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komise měli přizváni býti zástupci stavu, t. j. aspoň konservatoře a Jednoty hud. stavů, aby o hudebnících nebylo rozhodováno od lidí poměrů neznalých, bez slyšení jich zástupců. Nelze-li již zdanění se vyhnouti, at zdaní se nástroje mimo výše uvedené, dle jich ceny, at klavír neb jiný nástroj hudební, af hrací stroj, orkestrion, polyfon, gramofon a pod. Hudebníky z povolání a hudbu odborně studující nutno však osvoboditi. — J. H. K. učinila hned potřebné kroky na příslušných místech. Předloha byla zatím odvolána.
Umělecký koncert prvého řádu uspořádají ve prospěch osiřelých, opuštěných a zanedbaných dětí česko-slovanských v Praze v hudebním sále v Rudolfinum v pátek dne 7. února t. r. o půl 8. hod. večer mladý virtuos na housle Sáša Colbertson, jejž doprovázeti bude na klavír J. J. Ferdinand dědičný princ Lobkovic. Program: 1. Grieg: Sonáta C-moll, op. 45. 2. Vieuxtemps: Koncert E-dur č. 1. 3. Bach: Chaconna. 4. a) Chopin: Nocturno E-dur, b) Paganini: La Campanella. — Ceny míst: Lože 20 K, I. parket 5 K, 11. parket 4 K, I. tribuna 3 K, II. tribuna 2 K, k stání v přízemí 1 K 20 h, k stání na tribuně 60 h. Vstupenky lze dostati v hudebním závodě p. Mojmíra Urbánka v Praze-Il., Jungmannova třída, Hlávkův palác.
Ve státním rozpočtu na r. 1913 uvedeny jsou podpory, hudby se týkající: České Filharmonii 6000 K (péčí zdejšího hudebního referátu o2000 K více než loni), konservatoři 134.000 K, Lounské Filharmonii 500 K, na pořízení nových varhan ve Zdislavicích 683 K (třetí a poslední splátka, pro varhany kostela seminářského v Ces. Budějovicích 5500 K, v Sedlci 5074 K, u sv. Benedikta v Praze-IV. 1845 K, pro mladé umělce 35.000 K (loni 28.000), a na subvence pro pěstování hudby 114.000 K (loni 80.000 K). Kde toho třeba, žádejte za státní podpory ke stavbě varhan. Jak se má žádost podati, poradí redakce nCyrilla«.
UPRÁZDNĚNA MISTA.
1.	Lodního kapelníka pro loď Thalia přijme rak. LloycÍ od 1. února do 1. října 1913. Na Direkt. d. Oester. Lloyd Vídeň I. K irntnerring 6.
	Měst. kapelníka spolu varhaníka. Služné 2300 K, šest kvinkv. po 100 K. Na magistrát města Križevac. Hrvatsko.
	Choralistu (tenor`, služné 1200 K. Byt, palivo, štola a vedlejší příjem z učení hudbě přijme kapelník dómu Gabr. Fránek v Rábu (Gy&r) v Uhrách.
7	
BIBLIOGRAFIE
Votum nuptiis, magnifici et generosi domini d. loannis Venceslai Popelii, liberi baronis a Lobkowicz, nec non domini in Georgenthal, serenissimi archiducis Austriae Ernesti cubicularii, etc. sponsi, et generis splendore illustris foeminae Johannae, dominae in Bieronczich et Veltrubich, etc. sponsae. — Harmonicis numeris ornatum a Georgio Molitore, Gablonensi, Boi~mo, Collegii Lobkowiczianorum cantore (1586). Vydal dr lan Branberger 1913. (editio uCyrill«). Nákladem Obecné Jednoty Cyrillské. — Jiří Moliior, dosud neznámý autor, vydal uvedené blahopřání k sňatku 8. února 1586 v Praze v tiskárně Michala Petrle. Mimo to vydal Jiří Nigrin 1586 jeho E p i t h a l a m i o n. Votum nuptiis, jehož text přeložil X. Dvořák, a k němuž znaménka přednesu učinil prof. Spilka, bude předneseno při produkci konservatoře hudby v Praze. Lze bud I. nebo lI. část jeho
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Sacrosanctae Romanae Ecclesiae pro diurnis horis S• S. D. N. Pil X. Pontificis Maximi jussu restitu‑
	tum et editum.	K7-68. váz. K 9 60
Objednávky přijímá a vyřizuje
HNIHHUPECTVÍ r Ň. KOTRBA - ANTIHVARIAT
OBCHOD HUDEBNINAMI
PRAHA-II., Pštrossova ulice č. 198
zpívati při sňatku v kostele , z toho důvodu vytištěn jest i krásný překlad Dvořákův pod latinským textem. Skladba je pětihlasá (cantus, II discantus, altus, tenor, bas). Skladba byla příležitostnou, a jeví ráz homofonie, protkané sem tam rázovitou imitací. Zní pině a není nesnadná.
Max Battke, hudební gramatika. Úvod do hudebního umění se zvláštním zřetelem ke školnímu vyučování zpěvu. Přeložil prof. Stanislav Jiránek. Nákladem Fr. Chadíma v Praze. O této výborné knize jsme již v »Cyrillu« přinesli svého času referát. Nyní s radostí konstatujeme, že ji máme již v rouše českém od znatele methody Battkeovy, jenž tlumočil přednášky berlínského propagatora nových myšlenek ve vyučování zpěvu při loňském pražském kursu četným posluchačům na jazyk český. Prof. Jiránek přeložil knihu plynně a srozumitelně, vyhnuv se při nesnadné kolikrátestylisaci germanismům a nečeským vazbám. Na konci knihy v krátkém přehledu dějin hudby přidal několik dat o význačných mistrech českých. K úvodu Battkeově podává překladatel n á v r h o s n o v pro vyučování zpěvu na školách obecných a měštanských dle normálních osnov německých, jak je schvá‑
	lilo ministerstvo kultu.	D. O.
Doufáme, že kniha dojde ministerského schválení a bude zavedena jako pomocná na učitelských ústavech a zařazena bude do knihoven a archivů všech kategorií škol. Rozhodně jest velmi dobrým vodítkem pro pěstění intonace, hudebního diktátu a pro výklad hudební theorie na všech stupních.
P. Dominicus J ohner, Neue Schule des gregorianischen Choralgesanges. — Třetí přepracované vydání (2 80 M), Pustet, Řezno. Skola Johnerova již došla v krátké době třetí edice, v níž zvláště kapitola o psalmodii nově zpracována na základě nových předpisů Apoštolské Stolice.
Z REDAKCE A ADMINISTRACE.
Redakce došlo množství vánočních a novoročních blahopřání od vzácných přátel cirkevní hudby. I jim přeje redaktor pino zdaru a božího požehnání v r. 1913!
Sychrova česká mešní píseň pro 2 hlasy se snadným průvodem varhan bude přílohou k rCyrillu« čís. •'.
Prosíme opětovně P T. pp. abonenty, aby ne-obtěžovali si přehlédnouti uplynulý ročník »Cyrilla« a případné reklamace (nefrankované) zaslali nejdéle do 1. března t. r. Po této době nemůžeme zdarma již čísel ztracených zasílati. — Stále docházejí žádosti o čísla i z ročníku 1909-1911. Tato zasíláme,pokud ještě jsou na skladě, jen proti zaplacení a přílohy zvláště účtujeme.

