Latinske raše českych skladatelů
Cainer josef: Missa in hon. Domini Jesu Christi. Smíšený sbor bez průvodu. Partitura K 4.50, hlasy á K —.60. (Starší vydán!)
— Missa in hon. Scfi Josephi sponsi B. M. V. Smíšený sbor bez průvodu. Partitura K 3 60, hlasy nejsou. (Starší vydání, posledrú výtisky.)
Douša Karel: Missa in hon. s. joannis Bapt. op. 16. 4h1. smíšený sbor, neb unisono s práv. varh. neb malého orch. Part. K 10.—, hl. zpěv, po K 1.80, orchestr K 12.—.
— Missa in hon. s. Venceslai op. 5. pro 4h1. smíš. sbor s prův. varhan (2 Trubky, 3 pozouny ad libif.). Prosfř. těžké. Sv. Václ. motivy. Partitura K 8.—, hlasy po 50 hal., instr. po 40 hal.
— Missa solemnis op. 10. pro soli, sbor, velký neb malý orch. a varhany (těžké), part. K 10.—, hl. po K 1.20, compl. arch. K 16.—.
Foerster Jos.: Missa jubilaei solemnis op. 36. smíš. sbor a varh. part. K 25.—, lil. po K 2.60.
Klička Josef: Missa „De Beafa” op. 85. jednohlasá s prův. varhan (pro vysp. sbory), partitura K 6.	hl. po 50 hal.
Kramenič Ad.: Missa ,Canfiteor" pro smíšený sbor s průvodem varhan. Partitura K 12.—, hlasy po K 1.50.
Kubát Norb.: Missa jubilaei solemnis in F-dur op. 12. smíšený sbor a varh. (Neoblig. 2 frombi a 2 frombony). Snadné, part. K 10.—, hlasy po K 1.20.
— Missa in hon. s. Norberti smíš. sbor a varh. (2 frombi a pozouny), part. K 16.—, hlasy sborové po K 2.40, nástroje po K 1.20.
— Missa solemnis E-dur op. 11. smíš. sbor a varh, part. K 16.—, hlasy po K 2.40.
— Missa in D. op. 8. Smíš. sbor s prův. varhan, part. K 8.10, hlasy po K 1.80.
Lexa J. Q.: Missa in hon. seti Francisci Seraphici op. 12., unisono, neb dva stejné hlasy s prův, varh, part. K 10.—, hl. po K 1.—.
Mach Stanislav: Missa in E, op. 29, pro smíš~erý sbor s průvodem varhan. Partitura K 12.—, hlasy po K 1.50.
Matě;ů Roli.: Missa in hon. seti Josephi, pro dva stejné hlasy s prův. varhan, partitura K 4.50, hlasy po 50 hal.
Nešvera josef: Missa jubilaea op. 105. pro smíšený sbor a varhany. (Těžší.) Part. K 8.—> hlasy po 75 hal.
— Missa in hon. scfi Procopii op. 18. pro jedc.n h'.as a varh., part. K 16.—, hl. po K 2.40.
— Missa in hon. Seti Vincenfii. Pro čtyřhlasý mužský sbor hez průvodu. Partitura K 4.50. (Jen malý počet výtisků.)
Picka Fr.: Missa in B-dur op. 41., malý smíš. sbor a varhany, part. K 15.—, hlasy po K 2.—.
— Missa brevis et Pange lingua op. 43. Smíšený sbor s prův. varhan (prostředně těžké), part. K 6.—, hlasy po K 1.—.
— Missa in F-dur op. 17., pro smíš. sbor s prův. varhan a malého orchestru, orch. part. K 90.—, hlasy zpěv, po K 2.40, orch, oompl. K 32.—.
— Missa solemnis c moll op. 21. pro smíšený sbor a varhany, part. K 20.—, hlasy po K 2.40. Orchestr k vypůjčení v opise.
 — Missa in G-dur, smíšený sbor s prův. varhan. Partitura K 6.30, hlasy po K 1.—.
Říhovský Vojtěch: Missa scfi Cyrilli et Mefho‑
dii op. 2., smíšený sbor s prův. varhan neb
orch., part. K 18.—, orel i.	11.40, hlasy zpěv.
po K 1.60.
— Missa Loretta op. 3., smíš. sbor, varhany neb malý orchestr, part. K 16.—, orchestr K 15.50, hlasy zpěv. po K 1.80.
— Missa seti Aloisii op. 11., pro sopran a alt
s průvodem varhan. K tomu tenor a bas ne‑
oblig. part. K 12.—, hlasy po K 2.—.
— Missa dominicalis (facilis) op. 17., pro sopr.,
alf, bas, varhany s neoblig. tenorem, partitu‑
ra K 12.—, hlasy zpěv, po K 1.20, orchestr
hlasy K 11.40.
— Missa „Lauda Sion” op. 19., smíšený sbor s průvodem varhan neb mal. orch,, part. K 12.—, orchestr K 11.40, hlasy po K 1.90.
— I.	Missa brevis et facilis op. 32., pro sopran a alt s prův. varh. (neoblig. tenor, bas, 1, a 2. housle, viola a basa), part. K 10.—, h1. zpěv. po K 1.80, smyčc. hlasy po K 4.90.
— Missa jubilaei Sofemnis op. 33., pro smíš. sbor s průvodem varhan neb vel. orchestru, part. K 24.—, arch. K 19:—, hlasy zpěv. po K 3.30.
— II.	Missa brevis et facilis op. 41., pro so‑
pran, alt a bas s prův. varh. (neoblig. tenor
a smyčc. kvintet), part. K 10.—, hl. po K
1.20, kvinteto K 6.30.
— Missa in hon. sefae Clarae Virginis op. 43., pro jeden hlas neb smíšený sbor unisono s prův. varhan, part. K 9.—, h1. po K 1.60.
— Missa in hon. setae Ludmilae op. 68., smíšený sbor a varhany, neoblig. malý orchestr, part. K 16.—, hlasy po K 1.60, orch. K 11.40.
— Missa in hon. B. M. Virg. de Lourdes op. 81., pro smíš. Sbor, varhany a neoblig. orchestr, part. K 12.—, hlasy po K 1.80, orchestr K 16.20.
— Missa in hon. scfi Antonii de Padua op. 86., pro smíš. shor a varhany, part. K 16.—, hlasvpoK3.20.
— Missa in hon. seti Joannis Nepomuoeni, pro smíš. sbor, varhany a velký orchestr. Partii. K 25.—, hlasy po K 3.—, orch. K 60.—
— Missa in hon. Sacrafissimi Cordis Jesu, pro dvouhlasý smíš. sbor (sopran, alt, unis. a tenor-bass unisono). Partii. K 16.—, hlasy po K 3.—.
Skuherský Fr. Z.: Missa brevis op. 47., pro smíšený sbor a varhany, neb orchestr (sextet), partitura K 16.—, hlasy po K 2.40.
— Missa in hon. seti Venceslai, smíšený sbor s prův, varhan, part. K 16.—, hlas varhan K 2.40, hlasy po K 2.50.
Srba Antonín: Missa in C. Pro čtyřhlasý smíšený sbor (neb pre dva sfejné hlasy) s průvodem varhan Partitura K 14.—, hlasy I. II. (dohromady po K 2.40), hlasy smíšeného sboru po K 1.80.
Sfecker Karel: Missa solemnis op. 3., pro smí‑
šený sbor a varh., part. K 28.—, hl. po 3.—. Sychra J. C.: Missa brevis op. 12., pro 2 žen‑
ské (chlapecké) hlasv, nebo čtyřhl. smíšený
sbor s průvod. varhan nebo 2 houslí, violy,
oella, basy a 2 rohů, part. K 12.—, orch. K
12.—, hlasy po K 2.—.

