- 8 6 -
vána 2. t. zv. Singmesse z Mohrovy Caecilie. Drželi se dobře. Od té doby zpívalí jsme tuto mši již častěji. Literáti scházejí se v neděli po službách božích. Cvičí se obyčejně ';Z hodiny. 28. září na den sv. Václava provozovali jsme po prvé 2. Hallerovu 3 Masnou mši do A. Na všecky svaté chceme opakovati t. Hallerovu mši; na dušičky zpívati budeme joosovo Requiem. Nastudovali jsme nyní také responsoria mešní 4 Masně. Vůbec práce jest nyní již snazší. Polní práce překážejí sice, avšak nebyly s to na celo zastaviti činnost, zpěváci častěji se scházejí i po celo-denní, těžké, namahavé práci.Lačátečnici scházívají se v neděli s literáty a mimo to mají ještě zvláštní
 cvičení notová. Měl jsem příležitost slyšeti třeboňskou cyrillskou jednotu. Gratuluji p, řiditeli kůru ku tak statnému, čacicérpu sboru, a sboru, že má talc výtečně nadaného a obětavého řiditele.
Yosef IlrčdEk, farář.
Z Tieboné. (Cyrillskcí jednota.) Výsledkem poučné produkce, jíž podnikl smíšený sbor cyrillské jednoty táborské v červenci U. r., ustavila se v Tře-boni farní cyrillslcá jednota, jež čítá jiz na 8 členil zakládajících a přispívajících, pak na 30 pěvců smíšeného sboru, kromě 8 malých děvčat. Sbor počíná si řízením ředitele lotru p. Kaprasa horlivě. Neméně horlivě pečuje o rozlcvčl jednoty její starosta vp. Stibor.
mOPAva.
Arcidiecése Olomúcká.
Příbor. (farní jeánata cyrillská.) Minulého týhodne svolána byla schůze konstituční všech údů přistoupivších ku farní jednotě cyrillské. Dle prograrau volilo se představenstvo. Výsledek volby byl následujicí: Předseda josef Indrák, řídící zpěvu prof. Budinský, znamenitý hudebník, jednatel Tutovič, cvičný učitel na zdejší průpravně. Výborové : Voitš, řídící kůru, Pýrek, řiditel dívčí školy. Jednota čítá dosud 35 členů.

Francová Lhota, 4. číjna 1882.
(Zřízení farní jednoty eyrillské.)
Prosím Vás zašlete nám „stanovy farní jednoty Cyrillské.” Jak Vám psal zdejši pan nadučitel Jos. Merlíček, zařídili jsme letos na slavnost ss. Cyrilla a Methoděje jednotu cyrillskou, která čítá již 54 členů, a to ve velmi chudobném kraji a v odlehlém koutě na hranicích moravsko-uherských, Clenové cvičí se každou neděli a svátek po sv. požehnání ve škole, poněvadž ve všední den, an žně byly, to možné ne-
 bylo a činili to rádi, statečně a vytrvale. Pan nad-učitel jeví při cvičení údů velkou ochotu a trpělivost. Na jménoviny cisařovy a na náš kostehtí svátek sv. Štěpána krále, zpívali členové na kůře mši od Skuherského. Ve chrámu Páně odpovidá se při mši sv. chorálně; lidu se to líbí. Objednal jsem též Vaše lcancionálky s notami a Chlumovu „Školu zpěvu`, z nichž cvíčeno.
Příspěvky budeme muset snížit na 5o kr, ročně, poněvadž zdejší kopčitý kraj je chudý.
Doufám, že s pomoci Boží to půjde.Ldař Bůh ! Yos. F'aystl, farář.

V Rožnově provozována o prvotinách vp. Konráda EUerharda Wittova 4hlasná Missa ,Exultet”. Při jiných příležitostech Slcuherského op. 43. Zpěv obecný daleko široko není tak krásný, jako zde. Velikou zásluhu tiskal si tím vp. kaplan Mannsfeld. Jelikož též dp. farář Liebner hudebně vzdělán jest, příští jednotě cyrillské kyne pěkná budoucnost.
Diecése Brněnská.
Horní Štěpánov, 13. listop 1882.
(Zřízení farní jednoty cyrillské.)
Sliboval jsem, sliboval zařízení cyrillské jednoty farní u nás ; ale nebylo mi lze hned slovu svému dostátí.
Za to však zpívejme nyní zvučně : Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem „dobré” vůle!" Neboť zvěstuji vám radost velikou, která bude všem pěstitelům opravdové hudby a zpěvu církevniho. Nebof založena jest dnešním již dnem u nás farní jednota cyrillské. Pan farář a sbor učítelský zasazují se o její zákonité zařízení a všemožné rozšíření. Račtež, důstojný pane redaktore, nám tedy ihned zaslati laskavě jeden výtisk stanov obecné jednoty cyrillské, aby, přiložen jsa ku stanovám farní jednoty naši, žádost za schváleni stanov našich bez odkladu na příslušné místo podána býti mohla. Jakmile stanovy schváleny '.)udou, podám o celém zařízeni jednoty zprávu ob-
 sirnou. Ejhle ! horská a při tom tedy i chudobná obec štěpánovská má již svou jednotu cyrillskou, kteráž zajisté velmi blahodárně působiti bude nejen na šlechtění zpěvů církevních, nýbrž též i na zušlechtění srdcí a tím přímo na zušlechtění mravův občanstva zdejšího.
Kéž ji Bůh dopřeje zdaru hojného ! Kéž by však krásné zpěvy jednoty naší nejen z těchto našich hor daleko po šíré vlasti Moravěnce zaznívaly, nýbrž by také ochotného sluchu našly, by nebylo v krátkém čase farností, kde by nebyla zároveň farní jednota cyrillslcá !
Dobrá a ochotná vůle všecko zmůže. Zdař Bůh ! Ferd. Karafiát, říd. učitel.
Veselí Nové, 13. listop. 1882.
Sbor náš čítající 12—14 členů držel se v tomto roce dosti čestuě pohromadě, provúclčv dle si] svých

