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pan František Velimský a pan Hugo Vlašimský, virtuos na klavír. Zpěvy sborové (moravské dvojzpěvy Dvořákovy) přednesl dámský sbor Jednoty Cyrillské za řízení ředitele Chmelíčka, sbormistra F. J. C.
Žižkov. Disposice nových varhan od E. Petra v kostele sv Proltopa. I. manuál: Principál 16', principál 8', fléta harmonická 8', viola alta 8', salicionál 8`, kryt 8', tromba 8', oktáva 4, fléta 4', Grand doublet
5'	mixtura 2 ;, cymbl 2'. 11. manuál: Bordun 16',
principál 8', kvintadena 8', gamba 8', dolce 8', fléta xoncertní 8', klarinet 8', oktáva 4', fléta koncertní 4', cornett 5' ;, vox angelica (kombinovaná na dolce). I11. m a n u á l: Bordun dolce 16', principál housl jvý 8', fléta rourková 8', Kryt jemný 8', aeolina 8', vox coelestis 8', cor anglais 8', oktáva 4', fléta 4', doublett 2'í:;, vox humana (kombinovaná na cor anolais). P e d á 1: Principál 16', vio]on 16', subbas 16', bordunbas 16', pozoun 16', kvintbas 101;, oktávbas 3', violoncello 8'. Nad každým rejstříkovým tahem nachází se ještě druhý pro volnou kombinaci. Vykazuje tedy I. manuál 12 rejstříku, II. manuál 11 rejstříků, pedál 8 rejstříků. Nad [II. manuálem umístěny jsou následující tahy: principálový sbor, flétnový sbor, houslový sbor, jazýčkový sbor, spojka pedálu k I. manuálu, spojka pedálu s II. manuálem, spojka pedálu s II[. manuálem, spojka manuálu 1, a II., spojka
manuálu II. a 111., spojka manuálu I. a III., spojka I. manuálu s I[I., 16', spojka I. manuálus II., 16', spojka I1. manuálu s [I[., 16', spojka I. manuálu s II', 4', spojka II. manuálu s II1., 4', 4' — spojka 111. manuálu. Kolektivní tlačítka umístěna jsou pod 1. manuálem a vykazují: volná kombinace, piano, mezzofo te, forte, fortissimo, pleno a generální spojka, jež zapne všechny spojky. Rejstříkové crescendo po-háněno jest kolem, umístěným uprostřed nad pedálem. Ill. manuál ve zvláštní zvuk co nejméně propouštějící skříni, jež nahoře opatřena jalousiemi. Tyto se otevírají šlapátkem vedle kola umístěným. Měchy, jež skládají se z jednoho magacinového o 3 čerpacích, uváděny jsou v činnost elektrickým motorem, jehož práce regulována jest zvláště konstruovaným rheostatem. Činnost jak motoru tak měchů jest úpině bezvadná a bezhlasná. Stroj tento vyniká jak piností a leskem plena, tak i neobyčejně krásnou intonací jednotlivých rejstřík. Jemným, šelestivým zvukem vyznačuje se na př. »vox coelestis«, »aeolina jemným sotva slyšitelným zvukem, »vox humana« zvláště ve střední poloze vykazuje až k nerozeznání podobu s hlasem lahodného tenorového baritonu, principá18' II. manuálu přináší neobyčejně měkký, kulatý tón, gamba (pravé to mistrovské dílo specielně těchto varlian) lahodí svým intensivně smykacím a při tom přece velice měkkým tónem, kvintadena zvláštním charakterem, dole svým slabě mensurovaným smykacím a při tom kulatým tónem, flétna koncertní jak 8',tak 4' pravým od imitovaného nástroje až nerozeznání podobným flétnovým zvukem, principál 8', I. manuálu jest zvuku zvonovitého, viola alta, ačkoli dosti silně intonovaná, přináší dobře svůj charakter. K tomu druží se i dobře vystižené cl<araktery hlasů pedálových jako violonbas, překrásný violoncello, jehož možno používati z té příčiny i co hlasu solového, pozoun 16' mohutného, piného tónu. Okouzlujícím dojmem působí jalousiové crescendo III. echového manuálu, jež při zavření dává posluchači se domnívati, že zvuk přicházi z dálky. Firma Petr dociluje tohoto effektu skříní, jejíž stěny jsou pro neprostupnost zvul<u zvláště konstruovány. Varhany tyto postaveny byly nákladem patronátu města Zižkova a potyrdily nejvyšší měrou zvučné renomé, jaké firma Petrova požívá. Po vysvěcení jich, jež vykonal dp. farář Procházka, byla »Cyrillskou Jednotou« v Zižkově bez-vadně provedena Treglerova »Missa Jubilei«, řízením ředitele kůru Chmelíčka.
 Zivohošt nad Vlt. Ve zdejším chrámu Páně sv. Fabiána a Šebestiána provedeny v minulém roce následující skladby: 4. pros. 1911. Jubilejní den: Norb. Kubát: Missa jubilaei solemnis. Hymna českého národa od Picky. Panis angelicus od Chr. Vobořila.
25 pros. 1911. Vánoce: Náš Spasitel.	Mše od
Hallera. 26. pros. Směs koled. 1. ledna 1912. Krátká mše od R. Fůhrera. V řarovné noci od Hausmanna. V sadě se rozvilo od dra J. Chmelíčka. 21. ledna poutní slavnost. Missa jubilaei solem. od Norb. Kubáta. Zdrávas Maria od Růžičky. Otče náš od 1. Piherta. 31. března. Neděle květná, S. dubna,
Pašije od Nešvery. 7. dubna. Velikonoce	II. Missa
brevis et facilis od V. Ríhovského Pán neleží více v hrobě. Sbor k uctění Nejsv. svátosti od E. Pauknera. 26. května Letnice. Před oltářem tvým klečíme od Haslingera. 27. května. Slavnost svěcení sochy mar. II. Missa brevis et facilis od V. Ríhovského. Confirma hoc Deus od C. M. Hrazdiry. Nešpory mariánské od dr. Hejčl-D Orel 6. června. Boží tělo: Tobě, Pane, na výsosti od dr. J. Chmelíčka. 1. září. Posvěcení chrámu : Mše od R. Fiihrera op. 297, > Domine od L. Weisse. 2. září. Requiem od R.
Fiihrera op. 299.	fos. Jlou(fi-t:, říd. uč.
D. J. C. V HRADCI KRÁLOVÉ.
(Dr. J. CIBULKA.)
D j. C v Hradci Králové konala dne 8.
ledna 1913 v Adalbertinu svou valnou hromadu za rok 1912 Po zprávách činovníků, jimž dáno absolutorium, přikročeno 1< volbám výboru, jenž se ustavil následovně. Předseda: P. T. p. dr. Josef Mrštík, arciděkan v Chrudimi. Místopředseda: p. kan dr. František Šulc, prof. bohosloví, jednatel: p. Josef Cibulka, vicerektor Borromaea, pokladník: p josef Huráň, sel<retář bistr. konsistoře, sbormistr: p. Oldřich Svoboda, prefekt Borromaea, výbor: p. Štěpán Fischer, rada zem. soudu, p. Frant. Režný, c. k. fin. rada, náhradníci: p. Vladimír Hornof, professor, p. prof. dr. Hugo Doskočil rektor semináře, revisoři: p. Vladislav Sel<era, ředitel Rudolfina, p. Jiří Sahula, redaktor, vesměs v Hradci Kr. Clen ústředního výboru O. J. C., jednatel D. J. C. Jednatel na to podal několik návrhu, směřujících k povznesení církevní hudby, o nichž se rozpředla debatta a usneseno bylo částečně je přednésti na valné hromadě v Praze, částečně však je hned provésti. Když byly ještě uváženy proposice letošního duchovního koncertu a cyrillských exercií, byla schúze skončena.
Statistika církevní hudby. V prosinci 1912
rozeslala vysocedůstojná bisk kons. v Hradci Králové všem farním úřadům a větším filiálním kostelum v diecesi 520 dotazníků stran církevní hudby, aby byl získán informativní podklad pro další činnost k prospěchu ]sudby církevní. Prosíme o laskavé jich vypinění a vrácení.


	o	,	
RUZNE ZPRAVY.
Prof. B e z e c n é h o ,Repetitorium dějin hudby", č á s t v š e o b e c n á, byla hledanou četbou v časopisu našem v letech předešlých. V ročníku 1913 uveřejňovati budeme pravidelně v každém čísle č á s t s p e c i á 1 n í Repetitoria, to jest historický vývoj nástroje a hry na klavír, housle a varhany a naukyo zpěvu,

