XXXIX.	CYRILL	35
1695, jehož skladby církevní měly na tvorbu Hándla veliký vliv. (Zlatá sonáta.)
Z Vlachů buďtež uvedeny: Claudio Merulo, 1532-1604, Girolamo Frescobaldi, 1588 až 1645, Bernardo Pasquini, 1637-1710, a žáci jeho Durante, Muffat a Gasparini, Girolamo Diruta, t ] 560 (dialog o způsobu hráti var-hany a nástroje »da pennaa), Rossi (toccaty a kuranty), Zippoli (Sonáty pro varhany n e b cembalo), Alberti, 1717---1740 (dle něho zovou se rozložené akkordy, hrané levou rukou jako doprovod, „basy Albertiho`') a především
 geniální Domenico Scarlatti, 1683---1757, syn zakladatele neapolské školy Alessadra Sc. Jeho sonáty vyznamenávají se eminentně klavírním slohem a poskytují dnes ještě klavírním virtuosům nadmíru vděčné a obtížné úkoly. Výbor z nich vydal Biilow a Sauer, Pět sonát arranžoval Taussig pro koncertní přednes. Nalézáme v nich pikantní rbytmus, brillantní terciové a sextové passage, repetice na témže klávesu, daleké skoky a překládání rukou. (0 jeho významu pro vývoj sonáty viz Rep. Všeob. část, ot. 84!)	Příště dále.)
 ČINNOST CYRILLSKÁ lo       
OBECNÁ JEDNOTA CYRILLSKÁ.

Usti•ední výbor Obecné jednoty Cyrillslé se-šel se dne 3. února t. r. Na programu bylo předání pokladny p. E. Forejtníkovi, záležitosti redakční i administrační, vydání lidového zpěvníku na základě sta-dia památek staročeských, o komisionelním řízení při stavbách varhan. Vydáno bylo V o t u m n u p t i i sti, smíšený sbor ze XVI. stol. a prodává se v administraci listu. Přijato vděčně oznámení p. 'red. Leoše Janáčka z Brna o vydání vzorného repertoiru církevních skladeb česko-moravského púvodu a navázáno za tím účelem jednání; do komise zvolen kanovník i'V i:ler, dr. Cibulka, katecheta Chyba a Orel. Zakoupena prostřednictvím dr. Eichlera pozustalost církevních skladeb j mistra Fr. Musila. Vyslovena žádost, aby f a r n í J e d n o t y laskavě pinily stanovy a po-dávaly časté zprávy o své činnosti o r g á n u ) e d-n o t y a celoroční své výkazy posílaly d i e c e s n í m předsedům.	N.


D. J. C. V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.
K. BOČEK‑
Z Českých Budějovic. Nově jmenovaný kanovník, strážce kathedrální kapituly česko budějovické vsdp. Josef Brenner, zástupce nejd. bisk. Ordinariátu v D. J. C., byl dne 2. února t. r. od Jeho bisk. Milosti nejd. pána Msgra J. Ant. Húlky slavnostně installován. Při té příležitosti zpívána na kruchtě mše [n honorem St. Petri od Jos. Grubera, Graduale a Offertorium od J. G. Stehle. Introit a Communio zapěli chorálně v presbyteriu pám bohoslovci. Slovutnému, hudebně vysoce vzdělanému zástupci nejd. bisk. Ordinar. v D. J. C., bývalému obětavému cvičiteli farní Jednoty Cyrillské v Č. Budějovicích a horlivému učiteli chorálního zpěvu v bisk. kníž. semináři blahopřejeme k nové hodnosti co nejvřeleji.
Dékanskému chrámu Páně v Nepomuku
dostalo se velikomysln•fm darem vys. dustoj. pana kanovníka M. Veselého v Č. Budějovicích nových varhan soustavy pneumatické o dvou manuálech a 16 rejstřících. Postavila je firma Fr. Surát v C. Budějovicích za 5760 K. Známý odborník pan Jaromír Hruška, varhaník při děkanském chrámu Páně v Písku, jenž varhany ty kollaudoval, vyslovuje se o nich velice pochvalně. Zamlouvají se mu vedle čistého pro-vedení, bezvadného chodu mechaniky a význačného rázu jednotlivých rejstříku, obzvláště rejstříky Gamba, Flétna a Kamzičí roh v manuálu 1., Solicional a Ae‑
 lina v man. II., a pak oblouková klávesnice pedálová, tak že lze všecky klávesnice nohou snadno do-sáhnouti. Tamní pak děkan vldp. Jan Klima, zmiňuje se v dopise o nových varhanách slovy: 5 Co se mne týče, mohu říci jen tolik, že se vždy těším na nedělní služby Boží, kdy náš znamenitý varhaník umělou hrou na tento krásný nástroj srdce uchvacuje. Mohu firmu Surát s dobrým svědomím doporučiti.
D. J. C. V HRADCI KRÁLOVÉ.
(Dr. ) CIBULKA.)
Farní Jednoty Cyrillské v diecesi krá‑
lovéhradecké. Vikariát královéhradecký : Nový Hradec Králové. Založena r. 1903. Vikaríát čáslavský: Golčuv Jeníkov. Zal. r. 1881. Vikariát hořický: Nechanice. Zal. r. 1896. Miletín. Zal. r. 1891. Laržov. Hořice. Zal. r. 1886 (Odbor literátský). — Vikariát jičínský : Jičín. Zal. r. 1896. Lázně Bělohrad. Zal. r. 1886. Nová Paka. Zal. r. 1894. Vikariát kopidlnský: Kopidlno (zanikla). Ostružno. Velíš. Zal, r. 1881. -- Vikariát kostelecký: Castolovice (zanikla),
Potštýn. Zal. r. 1887. - Vikariát novobydžovský: Dobřenice (zanikla r. 1906). Lovčice (zanikla r. 1907). — Vikariát opočenský : Opočno. Zal. r. 1894. Krčín (zanikla). — Vikariát německobrodský : Dolní Krupá (zanikla). Habry (zanikla r. 1887. Německý Brod, Zal. r. 1895. — Vikariát lipnický: Lipnice. Zal. r.
1885. Zeliv. Zal. r. 1893. Vikariát poličský : Vítějoves (fara Něm. Bělá). Zal. r. 7894. — Vikariát jaroměřský: Cernilov, Cibuz, Holohlavy.
Osobní. Jeho Excellence ministr kultu a vyučování praesentoval na základě zmocnění jemu nejvyšším rozhodnutím ze dne 2. ledna 1913 nejmilostivěji uděleného na uprázdněné proboštské beneficium v Poděbradech dr. Josefa Mrštíka, arciděkana v Chrudimi. Blahopřejíce velezasloužilému předsedovi diecesní Jednoty k tomuto vzácnému ocenění záslužného pusobení, prosíme, by i nadále zustal, čím celým za-palem povždy byl: prukopníkem Cyrillské myšlenky.
Nová Paka. J uplynulém roce provedeny byly na kúru v Nové Pace tyto skladby: N. Kubát: Missa Jubilaei; K. Douša: Missa S. Joh. Bapt.; L. Viadana: Missa L'hors passa; F. Hruška: Missa S. N. 1. Ch. ; J. Mttterer : Missa S. Thomas; J. B. Molitor: Missa Totta pulchra; J. B. Molitor: Missa O crux Ave; F. Z. Skuherský: Missa Ferdinandi; F. Witt: Missa ll. jednohlasá; V. Ríhovský: Missa Loretta; V. Říhovský: Missa Pastoralrs; J. E. Stehle: Missa Salve regina; H. Tomáš: Mše jednohlasá; H. Tomáš: mše vánoční; H. Tomáš: mše ke cti sv,

