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100, 29, 32, a Stamaty, učitel Saint-Sa~nsa. S úspěchem působí na konservatoři Risler, žákDiémerův, Delaborde, Marmontel,R. Pugno a m. I.
Moderní mistři klavírní komposice C Franck, Saint-Sa~~ns, Debussy,
 D u k a s, d' J n d y a j. vytvořili proti staršímu virtuosnímu, národně bezbarvému směru Herze a Kalkbrennera sloh naproste moderní, čistě francouzský. Jejich skladby vynikají hlubokým, svérázným obsahem a vyčerpávají veškeré vymoženosti techniky moderní.

JOB. ORATORIUM O DVOU DÍLECH A SEDM[ OBRAZECH NA SLOVA JANA CERMÁKA SLOŽIL JOSEF NEŠVERA. — ROZBOR DÍLA NAPSAL PROF. FERD. VAN1řK. — (PROVEDENO 3. BŘEZNA KARLEM DOUŠOU.) (POKRAČ.)
OBRAZ II. — HOSTINA U JOBOVA SUNA.
SBOR HOSTŮ: (Čtyřhlasý smíšený sbor.)
'J zdar ]oba pijme v chvíli slastné,
bud zdráv on, chlouba všech, buď zdráv, [bud zdráv!] Onf bohat, slaven, žití šfastné
bud jemu stálým údělem, bud zdráv!
Zdráv buď, náš hostiteli švarný,
miláčku Jobúv prvorozený)
Tys obraz otcův věrný, zdárný,
tvé skráně zdobí vínek vznešený. Buď zdráv!

PRVOROZENÝ SYN JOBŮV:
Zdar vám, vy sestry, bratří rodní,
Bůh zachovejž nám svornost povinnou! Kéž darů božských vždy jsme hodni a dárce ctíme úctou dětinnou,
nechf otce mine všechno hoře,
jež průvodcem jest lidem na zemi. Jak vinek kmitem září moře,
bud život jeho stlán jen růžemi!

DCERA JOBOVA
Jak zaplesal by otec drahý
nad štéstím naším lásky vroucnosti! O Bože, dej mu život blahý a zachovej ho ve své milosti. Zde v radovánkách péče prosti si připíjejme všichni na zdraví.
Nechf v družném kruhu milých hostí se has náš zpěvem hlučným oslaví!


SBOR HOSTŮ: (Čtyřhlasý smíšený sbor.)
Vína moc a ]{ouzlo zpěvu, vábné hodu úpravy
rozněcují juna, děvu
k slastem družné zábavy.
Mládí blahem, stáří těchou jesti píseň veselá:
V slunce jasu i pod střechou nám vždy radost udělá.
S předešlým ovzduším nadzemským pěkně kontrastuje bezstarostné veselí hodovníků, zahájené pinýmiIakkordy v maestosu C (M. M.
— 92) v B-dur krátkou předehrou, zbudovanou na kratičkém motivku ze smíšeného
 sboru, který po ní nastupuje, provázen jsa dvěma trombony a třemi trombami:
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V zdar ]o-ba pij-me vchví- li slastné, bud on I	bud on zdráv, bud zdráv, bud zdráv.
zdráv,	buď on zdráv, bud zdráv. s pěknou imitací, již udávají basy :
10.	-
Zdráv bud, náš ho-sti - te-li švar-ný, mí-lá-čku Jo-buv pr - vo-ro- ze-ný, zdráv bud
S účinnou modulací vystupřtována utkví s piným orchestrem na dominantě, načež se opakuje první část (viz notový doklad 9.).

