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český slovník hudební Malátuv, jemuž podobá se prvý oddíl slovníku Černého. Tento však rozšířen jest o díl druhý biografický a třetí, stručnou příručku pro členy spolků pěveckých. Obsáhlá encyklopedie to není a býti nemůže, tu musil by pracovati celý sbor odborných pracovníku, ale jest to poctivá práce mravenčí píle jednotlivcovy. Terminologie hudební jest co nejúpiněji zpracována a četnými tabulkami, zvláště z instrumentace, doložena. Mnohé heslo bylo by žádoucno v 2. vydání šíře rozvésti, na př. řecká hudba. Podobně v části biografické, ba tím spíše, nutny budou doplňky a opravy, zejména u žijících hudebníku. To však není výtkou a nezmenšuje zásluh autorových. Knížka jest nepostrádatelným vademecum každého českého hudebníka a zaslouží vřelého do-poručení.	B. K.
Casopisy:
Musica divina č. 4. (Vídeň: Schola austriaca přináší mimo jiné pěkný rozbor velikonočního introitu »Resurrexit«, prof. Moiszla: Kirchenmusikalische Kuriositáten und Perversit iten, se zajímavými ukázkami M. Stadlera Lamentací s průvodem klavíru, mimo četné zprávy. Přílohu tvoří sešit Eucharistických zpěvů pro smíš. sbor od mistrů XVI. až XIX. stol., upravených pro praktickou potřebu.
Muzyka i 5piew. Orgán polských varhaníku, vychází každých čtrnáct dní v Krakově. Si vis pacem, para bellum. Provolání ku sjezdu na 21. dubna do Wadowic. Veliký pátek. Črty velikonoční. Atleluja! (Báseň.) Hlasy varhaníků. Stav varhaníků litevských. Literatura a j.
Rassegna gregoriana (Řím) č. 1., roč. XIII. mimo jiné odborné články přináší zajímavé : »Slova Alleluja a Barabbas v polyfonii XVI. věku« od R. Casimiri a článek » Posvátná hudba v Římě« od téhož.
Revue grégorienne (Chartres) č. 1., roč. IV. Les adaptations mélodiques dans le chant grégorien (Dom M. Sablayrolles. O. S. B.), »Dovolenost rhytmických značek (N. Rousseau) atd.
Revue de chant grégorien (Grenoble) č. 3., roč. XXII. Offertorium »O Pie Deus« za zemřelé (D. J. Pothier). Poznámky praktické k »Salve regina« (D. L. David) etc.
Biblioteca SaLro-musical (Madrid) čís. 4., roč. 2.
Knihy:
Rituale Romanum a Pio X. castigatum et auctum Editio typica (Rezno, Pustet), nevázaná 4 Mk.
Dr. Otto Drinkwelder: G e s e t z u n d Praxis in der Kirchenmusik« 206 stran. Cena 1 Mk. (Kirchenmusik č. 12.) Řezno, Pustet.
A. Gastoué : Le Graduel et l'Antiphonaire romains. Lyon 1913. Janin frěres. 4 fcs. (300 str.)
P.Griesbacher:Kirchenmusikalische Statistik und Formenlehre. Díl III. Renaissance und Verfall. Řezno; A. Coppenrath 1913. 8 Mk. (X. — 430 stran.)
LISTÁRNA.
P. L. v Kutné Hoře. Díky za laskavou zásilku. Ve příčině Vašeho přání učiním, co bude možno. Pozdrav.
Odběr. 7. N, v Březových Horách. Žádané vydáno u firmy Fr. Pustet, Řezno. Musíte ovšem udati, že si přejete vydání Medicejské a k tomu české proprium. Diurnály ty vydány pod názvem DVesperale romanum«.
 UPRÁZONĚNl1 MÍSTA.
1.	Kapelníka dómu v Olomouci.
	Varhaníka v Kutné Hoře.
	Ředitele kůru v Novém Strašecí. 600 K ročně, štola, hodiny.
	Učitele houslí v Písku. Bližší sdělí řed. A. L. Vymetal.
Ředitele kůru u sv. Havla v Praze I. Bližší u c. k. místodržitelství, odd. 12, Thunovská ulice, Praha-III.
VARHANY


PNEIIMATICHÉ SOUSTAVY
vyhovující jich zařízením všem moderním požadavkům a vzdorující každé temperatuře staví
FRANT. ŠURÁT,
stavitel varhan
V Č. BUDĚJOVICÍCH, PRAŽSKÁ ULICE 57.
Též rekonstrukce, opravy a ladění provádíse
svědomitě za ceny solidní. —Četná znalecká
dobrozdání po ruce, rozpočty a cesty k po‑
radám zdarma (specialista v zařizování hra‑
cích stolů).
Ne;,větší_ o. k. priv. Cottagová americká TOVARNA na
HARMONIA ~
' specielně zařízená továrna '
1 RUDOLF PÁ]KR & SPOL' V HRADCI GRÁL. č. 118. '
Pedálová harmonia
1 pro kostel, Školu a dům. Cenník zdarma. Nej- 1
'
 n1ŽS1 měsíční splátky. Ceny od K 130 výše. —' Záruka Metá —Zásrika franko poslední stanice. Veld. duchovenstvu zvláštni vj hod. ceny, Žádejte cennik '	pian a pianin.	,
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