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labost a nehodnost, přijal oběf mé vůle i žáků mých a žehnal nám.
Arcikněz zdejší vysvobodil ubohou husu z pout otrockých. Měl odvahu, promluviti mužné, svobodné slovo, aby dobré věci k vítězství dopomohl. Laqueus contritus est et nos liberati sumus.
Tak Vám tedy přivádím, pane předsedo, dítko
 své, které jsem duchem svým splodil, — mladistvou jednotu, s prosbou, aby jste ji přijal za člena veliké rodiny, která chce, což dobrého jest. Bud-milou srdci Vašemu při vší své chudobě a skromnosti; bude na to hrdou, když se ji podaří, k nejlepším připočtěnu býti.
E,yailiau Scjiirntler.
Literatura cyrillská.
Missa de Requiem Prima. Složil ~70s. 1 zvláště. Svatý Cyrill patrně žehná díla svému — FoeYstCY. Pro čtvero mužských hlasů, jednotě Cyrillské —, která s počínajícím desítiletím
Op. 33. Partitura za I zl. 69 kr. Hlasy za	cyrillským utěšeně počíná rozvěvovati se po veškerých
80 kr. Nákladem kněhkupectví Cyrillo-	diecésích v Čechách, na Moravě a ve Slesku. ,Missa
Methodějského,	in honorem Sc. Cyrilli" Uuď oUětí díků za pomoc,
Výtečný skladatel cyrillský josef lberster, obohatil naší literatura hudební novým plodem. Missa de Requiem Prima jest ovocem hluboké a něžné piety. Těžká, rána před několika lety otřásla duší umělce našeho. Co tehdy duše cítila, srdce vybásnilo a raka napsala. Pisatel tuho všeho byl svědkem sdíleje zármutek i útěclui s duchem združeným. Po-těšil se již tehdáž novou skladbou, na které tal: tklivě lpěla křesťanská oddanost, láska a věrnost
t'otom dilu uzavřeno uo iil,	němž dlouho od‑
počívalo. Konečně vynešeno	světlo, ještě jednou
skladatelem přísné zkoušce podrobeno a vydáno.
Jaké tedy ceny tnněleclsé jest dílo toto, cyrillistům věru není třeba vykládati. Pouhé jméno Josefa Foerstera jest již rulcojemstvím práce netoliko důkladné, nýbrž také krásné. Svěřilti Páat Bůlt jemu hřivnu vzácnou, která neleží ladem. Ve praspéch cyrillistfl jen tolik lze si příti, aby povoláni zůstavilo skládateli více času ku skládání. Odpočívá ve stolku již clrahnon dobu mše započatá, kterou by cyrillisté ukončenou s jásotem uvítali. Kéž s počínajicím novým rokem začatá mše se dokoná a jako první ročník tohoto časopisu zahájil činnost svor v hudebních přílohách Foersterovou mši ,Iu ponorem St. Adalberti", věnovanou svatému patrona českému, c jehož chrámu skladatel službu svou kostelní a životní tak slavně koná : nechati desátý ročník Cyrilla c přílohách hudebnich chlubí se druhou mší Foersterovou ,in honorem Sc. Cyrilli," kn cti a chvále prvního svatého patrona čes]cého vůbec, našeho pak
 sv. Cyrilla. Toti vánočním při nim nás všech cyrillistu. V nastávajícím pak novém roce přejeme skladateli hojnost volné chvíle na dokončenou započatého, na započetí nového.
Co do formy nového ltequiem se podotýk~i. že b'raitualc a Sequenci dlužno zpívati chorálně z Graduale Roinanum, mezi obé pak vloží se Tractus ve Fuersterovo Regnicm čtverlrlasně provedený. Také „Libera” překrásné podáno jest na konec čtverhlasně.
Skladba přivlastněna jest pražskému „111aholu°. který za těchto dnů nás pobavil Beethovenovou ,Missa solemnis.” Dedikace tato nkláclá v jistém smyslu veškerým zpěváckým spolkům za povinnost, aby přesládlé Lablerovo ltequiem, které po celých Čechách strašívá při stnutečných službách Božích, nyní na dobro se odstranilo. Za tou příčinou ob-sahují se v 1. cquiem i chorální responsoria mešní, ~ ýmluvy neni nyní žádné. Dva nejlepši skladatelé podávají jim skladby nové, přesné — Pavel Křížkovská a josef Foerster. Onen složil pro slabší sbor» ltequiem trojhlasné s pritvodem varhan, které redaktor v hudebních přílohách Cyrilla vydal a na skladě má ; tento napsal pro silnější a důkladněji nacvičené sborv skladbu čtverhlasou bez průvodu varhan.
Foersteruva ,Missa de Requiem" nazývá se Prima'`, poněvadž současně s ní povstala též Se-.mtda'', ku zpíváni snarsí. Chystá se clo tisku a těšíme se na vytištění.
Zevní úprava skladby jest sličná a chválí tiskárnu Cyrillo-Afetltodějskou.	T,ehner.
„CYRILL” ročník X.
vycházeti bude roku příštího jako dosud.
P ř e d p l a t n é 2 zl. na celí ruk přijímá redakce .,('.l RILLA`• v Karlíně čís. 234,
«Cyril]« vychází vždy 15, každého mésÉCe. Předplatu-~. jež éiuí potovní z,ísylkou na celý rok 2 zl., na piíl letu t zl., přijímá pouze ua jedou z těchto dvou dob adininistrace v Karlině, číslo 234. Jen frankované listy se při;ímají. Rukopisy redakci zaslané nevracejí se. Dopisy, týkající se redakce, budtež zasýlány F. J. Lehnerovi franco, v Karlíně, č, 234. Reklamace zasýlány buďtež do exped, v Praze, v Karlíně, Vinohradská třída č, 144.

S hudební pi iohou č. II. a 12.

Nákladem vydavatelovým. — 'Piskem Jos. Mikuláše a spol. v Praze, v Karlíně

