
13 de Lferç del 1935

3r. Josep- Campa ?oméa
GiuJat,

Dlí3tinrrit- Q-av.or; encàrrec del 3en7or
President 11 prego ■tingui a be acfjlbtlr cernli óijoua
un xio abaris de lea tiuatre, liora a (¿aG está citat -

el Sr. aodés. 'o ia entrevista upoc, tindrb lloc en el
despatx del primer deis eementats son/ore (Passeig
de Gracia 15 entressol).

Com seíïgore resta a les seves ordres afm.
- 8. S.

■iilJlsj-üfdom-Administrador.



31 áe Juliol del 1934

3r, Josep Oarape Fornés
Blanes.

I)istinf:lt sonyor; Oportunaioent vareig retrer la
seva atenta lletra del 26 corrent, junt anlD ¿ibniinuta de contesta¬
ció sol.licitada, lo .¿ual je firniacia pol senyor President ha sigutrecollida evui, pel Proctiraòor Jr. P.océs.

Adjunt li trameto una convocatoria per la Junta
de Govern que tindrlï lloc el proper divencTres dia 3 d Agost, a qui
na Junta ho premés assistir el senyor Gasol y.er tal de tractar deT
conveni de concessió del Teatre per l'any 1934-35.

M'encarrega ol Sr, President, que en el seu nom
remercil a vostè l'interés que s'ha volgut pendre en l'encarrec oh
jecte de la meva anterior, i li pregui l'assistència a l'esmentada
Junta tota vegada qire resta per aolarir l'eeraena proposada amh re¬lació al article 11, i a mes creu que com a conseqüència de l'acord
pres en la darrera Junta de Govern referent a construir de cap i de
nou el quadro electric, fora convenient afegir-hi un article al ob¬
jecte de deslliurar a la Societat de responsabilitats, si per qual-



sevulga causa a l'época de inaugurar-se la temporada, no estés
acabat.

Gom sempre resta de vostè amb la major consideració afm.
s. s.

El Llaj ordom-Administrador.



E4 de Juliol del 19S4

Sr. Josep Campa Fornés
Blanes.

Distingit senyor; Fent referencia a le carta que
li vareig lliurar en data 19 del c orrent mes, íquina copia^ad juntO^
dec manifestor-li, que la Junta acordé d onar trasllat de 1 ofici al
advocat Sr. Blas Feroz, qual cosa no ha pogut portsr-se a terme per
quan l'es.nsntat senyor es trova de vacances a les Palmas, i tornara
fina el mes d'Octubre. ^

Davant d'aixó, el senyor President m encarrega ~

pregui a vostè en el seu nom, vulgui redactar la contestació adient,
a ouin fí i tota vegada que no tindria vostè a la vista cap sntece -
dent del afer Podés, em permeto adjuntar-li copia de la contestació
minutada pel Sr. Blas Perez quan pel mateix jutjat va notificar-se
la traba d'ambare sobre la fiança.

A l'ensems li adjunto copia de 1 ofici lliurat pel
jutjat n2 13, participant l'embarc dels cupons, objecte de la conte^
tació que se li prega.

Desitjant-li un felis estiueig, resta de vostè com



 



19 de Juliol del 1934

Sro Josep 0«raps ?''ornés
Ciutat.

Distingit senyor.; Acaba de ser-me lliurad:àun ofi¬
ci del jutjat n-^ 13 Secretaria del Sr. Silveri Valls, dimanant del
ram separat de previsió de cabals (dues mil pessetes i mil per des¬
peses) al procurador Sr. Eduard iíodés representant del Sr. Josep
dés Huguet en el judici executiu interposat contra el mateix, per -
na Carme Hius, participant que »• se ha trabado tal embargo, o reeir¡-
bargo en su caso, sobre el importe de los cupones vencidos,pendien¬
tes de cobro, j los que vayan venciendo de los valores que constitu
yen la fianza de 50.000 pesetas, oonstit.iida por Don José Hodés Hu¬
guet para responder del cargo de E/;ipresario de ese Oran Teatro del
Liceo, tengo el honor de dirigir a Y. el presente j;artÍGipandole d^
cho embargo a fin de que retenga a üispOBición de este Juzgado el -

importe de los cupones referidos, sirviéndosa acusar recibo e indi¬
car que cantidad es la que so retenga. = Barcelona 18 Julio 1934. =
firma ilegible. = Sr. Presidente de la Junta de Propietarios del -
Gran Teatro del Liceo de Barcelona.»»

Per encàrrec del Sr. President, em plau comunicar-
ho a vostè, pregant-li l'assistència a la Junta de Govern de demà -



per poder pendre aoord coneguda que sigui la seva valuosa opinió.
Com sempre resta a les seves ordres afm. s. s.

El Majordom-Administrad or.


