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Umělecká Beseda v Praze oslavuje
tento měsíc púlstoletí svého trvání. 9. t. m. je slavnostní valná hromada na staroměstské radnici (slavnostní proslov vl. rada Fr. Bílý). 8. t. m. slavnostní představení v Nár. divadle >Libuše«, 23. t. m. večer cizích novinek v Obecním domě (Ansorge, Debussy, Reger, Réti, Schónberg, Welesz, Zoltan; klavír a píseň). 4. dubna večer českých novinek v Nár. domě na Smíchově (R. Karel, J. Křička J. Kunc, V. Štěpán), 16, dubna v Obecním domě varhanní 1<oncert z českých skladeb (hraje B. Wiedermann). To jsou podniky hudebního odboru, Který vydá v bibliofilské úpravě i klavírní výtah první české opery >Dráteník, od Skroupa. Také literární odbor pořádá recitační večer a výtvarný odbor od 15. března do 1. května výstavu v Obecním domě. Jubilejní slavnosti zal<ončí zájezd do Kutné Hory o Svatodušních svátcích.

*` Vítězslava Nováka „Bouře” bude pro‑
vedena ve Vídni.
Pro světoznámý poutní chrám v Čen‑
Stochové stavěla firma Riegrova z Krnova veliké moderní varhany v ceně 150.000 K, 1<teré zatím složeny byly v jisté stodole v Censtochové. Zločinnou rukou založený požár zničil ale celý nákladný stroj.
*:': Předseda Cyrillské diecesní Jednoty
královéhradecké vys. dúsr. p. dr. Josef Mrštík jmenován byl infulovattým proboštem poděbradským. Nejen list náš a O. ). C, ale i nepřehledné řady Cyrillistů, přátel a ctitelů jeho radují se z toho a upřímně blahopřejí. Dlouho bud zdráv!
Pěvecké sdružení pražských učitelů
uspořádalo letos o Hromnicích dva koncerty se skvělým úspěchem uměleckým i finančním. 11a programu byli: Dvořák, Foerster, Hegar, Kunc, Novák, Palla, Saint-Sa nS, Smetana, Sulc. Přečetné obecenstvo uvítalo pěvce frenetickým potleskem a odměnilo je za každý výkon neutuchající pochvalou. Nejvíce líbily se skladby Smetanovy, I)ovákova: »Dvanáct bílých sokolů«, Kuncova »Stojí Jano při potoce«, Foerstrova »Polní cesta«, Hegarova >Pohádka o bílých Iilijích~ a zejména ovšem národní písně ve zpracování Pal-lově, Malátově a Snilkově. Byla-li koncertní síň od-poledne napiněna, byla večer přepiněna - návštěva, jaké Budějovice nepamatují. Jeho Milost nejd. pan biskup budějovický vyslovil po koncertě sbormistru prof. F. Spilkovi svůj obdiv i díky za Smetanovu Modlitbu«, již sdružení na mnohostranné přání při-dalo po Foerstrově »Svatém Václavu,.
Úmrtí. Dne 24. února zemřel v Beuroně P. Jan Blessing O. S. B. Zesnulý byl dobrým hudebníkem; již jalo student hrával na varhany a také jako člen kongregace beuronské zastával dlouhá léta úřad varhaníka, naposled v Beuroně samém. Zvláštní pozornost věnoval též zvonum. Již v letech osmdesátých psal pojednání o zvonech do časopisu »Gregorlus-Blatt«. Jeho snahou bylo prozkoumati a určiti zákony, podle kterých povstávají tóny zvonú a cílem, vypátrati původ hlavního tónu i vedlejších tónu tak, aby pak dovedl harmonicky zladiti každý zvon. Lze říci, že se jeho práce potkala se zda°em. Zvony několika klášterů kongregace beuronské byly ulity za jeho vedení. zvláště pak klášter Msria-Laach obdržel několik krasně zladěných zvonů. Při jeho smrti v Beuroně zavzněl tamtéž po prvé nový veliký zvon, který byl také ulit podle údajů zvěčnělého zvonozpytce.
P.B. L', O.S.B.
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Paleographie Musicale, redaktor D. André
M o c q u e r e a u 1913, leden, č. 97, str. 33—64 obsahuje jako pokračování fototypické snímky z Antiphonale Mossarum sancti Gregorii --Codex« 47 knihovny v Chartres.
D. S u n n o Í,	člen kongregace benediktinské
z Monseratu vydal dle solesmenské methody španěl‑
skou theoreticko - praktickou školu cho‑
rálu, kterou německy zpracoval A 1 b i n S a n d h a g e, farář v St. Agnes in Hamm (Vesffálsko), pod titulem Theoretisch-Praktische C horalsingschule. Desclée, Tournai. Belgie.)
Výtahy z Antifonale římského edice Vati‑
kánské (Antiphonalium Romanum)pro praktickou potřebu dosud vyšly tyto:
a)	Psalterium Antiphonarii Romani pro diurnis horis. Obsahuje Antifony, žalmy atd. k laudám, primě, terci, sextě, noně, nešporám a kompletáři, 8", 200 str., 3 fr.
b)	Dominica ad Vesperas et Completori‑
um, 8°, 32 str. obsahuje zpěvy k nešporám a kompletáři o nedělích, brož. 0'50 ir. Obé ]ze dostati bud v původní notaci chorálu nebo ve v y d á n í r h y t m i-s o v a n é m, v němž značkami přesně jest vyznačen rhytmus chorální melodie. Vydání rhytmisované doporučujeme zvláště našim pěvcům církevních hodinek. !Desclée, Touruai, Belgie.)
c)	Ohlášen jest „Liber usualis oficii”, edice vatikánské, jenž na 550 str. I8° obsahuje všechny části k nedělním a svátečním nešporám, hymny a žalmy k malým hodinkám o neděli a svátcích, Officium Defunctorum se zpěvy »ad tumbam,, a zpěvv o velebné svátosti. Bud v notaci púvodní nebo rhytmisované.
Italský odbor internacionální hudební
spOleČnOsti za předsednictví prof. Giuda Gasperinia vydává Katalog děl hudebních, theoretických i praktických až do prvního desítiletí XIX. věku, od autorů, jichž věci jsou v italských knihovnách a archivech jal< veřejných, tak soukromých. Poslední číslo 1912, V. serie, obsahuje věci z Říma. Název publikace je »Catalogo delle Opere M u s i c a l i -, (Zerbinie Fresching, Parma.) Možná, že mnoho věcí i českých autorů touto bibliografií se objeví.
Katalog sbírky hudebních nástrojů musea při institutu L. Cherubini ve Florencii, (G l i s t r u m e n t i musicaliraccolti nelMuseo del R.Instituto L. Cherubini a Firenze) Firenze, Ceccherini, 8", 68 str. Toto dílko zajímati bude především milovníky strunných starých nástrojů; mohou na fotografiích exemplářů z Florencie se poučiti o stavbě a tvaru starých houslí, violoncell, kytár, viol, mandolin, spinetů, pak i nástrojů dechových, dřevěných, bicích atd. U nás iest též po různých sbírkách nástrojů veliké ceny, ale katalogů není.
Dr. H r, g o L ób m a n n, Zur Geschichte des Taktierens und Dirigierens, Dússeldorf, L.
Shwann 1913, 104 str. Obzvláště zajímavými jsou partie o původním způsobu taktování, dále rhytrnus chorálu a jeho způsob řízení, hudba mensurální, takt,

