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jímání od Freya. Na Veliký pátek : Pašije od K. Polzera, Improperia od Palestriny, Ecce quomodo moritur justus od Handla. Na Bílou sobotu : Missa in F od Picky, Alleluje, tractus a vesperae od Witta. Při Vzkříšení odp.: Regina coeli od Picky, responsoria ad matut. od Mitterera, Te Deum od Říhovského a Tantum ergo od Hallera. Velikonoční ne-děle: Missa solemnis jubilaei od J. Fórstera, velik. pondělí: Missa brevis od Treglera, Gtadualia po oba dva dny od K. Polzera, offertoria od Witta. Ředitel kůru k. a. kons. rada, prof. dr. J. Dosoudil, ředitel Moravana Ot. Lukáš, varhaník.
ZPRÁVY OSOBNÍ A SPOLKOVÉ.

C. k. professor Dobroslav Orel, zasloužilý redaktor »C y r i 11 a<, byl dne 22. července t. r. povýšen na universitě vídeňské za doktora filosofie. Dissertační prací jeho bylo důkladné a obšírné po-jednání o mensurální hudbě a notovém písmu v Cechách do r. 1540, které jak doufáme brzy vyjde tiskem a přinese mnoho doposud neznámého materiálu. Dp. dru. Dobroslavu Orlovi srdečně blaho-přejeme !
Uznání. Známý skladatel a pracovník na poli církevní hudby v Americe P. B o u v i n S. J. dostal zvláštní pochvalné uznání sv. Otce za svoje práce a snahy, které mu sděleno listem státního sekretariátu jeho Svatosti ze dne S. května 1914.
** K službě vojenské povoláni byli ředitelé kůru : Jaroslav J a n o v s k ý, Žamberk, Ad. K r a m e n i č, Choceň, Alois K u b i š t a, Dobrá Voda
u Budějovic a varhaník vyšehradský, Antonín Róss1.
** Varhaníkem na dómě v Olomouci stal se J a r o s l a v Kvapil, býv. učitel varhanické školy brněnské a posléze žák Regrův. Reditelem kůru tamže dosavadní varhaník A n t . P e t z o l d.
** Ředitelem kůru v Polné (po zemřelém Fr. Korejtkovi) Josef Kašpar z Kouřimi, absolvent pražské konservatoře.
** Professorem pražské konservatoře stal se Jan Heřman (klavír).
** Jesuita josef Kurpiers ve Vídni vy-nalezl mechanismus, jímž lze na témž manuále v čtyrhlasu každý jiným rejstříkem hráti. Varhanář Rieger z Konova získal již pro vynález ten patent pro Rakousko, Německo a Švýcary.
** Jednota hud. stavů, úmrtní odbor její vybízí rodiny mobilisovaných členů, aby jednateli (Smíchov 1294) oznámili jich povolání, po případě ztrátu v boji.
** Výroční valná hromada Jednoty hudebních Stavů konala se dne 17. července t. r.
v Ces. Budějovicích za předsednictví K. Ungera a 1. Buška. Účastníky uvítal ve dvoraně české hudební školy jménem kuratoria p. Dr. Hezký. Pozdravy poslali organisace polská z Krakova, kol. Říhovský, Kment, Wiinsch, Vondráček, Josef Cermák, Malý, Rob. Volánek, Ledvina, Knotek, Kult, Bradáč, Kocián. Památka letos zemřelého člena E. Spala a choti jeho uctěna povstáním. Podpor dáno sirotkům 30 K, nemocnému kol. S. 70 K. Darů došlo od J. Em. nejd. p. kardinála pražského 20 K (každoročně), od J. Em. nejd. p. kard. olomouckého 50 K, a od České spořitelny 20 K. Z referátu obsáhlé byly ony odboru ředitelů kůru, soukromých škol hudebních, kondičního a úmrtního. Za delegáty k jednáním ve Vídni zvoleni na příští rok opět K. Unger a Boh. Kašpar. Zvolena komise (Boh. Jeremiáš, Norb. Kubát a Al. Vymetal), která provésti má usnesenou oslavu Skuherského: zasazení desky na jeho úmrtní dům, po-jmenování téže ulice jeho jménem. 18 července ráno
 byla návštěva hrobu Skuherského, na nějž položena kytice. — Jednota bude vydávati vlastní orgán, redakcí Boh. Jeremiáše. Týž bude členům zdarma zasílán a k tomu cíli zvýšen bude příspěvek o 1 K, na 5 K ročně. Cvrkův návrh jednotného kostelního zpěvníku v zásadě schválen. Výboru uloženo usilovati o zřízení hud. referátu i v Brně a vydání na-řízení okr. hejtmanstvím o stíhání fušerů, jako v Praze. S oběma zemskými spolky učitelskými v Praze i v Brně má výbor jednati o vhodné kroky, aby učitelstvo nyní po částečné aspoň úpravě platů svých hudbu výdělečně, kde na úkor hudebníků z po-volání se tak děje, neprovozovalo. Loňských pět návrhů bude předloženo k podpisům a zadáno. Po-dání pro učitele zpěvu na středních školách buď ještě zvláš[ podáno zemským školním radám a spolku ředitelů středoškolských. Ústřední jednota zpěváckých spolků českosl. bude vyzvána vydati správně jednotné znění hymny »Kde domov můj<. Zvoleni: předsedou K. U n g e r, místopředsedy Ant Hromádka a Jan Bušek, jednatelem Boh. Kašpar, pokladníkem josef Kafka. Do výboru: Josef Kovanda, josef Kompit, Karel Budík, josef Hofman, Boh. Jeremiáš, Boh. Šejnoha, Al. Vymetal, Max Koblížek, Al. Ručka, sl. Ludm. Bubeníčková. Náhradníky: Václav Kubišta, Al. Slesinger, Ed. Marhula, Frant. Flodr, pí. Marie Jelínková. Revisory účtů : sl. Ludm. Jelínková, pí. A. Houfová a Rud. Chmelíček. Cestnými členy zvoleni jednomyslně p. R. baron Procházka a p. prof. Josef Klička. Jednota přistoupí za člena sboru pro postavení pomníku Smetanova. Odpoledne konány hudebně paedagogické přednášky řed. Jeremiáše s praktickými ukázkami žactva ve zpěvu a klavíru, večer pak koncert nejlepších žáků školy.
** Letošní absolventi varhanického od-dělení pražské hudební konservatoře : Vladimír Albrecht z Prahy I., Josef Císař z Ceské Třebové, Ant. Geisler z Prahy, Otto Haša z Kelče na Moravě, josef Kašpar ze Smíchova, Alois Seibot z Prahy VI., Josef Solnař z Bubenče, Vladimír Zd. Třeštík z Poděbrad, Anton Ullmann ze Zatce, Vladimír Urban z Prahy II., Rudolf Vaníček z Vršovic, Josef Vejda z Dašic u Pardubic, Anton Zawodsky z ústí n. L., Jaroslav Zmítko z Loun. (Celkem 14.)
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Deforma. V jednom městě, kde je poutní kostel, rozumějí reformě církevního zpěvu asi takto: Ačkoliv v tamějších chrámech se zpívá chorál při mši sv. a při nešporách nejméně 4krát týdně a ačkoliv u některých officií nešporních nyní neobejde se bez edice vatik., přece dodnes nezazní ani nota vatik. chorálu a co se týče zpěvu chorálu ed medit. — myslím -- že mírně posuzuji, když řeknu, že ten zpěv není důstojný domu božího. Příčiny tohoto ubohého stavu jsou různé, mnohé přímo neuvěřitelné. Když v takových chrámech není chuti a smyslu pro vatik. chorál (anebo aspoň požadavku, aby chorál starý se důstojně a správně zpíval), pak ovšem, kde má býti chuti a porozumění vůbec pro chorál ? — Pak zdá se, že papežské »Motu proprio2 zůstane navždy pouhým přáním ve příčině zavedení chorálu vatik. v našich kostelích. Naproti tomu (k ne-uvěření!) jeví se horečná reforma v tamějších kostelích, co se týče lidové písně kostelní. Tak na pří-klad najednou odstraněna byla z kostela starobylá píseň »Sv. Václave«, od dávných dob tam zpívaná (historicky je to dokázáno) a na místo ní nastoupiti měla (a také nějaký čas nastoupila) t. zvaná nová

