Novinová sazba povolena ředit. pošt, a telegrafů v Praze č. 90.336-VII-29. Podací úřad Praha 25.
pro smíš. sbor, varhany a neoblig. orchestr,
— Missa brevis II. in f-moll op. 22., pro 2 hla‑
part. Kč 12.—, hlasy po 1.80, orchestr 16.20.
sy s prův, varhan (snadné), part. Kč 6.50, hla‑
- Missa in hon. scti Antonii de Padua op. 86.,
sy po Kč 1.50.
pro smíš. sbor a varhany, part. Kč 16.—, hla-
— Missa brevis II. op. 12., pra 2 hlasy s prův.
sy po Kč 3.20.
varhan, part. Kč 6.50, hlasy po Kč 1.20.
— Missa in hon. seti Joamis Nepomueeni, pro
— Missa Jubilaei op. 2., pro smíš. sbor, varh.
smíš. sbor, varhany a velký orchestr, Partit.
(ad libif. 2 tramp. a 3 pozouny), part. Kč
Kč 25.—, hlasy po Kč 3.—, arch. Kč 60.—.
30.—, hlasy po Kč 3.—, orch. Kč 7.50.
— Missa in hon. Saeratissimi Cordis Jesu, pro
— Missa solemnis in D-dur op. 6., pro smíšený
dvouhlasý smíš. sbor (sopran, alt, unis. a
sbor a varh. (těžká), part. Kč 8.—, hl. po 1,—.
tenor-bass unisono). Partit. Kč 16,—, hlasy
—Mše ku cti sv. Václava op. 4. (latin.), smíš.
po Kč 3,
sbor s prův. varhan, partii. Kč 15.—, hlasy
Skuherský Fr. Z.: Missa brevis op. 47., pro smí-
po Kč 2.40.
šený sbor a varhany, neb orchestr (sextet),
Zelinka J. Ev.: Missa Angelica - Es dur op. 35..,
partitura Kč 15.—, hlasy po Kč 1.50.
pro dva stejné hlasy, neb čtyřhl. smíšený
— Missa in bos. seti Venoeslai, smíšený sbor
sbor s prův. varhan, part. Kč 15.—, hlasy po
s prův, varhan, part. Kč 16.—, hlas varhan Kč
Kč 2.—.
4.—, hlasy po Kč 2.50.
— Missa brevis op. 12. (In hon. Nativitatio D.
Stecker Karel: Missa solemtlnis op. 3., pro smí-
n. J. Chr.), pro smíš. sbor (tenor ad ubit.) a
šený sbor a varh., part. Kč 30.—, hl. po 3,
varhany, part. Kč 12.—, hlasy po Kč 2.—.
Sychra J. C.: Missa brevis op. 12., prd 2 ženy
— Missa brevissima 1. op. 27. (In horo, Sctae
ské (chlapecké) hlasy, nebo čtyřhl. smíšený
Annae), pro dvouhl. smíš sbor. (mezzosopr.
sbor s průvod. varhan nebo 2 houslí, visly,
a baryton, neb alt a bas) s průvod, varhan,
oe11a, basy a 2 rohů, part. Kč 12.—, arch. Kč
part. Kč 8.—, hlasy po Kč 1.—.
12.—, hlasy po Kč 2.—.
— Missa brevissima II. op. 28. (In horo. scti
— Mše ku cti sv. Václava op. 4. (1 a t i n s k á),
Adalberti), obsazení jako v I. (opus 27.), par‑
pro sopran alt, nebo sopran, alt, bas, nebo
titura Kč 8.—, hlasy po Kč 1.—.
4h1. smíšený sbor a varh. (nebo orch. obsaze-
— Missa Festiva op. 16. (In hon. B. Reginae
mí jako v Brevis op. 12.), part. Kč 16.—, hla-
ooelarum), pro smíš. sbor a varh. neb malý
sy po Kč 3.—, orchestr Kč 16.—.
orch„ part. Kč 15.—, orch. Kč 4.80, hlasy
— Missa Deeima, pro smíšený sbor, varhany a
po Kč 2.—.
malý orchestr, part. Kč 16.—.
— Missa op. 33. V nejsnadnějším slohu pro jed‑
- Missa Undecima, pro smíš. sbor, varhany a
no- dvouhlasý sbor, nebo smíšený s průvo‑
malý orchestr, partit. Kč 15,
dem varhan, partitura Kč 12.—, hlasy I,/II.
Tregler E.: Missa brevis in B-dur op. 9., pro
po Kč 2.40.
smíš. sbor s prův. varhan, též s orchestrem,
Chorální Missa de Angelis. (Kyriale Vatic. 8.)
part. Kč 9.—, hlasy po Kč 1.50, orchestr Kč
Hlasy po Kč 1.—, průvod varhan Kč 6.60. (U‑
Kč 12.—.
pravil Dr. O. Stanovský.)
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Cena 5.50 Kč.
l	Při objednávce nejméně 50 kusů Cyrilským Jednotám 10ofo sleva.
VARHANY. suznsanoau
uměleckou intonací dodává, jakoi i opravy, pře-stavby a ladění provádí
JOSEF RŮŽIČKA
stavitel varhan
PRAHA-BŘEVNOV ČiS. 1 (dříve J. SCHIFFNER)
Karel Čápek,
stavitel varhan a harmonií v Poličce, provádí:
novostavby varhan, rekonstrukce, opravy, elektrické ventilátory atd.
Rozpočty zdarma • Ceny levné • Založeno r. 1874
 Chrámové družstvo pro republiku Českoslov.
v Pelhřimově Filiálka v Praze 11-Spálená 15 obstarává farním úFadům
odborné vgřešeníotá--ky
nových zvonů, uměleckě obrazy a sochy,
jejicfi restauraci ve vlastním atelieru, orig. franc.
sochy sv. Terezie Ježfš„ varhany. harmonia
prokaplea všecfzngchrám. potřeba Vydalo
Český kancionál
v lidovém vydání po Kč 5'—, na
20 ex. f gratis, při i00 ex. banko
a příjalo od stá1 nakladatelství roaprodej,
Velkého Českého kancionálu
(Kč 45'—)
Malého kancionálu
(Kč s'—)
Průvodu varhan k Českému kancionálu
od prol. Vosyky (I. í II. díl po Kč 45'—)

