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této povoláváni byli dle zvyku zpěváci z krajin francouzských a španělských, poněvadž v Římě té doby nebylo skoro ani jednoho vhodně vychovaného pěvce. Těchto 12 mužů se žáky bylo povinno zpívati hodinky kněžské a při obřadech církevních u sv. Petra. Tak ustanovil Julius I1. listinou ze dne 19. února 1513, den před svou smrtí a potvrdil této kapelle mnohé příimy z různých obročí a statků. Odtud zvána byla kapella tato capella Giulia iDžulia); členy její byli i slavný Pierluigi z Palestriny, Animuccia di Giovanni, Ruggero Giovanelli, Piefro Raimondi, skladatel v Rímě proslulého nápěvu k hymnu »O Roma Felix<. Nyní ředitelem kapelly je maestro Arnošt Boezi, který osvědčil se mnohými skladbami dosti chválenými. Ku kapelle náleží 5 basistů, 6 barytonů, 2 tenoristi, 6 chlapců altistů z pěvecké školy basiliky sv. Petra, 2 sopranisti a 6 chlapců z uvedené školy, mimo to 7 kapianů chorálních a 2 varhaníci Remigius Renzi a Filip Mattoni. Vrchní dozor nad kapellou má prefekt její, Msgr. Pavel Leva, kanovník u sv. Para, býv. druhý rektor pap. české kolleje. Při jubilejní mši sv. 21. února t. r. zpívána byla osmihlasá skladba mešní, kterou Boezi právě složil. Přítomni byli arcikněz basiliky, J. Em. kard. Rampolla, kapitula svatopetrská a četné shromáždění, většinou cizinců.	S. —
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Motetta de Ss. Eucharistia. Motetta k ado‑
račním hodinám pro čtvero mužských hlasů složil Jan B. Wowes. Op. 7. Cena partitury 2 K, hlasy po 20 hal. Vydal a tisk] V. Kotrba v Praze. Sbírka obsa‑
 huje celkem devět čísel, z nichž č. 1., 4., 5., 6., a 8. pro mužský čtverozpěv bez průvodu. Taktéž i č. 3. s chorálním unisono úvodem. Č. 2. je unisono tenorů a basů, i celého sboru za průvodu varhan, jen v závěru do čtverozpěvu rozvětveném. É. 7. je baryton sólo za průvodu varhan, zakončené čtverozpěvem. Číslo poslední je chorální hymnus Adoro te devote, s textem latinským i českým, unisono za průvodu varhan. Strahovský ředitel kůru, známý dosud hlavně jen jako varhaník, vystupuje zde skoro po prvé s tisknutou skladbou na veřejnost a podává hned práci pochvaly hodnou, po stránce harmonické i melodické ušlechtilou, v invenci pak církevní, zbožnou. Přítomné opus jest převahou homofonní, v dobrém smyslu, polyfonie, zvláště v č. 3. a 5. obratně pracována. Rozsah hlasů mírný, a všecka čísla bez zvláštních obtíží. Sborům mužským budou motetta Wowesova velmi vítána a vřele se doporoučí.
O l d ř i c h N e c i d, farář v Lednici, napsal pří‑
stupná ,Responsoria ad officium defuncto‑
rum", která zvláště účastníkům brněnského sjezdu vřele doporučujeme. K nim benediktinská tiskárna přidává gratis Necidovo » L i b e r a« jednohl. s 4h1., mohutně znějícím závěrem, jenž ovšem také jednohl. se dá zpívati. Farář Necid je znám jako nadaný skla-datel, který i v lehkém, přístupném slohu dovede za-chovati svoji rázovitost. Pro venkovská divadla složil dvě zpívané hry, z nichž jedna byla již s úspěchem provedena v Napajedlech a jedna je v tisku v Brně. Musíme často sáhnouti k cizímu braku. Nyní budeme míti aspoň své a dobré věci.
V B r n ě 17. července večer předporada výboru a 18. července v 9 hod. ráno valná hromada jednoty hudebních stavů v Besědě.
Též rekonstrukce, opravy a ladění provádí se
svědomitě za ceny solidní. —Četná znalecká
dobrozdání po ruce, rozpočty a cesty k po‑
radám z d a r m a (specialista v zařizování hra‑
cích stolů).
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Definitivní učitel 1I. tř.,	1 Největší_ e. k. priv. COttá ová americká
ředitel choru	TOVARNAna	:;
s ročním příjmem K 700, malá osada,_4tř. škola,	I HA	®NI
na dráze u většího města ve vých. Cechách se	speeielně zařízená továrna
středními školami, zdravý kraj, nabízí	I RUDOLF PARR & SPOL. V HRADCI HRÁL. č. 118. 1
v ý m e nu	_Pedálová harmonia
]c o ] 1 e g o v i hudebníkovi.	, pro kOStel, škOlU a dúm. Cenník zdarma. Nej‑
Přihláškv do 20. července t. r. v adm. t. 1.	nižší měsíční splátky. Cent od K 130 Záruka bletá — Zásilka franko poslední stanice.
Veld duchovenstvu zvláštni výhod. ceny. Zátlejte cennik pian a pianin.
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