
Coneixedor© aguata Direct tve
de que el C ;.rcol del L'iceu' te...pro
jectuda lu v'Ihàfe de l's fine© for-
nada per l'^u-upacié de les ess
ssuerq/aladeuî ano els numéros 2 i
4 de le .-.srabia del Centra i n&ie#
roe 1 - ; bis i 3 del carrer à© -

Sont tu 3'î:que-ta Ciutat, i dî -
que ©1 Conservatori fiel Liceu pot
exercitar smh reotiu de la venda,
el dret ce fadiga o retracta, acor
da proposar s la Tin ti tat de la eeva
tt'igf» I'reBiiienoia; el qua per al -
Conservatori ü&l .Lioav li sis ca -

dit l'exurec.aat dret ci faôiga o -
be ei que el Conservatori aâquirei
xi la fino© en qüestió, ©rato compro
mis per part de la Societat ô'Ae-
c i on i oteo a--.:. Oran lettre del ni -
ceu <1'adquirir-la, d'aquail, nova-

per si -is fee ix preu i ocnoi -
o ions amb que s'hagués efeotuíit la
primera compra-venda, i en abóos -
eas&os venint tote»; les despeses -
que la cosió o vendes oceaiimin a
eî-rree d'aquests Societat amb com¬
plerta inüaianitat per part del Con
aorvr tori, i font entrega a ^quesT
de 1 import de d ¿a lluisnae sobre
«a- preu tic la casa número 4 de la
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parable del Centre; quin compromís,
cas o'eseer acceptat per el Conser
wtori, no quedaria fora, fins on

: el moment en que ia Junta General
fle ív.ivurs Accionistes del Gran -
Salitre del liceu convocada sl efee
ta prengués l'acord do i'adquisició,
en min d s loe dues forraos en ques-
tió, de la finca «bans a ita.
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¿ó que per «oord da jls mateixa
V Junta I)inactiva poso on el seu eo-
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Ineixemœit', pregant-Xi eu «erveixi
obráunicar-me l'acorâ. que sobre oi
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