Novinová sazba povolena ředit. pošt. a telegrafů v Praze č. 90.336-VII-29. Podací úřad Praha 25.
part. Kč 9.—, hlasy po Kč 1.50, orchestr Kč Kč 12.—.
— Missa bnevis II. in f-moll op. 22., pro 2 hlasy s prův. varhan (snadné), part. Kč 6.50, hlasy po Kč 1.50.
— Missa bnevis II. op. 12., pro 2 hlasy s prův. varhan, part. Kč 6.50, hlasy po Kč 1.20.
— Missa Jubilaei op. 2., pro smíš. sbor, varh. (ad ubit. 2 tramp. a 3 pozouny), part. Kč 30.—, hlasy po Kč 3.—, arch. Kč 7.50.
— Missa solemnis in D-dur op. 6., pro smíšený sbor a varh. (těžká), part. Kč 8.—, h1. po 1.—.
— Mše ku cti sv. Václava op. 4. (latin.), smíš. sbor s prův. varhan, partii. Kč 16.—, hlasy po Kč 2.40.
Zelinka J. Ev.: Missa Angelica - Es dur op. 35., pro dva stejné hlasy, neb čtyřhl. smíšený sbor s práv. varhan, part. Kč 15.—, hlasy po Kč 2.40.
 — Missa bnevis op. 12. (In hon. Nativitatio D. n" J. Chr.), pro smíš. sbor (tenor ad libit.) a varhany, part. Kč 12.—, hlasy po Kč 2.—.
— Missa bnevissima 1. op. 27. (In hon. Sctae Annae), pro dvouhl. smíš sbor. (mezzosopr. a baryton, neb alt a bas) s průvod. varhan, part. Kč 8.—, hlasy po Kč 1.50.
— Missa brevissima II. op. 28. (In hon. scti Adalberti), obsazení jako v I. (opus 27.), partitura Kč 8.—, hlasy po Kč 1.50.
— Missa Festiva op. 16. (In hon. B. Reginae ooelorum), pro smíš. sbor a varh. neb malý orch., part. Kč 15.—, arch. Kč 4.80, hlasy po Kč 2.40.
— Missa op. 33. V nejsnadnějším slohu pro jed-no- dvauhlasý sbor, nebo smíšený s průvodem varhan, partitura Kč 12.—, hlasy L/II. po Kč 2.40.
Objednávky ihned vyřídí nakladatelství EDITIO CYRIL, administrace, Praha li., Národní tř. č. 6
VARHANY ssuznsanoau
uměleckou intonací dodává, jakož i opravy, pře-stavby a laděni provádí
JOSEF RŮŽIČKA
stavitel varhan
PRAHA-BŘEVNOV f1S. 1 (dříve J. SCHIFFNER)
 ODZNAKY
Obecná Jednota Cyrilská vy-dala vkusné v emailu a alpace provedené odznaky dle návrhu akad. malíFe JOS. KáHLERA.

Cena 5.50 W.
I	Při objednávce nejméně 50 kusů Cyrilským Jednotám IOgo sleva.
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: oltáFe, kazatelny a vše ostatní, 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.
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