18	CYRILL	XXXIX.
K posvátnému času velikonočnímu doporučujeme;

OFFICIUM MAJORIS HEBDOMADAE JURTA MISSALE ET BREV. ROM. (Notation
gr49orienne) ed. Solesmes váz. K ]'7 PSALMI IN NOTIS PRO OFFIC. HEBD. SANCT. (notace moderní ed. Solesmes váz. K 1'25 HRUBÍK DR. Fr., SVATÝ TÝDEN V MALÉM FARNÍM KOSTELE (Ed. nCyrill«) K 1 50
RECITATIVY A VÍCEHLASÉ ZPĚVY 1< témuž od Kubáta	K —'60
DOUŠA KAREL, NEŠPORY NA HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ (in falso bordone). Pro
smíšený sbor a varhany.	Part. K 1'—, hlasy (4) :l K —'25
— VÝTKY SPASITELOVY — IMPROPERIA. S čes. a latin. textem. Pro smíš. sbor bez
pruvodu.	Part. s hlasy K 1- , hlasy (4) á K --'15
PICKA FRANT., UMUČENÍ KRISTOVO. Op. 32. Osm sboru pro mužské hlasy. Text upravil
prof. V. Můller.	Part. K 2'–, hlasy 4) á K —'20.
Objednávky obratem vyřídí:
KNIHKUPECTVÍ - V. I'COT R BA - ANTIKVARIAT
OBCHOD HUDEBNINAMI, PRAHA-II., PŠTROSSOVA ULICE Č. 198.
®sw~~mst~t~m®~~
Žádejte cennik pian a pianin.
VARHANY
PNEUMATICBÉ SOUSTAVY
vyhovujíce jich zařízením všem moderním požadavkům a vzdorující každé temperatuře staví
FRANT. ŠURÁT,
stavitel varhan
v Č. BUDĚJOVICÍCH, PRAŽSKÁ ULICE 57.
Též rekonstrukce, opravy a ladění provádí se
svědomitě za ceny solidní. —Četná znalecká
dobrozdání po ruce, rozpočty a cešty k po
radám zdarma i specialista v zařizování hra‑
cích stolů).
NeT~VARNÁ na pr1° Cottagová americká
H'ARMOMIA
8peeielně zařízená továrna
RUOOLf PAJKR
& SPOL.
V HRADCI HRÁL.
čís. 118.
Pedálová
barnionia
pro kostel,
školu a dum.
Cennik zdarma.
Nejnižší měsíční	< W1 '	r g splátky.
Cenil- od I{ 130Y~ Q~`F v<-,,'e. Záruka51etá
Lásilka franko
poslední stanice.
Veld. duchovenstvu zvláštni výhod. ceny
 Uprázdněné místo
ředitele káru
a spolu
varhaníka

od 15. března v Radnicích. Přihlášky
přijímá do konce února farní ú ř ad
tamže.
Sedmdesát písní~Moditeb

obsaženo je v úředně schválených kostelních
zpěvnícícb „Výboru písní kostelních”
32. vydání S nápěvy po 50 h, bez nápěvu po 4 h Na 10 d v a, na 20 p ě t nádavkem a franko od 6 K výše. Vřelá doporučení z řad veled.duchovenstva. ,Prúvod varhan` k těmže za 2 K odesílá A. DRUBHOVÁ, vdova po řed. škol, Smíchov, Jakubská 660.
	ZALOŽENO	Zlatá medaile obchodní
	R. 1894.	a živnost. komory 194.


JOSEF HUBIČKA,
stavitel varhan v Praze-VII.,
Kostelní ulice číslo 952
STAVÍ a doporučuje varhany všech soustav a velikostí.
PŘI IIIA opravy, přestavby. Ladění vy-řizuje rychle, přesně a svědomitě, též za celoroční paušální poplatek.
ZÚCASTNI SE na požádání odborných
porad_ a zašle rozpočty zdarma a franko. DODÁNO již přes 90 nových varhan tu
i za hranice.

