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Stcegrové a sl. Markové, jež obě se zúčastnily naší pouti. Po prohlídce kostela a nové křížové cesty nastoupena autobusy zpáteční cesta.


Diecése Brněnská
jubilejní oslavy 501efého (rvání Cyrilské jedno-ty ve Slavkově u Brna, konané ve dnech 27. a 28. října t. r. v sále slavkovské spořitelny, přes nepříznivé počasí se pině vydařily. Dne 27. října sehrána opereta od J. Baldy a J. Jankovice: „Lojzička”. Sál i galerie byly pině obsazeny, všichni herci, zvláště mladí, mile překvapili, zhostili se svých úloh s pravým pochopením a pro-cítěním, začež byli odměněni bouřlivým potleskem a mnohokrát museli své zpěvy a tance opa-kovati. — V neděli 28. října o 9. hod. v napiněném prostorném chrámu Páně sloužil slavnou mši sv. vdp. protektor Msgre V. Uhýrek, arci-kněz a zakladatel Cyrilské jednoty, za asistence četných kněží. Cyrilská jednota zapěla za účasti 120 zpěváků za doprovodu prof. B. A. Wiedermanna a řízení řed. kůru p. F. France Treglerovu Missa brevis. Byl to opravdu jedinečný požitek, slyšeti fufo velkolepou skladbu, velebně se nesoucí pod klenbou slavkovského chrámu. Vzpomínka na zemřelé členy na hřbitově pro krajně nepříznivé počasí se nemohla konat a proto pietně vzpomenuto zemřelých členů modlitbou a zpěvem po mši sv. v kostele. Mezitím sjeli se milí hosté a četné deputace, na prvním místě 40členná Cyrilská jednota z Pusfiměře, početná delegace z Brna, Rajhradu, Lulce, Posic, Šlapanic, Vsetína, Boleradic a Kro‑
 měříže. V poledních hodinách prohlédli si hosté překrásný a památný Napoleonský zámek slavkovský a jedinečnou jeho obrazovou galerii. — Odpoledne o 3. hod. pořádána byla slavnostní akademie ve dvoraně spořitelny. Zpěvní čísla, mistrně řízená sbormistrem p. Fr. Francem a doprovázená prof. konservafoře pražské mistrem B. A. Wiedermannem a JUDr. J. Waltrem, vel-mi dobře se zdařila. Velmi mile překvapilo vy-stoupení Cyrilské jednoty z Pusfiměře, řízené dp. P. Fr. Vaňkem. Slavnostní akademie se zúčastnil a pozdravil za měst. radu slavkovskou radní města tov. K. Nadymáček, a rovněž zástupci Cyrilských jednot pronesli své pozdravy. Přečteny pozdravy a blahopřání J. E. dr. J. Kupky, biskupa brněnského, ministra dr. J. Šrámka, Obecné Cyrilské jednoty z Prahy a m. j. příznivců a přátel. Pak uděleny čestné diplomy zasloužilým členům. Dlouholetý jednatel P. J. Odstrčil, katecheta z Brna, ve své přednášce nastínil práci jednoty za uplynulých 50 let a poukázal na její činnost ve prospěch Církve a vlasti. Odeslány pozdravné telegsramy p. presidentu republiky a protektoru oslav J. E. nejdp. dr. J. Kupkovi, biskupu v Brně. Akademie skončena zapěním hymny svatováclavské a státní hymny. Slavnostní výbor vzdává upřímné ,Za-plat Pán Bůh" všem, kteří i přes nepříznivé po-časí v tak hojném počtu oslav se zúčastnili. — Rovněž vřelý a srdečný dík patří všem účinkujícím, kteří nedbali času a námahy a tak krásný požitek nám připravili. Kéž nadšení, s nímž všichni obětavě a nadšeně pracovali, potrvá i na-dále k většímu rozkvětu a rozmachu Cyrilské jednoty. Další práci, Bože, zdař.
Vladimír Němec:


Nové varhany čsl. rozhlasu v Praze
Při plánovitém provádění programových zámyslů čsl. rozhlasu a při práci na jejich technickém vybavování dostala se k řešení v r. 1933 i otázka varhan, jichž potřeba zejména citelně a neustále byla pochována v relacích duchovní hudby, kde byl varhanní part náhradou interpretován na harmoniu s výjimkou krátkého údobí před přestěhováním z provisorních rozhlasových afelierů z Nár. domu na Vinohradech do nové budovy na Fochově fřídě. V fé době za-koupil Radiojournal malé varhany, ale opět jako nástroj provisorní. Tyto varhany pro svůj salonní ráz byly slabou náhradou varhan zamýšlených pro účely rozhlasu v nové budově. A i zde z technických důvodů opět se vysílalo s harmoniem, protože remontáž zmíněných malých varhan nezdála se naléhavá, prováděl-li se již plán nových velkých varhan. Dílo bylo zadáno firmě Bratří Riegerové v Krnově a touto dohotoveno v březnu t. r. Varhan se již užívá při relacích duchovní hudby, při orchestrálních koncertech a sólových produkcích varhanních.
Ofázka varhan pro rozhlas, u nás prvních pro tento účel, nedala se ovšem přejíti bez vážné
 Varhany
a detailní přípravné práce. Byly zkoumány jednotlivé varhanní hlasy a jejich schopnosti pro mikrofon a daný akustický prostor. S hlediska zvukové rovnováhy plynoucí požadavek centrálního uspořádání píštalových řad kolem mikrofonu nebylo lze spiniti pro předem dané vlastnosti prostoru. Současně bylo třeba pomýšleti na umístění galerie pro sbor a upraviti příhodné poměry pro orchestr. Počet hlasů musel se při-způsobiti poměrům prostorovým a akustickým a zase naopak, velikost varhanní skříně byla dána počtem hlasů a zámysly disposice. Bylo uvažováno užití těchto varhan jako nástroje sólového, sbor anebo sólisty doprovázejícího samostatně, anebo ve spojení s orchestrem. Pro všechny u-vedené účely bylo rozhodnuto pro varhany elekfropneumafické.
Znakem varhan elekfropneumatických je, že cesta od klávesy k píštale, která dříve záležela v systému táhel a pák, je rozdělena na dvojí: od klávesy ve hracím stole, který se dá libovolně v sále umístiti, až k elektromagnetu pod píšfalou koná práci elektrický proud, který při stisknutí klávesy uvede v činnost příslušný elektromagnet a ten přitažením kotvy pak vzduchové relais. Z jiného zdroje vhání se stlačený vzduch vzduchovody do vzduchoven, které elektrickou cestou takto otevřeny umožňují přístup vzduchu pod píštalu.
Hrací stůl varhan je vybaven 3 manuály a pe-:

