
Dne 1. tlubna, 1863. { sYazek;

Yydává se doe
1. a t 5' kaŽilého měiíce.

Předpláci.še: vPraze
llrletDě 1 zl., llile_tně 2 zl'

Po postě
l/aletuě 1 zl. 20 kr.'
lLletně 2 2l. 40 kr'
Ííirntr nrrlrlrriřstr i

r?rkorrskó
l/aletně 1 spólkový tolar.
llrletDě 2 spolkoYé tolaly.

$t[lJ[IJ,
Časopis, zájmům výhradně lruťlebním věnovaný.

za INSERÁTY 8e plat
mimo kolek 2 kr. zaŤáilek
drobnóho písma z& každó
vytisknrttí. _. Přeabdy
z jazykrlv jiDi'ch obsta!á' 
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Josef U1m.
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Std,l,í spolupr acoanLci : Z. KoleŠovský' A. Pozrlótta, J. L' Zvonař.

Ze Staré Boleslavi 'anJ-'zo.
března. Až posud nebylo ve Slavoji.
dopisu Zc Staré Boleslar'i, a prlece
bylo by lrodno zrrríniti se čas od-času
o zdejšír4 zpěváclrém spolku a o lrudbě
kostelní. - Co se zpěv. Spolku týče,
budiŽ podotknuto, Že lrorlir'ou Snahou
a velilrorr pilností se strany zdejšího
Ťeditele liůt'u, p. J' Pražáka, před ro-
kem týž Spolek do života vstoupil a
po ce]ý rninulý rok znanrenitou čin-
nost vyvíjel. 0d novélro roliu rlostalo
se spcllku novélro r\editele v osobě p.
Hellera, učitele zdejšílro,' jenŽ se tak-
též přičiňuje, aby spolek i dále k vy-
tknutému kr'áčel cíli. -' K tonru lronci
uspořádal zpěv. spolek dne 4. února
besedu s táncem, jejíŽto výnos (za zL)
připadl zdejšírn clrudýrn' JelikoŽ hlavní
faktor ř'ečerré besedy byl tentokrát
tattec, toť rrelrlaclu přílišné válry na
produkci satntr; jinak ale zpěvy ten-
kráte nebyly prosty rrrnohýclr vacl, jne-
novitě sbo.-y: ,,Utonultil' a ,,Na Pralru'(
rrepodař'ily sc. Lépe vyjírnal se.smyč-
cový kvartet' předneŠen pírry: K. Š.-
borenr, A. Hellerern, Lojclou a Mtille-
1em; toliko porlotknouti sluší, Že' pan
Sebor o své trjmě v tempu trochu

. pť'elrárrěl, jirrak bylo provetlení bez-
vadné. Po ďruhé slyŠelijsnre zdejŠí zpěv.'spolek tra den, sv. Josefa provozóvat
vokální mši s pr'ůvodem varhatt otl R.
F[hrera, jejížto provedení bylo dobré.
Jinak ale vyjírrraly se vložky: ,,Slyš
věčný Bože"; ,,Otče ttáŠ" a ku \onci
rrr$e ,,Hospoďine, pomiluj ny,,. Tu jrrre-
novitě první tenot', velmi rtelibě naď
jiué- pr'ďnikal. Uvádírn to proto, aby

. p; ť'editel spolku'příleŽiiosti této po:
riŽil a. riřiměřeuýri'cvičením hlas ře_
čeného ieno'u vřnulérorati a zaokrou-
hliti' hterlěI. Cri ^ se zdejŠí . chrámové
hudby týče. o té dlužuo pochvalně se
zmírriti. 

- 
Hl'avrrí podpory však ďosťává

se jí zdeišín'varhaník'ern p. V. Knto-
chem, kt"erý jest Žároveřr učitelem, a
jehož srnělě pr*ičísli siuŠí ruezi nejprv_-
uěj ší varlrarrfuy v Cecháclr. ovšern tak
dokonalé varbany' jaké jsou v obou
zdeiších chrámích, s talr dokonalýn
varLauíketn uurělecký nusí tvořit cel-ek.
A tak pro terrkrát "byl byclr lrotov s
dopisern svýur. Přece však, aby nevy-
padl jiŽ na po']ejpPv tak chudě, budiŽ
mi ďovoleno zmíniti se - ač nedosta-
loJi se ,'Slavojii' zvláštní a obšírné
zprávv - o produkci, jiŽ uspořádal sou-zprávy- o p s0u-
qední spo
dýsslý vóffistné
a p1:ispívající údy.. Produkce počala po
s.edmé:, hoďině v sále Fetterově před-
nešení4' overtury',Figarova svatba('
pány: Seborem' HykeŠem, Ťed. spolku
Procházkou a Miillerenr: pak násiedo-
pány: Šeborem' řIykeŠěm, Ťed. spolku
Procházkou a Miillerenr; pak násiedo-
valv' sborv: ..Cikáni" od VoEla- ..Grlěvaly'" sbory: 

',Cikáni" 
od Vogla, 

',Gděje slavská donovina" oď Wirrtra, ;'Re-
lrův, sen" od Slavíka,' ,'Irtonrrlá" od
KříŽkovského a.rra posled:,,Kcle do_
nrov rrrťtj" upraven od Hellera. _ }Iezi
sbory_ slyšeli jsrue pěkný'kvarteť ďo
E_nioll pt'o snr;'čcové nástroje oď Veita'
ďekla-ilrovánku ,,I(lepy" a národní písrlě,
jež s ,velikýru úspěclrern přednáŠel p.
Yecko'; člerr král. zemslrélro divadla v
Ptaze. Molrútrrý' ayšak příjeurrrý hlas,
jakož i pěkná postava jelro velmi
krásně obecenstvo dojírnaly a pročeŽ
byl po každé htYutotnýrn potleskem
Yolán' NejvětŠílro ale úspěchu, co do
provedení , dosílrl přetlnešerrírn sola
Ye sboru ,,Cikání" pak v písni ,,Praž-
ská Bětulinlia" od Nesvadby, lrterouŽto
poslední musel opalrtrvat. Podotkrru_li
ještě, že umělec terrto i re všeclr ostat-
aÍclr sbor'eclr spolu zpíval, tož rozumí
se _Sauo sebou, Že byly spr'ávrrě pro_
Yeďeny. F-_ý.


