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stele i ve škole a horlivé pěstitele doporoučeli úřadům k odměně.
K Sychrově dvolfrlasé české mši vyšly hlasy (oba pohromadě), hlas po 10 hal. Partitura stojí k 1'50. Pro květen jsou vhodné Hejčlovy mariánské nešpory. Zavedte je a střídejte večer s promluvou. Lid vám bude vděčen.
Panu ). V. v T. Díky, uveřejní se.
P. 7. Němeček v B. H. Na dotaz, hodí-li se Brucicnerovy mše e mol a f mol s orkestrem, neb Lisztova neb Beethovenova mše slavnostní ku pro-vedení při mši sv. sdělujeme, že všickni tři mistři vytvořili v nich díla velikolepá, ale pracovali je ne pro prúměrné poměry chrámových 1<ůrů, i nejzdatnějších, ani ne liturgicky přesně.
Prosíme. aby př•i placení bylo používáno složenek a vždy udáno, zač se platí a lask. podepsáno touže adressou, na kterou časopis neb hudebniny objednány byly.
UPRÁZDNĚNÁ MÍSTA:
1.	Professora kontrapunktu na varhan. škole v Brně Skladatelé-dirigenti podejte žád. na ředitel. (Viz inserátt
	Volenského kapelníka u 78. pěš. pluku v Oseku ve Slavonii. Absolv. konservatoře. Dotazy a žádosti na pluk.
	Místo ředitele kúru ve Frenštátě pod Radh. na Mor
	Ředitele kůru ve Zdounkách na Moravě.
	Reditele kůru v Lužné u Rakovníka. — Dotazy a žádosti o poslední tři na farní úřady.
	Varhaníka v Přerově na Moravě. Bližší u farního úřadu neb ředitele kůru J. Lapky-Drahlovsl<ého
Prof. E. Bezecný :
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Čásé povšechná. Váz. 3 K.
Expeduje red. ,Cyrilla', Praha-Vit. Bělského 348
VARMANY
PNEUMATICKÉ SOUSTAVY
vyhovujíce jich zařízením všem modernín požadavkům a vzdorující každé temperatuře staví v
FRANT. SURÁT,
stavitel varhan

v Č. BUDĚJOVICÍCH, PRAŽSKÁ ULICE 57.
Též rekonstrukce, opravy a ladění provádí se
svědomitě za ceny solidní. — Četná znalecká
dobrozdání po ruce, rozpočty a cešty k po
radám zdarma (specialista v zařizování hra‑
cích stolů).
 7.	Místo měst. kapelníka v Náchodě. Ročně 1200 K, hry a hodiny. Žádosti městské radě.
8.	Reditele kůru na Loučeni u Nymburka. Bližší u farního úřadu.

9.	Kapelníka v Chorvátsku. Týž musí hráti na křídlovku (es klarinet a první housle). Kdo hraje i varhany obdrží přednost. Služné 100 K měsíčně, Vedlejší příjem 50 K měsíčně. Za hru varhan 50 I< měsíčně. Žádosti do 10. května t. r. na »Glazbeno društvo Otočac Hrvatska.
	Učitele (učitelku hry klavírní na soukromé hud. škole na Moravě. Znalost němčiny nutna. Státní zkouška. Zaručený příjem 800 K roč:iě. Učitel stal by se po př. v městě varhaníkem.
májové písně =

obaaženy jsou v úředně schválené sbírce
,U00r písní h05121níeh,
a modlitby pro katolickou mládež školní. Vazba se zlaceným křížl<em, úpravná a trvalá.
Bez nápěvu po 34 h, s nápěvem po 50 h. -- Na 10 výtisku 2, na 20 p ě t nádavkem. — Vřelá doporačení z řad veledúst. duchovenstva. Průvod varhan k ,>Výboru písní kostelních sešit I. za K 1'60, seš. 11. za 80 h. Oba seš. za 2 K. Ct. obj. k největší spokojenosti obratem pošty
vyřídí Anna i9růbková, vdova po řediteli
školy, SMÍCHOV, Jakubská ulice č 660.
Největší, c. k. priv. COtta Ová americká TOVÁRNA na	ó
HARMONIA
ss,ecielně zařízená továrna
RUDOLF PA1NR .1 POL. V HRADCI KRÁL. č. 118.
_ Pedálová )vara~onia pro kostel, Školu a dťtm. Cenník zdarma. Nej‑
niŽŠl měS1Čn1 Spiátky. Ccnc od h 130 « c. — Záruka Metá — Zásilka Ranko poslední stanice. Veld. duchovenstvu zvláštni výhod. ceny. Žádejte cennik
pian a pianin.
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