Karel Cápek,
stavitel varhan a harmonií v Poličce, provádí:
novostavby varhan, rekonstrukce, opravy, elektrické ventilátory atd.
Rozpočty zdarma • Ceny levné • Založeno r. 1874
VARHANY ssuznanoau
uměleckou intonaci dodává, jakož i opravy, pře-stavby a ladění provádí
JOSEF RŮŽIČKA
stavltai varhan
PRAHA-BŘEVNOV člS. 1 (dříve J. SCHIFFNER)
Ředitel kůru, 281etý,
ženatý, všestranně hudebně vzdělaný, se 7letou varhanní praksí, výb. zpěv., hledá za účelem zlepšení odpov. místo ve větším městě. Lask. nabídkv pod znač. „Nastoupení 1. I. 1935” do administrace t. I.
Místo ředitele kůru
na větší farnost rád by změníl z existenčních důvodů mladý, hudebně vzdělaný katolík. Doporuceni vid. farního úřadu, kde místo doposud zastává, na požádání předloží. Ct. nabídky pod značkou ,Musica sacra" do administrace t. I.
Varhanické místo
přijme varhaník s víceletou praksí. Absolvent varhanické školy. Nabídky pod značkou ,Svědomit~' do administrace t. I.
NOVINKA Editio Cyril
Josef Cyril Sychra :


V~NOČNÍ

ZPĚVY
Pro jednohlasý sbor s průvodem varhan.
Partitura 10 Kč, hlasy po 1 Kč. (Vyjde koncem listopadu.)
Objednávky vyřídí
E D I T I O C Y R I L
PRAHA II., Nt5RODNf třída č. 6.
Novinová sazba povolena ředit. pošt. a telegrafů v Praze č. 90.336-VII-29. Podací úřad Pralia 25.
KŘESŤANSKÁ AKADEMIE


V PRAZE II., NÁRODNÍ TŘ. 6.
Telefon č. 45263.
zhotovuje:


bohoslužebná roucha, jako: kasule, pluviály, dalmatiky, baldachýny, korouhve, prapory spolkové, veškeré kostelní prádlo, jakož i veškeré nádoby kostelní: monstrance, kalichy, svícny, dále celá zařízení chrámová, jako: oltáře, kazatelny a vše ostainí, čeho k bohoslužbě a do chrámu Páně jest zapotřebí.
Rozpočty, Fotografie na požádání se zdarma
zašlou. Bohatě provedené předměty též dle
zvláštních původních návrhů a nákresů.
Správné konservování a opravy stary'ch para‑
mentů provádějí se za dozoru odborníků.
Chrámové družstvo
pro republlku Českoslov.
v Pelhřimově
Filiálka v Praze li.. Spálená 15
obstarává farním úřadům odborné vařešenfotáaka
nových zvonů, umělecké obrazy a sochy,
jejích restauraci ne vlastním atelieru, oríg. franc.
sochy sv. Terezie Ježíš., varhany, harmonia
pro kaple a všechna chrám. potřeba Vadalo
Český kancionál
v lidovém vadání po Kč 5'-, na 20 ex. r gratis, při 100 ex. franko a příjalo od stát. nakladatelství ro.zprodej
Velkého Českého kancionálu (Kč 45--)
Malého kancionálu
Průvodu varhan k Ceskěmu kancionálu
od prof. Vosaka (I. í II. dí1 po Kč 45'—)

