okolnost, že i Husovu píseň „Jesus Christus nostra salus” do svého zpěvníku přijal. Těžko nyní rozhodnout, složen-li byl nápěv nejprvé k latinskému textu „Ave Hierarchia”, jak se domnívá pan spisovatel (str. io8), či starším jest některý český text.
Píseň ,Ave gloriosa Virgo" nenalezám
u Mone-ho, jak p. spisovatel udává (str. IIo); však celou jsem nalezl v rukopise svrchu dotčeném na listu Bx. V témž rukopisu na listu Cv1. nalezáme píseň ,Ave rubens rosa virgo speciosa" (o níž p. spisovatel se zmiňuje na str. 133). Tamtéž najde pan spisovatel na listu AVIII. píseii ,Imber nunc celicus" s celým nápěvem, odkudž bude moci dopiniti čís. i i, na str. 140 spisu svého.
Nápěv písně „Vale imperatrix celicau
v rukopisu dotčeném (list Biv.) začíná jako
u Hlohovského malou tercí : li li-dd e h atd. Klíč tudy u ní na str. 143 bude se muset jinak položiti.
Jiných písní ještě doklacly nalézti se dají
v onom rukopise, o nichž tuto šířiti se nechci; jinde snad se mi k tomu naskytne vhodná příležitost.
O sekvenci „Ave praeclara maris stella” zmiňuje se Meister v obecné části svého spisu na str, 116, odkudž snad se dopiniti může první poznámka p. spisovatele na str. III, --lio sotva znamená Responsorium (jak udává p. spisovatel na str. 172), nýbrž jest zkrácené K e p e t i t i o. Strahovský rukopis Rorát klade někde R'.', jinde Repe”, a zas jinde Repetitzy, či Repeticio (o tom rukopisu dříve jsme se zmínili). Lid až posud říká v mnohých písních : „Od repetice”.
Píseň ,Christe qui lux es et dies" (str 168) zpívala se v hodinkách církevních .In Quadragesima ad Completorium' (Srv. Antiphonale Trevirense pap. 114.) Dobře tedy klacle se i mezi písně postní i večerní.
 O nápěvu druhém na str. 176 clí pan spisovatel, že jest hypojouic,'ký-. Vtiak hypojonickým ve smyslu Glareanově není, ani hypojonickým dle starší theorie řecké. Zde jest třeba, aby p, spisovatel udal, kterou tóninu nazývá jonickou ; sic zůstane udání jeho o tónině nápěvu nesrozumitelným. Má pak onen nápěv, jak podává se v rukopisu univ. XI. E. 2, tak veliké obtíže nejen pro tritony, nýbrž i pro semidiapente, že se mi zdá býti vzorem, jak by nápěvy se skládati neměly. P. spisovatel nyní jen na dvou mí-stech nápěvu poznamenal i~ rotundum. Však by mohlo někomu připadnouti na mysl, že by ještě z ostatních h snad některé se mělo snížit, na př. na počátku třetí řádky nápěvu (str. 176); ale jak se tu vyhnout skoku semidiapente ~-e? Ci se má tu e proměnit v es? Podobných otázek vyskytlo by se tu ještě snad více. —
Motiv a,< -f c de (str. 184) několikráte opakuje se v nápěvu Velikonoční epištoly v rukopisu kapitolním r. 1235. V tom souhlasím s p. spisovatelem, že pramenem nápěvu Mastičkáře byly Velikonoční zpěvy církve, zvláště z Velikonoční hry nápěv slova Raboni a některé částky zpívané epištoly velikonoční.
Některé chyby tisku jsou opraveny; jiné opraviž si bedlivý čtenáři, zvlášE na str. 200 řádek 9. z dola čti „napsali” místo „nepsali'.
Nedala by se ona iniciálka, o níž zmiňuje se p. spisovatel na str. 197, pro druhé vydání za illustraci vložiti do textu i s některými jinými vhodnými illustracemi po příkladu Cecilských kalendářů Haberl-ových?
Přikládám ku konci přání, aby našlo dílo p. spisovatele hojnost odběratelů a bedlivých čtenářů a stalo se jim po~tem k dalším studiím o posvátné písni české.
P. Yos. Pachta.
Obecná jednota Cyrillská.
Arcidiecése Pražská.
Vikariát generální.
Praha.
(Cyrillská jednota u sv. Štěpána.)
Farní jednota svatocyrillská u sv. Štěpána konala výroční valnou hromadu dne 25, března 1882 za přítomnosti c. k. policejního komisaře p. Hraby. Sbor pěvecký odděl. p. uč. Sládka zapěl Eripe me” od J. Cainera. Jednatel podal zprávu pokladnickou, pak o působení jednoty za r. 1881. Pokladna vykazuje jistinu 84 A. 89 kr.
 Práce jednoty za r. 1881 pozůstávala v tom, že: p. řídící nčitcl Jan Klíma vyučoval Mky S. tř. z pravidla v úterý 11—12 hod., p. učitel Moudrý vyučoval divky školy měšfanské ve středu 2—3 h. (probírány tabule ltennerovy, přibírány doplňky z cvičení Chlumova) ; p. uč. Sládek vyučoval: I. dívky školy svatoštěpánské počtem 45 dvakrát za týden (v sobotu to—II a v neděli 81/,—qr/r hod.), 2. tovaryše celkem 10 též dvakrát v témdni a sice v úterý a v pitek vždy od 8—9 h. večer. 3. dívky školy

