Novinová sazba povolena ředit. pošt. a telegrafů v Praze č 90.336-VII-29. Podací úřad Praha 25.
loCELOST.~TNÍ 8JIEZD
KATOL1KU ~8R.
v Praze v červnu roku 1935
Pokládáme si za svoji povinnost upozorniti Vás na to, že u příležitosti pořádání 1. celostátního sjezdu katolíků ČSR. v Praze budou nazpívány cvičební gramofonové desky, a sice: Chorální mše IX. Cum jubilo, která bude zpívána dne 30.cervna 1935 při pontifikální mši sv. na pražském Stadionu. Jelikož však těchto jubilejních desek bude vydáno omezené množství, žádáme Vás zdvořile, abyste laskavě předepsali objednávku, abychom Vám mohli dostatečný počet včas zajistiti.
Tyto desky budete nevyhnutelně potFebovati ke cvlčeni svého pěveckého sboru a lidu, jenž se sjezdu zúčastni.
Bližší informace, jakož i popis o těchto deskách zašle Vám náš velkozávod, ktery" byl pověřen výhradním prodejem.
PRANA - VINOHRADY	- -	-	VEDLE BIO BERÁNEK
Veledůstojným farním úřadům, Farním Jednotám Cyrilským, chrámovým sborům, katol. spolkům, ředitelům kůrů a varhaníkům:
CÍRKEVNÍ HUDBA O 1. CELOSTATNÍM SJEZDU KATOLÍKŮ V ČSR. V PRAZE
Chorělni IX. mši - Cum jubilo a Pange Iingua
průvod varhan Kč 6.—, zpěvní hlasy i3 Kč 1'-, expeduje přímo
Přípravný výbor I. celostat. sjezdu katolíků v (SR., Praha I., Na Příkopě i. 37.
EDIT10 CYRIL, PRAHA 11., NÁRODNÍ TŘ. Č. 6
dodá tyto hudebniny:
J. C. S y c h r a: Missa Convictus, pro smíšený sbor a jednohlasý sbor s průvodem varhan. (Bude zpívána všemi Cyrilskými Jednotami při pontifikální mši sv. u sv. Víta dne 29. června t. r.). Partitura Kč 12.—, zpěvní hlasy. á Kč 1.20.
K. S t e c k e r: In Festo Ss. Apostolorum Petri et Pauli. Proměnlivé části mešní pro smíšený sbor s průvodem varhan. Partitura Kč 3.60, hlasy á Kč 1.20. (Budou zpívati Cyril. Jednoty při mši sv. u sv. Víta.)
V o j t ě c h Ř í h o v s k ý: Te Deum laudamus — D dur, op. 4. pro smíšený sbor s průvodem varhan. Partitura Kč 12.—, hlasy á Kč 1.80. Bude zpíváno všemi pěveckými sbory na Stadionu po pontifikální mši sv.

