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Zakončení sjezdu.
Ve 4 hod. odpol. V' kostele sv. Michala Ct. 00. Redemptoristů (Dominikánské nám.) zpívá farní jednota Cyrillská ze Slavkova říz. řed. kůru J. Šerého Nešverovo »Ave Maria«, z Gruberovy mše ke cti sv. Cecilie = Gloria« ; spolek Zdislava mariánské nešpory. (Editio »Cyrill«), po nichž je sv. požehnání.
Nejd. bisk. konsistoř v Brně svolila dle výnosu uveřejněného v »Acta curiae« z 1.
 července 1913 č. 10, aby ředitelům kůru a varhaníkům, kteří se účastní sjezdu, dána byla podpora z přebytečného jmění kostelního. Bezplatné noclehy jsou při-praveny pro 100 osob v bisk. studentském semináři a v hotelích za přiměřený poplatek pro ty, kdo se včas při-hlásí u prof. Ant. Hromádky, ředitele kůru při dómě v Brně, Petrov, aneb u vdp. Františka Š v á b e n í k a, kaplana při dómě v Brně, Petrov.
A. HROMÁDKA,	Monsg. ANT. WUNSCH,
c. k. professor a ředitel kůru při dómě.	síd. kanovník na Král. Vyšehradě a místopředseda
o. 7. C.
0. NECID, farář,	Dr. KAREL EICHLER,
diecesní promotor a redaktor »Cyrilla«,	professor a kons. rada.
POZVÁNÍ
kuXXUL cyr*11s1;~ér U sjEZaU,
který pořádá
královéhradecká diecesní Jednota Cyrillská  a čáslavský sbor chráoxtový  dne 21., 22.a 23. ěervence vstarosl. král. mésté
ccZ81 c~1, V 1 POŘAD:
V pondělí, 21. července :
V 8 hodin večer: V Dusíkově divadle přednáška Karla Hůlky, řed. měšf. školy v Kněževsi u Rakovníka : 0 Janu Josefu Dusí kovi (" v Mlázovicích 1739 '1 v Čáslavi 1818), někdy varhaníku, skladateli a učiteli čáslavském« (otci klavírního virtuosa a skladatele Jana Ladislava Dusíka). Po ní několik koncertních čísel. Přednesou: Sl. Ptáčníková (soprán), p. A. Hraba (tenor), řed. A. Ledvina (housle), řed. J. Malý (fagoti.
Pak v místnosti »Čtenářské Besedy« uvítací řeč místního administrátora děkanství J. Samce a předsedy diec. Jednoty králové-hradecké.
V úterý, 22. července (sv. Maří Magdaleny) •
0 hod. slavná mše sv. v hlavním kostele sv. Petra a Pavla K. Steckera »Missa solemnis« pro sola, 4—12hlasý smíš. sbor s prúv. varhan (Fr. A. Urbánek). Offerto‑
 rium »Filiae regum < od V. Říhovského pro čtyřhl. smíš. sbor s prův. varhan (dle rukopisu), Pange lingua od J. Malého pro 8h1. smíš. sbor. Introit, Graduale a Communio chorálně (vatik.).
Po mši sv.: 1. Koncertní číslo na varhany zahraje řed. A. Ledvina. '. K. Stecker: Ave maris stella (Ed. Cyrill) pro 5h1. smíš. sbor á capella.
Od 1!411—11 h.: B. Kašpar, řed. kůru basiliky na Smíchově: »Zpívaná mše sv. dle předpisů církevních.«
Od 11—' _,12. h.: Jos. Zástěra, prof. c. k. reálky v Kostelci n. O.: »O církevním zpěvu na střední škole, zvláště s hlediska praxe «
Cd 1212.-121'4: Dr. 0. Svoboda, docent chor. zpěvu při bisk. semináři v Hradci Král.: Cvičení chorálu s účastníky sjezdu z »Kyriale« edice vatikánské.

