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Revue grégorienne, études de chant
sacré et de liturgie. (Redaktoři: kanovník Ga‑
borit, abbe Rousseau, spolupracovníky členové řádu benediktinského v Solesmes) Číslo březnové a dub-nové 1913 přináší dokončení článku Mocquerauora: Les soůrces authentiques de la notation rhytmique de Solesmes, dále od Laurense »Formules eucologiques anciennes IL« a j.
Dr. G. E i s e n r i n g, Zur Geschichte des
mehrstimmigen Proprium Missae bis um
1560. Vyšlo v publikacích řehořské akademie (Gregorianische Akademie) ve Freiburku, jež řídí prof, dr. P. Wagner (7'20 K), Schwann, D lsseldorf 1913. Obsahuje: 1. Vícehlasé proprium až do 1300. 2. Vícehlasé proprium v 14 a 15 stol. 3. Víc. pr. z 16 stol. (Choralis Constantinus), 4. Contrapuncfus, S. Officia paschalia. 6. Officia de Nativitate, Circumcisione atd., 7. Antiphonarium 4 vocum.
J o h. Jos. F u x, Missa in C pro smíš. sbor a varhany. Pro potřebu praktickou upravil V. Goller. Vešla jako č. 1. »der Meisterwerke Kirchlicher Tonkunst« v >Universal - Editiona, Vídeň, stran 40. Autor velikolepého díla :-Gradus ad Parnassum« realisuje své theorie v této mši, spojuje správnost deklamace textu s výrazem hudebním a púsobí svým dílem v pravdě náladu zbožnosti. Fux t * 1660, od 1705 kapelník při dómě sv. Štěpána ve Vídni, od 1715 první dvorní kapelník, ' 1741) navazuje ve své polyfonii na římskou školu Palestrinovu stol. XVI., ale jde v uplatnění slova a jasnosti slohové ještě dále v před — » Basso Continuo <. Ve mši Fuxově upravil zc_la samostatně prof. Goller. Mše je vhodna i pro naše poměry. Jen konec >,Pairem« má trochu nádech kolorovaného zpěvu, který lze snadno zmírněním tempa zastříti.
Z REDAKCE A ADMINISTRACE.
Zpěv a hra na varhany při sv. přijímání
Školních dítek. Došla malá brožurka 16 stran »Pobožnost k sv. přijímání (Družstvo »Vlast« Praha, cena 6 h), která obsahuje potřebné modlitby a sbory písní již tak seřazené, že dítky při mezi-hrách bez dlouhého hledání ve svém zpěvníčku se modlí pro sebe tištěné modlitby a mohou ihned opět zpívati sloky písně «Chval Sione«, jež jsou již pro jednotlivé části mešní rozděleny. Na př. Modlitba přípravná. 1. Píseň (2 sloky) Chval Sione .. . Rozezvuč se. 2. Introit: Vzbuzení víry. Píseň (2 sl.) ke Gloria. 3. Vzbuzení naděje. Piseň (2 Sloky); 4. při obětování: Vzbuzení lásky. Píseň i2 sl. k Sanctus).
5.	Vzbuzení pokory a lítosti. P o p o z d v i h o v á n í.
Vzbuzení úcty, píseň 2 sl. ; k Pater noster; 7. Vzbuzení touhy; písně 2 sl. — K Agnus : Modlitba k Panně Marii, písně 1 sl. — Pak n a h l a s všichni »Vyznávám«, po sv. přijímání modlitby děkovné a j, na pěti a půl stránce. — Upozorňuji na tuto knížečku a prosím o další sdělení názorů v té věci s redakcí.
P. T. v K. V druhé modlitbě po mši sv. (po třikrát Zdrávas a Zdrávas Královno) dle nynější češtiny jest správné : Svatý M i c h a 1 e a r c h a n d ě 1 e a nikoli »Sv. Michaeli= atd., jak všude jest tištěno. Modleme se tedy tou češtinou, v níž je škola nyní vychovávána, aby snad přitomní nemohli o nás říci, že ani česky neumíme. Dítě se přivádí zbytečně do rozpaků, když ve škole a v kostele téhož slova slyší rázný vocativ. Vůbec je třeba řádné revise modliteb po mši sv., protože latinisovaný překlad jest nesrozumitelný a nečeský.
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Prof. E. Bezecný :
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D1=JIN I UB1(.
Část povšechná. Váz. 3 K.
Expeduje red. ,Cyrilla`, Praha-VII. Bělského 348.
VARHANY
PNEUMATICKÉ SOUSTAVY
vyhovující jich zařízením všem modernín požadavkům a vzdorující každé temperatuře staví v
FRANT. SURAT,
stavitel varhan
V Č. BiJDĚJOVICÍCH,
PRAŽSKÁ ULICE 57.
Též rekonstrukce, opravy a ladění provádí se
svědomitě za ceny solidní. —Četná znalecká
dobrozdání po ruce, rozpočty a cesty k po‑
radám zdarma (specialista v zařizování hra‑
cích stolů).
 Největší_ c. k. priv.

TOVARNA na	COttagOVá americká '
HARMONIA
' speeielně zařízená továrna
RUDOIf PAJHR pedalová Cha RRAL. é. 118.
harmonia
pro kostel, školu a dům. Cenník zdarma. Nej‑
'
 nišší měsíční splátky. Ceny od K 130 výše. — Záruka Metá — Zásilka franko poslední stanice. Veld. duchovenstvu zvláštni výhod. ceny, Žádejte cennik pian a pianin.
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