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En la Junta General Extraordinaria I

âe senyora Accionistes celebrada ehif,
no va recaurer acord respecte a la com .

pra de les finques de la seva propietat]
tal qual es projeotaba en lea bases «a 1
principi convingudes. Ara bé, després
de llarga deliberació sobre 1'assumpte
es varen pendre els següents acords -
com a resultat d'una proposioió inci¬
dental presentada per l'accionista Sr.
Andreu Basses:

«Prime*.- Acceptar en principi con
tinuar les gestions per a la compra -
de les cases 2 i 4 de la Hambla i - |
carrer de 3ant Pau n- 1, 1 bis i 3, -
afrontants amb el íeatre, ofertes en -
vanta a aquesta Societat per partiel
seu actual propietari el Circol del Li
ceu. —

Segon.- Nomenar una Comissió, com
posta de tres Accionistes, a esssr po~
ssible Advocats i Arquitectes, per a -
que, juntament amb la Junta de Govern,de la nostra Societat, es posi en con¬
tacte amb el Directius del Cirool del-
Liceu i discuteixin i fixin unes noves
condicions de compre d'aquells inmoble»tota vegada que, les que han sigut pre¬sentades, no poden esser acceptades peraquesta Societat, i P
nap í?rÍÍÜPr J?tablerta. on principi, -
Goî«™ Cessió nomenada i la Junta deGovern, els pactes i condicions de com-



pra» en forma quo resulti beneficiosa
per als interesaos de la Societat l'ad
quisioié de les dues cases, convoca* «
amb urgencia una nova Junta General Ex
traordinaria d'accionistes per a la -~"
aprobaclé i autoritaeoió de la minuta
d escripttira que es redacti d'acord amb
les noves estipulacions.»*

Com a conseqüència del segon acord
varen esser designats els senyors Gui¬
llem Busquets Vautravera, Josep Ma Pa¬
lles Alie* i Antoni Pons Bominguea, per
a que juntament amb le Junta de Govern
d'aquesta Societat es posin en contacte
amb el Birectius del Cirool del Liceu.

Tot el que em plau comunicar a vois
té als efectes consegüents.

Tisqui vostè molts anys
Barcelona, 23 de gener del 1936.

El President.
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iyor Présidant de la Societat dal Circol dal Licau.


