
tooSH

\0
jrv

m§ l: V V
i AY\

i Pi Àsi t/% 1\JAÁÁaA k

yjAiduok * ^ ^ ^ ^
\ Atie que la proposició de oomprs de les oases del Clrool

del lloeu presents dos aspectes: aixó es; el de la convenien¬

cia o necessitat de l'adquisició per part de la nostra Sooie-
a®,

tat del Gran Teatre del Liceu, d 'una lands; i l'sltra les con

dicions en que ha de realitaar-se aquella adquisioió.
Atós que per aqUesta Junta General s'ha manifestat un orí.

teri favorable a l'adquiBioió de les dues oases, si be es con

traria a les condicions o pactes establerts en les minutes -

a'escriptures de compra i arrendament, mitjançant les quals -

el Cirool del Liceu ofereix la venda.

L'accionista que subscriu presenta la següent proposició

incidental, per a que, la Junta General se oerveixl acordar;

1er, Acceptar en principi continuar les gestions per a -

la compra de les cases na 2 1 4 de la Katabla i oarrer de St.

Pau na 1, il bis i 3, afrontants anb el Teatre, ofertes en

venta a aquesta Societat per part del seu actual propiettari

el Cirool del Lioeu.

2on. Somenar una Comissió, ooraposta de tres Aooionistas,
a essar possible Advocats i Arquitectes, per a que, juntament

amb la Junta de Covem, de la noôtra Societat, es posi en aok

tacte amb els Directius del Cirool del Liceu i discuteix*» i

fixin unes noves condicions de compra d'aquell» inraoblea, to¬
ta vegada que, les que han sigut presentades, no pod «fi es ser

acceptades per aquesta Sooietat, y

3er. üstablerta, en prinoipi, per la Comissió nomenada i

la Junta de Govern, els pactes i oonòioions de compra, en for¬

ma que resulti benefioiosa per als intereasoa de la Societat

1 adquisició de les dues cases, convocar amb urgenoia una no¬

va Junta General extraordinaria d'accionistes per a la aprova
ció i autoritaaoió de la minuta d'esoriptura qua es redacti -
d'aoord amb les noves estipulacions.

Barcelona, 22 Gener del 1936. — Andreu Basas.



Atas quo la proposició da cciapra da lea cases del Oir col
del Liceu presenta dos espactes : aixÓ as; el de la convenien¬

cia o necessitat de l'adquisició per part de la nostra 3ocie-
de

tat del Oran íeetre del Lloeu, d'ona "banda; i l'altra lee oon

dloions en que he de realitasr-se aquella adquisioió.
Até» que per sqfceat» Junta Generel s'ha manifestat un cri

teri favorable a 1'adquisició da las dues cesas, si be es con

treria & les condicions o peotes establerta an lea minutes -

d'escriptures da compra i arrendament, raitjemp&nt le» quals -

al Oircol del Lio au ofereix la venda-

l'aeeioniata qua, subscriu presenta la següent proposició
incidental, per a que, la Junte General sa oerveixi acordar;

1er- Acceptar en principi continuar les gestiona per a -

le OQiapra da lea cases na 2 i 4 de la Rambla i carrer de St.

Pau n¿ 1, i 1 bis i 3, afrontante srib el 'featre, ofertes en

vents a aquesta Societat per part del seu actual propiettari

el Cirool del Liceu.

Sen. Eomenar una Comissió, composta da tres ¿colonistas,
e esaer possible Advocats i Arquiteotes, por a que, juntament

amb Is Junta de Govern, de le noètra Societat, ea posi en coé
tacte amb els Directius del Cirool del Liceu i discuteixin i

fixin unes novea condiciona de compra d'aquella inmoble», to¬
ta vegada que, lee que han oigut precintad es, no poden esser

aoceptadea per aquesta Societat, y

Ser. Establerta, en principi, per la Comissió nomenada i

la Junta de Govern, els pao tes i condicions de compra, en for¬
ma que resulti beneficiosa per als interessos de la Societat
1 adquisició de les dues cases, convocar amb urgenoia una no¬

ra Junta General extraordinaria d'accionistes per a la «prova
ció i autoritaeoió de la minuta d'enoriptura que eu redacti -
d'acord amb les noves estipulaoions.

Barcelona, 22 Gener del 1936. = Andreu Be s sas.



Atés que la proposició de compra de les cases del Circol

del Liceu presenta dos aspectes: aixó es; el de la convenien¬

cia o necessitat de l'adquisició per part de la nostra Socie-
de^

tat del Gran Teatre del Liceu, d'una banda; i l'altra les con

dicions en que ha de realitaar-se aquella adquisició.
Atés que per aquesta Junta General s'ha manifestat un cr_i

teri favorable a l'adquisició de les dues cases, si "be es con

traria a les condicions o pactes establerts en les minutes -

d'escriptures de compra i arrendament, mitjançant les quals -

el Circol del Liceu ofereix la venda.

L'accionista que subscriu presenta la següent proposició

incidental, per a que, la Tunta General se serveixi acordar;

1er. Acceptar en principi continuar les gestions per a -

la compra de les cases n2 2 i 4 de la Hambla i carrer de St.

Pau n2 1, il bis i 3, afrontants amb el Teatre, ofertes en

venta a aquesta Societat per part del seu actual propiettari

el Circol del Liceu.

2on. Nomenar una Comissió, composta de tres Accionistas,
a esser possible Advocats i Arquitectes, per a que, juntament

amb la Junta de Govern, de la noètra Societat, es posi en co£
tacte amb els Directius del Circol del Liceu i discuteixin i

fixin unes noves condicions de compra d'aquells inmobles, to¬

ta vegada que, les que han sigut presentades, no poden esser

acceptades per aquesta Societat, y

oer. Sstablerts, en principi, per la Comissió nomenada i

la Junta de Govern, els pactes i condicions de compra, en for¬

ma que resulti beneficiosa per als interessos de la Societat

l'adquisició de les dues cases, convocar amb urgencia una no¬

va Junta General extraordinaria d'accionistes per a la anrova

ció i autorització de la minuta d'escriptura que es redacti
d'acord amb les noves estipulacions.

Barcelona, 22 ç«ner del 1936. = Andreu Basses.


