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JRS I COMPOSITORS DE CATALUNYA
<del «SINDICATO DE LA INDUSTRIA DEL ESPECTÁCULO» -'BARCELONA)

REBUT de

dret que li concedí

Per drets de representació
» » de varietats

» > d'execució.

» » de lírics .

Suma . .

Mont de Pietat . . .

Pessetes
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Total. .

'

^^,6n»presari
, la quantitat d

a usar el repertori d «Autors
Nacionals o estrangeresyepresentades per la mateixa, elT
nent-se que el fet de ip usar dit repertori social no excloeix
la obligació d'abonar la quantitat senyalada, la qual es

percebeix, precisament, per el dret a^utilitzar nostre repertori
lyQ obra rfetermipacLi algu^
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Naciimals o estrang^re^'^presentades per la mateixa, ej)'
nent-se que el fet Áe/tp usar dit repertori social no excloeix
a obligado d'abon^ la quantitat senyalada, la qual es
percebeix, precisament, per el dret a uülitzar nostre repertori
i nX A'V -ybra doformuA/^ algun^/ (

/V de del 193*^
El Consel/Adminlstratiu,
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RS I COMPOSITORS DE CATALUNYA
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Nacionals o estrangeres representadeí per la mateixa, ente¬
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p^ebeix, precisament, per el dret a utilitzar nostre repertori
pMi i^L·i ü-^terminada al

J / 2_de del 193^
El ConsyBlI Administratiu,
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El Consefi Administratiu,


