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Časopis pro katolickou hudbu posvátnou a liturgii v Čechách a na Moravě. Zároveň orgán a majetek Obecné Jednoty Cyrilské v Praze. Zakladatel Ferd. Lehner. Redahor P. Jan Štikar, farář u Panny Marie Sněžné, Praha li, Jungmannovo náměstí číslo 20. Administrace Praha li, Národní třída číslo 6. Vychází ročně o 10 sešitech jednotlivých nebo sdružených. Předplatné na rok K 20'-, do ciziny K 30'-, do U. S. A. a' 1.50. Šekový účet Pošt spoř. v Praze 54.894. Tiskne Českoslovanská akc. tiskárna, Praha 11, Karlovo náměstí číslo S.
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Oprava. Na str, 1. čti: Partitura. — V posledním taktu průvodu na 3. dobu v altu přidej ~ před g.
OBECNÁ JEDNOTA CYRILSKA` děkuje zdvořile
všem nejdůstojnějším biskupským konsistořím za laskavá povoleni, všem vid. far-ním úřadům, duchovním správám a farním Jednotám Cyrilským za vykonané

Cecilské sbírky.
Kdož sbírek dosud neodeslali, prosíme zdvořile, aby tak laskavě učinili složenkou, připojenou v Ordin. listě v listopadovém čísle, neb bianco složenkou, na niž jest vepsati číslo účtu Pošt spořitelny v Praze 54.894 a v rámečku označiti ,Cecilská sbírka",

Laplat' Pán Bůh!
Obecná Jednota Cyrilská, Praha 11., Národní třída čís. 6.
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Administrace „Cyrila” žádá zdvořile odběratele časopisu, kteří dosud nezaplatili před-platné na 65. ročník, aby tak laskavě učinili složním lístkem vloženým do 1.-2. čísla tohoto ročníku. Všechny čtenáře a přátele Cyrilského hnutí prosíme zdvořile, aby v kruzích svých známých budili zájem o tento jedinečný hudební časopis a usnadnili tak rozmnožení jeho obsahu i jeho uměleckou výši Za dosavadní přízeň všem děkuje

