212	CYRILL	XXXIX.
I ČINNOST CYRILLSKÁ 1000000oo
OBECNÁ JEDNOTA CYRILLSKA.
Obecná Jednota Cyrillská, jako m a j i tel »Cyrilla«, končí letošním rokem první lustrum své činnosti. Pomocí svých přátel a nadšených Cyrillistu, laiku i kněží, snažila se zachytit klesající umění círk. hudby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Hlavní oporou bylo založení Jednoty diecesní a budou zajisté v každé osadě jednoty Farní. Jednota děkuje všem svým příznivcům za jejich namahavou a často i nevděčnou činnost. Redakce vzdává díky všem dopisovatelům i čtenářům a šiřitelům »Cyrilla« za jejich vydatnou pomoc a přeje všem radostné vánoce.
Výborová schůze je 22. prosince v pondělí ve zvláštní místnosti Obecního domu u Prašné brány večer v 7 hodin. Účast všech členů, zvláště v Praze bydlících, nutna. Bude třeba, aby se sjeli diecesní redaktoři ke zvláštní poradě. Zodpovědný redal<tor prosí diecesních redaktorů o laskavé udání dne a hodiny, kdy by mohli přijíti. Bylo by možno spojiti schůzi tuto s valnou hromadou, (loni byla 17. ledna) či má se zvoliti ke schuzi redaktorů některý všední den v prázdninách vánočních? Snad 29. prosinec?
MŠe Cainerova vydána byla na základě mnoha přání, jež svého času došla redakci. Vypiněním tohoto přání skřížil se bohužel jiný návrh, aby vydány byly proměnlivé části pro dobu adventní.
Na vydání proměnlivých částí edice vatikánské pro n e j h l a v n ě j š í svátky se pracuje; též budou vydány jako dopiněk ke »Graduale parvum, scházející mešní formuiáře o n e d ě 1 í c h (dle dominica).
Vydané Proprium bohemiae, přílohu k čís. 7 , račte odevzdati pánům ředitelům kůrů, aby z něho při kantátách zpívali.
D. J. C. V CESKYCH BUDEJOVICICH.
K. BOČEK.
Z Ceských Budějovic. Výzva v říjnovém čísle »Cyrilla, nevyzněla, díky Bohu, na prázdno. Nedošlo sice dopisů mnoho, ale jsou za to tím po těšite!nější, tím vřelejší. Jeden z dopisovatelů, Kněz, jenž jest výborným varhaníkem a nadšeným pěstitelem, jak chorálu římského tak i nnšeho národního, píše mezi jiným: »Dovoluji si podotknouti, že s tou diecesní pokladnou by to asi zůstalo při zbožném přání, a výsledek, i při veliké námaze, byl by asi malý a nevděku mnoho ... V mnohých farnostech nemají již ohlas varhan, ke kancionálu svatojanskému. Měl bych tudíž ten návrh, aby písně 1. »Hospodine, všech věcí Pane,« 2. »Hospodine všemohoucí,« 3. ,Spěj duše,« byly zvláště vytištěny s textem starým, aby nebyl každou chvíli text jiný, a to pro varhaníka i pro lid, dokud nebudeme míti definitivní, důstojný zpěvník, třeba menší, jako byl dosud ničím nenahzený zpěvník Lehnerův. Snad někdo na-mítne: »To už vše bylo. Ano bylo, ale už není ...« Ze se nacházejí v dopisech i lichotivé poklony pro našeho »Cyrilla, jistě nepřekvapí. »Cyrill< je opět tak dokonalý, ano dokonalejší, nežli býval. Za msgra Lehnera byl tak milý, familiární. . . Nyní je daleko vědečtější, čímž imponuje i kruhům hudby církevní méně dbalým, má lepší úpravu, všímá si ve-dle našeho zpěvu officielního též lidového ... Velmi
 Mastná myšlenka byla decentralisace, čímž vývoj a přehled hudební činnosti v každé diecesi bude usnadněn a podporován .. «
Že nezůstalo jen při návrzích, nýbrž že se také jedná, dokazuje to, že se ozvalo z Černovic z péra horlivého, vsestranně činného vid. pana děkana Ba ]íka: »Hodláme založiti farní cyrillskou Jednotu. Prosím o laskavé pokyny ... Zdejší pan ředitel kůru jeví veliký zájem ... Budeme cvičiti každou neděli odpoledne mešní písně lidové ... — Díky Bohu! Vivat sequens ] Vždyt, koho jsme získali pro církevní zpěv, toho jsme získali pro více ... Také prostředek moderní pastorace.
Č. 4 Hudebního věstníku č. hud školy matiční v Č. Budějovicích přináší vedle rozboru skladeb provozovaných č. hud. školou při »Mozartově večeru« dne 15. listopadu t. r mezi zprávami o »Hlaholu« a č. hud. škole: » ... dostane-li škola příspěvek na varhany, vejde budoucím školním rokem v život oddělení varhanické«.
DIECESNI JED. CYRILL. V PRAZE.
Dr. FR. STEJSKAL.
St. Boleslav. Ve starobylém poutním chrámu Páně sv. Václava ve St. Boleslavi jsou nové pneumatické varhany vpraveny do starých, bohatě řezaných skříní z doby 17. stol. Práce ta velmi obtížná byla svěřena firmě B. Paštika ve St. Boleslavi, která ji velice přesně a nad pomyšlení dokonale provedla. Těšíme se, že nám pan Paštika pomocí veledústojné kapituly ještě v hlavním chrámu Páně postaví takový stroj dokonalý na místo starých, nepotřebných již varhan. Varhany mají 2 man-, 20 zevněj. rejstříků, řejstříky vedlejší, anulator, vypínače, crescendo, volnou kombinaci, různé spojky man. i pedálové. Charaktery hlasá jsou výborně vystiženy; zvláště obdivu-hodnou vzácností jsou oktávové spojky a automatický seslabovač pedálu. Cena jich činí 8690 K.
yos. ~. hlázar, řid. kůru. Fr, .Such d, varhaník. 	o	r	~
RUNÉ ZPRAVY,
0	0
Koncert. Zmínili jsme se již na tomto místě o nově utvořeném smíšeném sboru, řízeném dómským kapelníkem p. Kar. Doušou, který pod jménem Oratorního sdružení= chce znovu vzkřísiti u nás pravidelné roční produkce oratorní 'i při značném nynějším počtu koncertů citelně zajisté postrádané. Frvní koncert nového Sdružení pořádán byl v pondělí dne S. prosince t r. ve Smetanově sále Obecního domu a provedeno při něm u nás posud ne-známé dílo H. Berliozovo: »Dětství Ježíšovo«, oratorium o třech dilech, jehož slova samým skladatelem upravená přeložil Karel Dostál-Lutinov. Kdo zná díla Berliotzova, zná jeho ducha, který ustavičně zkoušel a hledal, u něhož všude se projevuje snaha po grandiósním, velikém, smělém, nebývalém, bude ihned zaujat dílem, v němž si skladatel ukládá re-servu, ač to není dílo mládí, které vzniklo před jeho ostatními díly dobře známými. Co zvláště překvapí, jest onen idylický, řekl bych pastorální ráz, kterým

