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Po přechodu do C-dur pronáší prvorozený syil 7obův (tenor) svým sourozencům přípitek moderato con fuoco C ;— 88), jenž nabývá opravdové vřelosti při slovech, jimiž syn přeje otci největšího zdaru. Refrain ten opakuje sbor. V As-dur vystřídává jej dcera )obova (soprán) v neméně vroucím andante (C , = 84), jsouc jista, že by otec upřímně zaplesal nad nimi ; vyprošujíc mu na Bohu rovněž štěstí, vybízí všecky k zpěvu hodovému. Sbor ochotně vyhovuje veselým popěvkem (allegro ''i4 ;— 100).
 za jásavého doprodu orchestrálního, k němuž se na konec přidruží i dcera )obova.	(Pokrač.l
I ČINNOST CYRILLSKÁ 1000000001
OBECNÁ JEDNOTA CYRILLSIťÁ.
Za diecesi brněnskou vstoupil do redakčního kruhu vdp. L a d i si a v N e c i d, farář a hud. skladatel v L e d-ni c i u B ř e c l a v ě. Jemu buďtež zasílány všechny zprávy, jež se týkají církevní hudby v diecesi brněnské. Mimo něj za Brno i dále zůstane spolupracovníkem Cyrila« dp. prof. a k. rada dr. K a r e l E i c h l e r ; též p. redaktor a farář Z a v a d i l slíbil podporovati veškeré snahy cyrillské. — Nyní jsou veškeré diecesní Jednoty Cyrillské a všechny diecese česko-moravské zastoupeny ve vedení orgánu O. J. C. Doufáme, že všichni kněží a ředitelé kůru i přátelé myšlenky cyrillské rádi a účinně se spojí k společné práci na povznesení kostelního zpěvu zakládáním diecesních a farních Jednot. V organisaci síla!
D. J. C. V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.
K. BOČEK.
Z české hudební školy v Českých Bu‑
dějovicích (řed. Bob. Jeremiáš). Ve školním roce 1912—1913 zapsáno bylo 370 žáku. Oddělení pěvecké čítá 128 žáku. Zpěv elementární (roč. I., 11. a III: 85 žáků), zpěv sborový roč. I. a li. 30 žáků), zpěv solový 13 žáků, hře na harfu učí se 3 žáci, v oddělení klavírním jest 131 žáku, v oddělení smyčcových nástroju (housle, viola, cello a kontrabas) 148 žáku, v oddělení dechových nástrojů dřevěných (flétna, oboe, klarinet, fagot) 19 žáků, v oddělení dechových nástrojů žestových (kornef, trubka, lesní roh, basová křídlovka, trombon, tuba) 30 žáků. V oddělení theoretickém (nauka o harmonii a dějiny hudby) jest 11 žáků. Zactvo dle pohlaví: mužského 218, ženského 152. — Skolu obecnou navštěvují 92 žáci, měšfanl<u 76, školu střední 128, školy odborné 11, školou ne-povinných jest 63. Ze stavů řemeslnických a živnostenských jest 18 žáku, k povolání hudebnímu se připravuje 15 žáků, vedle toho pro vojenské kapely 41 žák. Počet žáku přijatých k vojenským kapelám 1<oncem předešlého roku činil 33. — Zák pěveckého oddělení nadaný basista Jan K ú h n byl engažován k východočeské operní společnosti Frýdově pro první basové partie. Mezi dospělými žáky jsou 2 kněží, 7 učitelů a učitelek, 1 kandidátka professury, 1 právní praktikant, 2 úřednice, absolventky lycea a jiní. ---Učitelský sbor se skládá z 11 sil kvalifikovaných absolutoriem z konservatoře a approbací před c. k. státní komisí hudební a ze dvou sil výpomocných. — Hudební škola česko-budějovické (Tlatice Školské hodlá zříditi zvláštní oddělení pro výchovu tak zv,
 vojenských elevu, v němž by každý žák za poměrně malé školné ročních 150 K theoreticky i prakticky byl vycvičen ve hře na jeden nástroj smyčcový, jeden dechový a nástroje bicí (bubny a kotle).
Feriální kurs hudební. Ředitelství hudební školy hodlá pořádati se svolením c. k. ministerstva kultu a vyučování feriální kurs pro vyučování zpěvu a hudby (klavír, varhany, housle a violoncello) v době od 21. července do 22. srpna 1913 na Hluboké u C. Budějovic. Účelem kursu jest, podati účastníkum kosu učitelům a učitelkám škol obecných, měšfanských i středních, jakož i varhaníkům a ředitelum kurů na venkově, po případě i osobám z jiných kruhu, které mají takové hudební vzdělání, že mohou přednášky a cvičení na kursu s prospěchem sledovati — theoretické i praktické uvedení v methodiku zpěvu i hudby na některých nástrojích hudebních se zřetelem k hudbě chrámové, zejména pokud se týče směru moderních, jakož i povšechné technické návody potřebné při vyučování s náležitým přehledem cenných děl hudební literatury. Město Hluboká s nádherným zámkem, rozsáhlým parkem, blízkými lesy a s všemi půvaby přírodními skýtá nad pomyšlení pří-jemný letní pobyt, tak že účastníci kursu vedle užitečného poučení by zažili krásné prázdniny v rozkošné krajině jihočeské. Bližší zprávy ochotně podá ředitelství České hudební školy v Ceských Budějovicích
V C. Budějovicích koná se čtvrtá die‑
cesní synoda od 28. července do 1. srpna 1913. Z vážené strany bylo na to upozorněno, že by se mohlo této příležitosti použiti k nějaké přednášce, anebo ještě lépe ku praktické cvičbě v chorálu a před-nesu písně lidové. Z té příčiny prosím veld. pánu, kteří se o chorál a povznesení lidové písně chrámové zajímají, aby mi laskavě brzy oznámili: 1. Považují-li na-vrhovanou dobu a zvláštěktomu účeludle stanoveného již programu jedině zbývající hodinu odp. od 1';4—23/4 za příhodnou: 2. ve kterém oboru ave kterém směru přejí si poučení či cvičby či rozhovoru o akutních otázkách v církevní hudbě. /\' Lfoček,
Pochvalný dekret za dlouholeté, horlivé a svědomité pěstění chrámového zpěvu a chrámové hudby udělil dne 18. února t. r. nejd. bisk. ordinariát v C. Budějovicích panu Janu Housarovi, říd. učiteli v. v. a řediteli kůru v Nové Kdýni, panu Františku Holému, říd. učiteli v. v. a varhaníku u sv. Anny na Tannaberku, panu Josefu Mayerovi, říd. učiteli a řediteli kúru v Trhanově a p. Josefu Srnovi, říd, učiteli a řediteli kůru v Klenči.

