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Msg Leynauda, biskupa Alger. Výzva k celé církvi, aby uposlechla a zařídila kostelní zpěv po-dle přání a vyznání papeže. Don Frangois O. S. B.: Commenf préparer le chanf lifurgique collecfif? Rady a pokyny pro získání lidu pro zpěv kostelní. Hlavním úkolem jest ale vypěstovati smysl liturgii a kolektivitu všech lidí. Univ, prof. Dr. Fellerer: Der gregorianische Choral im Goffesdiensf: Motu proprio Papeže Pia X. a Papežské konstituci Pia XI. klade gregoriánský chorál na prvé místo v Církevní hudbě, nebot jako takový jest jedině schopen církevního života. I když tyto předpisy v teorii jsou známy, béře se prakse zcela jinými cestami. P. Paulin: Der Dirigent und sein Kirchenchor. Chorre_genfem má býti muž proniknutý Liturgickým duchem a smyslem, a lásku k liturgii má vštípiti i celému svému sboru. L'Aposfolat du Missel. Výtah z dopisu Msgr. Girbeaud, biskupa z Nimes. Resumé celého článku nacházíme v úvodních slovech: „Býti přítomen mši jest dobré, asistovati při mši jest lepší, sloužiti mši jest dokonalost.” P. Omlin O. S. B.: Choralvorfrag,
 Clhlavním nepřítelem chorálu, a co již dlouho kazí jebo dobré jméno jest jeho špatný přednes Em. Dury: L'Arf des Cloches. Jsou čtyři školy zvonařů. Rozdíl mezi nimi je jak v koncepci for-my, v bohatství zvuku, tak i v kráse a jednoduchosti linií zvonu. K docílení všech těchto vlastností jest zapotřebí co největší péče a stálého zdokonalování, což se při dnešní tovární výrobě neděje. G. V. A propos du Cenfenaire de Ia naissance de F. Wiff (1834-1888). Ocenění díla F. Witta při příležitosti oslav stoletého narození. G. V. Le congrěs cafholique de Vienne ef le mouvemenf liturgique. Referát o vídeňském kongresu a jeho významu pro hudbu kostelní i liturgii. Volkschoral. Řeč biskupa Msgr M. Vallera, Frauenberg. Všechen lid má býti hluboce proniknut krásou liturgie a býti činně účasten posvátných akcí, ve shodě se základními myš-lenkami křesfansfví a se snahami hnutí liturgického. K tomu se dospěje soustavnou výchovou mládeže a odborným vedením sboru kostelního.
Různé zprávy
Všeobecný katolický sjezd v Praze má se konati ve dnech 28. a 29. června 1935. V předvečer dne 27. června, podle předběžných zpráv, je projektován koncert nebo divadelní představení. Ježto věc ještě není rozhodnuta, podáváme včas vhodný návrh, který již vyslovil prof. Dr. B. Petr ve svém článku „Procházkův Kristus” (Lidové Listy ze dne 31. srpna 1934), aby výbor po svém ustavení mohl o něm rozhodnouti. Náš časopis již vícekrát upozornil na dílo Rudolfa F. Procházky „Mysterium Kristus”. Dílo bylo sice provedeno, ale jen hudebně, bez scénické výpravy, ačkoli ta, dle úmyslu skladatelova, tvoří rovnocennou složku s hudbou, tak-že jedna od druhé nemá býti oddělována. Po našem názoru nemůže všeobecný katolický sjezd býti důstojněji zahájen, než provedením tohoto „M y s t e r i a”. Ačkoliv autor pracuje se vše-mi moderními prostředky, nezůstává laikovi nesrozumitelný, naopak dovede strhnouti i posluchače, jenž není hudebníkem, právě svojí ne-obyčejnou obratností komposiční a plastickým líčením. Zájem hudebníka bude pak tím větší, když se mohl již před provedením seznámiti s jejími krásami, což jest umožněno tím, že věfšina jednotlivých statí vyšla ve formě klavírního výtahu v Edici Barvitiusově. Zakoupením těchto sešitků získá praktický hudebník za levný peníz také notový materiál, jehož v postním týdnu lze velmi vhodně použíti a podati takto věřícím v malém venkovském kostele skladby, které svojí ušlechtilostí a dramatičností povznesou srdce k pravé zbožnosti. —
• V. B. Populární hudební nakladatel Karel J. Barvitius sedmdesáfnikem. Dne 9. prosince t. r. dožívá se iešfě v piné svěžesti sedmdesátin propagátor české i světové hudby, hudební nakladatel pan Karel J. Barvitius v Praze. Blahopřejeme)
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Hudebně-vědecké přednášky na našich universitách v zimním semestru 1934-35. Na K a r-lově universitě v Praze: Soukr. doc. Dr. Perlík: Přehled českých dějin církevní hud‑
 by. 2 hod. — Umělecké krásno v círk. hudbě dle principů ,Summy" sv. Tomáše Aquinského. 2 hod. — Ř. prof. Dr. Nejedlý: Všeobecné dějiny hudby. I. 3 hod. — Vědecká theorie hudby. I. 2 hod. — Soukr. doc. Dr. Hutter: Dějiny hudby, VII. (Vícehlas ve školách národních.) 2 hod. — Nauka o hudebních nástrojích (s exkursemi). 2 hod. — Seminář pro hudební vědu. Ř. prof. Dr. Nejedlý: Rozbory děl, referáty, práce. 2 hod. — Lektor Dr. Foerster: O melodii. 2 hod. — N a Masarykově universitě v Brně: Ř. prof. Dr. Vladimír Helfert: Estetika hudby: Otázka stylu. Týdně 3 hod. — Historické základy hudby XIX. stol. Týdně 2 hod. — Proseminář hudební vědy. Ř. prof. Dr. Vlad. Helfert: CIvod do hudební vědy. Mefhodologie, bibliografie. Týdně 2 hod. — Seminář hudební vědy. Ř. prof. Dr. Vlad. Helferf: Cvičení v hudebních stylech. Referáty, práce, diskuse. Týdně 2 hod. — Lektor Václav Kaprál: Rozbor Chopinových mazurek po stránce harmonické a formální. Týdně 1 hod. —Všeobecná nauka hudební. Týdně 1 hod. — Na Komenského universitě v B r a t i s l a v ě: 1~. prof. Dr. Orel: Doba Bedřicha Smetany. 3 hod. — Hudobná paleografia. 2. hod. — Hudobne-vedecký seminar. Riaditel' r. prof. Dr. Orel. Hudobný seminár. Rozbor diel Ant. Dvořáka, referaty. 2 hod. — Lektor Kafenda: Nauka o harmonii (pne začiafočníkov). 2 hod. — Nauka o harmonii (pre pokročilých). 2 hod.

Komponista a dirigent filharmonie josef Vlach-Vrufický byl vyznamenán důstojnickým křížem jugoslávského řádu sv. Sávy IV. fřídy.
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In memoriam. V poslední době ztratil náš český hudební svět vynikající osobnosti, jichž i v našem listě pietně vzpomínáme. Dne 26. srp-na t. r. zemřel Bohuslav Kolovrat - Lib-š t e j n s k ý ve věku 57 let. Byl nadšeným pěstitelem církevní hudby a sám napsal v oboru tom řadu skladeb. Byl i literárně činným a je-ho monografie o Robertu Fiihrerovi, vydaná v

