XL.	CYRILL	51
UPRÁZDNĚNÁ MÍSTA.
1.	Ředitele kúru v Nymburce (viz insert) ;
	Ř e d i t e l e k ů r u u sv. Havla v Praze-I. (viz insert).
	Učitele neb učitelky hry klavírní na hudební škole v Písku. Ročně 1600 K za 28—30 h. týdně. Žádosti do 1, července t. r. k ruce ředitele A. L. Vymetala v Písku.
	Místo ředite1ekůruveVelelibechuNymburka. Žádosti farnímu úřadu.
	Místo kapelníka ve Hvaru v Dalmacii Služné 1920 K ročně. Doklady: vysvědčení o hudeb. vzdělání, praxi, list domovský, vysvědčení zachovalosti a popsání života. Uvedeno bud, které nástroje žadatel ovládá. Žádosti hned na Hrvatsko glasbeno društvo =Hektorovič« u Hvaru.
	Místo učitele zpěvu na střed. školách ve velkém českém městě; 1400 K. Týž byl by i učitelem hudby na tamní škole. Bližší sdělí administrace t. 1.
KONKURS.


Při děkanském chrámu Páně v Nymburce obsadí se
místo ředitele kůru
a zároveň varhaníka
s ročním služným K 600'— a požitky ze štoly.
Zadatelúm jest prokázati, že s prospěchem absolvovali varhanickou školu a že dovedou nacvičiti a říditi kostelní zpěvy, že nepřekročili věk 35 let a že jsou zdrávi a zachovalí.
Místo nutno nastoupiti dne 1. srpna 1914. Povinnosti ředitele kúru vytčeny jsou služební instrukcí, jež bude na požádání zaslána.
Žádosti přijímá městský úřad v Nymburce do dne 20. června 1914 do 12 hodin dopoledne.
Z patronátního a děkanského úřadu v Nymburce
dne 20. května 1914.
Děkan	Patronátní komisař
P. Josef Rejaek.	JUDr. Em. Hrouský.
, a to ředitele kůra
při kostele náboženské matice u sv. H a v 1 a v Praze-I. se obsadí. S místem tím spojeny jsou tyto příjmy: Služné ročně 	K 1400 a přídavek na vydržování zpěváků ročně . . K 800
Úhrnem K 2200
Z příjmů těchto vyplácí se částka K 1924'60 u c. k. finanční zemské pokladny v Praze v měsíčních zpětných lhůtách a zbytek K 275'40 ze zádušní pokladny ve čtvrtletích, 31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince splatných lhůtách zpětných — obé na řádně kolkované kvitance. Žádosti za toto místo, doložené křestním listem, pak úředním lékařem vydaným lékařským vysvědčením a průkazy o způsobilosti ku řízení kůru, podány buďtež ve lhůtě 30 dní následují-cích bezprostředně po uveřejnění tohoto konkursu v časopise »Cyrill˘ v podatelně c. k. místodržitelství v Praze-III.
V Praze, dne 26. května 1914.
Správa pražských kostelů a budov náboženské
matice.
 Přehled časopisů :
Caecilia. Casopis pro círk. hudbu. Orgán Cecil. spolku diec. vratislavské a hrabství kladského. Roč. MI., č. 1—4.
Musica sacra. Rivista liturgica musicale, Milán. Roč. 38., č. 5. Z obsahu: La musica sacra a la personalita del sacerdote. V příloze Tantum ergo pro 3 hlasy (sopr. alt, bariton) a varhany od P. Bianchiniho, pak Andante Canfabile (Giulio Bentivoglio), Preghiera a S. Lucia (Luigi Bottozo op ?33) pro varhany.
VARHANY
PNEUMATICHÉ SOUSTAVY
vyhovující jich zařízením všem moderním požadavl(ům a vzdorující každé temperatuře staví v
FRANT. SURAT,
stavitel varhan
v Č. BU DĚJOVICÍCH, PRAŽSKÁ ULICE 57.
Též rekonstrukce, opravy a ladění provádí se
svědomitě za ceny solidní. —Četná znalecká
dobrozdání po ruce, rozpočty a cesty k po‑
radá-:t zdarma (specialista v zařizování hra‑
cích stolů).
Největší_ c.RNA k. na priv.
TovA	CettašOvá americká O
t HARMON®A
specielně zařízená továrna
RUDOLF PAINR &SPOL. V HRADCI HRÁL. č. 118. Pedálová harmonia
1 pro kostel, Školu a dům. Cenník zdarma. Nej- ,
'
 niiší měsíční splátky. Ceny od K 130 výše. —' Zárulca 51etá —lásiilca franko poslední stanice. Veld. duchovenstvu zvláštni výhod. ceny ,Zádejtecennik '	pian a pianin.
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