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Cecilské dru25tvo v Lublani pořádá církevně-hudební sjezd 3.—7. srpna t. r. tamže. Z pořadu: Výklad letošního okružníku ndp. knížete biskupa o církevní hudbě, P. Hugo Sattner. Tradicionální psalmodie, Fr. Ferjančič. Dějiny instrumentální hudby v církvi, dr. Mantuani. Hudební názvosloví, Fr. Gerbič. Figurální zpěv, dr. Fr. Kimovec. Něco z harmonie. St. Premrl.
Z. našich poměrů. Uveřejňujeme tento dopis, který nás došel a který illustruje naše poměry a ukazuje, co dobrá vůle a důsledný ruch cyrillský zmůže: Do-voluji si zaslati seznam skladeb, jež zpívali jsme v roce uplynulém v místním farním chrámu Páně. Již jsem vícekrát chtěl napsati podobnou zprávu, ale netroufal jsem si. Jakž také? V »Cyrillu« téměř vždy jsou jen dokonalé zprávy ředitelů kurů z povolání, se skladbami, na něž já ani pomysliti nemohu, a tu já mám pochlubiti se se svými »mšičkami«, o nichž vím po návštěvách dvou cyrillských sjezdů, že jsou skladatelé, vlastně skladby jejich pro kostel zavrhnuty? V posledních dvou letech jsem seznal, že jsem pro-váděl hudbu chrámovou nesprávnou a s takovým pro-gramem na světlo nelze. Ihned jsem předsevzal nápravu, a tak dnes, ač ne úpině, přece máme v našem repertoiru několik skladeb řádných, církevních. Zde na kůru jsem přejal snad všechny mše Schópfovy a Seylerovy, mnoho i Raimannových. Zpívali jsme tudíž to, co bylo, a přiznati se musím, že jsme často (ne však o velikých svátcích) zpívali »Credo« bez »věřím v Ducha svatého«, jak v Čáslavi r. 1913 p. Kašpar vytýkal. Jak mi při tom bylo! Domníval jsem se, že to každý na mně vidí! Ted však jich již nezpíváme, těch zkrácených totiž. Poněvadž nemám veliký výběr, zpíváme ještě dvě mše od Sch., ale celé, s opraveným začátkem »Gloria,, a »Creda«. Snažím se, bvch vyhověl a přiblížil se správnému. Dá Bůh, že se zmůžeme vesměs na skladby psané v duchu opravdu církevním, leč musím míti trpělivost. Na vše jsem sám, peněz málo, tudíž vše jde zvolna v našich poměrech. Když mám slušný sbor zpěváků, rozprchne se to do světa, obyčejně ti nejlepší, a musím zase začíti s tím lehčím od začátku. Letos jsem o prázdninách nacvičil od Douši mši ke cti sv. Jana (Ed. Cyrill). Těšili jsme se, jak budeme jí o pouti zpívati. Jedna sopranistka onemocněla, dvěma zemřela jinde babička, byly na pohřbu, a zbyly mi tři, ne právě pevné. Bylo po radosti, a musili jsme vzíti snadnou mši Gruberovu. A od té doby nemůžeme se k té krásné skladbě dostati. Soprány jsou, zase nemám dobrých mužských hlasů a tak doufám letos o svátcích velikonočních, že si ji přece zazpíváme, až budou doma dva dobří bassisté. Na naše poměry dobře se nám povedla vždy »Missa Loretta, od Ríhovského. Ta dodává chuti ke zpívání nám všem. Letos dp. farář slíbil mi koupiti »Graduale«, tak že budeme zpívati i pohyblivé částky správně. Dosud jsme zpívali vložky, které málokdy souhlasily s textem mše svaté. Prosím tedy ke konci, pane redaktore, byste ráčil posuzovati náš repertoir jako výsledek nezaviněné neznalosti, co správným jest, a za druhé, byste ráčil míti zřetel k našim poměrům a zvláště k poměru učitele-varhaníka, kterému se hledí práce mařiti od nepřátel varhaničení. Prosím, byste mne ráčil omluviti, že jsem se roz?psal, ale rád bych si pohovořil o hudbě chrámové, rád postěžoval a potěšil, a nemám druhého, upřímně smýšlejícího. N. N. — Všem s radostí radou a pokud možno pomocí přispějeme.
Hudební slavnosti Mozartovy v Solnohradě konati se budou od 19.—20. srpna t. r., při čemž otevřen bude Mozartuv dům, kde firma Riegrova postavila varhany s 80 znějícími hlasy. Vedle symfonických koncertů vídeňských Filharmoniků, pro-vedení Dona Juana, koncertů komorních provedeny budou také Mózartovy mše v dómu a v aule.
 Nové varhany v dómu litom Hckém. Nový tento stroj postavila pražská firma Jindřicha Schiffnera. Disposice jest tato: První manuál. 1. Bordun 16', 2. principál 8', 3. gamba 8', 4. dutá fléta 8', 5. kryt 8', 6. dulcian 8', 7. ol<táva 4', 8. fléta 4`, 9. fugara 4', 10. doublette 21;'3', 11. kornef 3násob., 12. mixtura 4—5násob., 13. trompeta 8', 14. clairon 4'. D r u h ý m a n u á I. lň. kvintadena 16', 16. principál 8, 17. fugara 8', 18. koncertní (léta 8', 19. kryt 8', 20. salicionál 8', 21. oktáva 4', 22. fléta 4', 23. lesní (léta 2', 24. mixtura 4násob., 25. klarinet 8'. T ř e t í m a‑
n u á I. 26. salicet 16', 27. principál 8', 28. fléta 8', 29. kryt líbezný 8', 30. aeolina II', 31. vox coelestis 8', 32. kamzičí roh 4', 33. fléta příčná 4', 34. piccolo 2', 35. progresse 3 -4násob., 36. fagot 16', 37. oboe 8', 38. clairon 4'. P e d á I 39. principál 16', 40. violon 16', 41, subbas 16', 42. salicetbas 16', 43. kryt jemný 16', 44. kvintbas 102'3', 45. cello 8`, 46. posoun 16', 47. trompeta 8'. Pomocné rej st ř í k V. Spojky manuálové 2 k 1, 3 k 2, spojka pedálová 1, 2, 3, spojka hoření oktávy 3 k 2, 2 k 1, spojka spodní oktávy, generální spojka, spojka crescenda, dvě volné kombinace, pevné kombinace, pp, p, mf, f, ff, tutti, vypínač pedálový, vypínač jazýčk., rejstř , vypínač crescenda, rejstřík. crescendo, manuá] 1. a 2. má žaluzie. — Stroj jest rourková pneumatika, elel<trický pohon měchů. Za stolem hracím jest postaven zvláštní hrací stroj (dvojité relais) k dosažení největší přesnosti. Aby se dosáhlo mohutného plena, bylo docíleno Kombinací větší počet vedlejších hlasu, Kterých
o sobě jednotlivě užiti nelze, ale při piném stroji počínají účinkovati. Pedál jest opatřen dvojí registraturou.
Klavír v kostele. V protestantských kostelích Německa má, jak oznamuje jistý německý list, k oživení církevní hudby vedle varhan a jiných hudeb. nástrojů státi také klavír na kůru, kde toho poměry vyžadují, a při stavbě nových kostelů má se na to pamatovati. Není to ostatně pokus zcela nový, jen nám nejde na rozum, jak se právě tímto způsobem pomúže církevní hudbě !
Mladý varhaník. Nejmladším varhaníkem na světě jest bezpochyby anglický hoch (s troškem irské krve) Henry Alban Chambers (vyslov: Ceimberz), který se loňského roku stal řádným varhaníkem při kathedrálním chrámu Páně sv. Anny v městě Leeds (Vorkshire) u věku j e d e n á c t i let. Záhy jevil ne-obyčejné hudební nadání, a jelikož více než s do-statek prokázal svou dovednost ve hře na varhany, doporučil ho předešlý varhaník, Mr. Grimshaw, ve své nemoci za svého nástupce a sám jej nazval »the Young Mozart, (mladý Mozart).
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