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Jen jména navrhovatelů uveřejňujeme, vyjadřujíce tím dík za součinnost.
Návrh další zaslal kaplan josef Pecháček ze Solnice po úradě s řed. kůru Zahradníčkem. K ně-mu připomínáme, že Mariánské písně Zelinkovy, Sychrovy, Pilařovy a Musilovy vyšly v r. 1909 k č. 4.
* Pobožnost k sv. přijímání dítek, tiště‑
nou v tiskárně »Vlast«, o níž jsme se minule zmínili a doporučili, přenechá p. kollegům kus za 6 h) p. Josef Stel ] a, katecheta v Pečkách na dráze.
** Cyrillistům za velmi snížené ceny nabízí adminisirace skladby prof. Antonína Foerstera, ředitele kathedrálního kůru a varhanické školy v Lublani, a sice: 1. Missa sc. Francisci Seraf. op. 56. pro smíšený sbor, průvod varhan neb orchestru ad lib. Partitura za 1 K, 4 smíš. hlasy 80 hal. Snadná a účinná. 2. Missa B. M. V. Immaculatae, op. 85. a) pro 4 smíš. hlasy, b) pro 3 ženské hlasy, (čtvrtý ad lib.) Průvod varhan neb orchestru ad lib. Partitura K 1.20, 4 hlasy 80 hal. »Velmi melodiosní opus« (Ahle, Horn. 3. Tři Ave Maria pro 1, 2 a 3 hlasy s průvodem varhan, op. 86. Partitura 1 K. »Lehké, melodické skladby« (Ahle), »Tři skvostné skladby, piny vřelých citů« (Seydler). Orchestr k oběma mším je zatím v opise, přihlásí-li se dosti odběratelů vydá se tiskem. Objednávky (s přiměřenou známkou na porto při placení předem) přímo autorovi: Prof. Ant. Foerster, Ljubljana, Rimska cesta 12
* Pianino černé, pěkného vzhledu, zcela zachovalé zevně i uvnitř, pěkného tónu, neobehrané od fy. Koch a Korselt se prodá nebo vymění za veliký klavír. Před 8 roky koupeno nové za 350 zl. Majitel zřídka kdy na ně hrál. Bližší v redakci >Cyrilla.
UPRAZDNĚNl1 MiSTA:
1. Uprázdní se co nejdříve místo ř e d i t e 1 e k ů r u i N e b u ž e 11 u Mělníka. S místem tím jest spojen
Prof. E. Bezecný :
REI7ETITORIVI"1
DEJIN IlQbBT.
Část povšechná. Váz. 3 K.
Expeduje red. ,Cyrilla`, Praha-VII. Bělského 348.
VARMANY
PNEIIMATICHÉ SOUSTAVY
vyhovující jich zařízením všem modernín požadavkům a vzdorující každé temperatuře staví v
FRANT. SURAT,
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 cesty k po‑
radám zdarma (specialista v zařizování hra‑
cích stolů).
 slušný stálý plat. Žádosti farnímu úřadu v Nebuželi.
2.	Tenorista zvučného a vysokého hlasu se nabízí jako chrámový zpěvák a choralista (třebas i v klášteře) ; mohl by též i jinak v době prázdné se uplatniti. Dosud žije na venkově. Bližší v redakci -Cyrilla«.
	Místo ředitele kůru v městysi Loučeni u Nymburka obsadí se od 1. srpna t. r. Farní osada čítá 1400 duší.
	C h o r a 1 i s t y (tenor) na dóm v Uhrách spolu učitele hudby a výpomoc. varhaníka. Místo velmi dobré.
	Učitele hry houst ové. Konservafořneb st. zkouška, 1S00 K a vedl. příjmy.
	Učitelehouslí.Podmínkyjakov5.240GK.
	Ř e d i t e l e k ů r u v Rožnově nad Moravou.
	Ředitele hud. školy v Táboře.
	Ředitele hud. školy v Lounech, —
Bližší sdělí Boh. Kašpar, Smíchov 1294.
Místo ředitele kůru
v městysi L o u č e n i u Nymburka obsadí se od 1. srpna t. r. Farní osada čítá 1400 duší. Celoroční plat obnáší ze záduše, z knížecí pokladny a s přebytečným celkem 750 H. Celoroční výnos štoly obnáší asi 200 K. Dobrý houslista může si hudební školou přivydělati celoročně asi 200 korun. Povinnost hráti na varhany po celý rok každodenně, častěji o svátcích, též při dvojích službách božích. Zádosti řádně vysvědčeními a doporučením domácího duchovního úřadu doložené při-jímá a dotazy bližší zodpovídá
knížecí patronátní úřad v Loučeni u Nymburka.
Největší_ c. k. prio. Cotta ová americká
'
	TOVÁRNA na	š HARMONIA o specielně zařízená továrna
RUBOLf PA1NR & SPOL. V HRADCI HRÁL. č. 118.
Pedálová harmonia
pro kostel, Školu a dům. Cenník zdarma.
Nej- nižší měsíční splátky. Cenil od K 130 v}° e. — I Záruka Metá — Zásilka franko poslední stanice. Veld. duchovenstvu zvláštnlvýhod.ceny.Žádejtecennik
pian a pianin.
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