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Přílohy 

 

Textové přílohy 

 

Textová příloha 1 Odkaz ke sdílenému sešitu MS Excel obsahující databázi pro export na textový katalog 

https://drive.google.com/file/d/1tTkb--c67UYBDCU_xrMsB6QddrXfzmoN/view?usp=sharing 

Textová příloha 2 Přehled zkratek původců v signaturách 

PEC ............................................................... hrad Pecka 

REÁL ............................................................ Městská reálná škola v Litomyšli 

SOKA ............................................................ Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli 

UÚL .............................................................. Učitelský ústav v Litomyšli 

 

 

 

 

 

 

Obrazové přílohy 

 

Obrazová příloha 1 
Státní zámek Litomyšl, pohled od jihu 

zdroj: https://cs.wikipedia.org/ 

https://drive.google.com/file/d/1tTkb--c67UYBDCU_xrMsB6QddrXfzmoN/view?usp=sharing
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Obrazová příloha 2 
Státní zámek Litomyšl, instalace zámecké knihovny na první prohlídkové trase, duben 2020 

 

Obrazová příloha 3 
Museum na hradě Kryštofa Haranta v Pecce, instalace v přízemních prostorách hradu, 50. léta 20. století 

zdroj: KOCIÁNOVÁ, Věra a kol. Novopacko. Hrad a městys Pecka. Nová Paka 2010 
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Obrazová příloha 4 
Frontispis (mědiryt, ryl Jiří Döbler) a dvě celostránkové ilustrace (mědiryty, první ryl Jan Berka, druhá nesign.), 

Hundertjährige Jubelfeier der Heiligsprechung des heil. Johann von Nepomuk (sign. ZK L 01689_PEC) 

 



135 

  

Obrazová příloha 5 
Frontispis (mědiryt, ryl Řehoř Balzer) a titulní s., Geistreicher Granat-Apfel (sign. ZK L 01677) 
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Obrazová příloha 6 
Josef Jungmann (mědiryt v kombinaci s křídovou technikou, ryl William Colley Wrankmore podle Tadeáše 

Mayera), Historie literatury české (sign. ZK L 01211_REÁL) 
a Carl Linné (mědiryt, ryl Karl Dertinger), Populäre Botanik (sign. ZK L 01210_REÁL) 

  

Obrazová příloha 7 
Titulní s. s vinětou (mědiryt, ryl Johann Blaschke), Geschichte der Abderiten (sign. ZK L 00746_REÁL) 

a titulní strana s vinětou (mědiryt), Die angewandte Forst-Geometrie (sign. ZK L 01053_REÁL) 
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Obrazová příloha 8 
Frontispis (mědiryt, ryl Caspar Weinrauch), Geschichte von Frankreich (sign. ZK L 01041_REÁL) 
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Obrazová příloha 9 
Obrazová příloha, poprava císařského maršálka Heřmana Kryštofa Russworma (mědiryt), 

Dobrodruzi (sign. ZK L 00881_PEC) 

 

Obrazová příloha 10 
Frontispis (kolorovaný mědiryt v kombinaci s leptem, ryl Karl Jahrmargt) a celostránková ilustrace (mědiryt), 

Illustrirtes Spielbuch für Knaben (sign. ZK L 01773_REÁL) 
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Obrazová příloha 11 
Obrazová příloha (oceloryt), Vollständige Naturgeschichte des Thierreichs (sign. ZK L 01209_REÁL) 

 

Obrazová příloha 12 
Bessemerův konvertor (mědiryt), lehrbuch der anorganischen Chemie (sign. ZK L 01487_REÁL) 
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Obrazová příloha 13 
Celostránková ilustrace (barevná litografie, dodatečně kolorovaná), 

Geologie oder Naturgeschichte der Erde (sign. ZK L 01523_REÁL) 

 

Obrazová příloha 14 
Obrazová příloha (kolorovaný lept), Populäre Botanik (sign. ZK L 01210_REÁL). 

Obrazová příloha (barevná litografie), Beiträge zur Ornithologie Südafrikas (sign. ZK L 01525_REÁL) 
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Obrazová příloha 15 
Obrazová příloha (podle Františka Ženíška), Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Böhmen 

(sign. ZK L 01549) 
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Obrazová příloha 16 
Frontispis (veduta Mariánských Lázní, mědiryt, ryl Jiří Döbler), 

Das Marienbad bei Auschowitz auf der Herrschaft Tepl (sign. ZK L 01072_REÁL) 

 

Obrazová příloha 17 
Frontispis (veduta Salcburku, oceloryt), Die Erde und ihre Bewohner (sign. ZK L 01377_REÁL) 
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Obrazová příloha 18 
Celostránková ilustrace (veduta krajiny s motolskou Kalvárií u Prahy, oceloryt), 

Die Umgebungen Prags (sign. ZK L 01278_REÁL) 

 

Obrazová příloha 19 
Celostránková ilustrace (veduta Kocourkova, lept), 

Oesterreichischer Illustrirter Volkskalender na r. 1859 (sign. ZK L 01763/2_REÁL) 
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Obrazová příloha 20 
Mlynář a jeho dítě (sign. ZK L 03013_PEC), titulní s. a vevázaný list cenzury 

  

 

Obrazová příloha 21 
Rukopisný kancionál (sign. ZK L 03001_PEC), přední deska a dvojlist 
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Obrazová příloha 22 
Vizuální porovnání titulního listu rukopisných modliteb Gott ist die reinste Liebe (sign. ZK L 03011_PEC) 

a titulního listu stejnojmenné tištěné předlohy z r. 1821 (ryl J. Berka) 
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Obrazová příloha 23 
Česky psané modlitby z 2. pol. 18. stol. (sign. ZK L 03005_PEC) 
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Obrazová příloha 24 
Eifferige Hertzens- Ausschüt-tung Vor Gott (sign. ZK L 03010_PEC) 
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Obrazová příloha 25 
Ukázky nakladatelských značek 

   
Karel Procházka Josef Pelcl Josef R. Vilímek 

   
Jan Otto Jan Otto Nakladatelství Vyšehrad 

   

Nakladatelství Sfinx Friedrich Arnold Brockhaus 
G. J. Göschen’sche 

Buchhandlung 

   
Wilhelm Engelmann Samuel Fischer Theodor Weicher 

 
Librairie Académique Didier 
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Obrazová příloha 26 
Ukázky heraldických znaků ve funkci vinět a nakladatelských značek 

 
malý znak Rakouského císařství (viněta na titulní s. 

Provinzial-Gesetzsammlung, sign. ZK L 00239_SOKA) 

 
znak Českého království 

(viněta) 

 
malý znak Předlitavska 

(viněta) 

 

 

 
Johann Wolfgang Goethe 

(viněta) 

 
Benedictus Gothelf Teubner 

(nakl. značka) 

 
Wilhelm Braumüller 

(nakl. značka) 

 



150 

Obrazová příloha 27 
Ukázky vlastnických značek – razítka, pečetě 

   
Správa hradu Kryštofa Haranta 

Pecka 

Museum na hradě Kryštofa 

Haranta Pecka 

Městský úřad Litomyšl 

   
Městská reálná škola v Litomyšli neznámá pečeť Okresní soud v Poličce 

   
Knihkupectví J. G. Veselíka 

v Litomyšli 
Karl Böhm 

Theodor John, stavitel 

v Litomyšli 

   

Panství Chroustovice 
Hlavní úřad panství 

Chroustovice a Košumberk 
Obecní knihovna Opatov 

   

Lidová škola ve Chmelíku 
Čtenářský spolek v Čisté u 

Litomyšle 
Lidová škola v Koclířově 
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Obrazová příloha 28 
Ukázky vlastnických rukopisných značek 

sign. ZK L 00983_PEC 

 

sign. ZK L 01603 

 

sign. ZK L 01733_PEC 

 

 

sign. ZK L 01676_REÁL 
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Obrazová příloha 29 
Ukázky zušlechtěných papírů na vazbách a předsádkách, papíry mramorované (máčené) 

sign. ZK L 02003_PEC 

 

sign. ZK L 01759_PEC 

 

sign. ZK L 00739_PEC 

 

sign. ZK L 01282_REÁL 
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sign. ZK L 01039_REÁL 

 

sign. ZK L 01690_PEC 

 

sign. ZK L 01051_REÁL 

 

sign. ZK L 01441_REÁL 
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Obrazová příloha 30 
Ukázka mramorované (máčené) ořízky 

sign. ZK L 00654 

 

 

Obrazová příloha 31 
Ukázky zušlechtěných papírů na vazbách a předsádkách, papíry tištěné 

sign. ZK L 00753_PEC 

 

sign. ZK L 00772_PEC 
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sign. ZK L 02008_PEC 

 

sign. ZK L 01716_PEC 

 

sign. ZK L 01068_PEC 

 

sign. ZK L 01700_PEC 
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sign. ZK L 01714_PEC 

 

sign. ZK L 01712_REÁL 

 

sign. ZK L 01706_PEC 

 

sign. ZK L 01683_PEC 
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Obrazová příloha 32 
Ukázky zušlechtěných papírů na vazbách, papíry škrobové 

sign. ZK L 01601_PEC 

 

sign. ZK L 00210 

 

sign. ZK L 01021 
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Obrazová příloha 33 
Ukázky zušlechtěných papírů na vazbách, papíry stříkané a ražené 

sign. ZK L 00556 

 

sign. ZK L 01256_PEC 

 

 

sign. ZK L 01717_PEC 
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Obrazová příloha 34 
Rukodělná polousňová vazba, desky zdobené mozaikou, usňový pokryv zlacenými ornamenty, 

Kniha modlitební pro katolické paní a panny (sign. ZK L 01713_PEC) 
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Obrazová příloha 35 
Rukodělná vazba se sponami, kombinace kovu a sametu, Rosen himmlischer Liebe (sign. ZK L 01757_PEC) 

 

Obrazová příloha 36 
Ukázky vazeb modlitebních knih 

sign. ZK L 01730_PEC sign. ZK L 01754_PEC sign. ZK L 01747_PEC 
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Obrazová příloha 37 
Ukázky nakladatelských vazeb beletrie 

sign. ZK L 00833_REÁL sign. ZK L 00927 

  

Obrazová příloha 38 
Ukázky poškození vazeb, rozpad lepenkové desky a napadení červotočem 

sign. ZK L 01067_REÁL sign. ZK L 01718_PEC 
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Obrazová příloha 39 
Ukázka uživatelského opotřebení, Drittes Sprachbuch (sign. ZK L 01256_PEC) 

 

Obrazová příloha 40 
Oddělení vazby od knižního bloku, Celý Nebe-Kljč (sign. ZK L 01683_PEC) 
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Katalog tisků 

Normativní tisky 

Roth, Johann M. ZK L 00198 

Vollständiger Auszug aller im Königreiche Böheim am Ende des achtzehnten Jahrhuderts bestehenden 

Gesetze. Unter buchstäblich gereiheten Aufschriften der Gegenstände nach der Zeitfolge gesamlet von 

Johann Roth, Advokaten und Justiziär der k. k. Staatsherrschaften Kotieschau und Kladrau. Erster Theil. 

Von Aas bis Ber. 

Prag, in der k. k. Normalschul-Buchdruckerei, 1801. 478, [2] s. 8° [20,5×12]. 

Vazba: polousňová (hnědočervený papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň bohatě zdobená zlacením se 

štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. rukopisný text "gehörig d. Joseph Müller". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: v přední předsádce 

vyplněný katalogizační lístek. 

Roth, Johann M. ZK L 00199 

Vollständiger Auszug aller im Königreiche Böheim am Ende des achtzehnten Jahrhuderts bestehenden 

Gesetze. Unter buchstäblich gereiheten Aufschriften der Gegenstände nach der Zeitfolge gesamlet von 

Johann Roth, Advokaten und Justiziär der k. k. Staatsherrschaften Kotieschau und Kladrau. Siebenter Theil. 

Von Päb bis Ste. 

Prag, in der k. k. Normalschul-Buchdruckerei, 1801. 456 s. 8° [20,5×12]. 

Vazba: polousňová (hnědočervený papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň bohatě zdobená zlacením se 

štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. rukopisný text "gehörig d. Joseph Müller". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. 

Roth, Johann M. ZK L 00200 

Vollständiger Auszug aller im Königreiche Böheim am Ende des achtzehnten Jahrhuderts bestehenden 

Gesetze. Unter buchstäblich gereiheten Aufschriften der Gegenstände nach der Zeitfolge gesamlet von 

Johann Roth, Advokaten und Justiziär der k. k. Staatsherrschaften Kotieschau und Kladrau. Achter Theil. 

Von Ste bis Tau. 

Prag, in der k. k. Normalschul-Buchdruckerei, 1801. 439, [1] s. 8° [20,5×12]. 

Vazba: polousňová (hnědočervený papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň bohatě zdobená zlacením se 

štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. rukopisný text "gehörig d. Joseph Müller". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. 

Roth, Johann M. ZK L 00201 

Vollständiger Auszug aller im Königreiche Böheim am Ende des achtzehnten Jahrhuderts bestehenden 

Gesetze. Unter buchstäblich gereiheten Aufschriften der Gegenstände nach der Zeitfolge gesamlet von 

Johann Roth, Advokaten und Justiziär der k. k. Staatsherrschaften Kotieschau und Kladrau. Neunter Theil. 

Von Tar bis War. 

Prag, in der k. k. Normalschul-Buchdruckerei, 1801. 351, [1] s. 8° [20,5×12]. 

Vazba: polousňová (hnědočervený papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň bohatě zdobená zlacením se 

štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. rukopisný text "gehörig d. Joseph Müller". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. 

Roth, Johann M. ZK L 00202/1 

Vollständiger Auszug aller im Königreiche Böheim am Ende des achtzehnten Jahrhuderts bestehenden 

Gesetze. Unter buchstäblich gereiheten Aufschriften der Gegenstände nach der Zeitfolge gesamlet von 
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Johann Roth, Advokaten und Justiziär der k. k. Staatsherrschaften Kotieschau und Kladrau. Zehnter Theil. 

Von Was bis Zwi. 

Prag, in der k. k. Normalschul-Buchdruckerei, 1801. 270, [2] s. 8° [20,5×12]. 

Vazba: polousňová (hnědočervený papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň bohatě zdobená zlacením se 

štítkem s titulem. Fyzický stav: zadní složky uvolněné. Provenience: na titulní s. rukopisný text "gehörig d. 

Joseph Müller". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. 

Albert, Johann ZK L 00202/2 

Repertorium über die ersten zehn Bände des von Johann Roth herausgegebenen vollständigen Auszugs 

aller im Königreiche Böhmen am Ende des achtzehnten Jahrhunderts bestehenden Gesetze. Zur bequemen 

Nachschlagung und Auffindung der einzelnen Gesetze verfaßt von Johann Albert, erstem Magistratsrathe 

der königl. Stadt Klattau. 

Prag, Bei Kaspar Widtmann, 1813. [4], 89, [3] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Roth, Johann M. ZK L 00203 

Vollständiger Auszug aller im Königreiche Böheim kundgemachten Verordnungen und Gesetze. Nach der 

Ausfertigungszeitfolge gesamlet, und in buch- stäblicher Reihe verzeichnet von Johann Roth Advokaten 

und Justiziär der k. k. Staatsherrschaften Chotieschau und Kladrau. Erster Fortsetzungsband Vom Anfange 

des J. 1801 bis zum Schluß des J. 1803. 

Prag, in der k. k. Normalschul-Buchdruckerei, s.a. 823, [15] s. 8° [20×13]. 

Vazba: celopapírová (hnědý papír na lepence), hřbet světle hnědý s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: na titulní 

s. vyplněný katalogizační lístek. 

Roth, Johann M. ZK L 00204 

Vollständiger Auszug aller im Königreiche Böheim kundgemachten Verordnungen und Gesetze. Nach der 

Ausfertigungszeitfolge gesamlet, und in buch- stäblicher Reihe verzeichnet von Johann Roth Advokaten 

und Justiziär der k. k. Staatsherrschaften Choteschau und Kladrau. Zweiter Fortsetzungsband vom Anfange 

bis zum Schluß des Jahres 1804. 

Prag, bei Caspar Widtmann, s.a. 313, [7] s. 8° [20,5×12,5]. 

Vazba: celopapírová (hnědý papír na dýze) hřbet hnědý se slepotiskem a hnědým a zeleným štítkem s 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. 

Roth, Johann M. ZK L 00205 

Vollständiger Auszug aller im Königreiche Böheim kundgemachten Verordnungen und Gesetze. Nach der 

Ausfertigungszeitfolge gesamlet, und in buch- stäblicher Reihe verzeichnet von Johann Roth Advokaten 

und Justiziär der k. k. Staatsherrschaften Choteschau und Kladrau. Zweiter Fortsetzungsband Vom Anfange 

des J. 1804 bis zum Schluß des J. 1806. 

Prag, in der k. k. Normalschul-Buchdruckerei, s.a. 313, 8, [2], I-IX, [2], X-XI, [2], XII-XIII, [2], XIV-XV, 

[2], … LXVI-LXVII, [2], LXVIII s. 8° [20×12,5]. 

Vazba: celopapírová (hnědý papír na lepence), hřbet hnědý s papírovým štítkem s titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. 

Goutta, Wilhelm Gerhard ZK L 00206 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böheim kundgemachten 

Verordnungen und Gesetze. Nach der Ausfertigungszeitfolge gesammelt von Wilhelm Gerhard Goutta. 
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Protokollisten bei der k. k. oberen Justizstelle. Dritter Fortsetzungsband, enthält nachträgliche 

Verordnungen von den Jahren 1802, 1803, und 1804. 

Prag, bei Caspar Widtmann, 1807. [2], 160, [14] s. 8° [20×12,5]. 

Vazba: celopapírová (hnědý papír na dýze) hřbet hnědý se slepotiskem a hnědým a zeleným štítkem s 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: 

vlepené tabulky na s. 64, 65. Vložené dokumenty: na titulní s. vyplněný katalogizační lístek. 

Goutta, Wilhelm Gerhard ZK L 00207 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Verordnungen und Gesetze. Nach der Ausfertigungszeitfolge gesammelt von Wilhelm Gerhard Goutta. 

Rathsprotokollisten bei der k. k. obersten Justizstelle. Vierter Fortsezungsband, enthält die Verordnungen 

von dem Jahre 1805. 

Prag, bei Caspar Widtmann, 1807. [2], 201, [13] s. 8° [20,5×12,5]. 

Vazba: celopapírová (hnědý papír na dýze) hřbet hnědý se slepotiskem a hnědým a zeleným štítkem s 

titulem. Fyzický stav: chybí volný list zadní předsádky. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: 

němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 120, 164, 170. 

Goutta, Wilhelm Gerhard ZK L 00208 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böheim kundgemachten 

Verordnungen und Gesetze. Nach der Ausfertigungszeitfolge gesammelt von Wilhelm Gerhard Goutta. 

Rathsprotokollisten bei der k. k. obersten Justizstelle. Fünfter Fortsezungsband, enthält die Verordnungen 

von dem Jahre 1806. 

Prag, bei Caspar Widtmann, 1808. [2], 444, [18] s. 8° [20,5×12,5]. 

Vazba: celopapírová (hnědý papír na dýze) hřbet hnědý se slepotiskem a hnědým a zeleným štítkem s 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: 

vlepené tabulky na s. 10, 48, 188, 216, 218, 252, 302, 303, 316. 

Goutta, Wilhelm Gerhard ZK L 00209 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böheim kundgemachten 

Verordnungen und Gesetze. Nach der Ausfertigungszeitfolge gesammelt von Wilhelm Gerhard Goutta. 

Rathsprotokollisten bey der k. k. obersten Justizstelle. Sechster Fortsetzungsband, enthält die 

Verordnungen von dem Jahre 1807. 

Prag, bei Caspar Widtmann, 1808. [2], 272, [32] s. 8° [20,5×13]. 

Vazba: celopapírová (hnědý papír na dýze) hřbet hnědý se slepotiskem a hnědým a zeleným štítkem s 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: 

vlepené tabulky na s. 12, 98, 99, 128. 

Goutta, Wilhelm Gerhard ZK L 00210 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böheim kundgemachten 

Verordnungen und Gesetze. Nach der Ausfertigungszeitfolge gesammelt von Wilhelm Gerhard Goutta. 

Rathsprotokollisten bey der k. k. obersten Justizstelle. Siebenter Fortsetzungsband. Enthält die 

Verordnungen vom Jahre 1808. 

Prag, bei Caspar Widtmann, 1810. [2], 294, [20] s. 8° [20×12,5]. 

Vazba: celopapírová (hnědý papír na lepence) hřbet hnědý s papírovým štítkem s titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 24, 

25, 38, 44, 45, 76, 80, 214, 222, 290. 
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Goutta, Wilhelm Gerhard ZK L 00211/1 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böheim kundgemachten 

Verordnungen und Gesetze. Nach der Ausfertigungszeitfolge gesammelt von Wilhelm Gerhard Goutta. 

Rathsprotokollisten bey der k. k. obersten Justizstelle. Siebenter Fortsetzungsband. Enthält die 

Verordnungen vom Jahre 1808. 

Prag, bei Caspar Widtmann, 1810. [2], 294, [20] s. 8° [20,5×12,5]. 

Vazba: celopapírová (hnědý papír na dýze) hřbet hnědý se slepotiskem a hnědým a zeleným štítkem s 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: 

vlepené tabulky na s. 24, 25, 38, 44, 45, 76, 82, 214, 222, 290. 

Goutta, Wilhelm Gerhard ZK L 00211/2 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böheim kundgemachten 

Verordnungen und Gesetze. Nach der Ausfertigungszeitfolge gesammelt von Wilhelm Gerhard Goutta, k. 

k. Hofsekretär. Achter Fortsetzungsband. Enthält die Verordnungen vom Jahre 1809. 

Prag, bei Caspar Widtmann, 1811. [12], 300 s. 8° [20×12,5]. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 26, 27, 72, 

206, 226. 

Goutta, Wilhelm Gerhard ZK L 00212 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böheim kundgemachten 

Verordnungen und Gesetze. Nach der Ausfertigungszeitfolge gesammelt von Wilhelm Gerhard Goutta, k. 

k. Hofsekretär. Achter Fortsetzungsband. Enthält die Verordnungen vom Jahre 1809. 

Prag, bei Caspar Widtmann, 1811. [2], 300, [10] s. 8° [20×12,5]. 

Vazba: celopapírová (hnědý papír na lepence) hřbet hnědý s papírovým štítkem s titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 26, 

27, 72, 106. 

Goutta, Wilhelm Gerhard ZK L 00213 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Verordnungen und Gesetze. Nach der Ausfertigungszeitfolge gesammelt von Wilhelm Gerhard Goutta, k. 

k. Hofsekretär. Zehnter Fortsetzungsband, enthält die Verordnungen vom Jahre 1811. 

Prag, bei Caspar Widtmann, 1812. [2], 466, [12] s. 8° [20,5×12,5]. 

Vazba: celopapírová (hnědý papír na dýze) hřbet hnědý se slepotiskem a hnědým a zeleným štítkem s 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: 

vlepené tabulky na s. 20, 44, 52, 53, 450. 

Goutta, Wilhelm Gerhard ZK L 00214/1 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Verordnungen und Gesetze. Nach der Ausfertigungszeitfolge gesammelt von Wilhelm Gerhard Goutta, k. 

k. Hofsekretär. Eilfter Fortsetzungsband, enthält die Verordnungen vom ersten July bis letzten Dezember 

1811. 

Prag, bei Caspar Widtmann, 1813. [2], 206, [12] s. 8° [20,5×12,5]. 

Vazba: celopapírová (hnědý papír na dýze) hřbet hnědý se slepotiskem a hnědým a zeleným štítkem s 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: 

vlepené tabulky na s. 2, 170, 171. 
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Goutta, Wilhelm Gerhard ZK L 00214/2 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Verordnungen und Gesetze. Nach der Ausfertigungszeitfolge gesammelt von Wilhelm Gerhard Goutta, k. 

k. Hofsekretär. Zwölfter Fortsetzungsband, enthält die Verordnungen vom ersten Jänner bis letzten 

Dezember 1812. 

Prag, bey Caspar Widtmann, 1814. [2], 332, [20] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 10, 162, 163, 

252, 253, 288, 289. 

Goutta, Wilhelm Gerhard ZK L 00215_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Verordnungen und Gesetze. Nach der Ausfertigungszeitfolge gesammelt von Wilhelm Gerhard Goutta, k. 

k. Hofsekretär. Dreyzehnter Fortsetzungsband, enthält das Hauptrepertorium über die zwölf Fortsetzungs- 

bände der Rothischen Gesetzsammlung, welche die Gesetze vom Jahre 1801 bis zum Schluße des Jahres 

1812 enthalten. 

Prag, bey Caspar Widtmann, 1815. 667 s. 8° [20,5×12]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a šedý papír na dýze), hřbet hnědá useň s vazy. Fyzický stav: ve hřbetu 

stopy po červotoči, chybějí volné listy obou předsádek. Provenience: na předním přídeští nevyplněné černé 

inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V 

LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s nápisem "Chraustowitz und Koschumberg" na baldachýnu 

a opisem "HOCHFURSTLICH THURN U. TAXISCHES DIREKTORIALAMT". Staré signatury: na 

předním přídeští "Inw N. 276 18 11/18". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Goutta, Wilhelm Gerhard ZK L 00216/1 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Verordnungen und Gesetze. Nach der Ausfertigungszeitfolge gesammelt von Wilhelm Gerhard Goutta, k. 

k. Hofsekretär. Dreyzehnter Fortsetzungsband, enthält das Hauptrepertorium über die zwölf Fortsetzungs- 

bände der Rothischen Gesetzsammlung, welche die Gesetze vom Jahre 1801 bis zum Schluße des Jahres 

1812 enthalten. 

Prag, bey Caspar Widtmann, 1815. 667 s. 8° [20,5×12,5]. 

Vazba: celopapírová (hnědý papír na dýze) hřbet hnědý se slepotiskem a hnědým a zeleným štítkem s 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Goutta, Wilhelm Gerhard ZK L 00216/2 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böheim kundgemachten 

Verordnungen und Gesetze. Nach der Ausfertigungszeitfolge gesammelt von Wilhelm Gerhard Goutta, 

Hofsekretär bey der k. k. obersten Justizstelle. Vierzehnter Fortsetzungsband, enthält die Verordnungen 

vom Jahre 1813. 

Prag, bey Caspar Widtmann, 1815. [2], 366, [30] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepená tabulka na s. 76. 

Goutta, Wilhelm Gerhard ZK L 00217/1 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Verordnungen und Gesetze. Nach der Ausfertigungszeitfolge gesammelt von Wilhelm Gerhard Goutta, 

Hofsekretär bey der k. k. obersten Justizstelle. Funfzehnter Fortsetzungsband, enthält die Verordnungen 

vom Jahre 1814. 

Prag, bey Caspar Widtmann, 1816. [2], 276, [26] s. 8° [20×12,5]. 
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Vazba: celopapírová (hnědý papír na dýze) hřbet hnědý se slepotiskem a hnědým a zeleným štítkem s 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: 

vlepená tabulka na s. 28. 

Goutta, Wilhelm Gerhard ZK L 00217/2 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Verordnungen und Gesetze. Nach der Ausfertigungszeitfolge gesammelt von Wilhelm Gerhard Goutta, 

Hofsekretär bey der k. k. obersten Justizstelle. Sechzehnter Fortsetzungsband, enthält die Verordnungen 

vom Jahre 1815. 

Prag, bey Caspar Widtmann, 1817. 303, [23] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepená tabulka na s. 296. 

Borschitzky, Johann ZK L 00218 

Handbuch des österreichischen Gesetzes über Verbrechen vom 3. September 1803. Mit allen auf dieses 

Fach Bezug nehmenden Verordnungen, Er-läuterungen, und sonstigen Hilfsquellen versehen. Neu 

bearbeitet, und herausgegeben durch Johann Borschitzky, Raths-Sekretär beym Magistrate der königl. 

Hauptstadt Prag. 

Prag, Gedruckt bei Franz Johann Scholl, auf dem altstädter großen Ringe, Nro. 933, 1815. [5], XVI, 1-176, 

I-XXXIV, [4], 177-572, [8], I-CCCLXV, [1] s. 8° [20×12]. 

Vazba: celopapírová (světle hnědý papír na dýze). Fyzický stav: pokryv hřbetu z obou stran natržený, obě 

desky přelomené. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (tečkovací technika; Spravedlnost jako sedící žena 

oděná v řaseném rouchu držící v pravé ruce vztyčený meč a v levé ruce váhy, u nohou vlevo sedí Sfinga, 

vpravo na podstavci otevřená kniha). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené 

tabulky na s. 316, 317, 526, 556, 572. 

Roth, Johann M. ZK L 00219 

Auszug aller im Königreiche Böhmen bestehenden Verordnungen und Gesetze nach Johann Roths 

Advokaten und Justiziärs der k. k. Staatsherrschaften Ko-tieschau und Kladrau, unter buchstäblich 

gereihten Auf-schriften der Gegenstände nach der Zeitfolge verfaßten Sammlung neu aufgelegt, verbessert 

und vermehrt durch Johann Blaseck, k. k. Rath, Unterthansadvokaten und Fiskaladjunkten im Königreiche 

Böhmen. Erster Theil. Von Aas bis Ausz. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerey, Altstadt, Kettengasse-Nro.224., 1817. VI, [1], 8-396 s. 

8° [21×12]. 

Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír a tmavě hnědá useň na lepence), hřbet tmavá useň se zlacením 

a červeným a zeleným štítkem s titulem. Fyzický stav: chybějí volné listy obou předsádek, titulní list 

rozvolněný. Provenience: na titulní s. "Rentkam[m]e[r] Richenburg", na s. II červené kulaté razítko s 

váhami a mečem, na nichž je svitek s textem "IK J.U.D. B.S.S.". Staré signatury: na předním přídeští "Inw 

N. 273 18 11/18". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Roth, Johann M. ZK L 00220_SOKA 

Auszug aller im Königreiche Böhmen bestehenden Verordnungen und Gesetze nach Johann Roths 

Advokaten und Justiziärs der k. k. Staatsherrschaften Ko-tieschau und Kladrau, unter buchstäblich 

gereïhten Auf-schriften der Gegenstände nach der Zeitfolge verfaßten Sammlung neu aufgelegt, verbessert 

und vermehrt durch Johann Blaseck, k. k. Rath, Unterthansadvokaten und Fiskaladjunkten im Königreiche 

Böhmen. Zweyter Theil. Bac bis Cust. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerey, Altstadt, Kettengasse-Nro.224., 1817. 646, [2] s. 8° 

[21×12,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (zelenohnědošedý mramor. papír), na hřbetu papírový štítek s titulem. Fyzický 

stav: listy prvních složek po okrajích zohýbané a pomačkané, některé natržené, stopy po červotoči. 

Provenience: na předním přídeští nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO 
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OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na s. [2] červené kulaté razítko s váhami a mečem, 

na nichž je svitek s textem "IK J.U.D. B.S.S.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Roth, Johann M. ZK L 00221_SOKA 

Auszug aller im Königreiche Böhmen bestehenden Verordnungen und Gesetze nach Johann Roths 

Advokaten und Justiziärs der k. k. Staatsherrschaften Ko-tieschau und Kladrau, unter buchstäblich 

gereïhten Auf-schriften der Gegenstände nach der Zeitfolge verfaßten Sammlung neu aufgelegt, verbessert 

und vermehrt durch Johann Blaseck, k. k. Rath, Unterthansadvokaten und Fiskaladjunkten im Königreiche 

Böhmen. Dritter Theil. Däch bis Ger. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerei, Altstadt, Kettengasse-Nro.224., 1817. 626 s. 8° 

[21×12,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (zelenohnědošedý mramor. papír), na hřbetu papírový štítek s titulem. Fyzický 

stav: listy prvních složek po okrajích zohýbané a pomačkané, některé natržené. Provenience: na předním 

přídeští nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY 

SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na s. [2] červené kulaté razítko. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Roth, Johann M. ZK L 00222_SOKA 

Auszug aller im Königreiche Böhmen bestehenden Verordnungen und Gesetze nach Johann Roths 

Advokaten und Justiziärs der k. k. Staatsherrschaften Ko-tieschau und Kladrau, unter buchstäblich 

gereïhten Auf-schriften der Gegenstände nach der Zeitfolge verfaßten Sammlung neu aufgelegt, verbessert 

und vermehrt durch Johann Blaseck, k. k. Rath, Unterthansadvokaten und Fiskaladjunkten im Königreiche 

Böhmen. Vierter Theil. Von Gericht bis Gerichtsverwalter. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerei, Altstadt, Kettengasse-Nro.224., 1817. 612 s. 8° 

[21×12,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (zelenošedý mramor. papír), na hřbetu papírový štítek s titulem. Fyzický stav: 

některé listy zohýbané. Provenience: na předním přídeští nevyplněné černé inventární razítko s textem 

"KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na s. [2] červené kulaté 

razítko s váhami a mečem, na nichž je svitek s textem "IK J.U.D. B.S.S.". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Roth, Johann M. ZK L 00223_SOKA 

Auszug aller im Königreiche Böhmen bestehenden Verordnungen und Gesetze nach Johann Roths 

Advokaten und Justiziärs der k. k. Staatsherrschaften Ko-tieschau und Kladrau, unter buchstäblich 

gereihten Auf-schriften der Gegenstände nach der Zeitfolge verfaßten Sammlung neu aufgelegt, verbessert 

und vermehrt durch Johann Blaseck, k. k. Rath, Unterthansadvokaten und Fiskaladjunkten im Königreiche 

Böhmen. Fünfter Theil. Von Ges bis Kirsch. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerei, Altstadt, Kettengasse-Nro.224., 1817. [10], 4-546 s. 8° 

[21×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavá useň se zlacením a červeným štítkem s 

titulem. Fyzický stav: chybějí volné listy obou předsádek. Provenience: na předním přídeští nevyplněné 

černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V 

LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s malým státním znakem Rakouského císařství uprostřed a 

opisem "K. K. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT IN LEITOMISCHL - C. K. OKRESNÍ HEJTMANSTVÍ V 

LITOMYŠLI", na s. [2] červené kulaté razítko s váhami a mečem, na nichž je svitek s textem "IK J.U.D. 

B.S.S.". Staré signatury: na hřbetu bílý papírový štítek s modrým geometrickým orámováním a č. 55. Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Roth, Johann M. ZK L 00224_SOKA 

Auszug aller im Königreiche Böhmen bestehenden Verordnungen und Gesetze nach Johann Roths 

Advokaten und Justiziärs der k. k. Staatsherrschaften Ko-tieschau und Kladrau, unter buchstäblich 
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gereïhten Auf-schriften der Gegenstände nach der Zeitfolge verfaßten Sammlung neu aufgelegt, verbessert 

und vermehrt durch Johann Blaseck, k. k. Rath, Unterthansadvokaten und Fiskaladjunkten im Königreiche 

Böhmen. Sechster Theil. Von Klag bis Lust. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerei, Altstadt, Kettengasse-Nro.224., 1817. [8], 624 s. 8° 

[20,5×12]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý mramor. papír), na hřbetu papírový štítek s titulem. Fyzický stav: stopy 

po červotoči. Provenience: na předním přídeští nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA 

STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na s. [2] červené kulaté razítko s 

váhami a mečem, na nichž je svitek s textem "IK J.U.D. B.S.S.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Roth, Johann M. ZK L 00225_SOKA 

Auszug aller im Königreiche Böhmen bestehenden Verordnungen und Gesetze nach Johann Roths 

Advokaten und Justiziärs der k. k. Staatsherrschaften Ko-tieschau und Kladrau, unter buchstäblich 

gereïhten Auf-schriften der Gegenstände nach der Zeitfolge verfaßten Sammlung neu aufgelegt, verbessert 

und vermehrt durch Johann Blaseck, k. k. Rath, Unterthansadvokaten und Fiskaladjunkten im Königreiche 

Böhmen. Achter Theil. Von Ober bis Schul. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerei, Altstadt, Kettengasse-Nro.224., 1817. 568 s. 8° 

[20×12,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (šedočervený mramor. papír), na hřbetu papírový štítek s titulem. Fyzický stav: 

krajní listy zohýbané a zašpiněné. Provenience: na předním přídeští nevyplněné černé inventární razítko s 

textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na s. [2] červené 

kulaté razítko s váhami a mečem, na nichž je svitek s textem "IK J.U.D. B.S.S.". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Roth, Johann M. ZK L 00226_SOKA 

Auszug aller im Königreiche Böhmen bestehenden Verordnungen und Gesetze nach Johann Roths 

Advokaten und Justiziärs der k. k. Staatsherrschaften Ko-tieschau und Kladrau, unter buchstäblich 

gereïhten Auf-schriften der Gegenstände nach der Zeitfolge verfaßten Sammlung neu aufgelegt, verbessert 

und vermehrt durch Johann Blaseck, k. k. Rath, Unterthansadvokaten und Fiskaladjunkten im Königreiche 

Böhmen. Neunter Theil. Von Schul bis Straf. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerei, Altstadt, Kettengasse-Nro.224., 1818. 676 s. 8° 

[20×12,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (šedý mramor. papír), na hřbetu papírový štítek s titulem. Fyzický stav: krajní 

listy zohýbané a zašpiněné, stopy po červotoči. Provenience: na předním přídeští nevyplněné černé 

inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V 

LITOMYŠLI", na s. [2] červené kulaté razítko s váhami a mečem, na nichž je svitek s textem "IK J.U.D. 

B.S.S.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Roth, Johann M. ZK L 00227_SOKA 

Auszug aller im Königreiche Böhmen bestehenden Verordnungen und Gesetze nach Johann Roths 

Advokaten und Justiziärs der k. k. Staatsherrschaften Ko-tieschau und Kladrau, unter buchstäblich 

gereïhten Auf-schriften der Gegenstände nach der Zeitfolge verfaßten Sammlung neu aufgelegt, verbessert 

und vermehrt durch Johann Blaseck, k. k. Rath, Unterthansadvokaten und Fiskaladjunkten im Königreiche 

Böhmen. Zehnter Theil. Von Straf bis Szar. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerei, Altstadt, Kettengasse-Nro.224., 1818. [2], 626, [2] s. 8° 

[20,5×12]. 

Vazba: měkká celopapírová (šedý mramor. papír), na hřbetu papírový štítek s titulem. Fyzický stav: krajní 

listy zohýbané a zašpiněné. Provenience: na s. [2] nevyplněné černé inventární razítko s textem 

"KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na s. 2 červené kulaté 
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razítko s váhami a mečem, na nichž je svitek s textem "IK J.U.D. B.S.S."; čtenářské poznámky. Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Roth, Johann M. ZK L 00228_SOKA 

Auszug aller im Königreiche Böhmen bestehenden Verordnungen und Gesetze nach Johann Roths 

Advokaten und Justiziärs der k. k. Staatsherrschaften Ko-tieschau und Kladrau, unter buchstäblich 

gereïhten Auf-schriften der Gegenstände nach der Zeitfolge verfaßten Sammlung neu aufgelegt, verbessert 

und vermehrt durch Johann Blaseck, k. k. Rath, Unterthansadvokaten und Fiskaladjunkten im Königreiche 

Böhmen. Eilfter Theil. Von Tab bis Vot. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerei, Altstadt, Kettengasse-Nro.224., 1819. [2], 632, [2] s. 8° 

[20,5×12]. 

Vazba: měkká celopapírová (šedočervený mramor. papír), na hřbetu papírový štítek s titulem. Fyzický stav: 

některé složky uvolněné. Provenience: na s. [2] nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA 

STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na s. 2 červené kulaté razítko s váhami 

a mečem, na nichž je svitek s textem "IK J.U.D. B.S.S.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Roth, Johann M. ZK L 00229_SOKA 

Auszug aller im Königreiche Böhmen bestehenden Verordnungen und Gesetze nach Johann Roths 

Advokaten und Justiziärs der k. k. Staatsherrschaften Ko-tieschau und Kladrau, unter buchstäblich 

gereïhten Auf-schriften der Gegenstände nach der Zeitfolge verfaßten Sammlung neu aufgelegt, verbessert 

und vermehrt durch Johann Blaseck, k. k. Rath, Unterthansadvokaten und Fiskaladjunkten im Königreiche 

Böhmen. Zwölfter Theil. Von Waar bis Zwö. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerei, Altstadt, Kettengasse-Nro.224., 1819. [2], 464 s. 8° 

[20×12]. 

Vazba: měkká celopapírová (modrorůžový mramor. papír), na hřbetu papírový štítek s titulem. Fyzický 

stav: hřbet zdola natržený, v zadní části knihy stopy po červotoči. Provenience: na předním přídeští 

nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE 

SÍDLEM V LITOMYŠLI", na s. [2] červené kulaté razítko s váhami a mečem, na nichž je svitek s textem 

"IK J.U.D. B.S.S.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Roth, Johann M. ZK L 00230_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Erster Theil. Von Aas bis Anr. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerei, Altstadt, Kettengasse-Nro.224., 1819. [4], IV, 384 s. 8° 

[21×12,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý papír), hřbet hnědý se dvěma papírovými štítky s titulem. Fyzický stav: 

vazba i některé listy zohýbané, chybějí volné listy obou předsádek. Provenience: na předním přídeští 

nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE 

SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s váhami a mečem uprostřed a opisem 

"F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Roth, Johann M. ZK L 00231_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Zweyter Theil. Von Ans bis Aus. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerei, Altstadt, Kettengasse-Nro.224., 1819. [2], 502 s. 8° 

[20×12]. 
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Vazba: měkká celopapírová (hnědý papír), hřbet hnědý se dvěma papírovými štítky s titulem. Fyzický stav: 

vazba i některé listy zohýbané, chybějí volné listy obou předsádek. Provenience: na předním přídeští 

nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE 

SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s váhami a mečem uprostřed a opisem 

"F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Roth, Johann M. ZK L 00232_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Zweyter Theil. Von Ans bis Aus. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerei, Altstadt, Kettengasse-Nro.224., 1819. [2], 502 s. 8° 

[20,5×12]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý papír), hřbet hnědý se zeleným papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: stopy po červotoči. Provenience: na předním přídeští nevyplněné černé inventární razítko s textem 

"KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté 

razítko s váhami a mečem uprostřed a opisem "F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. 

Roth, Johann M. ZK L 00233_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Dritter Theil. Von Aus bis Bau. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerei, Altstadt, Kettengasse-Nro.224., 1819. [2], 590 s. 8° 

[20×12]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý papír), hřbet hnědý se dvěma papírovými štítky s titulem. Fyzický stav: 

chybějí volné listy obou předsádek. Provenience: na předním přídeští nevyplněné černé inventární razítko 

s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. 

černé kulaté razítko s váhami a mečem uprostřed a opisem "F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Roth, Johann M. ZK L 00234_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Vierter Theil. Von Bau bis Ber. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerei, Altstadt, Kettengasse-Nro.224., 1820. [2], 462 s. 8° 

[20×12]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý papír), hřbet hnědý se dvěma papírovými štítky s titulem. Fyzický stav: 

vazba i některé listy zohýbané, chybějí volné listy obou předsádek. Provenience: na předním přídeští 

nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE 

SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s váhami a mečem uprostřed a opisem 

"F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Roth, Johann M. ZK L 00235_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Vierter Theil. Von Bau bis Ber. 
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Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerei, Altstadt, Kettengasse-Nro.224., 1820. [2], 462 s. 8° 

[21,5×12,5]. 

Vazba: polousňová (žlutohnědý mramor. papír a hnědá useň na dýze), hřbet hnědá useň se zlacením a 

béžovým a modrým štítkem s titulem. Fyzický stav: přední deska vč. pokryvu chybí, hřbet z jedné strany 

uvolněný. Provenience: na rectu volného listu přední předsázky nevyplněné černé inventární razítko s 

textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. 

černé kulaté razítko s váhami a mečem uprostřed a opisem "F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Roth, Johann M. ZK L 00236_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Fünfter Theil. Von Ber bis Bla. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerei, Altstadt, Kettengasse-Nro.224., 1820. [2], 526 s. 8° 

[21×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavá useň se zlacením a červeným štítkem s 

titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu zdola natržený, chybějí volné listy obou předsádek. Provenience: na 

předním přídeští nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU 

SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s malým státním znakem 

Rakouského císařství uprostřed a opisem "K. K. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT IN LEITOMISCHL - C. 

K. OKRESNÍ HEJTMANSTVÍ V LITOMYŠLI" a černé kulaté razítko s váhami a mečem uprostřed a opisem 

"F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Staré signatury: na hřbetu bílý papírový štítek s modrým geometrickým 

orámováním a č. 17. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Roth, Johann M. ZK L 00237_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Fünfter Theil. Von Ber bis Bla. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerei, Altstadt, Kettengasse-Nro.224., 1820. [2], 526 s. 8° 

[20×12]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý papír), hřbet hnědý se dvěma papírovými štítky s titulem. Fyzický stav: 

chybějí volné listy obou předsádek. Provenience: na předním přídeští nevyplněné černé inventární razítko 

s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. 

černé kulaté razítko s váhami a mečem uprostřed a opisem "F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Roth, Johann M. ZK L 00238_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Fünfter Theil. Von Ber bis Bla. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerei, Altstadt, Kettengasse-Nro.224., 1819. [2], 590 s. 8° 

[21×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavá useň se zlacením a červeným štítkem s 

titulem. Fyzický stav: chybějí volné listy obou předsádek. Provenience: na předním přídeští nevyplněné 

černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V 

LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s malým státním znakem Rakouského císařství uprostřed a 

opisem "K. K. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT IN LEITOMISCHL - C. K. OKRESNÍ HEJTMANSTVÍ V 

LITOMYŠLI" a černé kulaté razítko s váhami a mečem uprostřed a opisem "F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Staré 
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signatury: na hřbetu bílý papírový štítek s modrým geometrickým orámováním a č. 15. Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Roth, Johann M. ZK L 00239_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Sechster Theil. Von Blä. bis But. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerei, Altstadt, Kettengasse-Nro.224., 1820. [2], 678 s. 8° 

[20,5×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír a tmavě hnědá useň na lepence), hřbet tmavá useň se zlacením 

a červeným a modrým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední 

předsádky "Rentkam[m]er Richenburg", na rectu volného listu přední předsádky nevyplněné černé 

inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V 

LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s nápisem "Chraustowitz und Koschumberg" na baldachýnu 

a opisem "HOCHFURSTLICH THURN U. TAXISCHES DIREKTORIALAMT" a černé kulaté razítko s 

váhami a mečem uprostřed a opisem "F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Staré signatury: na předním přídeští "Inw N. 

273 18 11/18". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 128, 

344, 352, 353. 

Roth, Johann M. ZK L 00240_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Siebenter Theil. Von Cab bis Con. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerey, Altstadt, Kettengasse-Nro. 224., 1821. [2], 464 s. 8° 

[20,5×12]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý papír), hřbet hnědý se dvěma papírovými štítky s titulem. Fyzický stav: 

hřbet shora natržený, chybějí volné listy obou předsádek. Provenience: na předním přídeští nevyplněné 

černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V 

LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s váhami a mečem uprostřed a opisem 

"F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na 

s. 66, 252, 253, 266, 338. 

Roth, Johann M. ZK L 00241_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Achter Theil. Von Con bis Des. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerey, Altstadt, Kettengasse-Nro. 224., 1821. [2], 448 s. 8° 

[20,5×12]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý papír), hřbet hnědý se dvěma papírovými štítky s titulem. Fyzický stav: 

horní část hřbetu zcela utržená, chybějí volné listy obou předsádek, přední část knižního bloku se rozpadá. 

Provenience: na předním přídeští nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO 

OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s váhami a mečem 

uprostřed a opisem "F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: 

vlepené tabulky na s. 16, 17, 148, 150, 160, 161, 208. 

Roth, Johann M. ZK L 00242_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 
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1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Neunter Theil. Von Des bis Emp. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerey, Altstadt, Kettengasse-Nro. 224., 1821. [2], 478 s. 8° 

[20,5×12]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý papír), hřbet hnědý se dvěma papírovými štítky s titulem. Fyzický stav: 

vazba i některé listy zohýbané, chybějí volné listy obou předsádek. Provenience: na předním přídeští 

nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE 

SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s váhami a mečem uprostřed a opisem 

"F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na 

s. 225, 465. 

Roth, Johann M. ZK L 00243_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Zehnter Theil. Von Emp. bis Eyer. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerey, Altstadt, großer Ring im Golzischen Hause Nro. 933., 

1822. [4], 533, [1] s. 8° [20,5×12]. 

Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír a tmavě hnědá useň na lepence), hřbet tmavá useň se zlacením 

a červeným a modrým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední 

předsádky "Rentkam[m]er Richenburg", na rectu volného listu přední předsádky nevyplněné černé 

inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V 

LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s nápisem "Chraustowitz und Koschumberg" na baldachýnu 

a opisem "HOCHFURSTLICH THURN U. TAXISCHES DIREKTORIALAMT" a černé kulaté razítko s 

váhami a mečem uprostřed a opisem "F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Staré signatury: na předním přídeští "Inw N. 

273 98 11/18". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 20, 394, 

462, 530. 

Roth, Johann M. ZK L 00244_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Eilfter Theil. Von Fab bis Geist. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerei, Altstadt, großer Ring im Golzischen Hause Nro. 933., 

1822. [2], 490 s. 8° [20,5×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavá useň se zlacením a červeným štítkem s 

titulem. Fyzický stav: chybějí volné listy obou předsádek. Provenience: na předním přídeští nevyplněné 

černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V 

LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s malým státním znakem Rakouského císařství uprostřed a 

opisem "K. K. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT IN LEITOMISCHL - C. K. OKRESNÍ HEJTMANSTVÍ V 

LITOMYŠLI" a černé kulaté razítko s váhami a mečem uprostřed a opisem "F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Staré 

signatury: na hřbetu bílý papírový štítek s modrým geometrickým orámováním a č. 23. Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 184, 250, 448. 

Roth, Johann M. ZK L 00245_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Zwölfter Theil. Von Geist. bis Ges. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerei, Altstadt, großer Ring im Golzischen Hause Nro. 933., 

1823. [2], 517, [1] s. 8° [20,5×12,5]. 
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Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavá useň se zlacením a červeným štítkem s 

titulem. Fyzický stav: chybějí volné listy obou předsádek. Provenience: na předním přídeští nevyplněné 

černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V 

LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s malým státním znakem Rakouského císařství uprostřed a 

opisem "K. K. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT IN LEITOMISCHL - C. K. OKRESNÍ HEJTMANSTVÍ V 

LITOMYŠLI" a černé kulaté razítko s váhami a mečem uprostřed a opisem "F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Staré 

signatury: na hřbetu bílý papírový štítek s modrým geometrickým orámováním a č. 24. Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepená tabulka na s. 184. 

Roth, Johann M. ZK L 00246_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Zwölfter Theil. Von Geist. bis Ges. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerey, Altstadt, großer Ring im Golzischen Hause Nro. 933., 

1823. [2], 517, [1] s. 8° [20,5×12]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý papír), hřbet hnědý se dvěma papírovými štítky s titulem. Fyzický stav: 

chybějí volné listy obou předsádek. Provenience: na předním přídeští nevyplněné černé inventární razítko 

s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. 

černé kulaté razítko s váhami a mečem uprostřed a opisem "F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepená tabulka na s. 184. 

Roth, Johann M. ZK L 00247_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Zwölfter Theil. Von Geist. bis Ges. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerey, Altstadt, großer Ring im Golzischen Hause Nro. 933., 

1823. [2], 517, [1] s. 8° [22×13]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý papír), hřbet hnědý se zeleným papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: exemplář mechanicky opotřebený, vazba i pokryv hřbetu po okrajích otrhané, některé složky uvolněné. 

Provenience: na předním přídeští nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO 

OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s váhami a mečem 

uprostřed a opisem "F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Roth, Johann M. ZK L 00248_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Vierzehnter Theil. Von Gew. bis Gut. 

Prag, Gedruckt in der Scholl'schen Buchdruckerey, Altstadt, großer Ring im Golzischen Hause Nro. 933., 

1824. [2], 470 s. 8° [20×12]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý papír), hřbet hnědý se dvěma papírovými štítky s titulem. Fyzický stav: 

stopy po červotoči. Provenience: na předním přídeští nevyplněné černé inventární razítko s textem 

"KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté 

razítko s váhami a mečem uprostřed a opisem "F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 120, 216, 352, 384, 400, 450, 421. 

Roth, Johann M. ZK L 00249_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 
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1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Fünfzehnter Theil. Von Gym. bis Häu. 

Prag, Gedruckt in der orientalischen u. occidentalischen Buchdruckerei von Scholl & Landau, Altstadt, 

großer Ring, Nro. 933., 1824. [2], 508 s. 8° [21×12]. 

Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavá useň se zlacením a červeným štítkem s 

titulem. Fyzický stav: chybí volný list přední předsádky. Provenience: na předním přídeští nevyplněné černé 

inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V 

LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s malým státním znakem Rakouského císařství uprostřed a 

opisem "K. K. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT IN LEITOMISCHL - C. K. OKRESNÍ HEJTMANSTVÍ V 

LITOMYŠLI" a černé kulaté razítko s váhami a mečem uprostřed a opisem "F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Staré 

signatury: na hřbetu bílý papírový štítek s modrým geometrickým orámováním a č. 27. Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 92, 93, 160, 168, 288, 289. 

Roth, Johann M. ZK L 00250_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Fünfzehnter Theil. Von Gym. bis Häu. 

Prag, Gedruckt in der orientalischen u. occidentalischen Buchdruckerei von Scholl & Landau, Altstadt, 

großer Ring, Nro. 933., 1824. [2], 508, [2] s. 8° [20×12,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý papír), hřbet hnědý se dvěma papírovými štítky s titulem. Fyzický stav: 

krajní listy zohýbané. Provenience: na předním přídeští nevyplněné černé inventární razítko s textem 

"KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté 

razítko s váhami a mečem uprostřed a opisem "F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 92, 160, 168, 288, 289. 

Roth, Johann M. ZK L 00251_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Fünfzehnter Theil. Von Gym. bis Häu. 

Prag, Gedruckt in der orientalischen u. occidentalischen Buchdruckerei von Scholl & Landau, Altstadt, 

großer Ring, Nro. 933., 1824. [2], 508, [2] s. 8° [22×13,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý papír), hřbet hnědý se zeleným papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: exemplář mechanicky opotřebený, vazba i pokryv hřbetu po okrajích otrhaný, některé složky uvolněné. 

Provenience: na předním přídeští nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO 

OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s váhami a mečem 

uprostřed a opisem "F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: 

vlepené tabulky na s. 92, 160, 168, 288, 289. 

Roth, Johann M. ZK L 00252_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Sechszehnter Theil. Von Häu. bis Höck. 

Prag, Gedruckt in der orientalischen u. occidentalischen Buchdruckerei von Scholl & Landau, Altstadt, 

großer Ring, Nro. 933., 1824. [2], 502 s. 8° [20,5×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavá useň se zlacením a červeným štítkem s 

titulem. Fyzický stav: chybějí volné listy obou předsádek. Provenience: na předním přídeští nevyplněné 

černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V 

LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s malým státním znakem Rakouského císařství uprostřed a 
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opisem "K. K. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT IN LEITOMISCHL - C. K. OKRESNÍ HEJTMANSTVÍ V 

LITOMYŠLI" a černé kulaté razítko s váhami a mečem uprostřed a opisem "F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Staré 

signatury: na hřbetu bílý papírový štítek s modrým geometrickým orámováním a č. 28. Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 176, 256, 257, 384, 480. 

Roth, Johann M. ZK L 00253_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Sechszehnter Theil. Von Häu. bis Höck. 

Prag, Gedruckt in der orientalischen u. occidentalischen Buchdruckerei von Scholl & Landau, Altstadt, 

großer Ring, Nro. 933., 1824. [2], 502 s. 8° [20×12]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý papír), hřbet hnědý se dvěma papírovými štítky s titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na předním přídeští nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA 

STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s 

váhami a mečem uprostřed a opisem "F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 176, 256, 257, 384, 480. 

Roth, Johann M. ZK L 00254_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Sechszehnter Theil. Von Häu. bis Höck. 

Prag, Gedruckt in der orientalischen u. occidentalischen Buchdruckerei von Scholl & Landau, Altstadt, 

großer Ring, Nro. 933., 1824. [2], 502 s. 8° [22×13,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý papír), hřbet hnědý se zeleným papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: exemplář mechanicky opotřebený, vazba i pokryv hřbetu po okrajích otrhaný, některé složky uvolněné. 

Provenience: na předním přídeští nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO 

OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s váhami a mečem 

uprostřed a opisem "F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: 

vlepené tabulky na s. 176, 256, 257, 384, 480. 

Roth, Johann M. ZK L 00255_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Siebenzehnter Theil. Von Höf. bis Just. 

Prag, Gedruckt in der orientalischen u. occidentalischen Buchdruckerei von Scholl & Landau, Altstadt, 

großer Ring, Nro. 933., 1825. [2], 526 s. 8° [20,5×12]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý papír), hřbet hnědý se dvěma papírovými štítky s titulem. Fyzický stav: 

krajní složky uvolněné. Provenience: na předním přídeští nevyplněné černé inventární razítko s textem 

"KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté 

razítko s váhami a mečem uprostřed a opisem "F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 288, 289, 465. 

Roth, Johann M. ZK L 00256_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Siebenzehnter Theil. Von Höf. bis Just. 
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Prag, Gedruckt in der orientalischen u. occidentalischen Buchdruckerei von Scholl & Landau, Altstadt, 

großer Ring, Nro. 933., 1825. [2], 526 s. 8° [21×13]. 

Vazba: polousňová (žlutohnědý mramor. papír a hnědá useň na dýze), hřbet hnědá useň se zlacením a 

béžovým a modrým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na rectu volného listu přední 

předsázky nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU 

SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s váhami a mečem uprostřed a 

opisem "F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené 

tabulky na s. 200, 201, 468. 

Roth, Johann M. ZK L 00257_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Achtzehnter Theil. Von Juw. bis Nutz. 

Prag, Gedruckt in der orientalischen und occidentalischen Buchdruckerei von Scholl & Landau, Altstadt, 

großer Ring, Nro. 933., 1825. [2], 457, [3] s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý papír), hřbet hnědý s papírovým štítkem s titulem. Fyzický stav: 

exemplář mechanicky opotřebený, vazba i pokryv hřbetu po okrajích otrhaný, některé složky uvolněné. 

Provenience: na předním přídeští nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO 

OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s váhami a mečem 

uprostřed a opisem "F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: 

vlepené tabulky na s. 248, 264, 408, 448, 456. 

Roth, Johann M. ZK L 00258_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Achtzehnter Theil. Von Juw. bis Nutz. 

Prag, Gedruckt in der orientalischen und occidentalischen Buchdruckerei von Scholl & Landau, Altstadt, 

großer Ring, Nro. 933., 1825. [2], 459, [1] s. 8° [20,5×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavá useň se zlacením a červeným štítkem s 

titulem. Fyzický stav: chybí volný list přední předsádky. Provenience: na předním přídeští nevyplněné černé 

inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V 

LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s malým státním znakem Rakouského císařství uprostřed a 

opisem "K. K. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT IN LEITOMISCHL - C. K. OKRESNÍ HEJTMANSTVÍ V 

LITOMYŠLI" a černé kulaté razítko s váhami a mečem uprostřed a opisem "F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Staré 

signatury: na hřbetu bílý papírový štítek s modrým geometrickým orámováním a č. 30. Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 265, 408, 440. 

Roth, Johann M. ZK L 00259_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Neunzehnter Theil. Von Obe. bis Siz. 

Prag, Gedruckt in der orientalischen und occidentalischen Buchdruckerei von Scholl & Landau, Altstadt, 

großer Ring, Nro. 933., 1826. [2], 529, [1] s. 8° [20×12,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý papír), hřbet hnědý se dvěma papírovými štítky s titulem. Fyzický stav: 

některé složky uprostřed knižního bloku uvolněné, listy zašpiněné. Provenience: na předním přídeští 

nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE 

SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s váhami a mečem uprostřed a opisem 

"F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na 

s. 64, 176, 177, 248. 



180 

Roth, Johann M. ZK L 00260_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Neunzehnter Theil. Von Obe. bis Siz. 

Prag, Gedruckt in der orientalischen und occidentalischen Buchdruckerei von Scholl & Landau, Altstadt, 

großer Ring, Nro. 933., 1826. [2], 529, [1] s. 8° [21×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavá useň se zlacením a červeným štítkem s 

titulem. Fyzický stav: chybějí volné listy obou předsádek, listy knižního bloku zašpiněné. Provenience: na 

předním přídeští nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU 

SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s malým státním znakem 

Rakouského císařství uprostřed a opisem "K. K. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT IN LEITOMISCHL - C. 

K. OKRESNÍ HEJTMANSTVÍ V LITOMYŠLI" a černé kulaté razítko s váhami a mečem uprostřed a opisem 

"F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Staré signatury: na hřbetu bílý papírový štítek s modrým geometrickým 

orámováním a č. 31. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 

176, 248. 

Roth, Johann M. ZK L 00261_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Zwanzigster Theil. Von Sko. bis Zwi. 

Prag, Gedruckt in der oriental- und occidentalischen Buchdruckerei des M. J. Landau, Altstadt, großer 

Ring, Nro. 933., 1826. [2], 416 s. 8° [20×12,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý papír), hřbet hnědý se dvěma papírovými štítky s titulem. Fyzický stav: 

exemplář mechanicky opotřebený. Provenience: na předním přídeští nevyplněné černé inventární razítko s 

textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. 

černé kulaté razítko s váhami a mečem uprostřed a opisem "F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 152, 153, 200, 201, 233, 377. 

Roth, Johann M. ZK L 00262_SOKA 

Fortsetzung der von Johann Roth verfaßten Sammlung aller in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

Gesetze und Verordnungen in alphabetischer Ordnung gereiht. Die Gesetze und Verordnungen vom Jahre 

1802 bis Ende des Jahres 1818 in sich fassend. Neu aufgelegt, verbessert und vermehrt durch Johann Kanka, 

J. U. D. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen. Zwanzigster Theil. Von Sko. bis Zwi. 

Prag, Gedruckt in der oriental- und occidentalischen Buchdruckerei des M. J. Landau, Altstadt, großer 

Ring, Nro. 933., 1826. [2], 416 s. 8° [20,5×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavá useň se zlacením a červeným štítkem s 

titulem. Fyzický stav: chybějí volné listy obou předsádek, listy knižního bloku zašpiněné. Provenience: na 

předním přídeští nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU 

SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s malým státním znakem 

Rakouského císařství uprostřed a opisem "K. K. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT IN LEITOMISCHL - C. 

K. OKRESNÍ HEJTMANSTVÍ V LITOMYŠLI" a černé kulaté razítko s váhami a mečem uprostřed a opisem 

"F.B.D.B.G.I.K.I.U.D". Staré signatury: na hřbetu bílý papírový štítek s modrým geometrickým 

orámováním a č. 32. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 

152, 153, 235, 377. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00263 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1819. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Erster Band, welcher die Verordnungen 

vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1819 enthält. 
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Prag, Aus der k. k. Hofbuchdruckerei, 1820. XXVIII, 436 s. 8° [20×12]. 

Vazba: celopapírová (hnědý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a šedým 

štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené 

tabulky na s. 68, 69, 190, 191, 289. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00264_SOKA 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1819. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Erster Band, welcher die Verordnungen 

vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1819 enthält. 

Prag, Aus der k. k. Hofbuchdruckerei, 1820. XXVIII, [2], 436 s. 8° [20×11,5]. 

Vazba: polousňová (tmavě hnědá useň a modrý mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se 

zlacením a červeným a zeleným štítkem s titulem. Fyzický stav: stopy po červotoči. Grafická výzdoba: na 

titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakouského císařství). Provenience: na versu volného listu přední 

předsádky rukopisný text "Richmburg", na rectu volného listu přední nevyplněné černé inventární razítko 

s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. 

černé kulaté razítko s erbem hrabat Kinských uprostřed a opisem "CHRAUSTOWITZ AMTS SIEGEL". 

Staré signatury: na rectu volného listu přední předsádky "Inw N 251 1877/78". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 68, 86, 190, 191, 289. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00265 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1820. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Zweiter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1820 enthält. 

Prag, Aus der k. k. Hofbuchdruckerei, 1821. XLVIII, 763 s. 8° [20×12]. 

Vazba: celopapírová (modrooranžový mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a 

šedým štítkem s titulem. Fyzický stav: strany 759-763 pomačkané. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; malý znak Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: 

němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 72, 255, 322,369, 475. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00266 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1821. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Dritter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1821 enthält. 

Prag, Aus der k. k. Hofbuchdruckerei, 1822. LXIV, 765, [3] s. 8° [20,5×12]. 

Vazba: celopapírová (hnědý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a šedým 

štítkem s titulem. Fyzický stav: hřbet potrhaný, zadní deska uvolněná. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; malý znak Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: 

němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 452, 582. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00267 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1822. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Vierter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1822 enthält. 

Prag, Aus der k. k. Hofbuchdruckerei, 1823. XLVIII, 1024 s. 8° [20,5×12]. 

Vazba: celopapírová (oranžovohnědý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a 

šedým štítkem s titulem. Fyzický stav: poslední list knižního bloku s přilepenými přílohami vytržený. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakouského císařství). Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 236, 450, 606, 607, 608, 698, 

892, 1024. Vložené dokumenty: na s. 99 papír s rukopisnýmí poznámkami. 
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Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00268_SOKA 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1822. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Vierter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1822 enthält. 

Prag, Aus der k. k. Hofbuchdruckerei, 1823. XLVIII, 1024 s. 8° [20×12]. 

Vazba: polousňová (tmavě hnědá useň a hnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se 

zlacením a červeným a modrým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; malý znak Rakouského císařství). Provenience: na versu volného listu přední předsádky 

"Rentkam[m]er Richenburg", na rectu volného listu přední předsádky nevyplněné černé inventární razítko 

s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. 

černé kulaté razítko s nápisem "Chraustowitz und Koschumberg" na baldachýnu a opisem 

"HOCHFURSTLICH THURN U. TAXISCHES DIREKTORIALAMT". Staré signatury: na předním přídeští 

"Inw N251 1877/78". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené 

tabulky na s. 216, 217, 236, 450, 607, 698, 892. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00269 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1823. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Fünfter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1823 enthält. 

Prag, Aus der v. Schönfeld'schen Buchdruckerei, 1824. LVI, 592 s. 8° [20,5×12]. 

Vazba: celopapírová (šedý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a šedým 

štítkem s titulem. Fyzický stav: zadní deska uvolněná. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; 

malý znak Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: 

vlepené tabulky na s. 61, 244, 486, 487, 491, 595. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00270_SOKA 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1823. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Fünfter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1823 enthält. 

Prag, Aus der v. Schönfeld'schen Buchdruckerei, 1824. LIV, 592 s. 8° [20×12]. 

Vazba: polousňová (tmavě hnědá useň a hnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se 

zlacením a červeným a modrým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; malý znak Rakouského císařství). Provenience: na versu volného listu přední předsádky 

"Rentkam[m]er Richenburg", na rectu volného listu přední předsádky nevyplněné černé inventární razítko 

s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. 

černé kulaté razítko s nápisem "Chraustowitz und Koschumberg" na baldachýnu a opisem 

"HOCHFURSTLICH THURN U. TAXISCHES DIREKTORIALAMT". Staré signatury: na předním přídeští 

"Inw N251 1877/78". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené 

tabulky na s. 60, 244, 290, 486, 487, 592. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00271 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1824. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Sechster Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1824 enthält. 

Prag, Aus der v. Schönfeld'schen Buchdruckerei, 1825. XLVIII, 735, [1] s. 8° [20×12]. 

Vazba: celopapírová (modrý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a šedým 

štítkem s titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu zdola natržený. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; malý znak Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: 

němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 242, 426, 478, 570, 571 (4), 589. 
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Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00272_SOKA 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1824. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Sechster Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1824 enthält. 

Prag, Aus der v. Schönfeld'schen Buchdruckerei, 1825. XLVIII, 735, [1] s. 8° [20×12]. 

Vazba: polousňová (tmavě hnědá useň a hnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se 

zlacením a červeným a modrým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; malý znak Rakouského císařství). Provenience: na versu volného listu přední předsádky 

"Rentkam[m]er Richenburg", na rectu volného listu přední předsádky nevyplněné černé inventární razítko 

s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. 

černé kulaté razítko s nápisem "Chraustowitz und Koschumberg" na baldachýnu a opisem 

"HOCHFURSTLICH THURN U. TAXISCHES DIREKTORIALAMT". Staré signatury: na předním přídeští 

"Inw N251 1877/78". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené 

tabulky na s. 242, 426, 486, 490, 570, 571, 588, 589. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00273 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1825. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Siebenter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1825 enthält. 

Prag, Aus der v. Schönfeld'schen Buchdruckerei, 1826. XL, 527, [1] s. 8° [20×12]. 

Vazba: celopapírová (zelenohnědý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a 

šedým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené 

tabulky na s. 90, 164, 406. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00274_SOKA 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1825. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Siebenter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1825 enthält. 

Prag, Aus der v. Schönfeld'schen Buchdruckerei, 1826. XL, 527, [1] s. 8° [20×11,5]. 

Vazba: polousňová (tmavě hnědá useň a hnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se 

zlacením a červeným a modrým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; malý znak Rakouského císařství). Provenience: na versu volného listu přední předsádky 

"Rentkam[m]er Richenburg", na rectu volného listu přední předsádky nevyplněné černé inventární razítko 

s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. 

černé kulaté razítko s nápisem "Chraustowitz und Koschumberg" na baldachýnu a opisem 

"HOCHFURSTLICH THURN U. TAXISCHES DIREKTORIALAMT". Staré signatury: na předním přídeští 

"Inw N251 1877/78". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené 

tabulky na s. 90, 364, 404. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00275 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1826. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Achter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1826 enthält. 

Prag, Aus der v. Schönfeldtschen Buchdruckerei, 1827. XXXVI, 408 s. 8° [20×12]. 

Vazba: celopapírová (zelenohnědý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a 

hnědým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené 

tabulky na s. 132, 133 (2), 188, 189, 306, 310, 311. 
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Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00276 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1827. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Neunter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1827 enthält. 

Prag, Aus der v. Schönfeld'schen Buchdruckerei, 1828. [2], LIV, 707, [1] s. 8° [20×12]. 

Vazba: celopapírová (zelenohnědý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a 

modrým štítkem s titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu podélně zcela roztržený. Grafická výzdoba: na titulní 

s. viněta (mědirytina; malý znak Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. 

Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 29, 80, 119, 183, 330, 436, 538, 550. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00277_SOKA 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1827. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Neunter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1827 enthält. 

Prag, Aus der v. Schönfeld'schen Buchdruckerei, 1828. [2], LIV, 707, [1] s. 8° [20×11,5]. 

Vazba: polousňová (tmavě hnědá useň a hnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se 

zlacením a červeným a modrým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; malý znak Rakouského císařství). Provenience: na versu volného listu přední předsádky 

"Rentkam[m]er Richenburg", na rectu volného listu přední předsádky nevyplněné černé inventární razítko 

s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na předním přídeští "Inw N251 1877/78". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: 

němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 29, 118, 183, 330, 436, 538, 550. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00278 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1828. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Zehnter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1828 enthält. 

Prag, Aus der v. Schönfeld'schen Buchdruckerei, 1829. XL, 652 s. 8° [20,5×12]. 

Vazba: celopapírová (hnědý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a modrým 

štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené 

tabulky na s. 30, 60, 116, 235, 314, 315, 316. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00279_SOKA 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1828. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Zehnter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1828 enthält. 

Prag, Aus der v. Schönfeld'schen Buchdruckerei, 1829. XL, 652 s. 8° [19,5×11,5]. 

Vazba: celopapírová (hnědý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a černým 

štítkem s titulem. Fyzický stav: chybějí volné listy obou předsádek. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; malý znak Rakouského císařství). Provenience: na předním přídeští nevyplněné černé 

inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V 

LITOMYŠLI", na titulní s. fialové razítko s českým lvem uprostřed a opisem "OKRESNÍ VÝBOR V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu bílý papírový štítek s modrým geometrickým orámováním a č. 

6/1, na titulní s. text "čís.k.-I.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené 

tabulky na s. 50, 117, 234, 314, 315. 
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Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00280_SOKA 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1828. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Zehnter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1828 enthält. 

Prag, Aus der v. Schönfeld'schen Buchdruckerei, 1829. XL, 652 s. 8° [20×11,5]. 

Vazba: polousňová (tmavě hnědá useň a hnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se 

zlacením a červeným a modrým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; malý znak Rakouského císařství). Provenience: na versu volného listu přední předsádky 

"Rentkam[m]er Richenburg", na rectu volného listu přední předsádky nevyplněné černé inventární razítko 

s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. 

černé kulaté razítko s nápisem "Chraustowitz und Koschumberg" na baldachýnu a opisem 

"HOCHFURSTLICH THURN U. TAXISCHES DIREKTORIALAMT". Staré signatury: na předním přídeští 

"Inw N251 1877/78". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené 

tabulky na s. 50, 61, 116, 314, 315. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00281 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1829. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Eilfter Band, welcher die Verordnungen 

vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1829 enthält. 

Prag, Aus der v. Schönfeld'schen Buchdruckerei, 1831. XLIV, 900 s. 8° [20×12,5]. 

Vazba: celopapírová (hnědomodrý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a 

modrým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý 

znak Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: 

vlepené tabulky na s. 38, 102, 103 (10) 164, 524, 594, 595. Vložené dokumenty: na s. 130 papír s 

rukopisnýmí poznámkami. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00282_SOKA 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1829. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Eilfter Band, welcher die Verordnungen 

vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1829 enthält. 

Prag, Aus der v. Schönfeld'schen Buchdruckerei, 1831. XLIV, 900 s. 8° [20×12]. 

Vazba: polousňová (tmavě hnědá useň a hnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se 

zlacením a červeným a modrým štítkem s titulem. Fyzický stav: chybí volný list přední předsádky, první 

složka rozvolněná. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakouského císařství). 

Provenience: na předním přídeští nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO 

OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s nápisem 

"Chraustowitz und Koschumberg" na baldachýnu a opisem "HOCHFURSTLICH THURN U. TAXISCHES 

DIREKTORIALAMT". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené 

tabulky na s. 17, 38, 80, 102, 103, 136, 164, 524, 594, 595. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00283 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1830. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Zwölfter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1830 enthält. 

Prag, Aus der v. Schönfeld'schen Buchdruckerei, 1832. XLVIII, 766, [2] s. 8° [19,5×12,5]. 

Vazba: celopapírová (modrohnědý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a 

černým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené 

tabulky na s. 237, 258, 259 (3), 260, 261 (2), 374, 599. 
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Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00284_SOKA 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1830. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Zwölfter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1830 enthält. 

Prag, Aus der v. Schönfeld'schen Buchdruckerei, 1832. XLVIII, 766, [2] s. 8° [20×11,5]. 

Vazba: polousňová (tmavě hnědá useň a hnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se 

zlacením a červeným a modrým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; malý znak Rakouského císařství). Provenience: na versu volného listu přední předsádky 

"Rentkam[m]er Richenburg", na rectu volného listu přední předsádky nevyplněné černé inventární razítko 

s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. 

černé kulaté razítko s nápisem "Chraustowitz und Koschumberg" na baldachýnu a opisem 

"HOCHFURSTLICH THURN U. TAXISCHES DIREKTORIALAMT". Staré signatury: na předním přídeští 

"Inw N251 1877/78". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené 

tabulky na s. 236, 258, 259, 260, 261, 374, 599. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00285 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1831. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Dreizehnter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1831 enthält. 

Prag, Aus der v. Schönfeld'schen Buchdruckerei., 1832. L, 966 s. 8° [19,5×12]. 

Vazba: celopapírová (modrý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a černým 

štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené 

tabulky na s. 21, 131, 163, 238, 297, 740. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00286_SOKA 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1831. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Dreizehnter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1831 enthält. 

Prag, Aus der v. Schönfeld'schen Buchdruckerei, 1832. L, 966 s. 8° [20×12]. 

Vazba: polousňová (tmavě hnědá useň a hnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se 

zlacením a červeným a modrým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; malý znak Rakouského císařství). Provenience: na versu volného listu přední předsádky 

"Rentkam[m]er Richenburg", na rectu volného listu přední předsádky nevyplněné černé inventární razítko 

s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na předním přídeští "Inw N251 1877/78". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: 

němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 21, 131, 163, 238, 296, 740, 741. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00287 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1832. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Vierzehnter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1832 enthält. 

Prag, Aus der v. Schönfeld'schen Buchdruckerei, 1833. LIV, 858 s. 8° [20×12]. 

Vazba: celopapírová (modrohnědý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a 

černým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené 

tabulky na s. 98, 106, 107, 614, 615 (3). 
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Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00288_SOKA 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1832. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Vierzehnter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1832 enthält. 

Prag, Aus der v. Schönfeld'schen Buchdruckerei, 1833. XLVIII, 858 s. 8° [20×12]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a zelenožlutošedý mramor. papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacením 

a červeným a modrým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; malý znak Rakouského císařství). Provenience: na versu volného listu přední předsádky 

"Rentkam[m]er Richenburg", na rectu volného listu přední předsádky nevyplněné černé inventární razítko 

s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na předním přídeští "Inw N251 1877/78". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: 

němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 92, 106, 614, 615. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00289 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1833. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Fünfzehnter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1833 enthält. 

Prag, Bei Gottlieb Haase Söhne, 1834. XXXVIII, 801, [1] s. 8° [20,5×12]. 

Vazba: celopapírová (hnědý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a černým 

štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 

120, 121, 380, 536, 537, 584. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00290_SOKA 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1833. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Fünfzehnter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1833 enthält. 

Prag, Bei Gottlieb Haase Söhne, 1834. XXXVIII, 801, [1] s. 8° [20,5×12]. 

Vazba: celousňová (tmavě hnědá useň na lepence), hřbet se zlacením a dvěma červenými a jedním zeleným 

štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Provenience: na versu volného listu přední předsádky "Rentkam[m]er Richenburg", 

na rectu volného listu přední předsádky nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA 

STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI". Staré signatury: na předním přídeští 

"Inw N251 1877/78". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 

126, 304, 380, 381, 536, 584. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00291 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1834. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Sechszehnter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1834 enthält. 

Prag, Bei Gottlieb Haase Söhne, 1835. XXXIX, [1], 986 s. 8° [20×12]. 

Vazba: celopapírová (modrošedý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a 

černým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 

31, 72, 73, 77, 176, 177, 324, 346, 476, 832. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00292_SOKA 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1834. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Sechszehnter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1834 enthält. 
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Prag, Bei Gottlieb Haase Söhne, 1835. XXXIX, [1], 986 s. 8° [20,5×12]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a šedočervený mramor. papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacením 

a červeným a modrým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; malý znak Rakouského císařství). Provenience: na versu volného listu přední předsádky 

"Rentkam[m]er Richenburg", na rectu volného listu přední předsádky nevyplněné černé inventární razítko 

s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. 

černé kulaté razítko s nápisem "Chraustowitz und Koschumberg" na baldachýnu a opisem 

"HOCHFURSTLICH THURN U. TAXISCHES DIREKTORIALAMT". Staré signatury: na předním přídeští 

"Inw N251 1877/78". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 

31, 72, 76, 174, 175, 200, 201, 325, 336, 429, 454, 455, 476, 831. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00293 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1835. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Siebenzehnter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1835 enthält. 

Prag, Bei Gottlieb Haase Söhne, 1836. XLII, 926 s. 8° [20×12]. 

Vazba: celopapírová (modrohnědý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a 

černým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 

100, 136, 137 (2), 150, 151, 204, 526, 527 (6), 580, 581, 632, 633 (5), 740. Vložené dokumenty: na s. 706 

papír s rukopisnýmí poznámkami. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00294_SOKA 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1835. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Siebenzehnter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1835 enthält. 

Prag, Bei Gottlieb Haase Söhne, 1836. XLII, 926 s. 8° [19×11,5]. 

Vazba: polousňová (tmavě hnědá useň a hnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se 

zlacením a červeným a modrým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; malý znak Rakouského císařství). Provenience: na versu volného listu přední předsádky 

"Rentkam[m]er Richenburg", na rectu volného listu přední předsádky nevyplněné černé inventární razítko 

s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. 

černé kulaté razítko s nápisem "Chraustowitz und Koschumberg" na baldachýnu a opisem 

"HOCHFURSTLICH THURN U. TAXISCHES DIREKTORIALAMT". Staré signatury: na předním přídeští 

"Inv No 255 1877/78". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 

101, 136, 137, 150, 151, 204, 246, 526, 527, 580, 581, 630, 631, 740. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00295 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1836. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Achtzehnter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1836 enthält. 

Prag, Bei Gottlieb Haase Söhne, 1837. XXXVIII, [2], 1208 s. 8° [20×12]. 

Vazba: celopapírová (modrohnědý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a 

černým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 

48, 94, 112, 113, 264, 526, 582, 1026, 1208. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00296 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1837. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Neunzehnter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1837 enthält. 
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Prag, Bei Gottlieb Haase Söhne, 1838. XXXVIII, 643, [1] s. 8° [20×12]. 

Vazba: celopapírová (modrý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a černým 

štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 

203, 444, 478. Vložené dokumenty: na s. 150 papír s rukopisnými poznámkami. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00297_SOKA 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1837. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Neunzehnter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1837 enthält. 

Prag, Bei Gottlieb Haase Söhne, 1838. XXXVIII, [2], 643, [1] s. 8° [20×13]. 

Vazba: celopapírová (šedomodrý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a 

černým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Provenience: na rectu volného listu přední předsádky nevyplněné černé inventární 

razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na 

titulní s. černé kulaté razítko s malým státním znakem Rakouského císařství uprostřed a opisem "K. K. 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT IN LEITOMISCHL - C. K. OKRESNÍ HEJTMANSTVÍ V LITOMYŠLI". 

Staré signatury: na hřbetu bílý papírový štítek s modrým geometrickým orámováním a č. 55. Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 202, 274, 445, 478. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00298 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1838. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl, und unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Zwanzigster Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1838 enthält. 

Prag, Bei Gottlieb Haase Söhne, 1839. XLIII, [1], 896 s. 8° [21×13]. 

Vazba: celopapírová (modrý mramor. papír na lepence), hnědý hřbet se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakouského císařství). 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 6, 28, 216, 222, 223, 

484, 532, 568, 612, 742. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00299_SOKA 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1838. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl, und unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Zwanzigster Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1838 enthält. 

Prag, Bei Gottlieb Haase Söhne, 1839. XLIII, [1], 896 s. 8° [20×11,5]. 

Vazba: polousňová (tmavě hnědá useň a hnědomodrý mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň 

se zlacením a červeným a modrým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. 

viněta (mědirytina; malý znak Rakouského císařství). Provenience: na versu volného listu přední předsádky 

"Rentkam[m]er Richenburg", na rectu volného listu přední předsádky nevyplněné černé inventární razítko 

s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na předním přídeští "Inv N 258 (?) 1877/78". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 6, 28, 216, 222, 484, 532, 568, 569, 612, 742. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00300 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1839. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl, und unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Einundzwanzigster Band, welcher 

die Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1839 enthält. 

Prag, Bei Gottlieb Haase Söhne, 1840. XL, 1107, [1] s. 8° [19,5×12]. 

Vazba: celopapírová (modrý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a černým 

štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 
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Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 

304, 305 (4), 310, 311, 322, 323, 328, 329, 386, 387, 388, technické nákresy a schémata na s. 708 (2), 

[1108] (2). 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00301 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1840. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl, und unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Zweiundzwanzigster Band, 

welcher die Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1840 enthält. 

Prag, Bei Gottlieb Haase Söhne, 1841. XXXVI, 895, [1] s. 8° [20×12]. 

Vazba: celopapírová (modrohnědý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a 

černým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 

32, 40, 136, 137, 144, 145, 368. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00302_SOKA 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1840. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl, und unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Zweiundzwanzigster Band, 

welcher die Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1840 enthält. 

Prag, Bei Gottlieb Haase Söhne, 1841. XXXVI, 895, [1] s. 8° [19×12]. 

Vazba: polousňová (tmavě hnědá useň a hnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se 

zlacením a červeným a modrým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; malý znak Rakouského císařství). Provenience: na versu volného listu přední předsádky 

rukopisný text "Rentkam[m]e[r] Richenburg", na rectu volného listu přední předsádky nevyplněné černé 

inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na předním přídeští "Inv N 259 1877/78". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 68, 134, 142, 364. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00303 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1841. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl, und unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Dreiundzwanzigster Band, 

welcher die Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1841 enthält. 

Prag, Bei Gottlieb Haase Söhne, 1842. XLII, 755, [1] s. 8° [20×12]. 

Vazba: celopapírová (modrohnědý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a 

černým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 

64, 65, 88, 89, 232, 233, 248, 249, 384, 393, 560. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00304 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1842. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl, und unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Vierundzwanzigster Band, 

welcher die Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1842 enthält. 

Prag, Bei Gottlieb Haase Söhne, 1843. XLII, 822 s. 8° [20×12,5]. 

Vazba: celopapírová (šedý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a černým 

štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 

160, 162, 208, 262, 424, 626, 628, 629, 680. 
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Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00305 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1843. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl, und unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Fünfundzwanzigster Band, 

welcher die Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1843 enthält. 

Prag, Bei Gottlieb Haase Söhne, 1844. XXXIV, 820 s. 8° [20×12]. 

Vazba: celopapírová (hnědý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a černým 

štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 

438, 502, 503, 616, 638, 639, 658. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00306 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1844. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl, und unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Sechsundzwanzigster Band, 

welcher die Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1844 enthält. 

Prag, Bei Gottlieb Haase Söhne, 1845. XXXIV, 966 s. 8° [20,5×12]. 

Vazba: celopapírová (hnědý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a černým 

štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 

70, 444. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00307_SOKA 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1844. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl, und unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Sechsundzwanzigster Band, 

welcher die Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1844 enthält. 

Prag, Bei Gottlieb Haase Söhne, 1845. XXXIV, 966 s. 8° [20×12,5]. 

Vazba: celopapírová (modrohnědý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakouského císařství). 

Provenience: na příloze před titulní s. nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA 

STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. černé kulaté razítko s 

malým státním znakem Rakouského císařství uprostřed a opisem "K. K. BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT 

IN LEITOMISCHL - C. K. OKRESNÍ HEJTMANSTVÍ V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu bílý 

papírový štítek s modrým geometrickým orámováním a č. 61. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. Přílohy: vlepené tabulky před titulní s., na s. 71, 536, 848, 849. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00308 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1845. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl, und unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Siebenundzwanzigster Band, 

welcher die Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1845 enthält. 

Prag, Bei Gottlieb Haase Söhne, 1846. XXXVI, 896 s. 8° [20×12]. 

Vazba: celopapírová (hnědozelený mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a 

černým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 

230, 578, 579, 680, 820, 838. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00309_SOKA 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1845. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl, und unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Siebenundzwanzigster Band, 

welcher die Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1845 enthält. 

Prag, Bei Gottlieb Haase Söhne, 1846. XXXVI, 896 s. 8° [20,5×12]. 
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Vazba: celopapírová (zelenošedý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se slepotiskovými linkami a 

titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu mechanicky poškozený. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; malý znak Rakouského císařství). Provenience: na rectu volného listu přední předsádky 

nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE 

SÍDLEM V LITOMYŠLI", na titulní s. fialové razítko s českým lvem uprostřed a opisem "OKRESNÍ VÝBOR 

V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu bílý papírový štítek s modrým geometrickým orámováním a č. 

6/1, na hřbetu 1845/5, na titulní s. Čís. 6-I. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: 

vlepené tabulky na s. 578, 579, 680, 838, 839, 896. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00310_SOKA 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen. Herausgegeben aus allerhöchsten Befehl unter der 

Aufsicht k. k. böhmischen Landesgumerniums. Ergänzungs-Band, welcher die nachträglich 

aufgenommenen Verordnungen vom 1. Jänner 1819 bis letzten Dezember 1820 enthält. 

Prag, Bei Gottlieb Haase Söhne, 1822. [4], XV, [1], 227, [1], 88 s. 8° [19,5×20]. 

Vazba: celopapírová (hnědomodrý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a 

černým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Provenience: na rectu volného listu přední předsádky nevyplněné černé inventární 

razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na 

titulní s. černé kulaté razítko s malým státním znakem Rakouského císařství uprostřed a opisem "K. K. 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT IN LEITOMISCHL - C. K. OKRESNÍ HEJTMANSTVÍ V LITOMYŠLI". 

Staré signatury: na hřbetu bílý papírový štítek s modrým geometrickým orámováním a č. 66. Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 4, 176. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00311 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen. Herausgegeben aus allerhöchsten Befehl unter der 

Aufsicht k. k. böhmischen Landesgumerniums. Ergänzungs-Band, welcher die nachträglich 

aufgenommenen Verordnungen vom 1. Jänner 1819 bis letzten Dezember 1820 enthält. 

Prag, Bei Gottlieb Haase Söhne, 1822. [4], XV, [1], 227, [1], 88 s. 8° [20,5×12,5]. 

Vazba: celopapírová (hnědý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se slepotiskovými linkami a černým 

štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Staré signatury: na hřbetu č. 4. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přílohy: vlepené tabulky na s. 4, 176. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00312_SOKA 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1820. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Zweiter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1820 enthält. 

Prag, Bei Gottlieb Haase Söhne, 1835. XXXVI, 742, [2] s. 8° [21×12]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a zelený mramor. papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacením a 

černými štítky s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Provenience: na rectu volného listu přední předsádky nevyplněné černé inventární 

razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na 

titulní s. černé kulaté razítko s malým státním znakem Rakouského císařství uprostřed a opisem "K. K. 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT IN LEITOMISCHL - C. K. OKRESNÍ HEJTMANSTVÍ V LITOMYŠLI". 

Staré signatury: na hřbetu bílý papírový štítek s modrým geometrickým orámováním a č. 37. Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 72, 108, 236, 332, 370, 

465, 474. 
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Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00313_SOKA 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1821. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Zweiter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1821 enthält. 

Prag, Bei Gottlieb Haase Söhne, 1838. XXXIX, [1], 733, [3] s. 8° [20×12,5]. 

Vazba: celopapírová (modrohnědý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a 

černým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Provenience: na rectu volného listu přední předsádky nevyplněné černé inventární 

razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na 

titulní s. černé kulaté razítko s malým státním znakem Rakouského císařství uprostřed a opisem "K. K. 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT IN LEITOMISCHL - C. K. OKRESNÍ HEJTMANSTVÍ V LITOMYŠLI". 

Staré signatury: na hřbetu bílý papírový štítek s modrým geometrickým orámováním a č. 38. Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 306, 452. Vložené dokumenty: na s. 

338 zbytek potištěné obálky. 

Provinzial-Gesetzsammlung ZK L 00314_SOKA 

Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Böhmen für das Jahr 1826. Herausgegeben auf allerhöchsten 

Befehl unter der Aufsicht des k. k. böhmischen Landesguberniums. Achter Band, welcher die 

Verordnungen vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1826 enthält. 

Prag, Bei Gottlieb Haase Söhne, 1838. XXIX, [3], 383, [1] s. 8° [20×12]. 

Vazba: celopapírová (modrohnědý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a 

černým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Provenience: na rectu volného listu přední předsádky nevyplněné černé inventární 

razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na 

titulní s. černé kulaté razítko s malým státním znakem Rakouského císařství uprostřed a opisem "K. K. 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT IN LEITOMISCHL - C. K. OKRESNÍ HEJTMANSTVÍ V LITOMYŠLI". 

Staré signatury: na hřbetu bílý papírový štítek s modrým geometrickým orámováním a č. 43. Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 132, 133, 189, 383. 

František I., císař ZK L 00315 

Seiner Majestät des Kaiser Franz Gesetze und Verfassungen im Justiz-Fache. Für die Deutschen Staaten 

der Oesterreichischen Monarchie. Von dem Jahre 1821 bis 1825. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staats-Druckerey, 1829. [4], 410 s. 2° [33,5×21]. 

Vazba: polousňová (béžový mramor. papír na lepence), hřbet světle hnědá useň s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: desky mírně uvolněné. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; střední znak 

Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 

138, 148. 

Nadherny, Kajetan ZK L 00316 

Vollständige Sammlung aller in den Jahren 1816, 1817, 1818 in dem Königreiche Böhmen kund gemachten 

Gesetze und Verordnungen. Mit hoher Bewilligung des k. k. Landespräsidiums aus den Original - 

Aktenstücken gesammelt, chronologisch zusammen-gestellt und herausgegeben von Kajetan Nadherny, 

kais. königl. Gubernial-Registraturs-Direktor. Erster Band, welcher die Verordnungen vom ersten Jänner 

bis letzten Dezember 1816 enthält. 

Prag, Aus der v. Schönfeld'schen Buchdruckerei, 1833. [8], 636 s. 8° [20×12]. 

Vazba: celopapírová (modrohnědý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a 

černým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: 

němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 11, 630. 
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Nadherny, Kajetan ZK L 00317 

Vollständige Sammlung aller in den Jahren 1816, 1817, 1818 in dem Königreiche Böhmen kund gemachten 

und erlassenen Gesetze und Verordnungen. Mit hoher Bewilligung des k. k. Landespräsidiums aus den 

Original - Aktenstücken gesammelt, chronologisch zusammen-gestellt und herausgegeben von Kajetan 

Nadherny, kais. königl. Gubernial-Registraturs-Direktor. Zweiter Band, welcher die Verordnungen vom 

ersten Jänner bis letzten Dezember 1817 enthält. 

Prag, Aus der v. Schönfeld'schen Buchdruckerei, 1833. [2], 508, [2] s. 8° [20×12]. 

Vazba: celopapírová (modrohnědý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a 

černým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: 

němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 90, 91 (4), 192, 218, 398, 399, 495. 

Nadherny, Kajetan ZK L 00318 

Vollständige Sammlung aller in den Jahren 1816, 1817, 1818 in dem Königreiche Böhmen kundgemachten 

und erlassenen Gesetze und Verordnungen. Mit hoher Bewilligung des k. k. Landespräsidiums aus den 

Original - Aktenstücken gesammelt, chronologisch zusammen-gestellt und herausgegeben von Kajetan 

Nadherny, kais. königl. Gubernial-Registraturs-Direktor. Dritter Band, welcher die Verordnungen vom 

ersten Jänner bis letzten Dezember 1818 enthält, nebst dem Register über alle in den drei Bänden dieser 

Samm-lung aufgenommene Gesetze und Verordnungen enthält. 

Prag, Aus der Buchdruckerei von Gottlieb Haase Söhne, 1834. [2], 810, [2] s. 8° [20×12]. 

Vazba: celopapírová (modrohnědý mramor. papír na lepence), oranžový hřbet se zlacenými linkami a 

černým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: 

němčina. 

Zákonník ZK L 00319/1 

Zákonník zemský a Věstník vládní korunní země České. Ročník první, v němžto obsaženy jsou zákony a 

nařízení od 2. prosince 1848 až do 31. prosince 1849. Landes-Gesetz- und Regierungs-Blatt für das 

Kronland Böhmen. Erster Jahrgang, umfassend die Gesetze und Verordnungen vom 2. Dezember 1848 bis 

31. Dezember 1849. 

s.l. [Praha], Druck der k. k. Hofbuchdruckerei von Gottlieb Haase Söhne., s.a. [1850]. [1], X (x2), [2], 268 

(x2) s. 4° [25×18,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (zelený mramor. papír). Fyzický stav: pokryv hřbetu natržený a odřený, vazba 

téměř zcela odlepená. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština, němčina. 

Alphabetische Übersicht ZK L 00319/2 

Alphabetische Übersicht der in dem ersten Jahrgange des Landesgesetz- und Regierungs-Blattes für das 

Kronland Böhmen enthaltenen Gesetze und Verordnungen, vom 2. Dezember 1848 bis 31. Dezember 1849. 

s.l. [Praha], Druck der k. k. Hofbuchdruckerei von Gottlieb Haase Söhne., s.a. [1850]. 54 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00320 

[Zákonník zemský a věstník vládní pro království České. Ročník třetí. Díl první, v němžto jsou obsaženy 

zákony a nařízení od 1. ledna až do 30. června 1851 v částce I. až XXII vyhlášené. Landes-Gesetz- und 

Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Dritter Jahrgang. Erster Theil, umfassend die vom 1. Jänner 

bis 30. Juni 1851 in dem I. bis XXII. Stück kundgemachten Gesetze und Verordnungen.] 

[Prag], (Druck der k. k. Hofbuchdruckerei von Gotlieb Haase Söhne), 1851. [1], 7 (x2), XII, 352 (x2), [1] 

s. 4° [26,5×19,5]. 
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Vazba: poloplátěná (hnědý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno s dvěma papírovými štítky. 

Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l. Staré signatury: na hřbetu papírový štítek s č. 147, na předním 

přídeští "f 2-48". Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Přehled ZK L 00321/1 

Přehled zákonů a nařízení, obsažených v částce I. Až LXX. Zákonníka zemského, od 1. ledna až do 31. 

prosince 1851 vydaného, zdělaný dle pořádku časového. 

s.l., s.n., 1852. [1], 14 (x2), [1] s. 4° [25,5×18,5]. 

Vazba: poloplátěná (šedomodrý papír na lepence), hřbet černé plátno s černým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Staré signatury: na hřbetu papírový štítek s č. 147. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: 

čeština, němčina. 

ABECEDNÍ SEZNAM ZK L 00321/2 

ABECEDNÍ SEZNAM zákonů a nařízení, od 1. ledna až do 31. prosince 1851 zákonníkem zemským a 

věstníkem vládním pro království České (v třetím ročníku, v částkách I. Až LXX.) vyhlášených. 

s.l., s.n., [1851]. 166 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00322/1 

Alphabetisches Verzeichniss der vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1851 durch des Landesgesetz- und 

Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen (im dritten Jahrgange im I. Bis LXX. Stück) kundgemachten. 

s.l., s.n., s.a. 176 sl. 4° [25,5×18,5]. 

Vazba: poloplátěná (šedomodrý papír na lepence), hřbet černé plátno s černým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Staré signatury: na hřbetu papírový štítek s č. 147. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: 

němčina. 

Zákonník ZK L 00322/2 

[Zákonník zemský a věstník vládní pro království České. Ročník třetí. Díl druhý, v němžto jsou obsaženy 

zákony a nařízení od 1. července až do 31. prosince 1851 v částce XXIII. až LXX vyhlášené. Landes-

Gesetz- und Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Dritter Jahrgang. Zweiter Theil, umfassend die 

vom 1. Juli bis 31. Dezember 1851 in dem XXIII. bis LXX. Stück kundgemachten Gesetze und 

Verordnungen.] 

[Prag], (Druck der k. k. Hofbuchdruckerei von Gotlieb Haase Söhne), [1851]. [1], 692 (x2), [1] s. 

nekompl.; chybí titulní l. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština, němčina. 

Zákonník ZK L 00322/3 

[Zákonník zemský a věstník vládní pro království České. Ročník třetí. Díl první, v němžto jsou obsaženy 

zákony a nařízení od 1. ledna až do 30. června 1851 v částce I. až XXII vyhlášené. Landes-Gesetz- und 

Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Dritter Jahrgang. Erster Theil, umfassend die vom 1. Jänner 

bis 30. Juni 1851 in dem I. bis XXII. Stück kundgemachten Gesetze und Verordnungen.] 

[Prag], (Druck der k. k. Hofbuchdruckerei von Gotlieb Haase Söhne), 1851. 70, [1], 71-376 (x2), [1] s. 

nekompl.; chybí titulní l. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština, němčina. 

Zákonník ZK L 00323 

Zákonník zemský a věstník vládní pro království České. Ročník čtvrtý. Díl první, v němžto jsou obsaženy 

zákony a nařízení od 1. ledna až do 30. června 1852, v částce I. až XLVI. vyhlášené. Landes-Gesetz- und 
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Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Vierter Jahrgang. Erster Theil, umfassend die vom 1. Jänner 

bis 30. Juni 1852 in dem I. bis XLVI. Stück kundgemachten Gesetze und Verordnungen. 

Prag, Druck der k. k. Hofbuchdruckerei ven Gottlieb Haase Söhne, 1852. [3], 439 (x2), [1] s. 4° [26,5×19,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír a hnědá useň na lepence), hřbet hnědá useň se zlacením a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: 

čeština, němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00324/1 

Alphabetisches Verzeichniß der in dem Landesgesetz- und Regierungs-Blatte für das Königreich Böhmen 

im vierten Jahrgange, 1852, im I. bis XCVII. Stück enthaltenen Gesetze und Ver-ordnungen. 

s.l., s.n., 1853. 264 sl. 4° [25,5×18]. 

Vazba: poloplátěná (šedomodrý papír na lepence), hřbet černé plátno s černým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Staré signatury: na hřbetu papírový štítek s.148. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Chronologische Übersicht ZK L 00324/2 

Chronologische Übersicht der in dem vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1852 ausgegebenen Landes-

Gesetz-Blatte im I. bis XCII. Stücke enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., 1853. 15, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Přehled ZK L 00324/3 

Přehled zákonů a nařízení, obsažených v částce I. až XCVII. zákonníka zemského, na rok 1852 vydaného, 

zdělaný dle pořádku časového. Chronologische Übersicht der in dem Landes-Gesetz-Blatte für das Jahr 

1852 im I. bis XCVII Stücke enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., 1853. [1], 4 (x2) s. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Zákonník ZK L 00324/4 

[Zákonník zemský a věstník vládní pro království České. Ročník čtvrtý. Díl první, v němžto jsou obsaženy 

zákony a nařízení od 1. ledna až do 30. června 1852, v částce I. až XLVI. vyhlášené. Landes-Gesetz- und 

Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Vierter Jahrgang. Erster Theil, umfassend die vom 1. Jänner 

bis 30. Juni 1852 in dem I. bis XLVI. Stück kundgemachten Gesetze und Verordnungen.] 

[Prag], [Druck der k. k. Hofbuchdruckerei ven Gottlieb Haase Söhne], [1852]. [1], 436 (x2), [2], 437-439 

(x2), [1] s. 

nekompl.; chybí titulní l. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 

Zákonník ZK L 00325/1 

[Zákonník zemský a věstník vládní pro království České. Ročník čtvrtý. Díl druhý ročníku čtvrtého, 

obsahující zákony a nařízení vydané roku 1851 a 1852 a vyhlášené v částkách XLVII. až XCVII. toho 

ročníku. Strana 440 až 1098, č. 220 až 440. Landes-Gesetz- und Regierungs-Blatt für das Königreich 

Böhmen. Zweiter Theil des Vierten Jahrgangs, umfassend die in dem XLVII. bis XCVII. Stück dieses 

Jahrganges kundgemachten Gesetze und Verordnungen vom Jahre 1851 und 1852. Seite 440 bis 1098, Nr. 

220 bis 440.] 

[Prag], [Druck der k. k. Hofbuchdruckerei ven Gottlieb Haase Söhne], [1852]. [1], 440-1098 (x2), [1] s. 4° 

[26,5×19,5]. 
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Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír a hnědá useň na lepence), hřbet hnědá useň se zlacením a 

titulem. Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina 

frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Zemský Věstník ZK L 00326/1 

Zemský Věstník vládní pro království České. Ročník 1853. Oddíl I. Díl první, v němžto se obsahují částky 

I. Až XXVIII. Landes-Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1853. I. Abtheilung. Erster 

Theil, enthaltend die Stücke I. Bis XVIII. 

Prag, Druck der k. k. Hofbuchdruckerei ven Gottlieb Haase Söhne, 1853. [2], 304 (x2), [1] s. 4° [25,5×19]. 

Vazba: polousňová (hnědorůžový mramor. papír a hnědá useň na lepence), hřbet světle hnědá useň se 

zlacením a černým štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: čtenářské poznámky. Staré 

signatury: na hřbetu papírový štítek s. 149. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. 

Jazyk: čeština, němčina. 

Přehled ZK L 00326/2 

Přehled zákonů a nařízení, obsažených v I. I v II. Oddílu zemského věstníka vládního, na rok 1853 

vydaného, zdělaný dle pořádku časového. Chronologische Übersicht der in der I. und II. Abtheilung des 

Landes-Regierungs-Blattes für das Jahr 1853 kundgemachten Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., 1854. [1], 17 (x2), [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Zemský Věstník ZK L 00327 

[Zemský Věstník vládní pro království České. Ročník 1853. Oddíl I. Díl první, v němžto se obsahují částky 

I. až XVIII. Landes-Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1853. I. Abtheilung. Erster 

Theil, enthaltend die Stücke I bis XVIII.] 

[Prag], [Druck der k. k. Hofbuchdruckerei ven Gottlieb Haase Söhne], [1853]. [1], 866 (x2), [1] s. 4° 

[25,5×19]. 

Vazba: polousňová (béžovohnědý mramor. papír a hnědá useň na lepence), hřbet světle hnědá useň se 

zlacením a černým štítkem s titulem. Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l. Barva tisku: černá. Písmo: 

čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Zemský Věstník ZK L 00328/1 

Zemský Věstník vládní pro království České. Ročník 1854. Oddíl I. Díl první, v němžto se obsahují částky 

I. až XXX. Č. 1 až 186. Landes-Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1854. I. 

Abtheilung. Erster Theil, enthaltend die Stücke I. bis XXX. Nr. 1 bis 186. 

Prag, Druck der k. k. Hofbuchdruckerei ven Gottlieb Haase Söhne, 1855. [3], 440 (x2), [1] s. 4° [25×19]. 

Vazba: polousňová (červenočerný mramor. papír a tmavě hnědá useň na lepence), hřbet tmavě hnědá useň 

se zlacením a titulem. Fyzický stav: dobrý. Staré signatury: na hřbetu papírový štítek s. č. 150. Barva tisku: 

černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Přehled ZK L 00328/2 

Přehled zákonů a nařízení, obsažených v I. i v II. oddílu zemského věstníka vládního, pro království České 

na rok 1854 vydaného, zdělaný dle pořádku abecedního. 

s.l., s.n., 1855. [1], 198 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 
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Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00328/3 

Alphabetisches Verzeichniß *) der in der I. und II. Abtheilung des Landes-Regierungsblattes des 

Königreichs Böhmen in dem Jahrgange 1854 kundgemachten Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., 1855. 192 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zemský Věstník ZK L 00329/1 

Zemský Věstník vládní pro království České. Ročník 1854. Oddíl I. Díl druhý, v němžto se obsahují částky 

XXXI. až LVI. Č. 187 až 321. Landes-Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1854. I. 

Abtheilung. Zweiter Theil, enthaltend die Stücke XXXI. bis LVI. Nr. 187 bis 321. 

Prag, Druck der k. k. Hofbuchdruckerei ven Gottlieb Haase Söhne, 1855. [3], 411-840 (x2), [1] s. 4° 

[25×18,5]. 

Vazba: polousňová (červenočerný mramor. papír a tmavě hnědá useň na lepence), hřbet tmavě hnědá useň 

se zlacením a titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. 

Jazyk: čeština, němčina. 

Zemsky Věstník ZK L 00329/2 

[Zemsky Věstník vládní pro království České. Ročník 1854. Oddíl II. I. až XVI. částka. Č. 1 až 60. Landes-

Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1854. II. Abtheilung. I. bis XVI. Stück. Nr. 1 bis 

60.] 

[Prag], [Druck der k. k. Hofbuchdruckerei ven Gottlieb Haase Söhne], [1855]. [1], 84 (x2), [1] s. 

nekompl.; chybí titulní l. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 

Zemský Věstník ZK L 00330/1 

[Zemský Věstník vládní pro království České. Ročník 1854. Oddíl I. Díl druhý, v němžto se obsahují částky 

XXXI. až LVI. Č. 187 až 321. Landes-Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1854. I. 

Abtheilung. Zweiter Theil, enthaltend die Stücke XXXI. bis LVI. Nr. 187 bis 321.] 

[Prag], [Druck der k. k. Hofbuchdruckerei ven Gottlieb Haase Söhne], [1855]. [1], 517-840 (x2), [1] s. 4° 

[25,5×18,5]. 

Vazba: polousňová (zelenohnědý mramor. papír a tmavě hnědá useň na lepence), hřbet tmavě hnědá useň 

se zlacením a titulem. Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l., hřbet po okrajích odřený a zdola natržený, 

usňový pokryv desek místy sedřen, přední předsádka zcela uvolněná, zadní odlepená od desky, ve vazbě i 

knižním bloku stopy po červotoči. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: 

čeština, němčina. 

Zemsky Věstník ZK L 00330/2 

[Zemsky Věstník vládní pro království České. Ročník 1854. Oddíl II. I. až XVI. částka. Č. 1 až 60. Landes-

Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1854. II. Abtheilung. I. bis XVI. Stück. Nr. 1 bis 

60.] 

[Prag], [Druck der k. k. Hofbuchdruckerei ven Gottlieb Haase Söhne], [1855]. [1], 89 (x2), [1] s. 

nekompl.; chybí titulní l. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 
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Zemský Věstník ZK L 00331/1 

Zemský Věstník vládní pro království České. Ročník 1854. Oddíl I. Díl druhý, v němžto se obsahují částky 

XXXL. až LVI. Č. 187 až 321. Landes-Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1854. I. 

Abtheilung. Zweiter Theil, enthaltend die Stücke XXXI. bis LVI. Nr. 187 bis 321. 

Prag, Druck der k. k. Hofbuchdruckerei ven Gottlieb Haase Söhne, 1855. [3], 411-840 (x2), [1] s. 4° 

[25,5×19]. 

Vazba: polousňová (světle hnědý mramor. papír a hnědá useň na lepence), hřbet hnědá useň se zlacením a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. černé kulaté razítko s litomyšlským městským znakem 

uprostřed a opisem "PEČEŤ [MĚSTA] LITOMYŠLE". Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, 

němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Zemský Věstník ZK L 00332_SOKA 

Zemský Věstník vládní pro království České. Ročník 1854. Oddíl II. I. až XVI. částka. Č. 1 až 60. Landes-

Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1854. II. Abtheilung. I. bis XVI. Stück. Nr. 1 bis 

60. 

Prag, Druck der k. k. Hofbuchdruckerei ven Gottlieb Haase Söhne, 1855. [3], 89 (x2), [1] s. 4° [25×19]. 

Vazba: celopapírová (žlutočervenočerný mramor. papír na lepence), na hřbetu papírový štítek s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného l. přední předsádky modré kulaté razítko s opisem 

"Městské muzeum Palacký" a nápisem "v Poličce", na titulní s. nevyplněné černé inventární razítko s textem 

"KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI". Staré signatury: na 

hřbetu papírový štítek s. R 371, 5892, /79, na pokryvu přední desky papírový štítek s č. 3 12, na versu 

volného listu přední předsádky R371 a 5892. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina 

frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Landes-Regierungs-Blatt ZK L 00333/1 

Landes-Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1856. I. Abtheilung. Enthaltend die Stücke 

I. bis XLVII. Nr. 1 bis 235. 

Prag, Druck der k. k. Statthalterei-Druckerei, 1856. [2], 544, [1] s. 4° [26×19]. 

Vazba: polousňová (hnědožlutý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. Fyzický 

stav: obě předsádky a titulní list vytrženy, některé složky uvnitř knižního bloku uvolněné. Provenience: na 

s. 1 nápis "Dittersdorf". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Landes-Regierungs-Blatt ZK L 00333/2 

Landes-Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1856. II. Abtheilung. Enthaltend die 

Stücke I. bis XXIII. Nr. 1 bis 68. 

Prag, Druck der k. k. Statthalterei-Druckerei, 1856. [2], 175, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Chronologische Übersicht ZK L 00333/3 

Chronologische Übersicht der in der I. und II. Abtheilung des Landes-Regierungsblattes für das Jahr 1856 

kundgemachten Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., 1857. 16 s. 

Provenience: na s. 1 nápis "Dittersdorf". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Landes-Regierungs-Blatt ZK L 00334/1 

Landes-Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1856. I. Abtheilung. Enthaltend die Stücke 

I. bis XLVII. Nr. 1 bis 235. 



200 

Prag, Druck der k. k. Statthalterei-Druckerei, 1856. [2], 544, [1] s. 4° [26×19,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Staré signatury: na hřbetu papírový štítek s. č. 155. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Chronologische Übersicht ZK L 00334/2 

Chronologische Übersicht der in der I. und II. Abtheilung des Landes-Regierungsblattes für das Jahr 1856 

kundgemachten Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., 1857. 17, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Landes-Regierungs-Blatt ZK L 00334/3 

Landes-Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1856. II. Abtheilung. Enthaltend die 

Stücke I. bis XXIII. Nr. 1 bis 68. 

Prag, Druck der k. k. Statthalterei-Druckerei, 1856. [2], 175, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00334/4 

Alphabetisches Verzeichniß der in der I. und II. Abtheilung des Landes-Regierungsblattes des Königreichs 

Böhmen in dem Jahrgange 1856 kundgemachten Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., 1857. 116 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Landes-Regierungs-Blatt ZK L 00335/1 

Landes-Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1857. I. Abtheilung, enthaltend die Stücke 

I. bis XLIV. Nr. 1 bis 244. 

Prag, Druck der k. k. Statthalterei-Druckerei, 1857. [2], 814, [1] s. 4° [26×20]. 

Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Staré signatury: na hřbetu papírový štítek s. č. 156. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Landes-Regierungs-Blatt ZK L 00335/2 

Landes-Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1857. II. Abtheilung, enthaltend die Stücke 

I. bis XXI. Nr. 1 bis 67. 

Prag, Druck der k. k. Statthalterei-Druckerei, 1857. [2], 115, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Chronologische Übersicht ZK L 00335/3 

Chronologische Übersicht der in der I. und II. Abtheilung des Landes-Regierungsblattes für das Jahr 1857 

kundgemachten Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., 1858. 21, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00335/4 

Alphabetisches Verzeichniß der in der I. und II. Abtheilung des Landes-Regierungsblattes des Königreichs 

Böhmen in dem Jahrgange 1857 kundgemachten Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., 1858. 224 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Landes-Regierungs-Blatt ZK L 00336/1 

Landes-Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1857. I. Abtheilung, enthaltend die Stücke 

I. bis XLIV. Nr. 1 bis 244. 

Prag, Druck der k. k. Statthalterei-Druckerei, 1857. [2], 814, [1] s. 4° [26×19]. 

Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. 

Fyzický stav: hřbet po okrajích odřený, shora i zdola natržený, na vazbě známky mechanického opotřebení, 

ve vazbě stopy po červotoči, chybí volný list zadní předsádky. Provenience: na mnoha místech v knize 

rukopisný text "Dittersdorf". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Landes-Regierungs-Blatt ZK L 00336/2 

Landes-Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1857. II. Abtheilung, enthaltend die Stücke 

I. bis XXI. Nr. 1 bis 67. 

Prag, Druck der k. k. Statthalterei-Druckerei, 1857. [2], 115, [1] s. 

Provenience: na titulní s. rukopisný text "Dittersdorf". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Chronologische Übersicht ZK L 00336/3 

Chronologische Übersicht der in der I. und II. Abtheilung des Landes-Regierungsblattes für das Jahr 1857 

kundgemachten Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., 1858. 21, [1] s. 

Provenience: na titulní s. rukopisný text "Dittersdorf". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00336/4 

Alphabetisches Verzeichniß der in der I. und II. Abtheilung des Landes-Regierungsblattes des Königreichs 

Böhmen in dem Jahrgange 1857 kundgemachten Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., 1858. 116 sl. 

Provenience: na titulní s. rukopisný text "Dittersdorf". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Věstník ZK L 00337 

[Věstník vlády zemské pro království České. Ročník 1857. Oddělení I. Díl první, v němžto se obsahují 

částky I. až XXXVI. Č. 1. až 208. Landes-Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1857. I. 

Abtheilung. Erster Theil, enthaltend die Stücke I. bis XXXVI. Nr. 1. bis 208.] 

[Prag], [Druck der k. k. Statthalterei-Druckerei], [1857]. [1], 115-197 (x2) s. 4° [16,5×19]. 

Vazba: poloplátěná (růžovošedý papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. Fyzický stav: 

nekompl.; chybí titulní l. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 
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Věstník ZK L 00338/1 

Věstník vlády zemské pro království České. Ročník 1857. Oddělení I. Díl první, v němžto se obsahují 

částky I. až XXXVI. Č. 1. až 208. Landes-Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1857. I. 

Abtheilung. Erster Theil, enthaltend die Stücke I. bis XXXVI. Nr. 1. bis 208. 

Prag, Druck der k. k. Statthalterei-Druckerei, 1857. [2], 461(x2), [1]. 4° [25,5×19]. 

Vazba: poloplátěná (oranžovohnědá papír na lepence), hřbet hnědé s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: vazba hrozí oddělením od knižního bloku, pokryv desek po okrajích odřený. Provenience: na titulní s. 

černé lichoběžníkové razítko s nápisem "FB" pod korunkou. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, 

němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Přehled ZK L 00338/2 

Přehled chronologický zákonů a nařízení, vyhlášených v I. a II. oddělení věstníka vlády zemské pro 

království České na rok 1857. Chronologische Übersicht der in der I. und II. Abtheilung des Landes-

Regierungsblattes für das Jahr 1857 kundgemachten Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., 1858. [1], 21 (x2), [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Landes-Regierungs-Blatt ZK L 00339/1 

Landes-Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1858. I. Abtheilung, enthaltend die Stücke 

I. bis XXXV. Nr. 1 bis 244. 

Prag, Druck der k. k. Statthalterei-Druckerei, 1858. [2], 554, [2] s. 4° [26×19,5]. 

Vazba: polousňová (žlutohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický 

stav: pokryv přední desky částečně sedřený. Provenience: na titulní s. rukopisný text "Lobl. Rentamt". Staré 

signatury: na hřbetu papírový štítek s. č. 163. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00339/2 

Alphabetisches Verzeichniß der in der I. und II. Abtheilung des Landes-Regierungsblattes des Königreichs 

Böhmen in dem Jahrgange 1858 kundgemachten Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., 1859. 236 sl, [2] s. 

Provenience: na titulní s. rukopisný text "Lobl. Rentamt". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Chronologische Übersicht ZK L 00339/3 

Chronologische Übersicht der in der I. und II. Abtheilung des Landes-Regierungsblattes für das Jahr 1858 

kundgemachten Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., 1859. 19, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Landes-Regierungs-Blatt ZK L 00339/4 

Landes-Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1858. II. Abtheilung, enthaltend die Stücke 

I. bis XII. Nr. 1 bis 75. 

Prag, Druck der k. k. Statthalterei-Druckerei, 1858. [2], 111, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Landes-Regierungs-Blatt ZK L 00340/1 

[Landes-Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1858. I. Abtheilung, enthaltend die Stücke 

I. bis XXXV. Nr. 1 bis 244.] 

[Prag], [Druck der k. k. Statthalterei-Druckerei.], [1858]. 553 s. zach. 4° [26×18,5]. 

Vazba: bez vazby. Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l., zadní deska chybí, pokryv vazby chybí, přední 

deska hrozí oddělením od knižního bloku, krajní složky rozvolněné, některé listy zcela uvolněné; zabaleno 

v papíře. Provenience: na titulní s. rukopisný text "Schirmdorf". Staré signatury: na přední desce a na s. 1 

č. 21. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Landes-Regierungs-Blatt ZK L 00340/2 

Landes-Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1858. II. Abtheilung, enthaltend die Stücke 

I. bis XII. Nr. 1 bis 75. 

Prag, Druck der k. k. Statthalterei-Druckerei., 1858. [2], 111, [1] s. 

Provenience: na titulní s. rukopisný text "Schirmdorf". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Landes-Regierungs-Blatt ZK L 00341/1 

Landes-Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1859. I. Abtheilung, enthaltend die Stücke 

I. bis XLII. Nr. 1 bis 237. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1860. [2], 630, [1] s. 4° [26×19,5]. 

Vazba: polousňová (žlutohnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. 

Fyzický stav: pokryv přední i zadní desky po okrajích odřený. Provenience: na titulní s. rukopisný text 

"Lobl. Rentamt". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00341/2 

Alphabetisches Verzeichniß der in der I. und II. Abtheilung des Landes-Regierungsblattes des Königreichs 

Böhmen in dem Jahrgange 1859 kundgemachten Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., 1860. 246 sl, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Chronologische Übersicht ZK L 00341/3 

Chronologische Übersicht der in der I. und II. Abtheilung des Landes-Regierungsblattes für das Jahr 1859 

kundgemachten Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., 1860. 19, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Landes-Regierungs-Blatt ZK L 00341/4 

Landes-Regierungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1859. II. Abtheilung, enthaltend die Stücke 

I. bis XVI. Nr. 1 bis 55. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1860. [2], 60, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Gesetz- und Verordnungs-Blatt ZK L 00342/1 

Gesetz- und Verordnungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1864. Enthaltend die Stücke I.-XVI. 

Nr. 1 bis 53. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1865. [2], 168 s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: poloplátěná (zelenohnědý papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: čtenářské poznámky. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00342/2 

Alphabetisches Verzeichniß des Gesetz- und Verordnungs-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 

1864. 

s.l., s.n., 1865. 84 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Gesetz- und Verordnungs-Blatt ZK L 00343/1 

Gesetz- und Verordnungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1865. Enthaltend die Stücke I.-XIII. 

Nr. 1 bis 60. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1866. [2], 61, [1] s. 4° [25,5×20]. 

Vazba: poloplátěná (želenohnědý papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: čtenářské poznámky. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00343/2 

Alphabetisches Verzeichniß des Gesetz- und Verordnungs-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 

1865. 

s.l., s.n., 1866. 13 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Gesetz- und Verordnungs-Blatt ZK L 00343/3 

Gesetz- und Verordnungs-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1866. Enthaltend die Stücke I.-

XXIII. Nr. 1 bis 95. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1867. [2], 119, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00343/4 

Alphabetisches Verzeichniß des Gesetz- und Verordnungs-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 

1866. 

s.l., s.n., 1867. 33 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákony ZK L 00344/1_SOKA 

Zákony a Nařízení pro království České. Ročník 1866, v němžto se obsahují částky I.-XXIII. Číslo 1. až 

95. 

V Praze, Z místodržitelské knihtiskárny, 1867. [2], 119, [1] s. 4° [28,5×21,5]. 
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Vazba: poloplátěná (fialovohnědý papír na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na titulní s. nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO 

OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Přehled ZK L 00344/2_SOKA 

Přehled zákonů a nařízení pro království České v roku 1866 vydaných, zdělaný dle pořádku abecedního. 

s.l., s.n., 1867. 21 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákonník ZK L 00345/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1867, v němžto se obsahují částky I.-XX. Číslo 1 až 74. 

V Praze, Z místodržitelské kněhtiskárny, 1867. [2], 95 (x2), [1] s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (zelený papír na lepence), hřbet zelené plátno se zeleným štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Přehled ZK L 00345/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1867. 

s.l., s.n., 1868. 19 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Překlad ZK L 00345/3 

Překlad Zákonníka říšského, vydaný pro království České. Ročník 1867. 

V Praze, Z místodržitelské kněhtiskárny, 1867. [2], 245, [1] s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; velký znak Rakousko-Uherska). Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00345/4 

První repertorium. Chronologické seznamenání zákonů a nařízení pro království České, přeložených ze 

zákonníka říšského na rok 1867. 

s.l., s.n., s.a. III-XXIII, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákonník ZK L 00346/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1868, v němžto se obsahují částky I.-XXVI. Číslo 1 až 73. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1868. Enthaltend die Stücke I.-XXVI. Nr. 1 bis 

73. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1868. [2], 167 (x2), [1] s. 4° [27×20]. 

Vazba: poloplátěná (fialovohnědý papír na lepence), hřbet šedozelené plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00346/2 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1868. 
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s.l., s.n., 1869. 46 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přehled ZK L 00346/3 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1868. 

s.l., s.n., 1869. 38 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákonník ZK L 00347/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1868, v němžto se obsahují částky I.-XXVI. Číslo 1 až 73. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1868. Enthaltend die Stücke I.-XXVI. Nr. 1 bis 

73. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1868. [2], 167 (x2), [1] s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: poloplátěná (zelený papír na lepence), hřbet zelené plátno se zeleným štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Přehled ZK L 00347/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1868. 

s.l., s.n., 1869. 38 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00347/3 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1868. 

s.l., s.n., 1869. 46 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00348/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1869, v němžto se obsahují částky I.-XLVIII. Číslo 1 až 154. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1869. Enthaltend die Stücke I.-XLVIII. Nr. 1 

bis 154. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1869. [2], 273 (x2), [1] s. 4° [26×20]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet zelené plátno se zeleným štítkem s titulem. Fyzický 

stav: přední deska zlomená, krajní složky uvolněné. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina 

frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00348/2 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1869. 

s.l., s.n., 1870. 48 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přehled ZK L 00348/3 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1869. 
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s.l., s.n., 1870. 56 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Návod ZK L 00348/4 

Návod ku provedení branného zákona. Instruktion zur Ausführung des Wehrgesetzes. 

s.l., s.n., s.a. 230 (x2), [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Zákonník ZK L 00349/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1869, v němžto se obsahují částky I.-XLVIII. Číslo 1 až 154. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1869. Enthaltend die Stücke I.-XLVIII. Nr. 1 

bis 154. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1869. [2], 276 (x2), [1] s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (zelený papír na lepence), hřbet zelené plátno se zeleným štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Přehled ZK L 00349/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1869. 

s.l., s.n., 1870. 56 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00349/3 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1869. 

s.l., s.n., 1870. 49 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00350/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1870, v němžto se obsahují částky I.-XXVII. Číslo 1 až 86. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1870. Enthaltend die Stücke I.-XXVII. Nr. 1 

bis 86. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1870. [2], 220(x2), [1]. 4° [26,5×20]. 

Vazba: poloplátěná (fialovohnědý papír na lepence), hřbet šedozelené plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00350/2 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1870. 

s.l., s.n., 1871. 40 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přehled ZK L 00350/3 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1870. 
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s.l., s.n., 1871. 28 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákonník ZK L 00351/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1870, v němžto se obsahují částky I.-XXVII. Číslo 1 až 86. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1870. Enthaltend die Stücke I.-XXVII. Nr. 1 

bis 86. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1870. [2], 220 (x2), [1] s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Přehled ZK L 00351/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1870. 

s.l., s.n., 1871. 28 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00351/3 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1870. 

s.l., s.n., 1871. 40 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00352/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1870, v němžto se obsahují částky I.-XXVII. Číslo 1 až 86. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1870. Enthaltend die Stücke I.-XXVII. Nr. 1 

bis 86. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1870. [2], 220 (x2), [1] s. 4° [28×20]. 

Vazba: poloplátěná (zelený papír na lepence), hřbet zelené plátno se zeleným štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Přehled ZK L 00352/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1870. 

s.l., s.n., 1871. 28 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00352/3 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1870. 

s.l., s.n., 1871. 40 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00353/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1871, v němžto se obsahují částky I.-XXIV. Číslo 1 až 73. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1871. Enthaltend die Stücke I.-XXIV. Nr. 1 bis 

73. 
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Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1871. [2], 195(x2), [1]. 4° [27×20]. 

Vazba: poloplátěná (fialovohnědý papír na lepence), hřbet šedozelené plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00353/2 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1871. 

s.l., s.n., 1872. 20 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přehled ZK L 00353/3 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1871. 

s.l., s.n., 1872. 18 sl., [1]. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákonník ZK L 00354/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1872, v němžto se obsahují částky I.-XXI. Číslo 1 až 57. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1872. Enthaltend die Stücke I.-XXI. Nr. 1 bis 

57. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1872. [2], 144 (x2), [1] s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: poloplátěná (zelený papír na lepence), hřbet zelené plátno se zeleným štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Přehled ZK L 00354/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1872. 

s.l., s.n., 1873. 18 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00354/3 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1872. 

s.l., s.n., 1873. 20 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00355/1 

[Zákonník zemský království Českého. Ročník 1872, v němžto se obsahují částky I.-XXI. Číslo 1 až 57. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1872. Enthaltend die Stücke I.-XXI. Nr. 1 bis 

57.] 

[Prag], [Aus der Statthalterei-Buchdruckerei], [1872]. [1], 2-144 (x2), [1] s. 4° [26,5×20]. 

Vazba: poloplátěná (fialovohnědý papír na lepence), hřbet šedozelené plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. 

Jazyk: čeština, němčina. 
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Zákonník ZK L 00356 

[Zákonník zemský království Českého. Ročník 1873, v němžto se obsahují částky I.-XXIX. Číslo 1 až 83. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1873. Enthaltend die Stücke I.-XXIX. Nr. 1 bis 

83.] 

[Prag], [Aus der Statthalterei-Buchdruckerei], [1873]. [2], 2-271 (x2), [1] s. 4° [27×20]. 

Vazba: poloplátěná (fialovohnědý papír na lepence), hřbet šedozelené plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. 

Jazyk: čeština, němčina. 

Zákonník ZK L 00357/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1873, v němžto se obsahují částky I.-XXIX. Číslo 1 až 83. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1873. Enthaltend die Stücke I.-XXIX. Nr. 1 bis 

83. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1873. [2], 271 (x2), [1] s. 4° [27×20]. 

Vazba: poloplátěná (zelený papír na lepence), hřbet zelené plátno se zeleným štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Přehled ZK L 00357/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1873. 

s.l., s.n., 1874. 28 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00357/3 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1873. 

s.l., s.n., 1874. 40 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00358/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1874, v němžto se obsahují částky I.-XXXII. Číslo 1 až 100. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1874. Enthaltend die Stücke I.-XXXII. Nr. 1 

bis 100. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1874. [2], 175 (x2), [1] s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Přehled ZK L 00358/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1874. 

s.l., s.n., 1875. 30 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00358/3 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1874. 

s.l., s.n., 1875. 32 sl. 
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Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00359 

[Zákonník zemský království Českého. Ročník 1874, v němžto se obsahují částky I.-XXXII. Číslo 1 až 

100. Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1874. Enthaltend die Stücke I.-XXXII. Nr. 

1 bis 100.] 

[Prag], [Aus der Statthalterei-Buchdruckerei], [1874]. [1], 2-175 (x2), [1] s. 4° [27×20]. 

Vazba: poloplátěná (fialovohnědý papír na lepence), hřbet šedozelené plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. 

Jazyk: čeština, němčina. 

Zákonník ZK L 00360/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1875, v němžto se obsahují částky I.-XXIII. Číslo 1 až 87. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1875. Enthaltend die Stücke I.-XXIII. Nr. 1 bis 

87. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1875. [2], 167 (x2), [1] s. 4° [27×20]. 

Vazba: poloplátěná (modročerný papír na lepence), hřbet šedomodré plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 

Přehled ZK L 00360/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1875. 

s.l., s.n., 1876. 20 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00360/3 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1875. 

s.l., s.n., 1876. 32 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00361/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1875, v němžto se obsahují částky I.-XXIII. Číslo 1 až 87. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1875. Enthaltend die Stücke I.-XXIII. Nr. 1 bis 

87. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1875. [2], 167 (x2), [1] s. 4° [26,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (fialovohnědý papír na lepence), hřbet šedozelené plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00361/2 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1875. 

s.l., s.n., 1876. 32 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Přehled ZK L 00361/3 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1875. 

s.l., s.n., 1876. 20 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákonník ZK L 00362/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1876, v němžto se obsahují částky I.-XVI. Číslo 1 až 98. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1876. Enthaltend die Stücke I.-XVI. Nr. 1 bis 

98. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1876. [2], 127 (x2), [1] s. 4° [27×20]. 

Vazba: poloplátěná (fialovohnědý papír na lepence), hřbet šedozelené plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00362/2 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1876. 

s.l., s.n., 1877. 28 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přehled ZK L 00362/3 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1876. 

s.l., s.n., 1877. 20 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákonník ZK L 00363/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1877, v němžto se obsahují částky I.-XVI. Číslo 1 až 95. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1877. Enthaltend die Stücke I.-XVI. Nr. 1 bis 

95. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1877. [2], 121 (x2), [1] s. 4° [27×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na titulní s. rukopisný text "Litomyšl". Barva tisku: černá. Písmo: čeština 

antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00363/2 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1877. 

s.l., s.n., 1878. 28 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přehled ZK L 00363/3 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1877. 

s.l., s.n., 1878. 30 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 
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Zákonník ZK L 00363/4 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1878, v němžto se obsahují částky I.-XV. Číslo 1 až 70. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1878. Enthaltend die Stücke I.-XV. Nr. 1 bis 

70. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1878. [2], 72 (x2), [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00363/5 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1878. 

s.l., s.n., 1879. 26 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přehled ZK L 00363/6 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1878. 

s.l., s.n., 1879. 26 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákonník ZK L 00363/7 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1879, v němžto se obsahují částky I.-XVIII. Číslo 1 až 54. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1879. Enthaltend die Stücke I.-XVIII. Nr. 1 bis 

54. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1879. [2], 93 (x2), [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Přehled ZK L 00363/8 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1879. 

s.l., s.n., 1879. 28 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00363/9 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1879. 

s.l., s.n., 1879. 22 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00364/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1877, v němžto se obsahují částky I.-XVI. Číslo 1 až 95. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1877. Enthaltend die Stücke I.-XVI. Nr. 1 bis 

95. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1877. [2], 121(x2), [1]. 4° [27×19,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutý papír na lepence), hřbet šedozelené plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 
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Přehled ZK L 00364/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1877. 

s.l., s.n., 1878. 30 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00364/3 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1877. 

s.l., s.n., 1878. 28 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00365/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1878, v němžto se obsahují částky I.-XV. Číslo 1 až 70. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1878, enthaltend die Stücke I.-XV. Nr. 1 bis 

70. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1878. [2], 90 (x2), [1] s. 4° [27×19,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutohnědá papír na lepence), hřbet šedomodré plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00365/2 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1878. 

s.l., s.n., 1879. 26 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přehled ZK L 00365/3 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1878. 

s.l., s.n., 1879. 26 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákonník ZK L 00366/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1879, v němžto se obsahují částky I.-XVIII. Číslo 1 až 54. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1879, enthaltend die Stücke I.-XVIII. Nr. 1 bis 

54. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1879. [2], 93 (x2), [1] s. 4° [27×20]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet šedomodré plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 

Přehled ZK L 00366/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1879. 

s.l., s.n., [1880]. 28 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 
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Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00366/3 

[Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1879.] 

s.l., s.n., [1880]. 22 sl., [1] s. 

nekompl.; chybí titulní l. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00367/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1880, v němžto se obsahují částky I.-XVII. Číslo 1 až 93. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1880, enthaltend die Stücke I.-XVII. Nr. 1 bis 

93. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1880. [2], 118 (x2), [1] s. 4° [27×20]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00367/2 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1880. 

s.l., s.n., 1881. 28 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přehled ZK L 00367/3 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1880. 

s.l., s.n., 1881. 24 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákonník ZK L 00368/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1880, v němžto se obsahují částky I.-XVII. Číslo 1 až 93. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1880, enthaltend die Stücke I.-XVII. Nr. 1 bis 

93. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1880. [2], 118 (x2), [1] s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet šedomodré plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00368/2 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1880. 

s.l., s.n., 1881. 28 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přehled ZK L 00368/3 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1880. 

s.l., s.n., 1881. 24 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 
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Zákonník ZK L 00369/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1881, v němžto se obsahují částky I.-XIX. Číslo 1 až 74. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1881. Enthaltend die Stücke I.-XIX. Nr. 1 bis 

74. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1881. [2], 159 (x2), [1] s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet šedomodré plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 

Přehled ZK L 00369/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1881. 

s.l., s.n., 1882. 16 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00369/3 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1881. 

s.l., s.n., 1882. 16 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00370/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1881, v němžto se obsahují částky I.-XIX. Číslo 1 až 74. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1881. Enthaltend die Stücke I.-XIX. Nr. 1 bis 

74. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1881. [2], 159 (x2), [1] s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Přehled ZK L 00370/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1881. 

s.l., s.n., 1882. 16 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00370/3 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1881. 

s.l., s.n., 1882. 16 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00371/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1882, v němžto se obsahují částky I.-XXV. Číslo 1 až 79. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1882, enthaltend die Stücke I.-XXV. Nr. 1 bis 

79. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1882. [2], 134 (x2), [1] s. 4° [27,5×20,5]. 
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Vazba: poloplátěná (žlutohnědý papír na lepence), hřbet zelenošedé plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00371/2 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1882. 

s.l., s.n., 1883. 20 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přehled ZK L 00371/3 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1882. 

s.l., s.n., 1883. 20 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákonník ZK L 00372/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1883, v němžto se obsahují částky I.-XXIX. Číslo 1 až 65. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1883, enthaltend die Stücke I.-XXIX. Nr. 1 bis 

65. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1883. [2], 142 (x2), [1] s. 4° [27×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutohnědý papír na lepence), hřbet zelenošedé plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00372/2 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1883. 

s.l., s.n., 1884. 20 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přehled ZK L 00372/3 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1883. 

s.l., s.n., 1884. 20 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákonník ZK L 00373/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1884, v němžto se obsahují částky I.-XXVIII. Číslo 1 až 73. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1884, enthaltend die Stücke I.-XXVIII. Nr. 1 

bis 73. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1884. [2], 159 (x2), [1] s. 4° [27×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutý papír na lepence), hřbet zelenošedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00373/2 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1884. 
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s.l., s.n., 1885. 20 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přehled ZK L 00373/3 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1884. 

s.l., s.n., 1885. 20 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákonník ZK L 00374/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1886, v němžto se obsahují částky I.-XXXV. Číslo 1 až 87. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1886, enthaltend die Stücke I.-XXXV. Nr. 1 

bis 87. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1886. [2], 218 (x2), [1] s. 4° [28×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutý papír na lepence), hřbet zelenošedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00374/2 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1886. 

s.l., s.n., 1887. 20 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přehled ZK L 00374/3 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1886. 

s.l., s.n., 1887. 20 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákonník ZK L 00375/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1887, v němžto se obsahují částky I.-XXXIX. Číslo 1 až 71. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1887, enthaltend die Stücke I.-XXXIX. Nr. 1 

bis 71. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1887. [2], 170 (x2), [1] s. 4° [28×21]. 

Vazba: poloplátěná (žlutý papír na lepence), hřbet zelenošedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00375/2 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1887. 

s.l., s.n., 1888. 14 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přehled ZK L 00375/3 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1887. 

s.l., s.n., 1888. 14 sl., [1] s. 
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Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Evidenční předpisy ZK L 00375/4 

Evidenční předpisy pro cís. král. vojsko a loďstvo válečné, I. díl. Evidenz-Vorschrift für das kais. königl. 

Heer und die Kriegs-Marine, I. Theil. 

s.l., s.n., s.a. [1], 151 (x2), [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Zákonník ZK L 00376/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1888, v němžto se obsahují částky I.-XXI. Číslo 1 až 75. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1888, enthaltend die Stücke I.-XXI. Nr. 1 bis 

75. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1888. [2], 140 s. 4° [28×21]. 

Vazba: poloplátěná (žlutohnědý papír na lepence), hřbet zelenošedé plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 

Přehled ZK L 00376/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1888. 

s.l., s.n., 1889. 12 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00376/3 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1888. 

s.l., s.n., 1889. 14 sl. [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Evidenční předpisy ZK L 00376/4 

Evidenční předpisy pro cís. král. zemskou obranu. I. díl. O osobách mužstva. Evidenz-Vorschrift für die 

kais. königl. Landswehr. I. Theil. Personen des Mannschaftslandes. 

s.l., s.n., s.a. 89, [3] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Zákonník ZK L 00377/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1888, v němžto se obsahují částky I.-XXI. Číslo 1 až 75. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1888, enthaltend die Stücke I.-XXI. Nr. 1 bis 

75. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1888. [2], 140 s. 4° [28,5×21]. 

Vazba: poloplátěná (červenočerný papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 

Přehled ZK L 00377/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1888. 
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s.l., s.n., 1889. 12 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00377/3 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1888. 

s.l., s.n., 1889. 14 sl. [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00378/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1889, v němžto se obsahují částky I.-XXV. Číslo 1 až 91. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1889, enthaltend die Stücke I.-XXV. Nr. 1 bis 

91. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1889. [2], 196 s. 4° [27,5×21]. 

Vazba: poloplátěná (žlutohnědý papír na lepence), hřbet zelenošedé plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00378/2 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1889. 

s.l., s.n., 1890. 16 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přehled ZK L 00378/3 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1889. 

s.l., s.n., 1890. 12 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákonník ZK L 00379/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1890, v němžto se obsahují částky I.-XX. Číslo 1 až 63. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1890, enthaltend die Stücke I.-XX. Nr. 1 bis 

63. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1890. [2], 90 s. 4° [27,5×21]. 

Vazba: poloplátěná (žlutohnědý papír na lepence), hřbet zelenošedé plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00379/2 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1890. 

s.l., s.n., 1891. 12 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přehled ZK L 00379/3 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1890. 
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s.l., s.n., 1891. 12 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákonník ZK L 00380/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1891, v němžto se obsahují částky I.-XXIII. Číslo 1 až 63. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1891, enthaltend die Stücke I.-XXIII. Nr. 1 bis 

63. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1891. [2], 90, [2] s. 4° [27×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00380/2 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1891. 

s.l., s.n., 1892. 12 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přehled ZK L 00380/3 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1891. 

s.l., s.n., 1892. 14 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákonník ZK L 00381/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1892, v němžto se obsahují částky I.-XXXI. Číslo 1 až 82. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1892, enthaltend die Stücke I.-XXXI. Nr. 1 bis 

82. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1892. [2], 162 s. 4° [28,5×21]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00381/2 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1892. 

s.l., s.n., 1893. 12 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přehled ZK L 00381/3 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1892. 

s.l., s.n., 1893. 16 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákonník ZK L 00382/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1893, v němžto se obsahují částky I.-XXXVIII. Číslo 1 až 

70. Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1893, enthaltend die Stücke I.-XXXVIII. 

Nr. 1 bis 70. 
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Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1893. [2], 194 s. 4° [28,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na s. 193 fragment černého kulatého razítka s opisem obsahujícím "LEIT[OMISCHL]" 

a "LI[TOMYŠL]. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00382/2 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1893. 

s.l., s.n., 1894. 18 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přehled ZK L 00382/3 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1893. 

s.l., s.n., 1894. 16 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákonník ZK L 00383/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1894, v němžto se obsahují částky I.-XXXIX. Číslo 1 až 

104. Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1894, enthaltend die Stücke I.-XXXIX. 

Nr. 1 bis 104. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1894. [2], 216 s. 4° [28,5×22]. 

Vazba: poloplátěná (červenohnědý papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 

Přehled ZK L 00383/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1894. 

s.l., s.n., 1895. 14 sl., [1] s. 

Provenience: na s. [1] rukopisný text "Zámek". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákonník ZK L 00384/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1894, v němžto se obsahují částky I.-XXXIX. Číslo 1 až 

104. Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1894, enthaltend die Stücke I.-XXXIX. 

Nr. 1 bis 104. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1894. [2], 216 s. 4° [28×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutohnědý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem. Fyzický stav: 

dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Přehled ZK L 00384/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1894. 

s.l., s.n., 1895. 14 sl., [1] s. 

Provenience: na titulní s. rukopisný text "Ge. Dittersdorf". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: 

čeština. 
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Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00384/3 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1894. 

s.l., s.n., 1895. 16 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00385/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1895, v němžto se obsahují částky I.-XLI. Číslo 1 až 100. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1895, enthaltend die Stücke I.-XLI. Nr. 1 bis 

100. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1895. [2], 235, [1] s. 4° [28,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (oranžovohnědý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 

Přehled ZK L 00385/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1895. 

s.l., s.n., 1896. 14 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00385/3 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1895. 

s.l., s.n., 1896. 14 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00386/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1895, v němžto se obsahují částky I.-XLI. Číslo 1 až 100. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1895, enthaltend die Stücke I.-XLI. Nr. 1 bis 

100. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1895. [2], 235, [1] s. 4° [28×21]. 

Vazba: poloplátěná (červený papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem. Fyzický stav: pokryv 

obou desek po okrajích odřený, obě desky zeslabené, obě přídeští zvlněná. Provenience: na titulní s. 

rukopisný text "G. Dittersdorf". Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: 

čeština, němčina. 

Přehled ZK L 00386/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1895. 

s.l., s.n., 1896. 14 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00386/3 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1895. 

s.l., s.n., 1896. 14 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Zákonník ZK L 00387/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1896, v němžto se obsahují částky I.-XXXIV. Číslo 1 až 85. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1896, enthaltend die Stücke I.-XXXIV. Nr. 1 

bis 85. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1896. [2], 199, [1] s. 4° [28×21]. 

Vazba: poloplátěná (zelený papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Přehled ZK L 00387/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1896. 

s.l., s.n., 1897. 14 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00387/3 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1896. 

s.l., s.n., 1897. 14 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00388/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1896, v němžto se obsahují částky I.-XXXIV. Číslo 1 až 85. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1896, enthaltend die Stücke I.-XXXIV. Nr. 1 

bis 85. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1896. [2], 199, [1] s. 4° [12×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. rukopisný text "Gemeinde Dittersdorf". Barva tisku: černá. Písmo: čeština 

antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Přehled ZK L 00388/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1896. 

s.l., s.n., 1897. 14 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00388/3 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1896. 

s.l., s.n., 1897. 14 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00389/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1897, v němžto se obsahují částky I.-XXII. Číslo 1 až 70. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1897, enthaltend die Stücke I.-XXII. Nr. 1 bis 

70. 

Prag, Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1897. [2], 123 s. 4° [28,5×21,5]. 
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Vazba: poloplátěná (zelenočerný papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 

Přehled ZK L 00389/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1897. 

s.l., s.n., 1898. 12 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00389/3 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1897. 

s.l., s.n., 1898. 14 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00390/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1898, v němžto se obsahují částky I.-XXI. Číslo 1 až 89. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1898, enthaltend die Stücke I.-XXI. Nr. 1 bis 

89. 

Praha / Prag, Z místodržitelské tiskárny / Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1898. [2], 138 s. 4° 

[28,5×21,5]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 

Přehled ZK L 00390/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1898. 

s.l., s.n., 1899. 12 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00390/3 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1898. 

s.l., s.n., 1899. 14 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00391/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1899, v němžto se obsahují částky I.-XXII. Číslo 1 až 102. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1899, enthaltend die Stücke I.-XXII. Nr. 1 bis 

102. 

Praha / Prag, Z místodržitelské tiskárny / Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1899. [2], 179, [1] s. 4° 

[28,5×21]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 
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Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00391/2 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1899. 

s.l., s.n., 1900. 14 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přehled ZK L 00391/3 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1899. 

s.l., s.n., 1900. 12 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákonník ZK L 00392/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1900, v němžto se obsahují částky I.-XXV. Číslo 1 až 83. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1900, enthaltend die Stücke I.-XXV. Nr. 1 bis 

83. 

Praha / Prag, Z místodržitelské tiskárny / Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1901. [2], 152 s. 4° 

[28×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutočerný papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na titulní s. rukopisný text "Zámek". Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, 

němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Přehled ZK L 00392/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého na rok 1900. 

s.l., s.n., 1901. 12 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00392/3 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1900. 

s.l., s.n., 1901. 12 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00393/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1901, v němžto se obsahují částky I.-XXVII. Číslo 1 až 106. 

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1901, enthaltend die Stücke I.-XXVII. Nr. 1 

bis 106. 

Praha / Prag, Z místodržitelské tiskárny / Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1902. [2], 392 s. 4° 

[28,5×21]. 

Vazba: poloplátěná (fialovočerný papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 

Přehled ZK L 00393/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého v roce 1901. 

s.l., s.n., 1902. 14 sl., [1] s. 
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Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alphabetisches Verzeichniß ZK L 00393/3 

Alphabetisches Verzeichniß des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1901. 

s.l., s.n., 1902. 12 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00394/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1902, v němžto se obsahují částky I.-XXVIII. Číslo 1 až 

102. Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1902, enthaltend die Stücke I.-XXVIII. 

Nr. 1 bis 102. 

Praha / Prag, Z místodržitelské tiskárny / Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1903. [2], 268 s. 4° 

[28,5×21]. 

Vazba: poloplátěná (fialovočerný papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: chybějí volné listy obou předsádek, krajní složky uvolněné, poslední listy shora od hřbetu 

utržené. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Přehled ZK L 00394/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého v roce 1902. 

s.l., s.n., 1903. 14 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alphabetisches Verzeichnis ZK L 00394/3 

Alphabetisches Verzeichnis des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1902. 

s.l., s.n., 1903. 16 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00395/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1903, obsahující částky I.-XXVIII. Číslo 1 až 186. Landes-

Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1903, enthaltend die Stücke I.-XXVIII. Nr. 1 bis 186. 

Praha / Prag, Z místodržitelské tiskárny / Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1904. [2], 301, [1] s. 4° 

[28×21]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický stav: 

pokryv hřbetu po bocích natržený. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: 

čeština, němčina. 

Přehled ZK L 00395/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého v roce 1903. 

s.l., s.n., 1904. 32 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alphabetisches Verzeichnis ZK L 00395/3 

Alphabetisches Verzeichnis des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1903. 
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s.l., s.n., 1904. 32 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00396/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1905, obsahující částky I.-XXXI. Číslo 1 až 154. Landes-

Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1905, enthaltend die Stücke I.-XXXI. Nr. 1 bis 154. 

Praha / Prag, Z místodržitelské knihtiskárny / Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1906. [2], 165, [1] s. 4° 

[27,5×21]. 

Vazba: poloplátěná (červenočerný papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. rukopisný text "Zámek". Barva tisku: černá. Písmo: čeština 

antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Přehled ZK L 00396/2 

Přehled abecední zákonníka zemského království Českého v roce 1905. 

s.l., s.n., 1906. 22 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alphabetisches Verzeichnis ZK L 00396/3 

Alphabetisches Verzeichnis des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1905. 

s.l., s.n., 1906. 22 sl., [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00397/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1909 obsahující částky I.-XXII. Číslo 1 až 75. Landes-

Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1909 enthaltend die Stücke I.-XXII. Nr. 1 bis 75. 

Praha / Prag, Z místodržitelské knihtiskárny / Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1910. [2], 110, [2] s. 4° 

[27×21]. 

Vazba: poloplátěná (červenočerný papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. rukopisný text "Zámek". Barva tisku: černá. Písmo: čeština 

antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Verzeichnisse ZK L 00397/2 

Verzeichnisse des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1909. 

s.l., s.n., 1910. 12 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přehledy ZK L 00397/3 

Přehledy zákonníka zemského království Českého v roce 1909. 

s.l., s.n., 1910. 10 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 
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Zákonník ZK L 00398/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1910 obsahující částky I.-XIX. Číslo 1 až 60. Landes-

Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1910 enthaltend die Stücke I.-XIX. Nr. 1 bis 60. 

Praha / Prag, Z místodržitelské knihtiskárny / Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1911. [2], 87, [1] s. 4° 

[27,5×21]. 

Vazba: poloplátěná (žlutohnědý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: pokryv hřbetu po bocích natržený, některé složky uvolněné. Barva tisku: černá. Písmo: čeština 

antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Přehledy ZK L 00398/2 

Přehledy zákonníka zemského království Českého v roce 1910. 

s.l., s.n., 1911. 19, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Verzeichnisse ZK L 00398/3 

Verzeichnisse des Landes-Gesetz-Blattes für das Königreich Böhmen im Jahre 1910. 

s.l., s.n., 1911. 19, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00399/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1911 obsahující částky I.-XXII. Číslo 1 až 85. Landes-

Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1911 enthaltend die Stücke I.-XXII. Nr. 1 bis 85. 

Praha / Prag, Z místodržitelské knihtiskárny / Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1912. [2], 107, [2] s. 4° 

[28×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutohnědý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Přehledy ZK L 00399/2 

Přehledy zákonníka zemského království Českého v roce 1911. 

s.l., s.n., 1912. 24 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Zákonník ZK L 00400/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1914 obsahující částky I.-XXIV. Číslo 1 až 74. Landes-

Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1914 enthaltend die Stücke I.-XXIV. Nr. 1 bis 74. 

Praha / Prag, Z místodržitelské knihtiskárny / Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1915. [2], 118 s. 4° 

[28,5×21,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědozelený papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 

Přehledy ZK L 00400/2 

Přehledy zákonníka zemského království Českého v roce 1914. 

s.l., s.n., 1915. 24 s. 
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Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Zákonník ZK L 00401/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1915 obsahující částky I.-XXXIX. Číslo 1 až 85. Landes-

Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1915 enthaltend die Stücke I.-XXXIX. Nr. 1 bis 85. 

Praha / Prag, Z místodržitelské knihtiskárny / Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1916. [2], 189, [1] s. 4° 

[28×22]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický stav: 

některé složky uvolněné. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, 

němčina. 

Přehledy ZK L 00401/2 

Přehledy zákonníka zemského království Českého v roce 1915. 

s.l., s.n., 1916. 31, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Zákonník ZK L 00402/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1916 obsahující částky I.-LXIV. Číslo 1 až 112. Landes-

Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1916 enthaltend die Stücke I.-LXIV. Nr. 1 bis 112. 

Praha / Prag, Z místodržitelské knihtiskárny / Aus der Statthalterei-Buchdruckerei, 1917. [2], 339, [1] s. 4° 

[28,5×21]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Přehledy ZK L 00402/2 

Přehledy zákonníka zemského království Českého v roce 1916. 

s.l., s.n., 1917. 41, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Zákonník ZK L 00403/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1917 obsahující částky I.-L. Číslo 1 až 99. Landes-Gesetz-

Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1917 enthaltend die Stücke I.-L. Nr. 1 bis 99. 

Praha / Prag, Z c. k. místodržitelské knihtiskárny / Aus der k. k. Statthalterei-Buchdruckerei, 1918. [2], 219, 

[1] s. 4° [29×21]. 

Vazba: poloplátěná (fialový papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Přehledy ZK L 00403/2 

Přehledy zákonníka zemského království Českého v roce 1917. 

s.l., s.n., 1918. 34 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 
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Zákonník ZK L 00404/1 

Zákonník zemský království Českého. Ročník 1918 obsahující částky I.-XLVIII. Číslo 1 až 89. Landes-

Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1918 enthaltend die Stücke I.-XLVIII. Nr. 1 bis 89. 

Praha / Prag, Ze státní tiskárny v Praze / Aus der Staatdruckerei in Prag, 1919. [2], 209, [3] s. 4° [29×22]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Přehledy ZK L 00404/2 

Přehledy zákonníka zemského království Českého v roce 1918. 

s.l., s.n., s.a. 17, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákoník ZK L 00405/1 

Zákoník zemský království Českého. Ročník 1919 obsahující částky I.-XXIII. Číslo 1 až 64. Landes-

Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1919 enthaltend die Stücke I.-XXIII. Nr. 1 bis 64. 

Praha / Prag, Ze státní tiskárny v Praze / Aus der Staatdruckerei in Prag, 1920. [2], 102 s. 4° [29×21,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Přehledy ZK L 00405/2 

Přehledy zákoníka zemského království Českého v roce 1919. 

s.l., s.n., s.a. 47, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

ZÁKONÍK ZK L 00406/1 

ZÁKONÍK ZEMSKÝ PRO ČECHY. ROČNÍK 1920. OBSAHUJÍCÍ ČÁSTKY I.-XIX. ČÍSLO 1. AŽ 70. 

(V Praze), (Státní tiskárna), 1920. XXIX, [1], 90 s. 4° [28×20]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

ZÁKONÍK ZK L 00406/2 

ZÁKONÍK ZEMSKÝ PRO ČECHY. ROČNÍK 1921. OBSAHUJÍCÍ ČÁSTKY I.-X. ČÍSLO 1. AŽ 41. 

(V Praze), (Státní tiskárna), 1921. XIII, [1], 52 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

ZÁKONÍK ZK L 00407 

ZÁKONÍK ZEMSKÝ PRO ČECHY. ROČNÍK 1927. OBSAHUJÍCÍ ČÁSTKY I.-V. ČÍSLO 1. AŽ 15. 

(V Praze), (Státní tiskárna), 1927. VIII, 22 s. 4° [28,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (modrošedý papír na lepence), hřbet černé plátno. Fyzický stav: pokryv hřbetu odřený. 

Provenience: na titulní s. černé kulaté razítko s litomyšlským městským znakem uprostřed a opisem 

"MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 
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Allgemeines Reichs- Gesetz- und Regierungsblatt ZK L 00408 

Allgemeines Reichs- Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1849. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1850. [5], VIII (×2), 824, [2] s. 4° 

[28×20,5]. 

Vazba: polousňová (hnědooranžový mramor. papír a hnědá useň na lepence), hřbet hnědá useň se zlacením 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakouského 

císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina, čeština. 

Allgemeines Reichs- Gesetz- und Regierungsblatt ZK L 00409/1 

Allgemeines Reichs- Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1849. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1850. [4], LXXVIX, [1], 824 s. 4° 

[26,5×19,5]. 

Vazba: polousňová (zelenožlutý mramor. papír a hnědá useň na lepence), hřbet hnědá useň se zlacením a 

titulem. Fyzický stav: složka 89 mírně uvolněná. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý 

znak Rakouského císařství). Staré signatury: na předním přídeští "Inv. N 318 18 11/18". Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené obrazové přílohy na s. 682 (mědirytina; rakouské 

důstojnické vojenské uniformy a její součásti), tabulka na s. 714. 

Obecný Zákonník ZK L 00409/2 

[Obecný Zákonník říšský a Věstník vládní pro císařství Rakouské. Ročník 1849. Allgemeines Reichs-

Gesetz und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1849.] 

[Vídeň], [Císařsko-královská dvorská a státní tiskárna], [1850]. [2], VII (×2), 80, [1] s. 

nekompl.; chybí titulní l. Provenience: čtenářské poznámky. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. 

Jazyk: němčina, čeština. 

Allgemeines Reichs- Gesetz- und Regierungsblatt ZK L 00410/1 

Allgemeines Reichs- Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1849. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1850. [6], 824, [4], VIII, 83 s. 4° [27×20,5]. 

Vazba: polousňová (zelenožlutý mramor. papír a hnědá useň na lepence), hřbet hnědá useň se zlacením a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakouského 

císařství), ilustrace na s. 535 (mědirytina; schéma sýpky na obilí - půdorys, nárys a řez). Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina, čeština. Přílohy: vlepené obrazové přílohy na s. 124, 680 (mědirytina; 

rakouské důstojnické vojenské uniformy a její součásti), tabulka na s. 708. Vložené dokumenty: na s. 209 a 

377 obálka, na s. 699 letáček. 

Erstes ZK L 00410/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen vom 2. December 1848 

bis einschließig letzten December 1849, welche in dem ersten Jahrgange (1849) dieses Gesetzblattes 

aufgennomen erscheinen *). 

s.l., s.n., s.a. LIX, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Drittes ZK L 00410/3 

Drittes Repertorium. Alphabetisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen vom 2. December 1848 

bis einschließig letzten December 1849, welche in dem ersten Jahrgange (1849) dieses Gesetzblattes 

aufgennomen erscheinen *). 
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s.l., s.n., s.a. LXXIX, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: na s. III papír s rukopisnými 

poznámkami. 

Allgemeines Reichs- Gesetz- und Regierungsblatt ZK L 00411/1 

Allgemeines Reichs- Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1849 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1850. [4], 824, [4], VIII s. 4° [27×20]. 

Vazba: polousňová (černý papír a hnědá useň na dýze), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacením a 

titulem, papírový štítek. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství), ilustrace na s. 535 (mědirytina; schéma sýpky na obilí - půdorys, nárys a řez). Staré 

signatury: na hřbetu papírový štítek s č. 162 1/2. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přílohy: vlepené obrazové přílohy na s. 124, 680 (mědirytina; rakouské důstojnické vojenské uniformy a 

její součásti), tabulka na s. 708. 

Erstes ZK L 00411/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen vom 2. December 1848 

bis einschließig letzten December 1849, welche in dem ersten Jahrgange (1849) dieses Gesetzblattes 

aufgennomen erscheinen *). 

s.l., s.n., s.a. LIX, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Drittes ZK L 00411/3 

Drittes Repertorium. Alphabetisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen vom 2. December 1848 

bis einschließig letzten December 1849, welche in dem ersten Jahrgange (1849) dieses Gesetzblattes 

aufgennomen erscheinen *). 

s.l., s.n., s.a. LXXIX, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Obecný Zákonník ZK L 00412/1 

[Obecný Zákonník říšský a Věstník vládní pro císařství Rakouské. Ročník 1849. Allgemeines Reichs-

Gesetz und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1849.] 

[Vídeň], [Císařsko-královská dvorská a státní tiskárna], [1850]. 1, 2-84 (×2) s. 4° [28×20,5]. 

Vazba: polousňová (hnědooranžový mramor. papír a hnědá useň na lepence), hřbet hnědá useň se zlacením 

a titulem. Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina, 

čeština. 

Obecný Zákonník ZK L 00412/2 

[Obecný Zákonník říšský a Věstník vládní pro císařství Rakouské. Ročník 1849. Allgemeines Reichs-

Gesetz und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1849.] 

[Vídeň], [Císařsko-královská dvorská a státní tiskárna], [1850]. 281 (×2), [1] s. 

nekompl.; chybí titulní l. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina, čeština. 

Allgemeines Reichs- Gesetz- und Regierungsblatt ZK L 00413/1 

Allgemeines Reichs- Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1850. Erster 

Theil, umfassend die in den Monaten Jänner, Februar und März 1850 ausgegebenen Stücke I bis 

einschließig XXXV (Nummer 1-123). 
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Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1850. [1], 732 s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: polousňová (černý papír a hnědá useň na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacením a 

štítkem s titulem. Fyzický stav: pokryv přední desky mechanicky opotřebený. Grafická výzdoba: na titulní 

s. viněta (mědirytina; malý znak Rakouského císařství). Staré signatury: na hřbetu papírový štítek s č. 153. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: na s. 119 záložka z tištěného 

formuláře s poštovní známkou s portrétem Josefa II. 

Erstes ZK L 00413/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen von Jahre 1849 und von 

den Monaten Jänner, Februar und März 1850, in soweit sie in dem Jahrgange 1850 dieses Gesetzes 

aufgennomen erscheinen *). 

s.l., s.n., s.a. XXIX, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Allgemeines Reichs- Gesetz- und Regierungsblatt ZK L 00414 

[Allgemeines Reichs- Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1850. Erster 

Theil, umfassend die in den Monaten Jänner, Februar und März 1850 ausgegebenen Stücke I bis 

einschließig XXXV (Nummern 1-123).] 

[Wien], [Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei], [1850]. 286 s. 4° [28×20]. 

Vazba: polousňová (žlutohnědozelený papír na lepence, hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. 

Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt ZK L 00415 

[Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1850. Erster 

Theil, umfassend die Stücke I-XXXV, ausgegeben in den Monaten Jänner, Februar und März 1850, oder 

die Nummern 1-123.] 

[Wien], [Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei], [1850]. [1], 456-581, [1] s. 4° [27×20]. 

Vazba: polousňová (hnědý papír a hnědá useň na lepence), hřbet hnědá useň se slepotiskovými linkami a 

černým štítkem s titulem. Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l. Provenience: na s. [1] modré kulaté razítko 

s erbem Thurn-Taxisů uprostřed a téměř nečitelným opisem "THURN U. TAXISCH. …AMT [IN] 

LEITOMISCHL"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na předním přídeští č. 1/20 20 / I-46. Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Allgemeines Reichs- Gesetz- und Regierungsblatt ZK L 00416/1 

Allgemeines Reichs- Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1850. Zweiter 

Theil, umfassend die in den Monaten April, Mai und Juni 1850 ausgegebenen Stücke XXXVI bis 

einschließig LXXXII (Nummern 124-252). 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1850. [2], [3], 736-1036 s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: polousňová (černý papír a hnědá useň na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacením a 

štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Staré signatury: na hřbetu papírový štítek s č. 153. Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00416/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen von den Monaten April, 

Mai und Juni 1850, in soweit sie in dem Jahrgange 1850 dieses Gesetzblattes aufgennomen erscheinen *). 

s.l., s.n., s.a. XXVIII s. 
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Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Drittes ZK L 00416/3 

Drittes Repertorium. Alphabetisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen, welche in den vom 1. 

Jänner bis letzten Juni 1850 ausgegebenen Stücken I bis LXXXII des Reichsgesetzblattes enthalten sind *). 

s.l., s.n., s.a. XXXV, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Obecný Zákonník ZK L 00417 

Obecný Zákonník říšský a Věstník vládní pro císařství Rakouské. Ročník 1850. Díl druhý, v němžto se 

obsahují částky XXXVI-LXXXII, aneb čísla 124-252, vydaná v měsících dubnu, květnu a červnu 1850. 

Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1850. Zweiter 

Theil, umfassend die Stücke XXXVI-LXXXII, ausgegeben in den Monaten April, Mai und Juni 1850, oder 

die Nummern 124-252. 

Ve Vídni, Wien, Z císařsko-královské dvorské a státní tiskárny. Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und 

Staatsdruckerei., 1850. [9], 751-1035 (×2),1036 s. 4° [28×20,5]. 

Vazba: polousňová (oranžovohnědý papír a tmavě hnědá useň na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se 

zlacením a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina, čeština. 

Allgemeines Reichs- Gesetz- und Regierungsblatt ZK L 00418/1 

Allgemeines Reichs- Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1850. Dritter 

Theil, umfassend die Monaten Juli, August und September 1850 ausgegebenen Stücke LXXXIII bis 

einschließig CXXVII (Nummern 253-365). 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1850. [1], 1037-1625, [1], 265-268 s. 4° 

[27,5×20]. 

Vazba: polousňová (černý papír a hnědá useň na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacením a 

štítkem s titulem. Fyzický stav: pokryv přední desky mechanicky opotřebený. Grafická výzdoba: na titulní 

s. viněta (mědirytina; malý znak Rakouského císařství), ilustrace na s. 1597 a 1598 (mědirytina; podoba 

částí uniforem). Staré signatury: na hřbetu papírový štítek s č. 153. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00418/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen von den Monaten Juli, 

August und September 1850, in soweit sie in dem Jahrgange 1850 dieses Gesetzblattes aufgennomen 

erscheinen *). 

s.l., s.n., s.a. XXVII, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Allgemeines Reichs- Gesetz- und Regierungsblatt ZK L 00419/1 

Allgemeines Reichs- Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1850. Vierter 

Theil, umfassend die in den Monaten October, November und December 1850 ausgegebenen Stücke 

CXXVIII-CLXV (Nummern 366-497). 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1850. [2], 1627-2126 s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: polousňová (černý papír a hnědá useň na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacením a 

štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Erstes ZK L 00419/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen von den Monaten 

October, November und December 1850, in soweit sie in dem Jahrgange 1850 dieses Gesetzblattes 

aufgennomen erscheinen *). 

s.l., s.n., s.a. XXI, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Drittes ZK L 00419/3 

Drittes Repertorium. Alphabetisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen, welche in den vom 1. 

Jänner bis letzten December 1850 ausgegebenen Stücken I bis CLXV des Reichsgesetzblattes enthalten 

sind *). 

s.l., s.n., s.a. LX s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Obecný Zákonník ZK L 00420 

Obecný Zákonník říšský a Věstník vládní pro císařství Rakouské. Ročník 1850. Díl čtvrtý, v němžto se 

obsahují částky CXXVIII-CLXV, aneb čísla 366-497, vydaná v měsících říjnu, listopadu a prosinci 1850. 

Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1850. Vierter 

Theil, umfassend die Stücke CXXVIII-CLXV, ausgegeben in den Monaten October, November und 

December 1850, oder die Nummern 366-497. 

Ve Vídni, Wien, Z císařsko-královské dvorské a státní tiskárny. Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und 

Staatsdruckerei., 1850. [5], 1627-2126 (×2), [1] s. 4° [28×20,5]. 

Vazba: polousňová (oranžovohnědý papír a tmavě hnědá useň na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se 

zlacením a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina, čeština. 

Obecný Zákonník ZK L 00421/1 

Obecný Zákonník říšský a Věstník vládní pro císařství Rakouské. Ročník 1851. Díl první, v němžto se 

obsahují částky I-XLIII, aneb čísla 1-157, vydaná od měsíce ledna až do měsíce června 1851. Allgemeines 

Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1851. Erster Theil, 

umfassend die Stücke I-XLIII (Nummern 1-157), ausgegeben in den Monaten Jänner bis Juni 1851. 

Ve Vídni, Wien, Z císařsko-královské dvorské a státní tiskárny. Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und 

Staatsdruckerei., 1851. [4], [1], 450 (×2), [1] s. 4° [27×21]. 

Vazba: polousňová (růžovohnědý papír a tmavě hnědá useň na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se 

zlacením a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Provenience: čtenářské poznámky. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. 

Jazyk: němčina, čeština. 

Zweites ZK L 00421/2 

Zweites Repertorium. Alphabetisches Verzeichniss der vom 1. Jänner bis 31. December 1851 durch das 

allgemeine Reichsgesetz- und Regierungsblatt (III. Jahrgang, I. Bis LXXIII. Stück) kundgemachten 

Gesetze *). 

s.l., s.n., s.a. LIV s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 
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Obecný Zákonník ZK L 00422/1 

Obecný Zákonník říšský a Věstník vládní pro císařství Rakouské. Ročník 1851. Díl druhý, v němžto se 

obsahují částky XLIV-LXXIII, aneb čísla 158-263, vydaná od měsíce července až do měsíce prosince 1851. 

Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1851. Zweiter 

Theil, umfassend die Stücke XLIV-LXXIII (Nummern 158-263), ausgegeben in den Monaten Juli bis 

December 1851. 

Ve Vídni, Wien, Z císařsko-královské dvorské a státní tiskárny. Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und 

Staatsdruckerei., 1851. [5], 451-663, [1] s. 4° [27×21]. 

Vazba: polousňová (růžovohnědý papír a tmavě hnědá useň na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se 

zlacením a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak 

Rakouského císařství). Provenience: čtenářské poznámky. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. 

Jazyk: němčina, čeština. 

Obecná rakouská tarifa ZK L 00422/2 

Obecná rakouská tarifa celní pro dovoz, vývoz a průvoz. Der allgemeine österreichische Zolltarif für die 

Ein-, Aus und Durchfuhr. 

s.l., s.n., s.a. [1], 49, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina, čeština. 

Obecný Zákonník ZK L 00423 

Obecný Zákonník říšský a Věstník vládní pro císařství Rakouské. Ročník 1852. Díl druhý, v němžto se 

obsahují částky XLI-LXXIX, aneb čísla 134-265, vydaná od měsíce července až do měsíce prosince 1852. 

Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1852. Zweiter 

Theil, umfassend die XLI-LXXIX (Nummern 134-265), ausgegeben in den Monaten Juli bis December 

1852. 

Ve Vídni, Wien, Z císařsko-královské dvorské a státní tiskárny. Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und 

Staatsdruckerei., 1852. [5], 645-1180 (×2), [1] s. 4° [27×20]. 

Vazba: polousňová (oranžovohnědý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakouského císařství). 

Provenience: na s. [1] rukopisný text "Stadt". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina, 

čeština. Vložené dokumenty: na přední předsádce dva dopisy. 

Reichs-Gesetz-Blatt ZK L 00424/1 

Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1853. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1853. [2], 704 s. 4° [28×20]. 

Vazba: polousňová (oranžovohnědý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakouského císařství). 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00424/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen, welche im Jahrgange 

1853 dieses Gesetzblattes aufgenommen ercheinen. 

s.l., s.n., s.a. XCVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Inhalts-Register ZK L 00424/3 

Inhalts-Register der im Monate März 1853 ausgegebenen Stücke des Reichs-Gesetz-Blattes für das 

Kaiserthum Oesterreich. 

s.l., s.n., s.a. V-XV, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichs-Gesetz-Blatt ZK L 00425/1 

Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1853. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1853. [2], 655, [1], XCVIII s. 4° 

[26,5×20,5]. 

Vazba: polousňová (oranžovohnědý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakouského císařství). 

Provenience: na titulní s. rukopisný text "Stadt". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00425/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen, welche im Jahrgange 

1853 dieses Gesetzblattes aufgenommen ercheinen. 

s.l., s.n., s.a. XCVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichs-Gesetz-Blatt ZK L 00426 

[Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1853.] 

[Wien], [Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei], [1853]. 657-1427, [1] s. 4° [26,5×20,5]. 

Vazba: polousňová (oranžovohnědý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. 

Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Inhalts-Register ZK L 00427/1 

Inhalts-Register der im Monate Juli 1853 ausgegebenen Stücke des Reichs-Gesetz-Blattes für das 

Kaiserthum Oesterreich. 

s.l., s.n., s.a. XVII-XXXV s. 4° [28×20,5]. 

Vazba: polousňová (oranžovohnědý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichs-Gesetz-Blatt ZK L 00427/2 

[Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1853.] 

[Wien], [Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei], [1853]. [1], 705-1427, [1] s. 

Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Inhalts-Register ZK L 00428/1 

Inhalts-Register der im Monate Jänner 1854 ausgegebenen Stücke des Reichs-Gesetz-Blattes für das 

Kaiserthum Oesterreich. 

s.l., s.n., s.a. XXXIV s. 4° [26,5×20,5]. 
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Vazba: polousňová (oranžovohnědý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichs-Gesetz-Blatt ZK L 00428/2 

[Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1854.] 

[Wien], [Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei], [1854]. 644 s. 

Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichs-Gesetz-Blatt ZK L 00429 

[Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1854.] 

[Wien], [Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei], [1854]. 645-1228 s. 4° [26×20,5]. 

Vazba: polousňová (oranžovohnědý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. 

Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichs-Gesetz-Blatt ZK L 00430/1 

Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1856. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1856. [2], 764 s. 4° [28×21]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se slepotiskem. Fyzický stav: dobrý. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakouského císařství). Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00430/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen, welche im Jahrgange 

1856 dieses Gesetzblattes aufgenommen erscheinen. 

s.l., s.n., s.a. LXXXIII, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichs-Gesetz-Blatt ZK L 00431/1 

Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1857. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1857. [2], 952 s. 4° [28×20,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se slepotiskem. Fyzický stav: dobrý. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; malý znak Rakouského císařství). Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00431/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen, welche im Jahrgange 

1857 dieses Gesetzblattes aufgenommen erscheinen. 

s.l., s.n., s.a. LXXVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichs-Gesetz-Blatt ZK L 00432/1 

Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1857. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1857. [2], 952 s. 4° [28×21,5]. 
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Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet šedé plátno s černým štítkem s titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; malý znak Rakouského císařství). Staré 

signatury: na versu volného listu přední předsádky č. 0. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Inhalts-Register ZK L 00432/2 

Inhalts-Register der im Monate December 1856 ausgegebenen Stücke des Reichs-Gesetz-Blattes für das 

Kaiserthum Oesterreich. 

s.l., s.n., s.a. XXVII-XXVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00432/3 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen, welche im Jahrgange 

1857 dieses Gesetzblattes aufgenommen erscheinen. 

s.l., s.n., s.a. I-LXXVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Překlad ZK L 00433/1 

Překlad Zákonníka říšského, vydaný pro království České. Ročník 1860. 

V Praze, Z tiskárny místodržitelské, 1860. [2], 82 s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: poloplátěná (červenočerný papír na lepence), hřbet šedé plátno s hnědým papírovým štítkem s 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; malý znak Rakouského 

císařství). Staré signatury: na titulní s. č. 860, 861 a 862. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00433/2 

První repertorium. Chronologické seznamenání zákonův a nařízení, položených v ročník 1860 překladu 

Zákonníka říšského pro království České. 

s.l., s.n., s.a. III-XVI s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Překlad ZK L 00433/3 

Překlad Zákonníka říšského, vydaný pro království České. Ročník 1861. 

V Praze, Z tiskárny místodržitelské, 1862. [2], 160 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; malý znak Rakouského císařství). Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00433/4 

První repertorium. Chronologické seznamenání zákonův a nařízení, položených v ročníku 1861 překladu 

Zákonníka říšského pro království České. 

s.l., s.n., s.a. III-XVI s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Překlad ZK L 00433/5 

Překlad Zákonníka říšského, vydaný pro království České. Ročník 1862. 
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V Praze, Z místodržitelské kněhtiskárny, 1863. [2], 316 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; malý znak Rakouského císařství). Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00433/6 

První repertorium. Chronologické seznamenání zákonův a nařízení, položených v ročníku 1862 překladu 

zákonníka říšského pro království České. 

s.l., s.n., s.a. III-XX s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichs-Gesetz-Blatt ZK L 00434/1 

Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1860. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1860. [2], 525, [1] s. 4° [27,5×21]. 

Vazba: polousňová (zelený mramorovaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; malý znak Rakouského císařství). 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Inhalts-Register ZK L 00434/2 

Inhalts-Register der im Monate Jänner 1860 ausgegebenen Stücke des Reichs-Gesetz-Blattes für das 

Kaiserthum Oesterreich. 

s.l., s.n., s.a. LVII, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichs-Gesetz-Blatt ZK L 00435/1 

Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1860. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1860. [2], 525, [1] s. 4° [27,5×21]. 

Vazba: celopapírová (zelený mramorovaný papír na lepence), hřbet šedý papír s papírovým štítkem s 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; malý znak Rakouského 

císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00435/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen, welche im Jahrgange 

1860 dieses Gesetzblattes aufgenommen erscheinen. 

s.l., s.n., s.a. LVII, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichs-Gesetz-Blatt ZK L 00436/1 

Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1861. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1861. [2], 510 s. 4° [27×20,5]. 

Vazba: polousňová (zelený mramorovaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; malý znak Rakouského císařství). 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Inhalts-Register ZK L 00436/2 

Inhalts-Register der im Monate Jänner 1861 ausgegebenen Stücke des Reichs-Gesetz-Blattes für das 

Kaiserthum Oesterreich. 

s.l., s.n., s.a. XXVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichs-Gesetz-Blatt ZK L 00437/1 

Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1861. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1861. [2], 510 s. 4° [27,5×21]. 

Vazba: celopapírová (zelenohnědý papír na lepence), hřbet šedý papír s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; malý znak Rakouského císařství). 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00437/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen, welche im Jahrgange 

1861 dieses Gesetzblattes aufgenommen erscheinen. 

s.l., s.n., s.a. XXVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichs-Gesetz-Blatt ZK L 00438/1 

Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1862. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1862. [2], 361, [1] s. 4° [28×20,5]. 

Vazba: celopapírová (zelenohnědý papír na lepence), hřbet šedý papír s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; malý znak Rakouského císařství). 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Inhalts-Register ZK L 00438/2 

Inhalts-Register der im Monate December 1862 ausgegebenen Stücke des Reichs-Gesetz-Blattes für das 

Kaiserthum Oesterreich. 

s.l., s.n., s.a. XXIV s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichs-Gesetz-Blatt ZK L 00439 

[Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1862.] 

[Wien], [Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei], [1862]. 247-290, [9] s. zach. 4° 

[26×19,5]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Překlad ZK L 00440/1 

Překlad Zákonníka říšského, vydaný pro království České. Ročník 1863. 

V Praze, Z místodržitelské kněhtiskárny, 1864. [2], 337, [1] s. 4° [28×20,5]. 
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Vazba: poloplátěná (červenohnědý papír na lepence), hřbet šedé plátno s hnědým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; malý znak Rakouského císařství). Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00440/2 

První repertorium. Chronologické seznamenání zákonův a nařízení, v ročníku 1863 Překladu zákonníka 

říšského pro království České položených. 

s.l., s.n., s.a. III-XIX s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Překlad ZK L 00440/3 

Překlad Zákonníka říšského, vydaný pro království České. Ročník 1864. 

V Praze, Z místodržitelské kněhtiskárny, 1865. [2], 256 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; malý znak Rakouského císařství). Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00440/4 

První repertorium. Chronologické seznamenání zákonův a nařízení, položených v ročníku 1864 Překladu 

zákonníka říšského pro království České. 

s.l., s.n., s.a. III-XIX s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichs-Gesetz-Blatt ZK L 00441/1 

Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1863. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1863. [2], 377 s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: celopapírová (zelenohnědý papír na lepence), hřbet šedý papír s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; malý znak Rakouského císařství). 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00441/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen, welche im Jahrgange 

1863 dieses Gesetzblattes aufgenommen erscheinen. 

s.l., s.n., s.a. XXVI s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Abdruck ZK L 00442/1 

Abdruck aus dem Reichs-Gesetz-Blatte, Jahrgang 1864, für das Königreich Böhmen. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1864. [2], 215-256 s. 4° [27,5×19,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (modrý papír), na hřbetu papírový štítek s titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; malý znak Rakouského císařství). Provenience: na 

titulní s. rukopisný text "Leitomissl". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Erstes ZK L 00442/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der Gesetze und Verorndungen, welche im Jahrgange 

1864 der Abdrücke aus dem Reichs-Gesetz-Blatte für Böhmen aufgenommen erscheinen. 

s.l., s.n., s.a. III-XX s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Abdruck ZK L 00442/3 

[Abdruck aus dem Reichs-Gesetz-Blatte, Jahrgang 1865, für das Königreich Böhmen.] 

[Wien], [Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei], [1865]. 436 s. 

Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichs-Gesetz-Blatt ZK L 00443/1 

Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1864. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1864. [2], 320 s. 4° [26,5×20]. 

Vazba: polousňová (zelený mramorovaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. 

Fyzický stav: hřbet shora natržený. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; malý znak 

Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00443/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen, welche im Jahrgange 

1864 dieses Gesetzblattes aufgenommen erscheinen. 

s.l., s.n., s.a. XXIV s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichs-Gesetz-Blatt ZK L 00444/1 

Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1864. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1864. [2], 318 s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: celopapírová (zelenohnědý papír na lepence), hřbet šedý papír s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; malý znak Rakouského císařství). 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00444/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen, welche im Jahrgange 

1864 dieses Gesetzblattes aufgenommen erscheinen. 

s.l., s.n., s.a. XXIV s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Překlad ZK L 00445 

[Překlad Zákonníka říšského, vydaný pro království České. Ročník 1865.] 

[V Praze], [Z místodržitelské kněhtiskárny], [1865]. 436 s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: měkká celopapírová (modrý papír), na hřbetu papírový štítek s titulem. Fyzický stav: nekompl.; 

chybí titulní l. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 
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Reichs-Gesetz-Blatt ZK L 00446/1 

Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1865. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1865. [2], 473 s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: celopapírová (zelenohnědý papír na lepence), hřbet šedý papír s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; malý znak Rakouského císařství). 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00446/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen, welche im Jahrgange 

1865 dieses Gesetzblattes auf-genommen erscheinen. 

s.l., s.n., s.a. XXX s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichs-Gesetz-Blatt ZK L 00447/1 

Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1865. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1865. [2], 13-473, [1] s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (červenohnědý papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: dobrý. Grafická 

výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; malý znak Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: na s. 305 potištěná obálka. 

Erstes ZK L 00447/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen, welche im Jahrgange 

1865 dieses Gesetzblattes auf-genommen erscheinen. 

s.l., s.n., s.a. XXX s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichs-Gesetz-Blatt ZK L 00448 

[Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1865.] 

[Wien], [Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei], [1865]. 506 s. 4° [28×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: nekompl.; chybí titulní l. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Abdruck ZK L 00449/1 

Abdruck aus dem Reichs-Gesetz-Blatte, Jahrgang 1866, für das Königreich Böhmen. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1866. [2], 430 s. 4° [28×21]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; malý znak Rakouského císařství). 

Provenience: na titulní s. rukopisný text "Leitomissl". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00449/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der Gesetze und Verorndungen, welche im Jahrgange 

1866 der Abdrücke aus dem Reichs-Gesetz-Blatte für Böhmen aufgenommen erscheinen. 

s.l., s.n., s.a. XXVII, [1] s. 
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Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Abdruck ZK L 00450/1 

Abdruck aus dem Reichs-Gesetz-Blatte, Jahrgang 1866, für das Königreich Böhmen. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1866. [2], 430 s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (zelený mamor. papír na lepence), hřbet šedozelené plátno se zeleným papírovým 

štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; malý znak 

Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00450/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der Gesetze und Verorndungen, welche im Jahrgange 

1866 der Abdrücke aus dem Reichs-Gesetz-Blatte für Böhmen aufgenommen erscheinen. 

s.l., s.n., s.a. XXVII, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Překlad ZK L 00451/1 

Překlad Zákonníka říšského, vydaný pro království České. Ročník 1866. 

V Praze, Z místodržitelské kněhtiskárny, 1866. [2], 450 s. 4° [28×20]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; malý znak Rakouského císařství). 

Provenience: čtenářské poznámky. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00451/2 

První repertorium. Chronologické seznamenání zákonův a nařízení, položených v Překladu zákonníka 

říšského na rok 1866 pro království České. 

s.l., s.n., s.a. III-XXXI s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Abdruck ZK L 00452/1 

Abdruck aus dem Reichs-Gesetz-Blatte, Jahrgang 1867, für das Königreich Böhmen. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1867. [2], 272 s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (zelený mamor. papír na lepence), hřbet šedozelené plátno se zeleným papírovým 

štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; malý znak 

Rakouského císařství). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00452/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der Gesetze und Verorndungen, welche im Jahrgange 

1867 der Abdrücke aus dem Reichs-Gesetz-Blatte für Böhmen aufgenommen erscheinen. 

s.l., s.n., s.a. XX s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichs-Gesetz-Blatt ZK L 00453/1 

Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1867. 
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Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1867. [2], 411, [1] s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: celopapírová (zelenohnědý papír na lepence), hřbet šedý papír s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; malý znak Rakousko-Uherska). 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00453/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen, welche im Jahrgange 

1867 dieses Gesetzblattes auf-genommen erscheinen. 

s.l., s.n., s.a. XXVI s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Překlad ZK L 00454/1 

Překlad Zákonníka říšského, vydaný pro království České. Ročník 1868. 

V Praze, Z místodržitelské kněhtiskárny, 1869. [2], 415, [1] s. 4° [28×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (zelený mamor. papír na lepence), hřbet šedozelené plátno se zeleným papírovým 

štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; velký znak 

Rakousko-Uherska). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00454/2 

První repertorium. Chronologické seznamenání zákonův a nařízení pro království České, přeložených ze 

Zákonníka říšského na rok 1865. 

s.l., s.n., s.a. III-XXXII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichs-Gesetz-Blatt ZK L 00455/1 

Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1868. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1868. [2], 456 s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: celopapírová (zelenohnědý papír na lepence), hřbet šedý papír s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; malý znak Rakousko-Uherska). 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00455/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1868 des Reichs-Gesetz-Blattes 

enthaltenen Gesetze und Verord-nungen. 

s.l., s.n., s.a. XXVI s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Abdruck ZK L 00456 

[Abdruck aus dem Reichs-Gesetz-Blatte, Jahrgang 1869, für das Königreich Böhmen.] 

[Wien], [Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei], [1869]. 476 s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: nekompl.; chybí titulní l. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepená 

obrazová příloha na s. 89 (kombinovaná technika; barevná vlajka Rakousko-Uherska). 
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Překlad ZK L 00457/1 

Překlad Zákonníka říšského, vydaný pro království České. Ročník 1869. 

V Praze, Z místodržitelské kněhtiskárny, 1869. [2], 513, [1] s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: poloplátěná (zelený mamor. papír na lepence), hřbet šedozelené plátno se zeleným papírovým 

štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; velký znak 

Rakousko-Uherska). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00457/2 

První repertorium. Chronologické seznamenání zákonův a nařízení pro království České, přeložených ze 

Zákonníka říšského na rok 1869. 

s.l., s.n., s.a. III-XXVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichs-Gesetz-Blatt ZK L 00458/1 

Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1869. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1869. [2], 638 s. 4° [27×21]. 

Vazba: celopapírová (zelenohnědý papír na lepence), hřbet šedý papír s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; malý znak Rakousko-Uherska). 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00458/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1869 des ReichsGesetzBlattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. XXX s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00459/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1870. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1870. [2], 316 s. 4° [27×20,5]. 

Vazba: celopapírová (modrošedý papír na lepence), hřbet šedý papír se zeleným štítkem. Fyzický stav: 

dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00459/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1870 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. XXVII, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00460/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1870. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1870. [2], 316 s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: celopapírová (zelenočerný papír na lepence), hřbet šedý papír s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Erstes ZK L 00460/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1870 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. XXVII, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00461/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1870. 

Ve Vídni, Z císařsko-královské tiskárny dvorské a státní, 1870. [2], 316 s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: poloplátěná (zelený mamor. papír na lepence), hřbet šedozelené plátno se zeleným papírovým 

štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00461/2 

První repertorium. Seznamenání chronologické zákonů a nařízení, vydaných v zákonníku říšském na rok 

1870. 

s.l., s.n., s.a. XVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákonník ZK L 00462/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1870. 

Ve Vídni, Z císařsko-královské tiskárny dvorské a státní, 1870. [2], 316 s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00462/2 

První repertorium. Seznamenání chronologické zákonů a nařízení, vydaných v zákonníku říšském na rok 

1870. 

s.l., s.n., s.a. XVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00463/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1871. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1871. [2], 439 s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: celopapírová (zelenočerný papír na lepence), hřbet šedý papír s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00463/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1871 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. XXVII, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Reichsgesetzblatt ZK L 00464/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1871. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1871. [2], 35-439 s. 4° [27,5×21]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00464/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1871 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. XXVII, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00465/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1871. 

Ve Vídni, Z císařsko-královské tiskárny dvorské a státní, 1871. [2], 439, [1] s. 4° [28×20]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00465/2 

První repertorium. Seznamenání chronologické zákonů a nařízení, vydaných v zákonníku říšském na rok 

1871. 

s.l., s.n., s.a. XVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00466/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1872. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1872. [2], 664 s. 4° [28×22]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00466/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1872 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. XXXI, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00467/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1872. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1872. [2], 664 s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: celopapírová (zelenočerný papír na lepence), hřbet šedý papír s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Erstes ZK L 00467/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1872 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. XXXI, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00468/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1872. 

Ve Vídni, Z císařsko-královské tiskárny dvorské a státní, 1872. [2], 664 s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: poloplátěná (zelený mamor. papír na lepence), hřbet šedozelené plátno se zeleným papírovým 

štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00468/2 

První repertorium. Seznamenání chronologické zákonů a nařízení, vydaných v zákonníku říšském na rok 

1872. 

s.l., s.n., s.a. XVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00469/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1873. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1873. [2], 701, [1] s. 4° [27×20]. 

Vazba: celopapírová (fialovočerný papír na lepence), hřbet šedý papír s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00469/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1873 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. XXX s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00470/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1873. 

Ve Vídni, Z císařsko-královské tiskárny dvorské a státní, 1873. [2], 5-701, [1] s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00470/2 

První repertorium. Seznamenání chronologické zákonů a nařízení, vydaných v zákonníku říšském na rok 

1873. 

s.l., s.n., s.a. XVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 
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Zákonník ZK L 00471 

[Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1873.] 

[Ve Vídni], [Z císařsko-královské tiskárny dvorské a státní], [1873]. 397-509, [1] s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: měkká poloplátěná (obálka hnědý mramor. papír), hřbet černé plátno. Fyzický stav: nekompl.; 

chybí titulní l., pokryv hřbetu z velké části odstraněný, obálka zohýbaná a otrhaná, složky uvolněné. Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00472/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1874. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1874. [2], 499, [1] s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00472/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1874 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. XXXVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00473/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1874. 

Ve Vídni, Z císařsko-královské tiskárny dvorské a státní, 1874. [2], 5-497, [1] s. 4° [28×20]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00473/2 

První repertorium. Seznamenání chronologické zákonů a nařízení, vydaných v zákonníku říšském na rok 

1874. 

s.l., s.n., s.a. XVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00474/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1875. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1875. [2], 417, [1] s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00474/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1875 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. XXVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Reichsgesetzblatt ZK L 00475/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1875. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1875. [2], 417, [1] s. 4° [27×20,5]. 

Vazba: celopapírová (fialovočerný papír na lepence), hřbet šedý papír s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00475/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1875 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. XXVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00476/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1875. 

Ve Vídni, Z císařsko-královské tiskárny dvorské a státní, 1875. [2], 416 s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00476/2 

První repertorium. Seznamenání chronologické zákonů a nařízení, vydaných v zákonníku říšském na rok 

1875. 

s.l., s.n., s.a. XVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00477/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1876. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1876. [2], 341, [1] s. 4° [27×20]. 

Vazba: celopapírová (fialovočerný papír na lepence), hřbet šedý papír s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00477/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1876 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. XXII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00478/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1876. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1876. [2], 341, [1] s. 4° [28×20]. 

Vazba: polousňová (žlutohnědý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Erstes ZK L 00478/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1876 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. XXVII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00479/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1876. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1876. [2], 13-341, [1] s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00479/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1876 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. XXII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00480/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1876. 

Ve Vídni, Z císařsko-královské tiskárny dvorské a státní, 1876. [2], 341, [1] s. 4° [28×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00480/2 

První repertorium. Seznamenání chronologické zákonů a nařízení, vydaných v zákonníku říšském na rok 

1876. 

s.l., s.n., s.a. XVI s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákonník ZK L 00481/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1877. 

Ve Vídni, Z císařsko-královské tiskárny dvorské a státní, 1877. [2], 239, [1] s. 4° [27×20]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: papírový pokryv přední 

desky nahoře vpravo roztzržený. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00481/2 

První repertorium. Seznamenání chronologické zákonů a nařízení, vydaných v zákonníku říšském na rok 

1877. 

s.l., s.n., s.a. XII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 
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Zákonník ZK L 00481/3 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1878. 

Ve Vídni, Z císařsko-královské tiskárny dvorské a státní, 1878. [2], 485, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00481/4 

První repertorium. Seznamenání chronologické zákonů a nařízení, vydaných v zákonníku říšském na rok 

1878. 

s.l., s.n., s.a. III-XVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00482/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1878. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1878. [2], 485, [1] s. 4° [27×20]. 

Vazba: poloplátěná (žlutý papír na lepence), hřbet šedozelené plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 22, 116, 

117. 

Erstes ZK L 00482/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1878 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XV, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00483/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1878. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1878. [2], 485, [1] s. 4° [27×20]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepená tabulka na s. 26. 

Erstes ZK L 00483/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1878 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XV, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00484/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1878. 

Ve Vídni, Z císařsko-královské tiskárny dvorské a státní, 1878. [2], 485 s. 4° [28×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet šedozelené plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 
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První ZK L 00484/2 

První repertorium. Seznamenání chronologické zákonů a nařízení, vydaných v zákonníku říšském na rok 

1878. 

s.l., s.n., s.a. III-XVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00485/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1879. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1879. [2], 538 s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00485/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1879 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XXIII, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Verzeichniß ZK L 00485/3 

Verzeichniß der in Gemäßheit des Gesetzes vom 19. April 1872 den ausgedienten Unteroffizieren 

ausschließlich vorbehaltenen Dienstposten, dann der Beamten- und sonstigen Stellen, bezüglich deren den 

Auspruchsberechtigten ein Vorzug eingeräumt is. 

s.l., s.n., s.a. 38 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00486/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1879. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1879. [2], 538 s. 4° [27×19,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet šedozelené plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00486/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1879 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XXIII, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00487/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1879. 

Ve Vídni, Z císařsko-královské tiskárny dvorské a státní, 1879. [2], 538 s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 
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První ZK L 00487/2 

První repertorium. Seznamenání chronologické zákonů a nařízení, vydaných v zákonníku říšském na rok 

1879. 

s.l., s.n., s.a. III-XVI s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Obecná tarifa ZK L 00487/3 

Obecná tarifa celní pro rakousko-uherský obvod celní 

s.l., s.n., s.a. 52 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00488/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1880. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1880. [2], 481, [1]. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet šedozelené plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00488/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1880 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XXIV s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00489/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1880. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1880. [2], 481, [1] s. 4° [27×20]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00489/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1880 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XXIV s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00489/3 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1880. 

Ve Vídni, Z císařsko-královské tiskárny dvorské a státní, 1880. [2], 481, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 
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První ZK L 00489/4 

První repertorium. Seznamenání chronologické zákonů a nařízení, vydaných v zákonníku říšském na rok 

1880. 

s.l., s.n., s.a. III-XVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00490/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1881. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1881. [2], 477, [1] s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet šedozelené plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepená tabulka na s. 

42. 

Erstes ZK L 00490/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1881 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XXV, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00491/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1881. 

Ve Vídni, Z císařsko-královské tiskárny dvorské a státní, 1881. [2], 477, [1] s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. fialové kulaté razítko s litomyšlským městským znakem uprostřed a opisem 

"MĚSTSKÝ ÚŘAD V LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00491/2 

První repertorium. Seznamenání chronologické zákonů a nařízení, vydaných v zákonníku říšském na rok 

1881. 

s.l., s.n., s.a. III-XIX, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00491/3 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1881. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1881. [2], 477, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00491/4 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1881 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XV, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Instruktion ZK L 00491/5 

Instruktion für das gerichtliche Depositenamt in Graz. 

s.l., s.n., s.a. 28 s. 

Provenience: na s. 28 fialové kulaté razítko s litomyšlským městským znakem uprostřed a opisem 

"MĚSTSKÝ ÚŘAD V LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00492/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1882. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1882. [2], 674 s. 4° [27,5×21]. 

Vazba: poloplátěná (žlutý papír na lepence), hřbet šedozelené plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00492/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1882 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XXVII, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00493/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1882. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1882. [2], 674 s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: polousňová (žlutý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: 

hřbet po okrajích odřený. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00493/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1882 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XXVII, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00494/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1882. 

Ve Vídni, Z císařsko-královské tiskárny dvorské a státní, 1882. [2], 674 s. 4° [27×20]. 

Vazba: polousňová (žlutý mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. Fyzický 

stav: hřbet po okrajích odřený. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00494/2 

První repertorium. Seznam chronologický zákonů a nařízení, vydaných v zákonníku říšském na rok 1882. 

s.l., s.n., s.a. III-XXIII, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 
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Reichsgesetzblatt ZK L 00495/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1883. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1883. [2], 536 s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutý papír na lepence), hřbet šedozelené plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00495/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1883 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XXVI s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00496/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1883. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1883. [2], 536 s. 4° [27×20]. 

Vazba: polousňová (žlutý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na titulní s. rukopisný text "Litomyšl". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Erstes ZK L 00496/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1883 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XXVI s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00497/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1884. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1884. [2], 537, [1] s. 4° [27×20]. 

Vazba: polousňová (žlutý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00497/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1884 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XXVI s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00498/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1884. 

Ve Vídni, Z císařské a královské tiskárny dvorské a státní, 1884. [2], 537, [1] s. 4° [27×20]. 

Vazba: polousňová (žlutohnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 
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První ZK L 00498/2 

První repertorium. Seznam chronologický zákonů a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1884. 

s.l., s.n., s.a. III-XXIV s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00499/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1885. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1885. [2], 368 s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: poloplátěná (žlutý papír na lepence), hřbet šedozelené plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00499/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1885 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XXVI s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00500/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1886. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1886. [2], 452 s. 4° [27×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutý papír na lepence), hřbet šedozelené plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00500/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgange 1886 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XXVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00501/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1886. 

Ve Vídni, Z císařské a královské tiskárny dvorské a státní, 1886. [2], 452 s. 4° [28,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (červenohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a 

zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: čtenářské poznámky. Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00501/2 

První repertorium. Seznam chronologický zákonů a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1886. 

s.l., s.n., s.a. III-XXIV s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 
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Zákonník ZK L 00502/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1887. 

Ve Vídni, Z císařské a královské tiskárny dvorské a státní, 1887. [2], 525, [1] s. 4° [28,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (červenohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a 

zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00502/2 

První repertorium. Seznam chronologický zákonů a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1887. 

s.l., s.n., s.a. III-XXV, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákonník ZK L 00503/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1888. 

Ve Vídni, Z císařské a královské tiskárny dvorské a státní, 1888. [2], 841, [1] s. 4° [28×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (červenohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a 

zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00503/2 

První repertorium. Seznam chronologický zákonů a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1888. 

s.l., s.n., s.a. III-XXIV s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00504/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1889. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1889. [2], 577, [1] s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: poloplátěná (červený papír na lepence), hřbet šedozelené plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00504/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1889 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XXXIV s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00505/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1889. 

Ve Vídni, Z císařské a královské tiskárny dvorské a státní, 1889. [2], 577, [1] s. 4° [28,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a zlaceným 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. fialové kulaté razítko s litomyšlským městským 

znakem uprostřed a opisem "MĚSTSKÝ ÚŘAD V LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, 

grotesk. Jazyk: čeština. 
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První ZK L 00505/2 

První repertorium. Seznam chronologický zákonů a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1889. 

s.l., s.n., s.a. III-XXVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00506/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1890. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1890. [2], 511, [1] s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00506/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1890 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XXXVI s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

První ZK L 00507/1 

První repertorium. Seznam chronologický zákonů a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1890. 

s.l., s.n., s.a. III-XXX s. 4° [28,5×20,5]. 

Vazba: celoplátěná (světle hnědé plátno na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: hřbet nahoře roztržený. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákonník ZK L 00507/2 

[Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1890.] 

[Ve Vídni], [Z císařské a královské tiskárny dvorské a státní], [1890]. 511, [1] s. 

nekompl.; chybí titulní l. Grafická výzdoba: větší ilustrace na s. 265-285 (heliogravura; hornická uniforma, 

její součásti a náležitosti). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00508/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1891. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1891. [2], 559, [1] s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: polousňová (hnědý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00508/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1891 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XXXI s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Reichsgesetzblatt ZK L 00509/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1892. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1892. [2], 1035, [1] s. 4° [27,5×19,5]. 

Vazba: polousňová (žlutohnědý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00509/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1892 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XXXVII, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00510/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1893. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1893. 627, [1] s. 4° [28×20,5]. 

Vazba: polousňová (oranžovohnědý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00510/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1893 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XXXIV s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00511/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1893. 

Ve Vídni, Z císařské a královské tiskárny dvorské a státní, 1893. [2], 627, [1] s. 4° [28,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (červenohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a 

zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00511/2 

První repertorium. Seznam chronologický zákonů a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1893. 

s.l., s.n., s.a. III-XXX s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00512/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1894. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1894. [2], 697, [1] s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Erstes ZK L 00512/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1894 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XLII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00513/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1895. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1895. [2], 683, [1] s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: polousňová (oranžovohnědý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický 

stav: hřbet zdola natržený. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00513/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1895 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XXXVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00514/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1896. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1896. [2], 765, [1] s. 4° [27,5×21]. 

Vazba: polousňová (oranžovohnědý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický 

stav: hřbet po okrajích odřený. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00514/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1896 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XLVII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00515/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1897. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1897. [2], 1533, [1] s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: polousňová (oranžovohnědý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický 

stav: hřbet po okrajích odřený. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00515/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1897 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-LVII, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Zákonník ZK L 00516/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1897. 

Ve Vídni, Z císařské královské tiskárny dvorní a státní, 1897. [2], 1533, [1] s. 4° [28,5×20,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00516/2 

První repertorium. Seznam chronologický zákonů a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1897. 

s.l., s.n., s.a. III-LI, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00517/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1898. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898. [2], 579, [1] s. 4° [28×21]. 

Vazba: polousňová (oranžovohnědý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00517/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1898 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XLIII, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00518/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1898. 

Ve Vídni, Z císařské královské tiskárny dvorské a státní, 1898. [2], 579, [1] s. 4° [28,5×20]. 

Vazba: poloplátěná (červený mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a zlaceným 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00518/2 

První repertorium. Seznam chronologický zákonů a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1898. 

s.l., s.n., s.a. III-XL s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00519/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1899. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1899. [2], 1202 s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: polousňová (oranžovohnědý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Erstes ZK L 00519/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1899 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XLIX, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

První ZK L 00520/1 

První repertorium. Seznam chronologický zákonů a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1899. 

s.l., s.n., s.a. III-XLVI s. 4° [28×21]. 

Vazba: poloplátěná (červenohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a 

zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zákonník ZK L 00520/2 

[Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1899.] 

[Ve Vídni], [Z císařské královské tiskárny dvorní a státní], [1899]. 1202 s. 

nekompl.; chybí titulní l. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00521/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1900. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1900. [2], 674 s. 4° [27×20]. 

Vazba: polousňová (žlutohnědý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na titulní s. rukopisný text "Zámek". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Erstes ZK L 00521/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1900 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XLIV s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00522/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1900. 

Ve Vídni, Z císařské královské tiskárny dvorní a státní, 1900. [2], 674 s. 4° [28,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (červenohnědý mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskem a zlaceným 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00522/2 

První repertorium. Seznam chronologický zákonů a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1900. 

s.l., s.n., s.a. III-XXVII, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 
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Reichsgesetzblatt ZK L 00523/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1901. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1901. [2], 668 s. 4° [27×21]. 

Vazba: polousňová (žlutohnědý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00523/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1901 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XXXIX s. 

Provenience: na titulní s. rukopisný text "Zámek" a černé kulaté razítko s opisem "LITOMYŠL * 

LEITOMISCHL". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00524/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1901. 

Ve Vídni, Z císařské královské tiskárny dvorní a státní, 1901. [2], 668 s. 4° [28×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (červenohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a 

zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00524/2 

První repertorium. Seznam chronologický zákonů a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1901. 

s.l., s.n., s.a. III-XXXV, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Seznam ZK L 00524/3 

Seznam celních úřadův a celních míst, v rakousko-uherském území celním zřízených, jejich kategorie a 

práva vyclívací. 

s.l., s.n., s.a. 51, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00525/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1902. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1902. [2], 822 s. 4° [27×21]. 

Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. rukopisný text "Zámek". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00525/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1902 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XLVII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Zákonník ZK L 00526/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1902. 

Ve Vídni, Z císařské královské tiskárny dvorní a státní, 1902. [2], 822 s. 4° [28,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (červenohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a 

zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00526/2 

První repertorium. Seznam chronologický zákonů a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1902. 

s.l., s.n., s.a. III-XXXVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00527/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1903. 

Wien, Aus der kais. kön. Hof- und Staatsdruckerei, 1903. [2], 955, [1] s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: hřbet 

shora natržený. Provenience: na titulní s. rukopisný text "Zámek". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00527/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1903 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XLVII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00528/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1903. 

Ve Vídni, Z císařské královské tiskárny dvorní a státní, 1903. [2], 953, [1] s. 4° [28×20]. 

Vazba: poloplátěná (červenohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a 

zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: čtenářské poznámky. Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00528/2 

První repertorium. Seznam chronologický zákonů a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1903. 

s.l., s.n., s.a. III-XL s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00529/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1904. 

Wien, Aus der kais. kön. Hof- und Staatsdruckerei, 1904. [2], 487, [1] s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Erstes ZK L 00529/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1904 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XXVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00530/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1904. 

Ve Vídni, Z císařské královské tiskárny dvorní a státní, 1904. [2], 487, [1] s. 4° [28×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (červenohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a 

zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: čtenářské poznámky. Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00530/2 

První repertorium. Seznam chronologický zákonů a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1904. 

s.l., s.n., s.a. III-XXVI s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00531/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1905. 

Wien, Aus der kais. kön. Hof- und Staatsdruckerei, 1905. [2], 583, [1] s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: hřbet 

po okrajích odřený. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00531/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1905 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XXXIX, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00532/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1906. 

Wien, Aus der kais. kön. Hof- und Staatsdruckerei, 1906. [2], 1193, [1] s. 4° [28×20,5]. 

Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00532/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1906 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XLIII, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Reichsgesetzblatt ZK L 00533/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1906. 

Wien, Aus der kais. kön. Hof- und Staatsdruckerei, 1906. [2], 1193, [1] s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00533/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1906 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XL s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00534/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1906. 

Ve Vídni, Z císařské královské tiskárny dvorní a státní, 1906. [2], 1193, [1] s. 4° [28×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (červenohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a 

zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00534/2 

První repertorium. Seznam chronologický zákonů a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1906. 

s.l., s.n., s.a. III-XXXVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00535/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1907. 

Wien, Aus der kais. kön. Hof- und Staatsdruckerei, 1907. [2], 1309, [1] s. 4° [28,5×21]. 

Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. rukopisný text "Zámek". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00535/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1907 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-LI, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00536/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1907. 

Wien, Aus der kais. kön. Hof- und Staatsdruckerei, 1907. [2], 1309, [1] s. 4° [28×20]. 

Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Erstes ZK L 00536/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1907 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-LI, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00537/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1907. 

Ve Vídni, Z císařské královské tiskárny dvorní a státní, 1907. [2], 1309, [1] s. 4° [28×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (červenohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a 

zlaceným titulem. Fyzický stav: hřbet po bocích roztržený. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: 

čeština. 

První ZK L 00537/2 

První repertorium. Seznam chronologický zákonů a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1907. 

s.l., s.n., s.a. III-XLV, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00538/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1908. 

Wien, Aus der kais. kön. Hof- und Staatsdruckerei, 1908. [2], 942 s. 4° [29×20,5]. 

Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00538/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1908 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XLVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00539/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1908. 

Ve Vídni, Z císařské královské tiskárny dvorní a státní, 1908. [2], 942 s. 4° [28×20]. 

Vazba: poloplátěná (zelenobéžový papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00539/2 

První repertorium. Seznam chronologický zákonův a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1908. 

s.l., s.n., s.a. III-XLIII, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 
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Reichsgesetzblatt ZK L 00540/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1909. 

Wien, Aus der kais. kön. Hof- und Staatsdruckerei, 1909. [2], 785 s. 4° [28,5×21]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. rukopisný text "Zámek". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00540/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1909 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XXXVIII s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00541/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1909. 

Ve Vídni, Z císařské královské tiskárny dvorní a státní, 1909. [2], 785, [1] s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: poloplátěná (zelenobéžový papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00541/2 

První repertorium. Seznam chronologický zákonův a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1909. 

s.l., s.n., s.a. III-XXXV, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00542/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1910. 

Wien, Aus der kais. kön. Hof- und Staatsdruckerei, 1910. [2], 805, [1] s. 4° [28×20,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00542/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1910 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XLI, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00543/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1910. 

Ve Vídni, Z císařské královské tiskárny dvorní a státní, 1910. [2], 805, [1] s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: poloplátěná (zelenobéžový papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 
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První ZK L 00543/2 

První repertorium. Seznam chronologický zákonův a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1910. 

s.l., s.n., s.a. III-XXXVII, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00544/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1911. 

Wien, Aus der kais. kön. Hof- und Staatsdruckerei, 1911. [2], 672 s. 4° [28×20,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00544/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1911 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XL s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00545/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1911. 

Ve Vídni, Z císařské královské tiskárny dvorní a státní, 1911. [2], 672 s. 4° [28×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (zelenobéžový papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00545/2 

První repertorium. Seznam chronologický zákonův a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1911. 

s.l., s.n., s.a. III-XXXV, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00546/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1912. 

Wien, Aus der kais. kön. Hof- und Staatsdruckerei, 1912. [2], 1224 s. 4° [28,5×20,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: ve hřbetu 

stopy po červotoči. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00546/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1912 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XXXV, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00547/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1912. 
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Ve Vídni, Z císařské královské tiskárny dvorní a státní, 1912. [2], 1224 s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (zelenobéžový papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00547/2 

První repertorium. Seznam chronologický zákonův a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1912. 

s.l., s.n., s.a. III-XXXVI s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00548/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1913. 

Wien, Aus der kais. kön. Hof- und Staatsdruckerei, 1913. [2], 930 s. 4° [28×21]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00548/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1913 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-XLI, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00549/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1913. 

Ve Vídni, Z císařské královské tiskárny dvorní a státní, 1913. [2], 930 s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (fialovohnědý papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00549/2 

První repertorium. Seznam chronologický zákonův a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1913. 

s.l., s.n., s.a. III-XLIII, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00550/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1914. 

Wien, Aus der kais. kön. Hof- und Staatsdruckerei, 1914. [2], 1455, [1] s. 4° [28×20,5]. 

Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00550/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1914 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-LVI s. 
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Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00551/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1914. 

Ve Vídni, Z císařské královské tiskárny dvorní a státní, 1914. [2], 1455, [1] s. 4° [27,5×20]. 

Vazba: poloplátěná (zelenobéžový papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00551/2 

První repertorium. Seznam chronologický zákonův a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1914. 

s.l., s.n., s.a. III-LVII, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00552/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1915. 

Wien, Aus der kais. kön. Hof- und Staatsdruckerei, 1915. [2], 1114 s. 4° [27,5×21]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00552/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1915 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-LXI, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00553/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1915. 

Ve Vídni, Z císařské královské tiskárny dvorní a státní, 1915. [2], 1114 s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (zelenobéžový papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00553/2 

První repertorium. Seznam chronologický zákonův a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1915. 

s.l., s.n., s.a. III-LI, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00554/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1916. 

Wien, Aus der kais. kön. Hof- und Staatsdruckerei, 1916. [2], 1207, [1] s. 4° [27,5×21]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Erstes ZK L 00554/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1916 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-LXIV s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00555/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1916. 

Ve Vídni, Z císařské královské tiskárny dvorní a státní, 1916. [2], 1207, [1] s. 4° [28×20]. 

Vazba: poloplátěná (zelený papír na lepence), hřbet šedé plátno se zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00555/2 

První repertorium. Seznam chronologický zákonův a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1916. 

s.l., s.n., s.a. III-LVI s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Reichsgesetzblatt ZK L 00556/1 

Reichsgesetzblatt für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1917. 

Wien, Aus der kais. kön. Hof- und Staatsdruckerei, 1917. [2], 1453, [1] s. 4° [29×21]. 

Vazba: poloplátěná (žlutohnědý papír na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na titulní s. rukopisný text "Zámek". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Erstes ZK L 00556/2 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichnis der im Jahrgange 1917 des Reichsgesetzblattes 

enthaltenen Gesetze und Verordnungen. 

s.l., s.n., s.a. III-LXXI, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zákonník ZK L 00557/1 

Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1917. 

Ve Vídni, Z císařské královské tiskárny dvorní a státní, 1917. [2], 1453, [1] s. 4° [28×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a zlaceným 

titulem. Fyzický stav: hřbet po stranách natržený, obě desky mírně uvolněné. Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00557/2 

První repertorium. Seznam chronologický zákonův a nařízení, vydaných v Zákonníku říšském na rok 1917. 

s.l., s.n., s.a. III-LXIII, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 
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Erstes ZK L 00558/1 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen vom 2. December 1848 

bis einschließig letzten December 1849, welche in dem ersten Jahrgange (1849) dieses Gesetzblattes 

aufgennomen erscheinen *). 

s.l., s.n., s.a. LVIII s. 8° [28×21]. 

Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír a hnědá useň na lepence), hřbet hnědá useň se zlacením a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zweites ZK L 00558/10 

Zweites Repertorium. Alphabetisches Verzeichniss der vom 1. Jänner bis 31. December 1852 durch das 

allgemeine Reichs-gesetz- und Regierungs-blatt (IV. Jahrgang, I. Bis LXXIX. Stück) kundgemachten 

Gesetze *). 

s.l., s.n., s.a. LXIII, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Drittes ZK L 00558/2 

Drittes Repertorium. Alphabetisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen vom 2. December 1848 

bis einschließig letzten December 1849, welche in dem ersten Jahrgange (1849) dieses Gesetzblattes 

aufgennomen erscheinen *). 

s.l., s.n., s.a. LXXIX, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erstes ZK L 00558/3 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen von den Monaten April, 

Mai und Juni 1850, in soweit sie in dem Jahrgange 1850 dieses Gesetzblattes aufgennomen erscheinen *). 

s.l., s.n., s.a. XX s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Drittes ZK L 00558/4 

Drittes Repertorium. Alphabetisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen, welche in den vom 1. 

Jänner bis letzten Juni 1850 ausgegebenen Stücken I bis LXXXII des Reichsgesetzblattes enthalten sind *). 

s.l., s.n., s.a. XXXV, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Drittes ZK L 00558/5 

Drittes Repertorium. Alphabetisches Verzeichniß der Gesetze und Verordnungen, welche in den vom 1. 

Jänner bis letzten December 1850 ausgegebenen Stücken I bis CLXV des Reichsgesetzblattes enthalten 

sind *). 

s.l., s.n., s.a. LX s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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První ZK L 00558/6 

První repertorium. Seznam chronologický zákonů a nařízení, v zákonníku tomto na rok 1851 obsažených. 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniss der Gesetze und Verordnungen, welche im Jahrgange 

1851 dieses Gesetzblattes aufgenommen erscheinen. 

s.l., s.n., s.a. XXIV, [1]. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina, čeština. 

Zweites ZK L 00558/7 

Zweites Repertorium. Alphabetisches Verzeichniss der vom 1. Jänner bis 31. December 1851 durch das 

allgemeine Reichsgesetz- und Regierungsblatt (III. Jahrgang, I. Bis LXXIII. Stück) kundgemachten 

Gesetze *). 

s.l., s.n., s.a. LIV. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Druhé ZK L 00558/8 

Druhé repertorium. Seznam abecední zákonů, od 1. ledna až do 31. prosince r. 1851 obecným Zákonníkem 

říšským a Věst-níkem vládním (částkami I. Až LXXIII., ročn. III.) vyhlášených. *) 

s.l., s.n., s.a. LIX, [1] (×2) s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

První ZK L 00558/9 

První repertorium. Seznam chronologický zákonů a nařízení, v zákonníku tomto na rok 1852 obsažených. 

Erstes Repertorium. Chronologisches Verzeichniss der Gesetze und Verordnungen, welche im Jahrgange 

1852 dieses Gesetzblattes aufge-nommen erscheinen. 

s.l., s.n., s.a. XXV, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina, čeština. 

VĚSTNÍK ZK L 00559 

VĚSTNÍK VLÁDNÍ u věcech škol obecných v království Českém. Ročník 1871. 

V Praze, Z c. kr. školního kněhoskladu pro Čechy, 1871. XVIII, 162 s. 4° [26×18]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný papír na lepence), hřbet zelené plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

VĚSTNÍK ZK L 00560 

VĚSTNÍK VLÁDNÍ u věcech škol obecných v království Českém. Ročník 1872. 

V Praze, Z c. kr. školního kněhoskladu pro Čechy, 1872. XIV, 164 s. 4° [26×18]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný papír na lepence), hřbet zelené plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Dodavek ZK L 00561 

Dodavek ku Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království Českém obsahující nové zákony a 

nařízení z let 1868, 1869 a 1870. 
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V Praze, Z c. kr. školního kněhoskladu pro Čechy, 1872. [2], 208 s. 4° [26×18]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný papír na lepence), hřbet zelené plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

VĚSTNÍK ZK L 00562/1 

VĚSTNÍK VLÁDNÍ U VĚCECH ŠKOL OBECNÝCH V KRÁL. ČESKÉM. ROČNÍK 1884. 

V PRAZE, Z C. K. SKLADU ŠKOLNÍCH KNIH, 1885. XVI, 120 s. 4° [26×18]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: 

exemplář napaden plísní. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Příloha ZK L 00562/2 

Příloha k Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království Českém. 

s.l., s.n., s.a. 106 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

VĚSTNÍK ZK L 00563/1 

VĚSTNÍK VLÁDNÍ u věcech škol obecných v království Českém. Ročník 1887. 

V Praze, V c. k. skladu školních knih, 1888. XVI, 147, [1] s. 4° [26×18]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: 

exemplář napaden plísní. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). 

Provenience: na titulní s. modré razítko s textem "OBECNÍ ÚŘAD KRÁL.VĚN.MĚSTA POLIČKY". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Příloha ZK L 00563/2 

Příloha k Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království Českém. 

s.l., s.n., s.a. 5-62 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

VĚSTNÍK ZK L 00564/1 

VĚSTNÍK VLÁDNÍ u věcech škol obecných v království Českém. Ročník 1888. 

V Praze, V c. k. skladu školních knih, 1889. XVI, 162 s. 4° [26×18]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: 

exemplář napaden plísní. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). 

Provenience: na titulní s. modré razítko s textem "OBECNÍ ÚŘAD KRÁL.VĚN.MĚSTA POLIČKY". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Příloha ZK L 00564/2 

Příloha k Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království Českém. 

s.l., s.n., s.a. 60 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 



281 

VĚSTNÍK ZK L 00565/1 

VĚSTNÍK VLÁDNÍ u věcech škol obecných v království Českém. Ročník 1889. 

V Praze, V c. k. skladu školních knih, 1890. XVI, 207, [1] s. 4° [26×18]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: 

exemplář napaden plísní. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). 

Provenience: na titulní s. modré razítko s textem "OBECNÍ ÚŘAD KRÁL.VĚN.MĚSTA POLIČKY". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Příloha ZK L 00565/2 

Příloha k Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království Českém. 

s.l., s.n., s.a. 56 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

VĚSTNÍK ZK L 00566/1 

VĚSTNÍK VLÁDNÍ u věcech škol obecných v království Českém. Ročník 1890. 

V Praze, C. k. školní knihosklad, 1891. XVI, 159 s. 4° [26×18]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Provenience: na 

titulní s. modré razítko s textem "OBECNÍ ÚŘAD KRÁL.VĚN.MĚSTA POLIČKY". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Příloha ZK L 00566/2 

Příloha k Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království Českém. 

s.l., s.n., s.a. 56 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

VĚSTNÍK ZK L 00567/1 

VĚSTNÍK VLÁDNÍ u věcech škol obecných v království Českém. Ročník 1891. 

V Praze, Cís. král. školní knihosklad, 1892. XV, [1], 152 s. 4° [26×18]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se slepotiskem a titulem. Fyzický 

stav: exemplář napaden plísní. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-

Uherska). Provenience: na titulní s. modré razítko s textem "OBECNÍ ÚŘAD KRÁL.VĚN.MĚSTA 

POLIČKY". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Příloha ZK L 00567/2 

Příloha k Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království Českém. 

s.l., s.n., s.a. 60 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

VĚSTNÍK ZK L 00568/1 

VĚSTNÍK VLÁDNÍ u věcech škol obecných v království Českém. Ročník 1892. 

V Praze, Cís. král. školní knihosklad, 1892. XVI, 211, [1] s. 4° [26×18]. 
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Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se slepotiskem a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). 

Provenience: na titulní s. modré razítko s textem "OBECNÍ ÚŘAD KRÁL.VĚN.MĚSTA POLIČKY". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Příloha ZK L 00568/2 

Příloha k Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království Českém. 

s.l., s.n., s.a. 70 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

VĚSTNÍK ZK L 00569/1 

VĚSTNÍK VLÁDNÍ u věcech škol obecných v království Českém. Ročník 1893. 

V Praze, Cís. král. školní knihosklad, 1893. XXVIII, 223, [1] s. 4° [26×18]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Provenience: na 

titulní s. modré razítko s textem "OBECNÍ ÚŘAD KRÁL.VĚN.MĚSTA POLIČKY". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Příloha ZK L 00569/2 

Příloha k Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království Českém. 

s.l., s.n., s.a. 80 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

VĚSTNÍK ZK L 00570/1 

VĚSTNÍK VLÁDNÍ u věcech škol obecných v království Českém. Ročník 1894. 

V Praze, Cís. král. školní knihosklad, 1894. XXIV, 216 s. 4° [26×18]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Provenience: na 

titulní s. modré razítko s textem "MÍSTNÍ ŠKOLNÍ RADA KR.VĚN.MĚSTA POLIČKY", čtenářské 

poznámky. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Příloha ZK L 00570/2 

Příloha k Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království Českém. 

s.l., s.n., s.a. 82 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

VĚSTNÍK ZK L 00570/3 

VĚSTNÍK VLÁDNÍ u věcech škol obecných v království Českém. Ročník 1895. 

V Praze, Cís. král. školní knihosklad, 1895. XXXI, [1], 224 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Příloha ZK L 00570/4 

Příloha k Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království Českém. 
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s.l., s.n., s.a. 92 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

VĚSTNÍK ZK L 00571/1 

VĚSTNÍK VLÁDNÍ u věcech škol obecných v království Českém. Ročník 1896. 

V Praze, Cís. král. školní knihosklad, 1896. XXXI, [1], 252 s. 4° [26×18]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Příloha ZK L 00571/2 

Příloha k Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království Českém. 

s.l., s.n., s.a. 95, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

VĚSTNÍK ZK L 00571/3 

VĚSTNÍK VLÁDNÍ u věcech škol obecných v království Českém. Ročník 1897. 

V Praze, Cís. král. školní knihosklad, 1897. XXIII, [1], 216 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Příloha ZK L 00571/4 

Příloha k Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království Českém. 

s.l., s.n., s.a. 91, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

VĚSTNÍK ZK L 00572/1 

VĚSTNÍK VLÁDNÍ u věcech škol obecných v království Českém. Ročník 1898. 

V Praze, Cís. král. školní knihosklad, 1898. XX, 171, [1] s. 4° [26×18,5]. 

Vazba: poloplátěná (černé papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Zvláštní příloha ZK L 00572/2 

Zvláštní příloha k Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království Českém. 

[Praha], [C. k. sklad šk. knih], s.a. 87, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Příloha ZK L 00572/3 

Příloha k Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království Českém. 

s.l., s.n., s.a. 76 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 
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VĚSTNÍK ZK L 00572/4 

VĚSTNÍK VLÁDNÍ u věcech škol obecných v království Českém. Ročník 1899. 

V Praze, Cís. král. školní knihosklad, 1899. XX, 168 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Příloha ZK L 00572/5 

Příloha k Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království Českém. 

s.l., s.n., s.a. 71, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

VĚSTNÍK ZK L 00573/1 

VĚSTNÍK VLÁDNÍ u věcech škol obecných v království Českém. Ročník 1900. 

V PRAZE, Cís. král. školní knihosklad, s.a. XX, 204 s. 4° [26×19]. 

Vazba: poloplátěná (černé papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Příloha ZK L 00573/2 

Příloha k Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království Českém. 

s.l., s.n., s.a. 72 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

VĚSTNÍK ZK L 00573/3 

VĚSTNÍK VLÁDNÍ u věcech škol obecných v království Českém. Ročník 1901. 

V PRAZE, Cís. král. školní knihosklad, s.a. XIX, [1], 164 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Příloha ZK L 00573/4 

Příloha k Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království Českém. 

s.l., s.n., s.a. 64 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

VĚSTNÍK ZK L 00574/1 

VĚSTNÍK VLÁDNÍ u věcech škol obecných v království Českém. Ročník 1902. 

V PRAZE, Císařský královský školní knihosklad, s.a. XX, 176 s. 4° [26×19]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 
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Příloha ZK L 00574/2 

Příloha k Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království Českém. 

s.l., s.n., s.a. 68 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

VĚSTNÍK ZK L 00574/3 

VĚSTNÍK VLÁDNÍ u věcech škol obecných v království Českém. Ročník 1903. 

V PRAZE, Císařský královský školní knihosklad, s.a. XXIII, [1], 212 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Příloha ZK L 00574/4 

Příloha k Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království Českém. 

s.l., s.n., s.a. 64 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

VĚSTNÍK ZK L 00575/1 

VĚSTNÍK VLÁDNÍ U VĚCECH ŠKOL OBECNÝCH v KRÁLOVSTVÍ ČESKÉM. ROČNÍK 1904. 

V PRAZE, V CÍSAŘSKÉM KRÁLOVSKÉM ŠKOLNÍM KNIHOSKLADĚ, s.a. XXII, 188 s. 4° [26×19]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Příloha ZK L 00575/2 

Příloha k Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království českém. 

s.l., s.n., s.a. 84 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Výroční zpráva ZK L 00575/3 

Výroční zpráva c. k. zemské školní rady pro Čechy o stavu národního školství v království českém ve 

školním roce 1902-1903. 

s.l., s.n., [1903]. 59, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

VĚSTNÍK ZK L 00575/4 

VĚSTNÍK VLÁDNÍ U VĚCECH ŠKOL OBECNÝCH v KRÁLOVSTVÍ ČESKÉM. ROČNÍK 1905. 

V PRAZE, V CÍSAŘSKÉM KRÁLOVSKÉM ŠKOLNÍM KNIHOSKLADĚ, s.a. XXIII, [1], 220 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Příloha ZK L 00575/5 

Příloha k Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království českém. 
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s.l., s.n., s.a. 76 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZK L 00575/6 

VÝROČNÍ ZPRÁVA C. K. ZEMSKÉ ŠKOLNÍ RADY PRO ČECHY O STAVU NÁRODNÍHO 

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVSTVÍ ČESKÉM VE ŠKOLNÍM ROCE 1903-1904. 

V PRAZE, V CÍSAŘSKÉM KRÁLOVSKÉM ŠKOLNÍM KNIHOSKLADĚ, [1904]. 56 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

VĚSTNÍK ZK L 00576/1 

VĚSTNÍK VLÁDNÍ U VĚCECH ŠKOL OBECNÝCH v KRÁLOVSTVÍ ČESKÉM. ROČNÍK 1906. 

V PRAZE, V CÍSAŘSKÉM KRÁLOVSKÉM ŠKOLNÍM KNIHOSKLADĚ, s.a. XXIII, [1], 232 s. 4° 

[26×19]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). 

Provenience: na titulní s. rukopisný text "Ob. úřad". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Příloha ZK L 00576/2 

Příloha k Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království českém. 

s.l., s.n., s.a. 78 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZK L 00576/3 

VÝROČNÍ ZPRÁVA C. K. ZEMSKÉ ŠKOLNÍ RADY PRO ČECHY O STAVU NÁRODNÍHO 

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVSTVÍ ČESKÉM ZA ROK 1906. 

V PRAZE, V CÍSAŘSKÉM KRÁLOVSKÉM ŠKOLNÍM KNIHOSKLADĚ, [1906]. 76 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

VĚSTNÍK ZK L 00576/4 

VĚSTNÍK VLÁDNÍ U VĚCECH ŠKOL OBECNÝCH v KRÁLOVSTVÍ ČESKÉM. ROČNÍK 1907. 

V PRAZE, V CÍSAŘSKÉM KRÁLOVSKÉM ŠKOLNÍM KNIHOSKLADĚ, s.a. XXIV, 214 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Příloha ZK L 00576/5 

Příloha k Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království českém. 

s.l., s.n., s.a. 86 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZK L 00576/6 

VÝROČNÍ ZPRÁVA C. K. ZEMSKÉ ŠKOLNÍ RADY PRO ČECHY O STAVU NÁRODNÍHO 

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVSTVÍ ČESKÉM ZA ROK 1907. 
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V PRAZE, V CÍSAŘSKÉM KRÁLOVSKÉM ŠKOLNÍM KNIHOSKLADĚ, [1907]. 56 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Ergänzungsheft ZK L 00577/1 

Ergänzungsheft zum Verordnungsblatte für das Volksschulwesen im Königreiche Böhmen, umfassend die 

neueren Gesetze und Verordnungen aus den Jahren 1868, 1869 u. 1870. 

Prag, Aus dem k. k. Schulbücher-Verlage für Böhmen, 1872. VIIII, 207, [1] s. 4° [26×18]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet béžové plátno. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: 

na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Provenience: na titulní s. modré elipsovité 

razírko s textem "VOLKSSCHULE IN KETZELSDORF" a černé kulaté razítko s nápisem "SCHULE 

KETZELSDORF". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Verordnungsblatt ZK L 00577/2 

Verordnungsblatt für das Volksschulwesen im Königreiche Böhmen. Jahrgang 1871. 

Prag, Aus dem k. k. Schulbücher-Verlage für Böhmen, 1871. XVIII, 168 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: na s. 10 papír s rukopisnými poznámkami. 

Verordnungsblatt ZK L 00577/3 

Verordnungsblatt für das Volksschulwesen im Königreiche Böhmen. Jahrgang 1872. 

Prag, Aus dem k. k. Schulbücher-Verlage für Böhmen, 1872. XVIII, 152 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Provenience: na titulní 

s. fragment černého razítka s textem obsahujícím "[LEITO]MISCH[L]". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Verordnungsblatt ZK L 00578/1 

Verordnungsblatt für das Volksschulwesen im Königreiche Böhmen. Jahrgang 1884. 

Prag, Im k. k. Schulbücher-Verlage, 1885. XV, [1], 122 s. 8° [25×18]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem. Fyzický stav: dobrý. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Provenience: na titulní 

s. modré elipsovité razírko s textem "VOLKSSCHULE IN KETZELSDORF" a rukopisný text "Ketzelsdorf"; 

čtenářské poznámky. Staré signatury: na přední desce papírový štítek s č. 105, na titulní s. "Nro. 105 

Schulinventar.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Beilage ZK L 00578/2 

Beilage zum Verordnungsblatte für das Volksschulwesen im Königreiche Böhmen. 

s.l., s.n., s.a. 102 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Verordnungsblatt ZK L 00579/1 

Verordnungsblatt für das Volksschulwesen im Königreiche Böhmen. Jahrgang 1885. 

Prag, Im k. k. Schulbücher-Verlage, 1886. XVI, 102, 110-144 s. zach. 8° [25×18]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem. Fyzický stav: 

nekompl.; dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). 
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Provenience: na titulní s. modré elipsovité razírko s textem "VOLKSSCHULE IN KETZELSDORF" a 

rukopisný text "Ketzelsdorf"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na přední desce papírový štítek s č. 

106, na titulní s. "Nro. 106 Schulinventar.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Beilage ZK L 00579/2 

Beilage zum Verordnungsblatte für das Volksschulwesen im Königreiche Böhmen. 

s.l., s.n., s.a. 101, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Verordnungsblatt ZK L 00580/1 

Verordnungsblatt für das Volksschulwesen im Königreiche Böhmen. Jahrgang 1886. 

Prag, Im k. k. Schulbücher-Verlage, 1887. XVI, 228 s. 8° [25,5×18,5]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Provenience: na 

titulní s. modré elipsovité razírko s textem "VOLKSSCHULE IN KETZELSDORF"; čtenářské poznámky. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Beilage ZK L 00580/2 

Beilage zum Verordnungsblatte für das Volksschulwesen im Königreiche Böhmen. 

s.l., s.n., s.a. 9-109, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Verordnungsblatt ZK L 00581/1 

Verordnungsblatt für das Volksschulwesen im Königreiche Böhmen. Jahrgang 1888. 

Prag, Im k. k. Schulbücher-Verlage, 1889. XVI, 162 s. 8° [26×18]. 

Vazba: poloplátěná (červenočerný papír na lepence), hřbet tmavě hnědé plátno s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). 

Provenience: na titulní s. fialové elipsovité razítko s opisem "VOLKSSCHULE HOPFENDORF". Staré 

signatury: na titulní s. "I. Nr. 31.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Beilage ZK L 00581/2 

Beilage zum Verordnungsblatte für das Volksschulwesen im Königreiche Böhmen. 

s.l., s.n., s.a. 64 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Verordnungsblatt ZK L 00581/3 

Verordnungsblatt für das Volksschulwesen im Königreiche Böhmen. Jahrgang 1889. 

Prag, Im k. k. Schulbücher-Verlage, 1890. XVI, 204 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Beilage ZK L 00581/4 

Beilage zum Verordnungsblatte für das Volksschulwesen im Königreiche Böhmen. 
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s.l., s.n., s.a. 5-69, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Verordnungsblatt ZK L 00581/5 

Verordnungsblatt für das Volksschulwesen im Königreiche Böhmen. Jahrgang 1890. 

Prag, K. k. Schulbücher-Verlag, 1891. XVI, 157, [1] s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Beilage ZK L 00581/6 

Beilage zum Verordnungsblatte für das Volksschulwesen im Königreiche Böhmen. 

s.l., s.n., s.a. 54 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Verordnungsblatt ZK L 00582/1 

Verordnungsblatt für das Volksschulwesen im Königreiche Böhmen. Jahrgang 1894. 

Prag, Kais. kön.Schulbücher-Verlag, 1894. XX, 218 s. 8° [26×18,5]. 

Vazba: poloplátěná (červenohnědý papír na lepence), hřbet modré plátno s papírovým štítkem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Beilage ZK L 00582/2 

Beilage zum Verordnungsblatte für das Volksschulwesen im Königreiche Böhmen. 

s.l., s.n., s.a. 85-92 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Verordnungsblatt ZK L 00583/1 

Verordnungsblatt des k. k. Ministeriums des Innern mit einem Beiblatte für die Angelegenheiten der 

staatlichen Veterinärverwaltung. I. Jahrgang 1901. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1902. [2], III-XXXVI, 326 s. 4° [28×21,5]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskovými linkami a zlaceným 

titulem. Fyzický stav: hřbet zboku natržený, zadní složky uvolněné. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Verordnungsblatt ZK L 00583/2 

Verordnungsblatt des k. k. Ministeriums des Innern mit einem Beiblatte für die Angelegenheiten der 

staatlichen Veterinärverwaltung. II. Jahrgang 1902. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1903. [2], III-XXXII, 368 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Verordnungsblatt ZK L 00584/1 

Verordnungsblatt des k. k. Ministeriums des Innern mit einem Beiblatte für die Angelegenheiten der 

staatlichen Veterinärverwaltung. III. Jahrgang 1903. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1904. [2], III-XXX, 330 s. 4° [28×21,5]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskovými linkami a zlaceným 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-

Uherska). Provenience: na titulní s. rukopisný text "Zámek". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Verordnungsblatt ZK L 00584/2 

Verordnungsblatt des k. k. Ministeriums des Innern mit einem Beiblatte für die Angelegenheiten der 

staatlichen Veterinärverwaltung. IV. Jahrgang 1904. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1905. [2], III-XXXI, 324 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Provenience: na titulní 

s. rukopisný text "Zámek". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Verordnungsblatt ZK L 00585/1 

Verordnungsblatt des k. k. Ministeriums des Innern mit einem Beiblatte für die Angelegenheiten der 

staatlichen Veterinärverwaltung. V. Jahrgang 1905. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1906. [2], III-XXX, 312 s. 4° [28×21]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskovými linkami a zlaceným 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-

Uherska). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Verordnungsblatt ZK L 00585/2 

Verordnungsblatt des k. k. Ministeriums des Innern mit einem Beiblatte für die Angelegenheiten der 

staatlichen Veterinärverwaltung. VI. Jahrgang 1906. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1907. [2], III-XVII, [1], 316 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Verordnungsblatt ZK L 00586/1 

Verordnungsblatt des k. k. Ministeriums des Innern. VII. Jahrgang 1907. 

Wien, Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1908. [2], III-XXV, [1], 514, [1] s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskovými linkami a zlaceným 

titulem. Fyzický stav: pokryv zadní desky mechanicky opotřebený. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Verordnungsblatt ZK L 00586/2 

Verordnungsblatt des k. k. Ministeriums des Innern. VIII. Jahrgang 1908. 

Wien, Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1909. [2], III-XXIX, [1], 596 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Verordnungsblatt ZK L 00587 

Verordnungsblatt des k. k. Ministeriums des Innern. IX. Jahrgang 1909. 

Wien, Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1910. [2], III-XXXII, 443, [1] s. 4° [27,5×21]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskovými linkami a zlaceným 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-

Uherska). Provenience: na titulní s. rukopisný text "Zámek". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Verordnungsblatt ZK L 00588 

Verordnungsblatt des k. k. Ministeriums des Innern. X. Jahrgang 1910. 

Wien, Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1911. [2], III-XXVII, [1], 377, [1] s. 4° [27,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskovými linkami a zlaceným 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-

Uherska). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Verordnungsblatt ZK L 00589 

Verordnungsblatt des k. k. Ministeriums des Innern. XII. Jahrgang 1912. 

Wien, Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1913. [2], III-XXVII, [1], 346 s. 4° [28×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskovými linkami a zlaceným 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-

Uherska). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Verordnungsblatt ZK L 00590 

Verordnungsblatt des k. k. Ministeriums des Innern. XI. Jahrgang 1911. 

Wien, Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1912. [2], III-XXIII, [1], 390 s. 4° [28×20]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskovými linkami a zlaceným 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-

Uherska). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Starr, Franz ZK L 00591/1 

Vollständiges Sach- und Nachschlage-Register zu sämmtlichen Landesgesetzblättern der im Reichsrathe 

vertretenen Königreiche und Länder von deren Beginn 1849 bis zum Schlusse des Jahres 1873 nach 

Materien chronologisch geordnet von Franz Starr, k. k. Justiz-Ministerialsecretär, Ritter des Franz-Josef 

Ordens. Dritter Theil. Böhmen, Mähren und Schlesien. 

Wien, Verlag der G. J. Manz'schen Buchhandlung, 1874. [4], 408 s. 8° [23×15]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se slepotiskem a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (ocelorytina; v oválném rámečku propojená písmena G 

J a M). Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: němčina. 

Starr, Franz ZK L 00591/2 

Ergänzungsband zum völlständigen Sach- und Nachschlage-Register zu sämmtlichen Landesgesetzblättern 

der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder von deren Beginn 1849 bis zum Schlusse des Jahres 

1878 nach Materien chronologisch geordnet von Franz Starr, k. k. Sections-Rathe , Ritter des Franz-Josef-

Ordens und Besitzer der mit dem „Alterhöchsten Wahlspruche“ geschmückten goldenen Medaille. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1879. IV, 220 s. 
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Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: němčina. 

Taschenausgabe ZK L 00592/1 

Taschenausgabe der österreichischen Gesetze. Zweiter Band: Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch. Das 

allgemeine bürgerliche Gesetzbuch für das Kaiserthum Oesterreich sammt allen dasselbe ergänzenden und 

erläuternden Gesetzen und Verordnungen, und den grundsätzlichen Entscheidungen des obersten 

Gerichshofes. 

Wien, Verlag der G. J. Manz'schen Buchhandlung, 1875. VIII, 500 s. 8° [16,5×11,5]. 

Vazba: polousňová (tmavě zelený papír a hnědá useň na lepence), hřbet tmavá useň s falešnými vazy, 

zlacením a titulem. Fyzický stav: vazba mírně mechanicky opotřebená. Grafická výzdoba: na titulní s. signet 

(ocelorytina; v oválném rámečku propojená písmena G J a M). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Taschenausgabe ZK L 00592/2 

Taschenausgabe der österreichischen Gesetze. Vierter Band: Das allgemeine Strafgesetz, das Preßgesetz, 

das Waffengesetz. Das allgemeine Strafgesetz vom 27. Mai 1852, das Preßgesetz vom 17. December 1862, 

das Waffengesetz und alle übrigen die vor die Gerichte gehörigen strafbaren Handlungen betreffenden 

Gesetze und Verordnungen, nebst den ergänzenden und erläuternden Anordnungen und den grund- 

sätzlichen Entscheidungen des obersten Gerichts- und Cassationshofes. Mit einem ausführlichen Register. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. k. Universitäts-Buchhandlung, 1876. VIII, 411, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Taschenausgabe ZK L 00593 

Taschenausgabe der österreichischen Gesetze. Zweiter Band: Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch. Das 

allgemeine bürgerliche Gesetzbuch für das Kaiserthum Oesterreich sammt allen dasselbe ergänzenden und 

erläuternden Gesetzen und Verordnungen, und den grundsätzlichen Entscheidungen d. k. k. obersten 

Gerichshofes. 

Wien, Manz'sche k. k. Hof-Verlags u. Universitäts-Buchhandlung, 1883. VIII, 562 s. 8° [16×11]. 

Vazba: celoplátěná (tmavě hnědá plátno na lepence), hřbet tmavé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). 

Provenience: na versu volného listu přední předsádky fialové razítko s nápisem "FERD. LAMATSCH 

Freisassenhof Ketzelsdorf b. Zwittau". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Taschenausgabe ZK L 00594 

Taschenausgabe der österreichischen Gesetze. Zwölfter Band: Gebührengesetz, Taxgesetz und Gesetz über 

den Verbrauchsstämpel. Mit gesetzlichem Schutz gegen Nachdruck. Das Gebührengesetz vom 9. Februar 

1850; das Taxgesetz vom 27. Jänner 1840; das Gesetz über den Stämpel von Spielkarten, Kalendern, 

Zeitungen und Ankündigungen vom 6. September 1850, sammt allen zu diesen Gesetzen erstossenen 

Nachtrags-Verordnungen und Erläuterungen, dann den einschlägigen Erkenntnissen des 

Verwaltungsgerichtshofes. 

Wien, Manz'sche k. k. Hof-Verlags u. Universitäts-Buchhandlung, I. Kohlmarkt 7., 1884. X, 632 s. 8° 

[16×11]. 

Vazba: celoplátěná (tmavě hnědá plátno na lepence), hřbet tmavé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu potrhaný a popraskaný. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; 

znak císaře Františka Josefa I.). Provenience: na versu volného listu přední předsádky rukopisný text 

"Čihák", na titulní s. modrofialové razítko s nápisem "Fürstlich Thurn u. Taxischen Forstamt Rychmburk.". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Budwiński, Adam ZK L 00595 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, k. k. Hof-Secretär. I. Band. Jahrgang 1876/77. 

Wien, Manz'sche k. k. Hof-Verlags und Universitäts-Buchhandlung, 1878. VI, [2], 644 s. 8° [24×16]. 

Vazba: poloplátěná (modrohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a zlaceným 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka 

Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00596 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, k. k. Hof-Secretär. II. Band. Jahrgang 1878. 

Wien, Manz'sche k. k. Hof-Verlags und Universitäts-Buchhandlung, 1879. IV, 658 s. 8° [23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (modrohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a zlaceným 

titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu zdola natržený. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak 

císaře Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00597 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, k. k. Hof-Secretär. II. Band. Jahrgang 1878. 

Wien, Manz'sche k. k. Hof-Verlags und Universitäts-Buchhandlung, 1879. IV, 658 s. 8° [23,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se sepotiskem a titulem. Fyzický stav: 

ve hřbetu stopy po červotoči. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka 

Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00598 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, k. k. Hof-Secretär. III. Jahrgang 1879. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1879. [4], 519, [1] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se sepotiskem a titulem. Fyzický stav: 

pokryv hřbetu ze stran natržený, pokryv desek po okrajích odřený, ve hřbetu stopy po červotoči. Grafická 

výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00599 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, k. k. Sectionsrath. IV. Jahrgang 1880. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. k. Hofverlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1881. 578, [2] s. 8° 

[24×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a zlaceným titulem. Fyzický 

stav: pokryv hřbetu shora a zdola natržený po okrajích, ve hřbetu stopy po červotoči. Grafická výzdoba: 

na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00600 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, k. k. Sectionsrath. V. Jahrgang 1881. 
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Wien, Verlag der Manz'schen k. k. Hofverlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1882. 522, [2] s. 8° 

[24×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a zlaceným titulem. Fyzický 

stav: pokryv hřbetu shora a zdola po okrajích natržený, ve hřbetu stopy po červotoči. Grafická výzdoba: 

na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00601 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, k. k. Sectionsrath. VI. Jahrgang 1882. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. k. Hofverlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1882. 679, [1] s. 8° 

[23,5×15,5]. 

Vazba: poloplátěná (červený mramor. papír na lepence, hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami a 

zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00602 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. IX. Jahrgang 1885. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. k. Hofverlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1885. 843, [5] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a zlaceným titulem. Fyzický 

stav: pokryv hřbetu zdola po okrajích natržený, ve hřbetu stopy po červotoči. Grafická výzdoba: na titulní 

s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00603 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. IX. Jahrgang 1885. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. k. Hofverlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1885. 843, [5] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (červenočerný mramor. papír na lepence, hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00604 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. X. Jahrgang 1886. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. k. Hofverlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1886. 833, [1] s. 8° 

[23,5×15,5]. 

Vazba: poloplátěná (červenočerný mramor. papír na lepence, hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00605 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. X. Jahrgang 1886. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. k. Hofverlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1886. 833, [1] s. 8° 

[23,5×16]. 
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Vazba: polousňová (červenohnědé plátno na lepence), hřbet červenohnědá useň s nepravými vazy, 

slepotiskem a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu shora po okrajích odtržený. Grafická výzdoba: na titulní 

s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00606 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XI. Jahrgang 1887. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. k. Hofverlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1887. 944, [2] s. 8° 

[23,5×16,5]. 

Vazba: poloplátěná (fialovočerný mramor. papír na lepence, hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00607 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XI. Jahrgang 1887. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. k. Hofverlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1887. 944, [2] s. 8° 

[24×11]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se slepotiskem a titulem. Fyzický stav: ve 

hřbetu stopy po červotoči. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa 

I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00608 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XI. Jahrgang 1887. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. k. Hofverlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1887. 943, [1] s. 8° 

[24×15,5]. 

Vazba: polousňová (hnědé plátno na lepence), hřbet červenohnědá useň s nepravými vazy, slepotiskem a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka 

Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00609 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XII. Jahrgang 1888. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. k. Hofverlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1888. 959, [3] s. 8° 

[24,5×16]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se slepotiskem a titulem. Fyzický stav: 

pokryv hřbetu odřený, pokryv desek po okrajích odřený. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; 

znak císaře Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00610 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XII. Jahrgang 1888. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. k. Hofverlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1888. 959, [3] s. 8° 

[24×15,5]. 

Vazba: polousňová (červenohnědé plátno na lepence), hřbet červenohnědá useň s nepravými vazy, 

slepotiskem a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 



296 

Budwiński, Adam ZK L 00611 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XIII. Jahrgang 1889. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. k. Hofverlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1889. 997, [3] s. 8° 

[24×16,5]. 

Vazba: polousňová (žlutohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a zlaceným 

titulem. Fyzický stav: ve hřbetu stopy po červotoči. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak 

císaře Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00612 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XIII. Jahrgang 1889. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. k. Hofverlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1889. 997, [3] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: polousňová (červenohnědé plátno na lepence), hřbet červenohnědá useň s nepravými vazy, 

slepotiskem a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00613 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XIV. Jahrgang 1890. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hofverlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1890. 868, [4] s. 8° 

[24,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se slepotiskem a zlaceným titulem. Fyzický 

stav: ve hřbetu stopy po červotoči, některé složky uvolněné. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00614 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XIV. Jahrgang 1890. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hofverlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1890. 868, [2] s. 8° 

[24×16,5]. 

Vazba: poloplátěná (zelenohnědý mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00615 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XIV. Jahrgang 1890. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hofverlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1890. 868, [4] s. 8° 

[24×15,5]. 

Vazba: polousňová (červenohnědé plátno na lepence), hřbet červenohnědá useň s nepravými vazy, 

slepotiskem a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Budwiński, Adam ZK L 00616 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XV. Jahrgang 1891. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1891. 1038, [2] s. 8° 

[24×15,5]. 

Vazba: polousňová (červený mamor. papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu shora natržený. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00617 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XV. Jahrgang 1891. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1891. 1038, [2] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenohnědý mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00618 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XV. Jahrgang 1891. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1891. 1038, [2] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00619 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XVI. Jahrgang 1892. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1892. 1135, [1] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenohnědý mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: pokryv desek po okrajích odřený. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00620 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XVI. Jahrgang 1892. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1892. 1135, [1] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: celoplátěná (červenohnědé plátno na lepence), hřbet červenohnědé plátno se slepotiskem a 

zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Budwiński, Adam ZK L 00621 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XVII. Jahrgang 1893. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1893. 1249, [1] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenošedý mramor. papír na lepence) hřbet šedé plátno se slepotiskovými linkami a 

zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00622 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XVII. Jahrgang 1893. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1893. 1249, [1] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00623 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XVIII. Jahrgang 1894. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1894. 697, [7] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenohnědý mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00624 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XVIII. Jahrgang 1894. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1894. 1299, [1] s. 8° 

[24×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Provenience: na 

titulní s. modré razítko s textem "OBECNÍ ÚŘAD KRÁL.VĚN.MĚSTA POLIČKY". Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00625 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XVIII. Jahrgang 1894. II. Theil. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1894. 1299, [1] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se slepotiskem a titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Budwiński, Adam ZK L 00626 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XIX. Jahrgang 1895. I. Theil. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1895. 848 s. 8° 

[23×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenohnědý mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00627 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XIX. Jahrgang 1895. II. Theil. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1895. 1552 s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenohnědý mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00628 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XX. Jahrgang 1896. I. Theil. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1896. 1132, [2] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00629 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XX. Jahrgang 1896. I. Theil. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1896. 2043, [1] s. 8° 

[24×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00630 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Generalpräsident des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XXI. Jahrgang 

1897. I. Theil. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1897. 1075, [1] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Budwiński, Adam ZK L 00631 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Senatspräsidenten des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XXI. Jahrgang 

1897. I. Theil. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1897. 1832, [2] s. 8° 

[24×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00632 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Generalpräsident des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XXI. Jahrgang 

1897. II. Theil. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1897. 1832, [2] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00633 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Generalpräsidenten des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XXII. Jahrgang 

1898. Finanzrechtlicher Theil. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1898. 599, [1] s. 8° 

[24×15,5]. 

Vazba: poloplátěná (zelenošedý mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami a 

zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00634 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Generalpräsidenten des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XXII. Jahrgang 

1898. Administrativrechtlicher Theil. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1898. 1498, [2] s. 8° 

[24×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenošedý mramor. papír na lepence) hřbet šedé plátno se slepotiskovými linkami a 

zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00635/1 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Senatspräsidenten des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XXII. Jahrgang 

1898. Administrativrechticher Theil. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1898. 1498, [2] s. 8° 

[24×16]. 
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Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Budwiński, Adam ZK L 00635/2 

Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Zusammengestellt auf dessen Veranlassung von Dr. 

Adam Freiherrn von Budwiński, Senatspräsidenten des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XXII. Jahrgang 

1898. Finanzrechtlicher Theil. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1898. 599, [1] s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Alter, Rudolf ZK L 00636 

Budwiński's Sammlung der Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XXIV. Jahrgang 1900. 

Administrativrechtlicher Theil. Zusammengestellt über Auftrag von Dr. Rudolf Alter, Senats-präsident des 

k. k. Verwaltungsgerichtshofes. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1901. 1295, [1] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenohnědý mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reissig, Heinrich ZK L 00637 

Budwiński's Sammlung der Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XXIV. Jahrgang 1900. 

Finanzrechtlicher Theil. Zusammengestellt über Auftrag von Dr. Heinrich Reissig, Rath des k. k. 

Verwaltungsgerichtshofes. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1901. 1019, [1] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenohnědý mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Alter, Rudolf ZK L 00638 

Budwiński's Sammlung der Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Administrativrechtlicher 

Theil. Zusammengestellt über Auftrag von Dr. Rudolf Alter, Senats-präsident des k. k. 

Verwaltungsgerichtshofes. XXV. Jahrgang 1901. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1901. 1465, [1] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenohnědý mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reissig, Heinrich ZK L 00639 

Budwiński's Sammlung der Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Finanzrechtlicher Theil. 

Zusammengestellt über Auftrag von Dr. Heinrich Reissig, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XXV. 

Jahrgang 1901. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1901. 1144, [2] s. 8° 

[23,5×16]. 
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Vazba: poloplátěná (zelenohnědý mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Alter, Rudolf ZK L 00640 

Budwiński's Sammlung der Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XXVI. Jahrgang 1902. 

Administrativrechtlicher Teil. Zusammengestellt über Auftrag von Dr. Rudolf Alter, Senats-präsident des 

k. k. Verwaltungsgerichtshofes. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1902. 1459, [1] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reissig, Heinrich ZK L 00641 

Budwiński's Sammlung der Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XXVI. Jahrgang 1902. 

Finanzrechtlicher Teil. Zusammengestellt über Auftrag von Dr. Heinrich Reissig, Rat des k. k. 

Verwaltungsgerichtshofes. 

Wien, Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1902. 1199, [1] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný mramor. papír na lepence) hřbet šedé plátno se slepotiskovými linkami a 

zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Alter, Rudolf ZK L 00642 

Budwińskis Sammlung der Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XXVII. Jahrgang 1903. 

Administrativrechtlicher Teil. Zusammengestellt über Auftrag von Dr. Rudolf Alter, Senats-präsident des 

k. k. Verwaltungsgerichtshofes. 

Wien, Verlag der Manzschen k. u. k. Hof-Verlags- u. Univers.-Buchhandlung, 1903. 1630, [2] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, grotesk. Jazyk: němčina. 

Reissig, Heinrich ZK L 00643 

Budwińskis Sammlung der Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XXVII. Jahrgang 1903. 

Finanzrechtlicher Teil. Zusammengestellt über Auftrag von Dr. Heinrich Reissig, Rat des k. k. 

Verwaltungsgerichtshofes. 

Wien, Verlag der Manzschen k. u. k. Hof-Verlags- u. Univers.-Buchhandlung, 1903. 1408, [1] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, grotesk. Jazyk: němčina. 

Alter, Rudolf ZK L 00644 

Budwińskis Sammlung der Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XXVIII. Jahrgang 1904. 

Administrativrechtlicher Teil. Zusammengestellt über Auftrag von Dr. Rudolf Alter, Senats-präsident des 

k. k. Verwaltungsgerichtshofes. 
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Wien, Verlag der Manzschen k. u. k. Hof-Verlags- u. Univers.-Buchhandlung, 1904. 1620, [2] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, grotesk. Jazyk: němčina. 

Alter, Rudolf ZK L 00645 

Budwińskis Sammlung der Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XXIX. Jahrgang 1905. 

Administrativrechtlicher Teil. Zusammengestellt über Auftrag von Dr. Rudolf Alter, Senats-präsident des 

k. k. Verwaltungsgerichtshofes. 

Wien, Verlag der Manzschen k. u. k. Hof-Verlags- u. Univers.-Buchhandlung, 1905. 1568, [2] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, grotesk. Jazyk: němčina. 

Reissig, Heinrich ZK L 00646 

Budwińskis Sammlung der Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XXIX. Jahrgang 1905. 

Finanzrechtlicher Teil. Zusammengestellt über Auftrag von Dr. Heinrich Reissig, Senats-präsident des k. 

k. Verwaltungsgerichtshofes. 

Wien, Verlag der Manzschen k. u. k. Hof-Verlags- u. Univers.-Buchhandlung, 1905. 1574, [2] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, grotesk. Jazyk: němčina. 

Alter, Rudolf ZK L 00647 

Budwińskis Sammlung der Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XXX. Jahrgang 1906. 

Administrativrechtlicher Teil. Zusammengestellt über Auftrag von Dr. Rudolf Alter, Senats-präsident des 

k. k. Verwaltungsgerichtshofes. 

Wien, Verlag der Manzschen k. u. k. Hof-Verlags- u. Univers.-Buchhandlung, 1906. 1497, [1] s. 8° 

[23×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, grotesk. Jazyk: němčina. 

Reissig, Heinrich ZK L 00648 

Budwińskis Sammlung der Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XXX. Jahrgang 1906. 

Finanzrechtlicher Teil. Zusammengestellt über Auftrag von Dr. Heinrich Reissig, Senats-präsident des k. 

k. Verwaltungsgerichtshofes. 

Wien, Verlag der Manzschen k. u. k. Hof-Verlags- u. Univers.-Buchhandlung, 1906. 1634, [2] s. 8° 

[23×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, grotesk. Jazyk: němčina. 
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Alter, Rudolf ZK L 00649 

Budwińskis Sammlung der Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XXXI. Jahrgang 1907. 

Administrativrechtlicher Teil. Zusammengestellt über Auftrag von Dr. Heinrich Reissig, Senatspräsident 

des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. 

Wien, Verlag der Manzschen k. u. k. Hof-Verlags- u. Univers.-Buchhandlung, 1907. 1419, [1] s. 8° 

[23×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, grotesk. Jazyk: němčina. 

Alter, Rudolf ZK L 00650 

Budwińskis Sammlung der Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XXXII. Jahrgang 1908. 

Administrativrechtlicher Teil. Zusammengestellt über Auftrag von Dr. Heinrich Reissig, Senatspräsident 

des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. 

Wien, Verlag der Manzschen k. u. k. Hof-Verlags- u. Univers.-Buchhandlung, 1908. 1503, [1] s. 8° 

[23×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, grotesk. Jazyk: němčina. 

Popelka, August ZK L 00651 

Budwińskis Sammlung der Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XXXIV. Jahrgang 1910. 

Administrativrechtlicher Teil. Zusammengestellt über Auftrag von Dr. August Ritter von Popelka, 

Senatspräsident des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. 

Wien, Verlag der Manzschen k. u. k. Hof-Verlags- u. Univers.-Buchhandlung, 1911. 1931, [1] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenohnědý mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, grotesk. Jazyk: němčina. 

Popelka, August ZK L 00652 

Budwińskis Sammlung der Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XXXV. Jahrgang 1911. 

Administrativrechtlicher Teil. Über Auftrag zusammengestellt von Dr. August Ritter von Popelka, 

Senatspräsident des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. 

Wien, Verlag der Manzschen k. u. k. Hof-Verlags- u. Univers.-Buchhandlung, 1912. 2021, [3] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenohnědý mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, grotesk. Jazyk: němčina. 

Popelka, August ZK L 00653 

Budwińskis Sammlung der Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XXXVI. Jahrgang 1912. 

Administrativrechtlicher Teil. Üüber Auftrag zusammengestellt von Dr. Rudolf Alter, Senatspräsident des 

k. k. Verwaltungsgerichtshofes. 

Wien, Verlag der Manzschen k. u. k. Hof-Verlags- u. Univers.-Buchhandlung, 1912. 1808, [2] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelenohnědý mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu shora vpravo natržený. Grafická výzdoba: na titulní s. 
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viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, grotesk. Jazyk: 

němčina. 

Popelka, August ZK L 00654 

Budwińskis Sammlung der Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. XXXVII. Jahrgang 1913. 

Administrativrechtlicher Teil. Üüber Auftrag zusammengestellt von Dr. Rudolf Alter, Senatspräsident des 

k. k. Verwaltungsgerichtshofes. 

Wien, Verlag der Manzschen k. u. k. Hof-Verlags- u. Univers.-Buchhandlung, 1913. 1628, [4] s. 8° 

[24×16]. 

Vazba: poloplátěná (černohnědý mramor. papír na lepence) hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře 

Františka Josefa I.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, grotesk. Jazyk: němčina. 

Amtsblatt ZK L 00655/1 

Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft zu Leitomischl. Úřední list c. k. okresního hejtmanství V 

LITOMYŠLI. 1878. 

s.l. (Litomyšl), s.n. (Jos. Bergrová v Litomyšli), 1878. č. 1-19/1878. [4°] [27×22]. 

Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. 

Fyzický stav: pokryv desek mechanicky opotřebený, některé listy slepované. Barva tisku: černá. Písmo: 

čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

ÚŘEDNÍ LIST ZK L 00655/2 

ÚŘEDNÍ LIST C. K. OKRESNÍHO HEJTMANSTVÍ v Litomyšli 1879. Amtsblatt der k. k. 

Bezirkshauptmannschaft zu Leitomischl 1879 

s.l. (Litomyšl), s.n. (Jos. Bergrová v Litomyšli), 1879. č. 1-15/1879. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Amtsblatt ZK L 00655/3 

Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft zu Leitomischl. 1880. Úřední list c. k. okresního hejtmanství 

V LITOMYŠLI. 1880. 

s.l. (Litomyšl), s.n. (Jos. Bergrová v Litomyšli), 1880. č. 1-18/1880. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Úřední list ZK L 00655/4 

Úřední list c. k. okresního hejtmanství V LITOMYŠLI 1881. Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft 

zu Leitomischl 1881 

s.l. (Litomyšl), s.n. (Jos. Bergrová v Litomyšli), 1881. č. 1-18/1881. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Amtsblatt ZK L 00656/1 

Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft zu Leitomischl 1882. Úřední list c. k. okresního hejtmanství V 

LITOMYŠLI 1882. 

s.l. (Litomyšl), s.n. (Jos. Bergrová v Litomyšli), 1882. č. 1-16/1882. [4°] [27×22]. 
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Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a titulem. 

Fyzický stav: pokryv desek mechanicky opotřebený, některé listy slepované. Barva tisku: černá. Písmo: 

čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Úřední list ZK L 00656/2 

Úřední list c. k. okresního hejtmanství V LITOMYŠLI 1883. Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft 

zu Leitomischl 1883. 

s.l. (Litomyšl), s.n. (Jos. Bergrová v Litomyšli), 1883. č. 1-14/1883. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Amtsblatt ZK L 00656/3 

Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft zu Leitomischl 1884. ÚŘEDNÍ LIST c. k. okresního 

hejtmanství V LITOMYŠLI 1884. 

s.l. (Litomyšl), s.n. (Jos. Bergrová v Litomyšli), 1884. č. 1-13/1884. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou a groteskem, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Úřední list ZK L 00656/4 

Úřední list c. k. okresního hejtmanství v Litomyšli 1885. Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft zu 

Leitomischl 1885 

s.l. (Litomyšl), s.n. (Jos. Bergrová v Litomyšli), 1885. č. 1-13/1885. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou a groteskem, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Úřední list ZK L 00656/5 

Úřední list c. k. okresního hejtmanství v Litomyšli 1885. Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft zu 

Leitomischl 1885. [i.e. 1886] 

s.l. (Litomyšl), s.n. (Jos. Bergrová v Litomyšli), [1886]. č. 1-14/1886. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Amtsblatt ZK L 00657/1 

Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Leitomischl. Úřední list c. k. Okresního hejtmanství v 

Litomyšli. 1889. 

(in Leitomischl), (Druckt Jos. Berger in Leitomischl), (1889). č. 1-15/1889. [4°] [29,5×23]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovným štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. fialové inventární razítko s textem "Volksschule Hopfendorf". 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou a groteskem, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Úřední list ZK L 00657/2 

Úřední list c. k. okresního hejtmanství v Litomyšli, Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft in 

Leitomischl. 1890. 

(in Leitomischl), (Druckt V. Augusta, vorm. Jos. Berger in Leitomischl), (1890). č. 2-18/1890. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou a groteskem, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 
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Amtsblatt ZK L 00657/3 

Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Leitomischl. Úřední list c. k. Okresního hejtmanství v 

Litomyšli. 1891. 

(in Leitomischl), (Druckt V. Augusta, vorm. Jos. Berger in Leitomischl), (1891). č. 2-14/1891. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou a groteskem, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Amtsblatt ZK L 00657/4 

Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Leitomischl. Úřední list c. k. Okresního hejtmanství v 

Litomyšli. 1892. 

(in Leitomischl), (Druckt V. Augusta, vorm. Jos. Berger in Leitomischl), (1892). č. 1-15/1892. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou a groteskem, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Úřední list ZK L 00657/5 

Úřední list c. k. okresního hejtmanství v Litomyšli, Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft in 

Leitomischl. 1893. 

(in Leitomischl), (Druckt V. Augusta, vorm. Jos. Berger in Leitomischl), (1893). č. 1-14/1893. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Úřední list ZK L 00657/6 

Úřední list c. k. okresního hejtmanství v Litomyšli, Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft in 

Leitomischl. 1894. 

(in Leitomischl), (Druckt V. Augusta, vorm. Jos. Berger in Leitomischl), (1894). č. 1-15/1894. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Amtsblatt ZK L 00657/7 

Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Leitomischl. Úřední list c. k. Okresního hejtmanství v 

Litomyšli. 1895. 

(in Leitomischl), (Druckt V. Augusta, vorm. Jos. Berger in Leitomischl), (1895). č. 3-13/1895. 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Amtsblatt ZK L 00658 

Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Leitomischl. Úřední list c. k. Okresního hejtmanství v 

Litomyšli. 1889. 

(in Leitomischl), (Druckt Jos. Berger in Leitomischl), (1889). č. 1-16/1889. [4°] [29×23]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovným štítkem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na titulní s. rukopisný text "Dittersdorf". Barva tisku: černá. Písmo: čeština 

antikvou a groteskem, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Amtsblatt ZK L 00659 

Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Leitomischl. Úřední list c. k. Okresního hejtmanství v 

Litomyšli. 1890. 

(in Leitomischl), (Druckt V. Augusta, vorm. Jos. Berger in Leitomischl), (1890). č. 1-19/1890. [4°] 

[29×23]. 
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Vazba: poloplátěná (hnědý mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovným štítkem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na titulní s. rukopisný text "Dittersdorf". Barva tisku: černá. Písmo: čeština 

antikvou a groteskem, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Úřední list ZK L 00660/1 

[Úřední list c. k. okresního hejtmanství v Litomyšli 1894. Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft zu 

Leitomischl 1894]. 

s.l. (Litomyšl), s.n. (Tiskem V. Augusty, dříve Jos. Bergrové v Litomyšli), [1894]. č. 1-15/1894. [4°] 

[29,5×23]. 

Vazba: poloplátěná (modrý škrobový papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem. Fyzický 

stav: nekompl.; chybí titulní l., pokryv hřbetu z části odtržený, známky mechanického poškození. Barva 

tisku: černá. Písmo: čeština antikvou a groteskem, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Úřední list ZK L 00660/2 

[Úřední list c. k. okresního hejtmanství v Litomyšli 1895. Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft zu 

Leitomischl 1895]. 

s.l. (Litomyšl), s.n. (Tiskem V. Augusty, dříve Jos. Bergrové v Litomyšli), [1895]. č. 1-14/1895. 

nekompl.; chybí titulní l. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou a groteskem, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Úřední list ZK L 00660/3 

[Úřední list c. k. okresního hejtmanství v Litomyšli 1896. Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft zu 

Leitomischl 1896]. 

s.l. (Litomyšl), s.n. (Tiskem V. Augusty, dříve Jos. Bergrové v Litomyšli), [1896]. č. 1-15/1896. 

nekompl.; chybí titulní l. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou a groteskem, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Úřední list ZK L 00661/1 

[Úřední list c. k. okresního hejtmanství v Litomyšli 1896. Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft zu 

Leitomischl 1896]. 

s.l. (Litomyšl), s.n. (Tiskem V. Augusty, dříve Jos. Bergrové v Litomyšli), [1896]. č. 1-15/1896. [4°] 

[29×23]. 

Vazba: poloplátěná (červenočerný stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l., první listy částečně utržené. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Provenience: na titulní s. fialové inventární razítko s textem 

"Volksschule Hopfendorf". Staré signatury: na titulní s. v razítku "GV 86.". Barva tisku: černá. Písmo: 

čeština antikvou a groteskem, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Úřední list ZK L 00661/2 

[Úřední list c. k. okresního hejtmanství v Litomyšli 1897. Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft zu 

Leitomischl 1897] 

s.l. (Litomyšl), s.n. (Tiskem V. Augusty, dříve Jos. Bergrové v Litomyšli), [1897]. č. 1-22/1897. 

nekompl.; chybí titulní l. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou a groteskem, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 
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Amtsblatt ZK L 00662 

Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft und des k. k. Bezirks-Schulrates in Leitomischl. Úřední list c. 

k. okresního hejtmanství a c. k. okresní školní rady v Litomyšli. 1911. 

(v Litomyšli), (Tiskem V. Augusty v Litomyšli), (1911). 80 s. [4°] [28,5×22,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír a hnědé plátno na lepence), hřbet černá useň s papírovým 

štítkem. Fyzický stav: listy zohýbané a zašpiněné. Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou a groteskem, 

němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Úřední list ZK L 00663 

Úřední list c. k. okresního hejtmanství a c. k. okresní školní rady v Litomyšli. Amtsblatt der k. k. 

Bezirkshauptmannschaft und des k. k. Bezirks-Schulrates in Leitomischl. 1912. 

(v Litomyšli), (Tiskem V. Augusty v Litomyšli), (1912). 70 s. [4°] [29×22]. 

Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír a hnědé plátno na lepence), hřbet černá useň s papírovým 

štítkem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: čtenářské poznámky. Barva tisku: černá. Písmo: čeština 

antikvou a groteskem, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Wolski, Ludwig ZK L 00664 

Das Judikatenbuch des k. k. Verwaltungsgerichtshofes, enthaltend sämmtliche, von dem genannten 

Gerichtshofe in Verwaltungsgegenständen ausgesprochenen Rechtsgrundsätze in übersichtlich-organischer 

Zusammenstellung. Hand-, Hilfs- und Nachschlagebuch für das rechtsuchende Publicum, für Gemeinden, 

politische, Finanz- und autonome Behörden und Beamte, Advokaten, Notare, sowie zum Selbststudium des 

Verwaltungsrechtes bearbeitet von Dr. Ludwig Wolski, Hof- und Gerichtsadvokat in Wien. 

Wien, Manz'sche k. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1884. XXII, [2], 453, [1] s. 8° 

[22,5×15]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Alter, Rudolf ZK L 00665 

Judikatenbuch des Verwaltungsgerichtshofes fortgesetzt von Dr. Rudolf Alter, Rath am k. k. 

Verwaltungsgerichtshofe. 

Wien, Manz'sche k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1890. XXIX, [3], 512, 31, [1] s. 8° 

[22,5×15]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Alter, Rudolf ZK L 00666 

Judikatenbuch des Verwaltungsgerichtshofes fortgesetzt von Dr. Rudolf Alter, Rath am k. k. 

Verwaltungsgerichtshofe. Die Judikate der Jahre 1889-1890. 

Wien, Manz'sche k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1891. XXV, [3], 238, [2] s. 8° 

[22,5×15]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Alter, Rudolf ZK L 00667 

Judikatenbuch des Verwaltungsgerichtshofes fortgesetzt von Dr. Rudolf Alter, Senatspräsident am k. k. 

Verwaltungsgerichtshofe. Die Judikate der Jahre 1891-1893. 

Wien, Manz'sche k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1895. XXXIV, [2] s. 8° [22,5×15]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reissig, Heinrich ZK L 00668 

Judikatenbuch des Verwaltungsgerichtshofes. Fünfter Band. Erste Abtheilung. Finanzrechtlicher Theil von 

Dr. Heinrich Reitzig, Rath des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Die Judikate der Jahre 1894-1899. 

Wien, Manz'sche k. und k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1901. [2], XII, 272, 47, [1] s. 8° 

[22,5×15]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Alter, Rudolf ZK L 00669 

Judikatenbuch des Verwaltungsgerichtshofes. Fünfter Band. Zweite Abtheilung. Administrative 

Rechtssachen von Dr. Rudolf Alter, Senatspräsident am k. k. Verwaltungsgerichtshofe. Die Judikate der 

Jahre 1894-1901. 

Wien, Manz'sche k. u k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1903. XXX, [2], 784 s. 8° 

[22,5×15]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reissig, Heinrich ZK L 00670 

Judikatenbuch des Verwaltungsgerichtshofes. Sechster Band. Erste Abteilung. Finanzrechtlicher Teil von 

Dr. Heinrich Reitzig, Senatspräsident am k. k. Verwaltungsgerichtshofe. Die Judikate der Jahre 1900-1903. 

Wien, Manz'sche k. u k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1904. XIV, 377, [1], 48 s. 8° 

[22,5×15]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Alter, Rudolf ZK L 00671 

Judikatenbuch des Verwaltungsgerichtshofes. Sechster Band. Zweite Abteilung. Administrative 

Rechtssachen von Dr. Rudolf Alter, II. Präsident des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Die Judikate der Jahre 

1902-1908. 

Wien, Manzsche k. u k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1911. LII, 1107, [1] s. 8° [22,5×15]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Reissig, Heinrich ZK L 00672 

Judikatenbuch des Verwaltungsgerichtshofes. Siebenter Band. Erste Abteilung. Finanzrechtlicher Teil von 

Dr. Heinrich Reitzig, Senatspräsident am k. k. Verwaltungsgerichtshofe. Die Judikate der Jahre 1904-1905. 

Wien, Manzsche k. u k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1906. XIV, 319, [1], 18 s. 8° 

[22,5×15]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Popelka, August; Hennig, Friedrich ZK L 00673 

Judikatenbuch des Verwaltungsgerichtshofes. Siebenter Band. Zweite Abteilung. Administrative 

Rechtssachen von Dr. August Ritter von Popelka, Senatspräsident des Verwaltungsgerichtshofes. Friedrich 

Ritter von Hennig, Hofsekretär des Verwaltungsgerichtshofes. Die Judikate der Jahre 1909-1911 

Wien, Manzsche k. u k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1913. XLVI, 841, [1] s. 8° 

[22,5×15]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Reissig, Heinrich ZK L 00674 

Judikatenbuch des Verwaltungsgerichtshofes. Achter Band. Erste Abteilung. Finanzrechtlicher Teil von 

Dr. Heinrich Reitzig, Senatspräsident am k. k. Verwaltungsgerichtshofe. Die Judikate der Jahre 1906-1908. 

Wien, Manzsche k. u k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1909. XV, [1], 380 s. 8° [22,5×15]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; znak císaře Františka Josefa I.). Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Popelka, František Ladislav ZK L 00675 

HASIČSTVÍ. Rukověť obcím a sborům hasičským, obsahující soubor zákonů a předpisů daných o policii 

požární, o povinnosti pojišťoven k příspěvkům na hasičství a ku podpoře hasičův, řád hasení a zákon o 

právě spolčovacím se všemi příslušnými doplňky a formuláři. Upravil FR. LAD. POPELKA, okresní 

tajemník. 

v Poličce, Nakladatelství Fr. L. Popelky, 1887. 142, [6] s. 8° [19,5×13]. 

Vazba: polousňová (tmavě hnědý papír a hnědá useň na lepence), hřbet tmavá useň se slepotiskovými 

linkami. Fyzický stav: titulní list vytržený. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (čárový lept; meč a fasces 

zkřížené za lví hlavou). Staré signatury: na hřbetu papírový štítek s modrým linkovým orámováním s č. 59, 

na vloženém katalogizačním lístku č. 59. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. Vložené 

dokumenty: na titulní s. vyplněný katalogizační lístek, v zadní předsádce 2 sešity "ŘÁD HASENÍ OHNĚ V 

KRÁL. VĚN. MĚSTĚ POLIČCE". 

Pražák, Jiří ZK L 00676/1 

ZÁKONY Z OBORU ÚSTAVY OBECNÍ A ZEMSKÉ, které k potřebě studijících vysokých škol a 

praktiků sestavil J. U. Dr. JIŘÍ PRAŽÁK, c. k. řádný professor rakouského práva veřejného při českém 

vys. Učení Karlo-Ferdinandském v Praze a řádný člen České Akademie císaře Františka Josefa pro vědu, 

slovesnost a umění. 

V PRAZE, NÁKLADEM JEDNOTY PRÁVNICKÉ V PRAZE. NÁRODNÍ TISKÁRNA A 

NAKLADATELSTVO., 1895. [6], 218 s. 8° [23×16]. 
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Vazba: polousňová (hnědožlutý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na titulní s. modré kulaté razítko s opisem "RADA MĚSTA LITOMYŠLE" a rukopisný 

text "Město". Staré signatury: na hřbetu papírový štítek s modrým geometrickým orámolváním s č. 448. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Pražák, Jiří ZK L 00676/2 

ZÁKONY Z OBORU ÚSTAVY OBECNÍ A ZEMSKÉ, které k potřebě studijících vysokých škol a 

praktiků sestavil J. U. Dr. JIŘÍ PRAŽÁK, c. k. řádný professor rakouského práva veřejného při českém 

vys. Učení Karlo-Ferdinandském v Praze a řádný člen České Akademie císaře Františka Josefa pro vědu, 

slovesnost a umění. Zvláštní otisk přílohy třetího dílu spisu téhož autora „Rakouské právo ústavní“. 

V PRAZE, NÁKLADEM JEDNOTY PRÁVNICKÉ V PRAZE. NÁRODNÍ TISKÁRNA A 

NAKLADATELSTVO., 1898. [2], 255 s. 

Provenience: na titulní s. a na s. 137 modré kulaté razítko s opisem "RADA MĚSTA LITOMYŠLE". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Pražák, Jiří ZK L 00676/3 

ZÁKONY Z OBORU ÚSTAVY ŘÍŠE RAKOUSKO-UHERSKÉ, které k potřebě studijících vysokých 

škol i praktiků sestavil J. U. Dr. JIŘÍ PRAŽÁK, rytíř řádu železné koruny III. třídy, c. k. řádný profesor 

rakouského práva veřejného při českém vys. Učení Karlo-Ferdinandském v Praze a řádný člen České 

Akademie císaře Františka Josefa pro vědu, slovesnost a umění. Zvláštní otisk přílohy třetího dílu spisu 

téhož autora „Rakouské právo ústavní“. 

V PRAZE, NÁKLADEM JEDNOTY PRÁVNICKÉ V PRAZE. NÁRODNÍ TISKÁRNA A 

NAKLADATELSTVO., 1900. [8], 204 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

ZÁKONY ZK L 00677 

ZÁKONY ŠKOLSKÉ. V. Nálezy a rozhodnutí c. k. správního a c. k. říšského soudu. 

V PRAZE, Vydává Zemský Ústřední spolek jednot učitelských v Království Českém. Tiskem Dra. Ed. 

Grégra a syna. - Nákladem vlastním., 1904. 768 s. 8° [16×11]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Knopf, Filip ZK L 00678 

Obce právo a moc. Nezbytná pomůcka pro starosty obcí, členy zastupitelstev obecních, korporace 

samosprávné, úřady hospodářské, lesnické aj. Díl II. 

V PRAZE, NAKLADATEL I. L. KOBER KNIHKUPECTVÍ., 1904. [2], 989, [1] s. 8° [23,5×16]. 

Vazba: polousňová (černý papír na dýze), hřbet černá useň se slepotiskem, zlacením a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu shora zcela odtržené, pokryv desek odřený, exemplář napaden plísní, volné 

listy předsádek a krajní složky vytržené nebo uvolněné. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; 

znak českého království lemovaný lipovým věncem, nad štítem se vznáší svatováclavská koruna). Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

SBÍRKA ZK L 00679 

SBÍRKA PŘEDPISŮ platných v království Českém o klidu nedělním při živnostech. 

PRAHA, Z místodržitelské knihtiskárny, [1909]. [4], 142, [2] s. 8° [20×13,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. fialové kulaté razítko s litomyšlským městským znakem 
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uprostřed a opisem "RADA MĚSTA LITOMYŠLE". Staré signatury: na papírovém štítku na hřbetu č. 303. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Vážný, František ZK L 00680 

Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních. Svazek prvý, obsahující 

rozhodnutí z roku 1919 a 1920. Pořádá z příkazu předsednictva nejvyššího soudu senátní president tohoto 

soudu Dr. FRANTIŠEK VÁŽNÝ. 

V PRAZE, Nakladatel a vydavatel: Právnické vydavatelství v Praze, společnost s. r. o. Tiskem 

chronotypografického závodu firmy Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1921. VI, [2], 455, [1] s. 8° 

[24×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem a pap. štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. černé kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem 

"OKRESNÍ SOUD V LITOMYŠLI", totéž razítko v menším. Staré signatury: na papírovém štítku na hřbetu 

"C 72 I-II", na versu volného listu přední předsádky "Pres. 435 21/30", na s. II "C 72 I-II". Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Vážný, František ZK L 00681 

Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních. Svazek druhý, <od čísla 323 

do čísla 674> obsahující rozhodnutí z roku 1921. Pořádá z příkazu předsednictva nejvyššího soudu senátní 

president tohoto soudu Dr. FRANTIŠEK VÁŽNÝ. 

V PRAZE, Nakladatel a vydavatel: Právnické vydavatelství v Praze, společnost s. r. o. Tiskem 

chronotypografického závodu firmy Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1922. VI, [2], 558, [2] s. 8° 

[24×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem a pap. štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. černé kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem 

"OKRESNÍ SOUD V LITOMYŠLI", totéž razítko v menším. Staré signatury: na papírovém štítku na hřbetu 

"C 72 III", na versu volného listu přední předsádky "Pres. 435 21/30", na s. "II C 72 III". Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Vážný, František ZK L 00682 

Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních. Svazek druhý, <od čísla 675 

do čísla 1061> obsahující rozhodnutí z roku 1922. Z příkazu nejvyššího soudu pořádá II. president tohoto 

soudu Dr. FRANTIŠEK VÁŽNÝ. 

V PRAZE, Nakladatel a vydavatel: Právnické vydavatelství v Praze, společnost s. r. o. Tiskem 

chronotypografického závodu firmy Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1924. VI, [2], 635, [1] s. 8° 

[24×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem a pap. štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. černé kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem 

"OKRESNÍ SOUD V LITOMYŠLI", totéž razítko v menším. Staré signatury: na papírovém štítku na hřbetu 

"C 72 IV", na versu volného listu přední předsádky "Pres. 435 21/30", na s. II C 72 IV. Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Vážný, František ZK L 00683 

Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních. Svazek čtvrtý, <od čísla 1062 

do čísla 1428> obsahující rozhodnutí z roku 1923. Ročník V. Z příkazu nejvyššího soudu pořádá II. 

president tohoto soudu Dr. FRANTIŠEK VÁŽNÝ. 

V PRAZE, Nakladatel a vydavatel: Právnické vydavatelství v Praze, společnost s. r. o. Tiskem 

chronotypografického závodu firmy Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1925. VI, [2], 644 s. 8° [23,5×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem a zpola utrženým 

pap. štítkem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na s. II a 644 modré inventární razítko s textem "ÚŘEDNÍ 
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KNIHOVNA okresního soudu ve Svitavách". Staré signatury: na s. II a 644 v razítku "C16/V". Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Vážný, František ZK L 00684 

Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních. Ročník šestý, <od čísla 1429 

do čísla 1842> obsahující rozhodnutí z roku 1924. Pořádá z příkazu předsednictva nejvyššího soudu II. 

president tohoto soudu Dr. FRANTIŠEK VÁŽNÝ. 

V PRAZE, Nakladatel a vydavatel: Právnické vydavatelství v Praze, společnost s. r. o. Tiskem 

chronotypografického závodu firmy Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1925. VI, [2], 842 s. 8° [24×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem a pap. štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. černé kulaté razítko s malým znakem první Československé 

republiky uprostřed a opisem "OKRESNÍ SOUD V POLIČCE" a fialové kulaté razítko s českým lvem 

uprostřed a opisem "OKRESNÍ SOUD V POLIČCE". Staré signatury: na papírovém štítku na hřbetu a na 

s. II "C 2", na titulní s. "Inventář úřední knihovny č. pol. 106/V". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: 

čeština. 

Vážný, František ZK L 00685 

Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních. Ročník sedmý, <od čísla 1843 

do čísla 2227> obsahující rozhodnutí z roku 1925. Pořádá z příkazu předsednictva nejvyššího soudu II. 

president tohoto soudu Dr. FRANTIŠEK VÁŽNÝ. 

V PRAZE, Nakladatel a vydavatel: Právnické vydavatelství v Praze, společnost s. r. o. Tiskem 

chronotypografického závodu firmy Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1926. VI, [2], 871, [1] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Vážný, František ZK L 00686_SOKA 

Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních. Ročník osmý, <od čísla 2228 

do čísla 2610> obsahující rozhodnutí z roku 1926. Pořádá z příkazu předsednictva nejvyššího soudu II. 

president tohoto soudu Dr. FRANTIŠEK VÁŽNÝ. 

V PRAZE, Nakladatel a vydavatel: Právnické vydavatelství v Praze, společnost s. r. o. Tiskem 

chronotypografického závodu firmy Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1927. X, [2], 975, [1] s. 8° [24×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem a pap. štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. a s. 975 a fialové kulaté razítko s českým lvem uprostřed a 

opisem "OKRESNÍ SOUD V POLIČCE", na titulní s. černé kulaté razítko s malým znakem první 

Československé republiky uprostřed a opisem "OKRESNÍ SOUD V POLIČCE" a nevyplněné černé 

inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na papírovém štítku na hřbetu a na s. II "C 2 VIII". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Vážný, František ZK L 00687 

Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních. Ročník devátý, <od čísla 2611 

do čísla 3030> obsahující rozhodnutí z roku 1927 a rozhodnutí disciplinární <od čísla 18 dis. do čísla 53 

dis.> Pořádá z příkazu předsednictva nejvyššího soudu II. president tohoto soudu Dr. FRANTIŠEK 

VÁŽNÝ. 

V PRAZE, Nakladatel a vydavatel: Právnické vydavatelství v Praze, společnost s. r. o. Tiskem 

chronotypografického závodu firmy Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1928. XII, [2], 1203, [1] s. 8° 

[24×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem a pap. štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu fasces s iniciálami 
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"VT"). Provenience: na titulní s. černé kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem "OKRESNÍ SOUD 

V LITOMYŠLI", na s. 159 totéž v menším. Staré signatury: na papírovém štítku na hřbetu a na s. II "C 72 

IX", na versu volného listu přední předsádky "Pres. 435 21/30". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: 

čeština. 

Vážný, František ZK L 00688_SOKA 

Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních. Ročník desátý, <od čísla 3031 

do čísla 3364> obsahující rozhodnutí z roku 1928 a rozhodnutí disciplinární <od čísla 54 dis. do čísla 77 

dis.> Pořádá z příkazu předsednictva nejvyššího soudu II. president tohoto soudu Dr. FRANTIŠEK 

VÁŽNÝ. 

V PRAZE, Nakladatel a vydavatel: Právnické vydavatelství JUDr. V. Tomsa, společnost s. r. o. Tiskem 

chronotypografického závodu firmy Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1929. X, [2], 1038, [2]. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu fasces s iniciálami "VT"). Provenience: 

na titulní s. nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU 

SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na s. II a 1038 modré inventární razítko s textem "ÚŘEDNÍ 

KNIHOVNA okresního soudu ve Svitavách". Staré signatury: na s. II a 1038 v razítku "C16/X". Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Vážný, František ZK L 00689 

Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních. Ročník jedenáctý, <od čísla 

3365 do čísla 3729> obsahující rozhodnutí z roku 1929 a rozhodnutí disciplinární <od čísla 78 dis. do čísla 

102 dis.> Pořádá z příkazu předsednictva nejvyššího soudu II. president tohoto soudu Dr. FRANTIŠEK 

VÁŽNÝ. 

V PRAZE, Nakladatel a vydavatel: JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství. Tiskem 

chronotypografického závodu firmy Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1930. [2], XIV, [2], 1013, [3] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem a pap. štítkem. 

Fyzický stav: zadní deska hrozí utržením. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném 

rámu fasces s iniciálami "VT"). Provenience: na titulní s. a na s. 181 černé kulaté razítko s českým lvem 

uprostřed a opisem "OKRESNÍ SOUD V LITOMYŠLI". Staré signatury: na papírovém štítku na hřbetu a 

na s. II "C 72 XI", na versu volného listu přední předsádky a na s. [1] "Pres. 435 21/30". Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Vážný, František ZK L 00690 

Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních. Ročník dvanáctý, <od čísla 

3730 do čísla 4037> obsahující rozhodnutí z roku 1930 a rozhodnutí disciplinární <od čísla 103 dis. do 

čísla 125 dis.> Pořádá z příkazu předsednictva nejvyššího soudu II. president tohoto soudu Dr. 

FRANTIŠEK VÁŽNÝ. 

V PRAZE, Nakladatel a vydavatel: JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství. Tiskem 

chronotypografického závodu firmy Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1931. X, [2], 896 s. 8° [24×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem a pap. štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu fasces s iniciálami 

"VT"). Provenience: na titulní s. černé kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem "OKRESNÍ SOUD 

V LITOMYŠLI". Staré signatury: na papírovém štítku na hřbetu a na s. II "C 72 XII", na titulní s. č. 3703/3. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Vážný, František ZK L 00691 

Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních. Ročník třináctý, <od čísla 

4038 do čísla 4348> obsahující rozhodnutí z roku 1931 a rozhodnutí disciplinární <od čísla 126 dis. do 
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čísla 141 dis.> Pořádá z příkazu předsednictva nejvyššího soudu II. president tohoto soudu Dr. 

FRANTIŠEK VÁŽNÝ. 

V PRAZE, Nakladatel a vydavatel: JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství. Tiskem 

chronotypografického závodu firmy Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1932. X, [2], 752 s. 8° [24×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem a pap. štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu fasces s iniciálami 

"VT"). Provenience: na titulní s. fialové kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem "OKRESNÍ SOUD 

V POLIČCE". Staré signatury: na papírovém štítku na hřbetu a na s. II "C 2 XIII", na titulní s. "C 6252/7". 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Vážný, František ZK L 00692 

Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních. Ročník čtrnáctý, <od čísla 

4349 do čísla 4581> obsahující rozhodnutí z roku 1932 a rozhodnutí disciplinární <od čísla 142 dis. do 

čísla 166 dis.> Pořádá z příkazu předsednictva nejvyššího soudu II. president tohoto soudu Dr. 

FRANTIŠEK VÁŽNÝ s redakční komisí. 

V PRAZE, Nakladatel a vydavatel: JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství. Tiskem 

chronotypografického závodu firmy Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1933. X, [2], 490, [2] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem a pap. štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu fasces s iniciálami 

"VT"). Provenience: na s. II a na s. 490 modré inventární razítko s textem "ÚŘEDNÍ KNIHOVNA okresního 

soudu ve Svitavách". Staré signatury: na papírovém štítku na hřbetu "C 16 XIV". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva. Jazyk: čeština. 

Vážný, František ZK L 00693 

Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních. Ročník patnáctý, <od čísla 

4582 do čísla 4893> obsahující rozhodnutí z roku 1933 a rozhodnutí disciplinární <od čísla 167 dis. do 

čísla 184 dis.> Pořádá z příkazu předsednictva nejvyššího soudu II. president tohoto soudu Dr. 

FRANTIŠEK VÁŽNÝ s redakční komisí. 

V PRAZE, Nakladatel a vydavatel: JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství. Tiskem 

chronotypografického závodu firmy Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1934. XI, [4], 767, [1] s. 8° 

[24×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem a pap. štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu fasces s iniciálami 

"VT"). Provenience: na titulní s. fialové kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem "OKRESNÍ SOUD 

V POLIČCE". Staré signatury: na papírovém štítku na hřbetu a na titulní s. a na s. II "C - 2", na s. 1 č. 

C4844/8. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Vážný, František ZK L 00694 

Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních. Ročník šestnáctý, <od čísla 

4894 do čísla 5170> obsahující rozhodnutí z roku 1934 a rozhodnutí disciplinární <od čísla 185 dis. do 

čísla 236 dis.> Pořádá z příkazu předsednictva nejvyššího soudu II. president tohoto soudu Dr. 

FRANTIŠEK VÁŽNÝ s redakční komisí. 

V Praze, JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství. Tiskem firmy Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1935. 

XII, [4], 674, [2] s. 8° [24×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu fasces s iniciálami "VT"). Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 
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Rozhodnutí ZK L 00695 

Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních. Ročník sedmnáctý, <od čísla 

5171 do čísla 5474> obsahující rozhodnutí z roku 1935 a rozhodnutí disciplinární <od čísla 237 dis. do 

čísla 277 dis.> Z příkazu presidia nejvyššího soudu pořádá redakční komise nejvyššího soudu. 

V Praze, JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství. Tiskem firmy Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1936. 

XII, [4], 686, [2] s. 8° [23,5×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu fasces s iniciálami "VT"). Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Rozhodnutí ZK L 00696 

Rozhodnutí nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech trestních. Ročník osmnáctý, <od čísla 

5475 do čísla 5782> obsahující rozhodnutí z roku 1936 a rozhodnutí disciplinární <od čísla 278 dis. do 

čísla 307 dis.> Z příkazu presidia nejvyššího soudu pořádá redakční komise nejvyššího soudu. 

V Praze, JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství. Tiskem firmy Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1937. 

XII, [4], 722, [2] s. 8° [24×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu fasces s iniciálami "VT"). Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Rozhodnutí ZK L 00697 

Rozhodnutí nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech trestních. Ročník devatenáctý, <od čísla 

5783 do čísla 6088> obsahující rozhodnutí z roku 1937 a rozhodnutí disciplinární <od čísla 308 dis. do 

čísla 347 dis.> Z příkazu presidia nejvyššího soudu pořádá redakční komise nejvyššího soudu. 

V Praze, JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství. Tiskem firmy Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1938. 

XII, [4], 733, [3] s. 8° [23,5×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem. Fyzický stav: pokryv 

hřbetu shora i zdola po okrajích odřený. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu 

fasces s iniciálami "VT"). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Rozhodnutí ZK L 00698 

Rozhodnutí nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech trestních. Ročník devatenáctý, <od čísla 

5783 do čísla 6088> obsahující rozhodnutí z roku 1937 a rozhodnutí disciplinární <od čísla 308 dis. do 

čísla 347 dis.> Z příkazu presidia nejvyššího soudu pořádá redakční komise nejvyššího soudu. 

V Praze, JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství. Tiskem firmy Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1938. 

XII, [4], 733, [3] s. 8° [24×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem a pap. štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu fasces s iniciálami 

"VT"). Provenience: na titulní s. a na s. 733 černé razítko s textem "Okresní soud v Litomyšli". Staré 

signatury: na papírovém štítku na hřbetu a na s. III "C 72 XIX 9/38". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Rozhodnutí ZK L 00699 

Rozhodnutí nejvyššího soudu ve věcech trestních. Ročník dvacátý, <od čísla 6089 do čísla 6311> 

obsahující rozhodnutí z roku 1938 a rozhodnutí disciplinární <od čísla 348 dis. do čísla 378 dis.> Na příkaz 

presidia nejvyššího soudu pořádá redakční komise nejvyššího soudu. 

V Praze, JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství. Tiskem firmy Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1939. 

XI, [5], 564 s. 8° [23,5×16]. 
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Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu fasces s iniciálami "VT"). Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Rozhodnutí ZK L 00700 

Rozhodnutí nejvyššího soudu ve věcech trestních. Ročník dvacátý, <od čísla 6089 do čísla 6311> 

obsahující rozhodnutí z roku 1938 a rozhodnutí disciplinární <od čísla 348 dis. do čísla 378 dis.> Na příkaz 

presidia nejvyššího soudu pořádá redakční komise nejvyššího soudu. 

V Praze, JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství. Tiskem firmy Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1939. 

XI, [5], 564 s. 8° [23,5×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem a pap. štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu fasces s iniciálami 

"VT"). Provenience: na titulní s. a na s. 207 červené kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem 

"Bezirksgerich in Politschka * Okresní soud v Poličce". Staré signatury: na papírovém štítku na hřbetu a 

na s. IV "C 2 26/40", na s. I č. 5533. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Rozhodnutí ZK L 00701 

Rozhodnutí nejvyššího soudu ve věcech trestních. Ročník dvacátýprvý, <od čísla 6312 do čísla 6423> 

obsahující rozhodnutí z roku 1939 a rozhodnutí disciplinární <od čísla 379 dis. do čísla 396 dis.> Na příkaz 

presidia nejvyššího soudu pořádá redakční komise nejvyššího soudu. 

V Praze, JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství. Tiskem firmy Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1940. 

VIII, [4], 311, [1] s. 8° [23,5×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem a pap. štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu fasces s iniciálami 

"VT"). Provenience: na titulní s. červené kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem "Bezirksgerich 

in Politschka * Okresní soud v Poličce". Staré signatury: na papírovém štítku na hřbetu a na s. IV "C2 

26/40", na s. I č. 5533. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Rozhodnutí ZK L 00702 

Rozhodnutí nejvyššího soudu ve věcech trestních. Ročník dvacátýdruhý, <od čísla 6424 do čísla 6581> 

obsahující rozhodnutí z roku 1940 a rozhodnutí kárná <od čísla 397 dis. do čísla 409 dis.> Na příkaz 

presidia nejvyššího soudu pořádá redakční komise nejvyššího soudu. 

V Praze, JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství. Tiskem firmy Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1941. 

VIII, [4], 380 s. 8° [23,5×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem a pap. štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu fasces s iniciálami 

"VT"). Provenience: na s. IV a s. 380 modré inventární razítko s textem "ÚŘEDNÍ KNIHOVNA okresního 

soudu ve Svitavách". Staré signatury: na papírovém štítku na hřbetu "C 16 XXIII". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Rozhodnutí ZK L 00703 

Rozhodnutí nejvyššího soudu ve věcech trestních. Ročník dvacátý třetí, <od čísla 6582 do čísla 6789> 

obsahující rozhodnutí z roku 1941 a rozhodnutí kárná <od čísla 410 dis. do čísla 420 dis.> Na příkaz 

presidia nejvyššího soudu pořádá redakční komise nejvyššího soudu. 

V Praze, JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství. Tiskem firmy Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1942. 

X, [2], 451, [1] s. 8° [23,5×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu fasces s iniciálami "VT"). Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 



319 

Rozhodnutí ZK L 00704 

Rozhodnutí nejvyššího soudu ve věcech trestních. Ročník dvacátý čtvrtý, <od čísla 6790 do čísla 7018> 

obsahující rozhodnutí z roku 1942 a rozhodnutí kárná <od čísla 421 dis. do čísla 434 dis.> Na příkaz 

presidia nejvyššího soudu pořádá redakční komise nejvyššího soudu. 

V Praze, JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství. Tiskem firmy Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1943. 

XI, [1], 475, [1] s. 8° [23,5×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu fasces s iniciálami "VT"). Provenience: 

na s. I rukopisný text "soud". Staré signatury: na s. IV "C 72 XXIV 2/44". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva. Jazyk: čeština. 

Rozhodnutí ZK L 00705 

Rozhodnutí nejvyššího soudu ve věcech trestních. Ročník dvacátý pátý, obsahující rozhodnutí z roku 1943 

<od čísla 7019 do čísla 7215> a rozhodnutí kárná <od čísla 435 dis. do čísla 454 dis.> Na příkaz presidia 

nejvyššího soudu pořádá redakční komise nejvyššího soudu. 

V Praze, Právnické vydavatelství JUDr. V. Tomsa. Tiskem firmy Hejda & Zbroj, Mladá Boleslav., 1944. 

XI, [1], 405, [3] s. 8° [23,5×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem a pap. štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu fasces s iniciálami 

"VT"). Provenience: na s. I rukopisný text "soud". Staré signatury: na papírovém štítku nas hřbetu a na s. 

IV "C 72 XXV 17/47". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Rozhodnutí ZK L 00706 

Rozhodnutí nejvyššího soudu ve věcech trestních. Ročník dvacátý šestý, obsahující rozhodnutí z roku 1944 

a z ledna až dubna 1945 <od čísla 7216 do čísla 7368> a rozhodnutí kárná <od čísla 455 dis. do čísla 457 

dis.> Na příkaz presidia nejvyššího soudu pořádá redakční komise nejvyššího soudu. 

V Praze, Právnické vydavatelství JUDr. V. Tomsa. Tiskem firmy Hejda & Zbroj, Mladá Boleslav., 1946. 

VIII, 319, 241-244 s. 8° [23,5×16]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu fasces s iniciálami "VT"). Provenience: 

na s. I rukopisný text "soud". Staré signatury: na papírovém štítku na hřbetu a na s. IV "C 72 XXVI 18/47". 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Rozhodnutí ZK L 00707 

[Rozhodnutí nejvyššího soudu ve věcech trestních. Ročník dvacátý sedmý, obsahující rozhodnutí od srpna 

do prosince 1945 a z lroku 1946 <od čísla 1 do čísla 141 Sb. n. s. II.> Na příkaz presidia nejvyššího soudu 

pořádá redakční komise nejvyššího soudu.] 

[V Praze], [Právnické vydavatelství JUDr. V. Tomsa. Tiskem firmy Hejda & Zbroj, Mladá Boleslav.], 

[1948]. 223, [1] s. 8° [23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem. Fyzický stav: 

nekompl.; chybí titulní l. Provenience: na s. 1 modré kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem 

"OKRESNÍ SOUD V JEVÍČKU". Staré signatury: na papírovém štítku na pokryvu přední desky vlevo 

nahoře "C 84 26". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Rozhodnutí ZK L 00708 

Rozhodnutí nejvyššího soudu ve věcech trestních. Ročník dvacátý sedmý, obsahující rozhodnutí od srpna 

do prosince 1945 a z lroku 1946 <od čísla 1 do čísla 141 Sb. n. s. II.> Na příkaz presidia nejvyššího soudu 

pořádá redakční komise nejvyššího soudu. 
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V Praze, Právnické vydavatelství JUDr. V. Tomsa. Tiskem firmy Hejda & Zbroj, Mladá Boleslav., 1948. 

VIII, 255, [1] s. 8° [23,5×15,5]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem a papírovým štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu fasces s iniciálami 

"VT"). Provenience: na tiutlní s. černé kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem "OKRESNÍ SOUD 

V LITOMYŠLI". Staré signatury: na papírovém štítku na hřbetu a na s. II "C 72 XXVII 26/48". Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Vážný, František ZK L 00709 

Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech občanských. Ročník pátý, <od čísla 

2136-3354> obsahující rozhodnutí z roku 1923. Pořádá z příkazu předsednictva nejvyššího soudu II. 

president tohoto soudu Dr. FRATNIŠEK VÁŽNÝ. 

V PRAZE, Právnické vydavatelství v Praze, společnost s.r.o. Tiskem chronotypografického závodu firmy 

Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1925. XIII, [3], 1088 s. 8° [24×16,5]. 

Vazba: celoplátěná (modré plátno se slepotiskem na lepence), hřbet modré plátno se zlaceným titulem a 

papírovým štítkem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky, titulní s. a 

s. 1 černé kulaté razítko s malým znakem první Československé republiky uprostřed a opisem "OKRESNÍ 

SOUD V POLIČCE". Staré signatury: na s. II "C. 5Va". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Vážný, František ZK L 00710 

Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech občanských. Ročník devátý, <od čísla 

6657 do čísla 7677> obsahující rozhodnutí z roku 1927. Pořádá z příkazu předsednictva nejvyššího soudu 

II. president tohoto soudu Dr. FRATNIŠEK VÁŽNÝ. 

V PRAZE, Právnické vydavatelství JUDr. V. Tomsa, společnost s.r.o. Tiskem chronotypografického 

závodu firmy Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1928. XXII, [2], 1304, [1] s. 8° [24×17]. 

Vazba: celoplátěná (modré plátno se slepotiskem na lepence), hřbet modré plátno se zlaceným titulem a 

papírovým štítkem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu 

fasces s iniciálami "VT"). Provenience: na titulní s. černé kulaté razítko s malým znakem první 

Československé republiky uprostřed a opisem "OKRESNÍ SOUD V POLIČCE" a fialové kulaté razítko s 

českým lvem uprostřed a opisem "OKRESNÍ SOUD V POLIČCE". Staré signatury: na papírovém štítku na 

hřbetu "C-5", na s. II "C.5 Ixa". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Vážný, František ZK L 00711 

Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech občanských. Ročník devátý, <od čísla 

7274> obsahující rozhodnutí z roku 1927. Část II. Pořádá z příkazu předsednictva nejvyššího soudu II. 

president tohoto soudu Dr. FRATNIŠEK VÁŽNÝ. 

V PRAZE, Právnické vydavatelství v Praze, společnost s.r.o. Tiskem chronotypografického závodu firmy 

Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi., 1928. [3]1308-2284 s. 8° [24×17]. 

Vazba: celoplátěná (šedomodré plátno se slepotiskem na lepence), hřbet šedomodré plátno se zlaceným 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu fasces s 

iniciálami "VT"). Provenience: na titulní s. černé razítko s textem "JOSEF HLOŽEK, soudní rada Brno, 

Karla Wawry 77.". Staré signatury: na hřbetu "C-24m". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Vážný, František ZK L 00712_SOKA 

Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech občanských. Ročník čtrnáctý, <od čísla 

11781> obsahující rozhodnutí z roku 1932. Pořádá z příkazu předsednictva nejvyššího soudu II. president 

tohoto soudu Dr. FRATNIŠEK VÁŽNÝ s redakční komisí. Část II. 

V PRAZE, JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství. Tiskem chronotypografického závodu firmy Hejda 

& Zbroj v Mladé Boleslavi., 1932. [3], 788-1715, [1] s. 8° [23,5×16,5]. 
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Vazba: poloplátěná (žlutohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno se dvěma papírovými štítky. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu fasces s iniciálami 

"VT"). Provenience: na titulní s. černé kulaté razítko s říšskoněmeckou orlicí urpostřed a opisem 

"Amtsgericht Zwittau", černé oválné razítko s malým znakem první Československé republiky uprostřed a 

opisem "OKRESNÍ SOUD VE SVITAVÁCH" a nevyplněné černé inventární razítko s textem "KNIHOVNA 

STÁTNÍHO OKR. ARCHIVU SVITAVY SE SÍDLEM V LITOMYŠLI", na s. II a s. 1715 modré inventární 

razítko s textem "ÚŘEDNÍ KNIHOVNA okresního soudu ve Svitavách". Staré signatury: na papírovém 

štítku na hřbetu "C 14 XIV-2", na s. II "F1-v". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Rozhodnutí ZK L 00713 

Rozhodnutí nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občanských. Ročník devatenáctý, <od 

čísla 15724 do čísla 16605> obsahující rozhodnutí z roku 1937. Na příkaz presidia nejvyššího soudu pořádá 

redakční komise nejvyššího soudu. Díl I. 

V Praze, JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství. Tiskem chronotypografického závodu firmy Hejda & 

Zbroj v Mladé Boleslavi., 1938. XXIII, [5], 880 s. 8° [23,5×16,5]. 

Vazba: celoplátěná (modré plátno se slepotiskem na lepence), hřbet modré plátno se zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu fasces s iniciálami 

"VT"). Provenience: na titulní s. a na s. 880 černé razítko s textem "Okresní soud v Litomyšli". Staré 

signatury: na s. IV "C 74 XXXII 5/38". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Rozhodnutí ZK L 00714 

Rozhodnutí nejvyššího soudu býv. republiky Československé ve věcech občanských. Ročník dvacátý, <od 

čísla 16606 do čísla 17161> obsahující rozhodnutí z roku 1938. Na příkaz presidia nejvyššího soudu pořádá 

redakční komise nejvyššího soudu. 

V Praze, JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství. Tiskem chronotypografického závodu firmy Hejda & 

Zbroj v Mladé Boleslavi., 1939. XVI, 1373, [3] s. 8° [23,5×16,5]. 

Vazba: celoplátěná (modré plátno se slepotiskem na lepence), hřbet modré plátno se zlaceným titulem a 

papírovým štítkem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu 

fasces s iniciálami "VT"). Provenience: na titulní s. červené kulaté razítko s českým lvem uprostřed a 

opisem "Bezirksgerich in Politschka * Okresní soud v Poličce". Staré signatury: na papírovém štítku na 

hřbetu "C5", na s. IV "C5 25/40". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Rozhodnutí ZK L 00715 

Rozhodnutí nejvyššího soudu ve věcech občanských. Ročník dvacátýprvý, <od čísla 17162 do čísla 17540> 

obsahující rozhodnutí z roku 1938 <dodatek> a 1939. Na příkaz presidia nejvyššího soudu pořádá redakční 

komise nejvyššího soudu. 

V Praze, JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství. Tiskem chronotypografického závodu firmy Hejda & 

Zbroj v Mladé Boleslavi., 1940. XII, [4], 875, [1] s. 8° [23,5×16,5]. 

Vazba: celoplátěná (modré plátno se slepotiskem na lepence), hřbet modré plátno se zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu fasces s iniciálami 

"VT"). Provenience: na s. I rukopisný text "Mor. Třebová". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: 

čeština. 

Rozhodnutí ZK L 00716 

Rozhodnutí nejvyššího soudu ve věcech občanských. Ročník dvacátý čtvrtý, <od čísla 18171 do čísla 

18418> obsahující rozhodnutí z roku 1942. Na příkaz presidia nejvyššího soudu pořádá redakční komise 

nejvyššího soudu. Entscheidungen des Obersten Gerichts in Zivilsachen. Vierundzwanzigster Jahrgang, 

<Nr. 18171 bis Nr. 18418> Entscheidungen aus dem Jahre 1942. Im Auftrage des Präsidiums des Obersten 

Gerichts bearbeitet von der Redaktionskommission des Obersten Gerichts. 
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Praha/Prag, JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství. Tiskem chronotypografického závodu firmy Hejda 

& Zbroj v Mladé Boleslavi. / JUDr. V. Tomsa, juristischer Verlag. Gedruckt bei Fa Hejda & Zbroj, 

Jungbunzlau, 1943. [4], XXII, [2], 1285, [1] s. 8° [23,5×16,5]. 

Vazba: celoplátěná (modré plátno se slepotiskem na lepence), hřbet modré plátno se zlaceným titulem a 

papírovým štítkem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu 

fasces s iniciálami "VT"). Provenience: na s. [1] a na titulní s. modré kulaté razítko s českým lvem uprostřed 

a opisem "Bezirksgerich in Politschka * Okresní soud v Poličce". Staré signatury: na papírovém štítku na 

hřbetu a na s. [1] "C 5", na rectu volného listu přední předsádky č. 2/44. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština, němčina. 

Rozhodnutí ZK L 00717 

[Rozhodnutí nejvyššího soudu ve věcech občanských. Ročník dvacátý pátý, <od čísla 18419 do čísla 

18651> obsahující rozhodnutí z roku 1943. Na příkaz presidia nejvyššího soudu pořádá redakční komise 

nejvyššího soudu.] Entscheidungen des Obersten Gerichts in Zivilsachen. Fünfundzwanzigster Jahrgang, 

<Nr. 18419 bis Nr. 18651> Entscheidungen aus dem Jahre 1943. Im Auftrage des Präsidiums des Obersten 

Gerichts bearbeitet von der Redaktionskommission des Obersten Gerichts. 

[Praha]. Prag, [JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství. Tiskem chronotypografického závodu firmy 

Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi.] / JUDr. V. Tomsa, juristischer Verlag. Gedruckt bei Fa Hejda & Zbroj, 

Jungbunzlau, 1944. XX, [1], 1244 s. 8° [23,5×16,5]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír se slepotiskem na lepence), hřbet modré plátno se zlaceným titulem a 

papírovým štítkem. Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; v oválném rámu fasces s iniciálami "VT"). Provenience: na s. IV modré inventární razítko s 

textem "ÚŘEDNÍ KNIHOVNA okresního soudu ve Svitavách". Staré signatury: na papírovém štítku na 

hřbetu "C 14 / XXV". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština, němčina. 

Rozhodnutí ZK L 00718 

[Rozhodnutí nejvyššího soudu ve věcech občanských. Ročník dvacátý pátý, <od čísla 18419 do čísla 

18651> obsahující rozhodnutí z roku 1943. Na příkaz presidia nejvyššího soudu pořádá redakční komise 

nejvyššího soudu.] Entscheidungen des Obersten Gerichts in Zivilsachen. Fünfundzwanzigster Jahrgang, 

<Nr. 18419 bis Nr. 18651> Entscheidungen aus dem Jahre 1943. Im Auftrage des Präsidiums des Obersten 

Gerichts bearbeitet von der Redaktionskommission des Obersten Gerichts. 

[Praha]. Prag, [JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství. Tiskem chronotypografického závodu firmy 

Hejda & Zbroj v Mladé Boleslavi.] / JUDr. V. Tomsa, juristischer Verlag. Gedruckt bei Fa Hejda & Zbroj, 

Jungbunzlau, 1944. XX, [1], 1244 s. 8° [23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír se slepotiskem na lepence), hřbet modré plátno se zlaceným titulem a 

papírovým štítkem. Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; v oválném rámu fasces s iniciálami "VT"). Provenience: na s. IV a 1244 modré inventární 

razítko s textem "ÚŘEDNÍ KNIHOVNA okresního soudu ve Svitavách". Staré signatury: na papírovém 

štítku na hřbetu "C 14 / XXV". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština, němčina. 

Rozhodnutí ZK L 00719 

Rozhodnutí nejvyššího soudu ve věcech občanských. Ročník dvacátý šestý, <od čísla 18652 do čísla 

18873> obsahující rozhodnutí od ledna roku 1944 do dubna 1945. Na příkaz presidia nejvyššího soudu 

pořádá redakční komise nejvyššího soudu. 

V Praze, JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství. Tiskem chronotypografického závodu firmy Hejda & 

Zbroj v Mladé Boleslavi., 1946. X, [3], 855, [1] s. 8° [23,5×16,5]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír se slepotiskem na lepence), hřbet modré plátno se zlaceným titulem a 

papírovým štítkem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu 

fasces s iniciálami "VT"). Provenience: na s. I, titulní s., s. 55 a 855 červené kulaté razítko s českým lvem 

uprostřed a opisem "OKRESNÍ SOUD V POLIČCE". Staré signatury: na papírovém štítku na hřbetu a na 

versu volného listu přední předsádky "C 5", na rectu volného listu přední předsádky č. 26/7. Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 
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Dvořák, Ladislav ZK L 00720 

Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech občanských. Pořádá z příkazu 

předsednictva nejvyššího soudu II. president tohoto soudu Dr. FRANTIŠEK VÁŽNÝ. GENERÁLNÍ 

REJSTŘÍKY k ročníkům I-X <1919 až 1928>. Vypracoval Dr. LADISLAV DVOŘÁK, sekretář nejvyššího 

soudu. 

V PRAZE, Právnické vydavatelství JUDr. V. Tomsa, 1930. [2], 1004 s. 8° [24×16,5]. 

Vazba: celoplátěná (modré plátno se slepotiskem a zlacením na lepence), hřbet modré plátno se zlaceným 

titulem a papírovým štítkem. Fyzický stav: pokryv hřbetu uprostřed vlevo natržený. Grafická výzdoba: na 

titulní s. viněta (mědirytina; v oválném rámu fasces s iniciálami "VT"). Provenience: na versu volného listu 

přední předsádky a na titulní s. černé razítko s textem "Dr. Karl Hofrichter Advokat Mähr.-Trübau.". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Dvořák, Ladislav ZK L 00721 

Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech občanských. Pořádá z příkazu 

předsednictva nejvyššího soudu II. president tohoto soudu Dr. FRANTIŠEK VÁŽNÝ s redakční komisí. 

GENERÁLNÍ REJSTŘÍKY k ročníkům XI-XV <1929 až 1933> a PLENÁRNÍ USNESENÍ z let 1919 až 

1933. Generální rejstříky vypracoval a plenární usnesení uspořádal a rejstříky opatřil Dr. LADISLAV 

DVOŘÁK, soudní rada. 

(Praha), JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství Praha, s.a. [8], 1048 s. 8° [24×16,5]. 

Vazba: celoplátěná (modré plátno se slepotiskem a zlacením a papírovým št. na lepence), hřbet modré 

plátno se zlaceným titulem a papírovým štítkem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; v oválném rámu fasces s iniciálami "VT"). Provenience: na titulní s. a s. 275 fialové kulaté 

razítko s českým lvem uprostřed a opisem "OKRESNÍ SOUD V JEVÍČKU". Staré signatury: na papírovém 

štítku na hřbetu a na přední desce "C 57 1ab". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Bína, František ZK L 00722 

Rozhodnutí nejvyššího soudu ve věcech občanských. Na příkaz presidia nejvyššího soudu pořádá redakční 

komise nejvyššího soudu. GENERÁLNÍ REJSTŘÍKY k ročníkům XVI-XX <1934 až 1938> Vypracoval 

Dr. František Bína, soudní rada, přidělený službou do sekretariátu nejvyššího soudu. 

V Praze, Právnické vydavatelství JUDr. V. Tomsa, 1940. [8], 1024 s. 8° [23,5×16]. 

Vazba: celoplátěná (modré plátno se slepotiskem a zlacením na lepence), hřbet šedé plátno se zlaceným 

titulem a papírovým štítkem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; v 

oválném rámu fasces s iniciálami "VT"). Staré signatury: na s. [1] "C 731 1/41". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva. Jazyk: čeština. 

Bauer, František; Stach, Jindřich ZK L 00723 

Rozhodnutí nejvyššího soudu ve věcech občanských. Na příkaz presidia nejvyššího soudu pořádá redakční 

komise nejvyššího soudu. GENERÁLNÍ REJSTŘÍKY k ročníkům XXI-XXVI <1939 až 1945> Zpracovali 

doc. JUDr. Frant. Bauer, sudí nejvyššího soudu a JUDr. Jindřich Stach, vrchní sekretář nejvyššího soudu. 

V Praze, PRÁVNICKÉ VYDAVATELSTVÍ JUDr. V. TOMSA. Tiskem firmy Hejda & Zbroj <nár. 

správa> Mladá Boleslav., 1948. [8], 608, [4] s. 8° [23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (zelený papít s titulem na lepence), hřbet modré plátno se zlaceným titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na titulní s. a s. [609] fialové kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem 

"OKRESNÍ SOUD V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu "C 73 IV", na s. [4] "C 73 IV 1/48". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Kloubek, Vilém ZK L 00724 

KOMENTOVANÉ ZÁKONY ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY. OBECNÍ ZŘÍZENÍ všech zemí 

republiky československé A VOLEBNÍ ŘÁD se všemi zákony k tomu se vzatujícími a s příslušnou 

judikaturou až do doby nejnovější. 
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PRAHA, Nákladem „Československého Kompasu“, tiskařské a vydavatelské akc. spol., 1922. [6], 832 s. 

8° [17,5×12]. 

Vazba: celoplátěná (červené plátno se zlaceným titulem a logem Československého kompasu na lepence), 

hřbet červené plátno zlaceným titulem a papírovým štítkem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na 

titulní s. signet (mědirytina; kompas s textem "ČESKOSLOVENSKÝ"). Provenience: na přední předsádce 

2 nečitelná razítka, na s. [1], 2 a 65 na titulní s. fialové kulaté razítko s poličským městským znakem 

uprostřed a opisem "DŮCHODENSKÝ ÚŘAD OSADY M. POLIČKY UV. HRADEB", na titulní s. fialové 

kulaté razítko s poličským městským znakem uprostřed a opisem "OSADA MĚSTA POLIČKY UVNITŘ 

HRADEB". Staré signatury: na papírovém štítku na hřbetu č. 132, na titulní s. "inv. Č. 132", na s. [1] a na 

titulní s. č. 468. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. Vložené dokumenty: v přední předsádce 

2 vyplněné katalogizační lístky. 

Říha, Jan ZK L 00725 

KOMENTOVANÉ ZÁKONY ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY. ORGANISACE POLITICKÉ 

SPRÁVY V REPUBLICE ČESKOSLOVENSKÉ. Zákony a nařízení, k ní se vztahující. 

PRAHA, Nákladem „Československého Kompasu“, tiskařské a vydavatelské akc. spol., 1928. X, 1039, [1] 

s. 8° [17,5×12]. 

Vazba: celoplátěná (červené plátno se zlaceným titulem a logem Československého kompasuna lepence), 

hřbet červené plátno zlaceným titulem a papírovým štítkem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na 

titulní s. signet (mědirytina; kompas s textem "ČESKOSLOVENSKÝ"). Provenience: na titulní s. a na s. 

399 fialové kulaté razítko s poličským městským znakem uprostřed a opisem "OSADA MĚSTA POLIČKY 

UVNITŘ HRADEB". Staré signatury: na papírovém štítku na hřbetu č. 130, na titulní s. "inv. Č. 130". 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. Vložené dokumenty: v přední předsádce vyplněný 

katalogizační lístek. 

OKRESNÍ VĚSTNÍK ZK L 00726/1 

OKRESNÍ VĚSTNÍK pro politický okres Litomyšl. Bezirksverordnungsblatt für den politischen Bezirk 

Leitomischl. Ročník Jahrgang 1929. 

(v Litomyšli), Tiskem V. Augusty v Litomyšli. - Nákladem okresního zastupitelstva, 1929. 115, [1] s. [4°] 

[27,5×22]. 

Vazba: poloplátěná (fialovočerný mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (malý znak republiky Československé). Provenience: na titulní s. 

fialové obdélné inventární razítko s textem "VOLKSSCHULE IN KÖRBER". Staré signatury: na titulní s. 

č. 151. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština, němčina. 

OKRESNÍ VĚSTNÍK ZK L 00726/2 

OKRESNÍ VĚSTNÍK pro politický okres Litomyšl. Bezirksverordnungsblatt für den politischen Bezirk 

Leitomischl. Ročník Jahrgang 1930. 

(v Litomyšli), Tiskem V. Augusty v Litomyšli. - Nákladem okresního zastupitelstva, 1930. 80 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (malý znak republiky Československé). Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva. Jazyk: čeština, němčina. 

OKRESNÍ VĚSTNÍK ZK L 00726/3 

OKRESNÍ VĚSTNÍK pro politický okres Litomyšl. Bezirksverordnungsblatt für den politischen Bezirk 

Leitomischl. Ročník Jahrgang 1931. 

(v Litomyšli), Tiskem V. Augusty v Litomyšli. - Nákladem okresního zastupitelstva, 1931. 116 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (malý znak republiky Československé). Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva. Jazyk: čeština, němčina. 
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OKRESNÍ VĚSTNÍK ZK L 00726/4 

OKRESNÍ VĚSTNÍK pro politický okres Litomyšl. Bezirksverordnungsblatt für den politischen Bezirk 

Leitomischl. Ročník Jahrgang 1932. 

(v Litomyšli), Tiskem V. Augusty v Litomyšli. - Nákladem okresního zastupitelstva, 1932. 73, [1] s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (malý znak republiky Československé). Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva. Jazyk: čeština, němčina. 

OKRESNÍ VĚSTNÍK ZK L 00726/5 

OKRESNÍ VĚSTNÍK pro politický okres Litomyšl. Bezirksverordnungsblatt für den politischen Bezirk 

Leitomischl. Ročník Jahrgang 1933. 

(v Litomyšli), Tiskem V. Augusty v Litomyšli. - Nákladem okresního zastupitelstva, 1933. 63 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (malý znak republiky Československé). Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva. Jazyk: čeština, němčina. 

OKRESNÍ VĚSTNÍK ZK L 00726/6 

OKRESNÍ VĚSTNÍK pro politický okres Litomyšl. Bezirksverordnungsblatt für den politischen Bezirk 

Leitomischl. Ročník Jahrgang 1934. 

(v Litomyšli), Tiskem V. Augusty v Litomyšli. - Nákladem okresního zastupitelstva, 1934. 80 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (malý znak republiky Československé). Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva. Jazyk: čeština, němčina. 

OKRESNÍ VĚSTNÍK ZK L 00727/1 

OKRESNÍ VĚSTNÍK pro politický okres Litomyšl. Bezirksverordnungsblatt für den politischen Bezirk 

Leitomischl. Ročník Jahrgang 1933. 

(v Litomyšli), Tiskem V. Augusty v Litomyšli. - Nákladem okresního zastupitelstva, 1933. 63, [1] s. [4°] 

[27×21,5]. 

Vazba: poloplátěná (šedý škrob. papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (malý znak republiky Československé). Provenience: na versu 

volného l. přední předsádky a na titulní s černé inventární razítko s textem "Volksschule Hopfendorf". Staré 

signatury: na hřbetu "GV 88", na versu volného listu přední předsádky a na titulní s. v razítku "GV 88.". 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština, němčina. 

OKRESNÍ VĚSTNÍK ZK L 00727/2 

OKRESNÍ VĚSTNÍK pro politický okres Litomyšl. Bezirksverordnungsblatt für den politischen Bezirk 

Leitomischl. Ročník Jahrgang 1934. 

(v Litomyšli), Tiskem V. Augusty v Litomyšli. - Nákladem okresního zastupitelstva, 1934. 80 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (malý znak republiky Československé). Provenience: na titulní s. 

fialové inventární razítko s textem "Eingelangt am:" a "Schule Hopfendorf"; čtenářské poznámky. Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština, němčina. 

OKRESNÍ VĚSTNÍK ZK L 00727/3 

OKRESNÍ VĚSTNÍK pro politický okres Litomyšl. Bezirksverordnungsblatt für den politischen Bezirk 

Leitomischl. Ročník Jahrgang 1935. 

(v Litomyšli), Tiskem V. Augusty v Litomyšli. - Nákladem okresního zastupitelstva, 1935. 67, [1] s. 



326 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (malý znak republiky Československé). Provenience: na titulní s. 

fialové inventární razítko s textem "Eingelangt am:" a "Schule Hopfendorf"; čtenářské poznámky. Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština, němčina. 

OKRESNÍ VĚSTNÍK ZK L 00727/4 

OKRESNÍ VĚSTNÍK pro politický okres Litomyšl. Bezirksverordnungsblatt für den politischen Bezirk 

Leitomischl. Ročník Jahrgang 1936. 

(v Litomyšli), Tiskem V. Augusty v Litomyšli. - Nákladem okresního zastupitelstva, 1936. 72 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (malý znak republiky Československé). Provenience: na titulní s. 

černé inventární obdélné razítko s textem "Schulleitung Hopfendorf"; čtenářské poznámky. Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština, němčina. 

OKRESNÍ VĚSTNÍK ZK L 00727/5 

OKRESNÍ VĚSTNÍK pro politický okres Litomyšl. Bezirksverordnungsblatt für den politischen Bezirk 

Leitomischl. Ročník Jahrgang 1937. 

(v Litomyšli), Tiskem V. Augusty v Litomyšli. - Nákladem okresního zastupitelstva, 1937. 93, [1] s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (malý znak republiky Československé). Provenience: na titulní s. 

černé inventární obdélné razítko s textem "Schulleitung Hopfendorf" a černé inventární razítko s textem 

"Volksschule Hopfendorf". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština, němčina. 

OKRESNÍ VĚSTNÍK ZK L 00728 

OKRESNÍ VĚSTNÍK pro politický okres Litomyšl. Bezirksverordnungsblatt für den politischen Bezirk 

Leitomischl. Ročník Jahrgang 1935. 

(v Litomyšli), Tiskem V. Augusty v Litomyšli. - Nákladem okresního zastupitelstva, 1935. 80 s. [4°] 

[27×21]. 

Vazba: poloplátěná (bíločerný mramor. papír na lepence), hřbet zelené plátno s papírovým štítkem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (malý znak republiky Československé). Provenience: na 

versu volného l. přední předsádky a na titulní s. fialové oválné razítko s textem "VOLKS-SCHULE IN 

NIKL". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština, němčina. 

VĚSTNÍK ZK L 00729/1 

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ A NÁRODNÍ OSVĚTY ROČNÍK XIII. SEŠIT 1. 

V Praze, Státní nakladatelství, 1931. 384 s. 8° [26×19]. 

Vazba: poloplátěná (šedý mramor. papír), hřbet černé plátno s papírovým štítkem a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

PŘÍLOHA ZK L 00729/2 

PŘÍLOHA VĚSTNÍKU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ A NÁRODNÍ OSVĚTY ROČNÍK XIII. SEŠIT 1. 

V Praze, Státní nakladatelství, 1931. 648 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

AUSZUG ZK L 00729/3 

AUSZUG AUS DEM VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ A NÁRODNÍ OSVĚTY Jahrgang VII. 

Heft 1. 

Prag, Staatliche Verlagsanstalt, 1931. 471, [5] s. 
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Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

OKRESNÍ VĚSTNÍK ZK L 00730 

OKRESNÍ VĚSTNÍK PRO POLITICKÝ OKRES PARDUBICKÝ. ROČNÍK 1936. 

Dašice, Redakcí a nákladem okresního úřadu v Pardubicích - Tiskne knihtiskárna Ant. Tužil, Dašice, 

telefon 20., 1936. 82 s. [4°] [28,5×20]. 

Vazba: poloplátěná (šedý škrob. papír na lepence), hřbet černé plátno. Fyzický stav: dobrý. Provenience: 

na předním přídeští papírový štítek se siluetou Pardubic a nápisem "MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

PARDUBICE", na titulní s. černé elipsovité razítko s opisem "KNIHOVNA MĚSTA PARDUBICE". Staré 

signatury: na pokryvu přední desky zlaceně č. C343, totéž na papírovém štítku na předním přídeští, na 

titulní s. č. 13364. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Verordnungsblatt ZK L 00731 

Verordnungsblatt des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren Jahrgang 1940 Věstník nařízení 

Reichsprotektora in Böhmen und Mähren Ročník 1940 

Prag, Herausgegeben vom Reichsprotektor in Böhmen und Mähren. Druckt und Verlag Bömisch-

Mährische Verlags- und Druckerei-Ges. m. b. H., Prag II., Herrengasse 8, (1940). LIV, 714 s. [4°] [29×21]. 

Vazba: poloplátěná (šedý papír s titulem na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky černé kulaté razítko s litomyšlským městským 

znakem uprostřed a opisem "STADT LEITOMISCHL - MĚSTO LITOMYŠL". Barva tisku: černá. Písmo: 

čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: němčina, čeština. 

Kropáček, Josef ZK L 00732 

Oestreichs Staatsverfassung vereinbart mit den zusammengezogenen bestehenden Gesetzen, zum 

Gebrauche der Staatsbeamten, Advokaten, Oekonomen, Obrig-keiten, Magistraten, Geistlichen, Bürger 

und Bauern, zum Unterrichte für angehende Geschäftsmänner, von Joseph Kropatschek, k. k. wirkl. 

Hofsekretär, und auswärtigen korrespondiren-den Mitglied der k. k. ökonomisch-patriotischen Ge-

sellschaft im Königreiche Böhmen. Zehnter Band. Enthält des Sechszehnten Hauptstückes den fünften 

Absatz. Von den Kommerzialgewerben etc. 

Wien, zu finden bey Johann Georg Edlen von Mößle, kaiserl. königl. privileg. Buchhändler, s.a. [8], 575 s. 

8° [20×12]. 

Vazba: celopapírová (šedý papír na lepence), hřbet šedý s oranžovým papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. 

INSTRUKCE ZK L 00733_PEC 

INSTRUKCE PRO OKRESNÍ CESTAŘE. 

s.l., s.n., s.a. 16 s. 16° [15,5×10]. 

Vazba: poloplátěná (zelený mramor. papír a černé plátno na lepence). Fyzický stav: dobrý. Provenience: 

na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic 

a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na versu volného listu přední 

předsádky modré kulaté razítko s opisem "OKRESNÍ ZASTUPITELSTVO NOVOPACKÉ * NEUPAKAER 

BEZIRKS-VERTRETUNG". Staré signatury: na předním přídeští č. 109 a 96. Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva. Jazyk: čeština. 

ZÁKONY ZK L 00734 

ZÁKONY ŠKOLSKÉ IV. ČÁST I. VYNESENÍ, NAŘÍZENÍ, USNESENÍ A ROZHODNUTÍ C. K. 

ZEMSKÉ ŠKOL. RADY, S. K. MÍSTODRŽITELE A C. K. FINANČ. ŘEDIT. ZEMSKÉHO. 
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V PRAZE, Nákladem Ústředního spolku jednot učitelských v král. Českém. V komisi knihkupectví Jos. 

Rašína v Praze-VII. Tiskem Dra. Ed. Grégra a syna., s.a. 640 s. 8° [16×11]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

ZÁKONY ZK L 00735 

ZÁKONY ŠKOLSKÉ IV. ČÁST II. VYNESENÍ, NAŘÍZENÍ, USNESENÍ A ROZHODNUTÍ C. K. 

ZEMSKÉ ŠKOL. RADY, S. K. MÍSTODRŽITELE A C. K. FINANČ. ŘEDIT. ZEMSKÉHO. 

V PRAZE, Nákladem Ústředního spolku jednot učitelských v král. Českém. V komisi knihkupectví Jos. 

Rašína v Praze-VII. Tiskem Dra. Ed. Grégra a syna., s.a. [2], 641-1242, [2] s. 8° [16×11]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

ZÁKONY ZK L 00736 

ZÁKONY ŠKOLSKÉ III. VYNESENÍ, ROZHODNUTÍ A NAŘÍZENÍ MINISTERSKÁ. 

V PRAZE, Nákladem Ústředního spolku jednot učitelských v král. Českém. V komisi knihkupectví Jos. 

Rašína v Praze-VII. Tiskem Dra. Ed. Grégra a syna., s.a. 919, [1] s. 8° [16×11]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: vazba mírně rozvolněná. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. Vložené 

dokumenty: na s. 352 "Výkaz o spotřebě jedlé soli". 
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Beletrie 

Bibliothek ZK L 00737_PEC 

Bibliothek für die gebildete Lesewelt. Zwölfter Band, enthält: die Familie Neubeck. Zweiter Theil. 

Leipzig, s.n., 1803. [6], 296 s. 8° [16,5×10,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacením a dvěma papírovými štítky. 

Fyzický stav: papírový pokryv přední desky natržený, pokryv zadní desky zcela chybí, vazba mechanicky 

opotřebená, obě přídeští se odlepují od desky, titulní l. natržen, listy zašpiněné. Grafická výzdoba: frontispis 

(kombinovaná technika - čárový lept a mědirytina; zamilovaný pár v zahradě, opodál stojící pozorující muž 

v cylindru), rytý titulní l. s vinětou (kombinovaná technika - čárový lept a mědirytina; žena klečící před 

sedícím mužem, vedle vpravo stojící muž), celostránková ilustrace na s. 74 (mědirytina; sedící žena snažící 

se zadržet odcházejícího muže s cylindrem v ruce; sign. "J. Berka sc."). Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na versu volného listu přední předsádky 

rukopisný text "Franz Weselý", na titulní s., na s. 244 a 296 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu 

Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na předním 

přídeští papírový štítek s č. 257 a 31. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Spieß, Christian Heinrich ZK L 00738_PEC 

Bibliothek auserlesener romantischer Geschichten der Vorzeit. Zwanzigster Band, enthält: Die Lówenritter. 

Vierter Theil. 

Leipzig, s.n., 1810. [4], 184 s. 8° [17×11]. 

Vazba: celopapírová (žlutočernomodrý mramor. papír na lepence). Fyzický stav: pokryv hřbetu částečně 

odtržen, ve vazbě i knižním bloku stopy po červotoči, listy první složky uvolněné a některé natrženy. 

Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; stojící muž pozvedávající dítě před sedící ženou u okna; sign. "F. 

Weber sc."). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na 

titulních s. černé razítko s textem "J. Schmid". Staré signatury: na předním přídeští papírový štítek s č. 228. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Meißner, August Gottlieb ZK L 00739_PEC 

Bianca Capello. 

Wien, In Commission bey Anton Doll., 1814. 212 s. 8° [17×11]. 

Vazba: celopapírová (červenomodrohnědý mramor. papír na lepence). Fyzický stav: dobrý. Grafická 

výzdoba: frontispis (mědirytina; Bianca Cappello a František Medicejský stojící v objetí v sále; sign. "J. 

Blaschke sc."). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA", na rectu volného listu přední předsádky rukopisný text "Hermann Munsl.". Staré signatury: na 

předním přídeští papírový štítek s č. 256 a 230, na versu volného listu přední předsádky "Nro. 44 a 15". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Gotter, Friedrich Wilhelm ZK L 00740_REÁL 

Meisterwerke deutscher Dichter und Prosaisten. Fünfzehntes Bändchen. Gedichte von Friedrich Wilhelm 

Gotter. 

Wien, Bey Chr. Kaulfuß und C. Armbruster. Gedruckt bey Anton Strauß., 1816. XII, VI, 7-351, [1] s. 8° 

[15×10]. 

Vazba: poloplátěná (modročerný mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: rytý titulní l. s vinětou (mědirytina; muž ležící na lehátku, nalevo k 

němu hovořící muž sedící v křesle, za lehátkem rozmlouvající žena a muž). Provenience: na titulních s. 
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modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 

na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 19". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Lichtenberg, Georg Christoph ZK L 00741_REÁL 

Meisterwerke deutscher Dichter und Prosaisten. Fünf und zwangigstes Bändchen. Georg Christoph 

Lichtenberg's vermischte Schriften, nach dessen Tode gesammelt und herausgegeben von Ludw. Christ. 

Lichtenberg und Friedr. Kries. Dritter Theil. 

Wien, Bey Chr. Kaulfuß und C. Armbruster. Gedruckt bey Anton Strauß., 1817. XIV, 15-424 s. 8° [15×10]. 

Vazba: poloplátěná (modročerný mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: rytý titulní l. s vinětou (mědirytina; muž v tmavém rouchu hledící 

na desku se siluetami lidských hlav, desku v ruce třímá poletující anděl). Provenience: na titulních s. modré 

oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na 

hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 21". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Haller, Albrecht von ZK L 00742_REÁL 

Meisterwerke deutscher Dichter und Prosaisten. Acht und zwanzigstes Bändchen. Gedichte von Albrecht 

v. Haller. 

Wien, Bey Chr. Kaulfuß und C. Armbruster. Gedruckt bey Anton Strauß., 1817. XXXII, 33-322 s. 8° 

[15×10]. 

Vazba: poloplátěná (modročerný mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: rytý titulní l. s vinětou (mědirytina; pohled na Alpy). Provenience: 

na titulních s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". 

Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 17". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. 

Herder, Johann Gottfried ZK L 00743_REÁL 

Johann Gottfried von Herder's sämmtliche Werke. Vierter Theil. 

Wien, in Commission bey Geistinger., 1816. [2], XVIII, 19-245, [3] s. 8° [19×12]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na titulní s. a na s. I modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 466 1". Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Herder, Johann Gottfried ZK L 00744_REÁL 

Johann Gottfried von Herder's sämmtliche Werke. Achter Theil. 

Wien, In Commission bey Geistinger., 1817. [2], VIII, 9-244 s. 8° [19×12]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na s. III modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, přední desce, na titulní s. a s. III "J 465 1". Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Herder, Johann Gottfried ZK L 00745_REÁL 

Johann Gottfried von Herder's sämmtliche Werke. Neunter Theil. 

Wien, In Commission bey Geistinger., 1818. [2], 280 s. 8° [19×12]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na s. 2 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, přední desce, na titulní s. a s. 2 "J 465 2". Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Wieland, Christoph Martin ZK L 00746_REÁL 

C. M. Wielands sämmtliche Werke. Neunter Band. Geschichte der Abderiten. Erster Theil. 

Wien, In Commission bey Anton Doll. Gedruckt bey Anton Strauß., 1818. 340, [8] s. 8° [16,5×11]. 

Vazba: poloplátěná (růžovočerný mramor. papír na lepence), hřbet béžové plátno se zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: rytý titulní l. s vinětou (mědirytina; pohled na chrámový okrsek 

města Abdéry; sign. "Blaschke sc."). Provenience: na titulních s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a 

na titulní s. "J 16 a". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Wieland, Christoph Martin ZK L 00747_REÁL 

C. M. Wielands sämmtliche Werke. Zehnter Band. Geschichte der Abderiten. Zweyter Theil. 

Wien, In Commission bey Anton Doll. Gedruckt bey Anton Strauß., 1818. 281, [7] s. 8° [16,5×11]. 

Vazba: poloplátěná (růžovočerný mramor. papír na lepence), hřbet béžové plátno se zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: rytý titulní l. s vinětou (mědirytina; soudní proces s oslem v 

Abdérách; sign. "Blaschke sc."). Provenience: na titulních s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 

16 b". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Wieland, Christoph Martin ZK L 00748_REÁL 

C. M. Wielands sämmtliche Werke. Eilfter Band. Peregrinus Proteus. 

Wien, In Commission bey Anton Doll. Gedruckt bey Anton Strauß., 1819. 551, [1] s. 8° [17×11,5]. 

Vazba: celoplátěná (šedohnědé plátno na lepence), hřbet šedohnědé plátno se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: rytý titulní l. s vinětou (mědirytina; objímající se žena s mužem 

stojící na schodišti). Provenience: na versu volného listu přední předsádky téměř odstraněný, nečitelný 

text, na titulní s. a na s. 8 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 18". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Wieland, Christoph Martin ZK L 00749_REÁL 

C. M. Wielands sämmtliche Werke. Dreyzehnter Band. Aristipp. Erster Theil. 

Wien, In Commission bey Anton Doll. Gedruckt bey Anton Strauß., 1819. 384 s. 8° [16,5×11]. 

Vazba: poloplátěná (růžovočerný mramor. papír na lepence), hřbet béžové plátno se zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: rytý titulní l. s vinětou (mědirytina; sedící polonahá hetéra Lais s 

turbanem na hlavě, za ní stojí a před ní klečí dvě ženy, které ji oblékají, vpravo v mírném úklonu stojí 

Aristippos; sign. "Blaschke sc."). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 

20 a". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Wieland, Christoph Martin ZK L 00750_REÁL 

C. M. Wielands sämmtliche Werke. Vierzehnter Band. Aristipp. Zweyter Theil. 

Wien, In Commission bey Anton Doll. Gedruckt bey Anton Strauß., 1819. 372 s. 8° [16,5×11]. 

Vazba: poloplátěná (růžovočerný mramor. papír na lepence), hřbet béžové plátno se zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: rytý titulní l. s vinětou (mědirytina; Aristippos zahalený v plášti 

naslouchá Sókratovi; sign. "Blaschke sc."). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a 

na titulní s. "J 20 b". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Wieland, Christoph Martin ZK L 00751_REÁL 

C. M. Wielands sämmtliche Werke. Fünfzehnter Band. Aristipp. Dritter Theil. 

Wien, In Commission bey Anton Doll. Gedruckt bey Anton Strauß., 1819. 348 s. 8° [16,5×11]. 

Vazba: poloplátěná (růžovočerný mramor. papír na lepence), hřbet béžové plátno se zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: rytý titulní l. s vinětou (mědirytina; Aristippos klečící před hetérou 

Lais sedící v křesle; sign. "Blaschke sc."). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: hřbet, na přední desce a na 

titulní s. "J 20 c". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Kotzebue, August von ZK L 00752_REÁL 

Theater von Kotzebue. Achter Theil. 

Prag, gedruckt in der Sommerschen Buchdruckerey, 1818. [8], 251, [3] s. 8° [11,5×9]. 

Vazba: polousňová (hnědý papír na lepence), hřbet černá useň se slepotiskem. Fyzický stav: dobrý. 

Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; muž a žena stojící v parku před stavbou, muž drží ženu za levou 

ruku). Provenience: na versu volného listu přední předsádky rukopisný text "A. Sauter", na titulní s. a na 

s. 98 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu a na titulní s. "J 8", na versu volného listu přední předsádky č. 56, na versu volného 

listu přední předsádky a s. [1] "H.263.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Rozličnj Přjběhowé ZK L 00753/1_PEC 

Rozličnj Přjběhowé k vžitečnému a obweselu-gjcýmu čtenj. 

W Litomyssli, s.n., 1819. 1-48, 65-98 s. zach. 8° [15,5×10]. 

Vazba: polousňová (černý tištěný papír na lepence), hřbet černá useň. Fyzický stav: nekompl.; hřbet zdola 

natržené, pokryv zadní desky roztržený, ve vazbě i knižním bloku stopy po červotoči, chybějí volné listy 

obou předsádek, většina složek uvolněná. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (dřevořez; budova s věží 

stojící na kopci s palmami), drobná mědirytina na s. 3. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek 

s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 180. Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: čeština. 

Klodyna ZK L 00753/2_PEC 

Klodyna, nebo zawedená newinnost. Přjběh Safoyský. 

s.l., s.n., 1820. 40 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (dřevořez; v oválném rámečku z jednoduché linky stojící muž se 

ženou), drobná mědirytina na s. 3. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: čeština. 

Klicpera, Václav Kliment ZK L 00754_PEC 

Hadrián z Římsů. Druhého swazku báseň třetj. 

W Hradcy Králowé, Tiskem a nákladem Jana Fr. Pospjssila, kragského a biskupského Impressora., 1822. 

131, [1] s. 8° [19×12]. 

Vazba: bez vazby. Fyzický stav: listy po okrajích silně zohýbané, otrhané, krajní listy velmi zašpiněné, 

knižní blok rozvolněný. Provenience: na papírovém obalu rukopisný text "SH Pecka", na titulní s. přilepený 

papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem 

"Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na papírovém obalu č. 180, na titulní s. na 

papírovém štítku č. 203 a 180. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: čeština. 
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Schiller, Friedrich ZK L 00755_PEC 

Friedrich von Schillers Werke. Fünfte Abtheilung. Nachlaß. Theatralische Fragmente und Plane. 

in Grätz, Papier und Druck von Gebrüdern Georg und Carl Tanzer, Papierfabrikanten und Buchdrucker in 

Grätz. Verlegt durch die F. Ferstl'sche Buchhandlung. Johann Lorenz Greiner., 1824. 254, [2] s. 8° 

[12,5×9,5]. 

Vazba: bez vazby. Fyzický stav: knižní blok rozvolněný, stopy po červotoči. Provenience: na papírovém 

obalu rukopisný text "SH Pecka", na rectu volného listu přední předsádky přilepený papírek s modrým 

kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu 

Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na papírovém obalu č. 239, na rectu volného listu přední 

předsádky na papírovém štítku č. 265 a 289. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Schiller, Friedrich ZK L 00756_REÁL 

Friedrich von Schillers Werke. Vollständigste Grätzer-Taschenausgabe. XXIX. 

in Gratz, Verlegt durch die F. Ferstl'sche Buchhandlung. Johann Lorenz Greiner., 1824. [2], 275, [1] s. 8° 

[12,5×9,5]. 

Vazba: poloplátěná (modrý mramor. papír na lepence), hřbet modré plátno se zlaceným titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 10", na titulní s. 

"N:41.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Schiller, Friedrich ZK L 00757_PEC 

Friedrich von Schillers Werke. Zweite Abtheilung Theater. Dreizehntes Bändchen. 

in Gratz, Verlegt durch die F. Ferstl'sche Buchhandlung, 1824. 176 s. 8° [12,5×10]. 

Vazba: celopapírová (šedomodrý papír na lepence). Fyzický stav: chybí pokryv hřbetu, pokryv desek 

odřený, listy mechanicky opotřebené, složky rozvolněné. Provenience: na předním přídeští přilepený 

papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem 

"Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští papírový štítek s č. 266 a 

240. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Schiller, Friedrich ZK L 00758_REÁL 

Friedrichs von Schiller sämmtliche Werke. Dreyzehntes Bändchen. 

Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1825. [2], 339, [1] s. 8° [13,5×9]. 

Vazba: celopapírová (žlutofialovošedý mramor. papír na lepence), hřbet černý natíraný papír se 

slepotiskem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a slepotiskové razítko s textem "THEODOR JOHN STAVITEL 

V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 14 c", na versu volného listu 

přední předsádky "N.41". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Schiller, Friedrich ZK L 00759_REÁL 

Friedrichs von Schiller sämmtliche Werke. Fünfzehntes Bändchen. 

Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1825. 356 s. 8° [13,5×9]. 

Vazba: celopapírová (žlutofialovošedý mramor. papír na lepence), hřbet černý natíraný papír se 

slepotiskem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové 

razítko s textem "THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", titul modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a 

na titulní s. "J 14 d", na versu volného listu přední předsádky "N:41". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. 
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Wetzel, Karl Friedrich Gottlob ZK L 00760/1_REÁL 

Jeanne d'Arc. Trauerspiel in fünf Aufzügen. 

Wien, Gedruckt und verlegt bey Chr. Fr. Schade., 1826. 2-179, [1] s. zach. 8° [13,5×10]. 

Vazba: poloplátěná (modročerný papír na lepence), hřbet šedé plátno se zlaceným titulem. Fyzický stav: 

nekompl. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, deska a na titulní s. "J 13", na titulní s. "H.199". Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Voltaire, Racine, Jean ZK L 00760/2_REÁL 

Zaire. Trauerspiel von Voltaire. Iphigenia. Trauerspiel von Racine. 

Wien, Gedruckt und verlegt bey Chr. Fr. Schade., 1826. 2-176 s. zach. 8° [14×9]. 

nekompl. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na titulní s. "H.201". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Rössler, Prokop ZK L 00761_PEC 

Beiträge, als Leitfäden, der Jugend die Erlernung der schriftlichen Aufsätze zu erleichtern. 

Prag, gedruckt in der Sommerschen Buchdruckerey, 1827. VIII, 168 s. 8° [17,5×11]. 

Vazba: celopapírová (modrohnědý mramor. papír na lepence), hřbet hnědý mramor. papír s papírovým 

štítkem. Fyzický stav: pokryv hřbetu i desek mechanicky opotřebený, ve vazbě i knižním bloku stopy po 

červotoči, šití rozvolněné, zadní deska takřka oddělená od knižního bloku, volný list přední předsádky zdola 

utržený. Provenience: na versu volného listu přední předsádky rukopisný text "Kateřina Possl[t]", na rectu 

volného listu přední předsádky přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré 

signatury: na rectu volného listu přední předsádky č. 232. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Florian, Jean-Pierre Claris de ZK L 00762_PEC 

Florianowy Nowelly. Djl prwnj. 

W Gjčině, Pjsmem i nákladem Frantisska Kastránka., 1829. [6], 1-96, 101-190 s. zach. 8° [14,5×9]. 

Vazba: bez vazby. Fyzický stav: nekompl.; krajní listy silně zašpiněné, listy po okrajích zohýbané a otrhané, 

knižní blok se rozpadá. Provenience: na papírovém obalu rukopisný text "SH Pecka", na s. 1 rukopisný text 

"Daroval Vilém Šacler 1929", na s. 2 přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré 

signatury: na papírovém obalu č. 170, na s. 2 na papírovém štítku č. 192 a 170. Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: čeština. 

[Kotzebue, August von] ZK L 00763/1_PEC 

[Dramatische Werke von August von Kotzebue. 78. Bändchen.] 

[Wien], [Mausberger's Druck und Verlag.], [1829]. 3-66 s. zach. 8° [13,5×10]. 

Vazba: poloplátěná (zelený papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskem a papírovým štítkem. 

Fyzický stav: nekompl.; vazba téměř oddělená od knižního bloku, chybí titulní l. Provenience: na předním 

přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští 

papírový štítek s č. 252. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Kotzebue, August von ZK L 00763/2_PEC 

Dramatische Werke von August von Kotzebue. 26. Bändchen. 

Wien, Mausberger's Druck und Verlag, 1828. 96 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Kotzebue, August von ZK L 00763/3_PEC 

Dramatische Werke von August von Kotzebue. 86. Bändchen. 

Wien, Mausberger's Druck und Verlag, 1829. 54 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Kotzebue, August von ZK L 00763/4_PEC 

Dramatische Werke von August von Kotzebue. 100. Bändchen. 

Wien, Mausberger's Druck und Verlag, 1829. 120 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Kotzebue, August von ZK L 00763/5_PEC 

Dramatische Werke von August von Rotzebue. 118. Bändchen. 

Wien, Mausberger's Druck und Verlag, 1830. 117, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Wieland, Christoph Martin ZK L 00764/1 

Neue Miniatur-Bibliothek der Deutschen Classiker. … Drei und vierzigstes Bändchen. Anthologie aus 

Wieland. Erster Theil. Oberon. Erster Theil. 

Hildburghausen u. Philadelphia, Druck u. Verlag des Bibliographischen Instituts., 1840. 127, [1] s. 8° 

[11,5×7,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědozelený stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno se slepotiskem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky rukopisný text "Franz Killian". Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Voß, Johann Heinrich ZK L 00764/2 

Neue Miniatur-Bibliothek der Deutschen Classiker. … Ein hundert acht und dreßigstes Bändchen. Johann 

Heinrich Voß. Erster Theil. 

Hildburghausen u. Philadelphia, Druck und Verlag des Bibliographischen Instituts., 1841. 107, [3] s. 

Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; portrét autora v oválném rámu). Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Hauff, Wilhelm ZK L 00764/3 

Neue Miniatur-Bibliothek der Deutschen Classiker. … Einhundert ein und dreißigstes Bändchen. Wilhelm 

Hauff. Zweiter Theil. 

Hildburghausen u. Philadelphia, Druck und Verlag des Bibliographischen Instituts., 1841. 95, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Stolberg, Christian zu ZK L 00764/4 

Neue Miniatur-Bibliothek der Deutschen Classiker. … Ein hundert und viertes Bändchen. 

Hildburghausen u. Philadelphia, Druck und Verlag des Bibliographischen Instituts., 1841. 94, [2] s. 

Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; portrét autora v oválném rámu). Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Lichtwer, Magnus Gottfried ZK L 00764/5 

Neue Miniatur-Bibliothek der Deutschen Classiker. … Achtes Bändchen. Lichtwers Fabeln. 

Hildburghausen u. Philadelphia, Druck & Verlag des Bibliographischen Instituts., 1839. 124, [4] s. 

Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; portrét autora v oválném rámu). Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Dwanácte ZK L 00765_PEC 

Dwanácte na gednoho, aneb: Stogmjr, weliký hrdina. 

W Praze, Tiskem a nákladem Jana Spurného., 1841. 28 s. 8° [17×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný papír na lepence), hřbet zelené plátno s papírovým štítkem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na 

titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa 

Haranta Pecka" a rukopisný text "Anton Hlous". Staré signatury: na předním přídeští papírový štítek s č. 

316 a 290. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: čeština. 

Novotný, František Vojtěch ZK L 00766_PEC 

Česká láska. 

W Praze a Hradci Králowé, [Tiskem] a nákladem Jana H. Pospjssila, činného auda českého národního 

Museum., 1841. 1-70, 73-144 s. zach. 8° [15,5×10]. 

Vazba: bez vazby. Fyzický stav: nekompl.; knižní blok provizorně slepen lepicí páskou, jednotlivé listy 

uvolněné, po okrajích otrhané a zohýbané, knižní blok se rozpadá, stopy po červotoči. Provenience: na 

papírovém obalu rukopisný text "SH Pecka", na titulní s. přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA". Staré signatury: na papírovém obalu č. 176, na titulní s. na papírovém štítku š. 198 a 176. Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: čeština. 

Brunswick, Léon-Lévy; Leuven, Adolphe de ZK L 00767/1_REÁL 

THÉATRE FRANÇAIS EN PROSE. QUATRIÈME SÉRIE. VIII. LIVRAISON. LE MARIAGE AU 

TAMBOUR. 

BIELEFELD, VELHAGEN & KLASING, 1843. 103, [1] s. 

Vazba: poloplátěná (zelenohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno. Fyzický stav: chybí volný 

list přední předsádky, některé složky rozvolněné. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a 

na titulní s. "J 4". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Scribe, Eugène, Bayard, François ZK L 00767/2_REÁL 

THÉATRE FRANÇAIS EN PROSE. QUATRIÈME SÉRIE. IX. LIVRAISON. LE GARDIEN. 

BIELEFELD, VELHAGEN & KLASING, 1843. 82 s. 8° [12,5×7,5]. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 
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[Damaschka, Wilhelm Friedrich] ZK L 00768_PEC 

Der Günstling historisch-romant. BILD aus den Zeiten WENZEL DES IV. 

PRAG, Herausgegeben von Fr. Ed. Sandtner., 1843. [10], 124 s. zach. 8° [15×10]. 

Vazba: bez vazby. Fyzický stav: nekompl.; knižní blok se rozpadá, složky provizorně slepeny lepicí páskou. 

Grafická výzdoba: frontispis (zamilovaný pár v přírově, zpoza stromu jej pozorují dva muži s kuší), rytý 

titulní l., celostránkové ilustrace na s. 6 (starší muž spící u stolu v křesle a mladší muž snažící se staršímu 

muži ukrást svazek klíčů) a 7 (muž ve zbroji sedící na koni a dále na zemi stojící muž držící koně za uzdu). 

Provenience: na papírovém obalu rukopisný text "SH Pecka", na s. 1 přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA". Staré signatury: na s. 1 na papírovém štítku č. 240 a 215. Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Delhinor, E. ZK L 00769_REÁL 

Fr. Eb. Sandter's die Entdeckung von Amerika. Ferdinand Cortez oder die Eroberung von Mexiko. 

Prag, Verlag von Eduard Sandter, 1843. [4], 466, [2] s. 8° [14×11]. 

Vazba: polousňová (žlutočerný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: volný list přední předsádky shora utržený, krajní složky rozvolněné. Grafická výzdoba: 

frontispis (ocelorytina; Hernán Cortéz ve vítězném postoji oslavovaný kolonisty) a rytý titulní l. 

(ocelorytina; urpostřed bohatě zdobené florální kartuše s vyobrazením americké flory a fauny kráčející lev 

s andílkem na hřbetu), celostránkové ilustrace na s. 28, 124, 132, 133, 146, 153, 170, 179, 187, 196, 211, 

238, 259, 266, 299, 326, 335, 343, 344, 425 a 464 (ocelorytiny; význačné momenty z dobývání říše Aztéků 

a Cortézova života). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na 

titulní s. "J 126". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Erzählungen ZK L 00770_REÁL 

Erzählungen moralischen Inhalts. Zweites Bändchen. 

Wien, Druck und Verlag der Mechitarischen - Congregations - Buchhandlung., 1847. 123, [1] s. 8° [18×12]. 

Vazba: poloplátěná (oranžovomodročerný stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (z oblaků vyrůstající kříž obtočený páskou s textem, kolem 

kříže text "VEREIN ZUR VERBREITUNG GUTER KATH. BÜCHER. Provenience: na titulní s. modré 

oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na 

hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 125", na titulní s. "H.267.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. 

Grün, Anastasius ZK L 00771_REÁL 

Der letzte Ritter. 

Leipzig, Weidmann'sche Buchhandlung, 1847. [10], 296 s. 8° [13,5×9]. 

Vazba: celoplátěná (šedohnědé plátno se zlacením na lepence), hřbet šedohnědé plátno se zlaceným 

ornamentem a titulem. Fyzický stav: vazba rozvolněná. Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; portrét 

Maxmiliána I. Habsburského v bohatě zdobeném rámu se stuhou s textem "Der letzte Ritter"). Provenience: 

na titulní s. a na s. 426 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 468", s. [1] "10476.OK". Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Čaroděgnice ZK L 00772_PEC 

Čaroděgnice Megéra. Zábawná powjdka. 

W Litomyssli, Tiskem Fr. Bergra, 1848. 136 s. 8° [17×11]. 
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Vazba: polousňová (žlutozelený tištěný papír na lepence), hřbet černá useň. Fyzický stav: hřbet shora 

natržen, pokryv desek odřen, ve hřbetu i knižním bloku stopy po červotoči, chybějí volné listy obou 

předsádek, složky většnou uvolněné. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA", na titulní s. zpola smazaný rukopisný text "Josef…". Staré signatury: na předním 

přídeští a na titulní s. č. 224. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: čeština. 

Nesmuta, Karmazýn ZK L 00773_PEC 

Hacafjrek w kacabaice. 

W Praze, Tiskem a nákladem A. J. Landfrasa, w Gindřichowu Hradcy., 1848. [2], 99-100, 109-143, [1] s. 

zach. 8° [18×11,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír), dodatečně obal z kartonu. Fyzický stav: nekompl.; všechny 

listy mechanicky opotřebené, složky rozvolněné. Grafická výzdoba: na přední obálce viněta (kombinovaná 

technika - čárový lept a akvatinta; dva muži sedící u stolu s lampou). Provenience: na přední obálce 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na přední obálce v 

papírovém štítku č. 191 a 169. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: čeština. 

Klicpera, Václav Kliment ZK L 00774_PEC 

Diwotworný klobouk. 

W Praze, NÁKLADEM Dra J. A. GABRIELA, 1848. 110 s. 8° [16×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědomodrý stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA", na titulní s., s. 53 a 105 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem 

"Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka", na titulní s. a na s. 27 fialové razítko s textem "Ob.knihovna 

v Pecce". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku "825 I", na předním přídeští papírový štítek s x. 

114, 101 a "I/825", na titulní s. "D4", "A-247" a "C/20". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

[Naubert, Christiane Benedikte Eugenie] ZK L 00775_PEC 

[Hrabě Rožmberk. wlastenský přjběh, který se stal ku konci Šweydské wálky.] 

[W Gindřichowu Hradci], [Aloisius Josef Landfras], [1849]. 3-182 s. zach. 8° [18×12]. 

Vazba: bez vazby. Fyzický stav: nekompl.; knižní blok provizorně sešit nití a slepen lepicí páskou, listy po 

okrajích zohýbané a otrhané, vzadu silně zašpiněné. Provenience: na papírovém obalu rukopisný text "SH 

Pecka", na s. 15 přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a 

Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na papírovém 

obalu č. 464, na s. 15 na papírovém štítku č. 196 a 174. Barva tisku: černá. Písmo: švabach, fraktura. 

Jazyk: čeština. 

Sekavec, Jan ZK L 00776/1_PEC 

Jan Žižka z Trocnowa. 

W Praze, Nákladem Bedřicha Stýbla, knihaře. K dostání w geho knihařském skladu. Tisk K. W. Medaua 

w Praze., 1849. [6], 104, [8] s. 8° [16,5×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (černožlutý mramor. papír na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: pokryv vazby mechanicky opotřebený, ve hřbetu stopy po červotoči, složky vesměs 

uvolněné a zašpiněné. Grafická výzdoba: frontispis (dřevoryt; vyobrazení stojícího Jana Žižky v iluzivní 

novogotické architektuře, nalevo heraldický znak českého království, napravo heraldický znak - zlatý? 

kalich v červeném štítě). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA", na rectu volného listu přední předsádky rukopisný text "Jan Vojtěch z Běli u. Pecky přečetl", na 
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rectu volného listu zadní předsádky rukopisný text "Jan Vojtěch z Bělí u Pecký Přečetl v roku 1879 dne 19 

Března". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku č. 7, na předním přídeští na papírovém štítku č. 

194 a 172, na titulní s. "čis. 12.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: čeština. 

Zlatý strom ZK L 00776/2_PEC 

Zlatý strom, ztracená woda a zaklená hora. 

W Gindřichowě Hradci, W knjhoskladu Aloisia Josefa Landfrasa., 1848. 150, [2] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: čeština. 

Herloßsohn, Karl ZK L 00777/1_PEC 

ALBUM. Der Ungarn. Erster Band. 

Tabor, Herausgeber und Verleger I. L. Kober, 1850. 320 s. 8° [14×11]. 

Vazba: poloplátěná (zelený papír na lepence), hřbet šedozelené plátno se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA". Staré signatury: na předním přídeští papírový štítek s č. 219. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. 

Herloßsohn, Karl ZK L 00777/2_PEC 

ALBUM. Der Ungarn. Zweiter Band. 

Tabor, Herausgeber und Verleger I. L. Kober, 1850. 312 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Schumacher, Andreas ZK L 00778/1_PEC 

ALBUM. Ein Wiener Kaufherr. Dritter Theil. 

Tabor, Herausgeber und Verleger I. L. Kober, 1851. 271, [1] s. 8° [14×11]. 

Vazba: poloplátěná (zelený mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 264 a 238. Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Schumacher, Andreas ZK L 00778/2_PEC 

ALBUM. Ein Wiener Kaufherr. Vierter Theil. 

Tabor, Herausgeber und Verleger I. L. Kober, 1851. 232 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Messner, Josef ZK L 00779/1_PEC 

ALBUM. Zwei Brüder. Dritter Band. 

Tabor, Verlag von I. L. Kober., 1853. 220 s. 8° [14×11]. 

Vazba: poloplátěná (modrooranžový mramor. papír na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu odřený. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s 

modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. modré elipsovité razítko s opisem "J. F. MUNSEL PETZKA". 
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Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 270 a 244. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. 

Gutzkov, Karl ZK L 00779/2_PEC 

ALBUM. Ein Mädchen aus dem Volke. 

Prag. Leipzig., Druck und Verlag von Kath. Gerzabek. In Commission bei Heinrich Hübner., 1855. 192 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Pfannenschmidt, Julie ZK L 00780/1_PEC 

ALBUM. Ein Arzt in einer kleinen Stadt. 

Prag, Druck und Verlag von Kath. Geržabek., 1854. 258 s. 8° [14×11]. 

Vazba: poloplátěná (černohnědý mramor. papír na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: knižní blok téměř oddělený od vazby. Provenience: na předním přídeští přilepený 

papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem 

"Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na versu volného listu přední předsádky rukopisný text 

"Heinrich Munsel", na titulní s. a na rectů volného listu zadní předsádky modré elipsovité razítko s opisem 

"J. F. MUNSEL PETZKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 263 a 237. Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Pfannenschmidt, Julie ZK L 00780/2_PEC 

ALBUM. Ein Arzt in einer kleinen Stadt. Zweiter Theil. Der Weg in den Himmel. 

Prag, Druck und Verlag von Kath. Geržabek., 1854. 219, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Pfannenschmidt, Julie ZK L 00781_PEC 

ALBUM. Ein Lebenstraum. Zweiter Band. 

Prag. Leipzig., Druck und Verlag von Kath. Gerzabek. In Commission bei Heinrich Hübner., 1855. 247, 

[1] s. 8° [13,5×10,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý mramor. papír). Fyzický stav: obálka zohýbaná, některé složky 

uvolněné. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré 

signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 258 a 242, na versu volného listu přední předsádky 

"Nro 40/XI". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Hauff, Wilhelm ZK L 00782_REÁL 

Wilhelm Hauff's sämmtliche Werke mit des Dichters Leben von Gustav Schwab. Erster Band. 

Stuttgart., Rieger'sche Verlagsbuchhandlung, 1853. 414, [2] s. 8° [15×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet šedé plátno se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; portrét autora v oválném rámu; sign. "K. Dertinger 

gest."). Provenience: na předtitulu rukopisný text "K. Böhm", na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a 

na titulní s. "J 15 1". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Hauff, Wilhelm ZK L 00783_REÁL 

Wilhelm Hauff's sämmtliche Werke mit des Dichters Leben von Gustav Schwab. Dritter Band. 

Stuttgart., Rieger'sche Verlagsbuchhandlung, 1853. 392 s. 8° [15×11,5]. 



341 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet šedé plátno se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na předtitulu rukopisný text "K. Böhm", na titulní s. modré oválné razítko s 

textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední 

desce a na titulní s. "J 15 3". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Hauff, Wilhelm ZK L 00784_REÁL 

Wilhelm Hauff's sämmtliche Werke mit des Dichters Leben von Gustav Schwab. Vierter Band. 

Stuttgart., Rieger'sche Verlagsbuchhandlung, 1853. 454, [2] s. 8° [15×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet šedé plátno se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 15 4". Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Czermak, Johann ZK L 00785_REÁL 

Für Schule und Haus. Erste Lese aus den Tagebüchern des J. U. Dr. Johann Czermak, k. k. Schulrathes und 

Volksschullers für Böhmen. 

Prag, In Kommission bei K. André., 1858. 202, [6] s. 8° [16×12]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskem a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky rukopisný text "Antoš", titul modré oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na 

přední desce a na titulní s. "J 366". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Klicpera, Václav Kliment ZK L 00786_PEC 

SPISY VÝTEČNÝCH ČESKÝCH BÁSNÍKŮ NOVOVĚKÝCH. Část čtvrtá. SPISY VÁCL. KLIM. 

KLICPERY. Díl šestý. 

V Praze, Nákladem kněhkupectví: I. L. Kober., 1863. 427, [1] s. 8° [14×11]. 

Vazba: poloplátěná (červenozelený stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: chybějí volné listy obou předsádek, některé složky uvolněné. Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. a na s. [428] modré kulaté 

razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka", na 

titulní s. fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Staré signatury: na hřbetu č. 827 I, na předním 

přídeští na papírovém štítku č. 115, 102 a "I/827", na titulní s. "A-281" a "C/108". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Šafařík, Pavel Josef ZK L 00787_UÚL 

Pavla Jos. Šafaříka SEBRANÉ SPISY. SLOVANSKÉ STAROŽITNOSTI 

V PRAZE, NÁKLADEM KNĚHKUPCE BEDŘICHA TEMPSKÉHO, 1863. X, 767, [1] s. 8° [21,5×14,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami, titulem a papírovým 

štítkem. Fyzický stav: exemplář napaden plísní. Provenience: na titulní s. černé kulaté razítko s českým 

lvem uprostřed a opisem "Lehrerbildungsanstalt in Leitomischl * Učitelský ústav v Litomyšli" a začerněné 

razítko. Staré signatury: na hřbetu č. 223.2, na předním přídeští a titulní s. "223. II. sv.", přední přídeští 

"H21". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Šafařík, Pavel Josef ZK L 00788_UÚL 

Pavla Jos. Šafaříka SEBRANÉ SPISY. ROZPRAVY Z OBORU VĚD SLOVANSKÝCH 

V PRAZE, NÁKLADEM KNĚHKUPCE BEDŘICHA TEMPSKÉHO, 1865. XIV, [2], 651, [7] s. 8° 

[21,5×14,5]. 
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Vazba: polousňová (hnědý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami, titulem a papírovým 

štítkem. Fyzický stav: exemplář napaden plísní. Provenience: na titulní s. černé kulaté razítko s českým 

lvem uprostřed a opisem "Lehrerbildungsanstalt in Leitomischl * Učitelský ústav v Litomyšli" a začerněné 

razítko. Staré signatury: na hřbetu č. 223.3, na předním přídeští a titulní s. "223. III. sv.", na titulní s. 

"H21". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Tacitus, Publius Cornelius ZK L 00789/1 

CORNELII TACITI LIBRI QUI SUPERSUNT. TONUS PRIOR 

LIPSIAE, SUMPTIBUS ET TYPIS B. G. TEUBNERI, MDCCCLXIII [1863. LIV, 330 s. 8° [18×12,5]. 

Vazba: polousňová (bílohnědomodrý papír na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými 

linkami, ornamenty a titulem. Fyzický stav: exemplář napaden plísní. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: latina. 

Tacitus, Publius Cornelius ZK L 00789/2 

CORNELII TACITI LIBRI QUI SUPERSUNT. TONUS POSTERIOR 

LIPSIAE, SUMPTIBUS ET TYPIS B. G. TEUBNERI, MDCCCLXI [1861]. XLVIII, 323, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: latina. 

Šedivý, Prokop ZK L 00790_PEC 

Mnislaw a Swětiwina, aneb: Příběhowé prwních obywatelůw Okořského zámku. 

W Gindřichowě Hradci, Tiskem a skladem Aloisia Josefa Landfrasa a syna., s.a. [1864]. 136 s. zach. 8° 

[17,5×11]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý papír). Fyzický stav: nekompl.; knižní blok provizorně sešit, obálka 

potrhaná a zohýbaná, listy na rozích a po okrajích otrhané a zohýbané. Provenience: na papírovém obalu 

rukopisný text "SH Pecka", na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré 

signatury: na papírovém obalu č. 289, na předním přídeští na papírovém štítku č. 315 a 289. Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: čeština. 

Baeblich, Hermann ZK L 00791_PEC 

John Wilkes Booth oder Das Opfer der Rebellion. 

Berlin, Verlag von Otto Humburg & Co., 1866. 1150, [2] s. 8° [21,5×14]. 

Vazba: polousňová (fialový papír na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: ve hřbetu stopy po červotoči. Grafická výzdoba: celostránkové ilustrace na s. 49, 81, 

129, 145, 289, 337, 577, 625, 865, 961 a 1057 (mědirytiny a dřevoryty; výjevy z americké občanské války, 

portréty vojenských velitelů, pohřeb prezidenta Lincolna apod.). Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 478 a 438. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Lenau, Nicolaus ZK L 00792_REÁL 

Gedichte. 

Berlin, Gustav Hempel, s.a. [1867]. VIII, 200 s. 8° [15,5×11]. 

Vazba: poloplátěná (žlutočerný mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 37". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 
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Толстой, А. К. [Tolstoj, Alexej Konstantinovič] ZK L 00793/1 

СТИХОТВОРЕНІЯ. 

САНКТПЕТЕРБУРГЪ [Petrohrad], ВЪ ТИПОГРАФІИ МОРСКАГО МИНИСТЕРСТВА въ Главномъ 

Адмиралтействѣ., 1867. [6], IV, 397, [5] s. 8° [24×16,5]. 

Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu zčernalý. Barva tisku: černá. Písmo: cyrilice. Jazyk: ruština. 

Толстой, А. К. [Tolstoj, Alexej Konstantinovič] ZK L 00793/2 

СМЕРТЬ ІОННА ГРОЗНАГО, ТРАГЕДІЯ ВЪ ПЯТИ ДѢЙСТВІЯХЪ. 

САНКТПЕТЕРБУРГЪ [Petrohrad], ВЪ ТИПОГРАФІИ МОРСКАГО МИНИСТЕРСТВА въ Главномъ 

Адмиралтействѣ., 1866. [4], 176 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: cyrilice. Jazyk: ruština. 

Толстой, А. К. [Tolstoj, Alexej Konstantinovič] ZK L 00793/3 

ЦАРЬ ϴЕДОРЪ ІОАННОВИЧЪ. ТРАГЕДІЯ ВЪ ПЯТИ ДѢЙСТВІЯХЪ. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ [Petrohrad], ТИПОГРАФІЯ Ф. СУЩИНСКАГО., 1868. 159, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: cyrilice. Jazyk: ruština. 

Толстой, А. К. [Tolstoj, Alexej Konstantinovič] ZK L 00793/4 

КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЬІЙ. ПОВѢСТЬ ВРЕМЕНЪ ІОАННА ГРОЗНАГО. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ [Petrohrad], ТИПОГРАФІЯ Ф. СУЩИНСКАГО., 1869. 299, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: cyrilice. Jazyk: ruština. 

Shakespeare, William ZK L 00794_REÁL 

W. Shakespeare's ausgewählte dramatische Werke. Deutsche Volksausgabe. Herausgegeben von Max 

Moltke. Erster Band. 

Leipzig, J. M. Gebhardt's Verlag (Leopold Gebhardt), [1867]. [2], 231, [1] s. 8° [16,5×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutočerný mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 31 1". Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Shakespeare, William ZK L 00795_REÁL 

W. Shakespeare's ausgewählte dramatische Werke. Deutsche Volksausgabe. Herausgegeben von Max 

Moltke. Dritter Band. 

Leipzig., J. M. Gebhardt's Verlag (Leopold Gebhardt), [1867]. [2], 204 s. 8° [16,5×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutočerný mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 31 3". Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Shakespeare, William ZK L 00796_REÁL 

[W. Shakespeare's ausgewählte dramatische Werke. Deutsche Volksausgabe. Herausgegeben von Max 

Moltke. Vierter Band.] 
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[Leipzig.], [J. M. Gebhardt's Verlag (Leopold Gebhardt)], [1867]. 226 s. 8° [16,5×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutočerný mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: nekompl.; 

chybí titul. l. Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli]. Staré signatury: na hřbetu, na přední desce 

a na titulní s. "J 31 4". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Shakespeare, William ZK L 00797_REÁL 

W. Shakespeare's ausgewählte dramatische Werke. Deutsche Volksausgabe. Herausgegeben von Max 

Moltke. Sechster Band. 

Leipzig., J. M. Gebhardt's Verlag (Leopold Gebhardt), [1867]. [4], 242 s. 8° [16,5×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutočerný mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 31 6". Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Shakespeare, William ZK L 00798_REÁL 

[W. Shakespeare's ausgewählte dramatische Werke. Deutsche Volksausgabe. Herausgegeben von Max 

Moltke. Siebenter Band.] 

[Leipzig.], [J. M. Gebhardt's Verlag (Leopold Gebhardt)], [1867]. 80, 47, [1], 56, 65, [1] s. 8° [16,5×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutočerný mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: nekompl.; 

chybí titul. l. Provenience: na s. 1 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY 

V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a s. 1 "J 31 7". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Shakespeare, William ZK L 00799_REÁL 

[W. Shakespeare's ausgewählte dramatische Werke. Deutsche Volksausgabe. Herausgegeben von Max 

Moltke. Achter Band.] 

[Leipzig.], [J. M. Gebhardt's Verlag (Leopold Gebhardt)], [1867]. 90, 68, 70 s. 8° [16,5×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutočerný mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: nekompl.; 

chybí titul. l. Provenience: na s. 1 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY 

V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a s. 1 "J 31 8". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Shakespeare, William ZK L 00800_REÁL 

[W. Shakespeare's ausgewählte dramatische Werke. Deutsche Volksausgabe. Herausgegeben von Max 

Moltke. Neunter Band.] 

[Leipzig.], [J. M. Gebhardt's Verlag (Leopold Gebhardt)], [1867]. 66, 72, 80, [6] s. 8° [16,5×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutočerný mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: nekompl.; 

chybí titul. l. Provenience: na s. 1 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY 

V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a s. 1 "J 31 9". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Shakespeare, William ZK L 00801_REÁL 

W. Shakespeare's dramatische Werke. Deutsche Volksausgabe. Herausgegeben von Max Moltke. Dritter 

Band. 

Leipzig., J. M. Gebhardt's Verlag (Leopold Gebhardt), [1867]. [2], 258 s. 8° [16,5×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutočerný mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 
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LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 31 5". Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Schiller, Friedrich ZK L 00802/1_REÁL 

Der Neffe als Onkel. Lustspiel in drei Aufzügen von Schiller. 

Stuttgart, Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1867. 48 s. 8° [12,5×9]. 

Vazba: poloplátěná (modrý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 11", na titulní s. 

"H.162.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Schiller, Friedrich ZK L 00802/2_REÁL 

Der Parasit oder die Kunst sein Glück zu machen. Ein Lustspiel nach dem Französischen von Schiller. 

Stuttgart, Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1867. 68 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Schiller, Friedrich ZK L 00802/3_REÁL 

Phädra. Trauerspiel von Racine. Uebersetzt von Schiller. 

Stuttgart, Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1867. 62 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Seume, Johann Gottfried ZK L 00802/4_REÁL 

Cabinets-Bibliothek der Deutschen Classiker. … J. G. Seume's Apokryphen und Fragmente. 

Hildburghausen u. New-York, Druck und Verlag vom Bibliographischen Institut., 1830. 109, [11] s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na titulní s. "H:205.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Goethe, Johann Wolfgang ZK L 00803 

Goethe's Werke. Nach den vorzüglichsten Quellen revidirte Ausgabe. Erster Theil. Gedichte. 

Berlin, Gustav Hempel, [1868]. CLXXXI, [3], 304 s. 8° [15,5×12]. 

Vazba: celoplátěná (šedé plátno se slepotiskem na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskem a zlacením. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu zleva roztržený. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; erb autora 

- v modrém renesančním štítě stříbrná šestihrotá hvězda, na turnajské korunované přilbě s modro-

stříbrnými přikryvadly klenot jako ve štítě, pod štítem text "Goethes Wappen"). Provenience: na versu 

volného listu přední předsádky a na titulní s. fialové kulaté razítko s heraldickým znamením z obecního 

znaku uprostřed a opisem "GEMEINDEBÜCHEREI MARKT ABTSDORF", na titulní s. černé elipsovité 

razítko s opisem "APOTHEKER JOHANN KONWIČKA"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na versu 

volného listu přední předsádky "Nro. 401/1", "M 985" a "S - G1-14". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. 

Goethe, Johann Wolfgang ZK L 00804/1 

Goethe's Werke. Nach den vorzüglichsten Quellen revidirte Ausgabe. Sechster Theil. Götz von 

Verlichingen. - Clavigo. - Die Geschwister. 

Berlin, Gustav Hempel, [1868]. 216 s. 8° [15,5×12]. 
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Vazba: celoplátěná (šedé plátno se slepotiskem na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskem a zlacením. 

Fyzický stav: některé složky uvolněné. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; erb autora - v 

modrém renesančním štítě stříbrná šestihrotá hvězda, na turnajské korunované přilbě s modro-stříbrnými 

přikryvadly klenot jako ve štítě, pod štítem text "Goethes Wappen"). Provenience: na versu volného listu 

přední předsádky a na titulní s. fialové kulaté razítko s heraldickým znamením z obecního znaku uprostřed 

a opisem "GEMEINDEBÜCHEREI MARKT ABTSDORF", na titulní s. černé elipsovité razítko s opisem 

"APOTHEKER JOHANN KONWIČKA". Staré signatury: na versu volného listu přední předsádky "Nro. 

401/5" a "M989". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Goethe, Johann Wolfgang ZK L 00804/2 

Goethe's Werke. Nach den vorzüglichsten Quellen revidirte Ausgabe. Siebenter Theil. Egmont. - Iphigenie. 

- Tasso. 

Berlin, Gustav Hempel, [1868]. 304 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; erb autora - v modrém renesančním štítě stříbrná 

šestihrotá hvězda, na turnajské korunované přilbě s modro-stříbrnými přikryvadly klenot jako ve štítě, pod 

štítem text "Goethes Wappen"). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Goethe, Johann Wolfgang ZK L 00805/1 

Goethe's Werke. Nach den vorzüglichsten Quellen revidirte Ausgabe. Vierzehnter Theil. Leiden des jungen 

Werther's. 

Berlin, Gustav Hempel, [1868]. 134, [2] s. 8° [15,5×12]. 

Vazba: celoplátěná (šedé plátno se slepotiskem na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskem a zlacením. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu a přední deska hrozí utržením. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; erb autora - v modrém renesančním štítě stříbrná šestihrotá hvězda, na turnajské korunované 

přilbě s modro-stříbrnými přikryvadly klenot jako ve štítě, pod štítem text "Goethes Wappen"). 

Provenience: na versu volného listu přední předsádky fialové kulaté razítko s heraldickým znamením z 

obecního znaku uprostřed a opisem "GEMEINDEBÜCHEREI MARKT ABTSDORF", na titulní s. černé 

elipsovité razítko s opisem "APOTHEKER JOHANN KONWIČKA". Staré signatury: na versu volného listu 

přední předsádky "Nro. 401/10", na s. 1 "M993". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Goethe, Johann Wolfgang ZK L 00805/2 

Goethe's Werke. Nach den vorzüglichsten Quellen revidirte Ausgabe. Fünfzehnter Theil. Die 

Wahlverwandtschaften. 

Berlin, Gustav Hempel, [1868]. 254, [2] s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; erb autora - v modrém renesančním štítě stříbrná 

šestihrotá hvězda, na turnajské korunované přilbě s modro-stříbrnými přikryvadly klenot jako ve štítě, pod 

štítem text "Goethes Wappen"). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Goethe, Johann Wolfgang ZK L 00805/3 

Goethe's Werke. Nach den vorzüglichsten Quellen revidirte Ausgabe. Sechszehnter Theil. Unterhaltungen 

deutscher Ausgewanderten. - Novelle. - Die guten Weiber. - Reise der Söhne Megaprazon's. - Briefe a. d. 

Schweiz. - Das Römische Karneval. 

Berlin, Gustav Hempel, [1868]. 351, [3] s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; erb autora - v modrém renesančním štítě stříbrná 

šestihrotá hvězda, na turnajské korunované přilbě s modro-stříbrnými přikryvadly klenot jako ve štítě, pod 

štítem text "Goethes Wappen"). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Goethe, Johann Wolfgang ZK L 00806 

Goethe's Werke. Nach den vorzüglichsten Quellen revidirte Ausgabe. Siebzehnter Theil. Wilhelm Meister's 

Lehrjahre. 

Berlin, Gustav Hempel, [1868]. [2], 600 s. 8° [15,5×12]. 

Vazba: celoplátěná (šedé plátno se slepotiskem na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskem a zlacením. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; erb autora - v modrém renesančním 

štítě stříbrná šestihrotá hvězda, na turnajské korunované přilbě s modro-stříbrnými přikryvadly klenot jako 

ve štítě, pod štítem text "Goethes Wappen"). Provenience: na versu volného listu přední předsádky a na s. 

[1] fialové kulaté razítko s heraldickým znamením z obecního znaku uprostřed a opisem 

"GEMEINDEBÜCHEREI MARKT ABTSDORF", na titulní s. elipsovité razítko s opisem "APOTHEKER 

JOHANN KONWIČKA". Staré signatury: na versu volného listu přední předsádky "Nro. 401/11" a "M 

994". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Mühlbach, Luise ZK L 00807/1_REÁL 

Eine Welt des Glanzes. 

Prag, Druckt von Dr. F. Streišovský. - Verlag der Redaktion der "Politik", 1868. 238, [2] s. 4° [15×12]. 

Vazba: poloplátěná (žlutočerný mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 141", na titulní s. "H.147.a.". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Mühlbach, Luise ZK L 00807/2_REÁL 

Eine Welt des Glanzes. … Zweiter Band. 

Prag, Druckt von Dr. F. Streišovský. - Verlag der Redaktion der "Politik", 1868. 227, [1] s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na titulní s. "H.147.b.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Schmidt-Weißenfels, Eduard ZK L 00808_REÁL 

Der 18. Brumaire. Original-Roman von Schmidt-Weißenfels. 

Prag, In der Red. der „Correspondenz.“ Druck von Dr. F. Skrejšovský., 1868. 237, [1] s. 8° [14,5×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný mramor. papír na lepence), hřbet šedozelené plátno se slepotiskem a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští rukopisný text "Gust. Ad. Vávra", na titulní 

s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a černé 

inventární razítko s textem "Městské muzeum v Litomyšli". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku 

č. 139, na přední desce a na titulní s. "J 492", na titulní s. č. 139. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. 

Výbor ZK L 00809_REÁL 

VÝBOR Z LITERATURY ČESKÉ. DÍL DRUHÝ OD POČÁTKU XV AŽ DO KONCE XVI STOLETÍ 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉHO MUSEUM. V KOMISSÍ U FRANTIŠKA ŘIVNÁČE, 1868. VIII, 

1692 sl., 1693-1710 s. 8° [23,5×17]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: obě desky hrozí utržením, předsádky natržené. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu "B 145", na titulní 

s. "B 145 *2 2". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 
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Rukopis ZK L 00810_PEC 

RUKOPIS KRALODVORSKÝ I ZELENOHORSKÝ. ZPĚVOPRAVNÉ BÁSNĚ. SLOVNĚ I VĚRNĚ V 

PÓVODNIEM STARÉM JAZYKU. 

V PRAZE, NÁKLADEM FRANTIŠKA ŘIVNÁČE, KNIHKUPCE V ČESKÉM MUSEUM. Tiskem dra. 

Edv. Grégra v Praze., 1869. 64, [8] s. 8° [15×10]. 

Vazba: poloplátěná (modrohnědý mramor. papír na lepence), hřbet modré plátno. Fyzický stav: pokryv 

desek odřený. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na 

předním přídeští rukopisný text "Pospíšil Jan.". Staré signatury: na předním přídeští "B.5" a na papírovém 

štítku č. 70 a 60. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Schiller, Friedrich ZK L 00811_REÁL 

Schillers sämmtliche Werke. Erster Band. 

Stuttgart, Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1869. VI, 392 s. 8° [16×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet hnědé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. a na s. 277 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, přední desce, na předním přídeští 

a titulní s. "J 373 1". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Schiller, Friedrich ZK L 00812_REÁL 

Schillers sämmtliche Werke. Zweiter Band. 

Stuttgart, Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1869. [4], 372 s. 8° [16×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet hnědé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. a na s. 211 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, přední desce, na předním přídeští 

a titulní s. J 373 2. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Schiller, Friedrich ZK L 00813_REÁL 

Schillers sämmtliche Werke. Dritter Band. 

Stuttgart, Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1869. [4], 290 s. 8° [16×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet hnědé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. a na s. 237 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, přední desce, na předním přídeští 

a titulní s. "J 373 3". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Schiller, Friedrich ZK L 00814_REÁL 

Schillers sämmtliche Werke. Vierter Band. 

Stuttgart, Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1869. [4], 354 s. 8° [16×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet hnědé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. a na s. 307 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, přední desce, na předním přídeští 

a titulní s. "J 373 4". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Schiller, Friedrich ZK L 00815_REÁL 

Schillers sämmtliche Werke. Fünfter Band. 

Stuttgart, Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1869. [4], 324 s. 8° [16×11,5]. 
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Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet hnědé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. a na s. 171 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, přední desce, na předním přídeští 

a titulní s. "J 373 5". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Schiller, Friedrich ZK L 00816_REÁL 

Schillers sämmtliche Werke. Sechster Band. 

Stuttgart, Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1869. [4], 281, [1] s. 8° [16×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet hnědé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. a na s. 161 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, přední desce, na předním přídeští 

a titulní s. "J 373 6". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Schiller, Friedrich ZK L 00817_REÁL 

Schillers sämmtliche Werke. Siebenter Band. 

Stuttgart, Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1869. [4], 532 s. 8° [16×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet hnědé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. a na s. 289 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, přední desce, na předním přídeští 

a titulní s. "J 373 7". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Schiller, Friedrich ZK L 00818_REÁL 

Schillers sämmtliche Werke. Achter Band. 

Stuttgart, Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1869. IV, 364 s. 8° [16×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet hnědé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. a na s. 137 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, přední desce, na předním přídeští 

a titulní s. "J 373 8". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Schiller, Friedrich ZK L 00819_REÁL 

Schillers sämmtliche Werke. Neunter Band. 

Stuttgart, Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1869. [2], 400 s. 8° [16×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet hnědé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s., na s. 186 a 188 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, přední desce, na předním přídeští 

a titulní s. "J 373 9". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Schiller, Friedrich ZK L 00820_REÁL 

Schillers sämmtliche Werke. Zehnter Band. 

Stuttgart, Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1869. [4], 384 s. 8° [16×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet hnědé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. a na s. 69 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, přední desce, na předním přídeští 

a titulní s. "J 373 10". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Schiller, Friedrich ZK L 00821_REÁL 

Schillers sämmtliche Werke. Eilfter Band. 

Stuttgart, Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1869. [4], 376 s. 8° [16×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet hnědé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. a na s. 3 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, přední desce, na předním přídeští 

a titulní s. "J 373 11". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Uhland, Johann Ludwig ZK L 00822_REÁL 

Gedichte von Ludwig Uhland. 

Stuttgart., Verlag der J. G. Gotta'schen Buchhandlung, 1869. XVI, 491, [5] s. 8° [18×12]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY 

V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 462". Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Corneille, Thomas ZK L 00823_REÁL 

OEUVRES COMPLÈTES DE P. CORNEILLE SUIVIES DES OEUVRES CHOISIES DE THOMAS 

CORNEILLE. TOME PREMIER. 

PARIS, LIBRAIRE HACHETTE ET Cie 79, BOULEVARD SAIN-GERMAIN, 79. TYP. A. MOUSSIN., 

1873. [4], XII, 433, [3] s. 8° [18×12]. 

Vazba: polousňová (černý papír s papírovým štítkem na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na štítku na přední desce a na titulní s. "J 

469 1". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 

Corneille, Thomas ZK L 00824_REÁL 

OEUVRES COMPLÈTES DE P. CORNEILLE. OEUVRES CHOISIES DE THOMAS CORNEILLE. 

TOME DEUXIÈME. 

PARIS, LIBRAIRE HACHETTE ET Cie 79, BOULEVARD SAIN-GERMAIN, 79. TYPOGRAPHIE 

ALBERT PONSOT ET P. BRODARD., 1877. [4], 506, [2] s. 8° [18×12]. 

Vazba: polousňová (černý papír s papírovým štítkem na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: chybí volný list přední předsádky. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s 

textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na štítku na přední 

desce a na titulní s. "J 469 2". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 

Corneille, Thomas ZK L 00825_REÁL 

OEUVRES COMPLÈTES DE P. CORNEILLE. OEUVRES CHOISIES DE THOMAS CORNEILLE. 

TOME TROISIÈME. 

PARIS, LIBRAIRE HACHETTE ET Cie 79, BOULEVARD SAIN-GERMAIN, 79. TYPOGRAPHIE A. 

MOUSSIN., 1874. [4], 402, [2] s. 8° [18×12]. 

Vazba: polousňová (černý papír s papírovým štítkem na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na štítku na přední desce a na titulní s. "J 

469 3". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 
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Corneille, Thomas ZK L 00826_REÁL 

OEUVRES COMPLÈTES DE P. CORNEILLE. OEUVRES CHOISIES DE THOMAS CORNEILLE. 

TOME QUATRIÈME. 

PARIS, LIBRAIRE HACHETTE ET Cie 79, BOULEVARD SAIN-GERMAIN, 79. TYPOGRAPHIE A. 

MOUSSIN., 1874. [4], 379, [1] s. 8° [18×12]. 

Vazba: polousňová (černý papír s papírovým štítkem na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na štítku na přední desce a na titulní s. "J 

469 4". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 

Corneille, Thomas ZK L 00827_REÁL 

OEUVRES COMPLÈTES DE P. CORNEILLE. OEUVRES CHOISIES DE THOMAS CORNEILLE. 

TOME CINQUIÈME. 

PARIS, LIBRAIRE HACHETTE ET Cie BOULEVARD SAIN-GERMAIN, 79. Imp. L. Toinon et Ce, à 

Saint-Germain., 1876. [4], 419, [1] s. 8° [18×12]. 

Vazba: polousňová (černý papír s papírovým štítkem na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na štítku na přední desce a na titulní s. "J 

469 5". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 

Corneille, Thomas ZK L 00828_REÁL 

OEUVRES COMPLÈTES DE P. CORNEILLE. OEUVRES CHOISIES DE THOMAS CORNEILLE. 

TOME SIXIÈME. 

PARIS, LIBRAIRE HACHETTE ET Cie 79, BOULEVARD SAIN-GERMAIN, 79. TYP. ALBERT 

PONSOT ET P. BRODARD., 1877. [4], 402, [2] s. 8° [18×12]. 

Vazba: polousňová (černý papír s papírovým štítkem na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na štítku na přední desce a na titulní s. "J 

469 6". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 

Corneille, Thomas ZK L 00829_REÁL 

OEUVRER COMPLETES DE P. CORNEILLE. OEUVRES CHOISIES DE THOMAS CORNEILLE. 

TOME SEPTIEME 

PARIS, LIBRAIRE HACHETTE ET Cie 79, BOULEVARD SAIN-GERMAIN, 79. TYP. A. MOUSSIN., 

1872. [4], 319, [1] s. 8° [18×12]. 

Vazba: polousňová (černý papír s papírovým štítkem na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na štítku na přední desce a na titulní s. "J 

469 7". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 

Gerstäcker, Friedrich ZK L 00830 

Gesammelte Schriften von Friedrich Gerstäcker. Zweite Serie. Siebzehnter Band. … Im Ecktenster. Roman 

von Friedrich Gerstäcker. 

Jena, Hermann Costenoble. Verlagsbuchhandlung., [1872]. [4], 590 s. 8° [18×13,5]. 

Vazba: polousňová (modrošedý papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacením a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: chybí volný list zadní předsádky. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; erb 

nakladatele - ve štítě tři nad sebou položené kosti a tři osmihroté hvězdy střídavého pořadí, na turnajské 

přilbě s přikryvadly tři pštrosí pera, vše neznámých tinktur). Provenience: na rectu volného listu přední 
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předsádky, na s. [1], titulní s. a s. 1 fialové kulaté razítko s heraldickým znamením z obecního znaku 

uprostřed a opisem "GEMEINDEBÜCHEREI MARKT ABTSDORF". Staré signatury: na versu volného 

listu přední předsádky č. 397/17. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: 

v přední předsázce vyplněný katalogizační lístek. 

Lužická, Věnceslava ZK L 00831_PEC 

Johana z Rožmitála, manželka Jiřího z Poděbrad. 

V PRAZE, Nákladem „Libuše, Matice zábavy a vědění“. Tiskem Josefa Koláře v Praze., 1872. 115, [1] s. 

8° [15,5×11]. 

Vazba: poloplátěná (šedobílý stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na 

titulní s., 68 fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce", na titulní s. a na s. 35 modré kulaté razítko s 

opisem ["AKADEMICKO ČTENÁŘSKÁ JEDNOTA"] a nápisem ["V JIČÍNĚ"], na titulní s., na s. 97, a 

[116] modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa 

Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku "I 116", na předním přídeští na papírovém 

štítku č. 119 a 106, na titulní s. "A-214.", "C/20." a "R 219". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: 

čeština. 

Goethe, Johann Wolfgang ZK L 00832_REÁL 

Goethes Sämmtliche Werke. Vollständig in sechs Bänden. Erster Band. 

Leipzig. Wien. Teschen., Verlag von Karl Prochaska. Buchdruckerein von Karl Prochazka in Teschen., 

1873. XXXII, 656 s. 8° [19×14]. 

Vazba: celoplátěná (hnědofialové plátno se slepotiskem na lepence), hřbet béžové plátno se slepotiskem a 

zlacením. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (ocelorytina; v kulatém rámečku z 

dvojlinky andílek v letu pozvedající v pravé ruce zapálenou pochodeň a držící v levé ruce list papíru s 

textem "PRIVILEGIUM 9 NOV 1867", kolem rámečku text "KARL PROCHASKA's NEUE AUSGABEN."), 

ilustrace na s. XVII (mědirytina; portrét autora). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu č. 410, na přední 

desce na papírovém štítku "J.410.1". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Goethe, Johann Wolfgang ZK L 00833_REÁL 

Goethes Sämmtliche Werke. Vollständig in sechs Bänden. Zweiter Band. 

Leipzig. Wien. Teschen., Verlag von Karl Prochaska. Buchdruckerein von Karl Prochazka in Teschen., 

1873. [4], 925, [1], II s. 8° [19×14]. 

Vazba: celoplátěná (hnědofialové plátno se slepotiskem na lepence), hřbet béžové plátno se slepotiskem a 

zlacením. Fyzický stav: pokryv hřbetu a přední deska oddělené od knižního bloku, některé složky uvolněné. 

Grafická výzdoba: na titulní s. signet (ocelorytina; v kulatém rámečku z dvojlinky andílek v letu pozvedající 

v pravé ruce zapálenou pochodeň a držící v levé ruce list papíru s textem "PRIVILEGIUM 9 NOV 1867", 

kolem rámečku text "KARL PROCHASKA's NEUE AUSGABEN."). Provenience: na titulní s. modré oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu č. 

410, na přední desce na papírovém štítku "J.410.2". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Goethe, Johann Wolfgang ZK L 00834_REÁL 

Goethes Sämmtliche Werke. Vollständig in sechs Bänden. Dritter Band. 

Leipzig. Wien. Teschen., Verlag von Karl Prochaska. Buchdruckerein von Karl Prochazka in Teschen., 

1873. [4], 750, [2] s. 8° [19×14]. 

Vazba: celoplátěná (hnědofialové plátno se slepotiskem na lepence), hřbet béžové plátno se slepotiskem a 

zlacením. Fyzický stav: pokryv hřbetu a obě desky zcela oddělené od knižního bloku, krajní složky uvolněné. 

Grafická výzdoba: na titulní s. signet (ocelorytina; v kulatém rámečku z dvojlinky andílek v letu pozvedající 
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v pravé ruce zapálenou pochodeň a držící v levé ruce list papíru s textem "PRIVILEGIUM 9 NOV 1867", 

kolem rámečku text "KARL PROCHASKA's NEUE AUSGABEN."). Provenience: na titulní s. modré oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu č. 

410. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Goethe, Johann Wolfgang ZK L 00835_REÁL 

Goethes Sämmtliche Werke. Vollständig in sechs Bänden. Vierter Band. 

Leipzig. Wien. Teschen., Verlag von Karl Prochaska. Buchdruckerein von Karl Prochazka in Teschen., 

1873. [6], 1010, [1] s. 8° [19×14]. 

Vazba: celoplátěná (hnědofialové plátno se slepotiskem na lepence), hřbet béžové plátno se slepotiskem a 

zlacením. Fyzický stav: zadní deska hrozí odtržením od knižního bloku. Grafická výzdoba: na titulní s. 

signet (ocelorytina; v kulatém rámečku z dvojlinky andílek v letu pozvedající v pravé ruce zapálenou 

pochodeň a držící v levé ruce list papíru s textem "PRIVILEGIUM 9 NOV 1867", kolem rámečku text 

"KARL PROCHASKA's NEUE AUSGABEN."). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu č. 410, na přední 

desce na papírovém štítku a na titulní s. "J.410.4". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Goethe, Johann Wolfgang ZK L 00836_REÁL 

Goethes Sämmtliche Werke. Vollständig in sechs Bänden. Fünfter Band. 

Leipzig. Wien. Teschen., Verlag von Karl Prochaska. Buchdruckerein von Karl Prochazka in Teschen., 

1873. [6], 875, [1] s. 8° [19×14]. 

Vazba: celoplátěná (hnědofialové plátno se slepotiskem na lepence), hřbet béžové plátno se slepotiskem a 

zlacením. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (ocelorytina; v kulatém rámečku z 

dvojlinky andílek v letu pozvedající v pravé ruce zapálenou pochodeň a držící v levé ruce list papíru s 

textem "PRIVILEGIUM 9 NOV 1867", kolem rámečku text "KARL PROCHASKA's NEUE AUSGABEN."). 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu č. 410, na přední desce na papírovém štítku "J.410.5". Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepená tabulka na s. 506. 

Goethe, Johann Wolfgang ZK L 00837_REÁL 

Goethes Sämmtliche Werke. Vollständig in sechs Bänden. Sechster Band. 

Leipzig. Wien. Teschen., Verlag von Karl Prochaska. Buchdruckerein von Karl Prochazka in Teschen., 

1873. [4], 713, [3] s. 8° [19×14]. 

Vazba: celoplátěná (hnědofialové plátno se slepotiskem na lepence), hřbet béžové plátno se slepotiskem a 

zlacením. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (ocelorytina; v kulatém rámečku z 

dvojlinky andílek v letu pozvedající v pravé ruce zapálenou pochodeň a držící v levé ruce list papíru s 

textem "PRIVILEGIUM 9 NOV 1867", kolem rámečku text "KARL PROCHASKA's NEUE AUSGABEN."). 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu č. 410, na přední desce na papírovém štítku "J.410.6". Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Fénelon, François ZK L 00838_REÁL 

FABLES DE FÉNELON ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI 

PARIS, LIBRAIRE HACHETTE ET CiE 79, 1873. 252 s. 8° [14,5×9,5]. 

Vazba: poloplátěná (béžový potištěný papír na lepence), hřbet béžové plátno s papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli]. Staré signatury: na přední desce a 

na titulní s. "J 521". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: francouzština. 
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Herloš, Karel ZK L 00839_PEC 

HERLOŠOVY VEŠKERY SPISY. SVĚT A LIDÉ. 

V PRAZE, Nakladatel kněhkupectví: I. L. Kober. Národní kěhtiskárna I. L. Kober v Praze, 1873. [4], 474, 

[6] s. 8° [18×11,5]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno se dvěma papírovými štítky. Fyzický stav: 

ve hřbetu stopy po červotoči. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA", na versu volného listu přední předsádky a na titulní s. modré elipsovité razítko s textem 

"Mládenecký spolek „Harant“ v Pecce." a modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a 

opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu "I/318" a "I 278.", na 

předním přídeští na papírovém štítku č. 127 a 114, na versu volného listu přední předsádky "I/278". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Velde, Carl Franz van der ZK L 00840_PEC 

Baron Görz a jeho přátelé. 

V KOLÍNĚ, Nákladem knihkupectví Fr. Hoblíka. Tisk Hoblík a spol. v Pardubicích., 1873. 291, [1] s. 8° 

[20×13]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. Fyzický stav: vazba 

mechanicky opotřebená, listy knižního bloku zašpiněné. Provenience: na předním přídeští přilepený 

papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem 

"Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na versu volného listu přední předsádky a na zadním přídeští 

rukopisný text "Spolek mládenců Harant v Pecce". Staré signatury: na hřbetu "I/26", na předním přídeští 

na papírovém štítku č. 157 a 142, na versu volného listu přední předsádky "č. 100". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Jedlička, Otakar ZK L 00841_PEC 

NOVELETY. 

V PRAZE, Tiskem a nákladem J. Otty, 1874. [4], 239, [1] s. 8° [16×10]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plátno se dvěma papírovými štítky. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na 

titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa 

Haranta Pecka" a fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Staré signatury: na hřbetu "504 II." a 

"I 360", na předním přídeští na papírovém štítku č. 143 a 130, na versu volného listu přední předsádky 

"I/360", na titulní s. "R 168", "A-211." a "C/30.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: 

čeština. 

Racine, Jean ZK L 00842_REÁL 

OEUVRES COMPLÈTES DE RACINE. TOME TROISIÈME. 

PARIS, LIBRAIRE HACHETTE ET Cie 79, BOULEVARD SAIN-GERMAIN, 79. TYP. A. MOUSSIN., 

1874. [4], 432 s. 8° [18×12]. 

Vazba: polousňová (černý papír s papírovým štítkem na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na štítku na přední desce a na titulní s. "J 

463 3". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 

Ziegler, Friedrich Wilhelm ZK L 00843/1_PEC 

Divadelní Bibliotéka. Strannická zuřivost. 

V Praze, Nákladem knihkupectví Jarosl. Pospíšila, 1874. [4], 103, [1] s. 8° [16,5×10,5]. 
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Vazba: poloplátěná (šedý mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno se dvěma papírovými štítky. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na 

titulní s. fialové elipsovité razítko s textem "Knihovna úřednictva ředitelství pošt a telegrafů V 

PARDUBICÍCH." a rukopisný text "Věnoval spolku p. Suchánek". Staré signatury: na hřbetu "123 B", na 

předním přídeští na papírovém štítku č. 144 a 160, na versu volného listu přední předsádky "123 B". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Görner, Karl August ZK L 00843/2_PEC 

Divadelní Bibliotéka. Manžel bez ženy. Husička z Podháje. 

V Praze, Nákladem knihkupectví Jarosl. Pospíšila, 1857. [4], 122 s. 

Provenience: na titulní s. fialové elipsovité razítko s textem "Knihovna úřednictva ředitelství pošt a 

telegrafů V PARDUBICÍCH." a modré elipsovité razítko s opisem "DIVADLO OCHOTNICKÉ V 

PARDUBICÍCH". Staré signatury: na titulní s. "čís. 256". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. 

Jazyk: čeština. 

Vlček, Václav ZK L 00843/3_PEC 

MILADA. 

V Praze, Nákladem spisovatelovým., 1869. 120 s. 

Provenience: na titulní s. modré elipsovité razítko s textem "KNIHOVNA OCHOTNICKÉHO SPOLKU V 

PARDUBICÍCH". Staré signatury: na titulní s. "čís. 81". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. 

Jazyk: čeština. 

Fontaine, Jean de La ZK L 00844_REÁL 

OEUVRES COMPLÈTES DE LA FONTAINE. TOME DEUXIÈME. 

PARIS, LIBRAIRE HACHETTE ET Cie 79, BOULEVARD SAIN-GERMAIN, 79. TYPOGRAPHIE A. 

MOUSSIN., 1875. [4], 445, [1] s. 8° [18×12]. 

Vazba: polousňová (černý papír s papírovým štítkem na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na štítku na přední desce a na 

titulní s. "J 461 2". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 

Goethe, Johann Wolfgang ZK L 00845_PEC 

Goethes Sämmtliche Werke. Vollständige Ausgabe in zehn Bänden. Mit Einleitungen von Karl Goedeke. 

Vierter Band. 

Stuttgart, Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1875. XX, 939, [1] s. 8° [16,5×12]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno se slepotiskem na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a zlacením. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu a přední deska oddělené od knižního bloku, přední přídeští odlepené od desky, 

krajní složky uvolněné. Provenience: na přední desce zevnitř přilepený papírek s modrým kulatým razítkem 

s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA". Staré signatury: na přední desce zevnitř č. 231 a 201, na versu volného listu přední předsádky 

"IIIB23b". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Molière ZK L 00846_REÁL 

Ausgewählte Lustspiele von Molière. LE MISANTHROPE VON MOLIÈRE  

BERLIN, WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG, 1876. XVI, 77, [3] s. 8° [19,5×12,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutočervenočerný stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 
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LITOMYŠLI". Staré signatury: na štítku na přední desce a na titulní s. "J 490.1". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: francouzština, němčina. 

Molière ZK L 00847_REÁL 

Ausgewählte Lustspiele von Molière. LE TARTUFE VON MOLIÈRE 

BERLIN, WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG, 1876. XVI, 88 s. 8° [19,5×12,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutočervenočerný stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na štítku na přední desce a na titulní s. "J 490.2". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: francouzština, němčina. 

Molière ZK L 00848_REÁL 

Ausgewählte Lustspiele von Molière. L'AVARE VON MOLIÈRE. 

BERLIN, WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG, 1877. XXIV, 95, [1] s. 8° [19,5×12,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutočervenočerný stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na štítku na přední desce a na titulní s. "J 490.3". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: francouzština, němčina. 

Molière ZK L 00849_REÁL 

Ausgewählte Lustspiele von Molière. LE BOURGEOIS GENTILHOMME VON MOLIÈRE. 

BERLIN, WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG, 1879. 160 s. 8° [19,5×12,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutočervenočerný stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na štítku na přední desce a na titulní s. "J 490.4". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: francouzština, němčina. 

Molière ZK L 00850_REÁL 

Ausgewählte Lustspiele von Molière. LES FEMMES SAVANTES VON MOLIÈRE 

BERLIN, WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG, 1879. 143, [1] s. 8° [19,5×12,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutočervenočerný stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na štítku na přední desce a na titulní s. "J 490.6". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: francouzština, němčina. 

Molière ZK L 00851_REÁL 

Ausgewählte Lustspiele von Molière. LES PRÉCIEUSES RIDICULES VON MOLIÈRE 

BERLIN, WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG, 1879. 75, [1] s. 8° [19,5×12,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutočervenočerný stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na štítku na přední desce a na titulní s. "J 490.5". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: francouzština, němčina. 

Písně ZK L 00852_PEC 

Písně HERCEGOVSKÉ. 

V Praze, Nákladem kněhkupectví: I. L. Kober., 1877. [8], 116, [4] s. 8° [16,5×12,5]. 
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Vazba: poloplátěná (fialovošedý mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem. Fyzický 

stav: chybějí volné listy obou předsádek. Provenience: na předním přídeští fialové razítko s textem "STÁTNÍ 

HRAD PECKA", na titulní s. fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Staré signatury: na hřbetu 

"811 I.", na předním přídeští na papírovém štítku č. 482 a "I/811", na předním přídeští č. 595 a "B-11.". 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Voltaire ZK L 00853_REÁL 

HISTOIRE DE CHARLES XII, ROI DE SUÈDE 

BERLIN, WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG, 1877. XX, 238, [2] s. 8° [19,5×13]. 

Vazba: poloplátěná (tmavě zelený papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na štítku na přední desce a na titulní s. "J 488". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: francouzština, němčina. 

Vrchlický, Jaroslav ZK L 00854_PEC 

VITTORIA COLONNA. 

V PRAZE, KNIHTISKÁRNA J. OTTO KNIHKUPECTVÍ, s.a. [1877]. 53, [3] s. 8° [16,5×12,5]. 

Vazba: poloplátěná (fialovošedý mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem. Fyzický 

stav: chybějí volné listy obou předsádek. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým 

kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu 

Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a 

opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka", fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce" a 

modré kulaté razítko s opisem ["AKADEMICKO ČTENÁŘSKÁ JEDNOTA"] a nápisem ["V JIČÍNĚ"]. 

Staré signatury: na hřbetu "809 I.", na předním přídeští na papírovém štítku č. 209, 188 a "I/809", na 

předním přídeští "B-22.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Chocholoušek, Prokop ZK L 00855_PEC 

JIH. 

V PRAZE, Nákladem kněhkupectví I. L. Kober., 1878. [4], 586, [2] s. 8° [17,5×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se dvěma papírovými štítky. 

Fyzický stav: ve hřbetu stopy po červotoči. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým 

kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu 

Kryštofa Haranta PECKA", na versu volného listu přední předsádky fialové elipsovité razítko s opisem 

"Nár. soc. polit. organisace pro Pecku a okolí", na titulní s. a na s. [587] modré kulaté razítko s 

vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré 

signatury: na hřbetu "I. 320" a "I 333", na předním přídeští na papírovém štítku č. 135, 122 a "I. 320", na 

versu volného listu přední předsádky "I/333", na s. [1] "R159". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. 

Jazyk: čeština. 

Holeček, Josef ZK L 00856_PEC 

ZA SVOBODU. 

V PRAZE, Knihtiskárna Militý a Novák. Nákladem vlastním., 1879. 255, [1] s. 8° [16×12,5]. 

Vazba: poloplátěná (zelenohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: chybějí volné listy obou předsádek. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s 

modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na hřbetu "40 I.", na předním 

přídeští na papírovém štítku č. 14, 13 a "I 40", na titulní s. "R.134." a "A.74.". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 
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Jókai, Mór ZK L 00857_PEC 

SVOBODA POD SNĚHEM ČILI ZELENÁ KNIHA. 

V PRAZE, TISKEM A NÁKLADEM KNIHTISKÁRNY KOLÁŘE A SPOL., 1879. 520 s. 8° [15,5×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet černé plátno se dvěma papírovými štítky. Fyzický stav: 

pokryv vazby mechanicky opotřeben, některé složky zcela uvolněné, listy zašpiněny. Provenience: na 

předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a 

Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. fialové razítko s 

textem "Ob.knihovna v Pecce", modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem 

"Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka" a černé kulaté razítko s opisem ["AKADEMICKO 

ČTENÁŘSKÁ JEDNOTA"] a nápisem ["V JIČÍNĚ"]. Staré signatury: na hřbetu "I. 415" a "I. 373.", na 

předním přídeští na papírovém štítku č. 38, 36 a "I 415", na versu volného listu přední předsádky "A188" 

a "I/373", na titulní s. "R-204" a "A-188". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Legouvé, Ernest; Scribe, Eugéne ZK L 00858_REÁL 

THÉATRE FRANÇAIS. XII. SÉRIE. 1. LIVRAISON. LES CONTES DE LA REINE DE NAVARRE 

BIELEFELD & LEIPZIG, VELHAGEN & KLASING, 1879. 164, [4] s. 8° [15×10]. 

Vazba: poloplátěná (béžová potištěná lepenková deska), hřbet červené plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli]. Staré signatury: na přední desce "Je 580", na titulní s. "J 

580" a č. 580. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 

Vlček, Václav ZK L 00859_PEC 

TUŽBY VLASTENECKÉ. 

V PRAZE, TISKEM JOSEFA KOLÁŘE. NÁKLADEM VLASTNÍM., 1879. [8], 375, [1] s. 8° [14,5×13]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacením a dvěma papírovými štítky. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA", verso na versu volného listu přední předsádky a na titulní s. modré elipsovité razítko s textem 

"Mládenecký spolek „Harant“ v Pecce." a modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a 

opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na hřbetu "508 

II." a "II 247.", na předním přídeští na papírovém štítku č. 96, 85 a "II/508", na versu volného listu přední 

předsádky "R489" a "II/247". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Vlček, Václav ZK L 00860_PEC 

TUŽBY VLASTENECKÉ. 

V PRAZE, TISKEM JOSEFA KOLÁŘE. NÁKLADEM VLASTNÍM., 1879. [8], 376, [2] s. 8° [15,5×12]. 

Vazba: poloplátěná (hnědofialový mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: chybějí volné listy obou předsádek. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s 

modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. rukopisný text "Knihovně v Pecce daruje Adolf Benš, 

abiturant, Fr. Pover, abi[turant]", modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem 

"Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka" a fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Staré 

signatury: na hřbetu "P 67", na předním přídeští na papírovém štítku č. 104 a 92, na titulní s. "S67" a 

"A88.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Erckmann-Chatrian ZK L 00861_REÁL 

PROSATEURS FRANÇAIS. 1. LIVRAISON. HISTOIRE D'UN CONSCRIT DE 1813 

BIELEFELD und LEIPZIG, VELHAGEN & KLASING, 1880. 192 s. 8° [15×10]. 
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Vazba: poloplátěná (béžová potištěná lepenková deska), hřbet červené plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli]. Staré signatury: na titulní s. Je 522, na titulní s. "J 522". 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 

Barante, Prosper de; Jaep, G. ZK L 00862_REÁL 

PROSATEURS FRANÇAIS. 6. LIVRAISON. HENRI V ROI D'ANGLETERRE EN FRANCE 

BIELEFELD und LEIPZIG, VELHAGEN & KLASING, 1880. 92, [4] s. 8° [15×10]. 

Vazba: poloplátěná (béžová potištěná lepenková deska), hřbet červené plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli]. Staré signatury: na titulní s. "Je 524" a "J 524". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: francouzština. 

Maistre, Xavier de ZK L 00863_REÁL 

PROSATEURS FRANÇAIS. 7. LIVRAISON. LA JEUNE SIBÉRIENNE 

BIELEFELD und LEIPZIG, VELHAGEN & KLASING, 1880. 96 s. 8° [15×10]. 

Vazba: poloplátěná (béžová potištěná lepenková deska), hřbet červené plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli]. Staré signatury: na titulní s. "J 582". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 

Montesquieu, Charles Louis ZK L 00864_REÁL 

PROSATEURS FRANÇAIS. 8. LIVRAISON. CONSIDÉRATIONS SUR LES CAUSES DE LA 

GRANDEUR DES RAMINS ET DE LEUR DĆADENCE 

BIELEFELD und LEIPZIG, VELHAGEN & KLASING, 1880. 244 s. 8° [15×10]. 

Vazba: poloplátěná (béžová potištěná lepenková deska), hřbet červené plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli]. Staré signatury: na titulní s. "Je 550" a "J 550". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 

Barante, Prosper de; Jaep, G. ZK L 00865_REÁL 

PROSATEURS FRANÇAIS. 9. LIVRAISON. JEANNE D'ARC 

BIELEFELD und LEIPZIG, VELHAGEN & KLASING, 1880. 180 s. 8° [15×10]. 

Vazba: poloplátěná (béžová potištěná lepenková deska), hřbet červené plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli]. Staré signatury: na titulní s. "Je 552", "J 552". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: francouzština. 

Guizot, François ZK L 00866_REÁL 

PROSATEURS FRANÇAIS. 10. LIVRAISON. RÉCITS HISTORIQUES TIRÉS DE L'HISTOIRE DE 

FRANCE, RACONTRÉR A MES PETITS-ENFANTS 

BIELEFELD und LEIPZIG, VELHAGEN & KLASING, 1880. 110, [2] s. 8° [15×10]. 

Vazba: poloplátěná (béžová potištěná lepenková deska), hřbet červené plátno. Fyzický stav: některé složky 

uvolněné. Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli]. Staré signatury: na titulní s. "Je 551" a "J 551". 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: francouzština. 

Guizot, François ZK L 00867_REÁL 

PROSATEURS FRANÇAIS. 10. LIVRAISON. RÉCITS HISTORIQUES TIRÉS DE L'HISTOIRE DE 

FRANCE, RACONTRÉR A MES PETITS-ENFANTS. I. Teil. 

BIELEFELD und LEIPZIG, VELHAGEN & KLASING, 1880. 110, [2] s. 8° [15×10]. 
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Vazba: poloplátěná (béžová potištěná lepenková deska), hřbet červené plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli]. Staré signatury: na titulní s. "Je 525" a "J 525". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: francouzština. 

Guizot, François ZK L 00868_REÁL 

PROSATEURS FRANÇAIS. 13. LIVRAISON. RÉCITS HISTORIQUES TIRÉS DE L'HISTOIRE DE 

FRANCE, RACONTRÉR A MES PETITS-ENFANTS. II. Teil. 

BIELEFELD und LEIPZIG, VELHAGEN & KLASING, 1881. 157, [3] s. 8° [15×10]. 

Vazba: poloplátěná (béžová potištěná lepenková deska), hřbet červené plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli]. Staré signatury: na titulní s. "Je 551" a "J 551 2". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: francouzština. 

Fridrich II. Veliký, král ZK L 00869_REÁL 

PROSATEURS FRANÇAIS. 15. LIVRAISON. HISTOIRE DE LA GUERRE DE SEPT ANS. I. Teil. Bis 

zum Beginn des Feldzugs von 1758. 

BIELEFELD und LEIPZIG, VELHAGEN & KLASING, 1881. 195, [5] s. 8° [15×10]. 

Vazba: poloplátěná (béžová potištěná lepenková deska), hřbet červené plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli]. Staré signatury: na přední desce č. 558, na titulní s. "Je 

558" a "J 558 1". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 

Chateaubriand, François René de ZK L 00870_REÁL 

PROSATEURS FRANÇAIS. 18e LIVRAISON. ITINERAIRE DE PARIS A JÉRUSALEM. I. Teil. 

Voyage de la Grèce, de l'Archipel, de l'Anatolie et de Constantinople. 

BIELEFELD und LEIPZIG, VELHAGEN & KLASING, 1881. 187, [5] s. 8° [15×10]. 

Vazba: poloplátěná (béžová potištěná lepenková deska), hřbet červené plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli]. Staré signatury: na titulní s. "Je 535" a "J 535". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 

Michaud, Joseph François ZK L 00871_REÁL 

PROSATEURS FRANÇAIS. 20e LIVRAISON. HISTOIRE DES CROISADES. I. Teil. Première 

Croisade. 

BIELEFELD und LEIPZIG, VELHAGEN & KLASING, 1881. 224 s. 8° [15×10]. 

Vazba: poloplátěná (béžová potištěná lepenková deska), hřbet červené plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli]. Staré signatury: na přední desce a na titulní s. "Je 526", 

na titulní s. "J 526". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 

Barthélemy, Jean-Jacques ZK L 00872_REÁL 

PROSATEURS FRANÇAIS. 22e LIVRAISON. VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIS EN GRÈCE 

DANS LE MILTEU DU QUATRIÈME SIÈCLE AVANT L'ÈRE VULCATRE 

BIELEFELD und LEIPZIG, VELHAGEN & KLASING, 1881. 154, [6] s. 8° [15×10]. 

Vazba: poloplátěná (béžová potištěná lepenková deska), hřbet červené plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli]. Staré signatury: na přední desce č. 560, na titulní s. "Je 

560" a "J 560". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 
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Souvestre, Émile ZK L 00873_REÁL 

PROSATEURS FRANÇAIS. 23e LIVRAISON. SECHS ERZÄHLUNGEN AUS AU COIN DU FEU 

UND AUS LES CLAIRIÈRES 

BIELEFELD und LEIPZIG, VELHAGEN & KLASING, 1881. 118, [2] s. 8° [15×10]. 

Vazba: poloplátěná (béžová potištěná lepenková deska), hřbet červené plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli]. Staré signatury: na přední desce a na titulní s. "Je 527", 

na titulní s. "J 527". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 

Souvestre, Émile ZK L 00874_REÁL 

PROSATEURS FRANÇAIS. 24e LIVRAISON. SOUS LA TONNELLE 

BIELEFELD und LEIPZIG, VELHAGEN & KLASING, 1882. 101, [3] s. 8° [15×10]. 

Vazba: poloplátěná (béžová potištěná lepenková deska), hřbet červené plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli]. Staré signatury: na přední desce a na titulní s. "Je 528", 

na titulní s. "J 528". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 

Erckmann-Chatrian ZK L 00875_REÁL 

PROSATEURS FRANÇAIS. 25e LIVRAISON. VIER ERZÄHLUNGEN AUS CONTES POPULAIRES 

UND CONTES DES BORDS DU RHIN 

BIELEFELD und LEIPZIG, VELHAGEN & KLASING, s.a. 123, [5] s. 8° [15×10]. 

Vazba: poloplátěná (béžová potištěná lepenková deska), hřbet červené plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli]. Staré signatury: na titulní s. "Je 538" a "J 538". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 

Fridrich II. Veliký, král ZK L 00876_REÁL 

PROSATEURS FRANÇAIS. 26e LIVRAISON. HISTOIRE DE LA GUERRE DE SEPT ANS. III. Theil. 

Die Feldzüge von 1761 bis zum Frieden. 

BIELEFELD und LEIPZIG, VELHAGEN & KLASING, s.a. 219, [1] s. 8° [15×10]. 

Vazba: poloplátěná (béžová potištěná lepenková deska), hřbet červené plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli]. Staré signatury: na přední desce č. 558 3, na titulní s. "Je 

558 3" a "J 558 3". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 

Mignet, François-Auguste ZK L 00877_REÁL 

PROSATEURS FRANÇAIS. 27e LIVRAISON. HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 

DEPUIS 1789 JUSQU'EN 1814. 

BIELEFELD und LEIPZIG, VELHAGEN & KLASING, s.a. 293, [3] s. 8° [15×10]. 

Vazba: poloplátěná (béžová potištěná lepenková deska), hřbet červené plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli]. Staré signatury: na přední desce č. 559 1, na titulní s. "Je 

559 1". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 

Michelet, Jules ZK L 00878_REÁL 

PROSATEURS FRANÇAIS. 28e LIVRAISON. PRÉCIS DE L'HISTOIRE MODERNE. I. Teil. 

BIELEFELD und LEIPZIG, VELHAGEN & KLASING, s.a. 116 s. 8° [15×10]. 

Vazba: poloplátěná (béžová potištěná lepenková deska), hřbet červené plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli]. Staré signatury: na přední desce č. 561 1, na titulní s. "Je 

561" a "J 561 1". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 
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Zalewski, Kazimierz ZK L 00879/1_PEC 

OSTROUHALI. 

V PRAZE, Nákladem knihkupectví I. L. Kobrova, s.a. [1880]. 40 s. 8° [14×9,5]. 

Vazba: poloplátěná (fialový mramor. papír), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem. Fyzický stav: chybějí 

volné listy obou předsádek. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem 

s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na 

hradě Kryštofa Haranta Pecka" a fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce"; čtenářské poznámky. 

Staré signatury: na hřbetu "829 I.", na předním přídeští na papírovém štítku č. 113 a 100, na titulní s. "D 

11" a "A 307". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Klicpera, Václav Kliment ZK L 00879/2_PEC 

DIVOTVORNÝ KLOBOUK. 

V PRAZE, Nákladem knihkupectví I. L. Kobrova, s.a. [1881]. 80 s. 

Provenience: na titulní s. fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce"; čtenářské poznámky. Staré 

signatury: na titulní s. "A-307" a "C/10". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Sokol, Antonín H. ZK L 00880_PEC 

Divadelní Bibliotéka. FARIZEJCI. 

V Praze, Nákladem knihkupectví Jarosl. Pospíšila, 1880. [4], 99, [1] s. 8° [16,5×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (červenočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA", na titulní s. rukopisný text "Knihovně v Pecce Fr. Pover filosof. Pecka 25.12.[18]87.", modré 

kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka" 

a fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Staré signatury: hřbet "824 I", na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 53 a 49, na titulní s. "D9", "A-231" a "C/20.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Stankovský, Josef Jiří ZK L 00881_PEC 

DOBRODRUZI. 

V PRAZE, NÁKLADEM KNIHTISKÁRNY FRANTIŠKA ŠIMÁČKA, 1880. 283, [1] s. 8° [16×12]. 

Vazba: polousňová (modrozelený mramor. papír na lepence), hřbet černá useň s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu odřený. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA", na titulní s. černé kulaté razítko s textem "AKADEMICKO ČTENÁŘSKÁ JEDNOTA V 

JIČÍNĚ" a fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Staré signatury: na hřbetu "413 I.", na předním 

přídeští na papírovém štítku č. 319, 293 a "I/413", na titulní s. "R353" a "A.-184". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. Přílohy: zcela vzadu vlepená obrazová příloha (mědirytina; 

poprava Heřmana Kryštofa Russworma na Staroměstské radnici). 

Heyduk, Adolf ZK L 00882_PEC 

DĚDŮV ODKAZ. 

V PRAZE, NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ DR. GRÉGRA A FERD. DATTLA., 1881. 87, [1] s. 8° 

[16,5×12,5]. 

Vazba: poloplátěná (fialovošedý mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem. Fyzický 

stav: chybějí volné listy obou předsádek. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým 

kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu 
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Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a 

opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka", fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce" a 

rukopisný text "Darovala sl. A. Bendová 1/10 1882". Staré signatury: na hřbetu "810 I.", na předním 

přídeští na papírovém štítku č. 210, 187 a "I/810", na titulní s. "B.9.", "B3" a "C/40". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Sienkiewicz, Henryk ZK L 00883/1_PEC 

SLOVANSKÉ DIVADLO. NA JEDNU KARTU. 

V JIČÍNĚ, NAKLADATEL LAD. SEHNAL V JIČÍNĚ KNIHTISKÁRNA, 1881. [2], 78, [2] s. 8° 

[17,5×13,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědozelený mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno se dvěma papírovými 

štítky. Fyzický stav: chybějí volné listy obou předsádek, vazba rozvolněná, poslední složka zcela uvolněná. 

Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na versu 

volného listu přední předsádky a na titulní s. fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce", na titulní s., 

s 8 a 68 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa 

Haranta Pecka", na s. 76 modré kulaté razítko s textem "AKADEMICKO ČTENÁŘSKÁ JEDNOTA V 

JIČÍNĚ". Staré signatury: na hřbetu "D, 78 II" a "I 726", na předním přídeští na papírovém štítku č. 90 a 

79. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Ostrovskij, Alexandr Nikolajevič ZK L 00883/2_PEC 

SLOVANSKÉ DIVADLO. VÝNOSNÉ MÍSTO. 

V JIČÍNĚ, NAKLADATEL LAD. SEHNAL V JIČÍNĚ KNIHTISKÁRNA, 1881. [4], 52 s. 

Provenience: na titulní s. a na s. 1 fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce", na s. 38 a 52 modré 

kulaté razítko s textem "AKADEMICKO ČTENÁŘSKÁ JEDNOTA V JIČÍNĚ". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Koukl, Antonín ZK L 00883/3_PEC 

SLOVANSKÉ DIVADLO. LOV MLADÉHO KRÁLE. 

V JIČÍNĚ, NAKLADATEL LAD. SEHNAL V JIČÍNĚ KNIHTISKÁRNA, 1881. [2], 29, [3] s. 

Provenience: na s. 1 a titulní s. fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce", na s. 16 a [31] modré 

kulaté razítko s textem "AKADEMICKO ČTENÁŘSKÁ JEDNOTA V JIČÍNĚ". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Bałucki, Michał ZK L 00883/4_PEC 

SLOVANSKÉ DIVADLO. SOUSEDÉ. 

V JIČÍNĚ, NAKLADATEL LAD. SEHNAL V JIČÍNĚ KNIHTISKÁRNA, 1881. [2], 78, [2] s. 

Provenience: na s. 1 a titulní s. fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce", na s. 1 modré kulaté razítko 

s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Jurković, Janko ZK L 00883/5_PEC 

SLOVANSKÉ DIVADLO. KOUZELNÝ ZÁPISNÍK. 

V JIČÍNĚ, NAKLADATEL LAD. SEHNAL V JIČÍNĚ KNIHTISKÁRNA, 1881. [2], 41, [1] s. 

Provenience: na s. 1 a titulní s. fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 
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Trifković, Kosta ZK L 00883/6_PEC 

SLOVANSKÉ DIVADLO. ŠKOLNÍ INSPEKTOR. 

V JIČÍNĚ, NAKLADATEL LAD. SEHNAL V JIČÍNĚ KNIHTISKÁRNA, 1881. [2], 23, [1] s. 

Provenience: na titulní s. fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce" a modré kulaté razítko s opisem 

["AKADEMICKO ČTENÁŘSKÁ JEDNOTA"] a nápisem ["V JIČÍNĚ"], na s. 22 černé kulaté razítko s 

textem "AKADEMICKO ČTENÁŘSKÁ JEDNOTA V JIČÍNĚ". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. 

Jazyk: čeština. 

Tolstoj, Lev Nikolajevič ZK L 00884/1_PEC 

SLOVANSKÉ DIVADLO. SMRŤ CAŘE IVANA HROZNÉHO. 

V JIČÍNĚ, NAKLADATEL LAD. SEHNAL V JIČÍNĚ KNIHTISKÁRNA, 1881. [4], 108, [2] s. 8° 

[17,5×13,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědozelený mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno se dvěma papírovými 

štítky. Fyzický stav: chybějí volné listy obou předsádek. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek 

s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA", na s. 1 a titulní s. fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce" a 

modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta 

Pecka", na s. 108 černé kulaté razítko s textem "AKADEMICKO ČTENÁŘSKÁ JEDNOTA V JIČÍNĚ". Staré 

signatury: na hřbetu "D, I. 583", na předním přídeští na papírovém štítku č. 77 a 67. Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Bałucki, Michał ZK L 00884/2_PEC 

SLOVANSKÉ DIVADLO. OCHOTNICKÉ DIVADLO. 

V JIČÍNĚ, NAKLADATEL LAD. SEHNAL V JIČÍNĚ KNIHTISKÁRNA, 1881. [2], 40 s. 

Provenience: na s. 1 a titulní s. fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Chruščov-Sokolnikov; Gavriil Aleksandrovič ZK L 00884/3_PEC 

SLOVANSKÉ DIVADLO. DRAVCI. 

V JIČÍNĚ, NAKLADATEL LAD. SEHNAL V JIČÍNĚ KNIHTISKÁRNA, 1881. 40 s. 

Provenience: na titulní s. fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Sienkiewicz, Henryk ZK L 00884/4_PEC 

SLOVANSKÉ DIVADLO. ČÍ VINOU? 

V JIČÍNĚ, NAKLADATEL LAD. SEHNAL V JIČÍNĚ KNIHTISKÁRNA, 1881. [2], 21, [3] s. 

Provenience: na titulní s. fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Ostrovskij, Alexandr Nikolajevič ZK L 00884/5_PEC 

SLOVANSKÉ DIVADLO. CHUDÍ POCTIVCI. 

V JIČÍNĚ, NAKLADATEL LAD. SEHNAL V JIČÍNĚ KNIHTISKÁRNA, 1881. [2], 62, II s. 

Provenience: na titulní s. fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 
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Šubert, František Adolf ZK L 00885_PEC 

KNIHOVNA PRO ČESKÝ LID. 3. Zajetí krále Václava. 

V PRAZE, NÁKLADEM KNIHTISKÁRNY V. B. ČECHA, 1881. [4], 359-762 s. 8° [15×10]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se dvěma papírovými štítky. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu zleva natržen, některé složky uvolněné. Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. modré razítko s textem 

"Ob.knihovna v Pecce". Staré signatury: na hřbetu "II 524" a "II 187 2.", na předním přídeští na papírovém 

štítku č. 111, 98 a "II/524", na versu volného listu přední předsádky "A586." a "II/187/2", na titulní s. 

"R415" a "A586". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Prešeren, France ZK L 00886_PEC 

BÁSNĚ FRANTIŠKA PREŠIRNA. 

V JIČÍNĚ, NAKLADATEL LAD. SEHNAL V JIČÍNĚ KNIHTISKÁRNA, 1882. XXXVII, [3], 74, [2] s. 

8° [16,5×12,5]. 

Vazba: poloplátěná (fialovošedý mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem. Fyzický 

stav: chybějí volné listy obou předsádek. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým 

kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu 

Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a 

opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka", fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce" a 

modré kulaté razítko s textem "AKADEMICKO ČTENÁŘSKÁ JEDNOTA V JIČÍNĚ". Staré signatury: na 

hřbetu "813 I.", na předním přídeští na papírovém štítku č. 205, 182 a "I/813", na předním přídeští "B-

25.", na titulní s. "B20", "B-25." a "C/30". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Bělohrobský, Vojtěch Mikuláš Vejskrab ZK L 00887_PEC 

BÁSNĚ A DEKLAMACE VOJT. M. V. BĚLOHROBSKÉHO. 

V PRAZE, NAKLADATEL A. REINWART KNIHKUPEC., 1883. [2], XXIII, [1], 156, [4] s. 8° 

[17×12,5]. 

Vazba: poloplátěná (fialovozelený mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno se dvěma papírovými 

štítky. Fyzický stav: chybějí volné listy obou předsádek. Grafická výzdoba: frontispis (litografie; portrét 

autora). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na 

versu volného listu přední předsádky a titulní s. fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce", na versu 

volného listu přední předsádky rukopisný text "MUC. Václav [Š]růta", na titulní s. kulaté razítko s 

vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka", na zadním 

přídeští téměř smazaný rukopisný text "Jan Josef...". Staré signatury: na hřbetu "57 II." a "I 139", na 

předním přídeští na papírovém štítku č. 211, 188 a "II/139", na předním přídeští a na versu volného listu 

přední předsádky "B-13.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Trnobranský, Václav Vilém ZK L 00888_PEC 

VYBRANÉ SPISY VERŠEM I PROSOU. SVAZEK I. PÍSNĚ A BALLADY. 

V PRAZE, NÁKLADEM K. TRNOBRANSKÉHO. TISKEM A V KOMISI JOS. R. VILÍMKA, 1883. X, 

[2], 193, [3] s. 8° [17×12,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet šedohnědé plátno se dvěma papírovými 

štítky. Fyzický stav: chybějí volné listy obou předsádek. Grafická výzdoba: frontispis (měkký kryt; portrét 

autora, v dolní části reprodukce jeho podpisu). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s 

modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s., s. 19, 51, 67 a 117 modré kulaté razítko s vyobrazením 

hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka", na titulní s. způli oříznutý 

rukopisný text "Umělecká beseda Knihovně obecní v P[ecce] 31. 10. [18]84. Fr. Po[ver]". Staré signatury: 
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na hřbetu "54 II." a "II 212", na předním přídeštína papírovém štítku 82 a 72, na versu volného listu přední 

předsádky "B- 29.", "C/120." a "B13". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Holeček, Josef ZK L 00889_PEC 

JUNÁCKÉ KRESBY ČERNOHORSKÉ. 

V Praze, TISKEM V. NEUBERTA NA SMÍCHOVĚ. Nákladem vlastním., 1884. [8], 169, [3] s. 8° 

[16×13]. 

Vazba: poloplátěná (černočervený papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem. Fyzický stav: 

chybějí volné listy obou předsádek. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA", na tituní s. a na s. 165 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a 

opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka", na titulní s. fialové razítko s textem "Ob.knihovna v 

Pecce". Staré signatury: na hřbetu "I.-42", na předním přídeští na papírovém štítku č. 13 a 12, na titulní s. 

"R142", "A-299" a "C/100". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Racine, Jean ZK L 00890_REÁL 

BIBLIOTHÈQUE FRANÇAISE RECUEIL D'ŒVRES LITTÉRAIRES ET HISTORIQUES AVEC DES 

INTRODUCTIONS DES REMARQUES ET DES VOCABULAIRES. ATHALIE. TRAGÉDIE EN CINQ 

ACTES. 

PRAGUE, A. STORCH FILS, 1884. [4], 114 s. 8° [14×10]. 

Vazba: měkká poloplátěná (červený potištěný papír), hřbet béžové plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli]. Staré signatury: na přední obálce č. 556, na titulní s. "Je 

556" a "J 556". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 

Scribe, Eugène ZK L 00891_REÁL 

THÉATRE FRANÇAIS. II. Folge. 2. Lieferung. LE VERRE D'EAU OU LE EFFETS ET LES CAUSES 

BIELEFELD und LEIPZIG, VELHAGEN & KLASING, 1884. 144 s. 8° [16,5×11]. 

Vazba: poloplátěná (béžová potištěná lepenková deska), hřbet červené plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli], čtenářské poznámky. Staré signatury: na přední desce a 

na titulní s. "Je 583", na titulní s. "J 583". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 

Farina, Salvatore ZK L 00892_PEC 

ČESKÁ BIBLIOTÉKA RODINNÁ. MÉ DÍTĚ. ČÁSŤ I. 

V PRAZE, NÁKLADEM AL. HYNKA, KNIHKUPCE. Knihtiskárna J. Rokyty v Slaném., s.a. [1887]. [8], 

215, [1] s. 8° [18×12]. 

Vazba: poloplátěná (žlutohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na 

versu volného listu přední předsádky černé razítko s textem "OBECNÍ KNIHOVNA PRO LID V PECCE" 

a fialové elipsovité razítko s opisem "Nár. soc. polit. organisace pro Pecku a okolí". Staré signatury: na 

hřbetu "632 I.", na předním přídeští na papírovém štítku č. 144 a 131, na titulní s. "R 81.". Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Beneš Šumavský, Václav ZK L 00893_PEC 

Přítel domoviny. Kdo s koho. 

V Praze, Tiskem Edv. Beauforta v Praze. Nákladem vlastním., 1888. 162 s. 8° [15,5×11]. 

Vazba: celoplátěná (zelenošedé potištěné plátno na lepence), hřbet zelenošedé plátno s tištěným titulem a 

papírovým štítkem. Fyzický stav: vazba rozvolněná, knižní blok se rozpadá. Provenience: na předním 
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přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko s 

vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka" a razítko s 

textem "Ob.knihovna v Pecce". Staré signatury: na hřbetu "I 102", na předním přídeští na papírovém štítku 

č. 16, 15 a "I. 102", na titulní s. "A 465" a "R 606". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Třeštík, Jan ZK L 00894_PEC 

BAYEROVA MORAVSKÁ KNIHOVNA PRO NÁŠ LID. HERCEGOVSKÉ OBRÁZKY. 

V TŘEBÍČI, NAKLADATEL J. F. KUBEŠ KNIHRTISKÁRNA., s.a. [1888]. 213, [1] s. 8° [20×13]. 

Vazba: poloplátěná (žlutohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet modročerné pruhované plátno se dvěma 

papírovými štítky. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým 

kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu 

Kryštofa Haranta PECKA", na versu volného listu přední předsádky modré elipsovité razítko s textem 

"Mládenecký spolek „Harant“ v Pecce.", na titulní s. a na s. [5] modré kulaté razítko s vyobrazením hradu 

Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu na 

papírovém štítku "I 163" a "II 228", na předním přídeští na papírovém štítku č. 99 a 88, na versu volného 

listu přední předsádky "II/228". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Formánek-Činoveský, Jan ZK L 00895_PEC 

Ctiboj z Dolan. 

V PRAZE, Tiskem a nákladem J. Otty., 1889. 2-350, [2] s. zach. 8° [17×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (zelenohnědý papír na lepence), hřbet černé plátno se dvěma papírovými štítky. Fyzický 

stav: nekompl.; pokryv hřbetu zdola natržený. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s 

modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA", na versu volného listu přední předsádky a na titulní s. fialové elipsovité 

razítko s opisem "Nár. soc. polit. organisace pro Pecku a okolí". Staré signatury: na hřbetu "304 I." a "I 

199", na předním přídeští na papírovém štítku č. 50, 46 a "I 304", na titulní s. "R62". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Preissová, Gabriela ZK L 00896_PEC 

IDEÁLY. ŠEST KRESEB ZE SLOVANSKÝCH LUHŮ 

V PRAZE, TISKEM J. OTTY. - NÁKLADEM VLASTNÍM., 1889. [4], 117, [3] s. 8° [18×13]. 

Vazba: polousňová (zelený mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se dvěma papírovými štítky. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu odrřen, vazba rozvolněná, chybí volný list zadní předsádky, některé složky 

uvolněné, listy silně zašpiněny. Grafická výzdoba: frontispis (heliogravura; portrét autorky). Provenience: 

na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic 

a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. a na s. [119] modré 

kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". 

Staré signatury: na hřbetu "512 I." a "I 653", na předním přídeští na papírovém štítku č. 162, 146 a "I. 

512", na versu volného listu přední předsádky "773.A" a "I/653", na titulní s. "R 2963". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Preissová, Gabriela ZK L 00897/1_PEC 

Obrázky ze Slovácka. 

V PRAZE, Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých. Tiskem dr. Edvarda Grégra v Praze, 

1889. 141, [3] s. 8° [17×10,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se dvěma papírovými štítky. Fyzický 

stav: ve hřbetu stopy po červotoči, přední složky vytržené, některé listy zčásti utržené, vazba hrozí 

oddělením od knižního bloku. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 
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Haranta PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem 

"Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka" a modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Staré 

signatury: na hřbetu "515 I." a "I 652", na předním přídeští na papírovém štítku č. 48, 44 a "I 515", na 

versu volného listu přední předsádky "I/652" a č. 61. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: 

čeština. 

Hanuš, Josef ZK L 00897/2_PEC 

BOŽENA NĚMCOVÁ v životě i spisech 

V PRAZE, Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých, tiskem dr. Edvarda Grégra v Praze, 1889. 

144 s. 

Provenience: na titulní s. modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Seidl, Jan ZK L 00897/3_PEC 

Z české přírody. 

V PRAZE, Tiskem a nákladem knihtiskárny Dr. Eduard Grégr a syn, 1903. 130, 135 s. zach. 

nekompl. Provenience: čtenářské poznámky. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Vlček, Václav ZK L 00898/1_PEC 

SAMOHRADY. KNIHA PRVNÍ. 

V PRAZE, NÁKLADEM „LIBUŠE“, MATICE ZÁBAVY A VĚDĚNÍ, 1889. 183, [1] s. 8° [16×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet černé plátno se dvěma papírovými štítky. Fyzický stav: 

ve vazbě stopy po červotoči, knižní blok se rozpadá, některé listy otrhané. Grafická výzdoba: frontispis 

(heliogravura; portrét autora, v dolní části reprodukce jeho podpisu). Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. a na s. 5 modré kulaté razítko 

s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré 

signatury: na hřbetu "I/508" a "II 242", na předním přídeští na papírovém štítku č. 49 a 45. Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Vlček, Václav ZK L 00898/2_PEC 

SAMOHRADY. KNIHA DRUHÁ. 

V PRAZE, NÁKLADEM „LIBUŠE“, MATICE ZÁBAVY A VĚDĚNÍ, 1889. 188 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Vlček, Václav ZK L 00898/3_PEC 

SAMOHRADY. KNIHA TŘETÍ. 

V PRAZE, NÁKLADEM „LIBUŠE“, MATICE ZÁBAVY A VĚDĚNÍ, 1889. 180 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Jirásek, Alois ZK L 00899_PEC 

AL. JIRÁSKA SEBRANÉ SPISY. DÍL IV. SKALÁCI. 

V PRAZE, NÁKLADEM J. OTTO KNIHTISKÁRNA, 1890. 278 s. 8° [16,5×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý papír na lepence), hřbet hnědá useň se dvěma papírovými štítky. Fyzický stav: 

pokryv hřbetu shora odstraněný, pokryv desek mechanicky opotřebený, knižní blok se rozpadá, listy silně 



369 

zašpiněny, ve hřbetu stopy po červotoči. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým 

kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu 

Kryštofa Haranta PECKA", na versu volného listu přední předsádky, na titulní s. a na versu volného listu 

zadní předsádky modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě 

Kryštofa Haranta Pecka", na versu volného listu přední předsádky modré razítko s textem "OBECNÍ 

KNIHOVNA PRO LID V PECCE", na titulní s. fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Staré 

signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 330, 304 a "II/5", na s. 1 "A 532", na titulní s. "R176". 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Jirásek, Alois ZK L 00900_PEC 

AL. JIRÁSKA SEBRANÉ SPISY. DÍL XIV. SKÁLY. 

V PRAZE, NAKLADATEL J. OTTO KNIHTISKÁRNA, 1892. 296 s. zach. 8° [16×12]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet černé plátno. Fyzický stav: nekompl.; pokryv hřbetu 

zcela odstraněný, provizorně slepeno lepicí páskou, knižní blok se rozpadá, listy zašpiněné, některé otrhané. 

Grafická výzdoba: drobné ilustrace na s. 7, 53 a 130 (mědirytiny), celostránková ilustrace na s. 65 

(heliogravura; portrét autora). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA", na titulní s. kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na 

hradě Kryštofa Haranta Pecka"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na hřbetu č. 198, na předním 

přídeští na papírovém štítku č. 145, 132 a "I/800", na titulní s. "R178" a "A: 701". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Malínský, Kolda ZK L 00901_PEC 

SVĚTLO A STÍN. PANÍ ŽOFIE. - U VLADYKŮ A VE MLÝNĚ. 

V PRAZE, KNIHTISKÁRNA F. ŠIMÁČEK NAKLADATELÉ., 1891. 173, [3] s. 8° [22,5×16]. 

Vazba: polousňová (hnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se dvěma papírovými štítky. Fyzický 

stav: titulní l. téměř vytržený. Grafická výzdoba: drobné ilustrace na s. 8, 16,17, 25, 32, 37, 42, 45, 49, 57, 

69, 76, 81, 84, 89, 97, 105, 112, 117, 121, 129, 137, 141, 148, 153, 161, 169 (heliogravura; ilustrace 

vztahující se k ději). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na 

hradě Kryštofa Haranta Pecka" a modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Staré signatury: na 

hřbetu "II. 813" a "I 501", na předním přídeští na papírovém štítku č. 58 a 53, na versu volného listu přední 

předsádky "I/501", na titulní s. č. 35 a "R569". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Vložené dokumenty: na s. 173 vylisovaný čtyřlístek. 

Sawicka, Józefa Konstancja ZK L 00902_PEC 

ZAPADLÝ SVĚT a jiné povídky. 

V PRAZE, NAKLADATELÉ F. ŠIMÍČEK KNIHTISKÁRNA (SVĚTOZOR.)., 1891. 158, [2] s. 8° 

[16,5×13,5]. 

Vazba: celoplátěná (červené plátno na lepence), hřbet červené plátno s papírovým štítkem. Fyzický stav: 

pokryv vazby odřen, listy po okrajích otrhány, některé složky uvolněné. Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na versu volného listu přední předsádky 

fialové elipsovité razítko s textem "Mládenecký spolek „Harant“ v Pecce.", na titulní s. modré kulaté razítko 

s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré 

signatury: na hřbetu "I 636", na předním přídeští na papírovém štítku č. 123 a 110, na versu volného listu 

přední předsádky "Č. 156". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Český román ZK L 00903/1_PEC 

ČESKÝ ROMÁN. 
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V PRAZE, Nákladem dra. Vácslava Řezníčka. Tisk a papír Aloisa Wiesnera v Praze., 1892. 138, [4] s. 8° 

[15,5×11,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se dvěma papírovými štítky. Fyzický 

stav: poslední list knižního bloku z části ustřižený. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s 

modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. a na s. 125 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka 

uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka", na titulní s. modré razítko s textem 

"Ob.knihovna v Pecce". Staré signatury: na hřbetu "I. 412" a "I. 605", na předním přídeští na papírovém 

štítku č. 161 a 145. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

František ZK L 00903/2_PEC 

FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ. 

V PRAZE, Nákladem dra. Vácslava Řezníčka., 1899. 163, [1] s. 

Provenience: na titulní s. modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva. Jazyk: čeština. 

Malínský, Kolda ZK L 00904_PEC 

PŘED PÁDEM. 

V PRAZE, Nákladem dra. Vácslava Řezníčka. Tisk a papír Alois Wiesnera v Praze., 1892. 283, [1] s. 8° 

[15,5×11,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se dvěma papírovými štítky. Fyzický 

stav: pokryv hřbetu odřený. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem 

"Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka" a modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Staré 

signatury: na hřbetu "II. 108" a "I. 504", na předním přídeští na papírovém štítku č. 39 a 34, na versu 

volného listu přední předsádky "I/504", na titulní s. "R563". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: 

čeština. 

Schulz, Ferdinand ZK L 00905_PEC 

SALONNÍ BIBLIOTÉKA. MODERNÍ NOVELY. 

V PRAZE, NAKLADATELSTVÍ J. OTTO KNIHTISKÁRNA, 1892. 272 s. 8° [18×13,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se dvěma papírovými štítky. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; orel v letu držící v pařátech ratolest 

a nesoucí štítek s písmeny J a O). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA", na s. 1, titulní s., s. 5, 272 fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce", na titulní s. 

a na s. 77 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa 

Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu "625 II." a "I 736", na předním přídeští na papírovém štítku č. 

78, 68 a "II/625", na versu volného listu přední předsádky "I/736", na titulní s. č. 188 a "R347". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Vlček, Václav ZK L 00906/1_PEC 

SETNÍK HALABURD. KNIHA PRVNÍ 

V PRAZE, NÁKLADEM „LIBUŠE“, MATICE ZÁBAVY A VĚDĚNÍ, 1892. 175, [1] s. 8° [16×11]. 

Vazba: polousňová (černohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se dvěma papírovými štítky. 

Fyzický stav: ve hřbetu stopy po červotoči, některé složky rozvolněny, některé listy zcela uvolněné. 

Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. 

modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta 
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Pecka" a modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. 

Jazyk: čeština. 

Vlček, Václav ZK L 00906/2_PEC 

SETNÍK HALABURD. KNIHA DRUHÁ 

V PRAZE, NÁKLADEM „LIBUŠE“, MATICE ZÁBAVY A VĚDĚNÍ, 1892. 172, [4] s. 

Provenience: na titulní s., s. 23 a [173] modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Staré signatury: na 

hřbetu "II.102" a "II 243", na předním přídeští na papírovém štítku č. 147 a 154, na titulní s. "R493". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Gogol, Nikolaj Vasiljevič ZK L 00907_PEC 

Mrtvé duše aneb Příhody Čičikova. 

V PRAZE, Nákladem dra. Vácslava Řezníčka. Tisk a papír Aloisa Wiesnera v Praze., 1894. 282, [6] s. 8° 

[15,5×12]. 

Vazba: polousňová (hnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň s papírovým štítkem. Fyzický stav: 

pokryv hřbetu shora natržený, vazba hrozí oddělením od knižního bloku, knižní blok se rozpadá, exemplář 

napaden plísní. Provenience: na titulní s. a na s. 161 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka 

uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka", na titulní s. modré razítko s textem 

"Ob.knihovna v Pecce". Staré signatury: na hřbetu "I 571.", na předním přídeští na papírovém štítku č. 

305, na titulní s. "R 93.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Poe, Edgar Allan ZK L 00908/1_PEC 

PÁD DOMU USHEROVÝCH A JINÉ NOVELY. 

V PRAZE, KNIHTISKÁRNA F. ŠIMÁČEK, NAKLADATELÉ., 1894. 67, [1] s. 8° [15×12]. 

Vazba: polousňová (modrobéžový mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na 

hradě Kryštofa Haranta Pecka" a modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Staré signatury: na 

hřbetu "R 291", na předním přídeští na papírovém štítku č. 8 a 7, na titulní s. "R291" a č. 133. Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Bałucki, Michał ZK L 00908/2_PEC 

JINAK HLAVA, JINAK SRDCE. 

V PRAZE, KNIHTISKÁRNA F. ŠIMÁČEK, NAKLADATELÉ., 1894. 64 s. 

Provenience: na titulní s. modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Castelnuovo, Enrico ZK L 00908/3_PEC 

DÉMANTOVÝ PRSTEN. 

V PRAZE, KNIHTISKÁRNA F. ŠIMÁČEK, NAKLADATELÉ., 1895. [2], 79, [1] s. 

Provenience: na titulní s. modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Orzeszkowa, Eliza ZK L 00908/4_PEC 

PODIVÍN. 
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V PRAZE, KNIHTISKÁRNA F. ŠIMÁČEK, NAKLADATELÉ., 1896. 68 s. 

Provenience: na titulní s. modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Puškin, Alexandr Sergejevič ZK L 00909/1_PEC 

PIKOVÁ DÁMA A JINÉ NOVELY. 

V PRAZE, KNIHTISKÁRNA F. ŠIMÁČEK NAKLADATELÉ., 1894. 71, [1] s. 8° [15×11,5]. 

Vazba: polousňová (modrohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černá useň se dvěma papírovými štítky. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu silně odřený. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým 

kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu 

Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Staré signatury: 

na hřbetu "I 592 a "I 574", na předním přídeští na papírovém štítku č. 125, 112 a "I/592", na titulní s. 

"R306". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Theuriet, André ZK L 00909/2_PEC 

POKUŠENÍ. 

V PRAZE, KNIHTISKÁRNA F. ŠIMÁČEK NAKLADATELÉ., 1896. 63, [1] s. 

Provenience: na titulní s. modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Richepin, Jean ZK L 00909/3_PEC 

BIZARNÍ SMRTI. 

V PRAZE, KNIHTISKÁRNA F. ŠIMÁČEK NAKLADATELÉ., 1894. 62, [2] s. 

Provenience: na titulní s. modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Němeček, František Xaver; Fryčaj, Tomáš ZK L 00910_PEC 

SELSKÉ ZRCADLO představující ŽIVOT A PŮSOBENÍ FRANTIŠKA VAVÁKA, sedláka a rychtáře v 

Milčicích. 

V PRAZE, Nákladem dra. Václava Řezníčka. Tisk a papír Aloisa Wiesnera v Praze., 1895. 144 s. 8° 

[15,5×11,5]. 

Vazba: polousňová (zelenohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň s papírovým štítkem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na 

titulní s., na s.131 a 144 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na 

hradě Kryštofa Haranta Pecka" a modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Staré signatury: na 

hřbetu "P 102", na předním přídeští na papírovém štítku č. 46 a 42, na versu volného listu přední předsádky 

"R473". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Sláma, František ZK L 00911/1_PEC 

Z naší minulosti. 

V OPAVĚ, Nákladem spolku „Slezská Kronika“. Tiskem Arnošta Heblinga v Místku., s.a. [1895]. 252 s. 

8° [16,5×13]. 

Vazba: polousňová (zelenohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černá useň s papírovým štítkem. Fyzický 

stav: pokryv hřbetu shora natržený. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem 
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"Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka" a fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Staré 

signatury: na hřbetu "626 I.", na předním přídeští na papírovém štítku č. 101 a 89, na versu volného listu 

přední předsádky č. 783, na titulní s. "R337". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Sláma, František ZK L 00911/2_PEC 

Nebál se ani čerta. Jak se cikán věšel. 

V BRNĚ, NÁKLADEM Dra. FRANT. SLÁMY. Tiskem Ant. Odehnala v Brně., s.a. 31, [1] s. 

Provenience: na titulní s. fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva. Jazyk: čeština. 

Wieland, Christoph Martin ZK L 00912 

Oberon. Von Ch. M. Wieland. 

Stuttgart und Berlin, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. H., (1895). 209, [1] s. 8° 

[15,5×11]. 

Vazba: celoplátěná (modré plátno na lepence), hřbet modré plátno se zlacením a zlaceným titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; portrét autora v oválném rámu, pod portrétem 

reprodukce autorova podpisu), na titulní s. signet (vpravo kráčející gryf, pod ním v tabulce letopočet 

"MDCXL"). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Čech, Svatopluk ZK L 00913_PEC 

EVROPA. 

V PRAZE, NAKLADATEL F. TOPIČ KNIHKUPEC, 1896. [4], 83, [1] s. 8° [16×11]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír polepený papírem s ilustrací na lepence), hřbet hnědé plátno s papírovým 

štítkem. Fyzický stav: jednotlivé složky rozvolněné. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s 

modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. a na s. 83 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka 

uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu "808 I", na 

předním přídeští na papírovém štítku č. 322, 296 a "I/808". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. 

Jazyk: čeština. 

Čech, Svatopluk ZK L 00914_PEC 

ČERKES A JINÉ BÁSNĚ. 

V PRAZE, NAKLADATEL F. TOPIČ KNIHKUPEC, 1896. [2], 83, [5] s. 8° [15,5×11]. 

Vazba: celopapírová (modrý papír na lepence), hřbet modrý papír se dvěma papírovými štítky, přední deska 

polepena malovaným papírem. Fyzický stav: knižní blok téměř oddělený od vazby. Provenience: na předním 

přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. a na s. 83 modré kulaté razítko 

s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré 

signatury: na hřbetu "B 27" a "82 I", na předním přídeští na papírovém štítku č. 206, 183 a "I/821". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Hořica, Ignát ZK L 00915/1_PEC 

Obrázky ze Slezska. 

[V Opavě], [Nákladem "Slezské Kroniky"], [1896]. 94 s. 8° [16,5×13]. 

Vazba: polousňová (hnědozelený mramor. papír na lepence), hřbet černá useň se dvěma papírovými štítky. 

Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l., listy zašpiněné. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek 

s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce", na titulní s. 
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a na s. 45 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa 

Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku "43 I." a "I 331", na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 45 a 41, na versu volného listu přední předsádky č. 786, "I/331" a "R144". Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Vyhlídal, Jan ZK L 00915/2_PEC 

Příhody z Vysoudilova. 

V BRNĚ, Nákladem dra. Frant. Slámy. Tiskem Ant. Odehnala., s.a. [1898]. 127, [1] s. 

Provenience: na titulní s. fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Rais, Karel Václav ZK L 00915/3_PEC 

Jak hráli O KRÁLI VÁCSLAVU. 

V Opavě, Nákladem "Slezské Kroniky.", s.a. [1896]. [2], 73, [1] s. 

Provenience: na titulní s. fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva. Jazyk: čeština. 

Salias, Jevgenij Andrejevič ZK L 00916/1_PEC 

ATAMAN USŤJA. Díl I. 

V PRAZE, Tiskem a nákladem knihtiskárny Dra Edv. Grégra., 1897. 159, [3] s. 8° [17×11]. 

Vazba: polousňová (hnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se dvěma papírovými štítky. Fyzický 

stav: pokryv celé vazby silně mechanicky opotřebený, titulní l. téměř vytržený, ve hřbetu stopy po červotoči. 

Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. 

modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta 

Pecka" a modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Staré signatury: na hřbetu "I 674" a "I/72", na 

předním přídeští na papírovém štítku č. 314 a 288, na versu volného listu přední předsádky "I/72". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Salias, Jevgenij Andrejevič ZK L 00916/2_PEC 

ATAMAN USŤJA. Díl II. 

V PRAZE, Tiskem a nákladem knihtiskárny Dra Edv. Grégra., 1897. 164-304 s. 

Provenience: na titulní s. modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Bauše, Bohumil ZK L 00916/3_PEC 

Pohledy do dílny přírody. 

V PRAZE, Tiskem a nákladem knihtiskárny Dra Edv. Grégra., 1897. 160 s. 

Provenience: na titulní s. modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Vlček, Václav ZK L 00917/1_PEC 

Jan Švehla. 

V PRAZE, Tiskem a nákladem knihtiskárny J. Otty., 1897. 180 s. 8° [17×10,5]. 
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Vazba: poloplátěná (hnědý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno se dvěma papírovými štítky. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA", na titulní s. fialové obdélné razítko s textem "PRÉMIE PRAŽSKÝCH HOSPODÁŘSKÝCH 

NOVIN", na s. 1 a 65 fialové elipsovité razítko s textem "Mládenecký spolek „Harant“ v Pecce.". Staré 

signatury: na hřbetu "II/319" a "II 246", na předním přídeští na papírovém štítku č. 108, na versu volného 

listu přední předsádky "II/246". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Beneš Třebízský, Václav ZK L 00917/2_PEC 

OTTOVA LACINÁ KNIHOVNA NÁRODNÍ. Z letopisů Sázavských. 

V PRAZE, Tiskem a nákladem J. Otty, s.a. 226, [2] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Vlček, Václav ZK L 00918_PEC 

Jan Švehla. 

V PRAZE, Tiskem a nákladem knihtiskárny J. Otty., 1897. 180 s. 8° [17×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (červenočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA", na titulní s. a na s. 180 fialové razítko s textem "TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA „SOKOL“ V PECCE" 

a modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa 

Haranta Pecka", na titulní s. fialové rozmazané razítko. Staré signatury: na hřbetu "516 I", na předním 

přídeští na papírovém štítku č. 130, 11 a "I/516". na titulní s. "R294". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, 

grotesk. Jazyk: čeština. 

Garšin, Vsevolod Michajlovič ZK L 00919/1_PEC 

POVÍDKY. 

V PRAZE, Tiskem a nákladem knihtiskárny Dra Edv. Grégra., 1898. 130 s. 8° [17×10,5]. 

Vazba: polousňová (červenohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se dvěma papírovými štítky. 

Fyzický stav: titulní l. odlepený od knižního bloku. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s 

modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce" a modré 

kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". 

Staré signatury: na hřbetu "I. 497" a "I 1[94]", na předním přídeští na papírovém štítku č. 105 a 93, na 

versu volného listu přední předsádky "I/194" a č. 65, na titulní s. č. 65. a "R 89". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Rošický, Václav L. ZK L 00919/2_PEC 

O lidské potravě. 

V PRAZE, Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých. Tiskem dr. Edvarda Grégra v Praze, 

1892. 136 s. 

Provenience: na titulní s. modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Panýrek, Duchoslav Jan ZK L 00919/3_PEC 

VISITY. 

V PRAZE, Tiskem a nákladem knihtiskárny Dra Edv. Grégra., 1894. 157, [1] s. 
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Provenience: na titulní s. modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Moudrá, Pavla ZK L 00920_PEC 

DO ROZMARU I DO PLÁČE. 

V PRAZE, KNIHKUPECTVÍ >>HEJDA A TUČEK<< NAKLADATELSTVÍ. TISKEM DRA. EDV. 

GRÉGRA V PRAZE., 1900. 185, [1] s. 8° [16×12]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. Fyzický 

stav: zadní deska má ulomený roh, poslední složka uvolněná. Provenience: na předním přídeští přilepený 

papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem 

"Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. fialové elipsovité razítko s opisem "Nár. soc. polit. 

organisace pro Pecku a okolí" a modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem 

"Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na hřbetu "I 123", na 

předním přídeští na papírovém štítku č. 148, 135 a "I 123", na titulní s. "R242". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva. Jazyk: čeština. 

Reineke ZK L 00921_REÁL 

Reineke der Fuchs. 

Berlin, Gustav Hempel, s.a. [1900?]. 207, [1] s. 8° [15,5×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutočerný mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 39". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

[Kotnik, Janko] [?] ZK L 00922/1_PEC 

Cyclamen. 

Prag, Buchdruckerei der „Politik“ in Prag. Selbstverlag., 1901. 179, [1] s. 8° [17×13]. 

Vazba: poloplátěná (růžovošedý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno. Fyzický stav: ve vazbě 

stopy po červotoči, chybějí volné listy obou předsádek, některé složky uvolněné. Provenience: na předním 

přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 224 a 193. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Marvel, H. ZK L 00922/2_PEC 

Ein gefährliches Vermächtnis. 

Prag, Buchdruckerei der „Politik“. Selbstverlag., 1892. 152 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

May, Maria Theresia ZK L 00922/3_PEC 

Wie es endete. 

Prag, Buchdruckerei der „Politik“. Selbstverlag., 1897. 284 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Krasnov, Petr Nikolajevič ZK L 00923_PEC 

KOZÁCI V HABEŠI. DENNÍK velitele průvodu carského poselství do Habeše v roce 1897-1898. 

V PRAZE, Tiskem i nákladem E. Beauforta v Praze., 1901. 480 s. 8° [16×11]. 
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Vazba: poloplátěná (hnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se zlacenými linkami a dvěma 

papírovými štítky. Fyzický stav: pokryv desek silně odřený, knižní blok rozvolněný, některé složky zcela 

uvolněné. Grafická výzdoba: celostránkové ilustrace na s. 16, 48, 144, 160, 176, 192, 208, 240, 244, 248, 

256, 260, 264, 268, 272, 282, 288, 296, 312, 316, 320, 328, 360, 364, 376, 380, 400 (reprodukce fotografie; 

výjevy místopisné a národopisné). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem 

"Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka" a fialové elipsovité razítko s textem "Spolek mládenců 

„HARANT“ v Pecce". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku "I 675", "I 458", na předním přídeští 

na papírovém štítku č. 131 a 118, na versu volného listu přední předsádky "I/458". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Preissová, Gabriela ZK L 00924/1_PEC 

TALMOVÉ ZLATO. 

V PRAZE, TISKEM A NÁKLADEM F. ŠIMÁČKA., 1901. 120 s. 8° [16,5×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se dvěma papírovými štítky. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu po okrajích natržený. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s 

modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA", na versu volného listu přední předsádky modré elipsovité razítko s 

textem "Mládenecký spolek „Harant“ v Pecce.", na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu 

Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu "I 54." 

a "I 645", na předním přídeští na papírovém štítku č. 329 a 30, na versu volného listu přední předsádky 

"I/645" a "Č. 233.", na titulní s. "čís. 23". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

z Finberka, Jan Václav ZK L 00924/2_PEC 

LUDMILA. MEZI TKALCI. 

V PRAZE, Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1901. 158, [2] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Zeyer, Julius ZK L 00925 

SPISY JULIA ZEYERA III. NOVELLY II. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAFICKÉ SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1902. [4], 351, [3] s. 8° 

[18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Provenience: na s. [1] zpola uříznutý 

rukopisný text ["Jan Kubín"]. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zeyer, Julius ZK L 00926 

SPISY JULIA ZEYERA IV. DOBRODRUŽSTVÍ MADRÁNY 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAFICKÉ SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1902. [10], 223, [1] s. 8° 

[18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Zeyer, Julius ZK L 00927 

SPISY JULIA ZEYERA V. ČECHŮV PŘÍCHOD GRISELDA 
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V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAFICKÉ SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1902. [4], 196, [2] s. 8° 

[18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Provenience: na s. [1] zpola uříznutý 

rukopisný text ["Jan Kubín"]. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zeyer, Julius ZK L 00928 

SPISY JULIA ZEYERA VI. ZAHRADA MARIANSKÁ. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAF. AKC. SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1903. [6], 172, [2] s. 8° 

[18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Zeyer, Julius ZK L 00929 

SPISY JULIA ZEYERA VII. KRISTINA ZÁZRAČNÁ A JINÉ PRÁCE 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAFICKÉ SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1903. [4], 215, [1] s. 8° 

[18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Zeyer, Julius ZK L 00930 

SPISY JULIA ZEYERA VIII. FANTISTICKÉ POVÍDKY 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAF. AKC. SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1906. [4], 323, [7] s. 8° 

[18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Zeyer, Julius ZK L 00931 

SPISY JULIA ZEYERA X. GOMPAČI A KOMURASAKI 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAF. AKC. SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1906. [6], 148, [2] s. 8° 

[18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Zeyer, Julius ZK L 00932 

SPISY JULIA ZEYERA XI. KRONIKA O SVATÉM BRANDANU 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAF. AKC. SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1906. [10], 100, [2] s. 8° 

[18×12,5]. 
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Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Zeyer, Julius ZK L 00933 

SPISY JULIA ZEYERA XI. KRONIKA O SVATÉM BRANDANU 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAF. AKC. SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1906. [10], 100, [2] s. 8° 

[18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: hřbet shora mírně ohořelý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet 

(mědirytina; žena sedící v křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zeyer, Julius ZK L 00934 

SPISY JULIA ZEYERA XII. ROKOKO - SESTRA PASKALINA 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAF. AKC. SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1906. [6], 129, [5] s. 8° 

[18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Zeyer, Julius ZK L 00935 

SPISY JULIA ZEYERA XIII. STRATONIKA A JINÉ POVÍDKY 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAF. AKC. SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1906. [6], 358, [6] s. 8° 

[18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Zeyer, Julius ZK L 00936 

SPISY JULIA ZEYERA XIV. ROMÁN O VĚRNÉM PŘÁTELSTVÍ AMISE A AMILA 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAFICKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1904. [4], 378, 

[2] s. 8° [18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Provenience: na s. [1] zpola uříznutý 

rukopisný text ["Jan Kubín"]. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Zeyer, Julius ZK L 00937 

SPISY JULIA ZEYERA XV. Z LETOPISŮ LÁSKY I. ŘADA I. A II. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAFICKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1906. [6], 219, 

[3] s. 8° [18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 
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křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Zeyer, Julius ZK L 00938 

SPISY JULIA ZEYERA XVI. Z LETOPISŮ LÁSKY II. ŘADA III A IV. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAFICKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1906. [6], 240, 

[4] s. 8° [18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Zeyer, Julius ZK L 00939 

SPISY JULIA ZEYERA XIX. KAROLINSKÁ EPOPEJA I. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAFICKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1906. [6], 591, 

[3] s. 8° [18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Zeyer, Julius ZK L 00940 

SPISY JULIA ZEYERA XX. KAROLINSKÁ EPOPEJA II. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAFICKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1905. [6], 226, 

[4] s. 8° [18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Zeyer, Julius ZK L 00941 

SPISY JULIA ZEYERA XXI. BÁJE ŠOŠANY 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAFICKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1905. [6], 185, 

[5] s. 8° [18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Zeyer, Julius ZK L 00942 

SPISY JULIA ZEYERA XXII. OSSIANŮV NÁVRAT A JINÉ BÁSNĚ. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAFICKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1905. [6], 128, 

[6] s. 8° [18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 
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Zeyer, Julius ZK L 00943 

SPISY JULIA ZEYERA XXIII. DRAMATICKÁ DÍLA I. DOŇA SANCA. TŘI KOMEDIE. LEGENDA 

Z ERINU 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAFICKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1905. [6], 300, 

[4] s. 8° [18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Zeyer, Julius ZK L 00944 

SPISY JULIA ZEYERA XXIV. TŘI LEGENDY O KRUCIFIXU. DŮM U TONOUCÍ HVĚZDY. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAFICKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1906. [6], 234, 

[4] s. 8° [18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Zeyer, Julius ZK L 00945 

SPISY JULIA ZEYERA XXV. DRAMATICKÁ DÍLA II. STARÁ HISTORIE. SULAMIT. ŠÁRKA. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAFICKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1906. [6], 203, 

[3] s. 8° [18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Zeyer, Julius ZK L 00946 

SPISY JULIA ZEYERA XXVI. VYŠEHRAD. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAFICKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1906. [6], 234, 

[4] s. 8° [18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Zeyer, Julius ZK L 00947 

SPISY JULIA ZEYERA XXVII. DRAMATICKÁ DÍLA III. NEKLAN. RADÚZ A MAHULENA. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAFICKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1906. [6], 253, 

[5] s. 8° [18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 
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Zeyer, Julius ZK L 00948 

SPISY JULIA ZEYERA XXVIII. DRAMATICKÁ DÍLA IV. POD JABLONÍ. PŘÍCHOD ŽENICHŮV. 

LIBUŠIN HNĚV. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAFICKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1906. [6], 133, 

[5] s. 8° [18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Zeyer, Julius ZK L 00949 

SPISY JULIA ZEYERA XXIX. MAELDUNOVA VÝPRAVA A JINÉ POVÍDKY. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAFICKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1906. [6], 140, 

[6] s. 8° [18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Zeyer, Julius ZK L 00950 

SPISY JULIA ZEYERA XXX. OBNOVENÉ OBRAZY I. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAFICKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1906. [6], 367, 

[3] s. 8° [18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. Vložené dokumenty: na s. 367 "SRDEČNÉ BLAHOPŘÁNÍ k novému roku". 

Zeyer, Julius ZK L 00951 

SPISY JULIA ZEYERA XXXI. OBNOVENÉ OBRAZY II. AMPARO A JINÉ POVÍDKY. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAFICKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1906. [6], 242, 

[4] s. 8° [18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Zeyer, Julius ZK L 00952 

SPISY JULIA ZEYERA XXXII. OBNOVENÉ OBRAZY III. V SOUMRAKU BOHŮ. LEGENDA O 

RYTÍŘI ALBANU. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAFICKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1906. [6], 276, 

[4] s. 8° [18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 
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Zeyer, Julius ZK L 00953 

SPISY JULIA ZEYERA XXXIII. NOVÉ BÁSNĚ. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAFICKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1907. [6], 131, 

[3] s. 8° [18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Zeyer, Julius ZK L 00954 

SPISY JULIA ZEYERA XXXIV. OSTATNÍ PRÓSA. POJEDNÁNÍ. DOPLNĚK BELETRIE. 

PŘEKLADY. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAFICKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1907. [6], 351, 

[3] s. 8° [18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Voborník, Jan ZK L 00955 

SPISY JULIA ZEYERA XXXV. JAN VOBORNÍK: JULIUS ZEYER 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ GRAFICKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI >>UNIE<<, 1907. IX, [1], 

302, [2] s. 8° [18×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědá useň a hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; žena sedící v 

křesle v křesle tvořeném písmenem U, vzadu vyrůstá lipový strom), celostránková ilustrace na s. VI a VII 

(reprodukce kresebných protrétů autora). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Čechov, Anton Pavlovič ZK L 00956/1_PEC 

HUMORESKY. 

V PRAZE, NÁKLADEM J. OTTY, 1904. 79, [1] s. 8° [15×11]. 

Vazba: poloplátěná (hnědočerný papír na lepence), hřbet šedé plátno se dvěma papírovými štítky. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; orel s písmeny J a O na hrudi). Provenience: 

na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic 

a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s., s. 3 a 14 fialové 

razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na hřbetu "I 173", na 

předním přídeští na papírovém štítku č. 332, 306 a "I/591", na versu volného listu přední předsádky "I/173" 

a č. 246, na titulní s. "R58" a č. 246. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Neruda, Jan ZK L 00956/2_PEC 

VYBRANÉ POVÍDKY JANA NERUDY. 

V PRAZE, NÁKLADEM J. OTTY, 1902. 128 s. 

Provenience: na titulní s. a na s. 3 fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Kálal, Karel ZK L 00957/1_PEC 

SLOVENSKO A SLOVÁCI. 
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V PRAZE, TISKEM A NÁKLADEM F. ŠIMÁČKA., 1905. 146, [2] s. 8° [16×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (zelenohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno se dvěma papírovými 

štítky. Fyzický stav: pokryv desek po okrajích odřený. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (trojice 

španělských štítů, prostřední se sovou, zadní vlevo s brkem, vpravo se třemi štíty), celostránkové ilustrace 

na s. 16, 17, 32, 33, 48, 49, 64, 65, 80, 81, 96, 97, 112, 113, 128 a 129 (reprodukce fotografií; obyvatelé v 

lidových krojích, místní lidové stavitelství apod.). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s 

modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. fialové elipsovité razítko s opisem "Nár. soc. polit. 

organisace pro Pecku a okolí" a modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem 

"Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku "71 I." a "I 

384", na předním přídeští na papírovém štítku č. 169 a 153, na versu volného listu přední předsádky "I/384" 

a č. 129, na titulní s. "R 526". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. Přílohy: zcela 

vzadu vlepená rozkládací mapa (Slovensko). 

Kieler, Laura ZK L 00957/2_PEC 

LID TVŮJ LID MŮJ 

V PRAZE, TISKEM A NÁKLADEM F. ŠIMÁČKA., 1906. 184 s. 

Provenience: na s. 184 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na 

hradě Kryštofa Haranta Pecka". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Mitchell, Donald Grant ZK L 00958_PEC 

MLÁDENECKÁ SNĚNÍ ANEB KNIHA SRDCE. 

V PRAZE, NÁKLADEM J. OTTY, 1905. XI, [XII-XV], 16-291, [5] s. 8° [18,5×12]. 

Vazba: poloplátěná (žlutohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se dvěma papírovými štítky. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: frontispis (heliogravura; mladík sedící v pokoji na židli s nohama 

položenýma na stojičce, pravou rukou se opírající o skříňku). Provenience: na předním přídeští přilepený 

papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem 

"Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s., s. 291 a [295] modré kulaté razítko s vyobrazením 

hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka", na titulní s. a na s. [296] 

fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce", na titulní s. fialové razítko v podobě hořící pochodně s 

číslem 1. Staré signatury: na hřbetu "215 I." a "I 517", na předním přídeští na papírovém štítku č. 132 a 

119, na versu volného listu přední předsádky "I/517" a č. 174, na titulní s. "R 230". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Voltaire ZK L 00959_PEC 

CANDIDE ANEB OPTIMISM. 

V PRAZE, NÁKLADEM J. OTTY, 1905. [2], IV, 161, [1] s. 8° [15×10]. 

Vazba: celoplátěná (světle zelené plátno na lepence), hřbet světle zelené plátno s titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na 

titulní s., s. 17 a [162] modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na 

hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 121. Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Borovský, Karel Havlíček ZK L 00960_PEC 

Havlíčkova čítanka. 

V UH. HRADIŠTI, TISKEM A NÁKLADEM FR. RADOUŠKA., 1906. 157, [2] s. 8° [20,5×14,5]. 

Vazba: poloplátěná (červenočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 
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PECKA", na versu volného listu přední předsádky, na titulní s., s. 157, [159], versu volného listi zadní 

předsádky a zadním přídeští fialové elipsovité razítko s textem "Mládenecký spolek „Harant“ v Pecce.", na 

titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa 

Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu "P 103", na předním přídeští na papírovém štítku č. 71 a 61, 

na titulní s. "čís. 252". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Hauptmann, Gerhart ZK L 00961 

Bahnwärter Thiel. Der Apostel. Novellistische Studien von Gerhart Hauptmann. 

Berlin, S. Fischer, Verlag, 1906. 110, [8] s. 8° [18,5×13]. 

Vazba: celoplátěná (modré plátno na lepence), hřbet modré plátno se zlaceným titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: na s. 1 signet (mědirytina/ocelorytina/dřevorytve čtvercovém rámečku z dvojlinky 

rybář vytahující síť z vody, v pravém horním rohu písmena S a F, v levém dolním rohu písmeno V). 

Provenience: na titulní s. rukopisný text "Eduard Deutsch". Staré signatury: na s. 1 č. 1/506. Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Havlasa, Jan ZK L 00962_PEC 

OTTOVA LACINÁ KNIHOVNA NÁRODNÍ. LIDÉ NA HORÁCH. 

V PRAZE, NAKLADATEL J. OTTO, 1906. IX, 10-236, [4] s. 8° [16,5×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír se slepotiskem na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a papírovým 

štítkem. Fyzický stav: pokryv hřbetu zdola natržený, ve hřbetu stopy po červotoči. Grafická výzdoba: na 

titulní s. signet (mědirytina; orel s písmeny J a O na hrudi). Provenience: na předním přídeští přilepený 

papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem 

"Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka 

uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka" a rozmazané fialové razítko. Staré 

signatury: na hřbetu "528 I.", na předním přídeští na papírovém štítku č. 134, 121 a "I. 528.". Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Vavák, Jan František ZK L 00963_PEC 

PAMĚTI FRANTIŠKA J. VAVÁKA. SOUSEDA A RYCHTÁŘE MILČICKÉHO Z LET 1770-1816. 

KNIHA PRVNÍ (ROK 1770-1783). ČÁST I. (ROK 1770-1780). 

V PRAZE, NÁKLADEM „DĚDICTVÍ SV. JANA NEPOMUCKÉHO“. CYRILLO-METHODĚJSKÁ 

KNIHTISKÁRNA V. KOTRBA., 1907. VIII, 120 s. 8° [22×13,5]. 

Vazba: měkká celoplátěná (modré plátno). Fyzický stav: přední obálka zčásti ustřižená, knižní blok se 

rozpadá. Grafická výzdoba: celostránková ilustrace na s. V (heliogravura; portrét autora), ilustrace na s. 

1, 9, 17, 35, 43, 53, 69, 81, 89, 105, 107, 113 (heliogravura; portrét F. J. Vaváka, místa a osobnosti spjaté 

s dějem pamětí). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 188 a 167. Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva. Jazyk: čeština. 

Vavák, Jan František ZK L 00964_PEC 

PAMĚTI FRANTIŠKA J. VAVÁKA. SOUSEDA A RYCHTÁŘE MILČICKÉHO Z LET 1770-1816. 

KNIHA TŘETÍ (ROK 1798-1801). ČÁST III. (ROK 1798-1800). 

V PRAZE, NÁKLADEM „DĚDICTVÍ SV. JANA NEPOMUCKÉHO“. TISKEM CYRILLO-

METHODĚJSKÉ KNIHTISKÁRNY V. KOTRBY., 1918. [4], 132 s. 8° [24×14]. 

Vazba: měkká celopapírová. Fyzický stav: knižní blok i obálka po okrajích otrhané, knižní blok se rozpadá. 

Grafická výzdoba: ilustrace na s. 17, 25, 28, 41, 49, 61, 73, 74, 83, 91, 94, 97, 98, 102, 103, 104, 106, 107, 

113, 121, 126, 129 (heliogravura; osobnosti a reálie spjaté s dějem pamětí). Provenience: na předním 

přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na obálce č. 167, na 
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předním přídeští na papírovém štítku č. 187 a 166, na titulní s. č. 167. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Bjørnson, Bjørnstjerne ZK L 00965_PEC 

SETNÍK MANSANA. 

V PRAZE, NÁKLADEM „ČESKÉHO ČTENÁŘE“. TISKEM DR. EDUARDA GRÉGRA A SYNA., 

1908. 97, [1] s. 8° [17×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se dvěma papírovými štítky. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu zleva natržený. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým 

kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu 

Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a 

opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka" a červené razítko ve tvaru štítu neseného sokolem s 

textem "TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA „SOKOL“ PRO PECKU A OKOLÍ". Staré signatury: na hřbetu na 

papírovém štítku "225. II." a "I 142", na předním přídeští na papírovém štítku č. 137 a 124, na versu 

volného listu přední předsádky "I/142" a č. 99, na titulní s. č. 99 a "R 505". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Komenský, Jan Amos ZK L 00966_UÚL 

Veškeré Spisy Jana Amosa Komenského. Veškerých Spisů Jana Amosa Komenského SVAZEK XV. 

LISTOVÉ DO NEBE. PŘEMYŠLOVÁNÍ O DOKONA-LOSTI KŘESŤANSKÉ. NEDOBYTEDLNÝ 

HRAD. TRUCHLIVÝ. LABYRINT SVĚTA A LUSTHAUZ SRDCE. O SIROTĚ. CENTRUM 

SECURITATIS. VÝHOST SVĚTU. 

V BRNĚ, NÁKLADEM ÚSTŘEDNÍHO SPOLKU JEDNOT UČITELSKÝCH NA MORAVĚ. TISKLO 

DRUŽSTVO KNIHTISKÁRNY V ZÁMRSKU., 1910. [4], 517, [3] s. 8° [25×17]. 

Vazba: polousňová (červenohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černá useň s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. černé kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem 

"Lehrerbildungsanstalt in Leitomischl * Učitelský ústav v Litomyšli" a začerněné razítko. Staré signatury: 

na hřbetu papírový štítek č. 236, na titulní s. "236. C45". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Naživin, Ivan Fedorovič ZK L 00967_PEC 

V BLÁZINCI. 

V PRAZE, VLASTNÍM NÁKLADEM VYDAL J. OTTO, s.a. [1910]. 210, [2] s. 8° [15×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý papír na lepence), hřbet černé plátno. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: 

na titulní s. signet (mědirytina; orel s písmeny J a O na hrudi). Provenience: na předním přídeští přilepený 

papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem 

"Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka 

uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka" a fialové razítko s textem "OBECNÍ 

KNIHOVNA PRO LID V PECCE". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 52 a 48, na 

versu volného listu přední předsádky "R 653". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Hviezdoslav, Pavol Országh ZK L 00968_PEC 

BÁSNĚ BIBLICKÉ. AGAR - KAIN - SEN ŠALAMÚNOV. 

V PRAZE, VLASTNÍM NÁKLADEM VYDAL J. OTTO. Tiskem >>UNIE<< v Praze., s.a. [1912]. 180 

s. 8° [15,5×10,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (růžový potištěný papír), hřbet růžový papír s tištěným titulem. Fyzický stav: 

obálka provizorně slepena lepicí páskou, knižní blok se rozpadá. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (orel 

s písmeny J a O na hrudi). Provenience: na papírovém obalu rukopisný text "SH Pecka", na předním 

přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 204 a 181. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 
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Stránský Trojanus, Emanuel ZK L 00969_PEC 

LUDMILA. HISTORICKÉ POHLEDNICE. 

V PRAZE, Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1911. 128, [16] s. 8° [16×11]. 

Vazba: celoplátěná (zelenomodré potištěné plátno na lepence), hřbet zelenomodré plátno s tištěným 

titulem. Fyzický stav: s. [144] způli ustřižená. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s 

modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. a na s. 128 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka 

uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 11 a 10. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Komenský, Jan Amos ZK L 00970_UÚL 

Veškeré Spisy Jana Amosa Komenského. Veškerých Spisů Jana Amosa Komenského SVAZEK IX. DE 

STUDII PANSOPHICI IMPEDIMENTIS. - LABO-RUM SCHOLASTICORUM IN ILLUSTRI 

PATAKINO GYMNASIO CONTINUATIO. - VYDÁNÍ SPISU FORTIOVA A ERASMOVA. - 

FORTIUS REDIVIVUS. - PRAECEPTA MORUM. - LEGES SCHOLAE BENE ORDINATAE. - 

SCHOLA LUDUS. - CORONIS. 

V BRNĚ, NÁKLADEM ÚSTŘEDNÍHO SPOLKU JEDNOT UČITELSKÝCH NA MORAVĚ. TISKEM 

SPOLEČNOSTI, DŘÍVE DRUŽSTVA KNIHTISKÁRNY V ZÁBŘEHU., 1915. [4], 489, [3] s. 8° 

[26×17]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír), hřbet papír s tištěným titulem. Fyzický stav: obálka oddělená 

od knižního bloku, knižní blok se rozpadá na složky; zabaleno v papíře. Provenience: na titulní s. začerněné 

razítko a černé kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem "Lehrerbildungsanstalt in Leitomischl * 

Učitelský ústav v Litomyšli". Staré signatury: na titulní s. "Č. inv. 577 Sg. kat. C 81.". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Ibsen, Henrik ZK L 00971 

HENRIK IBSEN SÄMTLICHE WERKE. ERSTER BAND. 

BERLIN, S. FISCHER, VERLAG, 1917. 438, [2] s. 8° [19,5×13]. 

Vazba: celopapírová (zelený papír na lepence), hřbet zelený papír se zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Grafická výzdoba: na s. 1 signet (mědirytina; ve čtvercovém rámečku z dvojlinky rybář vytahující síť z 

vody, v pravém horním rohu písmena S a F, v levém dolním rohu písmeno V), frontispis (heliogravura; 

portrét autora a reprodukcí jeho podpisu), na titulní s. signet (mědirytina; v oválném rámečku písmena S, 

F a V). Staré signatury: na s. 1 "M 568" a "5 Bde M 201". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: 

němčina. 

Laichter, Josef ZK L 00972_PEC 

MANŽELSTVÍ (HIC RHODUS.). 

V PRAZE, NAKLADATEL JAN LAICHTER., 1918. [8], 541, [4] s. 8° [16,5×11]. 

Vazba: celoplátěná (šedé plátno na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na 

předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a 

Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. rukopisný text "H. 

Kellerová". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 150 a 137. Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Taufer, František ZK L 00973_PEC 

HORSKÁ ZAHRADA. 

V PRAZE, NÁKLADEM EMILA ŠOLCE, SPOLEČNOSTI S. R. O. V PRAZE A KARLÍNĚ, 1918. 179, 

[1] s. 8° [19×13]. 
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Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: chybí přední obálka, knižní blok se rozpadá. 

Provenience: [SH Pecka]. Staré signatury: na titulní s. na papírovém štítku č. 38. Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Hais Týnecký, Josef ZK L 00974_PEC 

Bludičky v Podlesí. 

Praha, Československé podniky tiskařské a vydavatelské, 1920. 454, [2] s. 8° [19,5×14]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet hnědá useň. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na 

titulní s. signet (mědirytina; pegas ve skoku, na ním v pásce text "MÁŤ"). Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s., na s. 91, 365 a 454 modré 

kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka", 

na titulní s. černé razítko s textem "OBECNÍ KNIHOVNA PRO LID V PECCE", na zadním přídeští černé 

oválné razítko s nápisem "J. PAĎOUR". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 73 a 

63, na předním přídeští "I/274/1". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Keller, Gottfried ZK L 00975 

Der grüne Heinrich. 

Berlin, Schreitersche Verlagsbuchhandlung, s.a. [1920]. 181, [1], 258 s. 8° [19,5×12,5]. 

Vazba: celoplátěná (béžové potištěné plátno na lepence), hřbet béžové plátno s tištěným titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na titulní s., na s. 3 a 258 modré kulaté razítko s opisem "Gemeindebücherei 

Schirmdorf". Staré signatury: na s. 1 "Nro. 72". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Browningová, Elizabeth ZK L 00976_PEC 

AURORA LEIGH. 

V Kladně, nákladem J. Šnajdra, 1921. XIV, 385, [3] s. 8° [19×13,5]. 

Vazba: celopapírová (potištěný papír na lepence), hřbet papír s tištěným titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Grafická výzdoba: na s. V celostránková ilustrace (heliogravura; portrét autorky). Provenience: na 

předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a 

Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním 

přídeští na papírovém štítku č. 312 a 286. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Tolstoj, Lev Nikolajevič ZK L 00977 

Krieg und Frieden. Ein Roman in fünfzehn Teilen mit einem Epilog von L. N. Tolstoi. Dritter Band. 

zu Leipzig, Im Insel-Verlag, 1921. [4], 623, [1] s. 8° [19×12]. 

Vazba: poloplátěná (červený papír se zlacením na lepence), hřbet červené plátno se zlacenými linkami a 

zeleným štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; v oválném 

rámu z dvojlinky plachetnice plující po moři). Provenience: na přední desce, versu volného listu přední 

předsádky, s. [1], titulní s. a s. 623 černé kulaté razítko s opisem "Gemeindebücherei Karlsbrunn i. B.". 

Staré signatury: na hřbetu a uvnitř razítek č. 368. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Dumur, Louis ZK L 00978/1_PEC 

DEFAITISTÉ. DÍL I. 

V PRAZE, NAKLADATEL F. TOPIČ, KNIHKUPEC, 1924. 264 s. 8° [17,5×12]. 

Vazba: polousňová (zelený stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se dvěma papírovými štítky. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: barevně tištěný předtitul (na zemi ležící vojenská přilba obtočená 

vavřínovou ratolestí, na obzoru zátarasy s ostnatým drátem). Provenience: na předním přídeští přilepený 

papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem 
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"Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka 

uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu "I 687. 1" a 

"I. 203", na předním přídeští na papírovém štítku č. 164 a 148, na versu volného listu přední předsádky 

"I/203", na titulní s. "R 137". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Dumur, Louis ZK L 00978/2_PEC 

DEFAITISTÉ. DÍL II. 

V PRAZE, NAKLADATEL F. TOPIČ, KNIHKUPEC, 1924. 307, [1] s. 8° [17,5×12]. 

Vazba: polousňová (zelený stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se dvěma papírovými štítky. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: barevně tištěný předtitul (na zemi ležící vojenská přilba obtočená 

vavřínovou ratolestí, na obzoru zátarasy s ostnatým drátem). Provenience: na předním přídeští přilepený 

papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem 

"Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka 

uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka" a černé razítko s textem "OBECNÍ 

KNIHOVNA PRO LID V PECCE". Staré signatury: na hřbetu "I. 687 2" a "I. 204", na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 47 a 43, na titulní s. "R 738". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Goethe, Johann Wolfgang ZK L 00979 

Faust. Erster und zweiter Teil. Urfaust. Von Johann Wolfgang Goethe. 

Berlin, Rothgießer & Possekel, 1924. 399, [1] s. 8° [19×13]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet modré potištěné plátno s titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Woebcken, Carl ZK L 00980 

Deiche und Sturmfluten an der deutschen Nordseeküste von CARL WOEBCKEN. 

Bremen-Wilhelmshaven, Friesen-Verlag A.-G, 1924. 229, [3] s. 8° [19×13]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet zelené plátno s tištěným titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Grafická výzdoba: frontispis (heliogravura; pobřeží zdevastované přílivovou vlnou), menší ilustrace na s. 

29, 32, 122, 124, 130, 136, 141, 147, 149 a 189 (mapy). Staré signatury: na předním přídeští č. 100/107. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Khun, František ZK L 00981_PEC 

HUDBA DUŠE. 

v Humpolci, Tiskem Františka Hůly. Nákladem vlastním., 1925. 69, [3] s. 8° [17×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (potištěný papír na lepence), hřbet modré plátno. Fyzický stav: dobrý. Provenience: 

na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic 

a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. "Dar p. Jan. 

Rejmonta v Pecce pro museum.". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 208 a 185. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Khun, František ZK L 00982_PEC 

HUDBA DUŠE. 

v Humpolci, Tiskem Františka Hůly. Nákladem vlastním., 1925. 66, [2] s. 8° [17×10,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír s titulem), hřbet přírodní papír. Fyzický stav: některé složky 

zcela uvolněné. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA", na titulní s. rukopisný text "Dar p. J. Rejmonta v Pecce pro museum.". Staré signatury: na 

předním přídeští na papírovém štítku č. 207 a 184. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 
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Khun, František ZK L 00983_PEC 

STÍNY ŽIVOTA. 

v Humpolci, Tiskem Františka Hůly. Nákladem vlastním., 1926. 95, [1] s. 8° [17×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (potištěný papír na lepence), hřbet modré plátno. Fyzický stav: dobrý. Provenience: 

na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic 

a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. rukopisný text 

"Svému milému příteli malíři Janu Rejmontovi z lásky věnuje Autor. Světlá n. S. 6/12 1926", na s. 3 

rukopisný text "Dar p. J. Rejmonta v Pecce pro museum.". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 172 a 156. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Khun, František ZK L 00984_PEC 

HUMORESKY. 

VE SVĚTLÉ n. S., Nákladem autorovým., 1930. 51, [1] s. 8° [16,5×10,5]. 

Vazba: celoplátěná (zelené plátno se zlaceným titulem na lepence), hřbet zelené plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. 

rukopisný text "Svému milému příteli malíři Janu Rejmontovi z lásky věnuje 18/12 1930 Autor." a rukopisný 

text "Dar p. J. Rejmonta v Pecce Museu.". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 157 

a 151. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Arbes, Jakub ZK L 00985_PEC 

POSLEDNÍ DNOVÉ LIDSTVA. 

V PRAZE, NAKLADATEL B. KOČÍ, KNIHKUPEC., 1926. 245, [9] s. 8° [19,5×13,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: knižní blok se rozpadá. Provenience: na přední 

obálce rukopisný text "J. prof. Stránský", na s. 4 přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré 

signatury: na předním přídeští č. 154 a na papírovém štítku č. 139. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Kučera, František ZK L 00986_PEC 

K LEPŠÍMU ŽIVOTU. 

V ÚSTÍ NAD LABEM, NÁKLADEM ČESKÉ OKRESNÍ PÉČE O MLÁDEŽ. TISKEM SEVEROČESKÉ 

TISKÁRNY V ÚSTÍ N. LAB., 1926. [4], 232 s. 8° [23,5×19]. 

Vazba: poloplátěná (šedočerný škrobový papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem, 

papírová obálka. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: frontispis (litografie; v ozdobném rámu matka 

držící v náruči dítě), drobné ilustrace (heliogravura). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek 

s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA", s. 1, na titulní s. Staré signatury: na hřbetu č. 163, na předním přídeští 

na papírovém štítku č. 35 a 31, na titulní s. na papírovém štítku č. 163. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Hebbel, Friedrich ZK L 00987_PEC 

MARIE MAGDALENA. OBČANSKÁ TRUCHLOHRA VE TŘECH JEDNÁNÍCH. 

V PRAZE, NAKLADATELSTVÍ J. OTTO SPOL. S. R. O. Tisk grafických závodů Karla Šolce v Kutné 

Hoře., s.a. [1927]. 140 s. 8° [15,5×10,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (růžový potištěný papír), hřbet růžový papír s tištěným titulem. Fyzický stav: 

zadní obálka utržená. Provenience: na papírovém obalu rukopisný text "SH Pecka", na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 
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uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 116 a 108. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Strejček, Ferdinand ZK L 00988_PEC 

ČESKÉ ROMANCE PŘEDBŘEZNOVÉ. 

V PRAZE, NAKLADATEL F. TOPIČ, KNIHKUPEC. TISKLA „OSVĚTA“, SPOLEČ. S.R.O. VE 

VALAŠ. MEZIŘÍČÍ., 1927. 92, [4] s. 8° [19×13]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír), hřbet papír s tištěným titulem. Fyzický stav: obálka oddělená 

od knižního bloku, knižní blok se rozpadá na složky; zabaleno v papíře. Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 338 a 311. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Dyk, Viktor ZK L 00989_PEC 

HOLOUBEK KUZMA. 

V PRAZE, SFINX B. JANDA, MCMXXVIII [1928]. 114, [6] s. [8°] [19,5×13,5]. 

Vazba: polousňová (šedozelené plátno a světle hnědá useň na lepence), hřbet světle hnědá useň se dvěma 

papírovými štítky. Fyzický stav: pokryv hřbetu mírně odřený. Grafická výzdoba: barevně tištěný předtitul 

(ruský voják utíkající z bitevního pole). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým 

kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu 

Kryštofa Haranta PECKA", na s. 1 rukopisný text "K.P.", na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením 

hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka" a červené razítko s textem 

"OBECNÍ KNIHOVNA PRO LID V PECCE". Staré signatury: na hřbetu "I. 255" a "I 210", na předním 

přídeští na papírovém štítku č. 75 a 65, na versu volného listu přední předsádky "I/210". Barva tisku: černá, 

červená. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Dokoupil, Antonín ZK L 00990_PEC 

MOJE MLADÁ LÉTA. 

V PRAZE, NAKLADATEL B. KOČÍ. Vytiskla Hanácká knihtiskárna společnost s. r. o. v Olomouci, s.a. 

[1929]. 205, [3] s. 8° [18×12]. 

Vazba: polousňová (šedomodré plátno a světle hnědá useň na lepence), hřbet světle hnědá useň se dvěma 

papírovými štítky. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým 

kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu 

Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a 

opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka" a červené razítko s textem "OBECNÍ KNIHOVNA 

PRO LID V PECCE". Staré signatury: na hřbetu "I. 649" a "I. 202", na předním přídeští na papírovém 

štítku č. 36 a 32. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Klecanda, Jan ZK L 00991_PEC 

POHÁDKA LESNÍ SAMOTY. NA DUBOVÉ. 

V Praze, Nakladatel Jos. R. Vilímek. Tiskem Jos. R. Vilímka v Praze, s.a. [1929]. 258, [2] s. 8° [18×13,5]. 

Vazba: polousňová (šedé plátno a světle hnědá useň na lepence), hřbet světle hnědá useň se dvěma 

papírovými štítky. Fyzický stav: pokryv hřbetu mírně odřen, vazba mírně rozvolněná, některé složky 

uvolněné, listy zašpiněny. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem 

s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na 

hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu "II 733." a "I 399.", na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 76 a 66, na versu volného listu přední předsádky "I/399" a "I/733". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 



392 

Zeyer, Julius ZK L 00992_PEC 

OLGERD GEJŠTOR. 

V PRAZE, NAKLADATEL F. TOPIČ KNIHKUPEC. TISKEM KNIHTISKÁRNY „BLAHOSLAV“., s.a. 

[1929?]. 89, [1] s. 8° [19×13]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír), hřbet papír s tištěným titulem. Fyzický stav: obálka oddělená 

od knižního bloku, knižní blok se rozpadá na složky; zabaleno v papíře. Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 337 a 310. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Khun, Karel ZK L 00993_PEC 

POKŘIK. Kulturně historický děj v městě Chlumci I. 1588. 

(Ve Světlé n.S), Vydal František Khun nákladem vlastním. Tiskem Františka Hůly v Humpolci., [1931]. 

53, [3] s. 8° [16,5×10,5]. 

Vazba: celoplátěná (modré plátno se zlaceným titulem na lepence), hřbet modré plátno. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na 

titulní s. rukopisný text "Svému milému Příteli malíři Janu Rejmontovi k desátému výročí úmrtí autora z 

lásky věnuje 22/3 1932 Fr. Khun." a rukopisný text "Dar museu od J. Rejmonta.". Staré signatury: na 

předním přídeští na papírovém štítku č. 175 a 159. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: 

čeština. Vložené dokumenty: na s. 2 nalepené rukopisné přání k Velikonocům z r. 1932. 

Hauptmann, Gerhart ZK L 00994/1 

Das Dramatische Werk. Sechs Teile in drei Bänden. Erster Teil. 

Berlin, S. Fischer Verlag, 1932. 521, [3] s. 8° [20×13]. 

Vazba: celoplátěná (bílé plátno na lepence), hřbet bílé plátno s hnědými linkami a titulem, bílá papírová 

obálka. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: frontispis (heliogravura; portrét autora s reprodukcí jeho 

podpisu), na titulní s. signet (v oválném rámečku písmena F, S a V). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. 

Hauptmann, Gerhart ZK L 00994/2 

Das Dramatische Werk. Sechs Teile in drei Bänden. Zweiter Teil. 

Berlin, S. Fischer Verlag, 1932. 555, [1] s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. signet (v oválném rámečku písmena F, S a V). Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Hauptmann, Gerhart ZK L 00995/1 

Das Dramatische Werk. Sechs Teile in drei Bänden. Dritter Teil. 

Berlin, S. Fischer Verlag, 1932. 444, [4] s. 8° [20×13]. 

Vazba: celoplátěná (bílé plátno na lepence), hřbet bílé plátno s hnědými linkami a titulem, bílá papírová 

obálka. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (v oválném rámečku písmena F, S a V). 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Hauptmann, Gerhart ZK L 00995/2 

Das Dramatische Werk. Sechs Teile in drei Bänden. Vierter Teil. 

Berlin, S. Fischer Verlag, 1932. 528, [2] s. 
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Grafická výzdoba: na titulní s. signet (v oválném rámečku písmena F, S a V). Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Hauptmann, Gerhart ZK L 00996/1 

Das Dramatische Werk. Sechs Teile in drei Bänden. Fünfter Teil 

Berlin, S. Fischer Verlag, 1932. 570, [2] s. 8° [20×13]. 

Vazba: celoplátěná (bílé plátno na lepence), hřbet bílé plátno s hnědými linkami a titulem, bílá papírová 

obálka. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (v oválném rámečku písmena F, S a V). 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Hauptmann, Gerhart ZK L 00996/2 

Das Dramatische Werk. Sechs Teile in drei Bänden. Sechster Teil. 

Berlin, S. Fischer Verlag, 1932. 398, [10] s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. signet (v oválném rámečku písmena F, S a V). Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Fallada, Hans ZK L 00997_PEC 

Občánku, a co teď? 

PRAHA, SFINX BOHUMIL JANDA. Vytiskla knihtiskárna Tempo v Praze, písmem Bodoni, s.a. [1933]. 

334, [2] s. 8° [22×14]. 

Vazba: celoplátěná (šedé plátno na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem. Fyzický stav: pokryv 

hřbetu shora i zdola natržen, některé složky uvolněné. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek 

s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. a na s. [335] černé razítko s textem "OBECNÍ KNIHOVNA 

PRO LID V PECCE". Staré signatury: na hřbetu "II 832", na předním přídeští na papírovém štítku č. 15 a 

14, na versu volného listu přední předsádky "I/214". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Barlaam ZK L 00998_PEC 

Barlaam a Josafat. 

PRAHA, MATICE ČESKÁ - ORBIS, 1946. 206, [4] s. 8° [19,5×13,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný žlutý papír), hřbet žlutý papír s tištěným titulem. Fyzický stav: knižní 

blok rozlepený. Grafická výzdoba: frontispis (heliogravura; poustevník Barlaam před kralevicem 

Josafatem - titulní ilustrace rukopisu B). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým 

kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu 

Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 359 a 324. Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Pecka, Dominik ZK L 00999_PEC 

NEVIDITELNÝ PRSTEN. 

V Praze, NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD, 1946. 373, [3] s. 8° [20×14]. 

Vazba: celoplátěná (černý papír na lepence), hřbet černý papír se dvěma papírovými štítky. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na 

versu volného listu přední předsádky černé razítko s textem "OBECNÍ KNIHOVNA PRO LID V PECCE", 

na s. 1 rukopisný text "Věnuje" a fialové razítko s textem "Závodní rada firmy Textilní tiskárny, úpravny a 

barevny národní podnik, závod PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka 

uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu "II 191." a 
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"I/628.", na předním přídeští na papírovém štítku č. 72 a 62, na versu volného listu přední předsádky 

"I/628". Barva tisku: černá, červená. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Honner, Jakub ZK L 01000_PEC 

MILUŠKA A MUFINKA. 

V HRADCI KRÁLOVÉ, NAKLADATELSTVÍ B. E. TOLMAN - MAJITEL L. MÜLLER, 1947. 190, [6] 

s. [8°] [24,5×17,5]. 

Vazba: celoplátěná (?) (červené plátno na lepence), hřbet červené plátno, papírová přilepená obálka. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (čárový lept). Provenience: na přední obálce 

fialové razítko s textem "VEŘEJNÁ OBECNÍ KNIHOVNA", na předním přídeští přilepený papírek s 

modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA", na versu volného listu přední předsádky přilepený papírek s černým 

razítkem s českým lvem uprostřed a opisem "STŘEDNÍ ŠKOLA V PECCE", na s. 1, na titulní s. a s. [192] 

modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta 

Pecka". Staré signatury: na hřbetu "M 20.", na předním přídeští na papírovém štítku č. 20 a 19, na versu 

volného listu přední předsádky "M/20.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Alacrón, Pedro Antonio de ZK L 01001_PEC 

OTTOVA LACINÁ KNIHOVNA NÁRODNÍ. JEŽÍŠEK. 

V PRAZE, Tiskem a nákladem J. Otty, s.a. 357, [3] s. 8° [16,5×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (červený papír na lepence), hřbet červené plátno se dvěma papírovými štítky. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; orel v letu držící v pařátech ratolest a 

nesoucí štítek s písmeny J a O). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem 

"Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka" a fialové elipsovité razítko s textem "Mládenecký spolek 

„Harant“ v Pecce."; čtenářské poznámky. Staré signatury: na hřbetu ["8"] a "I 16", na předním přídeští 

na papírovém štítku č. 159 a 143, na versu volného listu přední předsádky "Č. 84.". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Antoš, Jan ZK L 01002_PEC 

OTTOVA LACINÁ KNIHOVNA NÁRODNÍ. Všední příběhy. 

V PRAZE, Tiskem a nákladem J. Otty, s.a. 271, [1] s. 8° [17×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutočerný stříkaný na lepence), hřbet šedé plátno se dvěma papírovými štítky. Fyzický 

stav: některé složky rozvolněné. Grafická výzdoba: na s. 1 viněta (mědirytina; pegas ve skoku, na ním v 

pásce text "MÁŤ"), na titulní s. signet (mědirytina; orel v letu držící v pařátech ratolest a nesoucí štítek s 

písmeny J a O). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA", na versu volného listu přední předsádky fialové razítko s textem "OBECNÍ KNIHOVNA PRO 

LID V PECCE", na s. 1 a titulní s. razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce", na titulní s. a na s. [272] modré 

kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka", 

na s. 5, 171, 244 a [272] fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Staré signatury: na hřbetu "212 

II." a "I 12", na předním přídeští na papírovém štítku č. 92 a 81. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. 

Jazyk: čeština. 

Braun, Josef ZK L 01003/1_PEC 

[OTTOVA LACINÁ KNIHOVNA NÁRODNÍ.] Z těžkých hodin. 

V PRAZE, Nakladatel: J. OTTO, knihktiskárna, s.a. 317, [1] s. 8° [15,5×10]. 

Vazba: poloplátěná (modrý papír na lepence), hřbet černé plátno se dvěma papírovými štítky. Fyzický stav: 

nekompl.; pokryv hřbetu zdola odřený, některé složky zcela uvolněné. Grafická výzdoba: na titulní s. signet 
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(mědirytina; orel v letu držící v pařátech ratolest a nesoucí štítek s písmeny J a O). Provenience: na předním 

přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko s 

vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka" a fialové 

elipsovité razítko s textem "Mládenecký spolek „Harant“ v Pecce.". Staré signatury: na hřbetu "i/8", "I 

149.", na předním přídeští na papírovém štítku č. 112 a 99. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. 

Jazyk: čeština. 

Braun, Josef ZK L 01003/2_PEC 

OTTOVA LACINÁ KNIHOVNA NÁRODNÍ. Čtvero obrázků Starohorských. 

V PRAZE, Nakladatel: J. OTTO, knihktiskárna, s.a. 160 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; orel v letu držící v pařátech ratolest a nesoucí štítek s 

písmeny J a O). Provenience: na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a 

opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka" a modrý štítek s textem "JAN SVATÝ PECKA"; 

čtenářské poznámky. Staré signatury: na titulní s. "C-184". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. 

Jazyk: čeština. 

Braun, Josef ZK L 01004_PEC 

OTTOVA LACINÁ KNIHOVNA NÁRODNÍ. Z těžkých hodin. 

V PRAZE, Nakladatel: J. OTTO, knihktiskárna, s.a. 317, [3] s. 8° [16,5×10,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý papír na lepence), hřbet hnědá useň se dvěma papírovými štítky. Fyzický stav: 

pokryv hřbetu mechanicky opotřeben, některé složky uvolněné. Grafická výzdoba: na titulní s. signet 

(mědirytina; orel v letu držící v pařátech ratolest a nesoucí štítek s písmeny J a O). Provenience: na předním 

přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko s 

vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka" a fialové 

razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Staré signatury: na hřbetu "I 52" a "I 148", na předním přídeští 

na papírovém štítku č. 149, 136 a "I 52", na titulní s. "R37" a "A-474". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, 

grotesk. Jazyk: čeština. 

Červinka, Václav ZK L 01005/1_PEC 

OTTOVA LACINÁ KNIHOVNA NÁRODNÍ. MÁRINKA. 

V PRAZE, Nakladatel: J. OTTO, knihktiskárna, s.a. 340 s. 8° [16×11]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se slepotiskem a papírovým štítkem. 

Fyzický stav: vazba mechanicky opotřebená, knižní blok se rozpadá, listy silně zašpiněné. Grafická 

výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; orel v letu držící v pařátech ratolest a nesoucí štítek s písmeny J 

a O). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na versu 

volného listu přední předsádky nečitelný rukopisný text, na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením 

hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu 

"I/126", na předním přídeští na papírovém štítku č. 174 a 158, na versu volného listu přední předsádky č. 

77. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Hovorka, Josef Miroslav ZK L 01005/2_PEC 

OTTOVA LACINÁ KNIHOVNA NÁRODNÍ. Poutí života. 

V PRAZE, Nakladatel: J. OTTO, knihkupec, s.a. 152 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; orel v letu držící v pařátech ratolest a nesoucí štítek s 

písmeny J a O). Provenience: na s. 152 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem 

"Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 
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Daudet, Alphonse ZK L 01006_PEC 

OTTOVA LACINÁ KNIHOVNA NÁRODNÍ. NABOB 

V PRAZE, Nakladatel: J. OTTO, knihkupec, s.a. [4], 660 s. 8° [16,5×10,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet hnědá useň se dvěma papírovými štítky. Fyzický stav: 

zadní složky uvolněné, chybí volný list zadní předsádky. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; 

orel v letu držící v pařátech ratolest a nesoucí štítek s písmeny J a O). Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko s 

vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka" a fialové 

razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Staré signatury: na hřbetu "II 4" a "I. 24.", na předním přídeští 

na papírovém štítku č. 168 a 152, na versu volného listu přední předsádky "A59.", na titulní s. "R70" a 

"A.59.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Malínský, Kolda ZK L 01007_PEC 

OTTOVA LACINÁ KNIHOVNA NÁRODNÍ. KRONIKA. 

V PRAZE, Nakladatel: J. OTTO, knihkupec, s.a. 232 s. 8° [15,5×11]. 

Vazba: poloplátěná (zelenohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno se dvěma papírovými štítky. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; orel v letu držící v pařátech ratolest 

a nesoucí štítek s písmeny J a O). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA", na s. 1 a na titulní s. fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce", na titulní s. modré 

kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". 

Staré signatury: na hřbetu "1116 II" a "I 502 1", na předním přídeští na papírovém štítku č. 139, 126 a 

"II/222", na versu volného listu přední předsádky "A 223." a "I/502/1", na titulní s. "R562" a "A-223.". 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Malínský, Kolda ZK L 01008_PEC 

OTTOVA LACINÁ KNIHOVNA NÁRODNÍ. Ze starých pamětí. 

V PRAZE, Nakladatel: J. OTTO, knihktiskárna, s.a. 450, [2] s. 8° [16,5×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plátno se dvěma papírovými štítky. Fyzický stav: 

pokryv hřbetu zleva natržen, některé složky uvolněné. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; 

orel v letu držící v pařátech ratolest a nesoucí štítek s písmeny J a O). Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko s 

vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka" a rozmazané 

fialové razítko, na zadním přídeští rukopisný text "Neumann". Staré signatury: na hřbetu "II 136" a "I/50", 

na předním přídeští na papírovém štítku č. 93, 82 a "II/136", na versu volného listu přední předsádky 

"I/505", na titulní s. "R565". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Orzeszkowa, Eliza ZK L 01009_PEC 

OTTOVA LACINÁ KNIHOVNA NÁRODNÍ. Mezi sedláky a pány. 

V PRAZE, Tiskem a nákladem J. Otty, s.a. 351, [1] s. 8° [17×11]. 

Vazba: poloplátěná (hnědočerný stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem. Fyzický 

stav: krajní složky rozvolněné nebo zcela vytržené. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; orel 

v letu držící v pařátech ratolest a nesoucí štítek s písmeny J a O). Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na s. 1 a na titulní s. fialové razítko s textem 

"Ob.knihovna v Pecce", na titulní s. a na s. 351 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed 

a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu "137 II.", na předním 

přídeští na papírovém štítku č. 44, 40 a "II/137", na titulní s. č. 177 a "R572". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 
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Orzeszkowa, Eliza ZK L 01010_PEC 

OTTOVA LACINÁ KNIHOVNA NÁRODNÍ. Mezi sedláky a pány. 

V PRAZE, Tiskem a nákladem J. Otty, s.a. 256 s. 8° [17×11]. 

Vazba: poloplátěná (žlutohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; orel v letu držící v pařátech ratolest a 

nesoucí štítek s písmeny J a O). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA", na titulní s. a na s. 256 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a 

opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu "500 I.", na předním 

přídeští na papírovém štítku č. 129, 116 a "I. 500", na titulní s. č. 175 a "R273". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Řezníček, Václav ZK L 01011_PEC 

OTTOVA LACINÁ KNIHOVNA NÁRODNÍ. Po velké události. 

V PRAZE, Nakladatel: J. OTTO, knihkupec, s.a. 559, [1] s. [16°] [15,5×10]. 

Vazba: polousňová (zelený mramor. papír na lepence), hřbet tmavě černá useň s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: chybějí volné listy obou předsádek, některé složky uvolněné. Grafická výzdoba: na titulní s. 

signet (mědirytina; orel v letu držící v pařátech ratolest a nesoucí štítek s písmeny J a O). Provenience: na 

předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a 

Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko 

s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka" a fialové 

razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Staré signatury: na hřbetu "61 I.", na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 37, 33 a "I 61.", na versu volného listu přední předsádky "A. 259.". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Svoboda, František Xaver ZK L 01012_PEC 

OTTOVA LACINÁ KNIHOVNA NÁRODNÍ. PESTRÉ POVÍDKY. 

V PRAZE, Tiskem a nákladem J. Otty, s.a. 358, [2] s. 8° [16,5×10,5]. 

Vazba: polousňová (žlutozelený mramor. papír na lepence), hřbet černá useň se dvěma papírovými štítky. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu i desek odřený, některé složky rozvolněné, listy zašpiněné, ve hřbetu stopy po 

červotoči. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; orel v letu držící v pařátech ratolest a nesoucí 

štítek s písmeny J a O). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA", na s. 1 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě 

Kryštofa Haranta Pecka", na titulní s. fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce". Staré signatury: na 

hřbetu "I. 608" a "II. 106.", na předním přídeští na papírovém štítku č. 94 a 83, na versu volného listu 

přední předsádky č. 769 a "II/106", na titulní s. "R376". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: 

čeština. 

Šípek, Karel ZK L 01013_PEC 

OTTOVA LACINÁ KNIHOVNA NÁRODNÍ. RUB A LÍC. 

V PRAZE, Tiskem a nákladem J. Otty, s.a. 359, [1] s. 8° [17×11]. 

Vazba: poloplátěná (žlutočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se dvěma papírovými štítky. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu zdola odřený, titulní l. děravý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet 

(mědirytina; orel v letu držící v pařátech ratolest a nesoucí štítek s písmeny J a O), drobné ilustrace a vlysy. 

Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. 

modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta 

Pecka", rozmazané fialové razítko a fialové razítko s textem "TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA „SOKOL“ V 

PECCE". Staré signatury: na hřbetu "608 II." a "II 133", na předním přídeští na papírovém štítku č. 122, 

109 a "II/608", na titulní s. "R403.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 
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Beneš Třebízský, Václav ZK L 01014_PEC 

BLUDNÉ DUŠE. 

V PRAZE, Tiskem a nákladem J. Otty, s.a. 263, [1] s. 8° [16×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plátno se dvěma papírovými štítky. Fyzický stav: 

ve hřbetu i knižním bloku stopy po červotoči, některé listy uvolněné. Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s., s. 175 a 263 modré kulaté 

razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka" a 

rozmazané fialové razítko. Staré signatury: na hřbetu "I 713" a "II 23.", na předním přídeští na papírovém 

štítku č. 121, 108 a "I/713, na s. 1 "II/23". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Gellert, Christian Fürchtegott ZK L 01015_REÁL 

Fabeln und Erzählungen von Chr. F. Gellert. 

Berlin, Gustav Hempel, s.a. 144 s. 8° [15,5×11]. 

Vazba: poloplátěná (žlutočerný mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 36". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Gerstäcker, Friedrich ZK L 01016 

Die Flußpiraten des Mississippi. 

Jena, Verlagsbuchhandlung von Hermann Costenoble, s.a. [4], 496 s. 8° [19×13]. 

Vazba: celoplátěná (šedé potištěné plátno na lepence), hřbet šedé potištěné plátno s tištěným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; erb nakladatele - ve štítě tři nad 

sebou položené kosti a tři osmihroté hvězdy střídavého pořadí, na turnajské přilbě s přikryvadly tři pštrosí 

pera, vše neznámých tinktur, štít lemován vavřínovým věncem vycházejícím z devizy "Gegründet 1850."). 

Provenience: na titulní s. a na s. 496 fialové kulaté razítko s opisem "Gemeindebücherei Lauterbach bei 

Leitomischl", na titulní s. červené razítko s datem "1.VII.1926"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na 

titulní s. v razítku "Nro. 212". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Gerstäcker, Friedrich ZK L 01017 

In der Wildnis. Erzählungen. 

Berlin, Verlag Neufeld & Henius, s.a. 144 s. 8° [19×12,5]. 

Vazba: celoplátěná (červené plátno s tištěným titulem na lepence), hřbet červené plátno s tištěným titulem, 

barevná papírová obálka. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na desce, versu volného listu přední 

předsádky, titulní s., s. 57, 101 a 144 modré kulaté razítko s opisem "Gemeindebücherei Karlsbrunn i. B.". 

Staré signatury: na hřbetu, přední desce, na versu volného listu přední předsádky a na titulní s. č. 310. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Hauff, Wilhelm ZK L 01018_REÁL 

Prosaische und poetische Werke von W. Hauff. … Mittheilungen aus den Memoiren des Satan von W. 

Hauff. 

Berlin, Gustav Hempel, s.a. [2], 228 s. 8° [16×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (béžovohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskovými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky přeškrtnutý rukopisný 

text "Friedrich Spies", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY 

V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 44", na versu volného listu 

přední předsádky "H.211.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Heine, Heinrich ZK L 01019_PEC 

Buch der Lieder. 

Leipzig, Verlag von Philipp Reclam jun. Druck von Philipp Reclam jun. Leipzig, s.a. 219, [5] s. 8° 

[15,5×9,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír), hřbet papír s tištěným titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré 

signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 297 a 271. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: na s. 102 letáček "Junge deutsche Lyrik". 

Heller, Servác ZK L 01020_PEC 

NA HORÁCH. 

V TÁBOŘE, NAKLADATEL: VÁCLAV KRAUS, KNIHKUPEC, s.a. [2], 350 s. 8° [17,5×12]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se dvěma papírovými štítky. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu zleva roztržený, po okrajích odřený, některé složky rozvolněné. Grafická 

výzdoba: celostránkové ilustrace na s. 1, 49, 98, 161, 224 a 289 (litografie; ilustrace vztahující se k ději). 

Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na versu 

volného listu přední předsádky fialové elipsovité razítko s opisem "Nár. soc. polit. organisace pro Pecku a 

okolí" a modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa 

Haranta Pecka"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 43 a 39, 

na titulní s. "R 116". Barva tisku: černá, červená. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Hoffmann, Ernst Theodor Wilhelm ZK L 01021 

Die Elixiere des Teufels. 

Berlin, Deutsche Buch-Gemeinschaft G. m. b. H., s.a. 345, [3] s. 8° [19×13]. 

Vazba: polousňová (černočervený škrobový papír na lepence), hřbet černá useň se zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; v oválném rámečku z jednoduché 

linky starý muž sedící nad rozevřenou knihou, ve spodní části písmena D, B a G). Provenience: na versu 

volného listu přední předsádky rukopisný text "Geschenkt von F. Eduard Schätz Warschau 6/I 1930", s. 7 

fialové kulaté razítko s opisem "Gemeindebücherei Lauterbach bei Leitomischl". Staré signatury: na versu 

volného listu přední předsádky č. 482. Barva tisku: černá, červená. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Keller, Gottfried ZK L 01022 

Martin Salander. 

Berlin, Verlag von Th. Knaur Nachf., s.a. 304 s. 8° [19,5×13,5]. 

Vazba: celoplátěná (červené plátno se zlaceným titulem na lepence), hřbet červené plátno se zlaceným 

titulem, obálka z hnědého a fialového papíru. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré obdélné 

razítko s textem "Aus d. Subvention des Ministeriums f. Schulwesen u. Volkskultur." a fialové kulaté razítko 

s opisem "Gemeindebücherei Lauterbach bei Leitomischl". Staré signatury: na titulní s. v razítku č. 511. 

Barva tisku: černá, červená. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Kipling, Rudyard ZK L 01023_PEC 

KNIHA DŽUNGLÍ. 

V PRAZE, NAKLADATELSTVÍ - HEJDA & TUČEK - KNIHKUPECTVÍ., s.a. 224 s. 8° [18×12]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno se slepotiskem na lepence), hřbet černé plátno se dvěma papírovými 

štítky. Fyzický stav: vazba opotřebená, volný list zadní předsádky přilepený k zadnímu přídeští. 

Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 
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Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. 

modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta 

Pecka", fialové razítko s textem "OBECNÍ KNIHOVNA PRO LID V PECCE" a černé razítko ve tvaru štítu 

neseného sokolem s textem "TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA „SOKOL“ PRO PECKU A OKOLÍ". Staré 

signatury: na hřbetu "II. 227" a "I 42", na předním přídeští na papírovém štítku č. 79 a 69, na versu volného 

listu přední předsádky "I/42", na s. 1 "R534", na titulní s. "čís. 51". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, 

grotesk. Jazyk: čeština. 

Lagerlöfová, Selma ZK L 01024 

Jerusalem. Roman von Selma Lagerlöf. 

Leipzig, Hesse & Becker Verlag, s.a. 567, [1] s. 8° [18×12]. 

Vazba: celoplátěná (světle hnědé plátno na lepence), hřbet světle hnědé plátno se zlacením a modrým 

štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; dva muži s 

pochodněmi opření o štít s písmeny H, B a V). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Lagerlöfová, Selma ZK L 01025 

Gösta Berling. 

Berlin, Schreitersche Verlagsbuchhandlung. Druckt von Paul Dünnhaupt i. Anb., s.a. [4], 415, [1] s. 8° 

[19,5×12,5]. 

Vazba: celopapírová (zelený papír se zlacením na lepence), hřbet zelený papír se zlaceným ornamentem a 

titulem, papírová potištěná obálka. Fyzický stav: vazba hrozí oddělením od knižního bloku. Provenience: 

na papírové obálce rukopisný nápis "Dittersdorf, na versu volného listu přední předsádky, s. [1] a na titulní 

s. fialové oválné razítko s opisem "Gemeindebücherei Dittersdorf". Staré signatury: na s. [1] č. 27 a na 

titulní s. v razítku č. 27. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: na s. 3 

vložená černobílá fotografie s krojovanými pionýry. 

Lessing, Gotthold Ephraim ZK L 01026/1_REÁL 

Nathan der Weise. 

Leipzig, Druck und Verlag von Philipp Reclam jun., s.a. 133, [3] s. 8° [14×9,5]. 

Vazba: poloplátěná (modrohnědý mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. a na s. 133 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 412 3". Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Lessing, Gotthold Ephraim ZK L 01026/2_REÁL 

Ninna von Barnhelm. 

Leipzig, Druck und Verlag von Philipp Reclam jun., s.a. 93, [3] s. 

Provenience: na titulní s. a na s. 33 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Lessing, Gotthold Ephraim ZK L 01026/3_REÁL 

Emilia Galotti 

Leipzig, Druck und Verlag von Philipp Reclam jun., s.a. 76 s. 

Provenience: na titulní s. a na s. 76 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Osten, Jan ZK L 01027_PEC 

POKLAD ZÁBAVY. KANCELÁŘSKÉ OBRÁZKY. 

V TÁBOŘE, NAKLADATEL: VÁCLAV KRAUS, KNIHKUPEC, s.a. [2], 198, [2] s. 8° [17,5×12]. 

Vazba: poloplátěná (žlutohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na 

versu volného listu přední předsádky fialové elipsovité razítko s opisem "Nár. soc. polit. organisace pro 

Pecku a okolí", na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum 

na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu "33 I.", na předním přídeští na papírovém 

štítku č. 103, 94 a "I 33". Barva tisku: černá, červená. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Paul, Jean ZK L 01028_REÁL 

Blumen-, Frucht- und Dornenstücke; oder Ehestand, Tod und Hochzeit. 

Berlin, Gustav Hempel, s.a. VIII, 494 s. 8° [15,5×11]. 

Vazba: poloplátěná (zelenohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet šedohnědé plátno se slepotiskovými 

linkami a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. a na s. 3 modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a 

na titulní s. "J 94", na versu volného listu přední předsádky "H.213.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. 

Ruská próza ZK L 01029 

[Ruská próza]. 3-213, [1] s. 4° [16,5×13,5]. 

Vazba: polousňová (žlutohnědý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami. Fyzický stav: 

nekompl.; pokryv hřbetu po okrajích odtržen, vazba mechanicky opotřebena, chybí titulní l., některé složky 

uvolněné. Provenience: na rectu volného listu přední předsádky a na s. 3 razítko modré razítko s textem 

"Veřejná knihovna a čítárna v Ústí nad Orlicí". Staré signatury: přední přídeští č. 360, na versu volného 

listu přední předsádky č. 285, na rectu volného listu přední předsádky č. 214/7 a č. 3232. Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Voß, Johann Heinrich ZK L 01030_REÁL 

Lieder. 

Berlin, Gustav Hempel, s.a. 3-120 s. zach. 8° [15,5×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutočerný mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: nekompl.; 

chybí titulní l. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 38". Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Wallace, Lewis ZK L 01031 

Ben Hur. 

Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien, Deutsche Verlags-Anstalt, s.a. 371, [3], 357, [11] s. 8° [18,5×12,5]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé potištěné plátno na lepence), hřbet hnědé potištěné plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Grafická výzdoba: frontispis (litografie; portrét autora s reprodukcí jeho podpisu). Provenience: na 

předním přídeští téměř odstraněný rukopisný text "Z…", na titulní s. fialové razítko s textem "Richard 

Němec dentista Hradec Králové 2", na s. 2, [362], [364], [366] a zadním přídeští fialové elipsovité razítko 

s opisem A. AMONESTA Buchhandlung Margarethenstrasse 7" a nápisem "WIEN IV.". Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: na s. 245 poštovní známka z doby první 

Československé republiky. 
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Wieland, Christoph Martin ZK L 01032_REÁL 

Wieland's Erke. Fünfter Theil. Oberon. 

Berlin, Gustav Hempel, s.a. 196 s. 8° [15,5×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutočerný mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 40". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Wiener Novellen ZK L 01033_REÁL 

Wiener Novellen - Almanach.  

Wien, Gedruckt bei den Edlen p. Ghelen'schen Erben., s.a. [2], 157, [1] s. 8° [17×13]. 

Vazba: poloplátěná (fialovočerný stříkaný papír na lepence), hřbet šedohnědé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na předním přídeští J. Jiráček, na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "J 

130", na versu volného listu přední předsádky "H.274.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 
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Odborné tisky 

Sammlung ZK L 01034/1_PEC 

Sammlung nützlicher und bewährter Beyträge zum Besten der Stadt- Haus- und Land- wirthschaft, der 

Gärtnerey, des Jagd- und Forstwesens und der Technologie. Dritter Band. 

Augsburg, Bey Leopold Gotthardt Platzers seel. Wittw. und Sohn., 1802. [16], 340 s. 8° [17×10,5]. 

Vazba: celopapírová (hnědý papír na lepencce), hřbet hnědý papír. Fyzický stav: v knižním bloku stopy po 

červotoči. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na 

versu volného listu přední předsádky modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem 

"Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 

234 a 282. Barva tisku: černá. Písmo: němčina frakturou a švabachem, francouzština a latina antikvou a 

italikou. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 46, 164, 278. 

Sammlung ZK L 01034/2_PEC 

[Sammlung nützlicher und bewährter Beyträge zum Besten der Stadt- Haus- und Land- wirthschaft, der 

Gärtnerey, des Jagd- und Forstwesens und der Technologie. Zweyter Band.] 

[Augsburg]. 96 s. zach. 

nekompl. Barva tisku: černá. Písmo: němčina frakturou a švabachem, francouzština a latina antikvou a 

italikou. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 52. 

Sammlung ZK L 01034/3_PEC 

[Sammlung nützlicher und bewährter Beyträge zum Besten der Stadt- Haus- und Land- wirthschaft, der 

Gärtnerey, des Jagd- und Forstwesens und der Technologie. Zweyter Band.] 

[Augsburg]. 88 s. zach. 

nekompl. Barva tisku: černá. Písmo: němčina frakturou a švabachem, francouzština a latina antikvou a 

italikou. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 36, 62. 

HANDWÖRTERBUCH ZK L 01035/1_REÁL 

HANDWÖRTERBUCH DER Polnischen und Deutschen SPRACHE NACH Linde, Mrongovius, Handtke 

UND ANDEREN BEARBEITET. SŁOWNIK PODRECZNY POLSKO-NIEMIECKI PODŁUG Lindego, 

Mrogoviusa, Handtkiego I INNYCH UŁOŹONY. 

CRACAU. KRAKÓW., DRUCK UND VERLAG VON D. E. FRIEDLEIN. NAKŁADEM I DRUKIEM 

D. E. FRIEDLEINA., (1803). [4], 469, [1] s. 8° [14×11,5]. 

Vazba: polousňová (zelený mramor. papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacenými ornamenty a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem 

"THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu č. 96, na přední desce a na titulní 

s. "B 96". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: polština, němčina. 

Słownik ZK L 01035/2_REÁL 

SŁOWNIK PODRECZNY NIEMIECKO-POLSKI PODŁUG Lindego, Mrongoviusa, Handtkiego I 

INNYCH UŁOŹONY. HANDWÖERTERBUCH DER Deutschen und Polnischen SPRACHE NACH 

Linde, Mrongovius, Handtke UND ANDEREN BEARBEITET. 

KRAKÓW. CRACAU., NAKŁADEM I DRUKIEM D. E. FRIEDLEINA. DRUCK UND VERLAG VON 

D. E. FRIEDLEIN., (1803). [4], 336 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: polština, němčina. 
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Niemiecko-Polski słownik ZK L 01035/3_REÁL 

NIEMIECKO-POLSKI SŁOWNIK VYRAZÓW LEKARSKICH. 

KRAKÓW, Nakładem i Drukiem Daniela Edwarda Friedleina., 1842. [2], VI, 92, [2] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: polština, němčina. 

Landerer, Ferdinand ZK L 01036_REÁL 

Gründliche Anleitung Situations-Plane zu zeichnen. 

Wien, bey Johann Georg Ritter von Mößle, 1805. X, 75, [4] s. 4° [21×16,5]. 

Vazba: polousňová (šedý škrobový papír na lepence), hřbet černá useň. Fyzický stav: dobrý. Grafická 

výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; tři putti v zahradě s glóbem, měřícími nástroji, plány a vojenskou 

trofejí). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY 

V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "H 13" a "G25". Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu 18 vlepených obrazových příloh (mědirytiny; 

půdorysné plány zahrad a větších krajinných celků, nárysy zahradních architektur, vyobrazení různých 

dřevin apod.). 

Schütz, Joseph Baptist ZK L 01037_REÁL 

Allgemeine Weltgeschichte für denkende und gebildete Leser. Sechster Band. 

Wien, Jm Verlage bey Anton Doll. Gedruckt bey Anton v. Haykul., 1805. [2], 400 s. 8° [19×12]. 

Vazba: celopapírová (zelenošedý papír na lepence), hřbet černý papír. Fyzický stav: pokryv hřbetu po 

okrajích odřený. Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; oválný portrét Karla V., pod ním korunovační 

klenoty a v tabulce text "CARL DER FÜNFTE"; sign. "J. Blaschke sc."). Provenience: na versu volného 

listu přední předsádky rukopisný text "Pek Leopold žák II. tř.", na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští 

a na titulní s. "C 41". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Aurelius Victor, Sextus ZK L 01038_REÁL 

SEXTI AURELII VICTORIS HISTORIA ROMANA EX RECENSIONE JOANNIS FRIDERICI 

GRUNERI. … Sext. Aurelius Victor's Römische Geschichte. Erster Theil. 

VIENNAE, TYPIS ANTONII PICHLER, 1806. 248 s. 8° [17×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (černožlutofialový mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "C 57 1", na předním přídeští "C 

57 a". Barva tisku: černá. Písmo: latina antikvou, němčina frakturou. Jazyk: latina, němčina. 

Böttiger, Karl August ZK L 01039_REÁL 

Andeutungen zu vier und zwanzig Vorträgen über die Archaelogie im Winter 1806. Erste Abtheilung. 

Algemeine Uebersichten und Geschichte der Pla-stik bei den Griechen. 

Dresden, In der Arnoldischen Buch- und Kunsthandlung., 1806. XVIII, 218 s. 8° [18,5×11,5]. 

Vazba: celopapírová (černočervenožlutošedý mramor. papír na lepence), hřbet černý papír se zlacenými 

linkami a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na 

předním přídeští a na titulní s. "C 59" a "C.69.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 
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Scheller, Immanuel Johann Gerhard ZK L 01040_REÁL 

Jmm. Joh. Gerh. Schellers Anleitung die alten lateinischen Schriftsteller philologisch und kritisch zu 

erklären und den Cicero gehörig nachzuahmen, nebst einem Anhabge von einer ähnlichen Lehrart in der 

griechischen und hebräischen Sprache. 

Halle, s.n., 1806. [2], XXIV, [8], 344 s. 8° [20×12,5]. 

Vazba: polousňová (modročernohnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a 

červeným štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné mědirytiny. Provenience: na 

titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI"; 

čtenářské poznámky. Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 20", na versu volného 

listu přední předsádky "B.49.". Barva tisku: černá. Písmo: němčina frakturou, latina antikvou a italikou. 

Jazyk: němčina. 

Heinrich, Christian Gottlieb ZK L 01041_REÁL 

Christoph Gottlob Heinrich's … Geschichte von Frankreich. Ersten Bandes Erste Abtheilung. 

Hamburg, s.n., 1807. XII, 275, [1] s. 8° [20,5×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý škrobový papír na lepence), hřbet černá useň se slepotiskem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; Chlodvík I. s královskými odznaky jedoucí na koni mezi 

davem vojáků a civilistů; sign. "Weinrauch sc."). Provenience: na titulní s. a na s. 3 modré oválné razítko 

s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním 

přídeští a na titulní s. "C 165 1". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Heinrich, Christian Gottlieb ZK L 01042_REÁL 

Christoph Gottlob Heinrich's … Geschichte von Frankreich. Ersten Bandes zweyte Abtheilung. 

Hamburg, s.n., 1807. [4], 275-509, [3] s. 8° [20,5×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý škrobový papír na lepence), hřbet černá useň se slepotiskem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; Johanka z Arku ve zbroji, s mečem v jedné a praporem ve 

druhé ruce, povzbuzující jezdce za ní k boji; sign. "Weinrauch sc."). Provenience: na titulní s., s. [3] a s. 

275 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "C 165 2". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. 

Heinrich, Christian Gottlieb ZK L 01043_REÁL 

Christoph Gottlob Heinrich's … Geschichte von Frankreich. Zweyten Bandes erste Abtheilung. 

Hamburg, s.n., 1807. [2], 268, [4] s. 8° [20,5×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý škrobový papír na lepence), hřbet černá useň se slepotiskem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; bitva u Pavie - František I. se na bitevním poli v kleče 

vzdává Karlu V.; sign. "Weinrauch sc."). Provenience: na titulní s., s. 1 a 3 modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští 

a na titulní s. "C 165 3". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Heinrich, Christian Gottlieb ZK L 01044_REÁL 

Christoph Gottlob Heinrich's … Geschichte von Frankreich. Zweyten Bandes zweyte Abtheilung. 

Hamburg, s.n., 1807. [4], 269-592, [10] s. 8° [20,5×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý škrobový papír na lepence), hřbet černá useň se slepotiskem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; útěk Marie Medicejské ze zámku v Blois - královna slézá 

po žebříku z okna zámku, dole ji čekají vojáci, kteří ji v útěku pomáhají, vzadu v bráně stojí připravený 

kočár; sign. "Weinrauch sc."). Provenience: na titulní s., s. [3] a 269 modré oválné razítko s textem 
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"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští 

a na titulní s. "C 165 4". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Heinrich, Christian Gottlieb ZK L 01045_REÁL 

Christoph Gottlob Heinrich's … Geschichte von Frankreich. Dritten Bandes erste Abtheilung. 

Hamburg, s.n., 1807. [2], 362, [6] s. 8° [20,5×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý škrobový papír na lepence), hřbet černá useň se slepotiskem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; Ludvík XIV. ležící na smrtelné posteli nabádá mladého 

dauphina, aby moudře vládl, v komnatě se nacházejí další tři mužské postavy dvořanů, prelát a před postelí 

sedí ženská postava; sign. "Weinrauch sc."). Provenience: na titulní s., s. 1 a 3 modré oválné razítko s 

textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním 

přídeští a na titulní s. "C 165 5". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Heinrich, Christian Gottlieb ZK L 01046_REÁL 

Christoph Gottlob Heinrich's … Geschichte von Frankreich. Dritten Bandes zweyte Abtheilung. 

Hamburg, s.n., 1807. [4], 363-592 s. 8° [20,5×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý škrobový papír na lepence), hřbet černá useň se slepotiskem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; Ludvík XVI. se před popravou loučí se svou rodinou; sign. 

"Weinrauch sc."). Provenience: na titulní s., s. [3] a 363 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. 

"C 165 6". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Schili, Matthäus Christian ZK L 01047_REÁL 

Erläuterung des Oesterreichischen Ehepatents, mit allen bis Januar 1807. darüber ergangenen 

Verordnunged. 

Grätz, Jm Verlage bey Alois Tusch. Gedruckt mit Leykam'schen Schriften., 1807. [4], 256 s. 8° 

[18,5×12,5]. 

Vazba: celopapírová (hnědý škrobový papír na lepence), hřbet černý papír. Fyzický stav: pokryv vazby 

mechanicky opotřebený. Grafická výzdoba: drobné mědirytiny. Provenience: na versu volného listu přední 

předsádky rukopisný text "John", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a nečitelné černé kulaté razítko. Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. 

"K 12", na versu volného listu přední předsádky "No. 24". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. Přílohy: zcela vzadu vlepená schematická genealogická tabulka. 

Anfangsgründe ZK L 01048_REÁL 

Anfangsgründe der besonderen und allgemeinen Rechenkunst zu dem Gebrauche der studierenden Jugend. 

Wien, gedruckt, mit Edlen von Trattnernschen Schriften, 1808. [4], 282 s. 8° [20×12,5]. 

Vazba: polousňová (modrý mramor. papír na lepence), hřbet černá useň. Fyzický stav: pokryv přední desky 

chybí, pokryv hřbetu a zadní desky silně poškozený, krajní listy pomačkané, uvolněné, ve vazbě i knižním 

bloku stopy po červotoči, chybějí volné listy obou předsádek. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta 

(mědirytina; nadokenní přímá římsa, z níž vyrůstá změť různých předmětů - glóbus, caduceus, úhelník, 

kniha aj.), drobné mědirytiny. Provenience: na předním přídeští, modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a slepotiskové razítko s textem "THEODOR 

JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na rectu volného listu zadní předsádky zpola přeškrtaný rukopisný text 

"Antonius Pavel. Humanitatis alumnus."; čtenářské poznámky. Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "D 

45", na titulní s. "cís: 251.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Burger, Johann ZK L 01049_REÁL 

D. Johann Burger's, … Vollständige Abhandlung über die Naturgeschichte, Kultur und Benützung des Mais 

oder türkischen Weitzens. 

Wien, In Joseph Geistingers Verlag., 1809. XII, 436 s. 8° [20×12,5]. 

Vazba: polousňová (zelenočerný stříkaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a rukopisný text "Kathr. John.". Staré signatury: na hřbetu a 

na titulní s. "E 44", na versu volného listu přední předsádky "L.68.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu vlepna tabulka a 3 obrazové přílohy (mědirytiny; technická a 

botanická tematika). 

Nelkenbrecher, Johann Christian ZK L 01050_PEC 

J. C. Nelkenbrechers Taschenbuch der neuesten Münz-, Maaß- und Gewichtsverfassung aller Länder und 

Oerter, ihrer Wechselarten, Usi, Respecttage, öffentlichen Banken, Messen, und andrer zur Handlung 

gehörigen Anstalten und Gegenstände. 

Prag, gedruckt bei Gottlieb Haase, kön. böhm. ständ. Buchdrucker., 1809. XXVI, 500 s. zach. 8° 

[16,5×10,5]. 

Vazba: bez vazby. Fyzický stav: nekompl.; některé listy pomačkané. Provenience: na papírovém obalu 

rukopisný text "SH Pecka". Staré signatury: na papírovém obalu č. 463, na versu volného listu přední 

předsádky č. 36. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Trattinnick, Leopold ZK L 01051_REÁL 

Die eßbaren Schwämme des Oesterreichischen Kaiserstaates. 

Wien und Triest, in Geistingers Buchhandlung, 1809. CXXIII, [1], 174 s. 8° [15,5×12]. 

Vazba: polousňová (modrý mramor. papír na lepence), hřbet černá useň se zlaceným titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; ozdobný monogram G). Provenience: na titulní 

s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu, na přední desce, s. I a na titulní s. "E 33". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. Přílohy: zcela vzadu vlepeno 27 barevných obrazových příloh (kombinovaná technika - čárový 

lept a akvatinta; mykologická a lichenologická tematika). 

Ludwig, Friederich ZK L 01052_REÁL 

Anweisung zur Feldmeßkunst. 

Darmstadt, bey Carl Wilhelm Leske., 1810. [26], 3-290, [2] s. 8° [18×11]. 

Vazba: polousňová (žlutohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "D 36". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu 7 vlepených tabulek. 

Hartig, Friedrich Karl ZK L 01053_REÁL 

Die Hoch- und Niederwaldbehandlung. Die angewandte Forst-Geometrie. 

Leipzig, in der Baumgärtnerschen Buchhandlung., 1811. [2], XXIII, [1], 265, [3] s. 8° [20×12,5]. 

Vazba: celopapírová (šedý papír na lepence), hřbet černý papír. Fyzický stav: pokryv hřbetu zdola 

natržený. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; žena jako Geometrie oděná ve splývavém šatu, 

s vavřínovým věncem na hlavě, držící v ruce olovnici, hledí vpravo na přicházejícího Merkura s okřídleným 

kloboukem a s caduceem v ruce, vpředu na zemi položené měřící nástroje, vzadu v krajině stojící dvojice 

měřičů). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY 
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V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "D 53". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu 13 vlepených tabulek. 

Sax, Franz ZK L 01054_REÁL 

Praktischer Unterricht zur Berechnung aller Bestandtheile eines jeden Gebäudes. Praktischer Unterricht zur 

Verfassung eines richtigen Bauanschlages. 

Wien, Jm Verlage bey Anton Doll., 1811. X, 11-295, [1] s. 8° [19×11,5]. 

Vazba: celopapírová (černomodrohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černý papír se slepotiskem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na 

titulní s. "H 16 2". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Hermbstaedt, Sigismund Friedrich ZK L 01055_REÁL 

Sammlung sämmtlicher chemisch-technischer und agronomischer Werke des Herrn D. Sigismund Friedrich 

Hermbstädt, … Grundsätze der experimentellen Kammeral-Chemie für Kammeralisten, Agronomen, 

Forstbediente und Technologen.  

Wien, Bei Andreas Gassler, Buchhändler und Buchdrucker, 1812. II-XXIV, 555, [1] s. 8° [20,5×12,5]. 

Vazba: celopapírová (černožlutohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černý papír se slepotiskem a 

červeným štítkem s titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. černé inventární razítko s textem 

"Městské muzeum v Litomyšli" a modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY 

V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku č. 13[1], na titulní s. č. 131, na hřbetu a 

na titulní s. "G 7". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

André, Christian Karl ZK L 01056_REÁL 

Vaterländisches Magazin für diejenigen Landwirthe, Forstmänner, Künst-ler, Handwerker, Professionisten 

und bürgerliche Gewerbe Treibende aller Art, ferner für alle Hausväter und Hausmütter in dem Oester-

reichischen Staat, welche über ihren Beruf nachdenken und die neusten ihnen nützlichen Fortschritte, 

Einsichten, Erfindungen und Entdeckungen des Auslandes kennen lernen wollen, um ihre Kenntnisse zu 

vermehren und ihre Ge-schäfte mit größerem Vortheil zu betreiben. Erster Band. 

Prag, Bey J. G. Calve, Buchhandler., 1813. [12], 656, [16] s. 8° [19×12]. 

Vazba: polousňová (zelenočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a rukopisný text "Kath. John.". Staré signatury: na hřbetu a 

na titulní s. "K 23 1", na versu volného listu přední předsádky "L.a. 47". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 112, 224, 336, 443, 568 (technické nákresy). 

André, Christian Karl ZK L 01057_REÁL 

[Vaterländisches Magazin für diejenigen Landwirthe, Forstmänner, Künst-ler, Handwerker, 

Professionisten und bürgerliche Gewerbe Treibende aller Art, ferner für alle Hausväter und Hausmütter in 

dem Oester-reichischen Staat, welche über ihren Beruf nachdenken und die neusten ihnen nützlichen 

Fortschritte, Einsichten, Erfindungen und Entdeckungen des Auslandes kennen lernen wollen, um ihre 

Kenntnisse zu vermehren und ihre Ge-schäfte mit größerem Vortheil zu betreiben. Zweyter Band.] 

[Prag], [Bey J. G. Calve, Buchhandler.], [1814]. 570, [10] s. 8° [19×12]. 

Vazba: polousňová (zelenočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l. Provenience: na s. 1 rukopisný text "Kath. John." a modré 

oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na 

hřbetu a na s. 1 "K 23 2", na versu volného listu přední předsádky "L.b.". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 96, 192, 288, 384, 480 (technické nákresy). 
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Prechtl, Johann Josef von ZK L 01058_REÁL 

Grundlehren der Chemie in technischer Beziehung. Erster Band 

Wien, verlegt und gedruckt bei Carl Gerold, 1813. XV, [1], 518 s. 8° [20×13]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY 

V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu "G 14", na titulní s. "G 14 a". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Prechtl, Johann Josef von ZK L 01059_REÁL 

Grundlehren der Chemie in technischer Beziehung. Zweiter Band 

Wien, verlegt und gedruckt bei Carl Gerold, 1815. XXX, [2], 574, [2] s. 8° [20×13]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY 

V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu "G 14", na titulní s. "G 14 b". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Koller, Mathias Fortunat ZK L 01060 

Der Neue praktische Baubeamte oder ausführliche und zweckmässige Anleitung jeden Bau sowohl im 

Grossen als im Kleinen nach bestimt richtigen Grundsätzen mit der grösten Sicherheit, und dem geringsten 

Kostenauf-wande zu führen oder zu leiten. 

Wien und Triest, Im Verlage der Geistingerschen Buchhandl[ung]., 1815. [4], VIII, [6], 465, [1] s. 4° 

[18×21,5]. 

Vazba: polousňová (modrý mramor. papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacenými linkami, ornamenty 

a titulem a papírovým štítkem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: frontispis (čárový lept; výjev 

otevřené krajiny, vlevo objekt sestavený z různých geometrických těles, na zemi ležící měřící nástroje, 

vpravo vpředu rýsovací stůl s pravítkem a plánem, vzadu část klasicizujího altánu, na ozoru uprostřed 

zřícenina hradu) a rytý titulní l. Provenience: na versu volného listu přední předsádky a na titulní s. černé 

inventární razítko s textem "Městské muzeum v Litomyšli", na titulní s. fialové razítko s textem "Fikeys". 

Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku č. 129, na s. [1] "H 74", na titulní s. č. 129. Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu 23 vlepených tabulek (technické nákresy). 

Balbín, Bohuslav ZK L 01061 

Balbin's Liber curialis C. VII. von den verschiedenen Gerichtshöfen des Königreiches Böhmen. … 

Uebersetzt und mit einem Commentar versehen von Joseph Grafen von Auersperg, … Dritter Band. 

Brünn, gedruckt bey Joseph Georg Traßler, 1816. [8], 414 s. 8° [20,5×12]. 

Vazba: celopapírová (hnědý papír na dýze), na hřbetu papírový štítek s titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Naturgeschichte ZK L 01062_REÁL 

Naturgeschichte in Hinsicht auf Brauchbarkeit der Natur-Producte im gemeinen Leben. Erste Abtheilung 

das Thierreich. 

Wien, im Verlagsgewölbe des k. k. Schulbücher-Verschleises bey St. Anna in der Johannis-Gasse., 1816. 

VI, 7-144 s. 8° [19,5×12]. 

Vazba: celopapírová (růžovošedý mramor. papír na lepence), hřbet černý natíraný papír. Fyzický stav: 

pokryv přední desky téměř odstraněný, přední deska zlomená. Provenience: na předním přídeští rukopisný 

text "Wenceslaus Kupetz Imae gramaticae Classis studiosus", na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "E 34". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Eichhorn, Johann Gottfried ZK L 01063_REÁL 

Geschichte der alten Welt. Weltgeschichte. Erster Theil, welcher die alte Geschichte von ihrem Anfang bis 

auf die Völkerwanderung enthält. 

Göttingen, bei Johann Friedrich Röwer., 1817. XX, 826 s. 8° [20×12,5]. 

Vazba: polousňová (modrý škrobový papír na lepence), hřbet černá useň se slepotiskem. Fyzický stav: 

pokryv desek odřený. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "C 161 5". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Eichhorn, Johann Gottfried ZK L 01064_REÁL 

Geschichte der neuen Welt. Weltgeschichte. Zweiter Theil, welcher die neuere Geschichte von der 

Völkerwande-rung bis das zweite Jahrzend des neun-zehnten Jahrhunderts enthält. Erster Band. 

Göttingen, bei Johann Friedrich Röwer., 1817. [2], XII, 650 s. 8° [20×12,5]. 

Vazba: polousňová (modrý škrobový papír na lepence), hřbet černá useň se slepotiskem. Fyzický stav: 

pokryv hřbetu popraskaný, pokryv desek odřený. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští 

a na titulní s. "C 161 1". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Eichhorn, Johann Gottfried ZK L 01065_REÁL 

Geschichte der neuen Welt. Weltgeschichte. Zweiter Theil, welcher die neuere Geschichte von der 

Völkerwande-rung bis das zweite Jahrzend des neun-zehnten Jahrhunderts enthält. Zweiter Band. 

Göttingen, bei Johann Friedrich Röwer., 1817. [2], VIII, 654 s. 8° [20×12,5]. 

Vazba: polousňová (modrý škrobový papír na lepence), hřbet černá useň se slepotiskem. Fyzický stav: 

pokryv desek odřený. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "C 161 2". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Eichhorn, Johann Gottfried ZK L 01066_REÁL 

Geschichte der neuen Welt. Weltgeschichte. Zweiter Theil, welcher die neuere Geschichte von der 

Völkerwande-rung bis zum Ende des achtzehnten Jahrhun-derts. Dritter Band. 

Göttingen, bei Johann Friedrich Röwer., 1814. XVIII, 505, [1] s. 8° [20×12,5]. 

Vazba: polousňová (modrý škrobový papír na lepence), hřbet černá useň se slepotiskem. Fyzický stav: 

pokryv hřbetu popraskaný, pokryv desek odřený. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští 

a na titulní s. "C 161 3". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Eichhorn, Johann Gottfried ZK L 01067_REÁL 

Geschichte der neuen Welt. Weltgeschichte. Zweiter Theil, welcher die neuere Geschichte von der 

Völkerwande-rung bis zum Ende des achtzehnten Jahrhun-derts. Vierter Band. 

Göttingen, bei Johann Friedrich Röwer., 1814. [2], IV, 348 s. 8° [20×12,5]. 

Vazba: polousňová (modrý škrobový papír na lepence), hřbet černá useň se slepotiskem. Fyzický stav: 

přední deska se rozpadá. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "C 161 4". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Franz, Joseph ZK L 01068_PEC 

Elementar-Unterricht der christlichen Religion nach der im Jahre 1808 entworfenen und vorgeschriebenen 

Skizze. Zweyte Hälfte. 

Wien und Triest, im Verlag der Geistingerschen Buchhandlung., 1817. [2], 122 s. 8° [18,5×11]. 

Vazba: měkká celopapírová (tištěný modrorůžový papír), hřbet tištěný modrorůžový papír. Fyzický stav: 

vazba rozvolněná, některé listy vytržené a volně vložené. Provenience: na papírovém obalu rukopisný text 

"SH Pecka", na rectu volného listu přední předsádky přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA". Staré signatury: na přední obálce a na titulní s. č. 196, na rectu volného listu přední předsádky 

na papírovém štítku č. 377 a 342. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Pelcl, František Martin ZK L 01069_REÁL 

Franz Martin Pelzels Geschichte der Böhmen, von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten. Erster Theil. 

Prag, im Verlage des k. k. privil. Zeitungs- und Jntelligenz-Comptoirs., 1817. III-XXIV, 526 s. 8° 

[20×12,5]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno s červeným štítkem s titulem a papírovým 

štítkem. Fyzický stav: pokryv hřbetu po okrajích natržený. Provenience: na versu volného listu přední 

předsádky černé kulaté razítko s textem "FJ", na titulní s. černé razítko s textem "FJ" pod korunkou, černé 

razítko s textem "FJ" a červená pečeť ze španělského vosku se čtvrceným znakem, v prvním, červeném (?), 

poli meč neznámých tinktur, ve druhém, modrém, poli had hledící vlevo, ve třetím, modrém, poli lilie 

neznámých tinktur, čtvrté pole poškozené, přilba s přikryvadly a klenotem v podobě pštrosích per, na titulní 

s. a na s. 526 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI"; 

čtenářské poznámky. Staré signatury: na hřbetu "[C] 163 1", na předním přídeští a na titulní s. "C 163 1". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. 

Pelcl, František Martin ZK L 01070_REÁL 

Franz Martin Pelzels Geschichte der Böhmen, von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten. Zweyter Theil. 

Prag, im Verlage des k. k. privil. Zeitungs- und Jntelligenz-Comptoirs., 1817. [2], 531-1004, [72] s. 8° 

[20×12,5]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno s červeným štítkem s titulem a papírovým 

štítkem. Fyzický stav: pokryv hřbetu po okrajích natržený. Provenience: na versu volného listu přední 

předsádky černé kulaté razítko s textem "FJ", na titulní s. černé razítko s textem "FJ" pod korunkou, černé 

razítko s textem "FJ" a červená pečeť ze španělského vosku se čtvrceným znakem, v prvním, červeném (?), 

poli meč neznámých tinktur, ve druhém, modrém, poli had hledící vlevo, ve třetím, modrém, poli lilie 

neznámých tinktur, čtvrté pole poškozené, přilba s přikryvadly a klenotem v podobě pštrosích per, na titulní 

s. a na s. 1004 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI"; 

čtenářské poznámky. Staré signatury: na hřbetu "[C] 163 2", na předním přídeští a na titulní s. "C 163 2", 

na titulní s. "N 11". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. 

Sammlung ZK L 01071_REÁL 

Sammlung Deutscher Beyspiele zur Bildung des Styls. Erster Band. 

Wien, im Verlagsgewölbe des k. k. Schulbücher-Verschleises bey St. Anna in der Johannis-Gasse., 1817. 

259, [1] s. 8° [20×12]. 

Vazba: celopapírová (hnědý papír na dýze), hřbet černý papír. Fyzický stav: pokryv vazby mechanicky 

opotřeben, vazba hrozí oddělením od knižního bloku, ve vazbě stopy po červotoči, chybějí volné listy obou 

předsádek, některé listy otrhány. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a slepotiskové razítko s textem "THEODOR JOHN STAVITEL 

V LITOMYŠLI"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "B 128". Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. 
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Reuss, František Ambrož ZK L 01072_REÁL 

Das Marienbad bei Auschowitz auf der Herrschaft Tepl. 

Prag, gedruckt bei Gottlieb Haase, böhm. ständ. Buchdrucker., 1818. [8], X, 11-342, [8] s. 8° [18×11]. 

Vazba: celopapírová (fialový mramor. papír na lepence), hřbet černý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; veduta Mariánských lázní; sign. "G. Döbler 

sc."), zcela vzadu 2 celostránkové ilustrace (mědirytina; pavilon Křížového pramena a pavilon Karolínina 

pramene; sign. "G. Döbler sc."). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "K 50". Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Barth-Barthenheim, Johann Baptist Ludwig Ehrenreich ZK L 01073 

Oesterreichische Gewerbs- und Handelsgesetzkunde mit vorzüglicher Rücksicht auf das Erzherzogthum 

Oesterreich unter der Ens. Ein Versuch von Johann Ludwig Ehrenreich Grafen von Barth-Barthenheim. 

Erster Band. Allgemeines Gewerbs- und Handelsrecht. Geschichte. Literatur der Gewerbs- und 

Handelsgesetzkunde. Natur und Beschaffenheit der Gewerbs- und Handelsrechte. Erlangung. Ausübung 

und Erlöschen derselben. 

Wien, Bey J. G. Ritter von Mösle sel. Witwe am Graben N°. 1212, 1819. [2], 377, [1] s. 8° [21×13]. 

Vazba: celopapírová (oranžovohnědý papír na lepence). Fyzický stav: pokryv hřbetu téměř odstraněný, 

poslední složka uvolněná, chybí volný list zadní předsádky. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Barth-Barthenheim, Johann Baptist Ludwig Ehrenreich ZK L 01074 

Oesterreichische Gewerbs- und Handelsgesetzkunde mit vorzüglicher Rücksicht auf das Erzherzogthum 

Oesterreich unter der Ens. Ein Versuch von Johann Ludwig Ehrenreich Grafen von Barth-Barthenheim. 

Zweyter Band. Fortsetzung des Allgemeinen Gewerbs- und Handelsrechtes. Gewerbs- und Handelspolicey. 

Wien, Bey J. G. Ritter von Mösle sel. Witwe am Graben N°. 1212, 1819. [2], 534, [2] s. 8° [21×13]. 

Vazba: celopapírová (oranžovohnědý papír na lepence). Fyzický stav: chybí pokryv hřbetu, chybí volný list 

zadní předsádky. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Barth-Barthenheim, Johann Baptist Ludwig Ehrenreich ZK L 01075 

Oesterreichische Gewerbs- und Handelsgesetzkunde mit vorzüglicher Rücksicht auf das Erzherzogthum 

Oesterreich unter der Ens. Ein Versuch von Johann Ludwig Ehrenreich Grafen von Barth-Barthenheim. 

Vierter Band. Freye Beschäftigungen. Policeybeschäftigungsrechte. 

Wien, Bey J. G. Ritter von Mösle sel. Witwe am Graben N°. 1212, 1819. XLVIII, 583, [1] s. 8° [21×13]. 

Vazba: celopapírová (oranžovohnědý papír na lepence). Fyzický stav: pokryv hřbetu zdola uvolněná, chybí 

volný list zadní předsádky. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: na s. 

582 sešit se vzory žádostí, stížností apod. 

Barth-Barthenheim, Johann Baptist Ludwig Ehrenreich ZK L 01076 

Oesterreichische Gewerbs- und Handelsgesetzkunde mit vorzüglicher Rücksicht auf das Erzherzogthum 

Oesterreich unter der Ens. Ein Versuch von Johann Ludwig Ehrenreich Grafen von Barth-Barthenheim. 

Fünfter Band. Fortzetzung der Policeybeschäftigungsrechte. 

Wien, Bey J. G. Ritter von Mösle sel. Witwe am Graben N°. 1212, 1819. XXXI, [1], 440 s. 8° [21×13]. 

Vazba: celopapírová (oranžovohnědý papír na lepence). Fyzický stav: pokryv hřbetu popraskaný, chybí 

volný list zadní předsádky. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Barth-Barthenheim, Johann Baptist Ludwig Ehrenreich ZK L 01077 

Oesterreichische Gewerbs- und Handelsgesetzkunde mit vorzüglicher Rücksicht auf das Erzherzogthum 

Oesterreich unter der Ens. Ein Versuch von Johann Ludwig Ehrenreich Grafen von Barth-Barthenheim. 

Sechster Band. Commercial-Beschäftigungsrechte; insbesondere Commercial-Professionsrechte. 

Wien, Bey J. G. Ritter von Mösle sel. Witwe am Graben N°. 1212, 1820. XLVIII, 726, [2] s. 8° [21×13]. 

Vazba: celopapírová (oranžovohnědý papír na lepence). Fyzický stav: pokryv hřbetu zdola natržený, chybí 

volný list zadní předsádky. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Barth-Barthenheim, Johann Baptist Ludwig Ehrenreich ZK L 01078 

Oesterreichische Gewerbs- und Handelsgesetzkunde mit vorzüglicher Rücksicht auf das Erzherzogthum 

Oesterreich unter der Ens. Ein Versuch von Johann Ludwig Ehrenreich Grafen von Barth-Barthenheim. 

Siebenter Band. Fortsetzung der Commercial-Beschäftigungsrechte; insbesondere Handlungsrechte. 

Wien, Bey J. G. Ritter von Mösle sel. Witwe am Graben N°. 1212, 1820. XXXI, 502, [2] s. 8° [21×13]. 

Vazba: celopapírová (oranžovohnědý papír na lepence). Fyzický stav: pokryv hřbetu chybí, chybí volný list 

zadní předsádky. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Barth-Barthenheim, Johann Baptist Ludwig Ehrenreich ZK L 01079 

Haupt-Register der allgemeinen und besonderen Oesterreichischen Gewerbs- und Handelsgesetzkunde mit 

vorzüglicher Rücksicht auf das Erzherzogthum Oesterreich unter der Ens. Von Johann Ludwig Ehrenreich 

Grafen von Barth-Barthenheim. 

Wien, Bey J. G. Ritter von Mösle sel. Witwe am Graben N°. 1144, 1821. 670 s. 8° [21×13]. 

Vazba: celopapírová (oranžovohnědý papír na lepence). Fyzický stav: hřbet po stranách natržený, pokryv 

desek odřený. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Barth-Barthenheim, Johann Baptist Ludwig Ehrenreich ZK L 01080 

Ergänzungsband zur Österreichischen Gewerbs- und Handelsgesetzkunde, mit vorzüglicher Rücksicht auf 

das Erzherzogthum Österreich unter der Enns. Von Ludwig Ehrenreich Grafen von Barth-Barthenheim. 

Wien, Bey J. G. Ritter von Mösle sel. Witwe am Graben N°. 1144, 1824. [4], 448 s. 8° [21×13]. 

Vazba: celopapírová (oranžovohnědý papír na lepence). Fyzický stav: pokryv hřbetu i obou desek po 

okrajích odřený. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Ždiarský, Václav ZK L 01081_REÁL 

Versuch einer populären mathematischen Geographie oder Sphärenlehre, nebst der Bestimmung des 

Zeitmaßes oder Chronologie, mit mehreren zur Erläuterung und Auflösung der Aufgaben dientlichen 

Tafeln, und einer richtig gestochenen Kupfertafel. 

Königgraz, Gedruckt bey Johann Franz Pospischil Kreisbuchdrucker., 1819. [22], 318 s. 8° [18,5×12]. 

Vazba: celopapírová (černohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černý papír. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním přídeští a na titulní s. "C 54", na 

versu volného listu přední předsádky "C.74.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přílohy: vlepené tabulky na s. 158, 274, 288. 

Schulze Montanus, Karl August ZK L 01082_REÁL 

Die Reagentien und deren Anwendung zu chemischen Untersuchungen; nebst zwey ausführliche 

Abhandlungen über die Untersuchung der mineralischen Wasser und die Prüfungen auf Metallgifte. 

Wien, Jm Verlage bey Leopold Grund am Stephansplatze, 1820. VIII, 216 s. 8° [20×13]. 
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Vazba: poloplátěná (fialovočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a rozmazaný rukopisný text "od p. Katech. …". Staré signatury: na hřbetu 

a na titulní s. "G 24". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: před titulem vlepená 

tabulka (chemické náčiní). 

Tennecker, Seyffert ZK L 01083_REÁL 

Lehrbuch der Veterinair - Wundarzneykunst zu Vorlesungen und auch zur Selbstbelehrung für Landwirthe, 

Offiziere, Kur- und Fahnenschmiede u. s. w. Erster Theil, welcher die allgemeine Veterinair-Chirurgie 

enthält. 

Prag, bei Friedrich Tempsky. Firma: J. G. Calve., 1820. [4], 620, [2 s.]. 8° [19×12,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY 

V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "K 25 1". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. 

Tennecker, Seyffert ZK L 01084_REÁL 

Lehrbuch der Veterinair - Wundarzneykunst zu Vorlesungen und auch zur Selbstbelehrung für Landwirthe, 

Offiziere, Cur- und Fahnenschmiede u. s. w. Zweiter Theil, welcher die specielle Veterinair-Chirurgie 

enthält. 

Prag, bei Friedrich Tempsky. Firma: J. G. Calve., 1820. [2], 379, [3] s. 8° [19×12,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY 

V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "K 25 2". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. 

Meidinger, Johann Valentin ZK L 01085 

Praktische Italienische Grammatik, wodurch man diese Sprache auf eine ganz neue und sehr leichte Art in 

kurzer Zeit gründlich erlernen kann. 

Leipzig, und in allen guten Buchhandlungen Deutschlands, 1821. VIII, 481, [3] s. 8° [18,5×11]. 

Vazba: polousňová (bílorůžovošedý mramor. papír na lepence), hřbet hnědá useň se slepotiskem. Fyzický 

stav: chybí volný list zadní předsádky. Provenience: na versu volného listu přední předsádky rukopisný text 

"Italienische Gramatik fur mich Andreas Gottt 1822 Jm deutschen Haus 1823", na rectu volného listu 

přední předsádky rukopisný text "den 1ten September angefangen Italienisch zu lermem", na titulní s. Im 

Jahr 1822. Andreas Gott, anno 1822.", na titulní s. rukopisný text "A. Gott 1823".; čtenářské poznámky. 

Barva tisku: černá. Písmo: němčina frakturou, italština antikvou. Jazyk: němčina, italština. 

Conversations-Lexicon ZK L 01086_REÁL 

Conversations-Lexicon. Neue Folge. In zwei Bänden. Erste Abtheilung des ersten Bandes oder des 

Hauptwerks Elften Bandes erste Hälfte. A - Cz. 

Leipzig, F. A. Brockhaus, 1822. [2], LII, 772, XLVII, [17] s. 8° [18,5×11,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na s. [1] a na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce "B 91 11", na 

titulní s. "B 91 11 a". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Conversations-Lexicon ZK L 01087_REÁL 

Conversations-Lexicon. Neue Folge. In zwei Bänden. Zweite Abtheilung des ersten Bandes oder des 

Hauptwerks Elften Bandes zweite Hälfte. D - I, und im Anhange Artikel über die katolischen 

Glaubenslehren von F - K. 

Leipzig, F. A. Brockhaus, 1824. [4], 747, [1], LIII, [11] s. 8° [18,5×11,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na s. [1] a na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce "B 91 12", na 

titulní s. "B 91 11 b". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Conversations-Lexicon ZK L 01088_REÁL 

Conversations-Lexicon. Neue Folge. In zwei Bänden. Erste Abtheilung des zweiten Bandes oder des 

Hauptwerks zwölften Bandes erste Hälfte. K - N, und im Anhange Artikel über die katolischen 

Glaubenslehren von M - W. 

Leipzig, F. A. Brockhaus, 1826. [4], 761, [1], XXIV, [8] s. 8° [18,5×11,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na s. [1] a na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce "B 91 13", na 

titulní s. "B 91 12 a". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Conversations-Lexicon ZK L 01089_REÁL 

Conversations-Lexicon. Neue Folge. In zwei Bänden. Zweite Abtheilung des zweiten Bandes oder des 

Hauptwerks zwölften Bandes erste Hälfte. S - Z, nebst Nachträgen. 

Leipzig, F. A. Brockhaus, 1826. XII, 690 s. 8° [18,5×11,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu zprava odřený. Provenience: na s. [1] a na titulní s. modré oválné razítko s 

textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední 

desce "B 91 14", na titulní s. "B 91 12 b". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Wiedemann, Georg Friedrich ZK L 01090_REÁL 

Die allgemeine Menschen-Geschichte für die katholische Jugend. Erster Theil. Die alte Geschichte. 

München und Leipzich, bey Ignatz Joseph Lentner, in Comm. bey Hartmann., 1824. IV, IV, 366 s. 8° 

[19,5×12,5]. 

Vazba: poloplátěná (černomodrý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno. Fyzický stav: pokryv 

desek po okrajích odřený. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "C 56 1", na 

předním přídeští "C 56 1", na versu volného listu přední předsádky "C.70.a.". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Wiedemann, Georg Friedrich ZK L 01091/1_REÁL 

Die allgemeine Menschen-Geschichte für die katholische Jugend. Zweyter Theil. Die mittlere Geschichte. 

(Erste Abtheilung.) 

München, Leipzig., Druck und Verlag von Ignaz Joseph Lentner. Bey Hartmann., 1822. [2], 131, [1] s. 8° 

[19,5×12,5]. 

Vazba: poloplátěná (černomodrý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno. Fyzický stav: pokryv 

desek po okrajích odřený. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "C 56 2", na 

předním přídeští "C 56 b" a "C.70.b.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Wiedemann, Georg Friedrich ZK L 01091/2_REÁL 

Die allgemeine Menschen-Geschichte für die katholische Jugend. Zweyter Theil. Die mittlere Geschichte. 

(Zweyte Abtheilung.) 

München, Leipzig., Druck und Verlag von Ignaz Joseph Lentner. Bey Hartmann., 1822. [2], 142, [2] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Wiedemann, Georg Friedrich ZK L 01091/3_REÁL 

Die allgemeine Menschen-Geschichte für die katholische Jugend. Zweyter Theil. Die mittlere Geschichte. 

(Dritte Abtheilung.) 

München, Leipzig. Wien., Druck und Verlag von Ignaz Joseph Lentner. Bey Hartmann. Bey Wimmer., 

1824. [4], 152 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Kotschula, Antoni ZK L 01092_PEC 

Theoretische und praktische deutsche Sprachlehre. Teoryczna i praktyczna Grammatyka niemiecka. 

Breslau. w Wrocławiu, bei Wilhelm Gottlieb Korn. u Wilhelma Bogumiła Korna., 1823. XX, 478, [2] s. 8° 

[19×12]. 

Vazba: celopapírová (hnědý papír na lepence). Fyzický stav: pokryv hřbetu chybí, vazba provizorně 

slepena izolepou, pokryv desek mechanicky opotřeben, knižní blok se rozpadá, chybí volný list zadní 

předsádky. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA"; 

čtenářské poznámky. Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 222 a 197. Barva tisku: 

černá. Písmo: němčina frakturou, polština antikvou. Jazyk: němčina, polština. 

Halaška, František Ignác Kassián ZK L 01093_REÁL 

Längen-, Breiten- und Höhenbestimmungen mehrerer Orte der Herrschaft Tetschen. 

Prag, gedruckt bei Gottlieb Haase, böhm. ständ. Buchdrucker., 1824. 109, [1] s. 8° [20,5×13,5]. 

Vazba: poloplátěná (modročerný stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "H 25". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva. Jazyk: němčina. 

Herrmann, Leopold Franz ZK L 01094_PEC 

System der practischen Arzeneymittellehre. Ersten Band. Allgemeine Arzeneymittellehre. 

Wien, Gedruckt bey den Edlen von Ghelen'schen Erben., 1824. XV, [1], 542 s. 8° [20,5×13]. 

Vazba: celopapírová (šedý papír na lepene), hřbet žlutozelený papír se dvěma černými štítky. Fyzický stav: 

pokryv hřbetu po okrajích natržený. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA", na titulní s. a na s. 542 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a 

opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém 

štítku č. 246 a 220. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie ZK L 01095_REÁL 

[Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände. (Conversations-Lexicon.) In zehn 

Bändchen. Erster Band. A bis Bon.] 

[Leipzig], [F. A. Brockhaus], [1824]. XI-LX, 944 s. 8° [18,5×11,5]. 
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Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní list. Provenience: na předním přídeští, na versu volného listu přední 

předsádky a na s. XI modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na předním přídeští "B 91 1". Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie ZK L 01096_REÁL 

Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände. (Conversations-Lexicon.) In zehn 

Bänden. Zweiter Band. Br bis Cz. 

Leipzig, F. A. Brockhaus, 1824. [4], 900 s. 8° [18,5×11,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na s. [1] a na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

91 2". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie ZK L 01097_REÁL 

Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände. (Conversations-Lexicon.) In zehn 

Bänden. Dritter Band. D bis F. 

Leipzig, F. A. Brockhaus, 1824. [4], 1028 s. 8° [18,5×11,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na s. [1] a na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

91 3". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie ZK L 01098_REÁL 

Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände. (Conversations-Lexicon.) In zehn 

Bänden. Vierter Band. F und H. 

Leipzig, F. A. Brockhaus, 1824. [4], 930 s. 8° [18,5×11,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na s. [1] a na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

91 4". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie ZK L 01099_REÁL 

Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände. (Conversations-Lexicon.) In zehn 

Bänden. Fünfter Band. I bis L. 

Leipzig, F. A. Brockhaus, 1824. [4], 936 s. 8° [18,5×11,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na s. [1] a na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

91 5". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie ZK L 01100_REÁL 

Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände. (Conversations-Lexicon.) In zehn 

Bänden. Sechster Band. M und N. 

Leipzig, F. A. Brockhaus, 1824. [4], 940, [4] s. 8° [18,5×11,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na s. [1] a na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 
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MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

91 6". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie ZK L 01101_REÁL 

Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände. (Conversations-Lexicon.) In zehn 

Bänden. Siebenter Band. O bis Q. 

Leipzig, F. A. Brockhaus, 1824. [4], 979, [1] s. 8° [18,5×11,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na s. [1] a na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

91 7". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie ZK L 01102_REÁL 

Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände. (Conversations-Lexicon.) In zehn 

Bänden. Achter Band. R bis Seer. 

Leipzig, F. A. Brockhaus, 1824. [4], 970 s. 8° [18,5×11,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na s. [1] a na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

91 8". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie ZK L 01103_REÁL 

Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände. (Conversations-Lexicon.) In zehn 

Bänden. Neunter Band. Seetz - Tiz. 

Leipzig, F. A. Brockhaus, 1824. [4], 1059, [1] s. 8° [18,5×11,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na s. [1] a na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

91 9". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie ZK L 01104_REÁL 

Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände. (Conversations-Lexicon.) In zehn 

Bänden. Zehnter Band. To bis Z. 

Leipzig, F. A. Brockhaus, 1824. [4], 986 s. 8° [18,5×11,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na s. [1] a na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

91 10". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Scheller, Immanuel Johann Gerhard ZK L 01105/1_REÁL 

Jmm. Joh. Gerh. Schellers lateinisches Wörterbuch in etymologischer Ordnung, in welchem die 

bekanntesten Wörter verzeichnet, die gewöhnlichsten Bedeutungen derselben möglichst genau, deutlich 

und bestimmt vorgetragen, ach die gebrauchlichsten Redensarten angeführt und erklärt sind. 

Teschen, Gedruckt bei Thomas Prochaska, k. k. priv. Buchdrucker., 1826. XLI, [1], 450 s. 8° [27×14,5]. 

Vazba: polousňová (modrohnědočerný stříkaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými 

linkami a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI", rozmazané černé oválné razítko s kartuší 

uprostřed a černé oválné razítko s iniciálou "Z" (?) uprostřed. Staré signatury: na hřbetu, na přední desce 
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a na titulní s. "B 21". Barva tisku: černá. Písmo: němčina frakturou, latina antikvou a italikou. Jazyk: 

němčina, latina. 

Heinrich, Albin ZK L 01105/2_REÁL 

Deutsch-lateinisches Wörterbuch als Ergänzungstheil zu Jmm. Joh. Gerh. Schellers lateinischem 

Wörterbuche in etymologischer Ordnung vermehrt herausgegeben von Albin Heinrich. 

Teschen, Gedruckt bei Thomas Prochaska., 1826. IV s., 524 sl. 

Barva tisku: černá. Písmo: němčina frakturou, latina antikvou a italikou. Jazyk: němčina, latina. 

Motte Fouqué, Caroline de la ZK L 01106_PEC 

Classische Cabinets-Bibliothek oder Sammlung auserlesener Werke der deutschen und Fremd-Literatur. 

Hundert und zwölftes Bändchen. Die Frauen in der großen Welt. 

Wien, Gedruckt und verlegt bey Chr. Fr. Schade, 1827. 175, [1] s. 8° [13×9,5]. 

Vazba: celopapírová (modrohnědý mramor. papír na lepence), hřbet modrohnědý mramor. papír. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré 

signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 267 a 241, na versu volného listu přední předsádky 

"Nro. 54". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Spirk, Antonín Ferdinand ZK L 01107_PEC 

Uebersetzungsübungen aus dem Deutschen in das Italienische, mit unterlegten Bedeutungen und 

Redensarten nebst einem Anhange alphabetisch geordneter Erläuterungen. 

Prag, bei Martin Neureutter, Buchhändler auf der Altstadt in der Jesuitengasse, 1827. [4], 323, [1] s. 8° 

[17,5×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (černohnědý mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskem, zlacenými 

linkami a titulem. Fyzický stav: vazba hrozí oddělením od knižního bloku. Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 232 a 207, na versu volného listu přední předsádky "Nro. 18" a č. 32. Barva tisku: 

černá. Písmo: němčina frakturou, italština antikvou. Jazyk: němčina. 

Pačič, Jan ZK L 01108_REÁL 

ИМЕСЛОВЪ ВЛВ РѢЧНИКЪ ЛИЧНЬІ ИМЕНА РАЗНЬІ НАРОДА ϹЛАВЕНϹКИ. GMENOSLOW 

ČILI SLOWNJK OSOBNÝCH GMEN ROZLIČNÝCH KMENŮ A NÁŘEČJ NÁRO-DU 

SLAWENSKÉHO. 

У БУДИМУ. W BUDJNE, Слоьима Кр. Всеучил: Пешшанског. TISKEM KR. WŠEUČILIŠTĚ 

PESTIANSKÉHO, 1828. [14], 113, [1] s. 8° [20×13]. 

Vazba: poloplátěná (růžovočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a černé oválné razítko s nápisem "K. BÖHM". Staré signatury: na hřbetu, 

na přední desce a na titulní s. "B 58", na titulní s. "B.82.". Barva tisku: černá. Písmo: cyrilice, antikva. 

Jazyk: ruština, čeština. 

Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01109 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Erster Band. (Aachen - Agyrta.) 

Berlin, im Verlage bei J. W. Boike. Gedruckt bei August Petsch., 1828. VIII, 675, [1] s. 8° [21,5×13]. 
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Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s papírovým štítkem s titulem. Fyzický stav: 

některé listy zohýbané. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: na 

předním přídeští vloženy 4 napůl vyplněné katalogizační lístky Okresního muzea v Litomyšli. 

Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01110 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Zweiter Band. (Ahnung - Antimonium.) 

Berlin, im Verlage bei J. W. Boike. Gedruckt bei August Petsch., 1828. [4], 698 s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s papírovým štítkem s titulem. Fyzický stav: 

vazba hrozí oddělením od knižního bloku, chybí volný list zadní předsádky. Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva. Jazyk: němčina. 

Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01111 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Dritter Band. (Antipathie - Attractio.) 

Berlin, im Verlage bei J. W. Boike. Gedruckt bei August Petsch., 1829. [4], 732 s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s papírovým štítkem s titulem. Fyzický stav: 

chybí volný list zadní předsádky. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01112 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Vierter Band. (Attrahentia - Band.) 

Berlin, im Verlage bei J. W. Boike. Gedruckt bei August Petsch., 1830. [4], 715, [1] s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s papírovým štítkem s titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01113 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Sechster Band. (Blutgefässe - 

Cardialgia.) 

Berlin, im Verlage bei J. W. Boike. [Gedruckt bei August Petsch.], 1831. [4], 724 s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s papírovým štítkem s titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01114 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Eilfter Band. (Encathisma - Fallkraut.) 

Berlin, im Verlage bei J. W. Boike. Gedruckt bei August Petsch., 1834. [4], 732 s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s papírovým štítkem s titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01115 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Zwölfter Band. (Fallopii canalis - 

Frühgeburt.) 

Berlin, Verlag von Veit et Comp. Gedruckt bei Petsch, 1835. [4], 731, [1] s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s papírovým štítkem s titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 
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Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01116 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Vierzehnter Band. 

(Gebärmutterwassersucht - Gift.) 

Berlin, Verlag von Veit et Comp. Gedruckt bei Petsch, 1836. [4], 756 s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s papírovým štítkem s titulem. Fyzický stav: 

zadní deska shora rozdrobená, exemplář napaden plísní. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: 

němčina. 

Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01117 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Sechszehtner Band. (Hectica - 

Homoeopathia.) 

Berlin, Verlag von Veit et Comp. Gedruckt bei Julius Sitenfeld., 1837. [2], 713, [3] s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01118 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Siebzehtner Band. (Homoplata - Hiacus 

musculus.) 

Berlin, Verlag von Veit et Comp. Gedruckt bei Julius Sitenfeld., 1838. [4], 715, [1] s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01119 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Achtzehnter Band. (Ilingus - Jochbein.) 

Berlin, Verlag von Veit et Comp. (Gedruckt bei Julius Sitenfeld.), 1838. [2], 738, [4] s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01120 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Neunzehter Band. (Jochbeinmuskel - 

Klopfkur.) 

Berlin, Verlag von Veit et Comp. (Gedruckt bei Julius Sitenfeld.), 1839. [4], 695, [3] s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01121 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Zwanzigster Band. (Klotzzange - 

Ladanum.) 

Berlin, Verlag von Veit et Comp. Gedruckt bei Julius Sitenfeld., 1839. [6], 706 s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 
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Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01122 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Zweiundzwanzigster Band. (Luxatio - 

Mellago graminis.) 

Berlin, Verlag von Veit et Comp. Gedruckt bei Julius Sitenfeld., 1840. [2], 730, [4] s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s titulem. Fyzický stav: exemplář napaden 

plísní. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01123 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Dreiundzwanzigster Band. (Meloe - 

Monro'sche Oeffnung.) 

Berlin, Verlag von Veit et Comp. Gedruckt bei Julius Sitenfeld., 1840. [4], 715, [1] s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s titulem. Fyzický stav: exemplář napaden 

plísní. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01124 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Vierundzwanzigster Band. (Mons 

veneris - Natrium.) 

Berlin, Verlag von Veit et Comp. Gedruckt bei Julius Sitenfeld., 1840. [4], 723, [1] s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s titulem. Fyzický stav: exemplář napaden 

plísní. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01125 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Fünfundzwanzigster Band. (Natron - 

Ophthalmia scarlatinosa.) 

Berlin, Verlag von Veit et Comp. Gedruckt bei Julius Sitenfeld., 1841. [4], 721, [3] s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s titulem. Fyzický stav: exemplář napaden 

plísní. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01126 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Sechsundzwanzigster Band. 

(Ophthalmia scorbutica - Pestis.) 

Berlin, Verlag von Veit et Comp. [Gedruckt bei Julius Sitenfeld.], 1841. [4], 692 s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s titulem. Fyzický stav: exemplář napaden 

plísní. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01127 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Siebenundzwanzigster Band. (Petasites 

- Pneumonia.) 

Berlin, Verlag von Veit et Comp. Gedruckt bei Julius Sitenfeld., 1842. [4], 724 s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 
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Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01128 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Achtundzwanzigster Band. 

(Pneumothorax - Reconvalescenz.) 

Berlin, Verlag von Veit et Comp. Gedruckt bei Julius Sitenfeld., 1842. [4], 698, [2] s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01129 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Neunundzwanzigster Band. 

(Recorporatio - Säugungsgeschäft.) 

Berlin, Verlag von Veit et Comp. [Gedruckt bei Julius Sitenfeld.], 1842. [2], 693, [1] s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu vlepená tabulka. 

Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01130 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Dreissigster Band. (Säure - 

Schwangerschaft.) 

Berlin, Verlag von Veit et Comp. Gedruckt bei Julius Sitenfeld., 1843. [2], 650, [2] s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01131 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Einunddreissigster Band. 

(Schwangerschaft - Spätgeburt.) 

Berlin, Verlag von Veit et Comp. Gedruckt bei Julius Sitenfeld., 1843. [4], 723, [1] s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01132 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Zweiunddreissigster Band. (Spalatro - 

Syphiliden.) 

Berlin, Verlag von Veit et Comp. Gedruckt bei Julius Sitenfeld., 1844. [2], 779, [3] s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01133 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Dreiunddreissigster Band. (Syphilis - 

Trieb.) 

Berlin, Verlag von Veit et Comp. Gedruckt bei Julius Sitenfeld., 1845. [2], 700, [4] s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 
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Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01134 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Vierunddreissigster Band. (Triebfeder 

der Geburt - Uvulitis.) 

Berlin, Verlag von Veit et Comp. Gedruckt bei Julius Sitenfeld., 1845. [2], 683, [3] s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Encyclopädisches Wörterbuch ZK L 01135 

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Sechsunddreissigster Band. 

(Wehenbefördernde Mittel - Zertheilung.) 

Berlin, Verlag von Veit et Comp. Gedruckt bei Julius Sitenfeld., 1847. [2], 694, [4] s. 8° [21,5×13]. 

Vazba: celopapírová (bílý papír na lepence), hřbet bílý papír s titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Zindl, Georg ZK L 01136_REÁL 

Die Arithmetik auf geographische, statistische, physikalische, öko-nomische, merkantilische und mehrere 

andere Gegenstände angewendet. Erster Theil. 

Prag, Gedruckt bei Katharina Geržabek., 1836. 344 s. 8° [18,5×11,5]. 

Vazba: celopapírová (modrý mramor. papír na lepence), hřbet černý papír se slepotiskem. Fyzický stav: 

pokryv hřbetu po okrajích natržený. Provenience: na versu volného listu přední předsádky rukopisný text 

"John", na titulní s. slepotiskové razítko s textem "THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI" a modré 

oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na 

hřbetu "D 21 1", na předním přídeští a na titulní s. "D 21 a", na versu volného listu přední předsádky "No. 

96". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zindl, Georg ZK L 01137_REÁL 

Die Arithmetik auf geographische, statistische, physikalische, öko-nomische, merkantilische und mehrere 

andere Gegenstände angewendet. Zweiter Theil. 

Prag, Gedruckt bei M. J. Landau., 1832. 318, [4] s. 8° [18,5×11,5]. 

Vazba: celopapírová (růžovomodrý mramor. papír na lepence), hřbet černý papír se slepotiskem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky rukopisný text "John", na titulní s. 

slepotiskové razítko s textem "THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI" a modré oválné razítko s 

textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu "D 21 2", na 

předním přídeští a na titulní s. "D 21 b", na versu volného listu přední předsádky "No. 96". Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Presl, Karel Bořivoj ZK L 01138_REÁL 

Anleitung zum Selbststudium der Oryktognosie in technischer Beziehung. 

Prag, Druck und Verlag von Gottlieb Haase Söhne, 1833. VI, 7-422 s. 8° [21×13]. 

Vazba: polousňová (zelený mramor. papír na lepence), hřbet černá useň se slepotiskem a dvěma štítky s 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na versu volného listu přední 

předsádky a na titulní s. "E 29". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Umpfenbach, Hermann ZK L 01139_REÁL 

Lehrbuch der Arithmetik. 
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Frankfurt am Main, in der Andreätischen Buchhandlung, 1833. III-VIII, 203, [5] s. 8° [19×12]. 

Vazba: celopapírová (černohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černý papír se slepotiskem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "D 16", na versu 

volného listu přední předsádky "D.38.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Modena, Karl Conte ZK L 01140_REÁL 

Populäre Anleitung über die Bohrung und Verfertigung der sogenannten artesischen Brunnen für Techniker 

und Richt-Techniker; wodurch Jedermann in den Stand versetzt wird, bloß mittelst Leitung eines 

gewöhnlichen Brunnenmeisters, ohne großen Zeit- noch Kostenaufwand, derlei Brunnen auch selbst her-

stellen zu können. 

Wien, Druck und Verlag von J. P. Gollinger., 1834. VIII, 24 s. 8° [20,5×13,5]. 

Vazba: poloplátěná (modročerný stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. rukopisný text "John", slepotiskové razítko s textem "THEODOR JOHN 

STAVITEL V LITOMYŠLI" a modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "H 28". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu 3 vlepené obrazové přílohy (mědirytiny; čerpání vody z 

artézské studny). 

Feierstunden ZK L 01141_REÁL 

Feierstunden für Freunde der Kunst, Wissenschaft und Literatur. Erster Band. 

Wien, Druck und Verlag von J. P. Gollinger., 1835. VIII, 372 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (potištěný papír na lepence), hřbet potištěný papír s tištěným titulem a pap. štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; lyra ležící ve věnci z květin), drobné 

mědirytiny. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI" a černé inventární razítko s textem "Městské muzeum v Litomyšli". Staré signatury: 

na hřbetu "[N] 16" a č. 92, na versu volného listu přední předsádky "B.61.a" a č. 92, na titulní s. "N 16" a 

"a 92". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Feierstunden ZK L 01142_REÁL 

Feierstunden für Freunde der Kunst, Wissenschaft und Literatur. Zweiter Band. 

Wien, Druck und Verlag von J. P. Gollinger., 1835. VIII, 373-728 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (potištěný papír na lepence), hřbet potištěný papír s tištěným titulem a pap. štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; lyra ležící ve věnci z květin), drobné 

mědirytiny. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu "[N] 16", na titulní s. "N 16 b". Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Feierstunden ZK L 01143_REÁL 

Feierstunden für Freunde der Kunst, Wissenschaft und Literatur. Dritter Band 

Wien, Druck und Verlag von J. P. Gollinger., 1835. VIII, 729-1092 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (potištěný papír na lepence), hřbet potištěný papír s tištěným titulem a pap. štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; lyra ležící ve věnci z květin), drobné 

mědirytiny. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na hřbetu "[N] 16", na titulní s. "N 16 c". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Feierstunden ZK L 01144_REÁL 

Feierstunden für Freunde der Kunst, Wissenschaft und Literatur. Vierter Band 

Wien, Druck und Verlag von J. P. Gollinger., 1835. VIII, 1093-1456 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (potištěný papír na lepence), hřbet potištěný papír s tištěným titulem a pap. štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; lyra ležící ve věnci z květin), drobné 

mědirytiny. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu "[N] 16", na versu volného listu přední předsádky 

"B.61.d.", na titulní s. "N 16 d". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Trautmann, Leopold ZK L 01145_REÁL 

Versuch einer wissenschaftlichen Anleitung zum Studium der Landwirthschaftslehre. Zweyter Band. 

Wien, Jm Verlage von J. G. Heubner., 1835. XXXVIII, [2], 492 s. 8° [22×13,5]. 

Vazba: celopapírová (zelenohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černý papír. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI" a rukopisný text "Fiala". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "K 20 2". Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Leonhard, Karl Cäsar von ZK L 01146_REÁL 

Geologie oder Naturgeschichte der Erde auf allgemein faßliche Weise abgehandelt. Erster Band. 

Stuttgart, E. Schweizerbart's Verlagshandlung., 1836. X, 11-456 s. 8° [19×13]. 

Vazba: celopapírová (černý papír na lepence), hřbet černý papír se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: pokryv hřbetu mechanicky opotřebený. Grafická výzdoba: celostránkové ilustrace na s. 22, 25, 32, 

34, 38, 135, 200, 273, 341, 345, 352, 358, 391, 422 (čárový lept; vyobrazení nerostů, jeskyň, dolů, skal 

apod.), drobné ilustrace. Provenience: na s. I a na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. 

"E 63 1". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Leonhard, Karl Cäsar von ZK L 01147_REÁL 

Geologie oder Naturgeschichte der Erde auf allgemein faßliche Weise abgehandelt. Zweiter Band. 

Stuttgart, E. Schweizerbart's Verlagshandlung., 1838. [4], 481, [1] s. 8° [19×13]. 

Vazba: celopapírová (černý papír na lepence), hřbet černý papír se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: pokryv hřbetu mechanicky opotřebený. Grafická výzdoba: celostránkové ilustrace na s. 2, 8, 37, 45, 

74, 104, 134, 149, 188, 194, 226, 227, 261, 262, 276, 290, 297, 303, 324, 356, 384, 389, 408, 433 

(heliogravura; vyobrazení skal, krajin se skalními útvary apod.), drobné ilustrace. Provenience: na titulní 

s. a s. 1 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "E 63 2". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. 

Leonhard, Karl Cäsar von ZK L 01148_REÁL 

Geologie oder Naturgeschichte der Erde auf allgemein faßliche Weise abgehandelt. Dritter Band. 

Stuttgart, E. Schweizerbart's Verlagshandlung., 1840. [8], 628 s. 8° [19×13]. 

Vazba: celopapírová (černý papír na lepence), hřbet černý papír se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: celostránkové ilustrace na s. 2, 3, 4, 57, 58, 61, 70, 130, 137, 142, 144, 145, 

148, 153, 161, 163, 176, 178, 205, 225, 237, 238, 257, 392, 404, 440, 443, 446, 537 (heliogravura; 

vyobrazení nerostů, zkamenělin apod.), drobné ilustrace. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s 

textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním 

přídeští a na titulní s. "E 63 3". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Leonhard, Karl Cäsar von ZK L 01149_REÁL 

Geologie oder Naturgeschichte der Erde auf allgemein faßliche Weise abgehandelt. Vierter Band. 

Stuttgart, E. Schweizerbart's Verlagshandlung., 1841. [4], 490 s. 8° [19×13]. 

Vazba: celopapírová (černý papír na lepence), hřbet černý papír se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: celostránkové ilustrace na s. 23, 80, 84, 93, 119, 274, 323, 340, 351, 378, 

398, 462 (heliogravura; vyobrazení krajin se skalními útvary apod.), drobné ilustrace. Provenience: na 

titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "E 63 4". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. 

Leonhard, Karl Cäsar von ZK L 01150_REÁL 

Geologie oder Naturgeschichte der Erde auf allgemein faßliche Weise abgehandelt. Fünfter Band. 

Stuttgart, E. Schweizerbart's Verlagshandlung., 1844. [4], 712 s. 8° [19×13]. 

Vazba: celopapírová (černý papír na lepence), hřbet černý papír se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: celostránkové ilustrace na s. 50, 85, 97, 115, 131, 161!, 163, 177, 191, 234, 

252, 279, 448, 464, 467, 497, 635 (litografie; vyobrazení sopek, krajin apod.), drobné ilustrace. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "E 63 5". Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Gravisi, A. V. ZK L 01151_REÁL 

Kunst sich die französische Sprache durch eine ganz neue übersichtliche Methode in zwei und fünfzig 

eingetheilten Stunden gründlich eigen zu machen. 

Wien, Verlag von Bauer und Dirnböck. Gedruckt bei Leop. Grund., 1837. [4], 111, [1] s. 8° [20×13]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé plátno na lepence), hřbet hnědé plátno se slepotiskem a zlaceným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky rukopisný text "Suchy", na 

titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu a na titulní s. "B 84", na versu volného listu přední předsádky "B.30.". Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Chrestomathiae ZK L 01152_PEC 

CHRESTOMATHIAE LATINAE. PARS POSTERIOR. AD USUM STUDIOSAE JUVENTUTIS 

QUARTAE GRAMMATICAE CLASSIS. 

VINDOBONAE., In libraria Caes. Reg. ad St. Annae in platea Joannis., 1837. [2], 397, [1] s. 8° [20×13]. 

Vazba: polousňová (zelenohnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacením a 

papírovým štítkem. Fyzický stav: pokryv vaazby mechanicky opotřeben, přední deska se rozpadá, ve vazbě 

i kb stopy po červotoči, chybějí volné listy obou předsádek,. Provenience: na předním přídeští přilepený 

papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem 

"Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. a na s. [398] černé kulaté rozmazané razítko. Staré 

signatury: na hřbetu č. 3, na předním přídeští na papírovém štítku č. 428 a 391. Barva tisku: černá. Písmo: 

latina antikvou, němčina frakturou. Jazyk: latina, němčina. 

Mattel, Josef Valerius ZK L 01153/1_REÁL 

INSTITUTIO THEORETICA AD ELOQUENTIAM EXEMPLIS ADORNATA, quam IN USUM 

CANDIDATORUM STUDIORUM HUMANIORUM. 

Neo-Boleslaviae, typis Philippi Gerzabek., 1837. 349, [3] s. 8° [23×14,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (šedý papír), hřbet černý papír. Fyzický stav: vazba mírně rozvolněná, 

exemplář napaden plísní. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 
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REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a slepotiskové razítko s textem "THEODOR JOHN STAVITEL V 

LITOMYŠLI"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 113". 

Barva tisku: černá. Písmo: latina antikvou, němčina frakturou. Jazyk: latina, němčina. Vložené dokumenty: 

na s. 177 záložka popsaná. 

Mattel, Josef Valerius ZK L 01153/2_REÁL 

INSTITUTIO THEORETICA AD ELOQUENTIAM EXEMPLIS ADORNATA, quam IN USUM 

CANDIDATORUM STUDIORUM HUMANIORUM. PARS III. 

Neo-Boleslaviae, typis Philippi Gerzabek., 1837. 286, [2] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: latina antikvou, němčina frakturou. Jazyk: latina, němčina. 

Matthäi, Karl Ludwig ZK L 01154 

Neuer Schauplatz der Künste und Handwerke. Praktisches Handbuch für Maurer und Steinhauer in allen 

ihren Verrichtungen. Erster Theil. Lehre von den Mauermaterialien. 

Weimar, Druck, Litographie und Verlag von Bernh. Friedr. Voigt., 1837. XXVIII, 304, [4] s. 8° [18×11]. 

Vazba: polousňová (černočervený mramor. papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacenými linkami a 

dvěma černými štítky. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; ozdobný 

monogram BFV uprostřed rostlinného věnce). Provenience: na titulní s. fialové razítko s textem "Fikeys". 

Staré signatury: na versu volného listu přední předsádky a na titulní s. "H 77 1". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Neumann, Karl August ZK L 01155_REÁL 

Vergleichung der Zuckerfabrikation aus in Europa einheimischen Gewächsen mit der aus Zuckerrohr in 

Tropenländern mit Bezug auf Staats- und Privatwirthschaft. 

Prag, Druck und Papier von Gottlieb Haase Söhne, 1837. [2], XI, [3], 164, [4] s. 8° [21×13,5]. 

Vazba: poloplátěná (bíločerný stříkaný papír na lepencce), hřbet hnědé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "G 4". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Lehrbuch ZK L 01156_REÁL 

Lehrbuch der neuern Staatengeschichte. III. Theil. 

Wien, im Verlage der k. k. Schulbücher-Verschleiß-Administration bey St. Anna in der Johannis-Gasse. 

Gedruckt bey Carl Ueberreuter., 1838. [4], 220 s. 8° [20,5×12]. 

Vazba: celopapírová (růžovošedý mramor. papír na lepence), hřbet černý papír. Fyzický stav: pokryv 

hřbetu po okrajích natržen, chybějí volné listy obou předsádek. Provenience: na titulní s. modré oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na 

přední desce, na předním přídeští a na titulní s. "C 53 3". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Täuber, Isidor ZK L 01157_REÁL 

Der neue Lafoß. Vollständige Anleitung, die französische Sprache auf eine leichte Art ohne Hilfe eines 

Lehrers zu erlernen. 

WIEN, Verlag und Druck von Anton Mausberger., 1838. [4], 272 s. 8° [18,5×11]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé plátno na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem. Fyzický stav: vazba se 

mírně odděluje od knižního bloku. Provenience: na versu volného listu přední předsádky rukopisný text 

"Suchy", na titulní s. a s. [3] modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 
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LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 90", na versu volného listu 

přední předsádky "B.31.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01158_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Erster Band. A - Amirola. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1840. [2], LXXIV, 480 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu po okrajích natržený. Provenience: na předním přídeští rukopisný text "John", 

na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem "THEODOR JOHN STAVITEL V 

LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 93 1", na předním přídeští "No. 

1". Barva tisku: černá, červená. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01159_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Zweiter Band. Amis - Assyrius. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1840. [2], 478 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem 

"THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

93 2". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01160_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Dritter Band. Ast - Batteriewurst. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1840. [2], 478 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu po okrajích natržený. Provenience: na versu volného listu přední předsádky 

slepotiskové razítko s textem "THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na 

přední desce a na titulní s. "B 93 3". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01161_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Vierter Band. Battersea - Blokade. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1841. [2], 478 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem 

"THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

93 4". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01162_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Fünfter Band. Blomberg - Buigen. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1841. [2], 478 s. 8° [22×14]. 
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Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu po okrajích natržený. Provenience: na versu volného listu přední předsádky 

slepotiskové razítko s textem "THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na 

přední desce a na titulní s. "B 93 5". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01163_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Sechster Band. Buil - Choetaws. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1841. [2], 478 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem 

"THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

93 6". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01164_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Siebenter Band. Choczim - Czwittinger. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1841. [2], 462 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem 

"THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

93 7". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01165_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Achter Band. D - Doit. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1841. [2], 462 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem 

"THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

93 8". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01166_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Neunter Band. Dok - Entenzunge. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1842. [2], 478 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem 

"THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

93 9". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01167_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Zehnter Band. Enter - Flüvogel. 
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Altenburg, H. A. Pierer., 1842. [2], 478 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu po okrajích natržený. Provenience: na versu volného listu přední předsádky 

slepotiskové razítko s textem "THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na 

přední desce a na titulní s. "B 93 10". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01168_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Eilfter Band Flug - Gefechtslehre. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1842. [2], 478 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem 

"THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

93 11". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01169_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Zwölfter Band. Gefege - Grey. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1842. [2], 438 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem 

"THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

93 12". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01170_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Dreizehnter Band. Griäsowetz - Hebriden. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1843. [2], 478 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem 

"THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

93 13". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01171_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Vierzehnter Band. Hebron - Hyutahy. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1843. [2], 470 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu po okrajích natržený. Provenience: na versu volného listu přední předsádky 

slepotiskové razítko s textem "THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na 

přední desce a na titulní s. "B 93 14". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 
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Pierer, Heinrich August ZK L 01172_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Fünfzehnter Band. I - Karkor. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1843. [2], 478 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem 

"THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

93 15". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01173_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Sechszehnter Band. Karl - Krönungsmünzen. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1843. [2], 478 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem 

"THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

93 16". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01174_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Siebzehnter Band. Kröpelin - Linnoux. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1843. [2], 462 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem 

"THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

93 17". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01175_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Achtzehnter Band. Linociera - Maroniten. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1843. [2], 462 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem 

"THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

93 18". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01176_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Neunzehnter Band. Maronneger - Morfling. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1843. [2], 494 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem 

"THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 
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MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

93 19". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01177_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Zwanzigster Band. Morgä - Niemand. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1844. [2], 498 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem 

"THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

93 20". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01178_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Einundzwanzigster Band. Niemann - Ozzek. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1844. [2], 510 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem 

"THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

93 21". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01179_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Zweiundzwanzigster Band. P - Pfrimm. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1844. [2], 454 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem 

"THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

93 22". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01180_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Dreiundzwanzigster Band. Pfropf - Preussisch-Roth. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1844. [2], 510 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem 

"THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

93 23". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01181_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Vierundzwanzigster Band. Preussisch-russischer Krieg gegen 

Frankreich 1806-1807 - Reluitionsrecht. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1844. [2], 446 s. 8° [22×14]. 
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Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem 

"THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

93 24". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01182_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Fünfundzwanzigster Band. Rema - Russisische Hornmusik. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1844. [2], 492 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem 

"THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

93 25". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01183_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Sechsundzwanzigster Band. Russische Kirche - Schamvielen. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1845. [2], 492 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem 

"THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

93 26". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01184_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Siebenundzwanzigster Band. Schan - Schwedt. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1845. [2], 474 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem 

"THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

93 27". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01185_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Achtundzwanzigster Band. Schwefel - Skirren. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1845. [2], 470 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu po okrajích natržený. Provenience: na versu volného listu přední předsádky 

slepotiskové razítko s textem "THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na 

přední desce a na titulní s. "B 93 28". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01186_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Neunundzwanzigster Band. Skirrhös - Stchutschin. 
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Altenburg, H. A. Pierer., 1845. [2], 446 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem 

"THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

93 29". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01187_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Dreißigster Band. Steamboats - Tauroa. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1845. [2], 346 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem 

"THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

93 30". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01188_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Einunddreißigster Band. Taurobolion - Tromm. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1845. [2], 510 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu po okrajích natržený. Provenience: na versu volného listu přední předsádky 

slepotiskové razítko s textem "THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na 

přední desce a na titulní s. "B 93 31". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01189_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Zweiunddreißigster Band. Trommel - Vergrösserungswörter. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1846. [2], 510 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky slepotiskové razítko s textem 

"THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

93 32". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Pierer, Heinrich August ZK L 01190_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Dreiunddreißigster Band. Vergründen - Westergau. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1846. [2], 510 s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu po okrajích natržený. Provenience: na versu volného listu přední předsádky 

slepotiskové razítko s textem "THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na 

přední desce a na titulní s. "B 93 33". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 



436 

Pierer, Heinrich August ZK L 01191_REÁL 

Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der 

Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Vierunddreißigster Band. Westerhäubchen - Zzubin und Nachtrag. 

Altenburg, H. A. Pierer., 1846. [2], 711, II-VIII s. 8° [22×14]. 

Vazba: celopapírová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet modrý papír se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu po okrajích natržený. Provenience: na versu volného listu přední předsádky 

slepotiskové razítko s textem "THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI", na titulní s. modré oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na 

přední desce a na titulní s. "B 93 34". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Presl, Karel Bořivoj ZK L 01192_REÁL 

Naturgeschichte des Thierreiches für Kinder und den ersten Unterricht überhaupt. Zweite Abtheilung. 

Prag, Verlag, Druck unp Papier von Gottlieb Haase Söhne, 1841. IV, 471, [1] s. 8° [21×13]. 

Vazba: polousňová (zelený mramor. papír na lepence), hřbet černá useň s modrým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (ocelorytiny; vyobrazení zvířat). Provenience: na 

titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu, na přední desce, na titulní s. "E 31", na versu volného listu přední předsádky "E.30.". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Correspondance ZK L 01193_REÁL 

CORRESPONDANCE MILITAIRE, OU RECUEIL DE MODÈLES, PIÈCES ET ACTES 

AUTHENTIQUES RELATIFS AU SERVICE MILITAIRE. 

(VIENNE), (CHEZ P. ROHRMANN, LIBRAIRE DE LA IMPERIALE ROYALE). De l'imprimerie de J. 

P. Sollinger a Vienne., (1842). [8], 401, [7] s. 8° [17×13]. 

Vazba: poloplátěná (modrohnědý mramor. papír na lepence), hřbet modré plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "K 15", na versu volného listu přední předsádky 

"L.36.", na titulní s. "P. 4.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. Přílohy: na 

s. 16 2 vlepené tabulky. 

Wagner, Rudolf Friedrich Johann Heinrich ZK L 01194 

Handwörterbuch der Physiologie mit Rücksicht auf physiologische Pathologie. Erster Band. 

Braunschweig, Druck und Verlag von Friedr. Vieweg und Sohn., 1842. LVIII, 928, [2] s. 8° [23×15]. 

Vazba: polousňová (tmavě hnědý papír na lepence), hřbet hnědé plátno s falešnými vazy, zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: exemplář napaden plísní. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přílohy: zcela vzadu 7 vlepených tabulek (vyobrazení buněk apod.). 

Wagner, Rudolf Friedrich Johann Heinrich ZK L 01195 

Handwörterbuch der Physiologie mit Rücksicht auf physiologische Pathologie Zweiter Band. 

Braunschweig, Druck und Verlag von Friedr. Vieweg und Sohn., 1844. [6], 926 s. 8° [23×15]. 

Vazba: polousňová (tmavě hnědý papír na lepence), hřbet hnědé plátno s falešnými vazy, zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: exemplář napaden plísní. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Wagner, Rudolf Friedrich Johann Heinrich ZK L 01196 

Handwörterbuch der Physiologie mit Rücksicht auf physiologische Pathologie. Dritter Band. 

Braunschweig, Druck und Verlag von Friedr. Vieweg und Sohn., 1846. [6], 588 s. 8° [23×15]. 



437 

Vazba: polousňová (tmavě hnědý papír na lepence), hřbet hnědé plátno s falešnými vazy, zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: exemplář napaden plísní. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Wagner, Rudolf Friedrich Johann Heinrich ZK L 01197 

Handwörterbuch der Physiologie mit Rücksicht auf physiologische Pathologie. Vierter Band. 

Braunschweig, Druck und Verlag von Friedr. Vieweg und Sohn., 1853. [6], 1045, [1] s. 8° [23×15]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu zčernalý, několik listů vystřiženo. Grafická výzdoba: 

drobné ilustrace (ocelorytiny). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepená 

tabulka na s. 310, 504, 688 (grafy, tabulky). 

Müller, Johann Heinrich Jacob ZK L 01198_REÁL 

Pouillet's Lehrbuch der Physik und Meteorologie. Erster Band. 

Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn., 1843. [4], 586, V-XVI s. 8° [21×14]. 

Vazba: poloplátěná (modrohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno. Fyzický stav: pokryv 

hřbetu po okrajích natržený. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny; náčrty, plánky apod.). 

Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli]. Staré signatury: na hřbetu "F 12 a". Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Müller, Johann Heinrich Jacob ZK L 01199_REÁL 

Pouillet's Lehrbuch der Physik und Meteorologie. Zweiter Band. 

Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn., 1843. [4], XIV, 607, [1] s. 8° [21×14]. 

Vazba: polousňová (černozelený mramor. papír na lepence), hřbet černá useň se slepotiskem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny; náčrty, plánky apod.). Provenience: [městská 

reálná škola v Litomyšli]. Staré signatury: na hřbetu "F 12 b". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. Přílohy: zcela vzadu 3 vlepené tabulky (grafy barevného spektra). 

Schuselka, Franz ZK L 01200/1_REÁL 

Ist Oesterreich deutsch? 

Leipzig, Weidmann'sche Buchhandlung. Druck von Hirschfeld in Leipzig., 1843. [4], 67, [1] s. 8° 

[17,5×12]. 

Vazba: poloplátěná (žlutohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI" a slepotiskové razítko s textem "THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI"; čtenářské 

poznámky. Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním přídeští a na titulní s. "C 6". Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Einiges aus Doctor ZK L 01200/2_REÁL 

Einiges aus Doctor Martin Luthers Leben, nebst einem kurzen Unterrichte von der durch ihn 

unternommenen Reformation und der dadurch gestifteten Evangelischen Kirche. 

Wien, bey J. G. Heubner, 1820. 47, [1] s. 

Grafická výzdoba: frontispis (litografie; portrét Martina Luthera; sign. "Litog. v. Kunike". Provenience: 

na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI"; 

čtenářské poznámky. Staré signatury: na titulní s. "C 7". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 
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Franta Šumavský, Josef ZK L 01201_REÁL 

Deutsch-böhmisches Wörterbuch. Erster Band. A - J. 

Prag, Druckt und Verlag von Johann Spurný., 1844. X, [2], 1107, [1] s. 8° [22×14]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem a 

papírovým štítkem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky a na titulní 

s. černé inventární razítko s textem "Městské muzeum v Litomyšli", na titulní s. a s. 1 modré oválné razítko 

s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, přední 

desce a na titulní s. "B 13 1", na versu volného listu přední předsádky "B.13.a". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Franta Šumavský, Josef ZK L 01202_REÁL 

Deutsch-böhmisches Wörterbuch. Zweiter Band. K - Z. 

Prag, Druckt und Verlag von Johann Spurný., 1846. [12], 1095, [1] s. 8° [22×14]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem a 

papírovým štítkem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s., s. [3], 1 a 3 modré oválné razítko s 

textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, přední desce 

a "B 13 2", na versu volného listu přední předsádky "B.13.b", na titulní s. "B 13 2". Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Hermann, Friedrich ZK L 01203_REÁL 

Neues Französisches Lesebuch oder AUSWAHL unterhaltender und belehrender Erzählungen aus den 

neuern französischen Schriftstellern, mit erläuternden Anmerkungen. 

BERLIN, Verlag von Duncker und Humblot. Druck von Louis Humblot in Berlin, 1844. VIII, 297, [7] s. 

8° [23×14]. 

Vazba: celoplátěná (zelené plátno na lepence), hřbet zelené plátno se zlacenými ornamenty a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na předním přídeští "B 149". Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: francouzština, němčina. 

Müller, August Ernst ZK L 01204_PEC 

Lehrbuch der Ober- und Untergährung des Bieres, oder Anleitung zur rationellen Darstellung vorzüglicher 

Biere durch die Gährung. 

Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn., 1845. XII, 192 s. 8° [19,5×13]. 

Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 259 a 233. Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Riffel, Caspar ZK L 01205_REÁL 

Die Aufhebung des Jesuiten-Ordens. 

Mainz, Bei Kirchheim, Schott und Thielmann. Druck von Florian Kupferberg., 1845. VIII, 336 s. 8° 

[23×14,5]. 

Vazba: měkká poloplátěná (hnědý škrobový papír), hřbet černé plátno. Fyzický stav: listy po okrajích 

zohýbané. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI" a slepotiskové razítko s textem "THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI". 

Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "L 28", na titulní s. "N. 19". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. 
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Eiselt, Jan Nepomuk ZK L 01206_PEC 

Der Johannesbader Sprudel rücksichtlich seiner Heilwirkungen auf den mensch-lichen Organismus, und 

dessen Umgebungen: „das Riesengebirge“. 

Prag, s.n. (Gedruckt bei K. Geržabek.), 1846. [6], IV, [6], 208, [2] s. 8° [15,5×11,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír), hřbet papír s tištěným titulem. Fyzický stav: vazba silně 

opotřebena, rozvolněna, knižní blok se rozpadá, některé složky zcela uvolněny. Provenience: na předním 

přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 237 a 212. Barva tisku: černá. Písmo: němčina frakturou, latina antikvou. Jazyk: 

němčina. 

Geinitz, Hanns Bruno ZK L 01207_REÁL 

GRUNDRISS DER VERSTEINERUNGSKUNDE. 

DRESDEN UND LEIPZIG, ARNOLDISCHE BUCHHANDLUNG, 1846. [2], VIII, [2], 813, [5] s. 8° 

[26×17,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacenými ornamenty a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli], na titulní s. černé obdélné razítko s 

textem "M.FÜLDNER". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "E 95". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu tabulka a 28 obrazových příloh (litografie; různé druhy 

zkamenělin). 

Schultze, Gottlob Leberecht ZK L 01208_REÁL 

Die Astronomie in populärer Darstellung. 

Leipzig, Verlag von Bernh. Tauchnitz jun., 1847. III-XVI, 232 s. 8° [19×13]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny; náčrty, plánky apod.). Provenience: na titulní s. 

modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 

na hřbetu a na titulní s. "F 15". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu 

vlepená tabulka (rozmístění známých hvězd na obloze). 

Lüben, August ZK L 01209_REÁL 

Vollständige Naturgeschichte des Thierreichs. Vollständige Naturgeschichte der Säugethiere. Zum 

Selbstunterricht für gebildete Freunde der Natur und zur Benutzung beim Schulunterricht. 

Eilenburg, Verlag von C. A. H. Schreiber., 1848. VIII, [2], 935, [1] s. 8° [21,5×15]. 

Vazba: polousňová (hnědý papír na lepence), hřbet černá useň se zlaceným titulem. Fyzický stav: pokryv 

desek po okrajích odřený, některé složky uvolněné, ve hřbetu stopy po červotoči. Provenience: na hřbetu 

slepotiskem "Pallan Wenzl", na versu volného listu přední předsádky rukopisný text "náleží Ferdynandu 

Wenceslavu Pallanovi", začerněné oválné razítko a poškozená pečeť ze španělského vosku náležející V. F. 

Pallanovi, na s. I rukopisný text "Pallan Wenczel.", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na hřbetu, na přední 

desce a na titulní s. "E 42". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu 

vlepeno 117 obrazových příloh (ocelorytiny; tematika savců). 

Hochstetter, Christian Ferdinand von ZK L 01210_REÁL 

Populäre Botanik, oder faßliche Anleitung zur Kenntniß der Gewächse, besonders der in Deutschland und 

in der Schweiz am häufigsten wildwachsenden Arten, wie auch deutschen Culturpflanzen und der 

merkwürdigsten Gewächse der wärmeren Länder. 

Reutlingen, Druck und Verlag von J. C. Mäcken Sohn., 1849. XIII, [3], 831, [1], 84 s. 8° [19×13]. 
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Vazba: celoplátěná (černé plátno se slepotiskem na lepence), hřbet černé plátno se zlacenými ornamenty a 

titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu po okrajích natržený. Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; portrét 

přírodovědce Carla Linné, ve spodní části text "Linné"). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s 

textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním 

přídeští a na titulní s. "E 66". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela 

vzadu vlepeno 22 barevných obrazových příloh (kombinovaná technika - čárový lept a akvatinta; botanická 

tematika). 

Jungmann, Josef ZK L 01211_REÁL 

HISTORIE LITERATURY ČESKÉ. ANEB: SAUSTAWNÝ PŘEHLED SPISŮ ČESKÝCH S 

KRÁTKAU HISTORIÍ NÁRODU, OSWÍCENÍ A JAZYKA. 

W PRAZE, W KOMISSÍ KNĚHKUPECTWÍ F. ŘIWNÁČE. Tisk Kat. Jeřábkové, vedením J. Hlaváčka, 

1849. [2], 771, [1] s. 8° [25,5×18,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: frontispis (kombinovaná technika - mědirytina a crayonová 

manýra; portrét autora; sign. "W. C. Wrankmore sclp."). Provenience: na předním přídeští rukopisný text 

"Kormunda", na titulní s. a na s. 1 a 770 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce "B 139", na předním přídeští "B 139 

a". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Močnik, Franc ZK L 01212_REÁL 

Lehrbuch der Geometrie. 

Wien, Jm Verlage der k. k. Schulbücher-Verschleiß-Admini-stration bey St. Anna in der Johannis-Gasse., 

1849. 246, [2] s. 8° [18,5×11,5]. 

Vazba: polousňová (zelenobílý mramor. papír na lepence), hřbet černá useň. Fyzický stav: chybějí volné 

listy obou předsádek, krajní listy zašpiněny, desky se po okrajích štěpí. Provenience: na titulní s. modré 

oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a dvě černá nečitelná 

razítka, na zadním přídeští rukopisný text "Böhm". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "D 44". Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu vlepeno 6 tabulek (geometrie). 

Rieder, Josef Edmund ZK L 01213_REÁL 

Lehrbuch der Redekunst. Nach den ältesten Quellen, und nach den Anforderungen der Jeztzeit. 

Gratz, Verlag von August Hesse., 1849. XII, 306, [2] s. 8° [22,5×15]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 172". Barva 

tisku: černá. Písmo: němčina frakturou, řečtina alfabetou, latina antikvou. Jazyk: němčina. 

Tomek, Václav Vladivoj ZK L 01214_REÁL 

NOWOČESKÁ BIBLIOTHÉKA. W. WLADIWOJE TOMKA DĚJE UNIVERSITY PRAŽSKÉ. DÍL I. 

W PRAZE, W KOMISSÍ U ŘIWNÁČE., 1849. [8], 320 s. 8° [21,5×14,5]. 

Vazba: poloplátěná (bíločervenohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno se slepotiskem a 

zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. červené oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na titulní s. "C 264". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Bastler, Anton Dominik ZK L 01215_PEC 

Anleitung zum Schutze und Rettung in der Cholera bis zur Ankunft des Arztes durch die Anwendung der 

Cholera-Tinktur. 
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Wien, Druck von U. Klopf sen. und A. Gurich., 1850. 15-132, [2] s. 8° [9,5×12,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: nekompl.; vazba rozvolněná. Provenience: na 

papírovém obalu rukopisný text "SH Pecka", na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 239 a 214. Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Baumgartner, Andreas ZK L 01216_REÁL 

Anfangsgründe der Naturlehre. 

Wien, Verlag von J. G. Heubner. Gedruckt bei Ferdinand Ullrich., 1851. VII, [1], 388 s. 8° [21,5×14]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (ocelorytiny). Provenience: na versu volného listu přední 

předsádky rukopisný text "J. Petřina", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "F 16", na versu volného listu 

přední předsádky "D.42.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Gaume, Joseph ZK L 01217_REÁL 

Die katholische Religionslehre nach ihrem ganzen Umfange. Oder: Historische, dogmatische, moralische, 

liturgishce, apolo-getische, philosophische und sociale Darstellung der Religion von Anbeginn der Welt 

bis auf unsere Tage. Erster Band. 

Regensburg, Verlag von G. Joseph Manz., 1851. XIV, 25-413, [1] s. 8° [21,5×14]. 

Vazba: poloplátěná (modročerný stříkaný papír na lepence), hřbet šedomodré plátno se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "L 23 1". Barva tisku: 

černá. Písmo: němčina frakturou, latina antikvou. Jazyk: němčina. 

Gaume, Joseph ZK L 01218_REÁL 

Die katholische Religionslehre nach ihrem ganzen Umfange. Oder: Historische, dogmatische, moralische, 

liturgishce, apolo-getische, philosophische und sociale Darstellung der Religion von Anbeginn der Welt 

bis auf unsere Tage. Zweiter Band. 

Regensburg, Verlag von G. Joseph Manz., 1851. IV, 5-434 s. 8° [21,5×14]. 

Vazba: poloplátěná (modročerný stříkaný papír na lepence), hřbet šedomodré plátno se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "L 23 2". Barva tisku: 

černá. Písmo: němčina frakturou, latina antikvou. Jazyk: němčina. 

Gaume, Joseph ZK L 01219_REÁL 

Die katholische Religionslehre nach ihrem ganzen Umfange. Oder: Historische, dogmatische, moralische, 

liturgishce, apolo-getische, philosophische und sociale Darstellung der Religion von Anbeginn der Welt 

bis auf unsere Tage. Dritter Band. 

Regensburg, Verlag von G. Joseph Manz., 1851. IV, 5-520 s. 8° [21,5×14]. 

Vazba: poloplátěná (modročerný stříkaný papír na lepence), hřbet šedomodré plátno se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "L 23 3". Barva tisku: 

černá. Písmo: němčina frakturou, latina antikvou. Jazyk: němčina. 
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Gaume, Joseph ZK L 01220_REÁL 

Die katholische Religionslehre nach ihrem ganzen Umfange. Oder: Historische, dogmatische, moralische, 

liturgishce, apolo-getische, philosophische und sociale Darstellung der Religion von Anbeginn der Welt 

bis auf unsere Tage. Vierter Band. 

Regensburg, Verlag von G. Joseph Manz., 1851. 622 s. 8° [21,5×14]. 

Vazba: poloplátěná (modročerný stříkaný papír na lepence), hřbet šedomodré plátno se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "L 23 4". Barva tisku: 

černá. Písmo: němčina frakturou, latina antikvou. Jazyk: němčina. 

Gaume, Joseph ZK L 01221_REÁL 

Die katholische Religionslehre nach ihrem ganzen Umfange. Oder: Historische, dogmatische, moralische, 

liturgishce, apolo-getische, philosophische und sociale Darstellung der Religion von Anbeginn der Welt 

bis auf unsere Tage. Fünfter Band. 

Regensburg, Verlag von G. Joseph Manz., 1852. IV, 5-522 s. 8° [21,5×14]. 

Vazba: poloplátěná (modročerný stříkaný papír na lepence), hřbet šedomodré plátno se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "L 23 5". Barva tisku: 

černá. Písmo: němčina frakturou, latina antikvou. Jazyk: němčina. 

Gaume, Joseph ZK L 01222_REÁL 

Die katholische Religionslehre nach ihrem ganzen Umfange. Oder: Historische, dogmatische, moralische, 

liturgishce, apolo-getische, philosophische und sociale Darstellung der Religion von Anbeginn der Welt 

bis auf unsere Tage. Sechster Band. 

Regensburg, Verlag von G. Joseph Manz., 1852. IV, 5-438 s. 8° [21,5×14]. 

Vazba: poloplátěná (modročerný stříkaný papír na lepence), hřbet šedomodré plátno se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "L 23 6". Barva tisku: 

černá. Písmo: němčina frakturou, latina antikvou. Jazyk: němčina. 

Gaume, Joseph ZK L 01223_REÁL 

Die katholische Religionslehre nach ihrem ganzen Umfange. Oder: Historische, dogmatische, moralische, 

liturgishce, apolo-getische, philosophische und sociale Darstellung der Religion von Anbeginn der Welt 

bis auf unsere Tage. Siebenter Band. 

Regensburg, Verlag von G. Joseph Manz., 1852. 466 s. 8° [21,5×14]. 

Vazba: poloplátěná (modročerný stříkaný papír na lepence), hřbet šedomodré plátno se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "L 23 7". Barva tisku: 

černá. Písmo: němčina frakturou, latina antikvou. Jazyk: němčina. 

Gaume, Joseph ZK L 01224_REÁL 

Die katholische Religionslehre nach ihrem ganzen Umfange. Oder: Historische, dogmatische, moralische, 

liturgishce, apolo-getische, philosophische und sociale Darstellung der Religion von Anbeginn der Welt 

bis auf unsere Tage. Achter Band. 

Regensburg, Verlag von G. Joseph Manz., 1852. 418, [2] s. 8° [21,5×14]. 

Vazba: poloplátěná (modročerný stříkaný papír na lepence), hřbet šedomodré plátno se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "L 23 8", na versu 
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volného listu přední předsádky "L 131 h". Barva tisku: černá. Písmo: němčina frakturou, latina antikvou. 

Jazyk: němčina. 

Guizot, François Pierre Guillaume ZK L 01225_REÁL 

DĚJINY WZDĚLANOSTI W EWROPĚ od pádu říše Římské až do francauzské revoluce. 

W Praze, Nákladem kněhkupectwí J. G. Calve. F. Tempský. Tisk Kat. Jeřábkowé., 1851. IV, 320 s. 8° 

[22×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na titulní s., s. 1 a 320 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "C 162". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Šumavský, Josef Franta ZK L 01226_REÁL 

ČESKO-NĚMECKÝ SLOVNÍK. (Böhmisch-deutsches Wörterbuch). 

V PRAZE., Tisk a náklad cís. král. dvorní knihtiskárny synů Bohumila Haase., 1851. [8], 1296 s. 8° 

[22×15]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu shora po okrajích natržený. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s 

textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední 

desce a na titulní s. "B 12", na versu volného listu přední předsádky "B.12.". Barva tisku: černá. Písmo: 

čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština. 

Albrecht, J. F. E. ZK L 01227_PEC 

Die Heimlichkeiten und Krankheiten der Frauenzimmer. 

Quedlinburg und Leipzig, Verlag der Ernst'schen Buchhandlung. Gedruckt bei J. Hörling's Wittwe in 

Halberstadt., 1852. [2], 84 s. 8°[18×11]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: obálka roztržená a slepená izolepou, knižní 

blok se rozpadá. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 238 a 213. Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: zcela vzadu novinový výstřižek. 

Stöckhardt, Julius Adolph ZK L 01228_PEC 

Die Schule der Chemie, oder Erster Unterricht in der Chemie, versinnlicht durch einfache Experimente. 

Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn., 1852. VI, IX-XVI, [2], 633, [67] s. 8° 

[17,5×12]. 

Vazba: celoplátěná (šedé plátno se slepotiskovými ornamenty na lepence), hřbet šedé plátno se zlacenými 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: vazba hrozí oddělením od knižního bloku, listy zašpiněné. Grafická 

výzdoba: drobné ilustrace (ocelorytiny). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým 

kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu 

Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 233 a 208. Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Vernaleken, Theodor ZK L 01229_REÁL 

Deutsches Lesebuch für die Unter-Realschulen und Unter-Gymnasten des österreichischen Kaiserstaates. 

Erster Theil. 

Wien, bei L. W. Seidel. Druck von Keck & Pierer in Wien., 1852. [2], 211, [1] s. 8° [20,5×13]. 
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Vazba: poloplátěná (modrý mramor. papír na lepence), hřbet hnědé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 49", na 

versu volného listu přední předsádky "B.71.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Comte, Achille Joseph ZK L 01230_REÁL 

STRUCTURE ET PHYSIOLOGIE ANIMALES DÉMONTRÉES A L'AIDE DE FIGURES COLORIÉES 

DÉCOUPÉES ET SUPERPOSÉES. 

PARIS, VICTOR MASSON, LIBRAIRE PLACE DE L'ÈCOLE DE MÉDECINE. IMPRIMERIE DE CH. 

LAHURE., 1853. [4], VIII, 325, [3] s. 8° [16×11,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (ocelorytiny; fyziologie zvířat). Provenience: na titulní s. modré 

oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na 

titulní s. "E 9". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 

Fellöcker, Sigmund ZK L 01231_REÁL 

Anfangsgründe der Mineralogie. 

Wien, Verlag von Carl Gerold und Sohn. Druck von Carl Gerld und Sohn., 1853. [4], 93 s. 8° [20,5×14]. 

Vazba: polousňová (hnědomodročervený stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň. Fyzický stav: pokryv 

přední desky mechanicky opotřeben, chybí volný list přední předsádky; čtenářské poznámky. Grafická 

výzdoba: drobné ilustrace (ocelorytiny; zejm. geometrické znázornění mnohostěnů). Provenience: na titulní 

s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a černé razítko 

s textem "N.F.". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "E 49". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. 

Субботић, Јован  ZK L 01232_REÁL 

ЦВѢТНИКЪ СРБСКЕ СЛОВЕСНОСТИ. ЧИТАНКА ЗА ВЬІШЕ ГИМНАЗІЕ У АУСТРІИ. 

У БЕЧУ [Vídeň], Штампарија Јерменског манастира, 1853. 571, [1] s. 8° [20,5×12,5]. 

Vazba: poloplátěná (růžovošedý mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. černé oválné razítko se státním znakem Rakouského císařství uprostřed a opisem 

"K.K. CHULBÜCHER TERSCHL. ADMINISTRAT" modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

73 1". Barva tisku: černá. Písmo: cyrilice. Jazyk: srbština. 

Sydow, Emil von ZK L 01233/1_REÁL 

Begleitworte zum Wand-Atlas über alle Theile der Erde. Europa. 

Gotha, Justus Perthes. Druck der Engelhard-Reyher'schen Hofbuchdruckerei in Gotha, 1853. 28 s. 8° 

[20,5×13,5]. 

Vazba: polousňová (fialovočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním 

přídeští a na titulní s. "C 12". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Sydow, Emil von ZK L 01233/2_REÁL 

Begleitworte zum Wand-Atlas über alle Theile der Erde. Asien. 

Gotha, Justus Perthes. Druck der Engelhard-Reyher'schen Hofbuchdruckerei in Gotha, 1854. 19, [1] s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 
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Sydow, Emil von ZK L 01233/3_REÁL 

Begleitworte zum Wand-Atlas über alle Theile der Erde. Nr. 5. u. 6. Nord - und Süd - Amerika. 

Gotha, Justus Perthes. Druck der Engelhard-Reyher'schen Hofbuchdruckerei in Gotha, 1855. 19, [1] s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Sydow, Emil von ZK L 01233/4_REÁL 

Begleitworte zum Wand-Atlas über alle Theile der Erde. Australien. 

Gotha, Justus Perthes. Druck der Engelhard-Reyher'schen Hofbuchdruckerei in Gotha, 1856. 72 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Sydow, Emil von ZK L 01233/5_REÁL 

Begleitworte zum Wand-Atlas über alle Theile der Erde. Afrika. 

Gotha, Justus Perthes. Druck der Engelhard-Reyher'schen Hofbuchdruckerei in Gotha, 1856. 30, [2] s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Sydow, Emil von ZK L 01233/6_REÁL 

Begleitworte zum Wand-Atlas über alle Theile der Erde. Erdkarte. 

Gotha, Justus Perthes. Druck der Engelhard-Reyher'schen Hofbuchdruckerei in Gotha, 1858. 52 s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Zap, Karel Vladislav ZK L 01234_REÁL 

Geographie des Kaiserthums Österreich. 

Prag, Druck und Verlag von Jar. Pospíšil., 1853. [4], 52 s. 8° [18×12]. 

Vazba: poloplátěná (béžovohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskem a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu č. 81, na titulní s. "C 81". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Головацкій, Яковъ ZK L 01235_REÁL 

РУСКОИ ХРЕСТОМАТІИ ДЛѦ ВЫШШОИ ГѴМНАЗІИ ТОМЪ ПЕРВЫЙ СОДЕРЖАЧІЙ 

ЦЕРКОВНО-СЛОВЕНСКОЄ И ДРЕВНО-РУСКОЄ ОТДѢЛЕНІЄ. ОТДѢЛЕНІЄ ПЕРВОЄ И 

ВТОРОЄ  

ВЪ ВѢДНИ [Vídeň], s.n., 1854. 358, [2] s. 8° [23×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 75", na s. 1 

"B 172". Barva tisku: černá. Písmo: cyrilice. Jazyk: ruština. 

Der russisch-türkische Kriegs-Schauplatz ZK L 01236/1_REÁL 

Der russisch-türkische Kriegs-Schauplatz topografisch-strategisch beleuchtet. 

Wien, Verlag von J. B. Wallishauser. Gedruckt bei Leop. Sommer in Wien., 1854. [2], 82 s. 8° [22×15]. 
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Vazba: polousňová (bílozelenohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými 

linkami a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky rukopisný text 

"John", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI" a slepotiskové razítko s textem "THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "C 39", na versu volného listu přední předsádky 

"No. 15 John". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu vlepená 

rozkládací mapa Černého moře a okolí. 

Borovský, Karel Havlíček ZK L 01236/2_REÁL 

DUCH NÁRODNÍCH NOVIN, spis obsahující úvodní články z Národních Novin roků 1848 1849 1850. 

V HOŘE KUTNÉ, Tiskárna Františka Procházky., 1851. [6], 281, [1] s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na titulní s. "C 40". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: 

čeština. 

Willkomm, Moritz ZK L 01237_REÁL 

Anleitung zum Studium der Wissenschaftlichen Botanik nach den neusten Forschungen. Erster Theil. 

Allgemeine Botanik. 

Leipzig, Friedrich Fleischer. Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig., 1854. XII, 554, [2] s. 8° [22×14]. 

Vazba: polousňová (zelený stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a přední desce "E 2", na předním přídeští 

"E.2.a", na titulní s. "E 2 a". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Willkomm, Moritz ZK L 01238_REÁL 

Anleitung zum Studium der Wissenschaftlichen Botanik nach den neusten Forschungen. Zweiter Theil. 

Specielle Botanik. 

Leipzig, Friedrich Fleischer. Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig., 1854. VIII, 530, [2] s. 8° [22×14]. 

Vazba: polousňová (zelený stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a přední desce "E 2", na titulní s. "E 2 b". 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Волянъ, Василій ZK L 01239_REÁL 

НАЧАЛНОЄ ОСНОВАНІЄ РОСЛИНОСЛОВІЯ ПРО НИЖШІИ ҐѴМНАЗІА И НИЖШІИ 

РЕАЛЬНІИ ШКОЛЬІ ВЪ Ц. К. АѴСТРІЙСКОЙ ДЕРЖАВѢ. 

ВЪ ВѢДНИ [Vídeň], Типомъ ОО. Мехитаристôвъ въ Вѣдни., 1854. XVI, 271, [1] s. 8° [21×13]. 

Vazba: poloplátěná (modročerný stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. černé oválné razítko se státním znakem Rakouského císařství uprostřed a opisem 

"K.K. CHULBÜCHER TERSCHL. ADMINISTRAT" a modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu č. 18, na titulní s. "E 18". Barva 

tisku: černá. Písmo: cyrilice. Jazyk: ukrajinština. 

Becker, Moritz Alois ZK L 01240_REÁL 

Österreichische Vaterlandskunde. Ein Handbuch zunächst für Lehrer, und die es werden wollen, dann für 

alle, denen eine genauere Kenntnis des Vaterlandes vom erdkundlichen Standpunkte wün-schenswert 

erscheint. Erster Theil. 

Wien, Verlag von L. W. Seidel., 1855. XIV, [2], 300 s. 8° [20,5×13]. 
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Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním 

přídeští a na titulní s. "C 64", na versu volného listu přední předsádky "C.53.". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, italika. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepená mapa na s. 196 (Vysoké Tatry). 

Lamartine, Alphonse de ZK L 01241_REÁL 

HISTOIRE DES GIRONDINS. Tome II. 

FRANCFORT s/M., H. BECHHOLD. Imprimerie d'AUG. OSTERRIETH. Francfort-sur-le-Mein., 1855. 

3-491, [1] s. 8° [15,5×12]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY 

V LITOMYŠLI" a černé kulaté razítko s nápisem "SAECHS. FRANZOES. VERTRAG. 1856.". Staré 

signatury: na titulní s. "C 237 2". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: francouzština. 

Lamartine, Alphonse de ZK L 01242_REÁL 

HISTOIRE DES GIRONDINS. Tome IV. 

FRANCFORT s/M., H. BECHHOLD. Imprimerie d'AUG. OSTERRIETH. Francfort-sur-le-Mein., 1856. 

3-488 s. 8° [15,5×12]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY 

V LITOMYŠLI" a černé kulaté razítko s nápisem "SAECHS. FRANZOES. VERTRAG. 1856.". Staré 

signatury: na titulní s. "C 237 4". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: francouzština. 

Lamartine, Alphonse de ZK L 01243_REÁL 

HISTOIRE DES GIRONDINS. Tome V. 

FRANCFORT s/M., H. BECHHOLD. Imprimerie d'AUG. OSTERRIETH. Francfort-sur-le-Mein., 1856. 

3-404 s. 8° [15,5×12]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

ve hřbetu stopy po červotoči. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a černé kulaté razítko s nápisem "SAECHS. FRANZOES. 

VERTRAG. 1856.". Staré signatury: na titulní s. "C 237 5". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: 

francouzština. 

Scheinpflug, Berhard ZK L 01244_REÁL 

Deutsches Lesebuch für die oberen Klassen der Mittelschulen. Zweiter Theil. 

Prag, Heinrich Merey. Druck von C. W. Mebau, Plattnergasse Nr. C. 87-1., 1855. [10], 375, [1] s. 8° 

[21×14]. 

Vazba: polousňová (černozelený stříkaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a modré elipsovité razítko s opisem "J.G.WESELIK'S 

LEITOMISCHL" a nápisem "BUCHHANDLUNG". Staré signatury: na hřbetu "B 33 1", předná deska "B 

33", na předním přídeští a na titulní s. "B 33 a". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Schmidt, Christian Heinrich ZK L 01245_REÁL 

Handbuch der gesammten Lohgerberei, namentlich in Beziehung des gemeinen lohgaren, des Justen-, 

jämtlän-dischen und dänischen Leders, des Saffians, Corduans und Chagrins. 

Weimar, Verlag, Druck und Lithographie von B. F. Voigt., 1855. [2], X-XXIV, 632, [4] s. 8° [18×11,5]. 
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Vazba: polousňová (žlutohnědý sstříkaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "G 10", na titulní s. 

"F.2.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu 7 vlepených tabulek 

(technické nákresy). 

Субботић, Іованн ZK L 01246_REÁL 

СРБСКА ЧИТАНКА ЗА ГИМНАЗІЄ. ІІ. КНЬИГА ЗА 3. И 4. НИЖУ КЛАССУ. 

У БЕЧУ [Vídeň], Штампарија Јерменског манастира, 1855. [2], 512 s. 8° [19,5×13]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. černé oválné razítko se státním znakem Rakouského císařství uprostřed a opisem 

"K.K. CHULBÜCHER TERSCHL. ADMINISTRAT" a modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

78". Barva tisku: černá. Písmo: cyrilice. Jazyk: srbština. 

Zenner, Ferdinand ZK L 01247_REÁL 

Geschichte der Kirche Jesu Christi für Realschulen. 

Wien, Sallmayer und Comp. Druck und Papier von L. Sommer in Wien., 1855. VI, [2], 95, [1] s. 8° 

[19×12,5]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI" a černé razítko s textem "J.P."; čtenářské poznámky. Staré signatury: na hřbetu a na titulní 

s. "L 4", na titulní s. "L.58.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Carrara, Francesco ZK L 01248_REÁL 

ANTOLOGIA ITALIANA PROPOSTA ALLE CLASSI DE' GINNASI LICEALI. VOLUME 1. IL 

TRECENTO E IL QUATTROCENTO. 

VIENNA, Presso l' i. r. Direzione della vendita de' libri scolastici. Tipografia dei P. P. Mechitaristi., 1856. 

VIII, 341, [3] s. 8° [23×16]. 

Vazba: poloplátěná (modrofialovočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se zlacenými 

linkami a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. (mědirytina; malý znak Rakouského 

císařství). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 76 1". Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: italština. 

Carrara, Francesco ZK L 01249_REÁL 

ANTOLOGIA ITALIANA PROPOSTA ALLE CLASSI DE' GINNASI LICEALI. VOLUME II. IL 

CINQUECENTO. 

VIENNA, Presso l' i. r. Direzione della vendita de' libri scolastici. Tipografia dei P. P. Mechitaristi., 1858. 

[4], 408, [4] s. 8° [23×16]. 

Vazba: poloplátěná (modrofialovočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se zlacenými 

linkami a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. (mědirytina; malý znak Rakouského 

císařství). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 76 2". Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: italština. 

Carrara, Francesco ZK L 01250_REÁL 

ANTOLOGIA ITALIANA PROPOSTA ALLE CLASSI DE' GINNASI LICEALI. VOLUME III. IL 

SEICENTO. 



449 

VIENNA, Presso l' i. r. Direzione della vendita de' libri scolastici. Tipografia dei P. P. Mechitaristi., 1858. 

[2], 205, [3] s. 8° [23×16]. 

Vazba: poloplátěná (modrofialovočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se zlacenými 

linkami a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. (mědirytina; malý znak Rakouského 

císařství). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 76 3". Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: italština. 

Carrara, Francesco ZK L 01251_REÁL 

ANTOLOGIA ITALIANA PROPOSTA ALLE CLASSI DE' GINNASI LICEALI. VOLUME IV. IL 

SETTECENTO. 

VIENNA, Presso l' i. r. Direzione della vendita de' libri scolastici. Tipografia dei P. P. Mechitaristi., 1858. 

IV, 392, [4] s. 8° [23×16]. 

Vazba: poloplátěná (modrofialovočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se zlacenými 

linkami a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. (mědirytina; malý znak Rakouského 

císařství). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 76 4". Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: italština. 

Carrara, Francesco ZK L 01252_REÁL 

ANTOLOGIA ITALIANA PROPOSTA ALLE CLASSI DE' GINNASI LICEALI. VOLUME V. 

L'OTTOCENTO. 

VIENNA, Presso l' i. r. Direzione della vendita de' libri scolastici. Tipografia dei P. P. Mechitaristi., 1859. 

[2], 350, [4] s. 8° [23×16]. 

Vazba: poloplátěná (modrofialovočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se zlacenými 

linkami a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. (mědirytina; střední znak Rakouského 

císařství). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 76 5". Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: italština. 

Dürr, Robert ZK L 01253 

Handbuch der OPERATIVEN MEDICIN, CHIRURGISCHEN ANATOMIE und 

INSTSUMENTENLEHRE. Zweiter Band. 

Schwäb. Hall und Leipzig, Druck und Verlag von Wilh. Nitzschke., s.a. [1856]. 340, VII, [1] s. 8° 

[18,5×13]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami, ornamenty a 

titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu odřený, zdola po obou stranách natržený, exemplář napaden plísní. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Немачка граматика ZK L 01254_REÁL 

НЕМАЧКА ГРАМАТИКА ЗА УЧЕНИКЕ ГИМНАЗІЄ КНЯЖ. СРБІЄ. 

У БЕОГРАДУ [Bělehrad], У Кньигопечатньи Княж. Србскогъ, 1856. 363, [1] s. 8° [18,5×13]. 

Vazba: poloplátěná (modrohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno. Fyzický stav: vazba 

rozvolněná, některé složky uvolněné. Provenience: na předním přídeští a na versu volného listu přední 

předsádky rukopisný text "Ant. Tobolář", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na hřbetu, na přední 

desce a na titulní s. "B 47". Barva tisku: černá. Písmo: cyrilice. Jazyk: srbština. 
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Weishaupt, Heinrich ZK L 01255/1_REÁL 

Elementar-Unterricht im Linear-Zeichnen für höhere Feiertagsschulen, Gewerbsschulen und zum 

Selbstunterrichte im gewerblichen Berufe. I. Abtheilung. Geometrische Zeichnungslehre. 

München, Verlag von E. A. Fleischmann. Druck von J. G. Weiß, Universitätsbuchdrucker., 1856. VI, [4], 

73, [1] s. 8° [21,5×14]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu shora odřený. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a 

na titulní s. "H 1 a". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Weishaupt, Heinrich ZK L 01255/2_REÁL 

Elementar-Unterricht im Linear-Zeichnen für höhere Feiertagsschulen, Gewerbsschulen und zum 

Selbstunterrichte im gewerblichen Berufe. II. Abtheilung. Geometrische Projektionslehre. 

München, Verlag von E. A. Fleischmann. Druck von J. G. Weiß, Universitätsbuchdrucker., 1856. XIII, [3], 

79, [1] s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Weishaupt, Heinrich ZK L 01255/3_REÁL 

Elementar-Unterricht im Linear-Zeichnen für höhere Feiertagsschulen, Gewerbsschulen und zum 

Selbstunterrichte im gewerblichen Berufe. III. Abtheilung. Schatten-Construktion. 

München, E. A. Fleischmann's Buchhandlung (A. Rohsold)., 1863. [16], 104 s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Weishaupt, Heinrich ZK L 01255/4_REÁL 

Elementar-Unterricht im Linear-Zeichnen für technische Schulen und zum Selbstunterrichte. I. Theil der 

IV. Abtheilung. Axonometrische Projektionslehre. Die Lehre der Parallel- und Central-Projektion. I. Theil. 

Die Axonometrie oder Parallel-Perspektive des Technikers. 

München, Carl Merhoff's Verlag., 1868. [2], XI, [1], 94 s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Weishaupt, Heinrich ZK L 01255/5_REÁL 

Elementar-Unterricht im Linear-Zeichnen für höhere Feiertagsschulen, Gewerbsschulen und zum 

Selbstunterrichte im gewerblichen Berufe. II. Theil der I. Abtheilung. 

München, E. A. Fleischmann's Buchhandlung (A. Rohsold). Druck der Dr. Wild'schen Buchdruckerei., 

1861. [10], 85, [1] s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Weishaupt, Heinrich ZK L 01255/6_REÁL 

Elementar-Unterricht im Linear-Zeichnen für höhere Feiertagsschulen, Gewerbsschulen und zum 

Selbstunterrichte im gewerblichen Berufe. II. Theil der II. Abtheilung. 

München, E. A. Fleischmann's Buchhandlung (A. Rohsold). Druck der Dr. Wild'schen Buchdruckerei., 

1862. V, [9], 69, [1] s. 
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Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Weishaupt, Heinrich ZK L 01255/7_REÁL 

Elementar-Unterricht im Linear-Zeichnen für technische Schulen und zum Selbstunterrichte. II. Theil der 

IV. Abtheilung. Perspective. Die Lehre der Parallel und Central Projektion. II. Theil. Die Perspektive des 

Malers. 

München, Carl Merhoff's Verlag., 1868. XIX, [1], 149, [3] s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Drittes ZK L 01256_PEC 

Drittes Sprachbuch. Für die oberste Klasse der Haupt- und Stadtschulen im Kaiserthum Oesterreich. 

Prag, Jm k. k. Schulbücherverlage für Böhmen, 1857. 139, [3] s. 8° [18×11]. 

Vazba: poloplátěná (zelený papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: potah desek po okrajích 

odřený, vazba hrozí oddělením od knižního bloku, kb rozvolněný. Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", rukopisný text "Hobl Jindřich žák IV. třídy 

hlavní školy Králové Dvoře 1862", na titulní s. černé razítko s textem "RADIR CUMMI", rozmazané černé 

razítko s českým lvem (?) uprostřed, rukopisný text "Heinrich Hobl 1862" a rukopisný text "A. Šauer", 

čtenářské poznámky. Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 271 a 245, na titulní s. č. 

23. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Industrie-Statistik ZK L 01257/1_REÁL 

INDUSTRIE-STATISTIK DER ÖSTERREICHISCHEN MONARCHIE FÜR DAS JAHR 1856. I. HEFT. 

STEINWAAREN, THONWAAREN, GLASWAAREN. 

WIEN, AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREI. IN 

COMMISION BEI W. BRAUMÜLLER., 1857. VIII, 136 s. 8° [26,5×18,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY 

V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním přídeští a na titulní s. "C 152". 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu vlepené 2 rozkládací mapy. 

Industrie-Statistik ZK L 01257/2_REÁL 

INDUSTRIE-STATISTIK DER ÖSTERREICHISCHEN MONARCHIE FÜR DAS JAHR 1856. II. 

HEFT. MASCHINEN. 

WIEN, AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREI. IN 

COMMISION BEI W. BRAUMÜLLER., 1859. [2], 137, [1] s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu vlepená 1 

rozkládací mapa (mineralogická mapa a mapa chemického průmyslu Rakouského císařství). 

Lehrbuch ZK L 01258_REÁL 

Lehrbuch der Geometrie. 

Prag, Im k. k. Schulbücherverlage für Böhmen. Druck der k. k. Schulbuchdruckerei., 1857. [2], 284, [6]  s. 

8° [22×13,5]. 

Vazba: poloplátěná (béžovočervenozelený mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno. Fyzický stav: 

pokryv desek mechanicky opotřebený. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (náčrty). Provenience: na versu 
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volného listu přední předsádky rukopisný text "John Ferdinand I. Unterreal", na titulní s. modré oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na 

titulní s. "D 46", na titulní s. "Cís:240.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Lorenz, Ottokar ZK L 01259_REÁL 

Die Oesterreichische Regentenhalle. 

Wien, Tendler & Comp. Druck von L. C. Zamarski, Universitäts-Buchdruckerei (vormals J. P. Gollinger)., 

1857. [4], 512 s. 8° [16×10,5]. 

Vazba: polousňová (zelenočerný stříkaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: vazba rozvolněná. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; na keři 

položený gotický štít s písmeny T & Co., deviza s textem "Sine lege chaos", za štítem meč v pochvě a váhy), 

celostránkové ilustrace na s. 13, 17, 20, 31, 38, 73, 81, 115, 161, 176, 207, 228, 271, 311, 330, 351, 372, 

401, 463, 501, 503 a 509 (mědirytina; rakouští panovníci od Arnošta Babenberského po Františka Josefa 

I.). Provenience: na s. [1] a na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním 

přídeští a na titulní s. "C 127", na versu volného listu přední předsádky "C.52.". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Masius, Hermann ZK L 01260_REÁL 

Die gesammten Naturwissenschaften. Erster Band. 

Essen, Druck und verlag von G. D. Bädeker., 1857. XVI, 580, [4] s. 8° [22,5×15]. 

Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet černá useň s falešnými vazy, zlacenými ornamenty, 

linkami a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: rytý předtitul (mědirytina; uprostřed stojící muž 

v tmavém kabátu obklopený nejrůznější faunou a flórou, na pozadí pohoří, v dolní části pod zemí kutající 

horníci a pracující slévači, o něco výše nalevo lokomotiva a napravo alchymistické náčiní, zcela nahoře 

nad titulem planeta Země a hvězdná obloha), drobné ilustrace (mědirytiny). Provenience: na titulní s. 

modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 

na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "E 65 1". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Masius, Hermann ZK L 01261_REÁL 

Die gesammten Naturwissenschaften. Zweiter Band. 

Essen, Druck und verlag von G. D. Bädeker., 1858. [8], 616 s. 8° [22,5×15]. 

Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet černá useň s falešnými vazy, zlacenými ornamenty, 

linkami a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: rytý předtitul (mědirytina; uprostřed stojící muž 

v tmavém kabátu obklopený nejrůznější faunou a flórou, na pozadí pohoří, v dolní části pod zemí kutající 

horníci a pracující slévači, o něco výše nalevo lokomotiva a napravo alchymistické náčiní, zcela nahoře 

nad titulem planeta Země a hvězdná obloha), drobné ilustrace (mědirytiny). Provenience: na titulní s. 

modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 

na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "E 65 2". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Masius, Hermann ZK L 01262_REÁL 

Die gesammten Naturwissenschaften. Dritter Band. 

Essen, Druck und verlag von G. D. Bädeker., 1859. [8], 692 s. 8° [22,5×15]. 

Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet černá useň s falešnými vazy, zlacenými ornamenty, 

linkami a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (ocelorytiny). Provenience: na 

titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "E 65 3". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. Přílohy: na s. 668 2 vlepené tabulky (schéma hvězdné oblohy). 
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Weber, Georg ZK L 01263_REÁL 

Allgemeine Weltgeschichte mit besonderer Berücksichtigung des Geistes- und Culturlebens der Völker und 

mit Benutzung der neueren geschichtlichen Forschungen. Erster Band. 

Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann. Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig., 1857. [2], XII, 788 

s. 8° [23×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "C 200 1". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Weber, Georg ZK L 01264_REÁL 

Allgemeine Weltgeschichte mit besonderer Berücksichtigung des Geistes- und Culturlebens der Völker und 

mit Benutzung der neueren geschichtlichen Forschungen. Zweiter Band. 

Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann. Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig., 1859. X, 890 s. 8° 

[23×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "C 200 2". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepená mapa na s. 608 (historická mapa). 

Weber, Georg ZK L 01265_REÁL 

Allgemeine Weltgeschichte mit besonderer Berücksichtigung des Geistes- und Culturlebens der Völker und 

mit Benutzung der neueren geschichtlichen Forschungen. Dritter Band. 

Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann. Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig., 1861. [2], X, 915, 

[1] s. 8° [23×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "C 200 3". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Weber, Georg ZK L 01266_REÁL 

Allgemeine Weltgeschichte mit besonderer Berücksichtigung des Geistes- und Culturlebens der Völker und 

mit Benutzung der neueren geschichtlichen Forschungen. Vierter Band. 

Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann. Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig., 1863. [2], VIII, 832 

s. 8° [23×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "C 200 4". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Weber, Georg ZK L 01267_REÁL 

Allgemeine Weltgeschichte mit besonderer Berücksichtigung des Geistes- und Culturlebens der Völker und 

mit Benutzung der neueren geschichtlichen Forschungen. Fünfter Band. 

Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann. Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig., 1864. XV, [1], 765, 

[3] s. 8° [23×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 
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REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "C 200 5". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Weber, Georg ZK L 01268_REÁL 

Allgemeine Weltgeschichte mit besonderer Berücksichtigung des Geistes- und Culturlebens der Völker und 

mit Benutzung der neueren geschichtlichen Forschungen. Sechster Band. 

Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann. Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig., 1866. [2], VIII, 866, 

[2] s. 8° [23×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "C 200 6". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: zcela vzadu kartička. 

Weber, Georg ZK L 01269_REÁL 

Allgemeine Weltgeschichte mit besonderer Berücksichtigung des Geistes- und Culturlebens der Völker und 

mit Benutzung der neueren geschichtlichen Forschungen. Siebenter Band. 

Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann. Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig., 1868. X, 918 s. 8° 

[23×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "C 200 7". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu vlepené 2 genealogické tabulky. 

Weber, Georg ZK L 01270_REÁL 

Allgemeine Weltgeschichte mit besonderer Berücksichtigung des Geistes- und Culturlebens der Völker und 

mit Benutzung der neueren geschichtlichen Forschungen. Achter Band. 

Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann. Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig., 1870. [2], VIII, 936, 

[2] s. 8° [23×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "C 200 8". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Weber, Georg ZK L 01271_REÁL 

Allgemeine Weltgeschichte mit besonderer Berücksichtigung des Geistes- und Culturlebens der Völker und 

mit Benutzung der neueren geschichtlichen Forschungen. Neunter Band. 

Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann. Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig., 1872. X, 947, [1] s. 

8° [23×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "C 200 9". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Weber, Georg ZK L 01272_REÁL 

Allgemeine Weltgeschichte mit besonderer Berücksichtigung des Geistes- und Culturlebens der Völker und 

mit Benutzung der neueren geschichtlichen Forschungen. Zehnter Band. 

Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann. Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig., 1873. X, 916 s. 8° 

[23×15,5]. 
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Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "C 200 10". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Weber, Georg ZK L 01273_REÁL 

Allgemeine Weltgeschichte mit besonderer Berücksichtigung des Geistes- und Culturlebens der Völker und 

mit Benutzung der neueren geschichtlichen Forschungen. Elfter Band. 

Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann. Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig., 1875. X, 1043, [1] 

s. 8° [23×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "C 200 11". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Weber, Georg ZK L 01274_REÁL 

Allgemeine Weltgeschichte mit besonderer Berücksichtigung des Geistes- und Culturlebens der Völker und 

mit Benutzung der neueren geschichtlichen Forschungen. Zwölfter Band. 

Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann. Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig., 1876. X, 982 s. 8° 

[23×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "C 200 12". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Weber, Georg ZK L 01275_REÁL 

Allgemeine Weltgeschichte mit besonderer Berücksichtigung des Geistes- und Culturlebens der Völker und 

mit Benutzung der neueren geschichtlichen Forschungen. Dreizehnter Band. 

Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann. Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig., 1878. XII, 1024 s. 

8° [23×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na s. 1 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a s. 1 "C 200 13". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. 

Weber, Georg ZK L 01276_REÁL 

Allgemeine Weltgeschichte mit besonderer Berücksichtigung des Geistes- und Culturlebens der Völker und 

mit Benutzung der neueren geschichtlichen Forschungen. Vierzehnter Band. 

Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann. Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig., 1879. X, 1005, [1] 

s. 8° [23×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na s. 1 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a s. 1 "C 200 14". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. 

[Weber, Georg] ZK L 01277/1_REÁL 

Register zu Dr. Georg Weber's Allgemeine Weltgeschichte. Erster bis vierter Band. 
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Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann. Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig., 1865. [2], 186 s. 8° 

[23×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "C 200 15". Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

[Weber, Georg] ZK L 01277/2_REÁL 

Register zu Dr. Georg Weber's Allgemeine Weltgeschichte. Fünfter bis achter Band. 

Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann. Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig., 1872. [2], 167, [1] 

s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

[Weber, Georg] ZK L 01277/3_REÁL 

Register zu Dr. Georg Weber's Allgemeine Weltgeschichte. Neunter bis zwölfter Band. 

Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann. Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig., 1877. [2], 148 s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Wenzig, Josef; Krejčí, Jan ZK L 01278_REÁL 

Die Umgebungen Prags. 

Prag, Carl Bellmann's Verlag. Druck und Papier von Carl Bellmann., 1857. [2], 196, [2] s. 8° [28×20,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: frontispis (ocelorytina; mapa okolí Prahy), drobné ilustrace 

(ocelorytiny). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "C 174". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: na s. 46 20 vlepených vyobrazení vedut české krajiny (čárové lepty; 

údolí řeky Sázavy u Žampachu, Kalvárie u Motola, Kladenská tabule apod. 

Winter, Berthold ZK L 01279_REÁL 

Handbuch der christlichen Religions-Wissenschaft für Religionslehrer und Seelsorger, gebildete Laien und 

höhere Studirende. 

Regensburg, Verlag von Georg Joseph Manz., 1857. 349, [3] s. 8° [22×14,5]. 

Vazba: poloplátěná (bílozelenohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskovými 

linkami a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. a s. 3 modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu "L 60". Barva tisku: 

černá. Písmo: němčina frakturou, latina antikvou. Jazyk: němčina. 

Berr, František ZK L 01280 

Anfangsgründe der Chemie, als Lehrbuch für Unterrealschulen. 

Brünn, Druck und Verlag von Zuschak & Irrgang, Buchhandlung der k. k. technischen Lehranstalt und 

Ober-Realschule., 1858. [2], 272 s. 8° [21,5×13,5]. 

Vazba: polousňová (bíločervený mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se slepotiskovými 

linkami a titulem. Fyzický stav: pokryv desek značně mechanicky opotřeben, chybějí volné listy obou 

předsádek, listy zašpiněny. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (ocelorytiny). Provenience: na předním 
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přídeští rukopisný text "Franz Killian Schüler der III. Realklasse. 1862." a na titulní s. černé kulaté razítko 

s textem "F.K.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Fischer, Otto ZK L 01281_REÁL 

Muster-Sammlung für das Linearzeichnen. Textheft. 

Stuttgart, Druck und Verlag von J. F. Steinkopf., 1858. 148 s. 4° [22,5×18]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "H 4 a", na 

versu volného listu přední předsádky "G.16.a.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: 

němčina. 

Močnik, Franc ZK L 01282_REÁL 

Anleitung zum Rechnen für die Unter-Realschulen im Kaiserthume Oesterreich. 

Prag, Jm k. k. Schulbücherverlage für Böhmen., 1858. [2], 224, [2] s. 8° [21,5×13,5]. 

Vazba: poloplátěná (bílorůžový mramor. papír na lepence), hřbet zelené plátno. Fyzický stav: přední deska 

zlomená, vazba hrozí oddělením od knižního bloku,. Provenience: na versu volného listu přední předsádky 

rukopisný text "Jiříček Josef", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI" a rozmazané nečitelné zelené oválné razítko s českým lvem (?) uprostřed. Staré 

signatury: na hřbetu a na titulní s. "D 29". Barva tisku: černá. Písmo: němčina frakturou, čeština antikvou. 

Jazyk: němčina. 

Netolička, Eugen ZK L 01283 

Leitfaden beim ersten Unterrichte in der Fisik für Unterrealschulen. 

Brünn, Druck und Verlag von Buschak und Irrgang., 1858. [4], 254, [16] s. 8° [21×13,5]. 

Vazba: polousňová (žlutočerný stříkaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se slepotiskem, 

zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: chybějí volné listy obou předsádek. Grafická výzdoba: drobné 

ilustrace (ocelorytiny). Provenience: na s. 1 červené razítko s textem "F.KILLIAN."; čtenářské poznámky. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Scheinpflug, Bernhard ZK L 01284 

Geschichte Böhmens, in einer Reihe zusammenhängender Erzählungen. 

Prag, Verlag von H. Dominicus, Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung., 1858. [14], 290 s. 8° [22,5×14,5]. 

Vazba: polousňová (černozelený mramor. papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: ve hřbetu stopy po červotoči, přední složky uvolněné. Provenience: čtenářské 

poznámky. Staré signatury: na versu volného listu přední předsádky, na titulní s. "No. 11". Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Sonnet, H. ZK L 01285_REÁL 

PROBLÈMES ET EXERCICES D'ARITHMÉTIQUE ET D'ALGÈBRE SUR LES PRINCIPALES 

QUESTIONS USUELLES RELATIVES AU COMMERCE, A LA BANQUE, AUX FONDS PUBLICS, 

AUX ÉTABLISSEMENTS DE PRÉVOYANCE, A L'INDUSTRIE, AUX SCIENCES APPLIQUÉES, 

ETC. PREMIÈRE PARTIE ÉNONCÉS. 

PARIS, LIBRAIRE DE L. HACHETTE ET Cie. Près de l'École de medecine., 1858. VIII, 360 s. 8° 

[22×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY 
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V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "D 81.1". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, 

italika. Jazyk: francouzština. 

Sonnet, H. ZK L 01286_REÁL 

PROBLÈMES ET EXERCICES D'ARITHMÉTIQUE ET D'ALGÈBRE SUR LES PRINCIPALES 

QUESTIONS USUELLES RELATIVES AU COMMERCE, A LA BANQUE, AUX FONDS PUBLICS, 

AUX ÉTABLISSEMENTS DE PRÉVOYANCE, A L'INDUSTRIE, AUX SCIENCES APPLIQUÉES, 

ETC. DEUXIÈME PARTIE SOLUTIONS RAISONNÉES. 

PARIS, LIBRAIRE DE L. HACHETTE ET Cie. Près de l'École de medecine., 1858. [4], 516 s. 8° 

[22×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY 

V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "D 81.2". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, 

italika. Jazyk: francouzština. 

Javůrek, Jan K. ZK L 01287_REÁL 

Satzlehre der deutschen Sprache mit auserlesenen, dazu gehörigen Aufgaben, nebst einem Anhange „einige 

Piecen aus der Weltgeschichte“ für die erste Unter-Realschule. 

Königgräz, Druck und Verlag von Ladislav Pospišil., 1859. 102, [2] s. 8° [20×13]. 

Vazba: poloplátěná (růžovofialový stříkaný papír na lepence), hřbet fialové plátno se slepotiskovými 

linkami a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. červené oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "B 

217". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Klöden, Gustav Adolf von ZK L 01288_REÁL 

Handbuch der Erdkunde. Erster Theil. Handbuch der physischen Geographie. 

Berlin, Weidmann'sche Buchhandlung. Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig., 1859. XIV, [2], 995, 

[1] s. 8° [23×15]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na s. I a na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na předním 

přídeští "C 2 1", na titulní s. "C 2", na versu volného listu přední předsádky "C.2.a.". Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Klöden, Gustav Adolf von ZK L 01289_REÁL 

Handbuch der Erdkunde. Dritter Theil. Handbuch der Länder und Staatenkunde von Asien, Australien, 

Afrika und Amerika. 

Berlin, Weidmann'sche Buchhandlung. Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig., 1862. XII, 895, [1] s. 

8° [23×15]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: exemplář napaden plísní. Provenience: na s. I a na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a 

na předním přídeští "C 2 2", na titulní s. "C 2", na předním přídeští "C.2.c.". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Pisko, František ZK L 01290_REÁL 

Lehrbuch der Physik für Ober-Realschulen. 

BRÜNN, Druck und Verlag von Carl Winiker., 1859. [12], 582, [2] s. 8° [22×14,5]. 
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Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň. Fyzický stav: dobrý. Grafická 

výzdoba: drobné ilustrace (ocelorytiny). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "F 17". 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: němčina. 

Ambrosoli, Francesco ZK L 01291_REÁL 

LETTURE ITALIANE PROPOSTE DA FRANCESCO AMBROSOLI AGLI SCOLARI DELLA 

SECONDA CLASSE DEI GINNASI. 

VIENNA, Dall' i. r. Dispensa dei libri scolastici. Tipografia dei PP. Mechitaristi., 1860. [2], 322 s. 8° 

[21,5×13,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. (mědirytina; malý znak Rakouského císařství). Provenience: na titulní 

s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 77". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. 

Jazyk: italština. 

Bredow, Gottfried Gabriel ZK L 01292_REÁL 

Merkwürdige Begebenheiten aus der allgemeinen Weltgeschichte. 

Altona, Verlag von Johann Friedrich Hammerich., 1860. VI, 145, [1] s. 8° [18×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (zelený mramor. papír na lepence), hřbet zelené plátno. Fyzický stav: pokryv desek po 

okrajích odřený, některé složky uvolněné. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a modré elipsovité razítko s nápisem "MORITZ 

W.FÜRTH". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním přídeští a na titulní s. "C 84", na 

titulní s. "C.84.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Hirsch, August ZK L 01293 

Handbuch der historisch-geographischen Pathologie. Esrter Band. 

Erlangen, Verlag von Ferdinand Enke. Druck der Adolph Ernst-Junge'schen Universitätsbuchdruckerei., 

1860. VIII, 614 s. 8° [24×16]. 

Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Hirsch, August ZK L 01294 

Handbuch der historisch-geographischen Pathologie. Zweiter Band. 

Erlangen, Verlag von Ferdinand Enke. Druck der Adolph Ernst-Junge'schen Universitätsbuchdruckerei., 

1862-1864. VI, [2], 668 s. 8° [24×16]. 

Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu shora a po okrajích natržený. Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva. Jazyk: němčina. 

Leunis, Johannes ZK L 01295_REÁL 

Synopsis der drei Naturreiche. Erster Theil. Zoologie. Synopsis der Naturgeschichte des Thierreichs. 

Hannover, Hahn'sche Hofbuchhandlung. Hofbuchdruckerei der Gebr. Jänecke in Hannover., 1860. LXVI, 

1014 s. 8° [22,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (ocelorytiny). Provenience: na titulní s. 

modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 
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na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "E 5", na titulní s. "C 5.a". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. 

Senft, Ferdinand ZK L 01296_REÁL 

Synopsis der drei Naturreiche. Dritter Theil. Erste Abtheilung: Mineralogie. 

Hannover, Hahn'sche Hofbuchhandlung. Hofbuchdruckerei der Gebr. Jänecke in Hannover., 1875. 

XXXVI, 931, [1] s. 8° [22,5×15]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu odřený. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny). Provenience: na 

titulní s. červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu a na titulní s. "E 84 1". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Senft, Ferdinand ZK L 01297_REÁL 

Synopsis der drei Naturreiche. Dritter Theil. Zweite Abtheilung: geognosie. Erste Hälfte: Atmosphäro-, 

Hydro- und Petrographie. 

Hannover, Hahn'sche Hofbuchhandlung. Hofbuchdruckerei der Gebr. Jänecke in Hannover., 1876. XIX, 

[1], 708 s. 8° [22,5×15]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu odřený. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny). Provenience: na 

titulní s. červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu "E 84 2", na titulní s. "E 84 a". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Senft, Ferdinand ZK L 01298_REÁL 

Synopsis der drei Naturreiche. Dritter Theil. Zweite Abtheilung: geognosie. Zweite Hälfte: 

Formationenlehre. 

Hannover, Hahn'sche Hofbuchhandlung. Hofbuchdruckerei der Gebr. Jänecke in Hannover., 1878. XV, [1], 

709-1332 s. 8° [22,5×15]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu odřený. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny). Provenience: na 

titulní s. červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu "E 84 2", na titulní s. "E 84 b". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Blodig, Hermann ZK L 01299_REÁL 

Darstellung der österreichischen Zoll- und Staatsmonopolsordnung für Real- und Handelsschulen. 

Wien, Prandel & Meyer. Druck von Anton Schweiger in Wien., 1861. 130, [2] s. 8° [19×12,5]. 

Vazba: poloplátěná (oranžovomodročerný stříkaný papír na dýze), hřbet hnědé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "D 51". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Jahn, Jiljí Vratislav ZK L 01300/1_REÁL 

František Ladislav RIEGER. Obraz životopisný. 

V Litomyšli, Tiskem a nákladem Antonína Augusty., 1861. 138 s. 8° [19×13]. 

Vazba: poloplátěná (oranžovočerný stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno. Fyzický stav: exemplář 

napaden plísní. Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; portrét autora). Provenience: na titulní s. modré 

oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na 

hřbetu a přední deska "C 4 *", na předním přídeští "C 4*b", na titulní s. "C 4". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva. Jazyk: čeština. 
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Malý, Jakub ZK L 01300/2_REÁL 

FRANTIŠEK LADISL. ČELAKOVSKÝ. ŽIVOTOPISNÝ NÁSTIN. 

V PRAZE, TISK A SKLAD BEDŘICHA ROHLÍČKA, 1852. 20 s. 

Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; posmrtný portrét F. L. Čelakovského). Provenience: na titulní s. 

modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a modré oválné 

razítko s nápisem "K. BÖHM". Staré signatury: na titulní s. "B.85.b.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, 

italika. Jazyk: čeština. 

[Löbe, Wilhelm] ZK L 01301_PEC 

[Handbuch der rationellen Landwirthschaft für praktische Landwirthe und Oekonomieverwalter.] 

[Leipzig], [Verlag von Otto Wigand.], [1861]. 113-400 s. zach. 8° [24,5×15]. 

Vazba: bez vazby. Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l., chybí vazba, listy jsou zohýbány, zašpiněny, 

potrhány, knižní blok se rozpadá. Grafická výzdoba: četné drobné ilustrace (technické nákresy a plány). 

Provenience: [SH Pecka]. Staré signatury: na s. 113 č. 244 a na papírovém štítku č. 218. Barva tisku: 

černá. Písmo: němčina frakturou, latina antikvou. Jazyk: němčina. 

Pokorný, Alois ZK L 01302_REÁL 

Naturgeschichte des Thierreches. Für die k. k. österreichischen Unter-Gymnasien und Unter-Realschulen. 

Prag, K. k. Schulbücherverlag., 1861. [2], II, 3-210 s. 8° [20×13]. 

Vazba: poloplátěná (modročerný stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno. Fyzický stav: pokryv 

přední desky zčásti odstraněný, chybějí volné listy obou předsádek, některé složky uvolněné a vytržené, 

exemplář napaden plísní. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý státní znak Rakouského 

císařství), drobné ilustrace (ocelorytiny, mědirytiny). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s 

textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. 

"E 55". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Pütz, Wilhelm ZK L 01303_REÁL 

Historische Darstellungen und Charakteristiken, für Schule und Haus. Erster Band. Die Geschichte des 

Alterthums. 

Köln, Verlag der M. DuMont-Schauberg'schen Buchhandlung. Druck von M. DuMont-Schauberg in Köln., 

1861. XI, [1], 760 s. 8° [23×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: ve hřbetu stopy po červotoči. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu "C 1 1", na předním 

přídeští a na titulní s. "C 1 a". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Pütz, Wilhelm ZK L 01304_REÁL 

Historische Darstellungen und Charakteristiken, für Schule und Haus. Zweiter Band. Die Geschichte des 

Mittelalters. 

Köln, Verlag der M. DuMont-Schauberg'schen Buchhandlung. Druck von M. DuMont-Schauberg in Köln., 

1862. VIII, 643, [1] s. 8° [23×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: ve hřbetu stopy po červotoči, pokryv hřbetu zdola natržený. Provenience: na titulní s. modré 

oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na 

hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "C 1 2", na předním přídeští "C.1.b.". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 
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Pütz, Wilhelm ZK L 01305_REÁL 

Historische Darstellungen und Charakteristiken, für Schule und Haus. Dritter Band. Die Geschichte der 

neuern Zeit. 

Köln, Verlag der M. DuMont-Schauberg'schen Buchhandlung. Druck von M. DuMont-Schauberg in Köln., 

1864. VII, [1], 801, [1] s. 8° [23×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na předním přídeští "C 1 3", na titulní s. "C 

1 c", na versu volného listu přední předsádky "C.1.3.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Pütz, Wilhelm ZK L 01306_REÁL 

Historische Darstellungen und Charakteristiken, für Schule und Haus. Vierter Band. Die Geschichte der 

letzten 50 Jahre (1816-1866). 

Köln, Verlag der M. DuMont-Schauberg'schen Buchhandlung. Druck von M. DuMont-Schauberg., 1867. 

X, 545, [1] s. 8° [23×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu mechanicky opotřebený. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s 

textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu "C [1]", na 

předním přídeští "C 1 4", na titulní s."C 1 d". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Schneitler, Carl F. ZK L 01307_REÁL 

Die Jnstrumente und Werkzeuge der höheren und niederen Meßkunst, sowie der geometrischen 

Zeichnenkunst, ihre Theorie, Construction, Gebrauch und Prüfung. 

Leipzig, Druck und Verlag von B.G. Teubner., 1861. VIII, 393, [1] s. 8° [22,5×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

pokryv hřbetu odřený. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (náčrty). Provenience: na titulní s. modré oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na 

přední desce a na titulní s. "H 23", na titulní s."G6". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Bolley, Pompejus Alexander ZK L 01308_REÁL 

Handbuch der chemischen Technologie. Ersten Bandes zweite Gruppe: Das Beleuchtungswesen. 

Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn., 1862. [4], 326, V-VIII, [2] s. 8° 

[22×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (ocelorytiny). Provenience: na titulní s. modré 

oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na 

hřbetu "G 36 2". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Stein, Wilhelm ZK L 01309_REÁL 

Handbuch der chemischen Technologie. Dritten Bandes erste Gruppe: Das Glasfabrikation. 

Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn., 1862. X, 230 s. 8° [21,5×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: ve hřbetu stopy po červotoči. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (ocelorytiny). Provenience: 

na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu "G 36 5". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Bolley, Pompejus Alexander ZK L 01310_REÁL 

Handbuch der chemischen Technologie. Vierten Bandes zweite Gruppe: Die Essigfabrikation, die Zucker- 

und Stärke-Fabrikation, die Fabrikation des Stärkegummis, Stärkesyrups und Stärkezuckers, sowie die 

Butter- und Käse-Bereitung. 

Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn., 1867. [4], 578, 40, V-VIII s. 8° 

[22×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (ocelorytiny). Provenience: na titulní s. modré 

oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na 

hřbetu "G 38 8", na titulní s. "G.36.4 2". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: 

vlepené tabulky na s. 231, 269, 279, 297, 305, 379, 417, 461. 

Frencl, Innocenc Antonín ZK L 01311_REÁL 

LITURGIKA, čili: Vysvětlení služeb Božích a obřadů svaté katolické církve. 

V PRAZE, Nákladem Karla Bellmanna. Tisk a papír Karla Bellmanna v Praze., 1862. [6],186, [4] s. 8° 

[22×14,5]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plátno se zlaceným titulem. Fyzický stav: pokryv 

hřbetu téměř odstraněný, pokryv desek po okrajích odřený, exemplář napaden plísní, některé složky 

rozvolněné, listy často zašpiněné a popsané. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; 

neheraldicky zobrazený český lev držící štít s písmeny S, K a B). Provenience: na předním přídeští rukopisný 

text "Müller" na versu volného listu přední předsádky rukopisný text "P. JAN EHMER", na titulní s. modré 

oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a fialové razítko v 

podobě stuhy s textem "KNĚHKUPECTVÍ J. G. WESELÍKA V LITOMYŠLI"; čtenářské poznámky. Staré 

signatury: na hřbetu "L 12 [2]", na titulní s. "L 12 2", na zadní předsádce "K.15317.". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Limpricht, Heinrich ZK L 01312_REÁL 

LEHRBUCH DER ORGANISCHEN CHEMIE. 

BRAUNSCHWEIG, C. A. SCHWETSCHKE UND SOHN. (M. BRUHN.) Druck von M. Bruhn in 

Braunschweig., 1862. [4], 1292 s. 8° [22,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu odřený a popraskaný, exemplář napaden plísní. Provenience: na 

titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "G 29", na titulní s. "F.2.a". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Malý, Jakub ZK L 01313_REÁL 

Vymožení Rudolfova majestátu od stavů českých r. 1609. 

V Litomyšli a v Praze., Tiskem a nákladem Antonína Augusty., 1862. [8], IV, 76 s. 8° [19,5×14]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný štříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI" a slepotiskové razítko s textem "THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu a na titulní s. "C 37 2", přední deska "C 37 *", na předním přídeští "C 37*b". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Močnik, Franc ZK L 01314_REÁL 

Lehrbuch der Arithmetik für die Unter-Gymnasien. 

Wien, Druck und Verlag von Karl Gerold's Sohn., 1862. VIII, 192 s. 8° [21,5×14]. 
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Vazba: polousňová (žlutočervenočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky rukopisný text "Josef 

Politzer II. gym. cl. studiosus", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "D 42". Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Skřivan, Antonín ZK L 01315_REÁL 

Wechsellehre mit vollständiger Erläuterung der neuen Wechsel-Ordnung. 

Prag, Druck von Rohlíček & Sievers., 1862. [8], 305, [1] s. 8° [22×14,5]. 

Vazba: poloplátěná (béžovomodročervenočerný stříkaný papír na lepence), hřbet zelené plátno se 

zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "D 

48". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Wüllner, Adolf ZK L 01316_REÁL 

LEHRBUCH DER EXPERIMENTALPHYSIK. ERSTER BAND. ERSTEN BANDES ERSTE 

ABTHEILUNG. MECHANIK UND AKUSTIK. 

LEIPZIG, DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER, 1862. XIV, [2], 599, [1] s. 8° [23,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (tmavě hnědý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; heraldický znak - v renesančním 

štítě monogram s písmeny B, G a T, na korunované turnajské přilbě s přikryvadly vpravo hledící vyskakující 

gryf, vše neznámých tinktur), drobné ilustrace (nákresy fyzikálních pokusů apod.). Provenience: na 

titulních s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu, na titulní s. "F 9 1a", na versu volného listu přední předsádky "D.19.2.a". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Wüllner, Adolf ZK L 01317_REÁL 

LEHRBUCH DER EXPERIMENTALPHYSIK. ERSTER BAND. ERSTEN BANDES ZWEITE 

ABTHEILUNG. OPTIK. 

LEIPZIG, DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER, 1863. [2], 600-1069, [3] s. 8° [23,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (tmavě hnědý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; heraldický znak - v renesančním 

štítě monogram s písmeny B, G a T, na korunované turnajské přilbě s přikryvadly vpravo hledící vyskakující 

gryf, vše neznámých tinktur), drobné ilustrace (nákresy fyzikálních pokusů apod.). Provenience: na titulní 

s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu, na titulní s. "F 9 1b", na titulní s. "D.19.2.b". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu 2 vlepené tabulky (barevné spektrum). 

Wüllner, Adolf ZK L 01318_REÁL 

LEHRBUCH DER EXPERIMENTALPHYSIK. ZWEITER BAND. ZWEITEN BANDES ERSTE 

ABTHEILUNG. WARME - LEHRE. 

LEIPZIG, DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER, 1865. III-X, [4], 488 s. 8° [23,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (tmavě hnědý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: přední deska shora natržená. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; heraldický 

znak - v renesančním štítě monogram s písmeny B, G a T, na korunované turnajské přilbě s přikryvadly 

vpravo hledící vyskakující gryf, vše neznámých tinktur), drobné ilustrace (nákresy fyzikálních pokusů 

apod.). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY 

V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na titulní s. "F 9 2a", na versu volného listu přední předsádky 

"D.19.c". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 
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Wüllner, Adolf ZK L 01319_REÁL 

LEHRBUCH DER EXPERIMENTALPHYSIK. ZWEITER BAND. ZWEITEN BANDES ZWEITE 

ABTHEILUNG. DIE LEHRE VOM MAGNETISMUS UND VON DER ELECTRICITÄT. 

LEIPZIG, DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER, 1865. [2], 489-1352 s. 8° [23,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (tmavě hnědý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; heraldický znak - v renesančním 

štítě monogram s písmeny B, G a T, na korunované turnajské přilbě s přikryvadly vpravo hledící vyskakující 

gryf, vše neznámých tinktur), drobné ilustrace (nákresy fyzikálních pokusů apod.). Provenience: na titulní 

s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu a na titulní s. "F 9 2b", na versu volného listu přední předsádky "D.19.d.". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Buff, Heinrich Ludwig; Kopp, Hermann; Zamminer, Friedrich Georg Karl ZK L 01320_REÁL 

GRAHAM-OTTO'S AUSFÜHRLICHES LEHRBUCH DER CHEMIE. ERSTER BAND. LEHRBUCH 

DER PHYSIKALISCHEN UND THEORETISCHEN CHEMIE. ERSTE ABTHEILUNG: 

PHYSIKALISCHE LEHREN, 

BRAUNSCHWEIG, DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN., 1863. IX, [1] 

553, [1] s. 8° [22,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny). Provenience: na titulní s. 

modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 

na hřbetu a na titulní s. "G 28 1a". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Kopp, Hermann ZK L 01321_REÁL 

GRAHAM-OTTO'S AUSFÜHRLICHES LEHRBUCH DER CHEMIE. ERSTER BAND. LEHRBUCH 

DER PHYSIKALISCHEN UND THEORETISCHEN CHEMIE. ZWEITTE ABTHEILUNG: 

THEORETISCHE CHEMIE, UND BEZIEHUNGEN ZWISCHEN CHEMISCHEN UND 

PHYSIKALISCHEN EIGENSCHAFTEN. 

BRAUNSCHWEIG, DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN., 1863. VII, [1], 

386 s. 8° [22,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny). Provenience: na titulní s. 

modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 

na hřbetu a na titulní s. "G 28 1b". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Otto, Friedrich Julius ZK L 01322_REÁL 

GRAHAM-OTTO'S AUSFÜHRLICHES LEHRBUCH DER CHEMIE. ZWEITE BAND. 

AUSFÜHRLICHES LEHRBUCH DER ANORGANISCHE CHEMIE. ERSTE ABTHEILUNG. 

BRAUNSCHWEIG, DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN., 1863. [4], 

1215, [1], V-IX, [3] s. 8° [22,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu odřený a popraskaný. Grafická výzdoba: drobné ilustrace 

(mědirytiny). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu "G 28", na titulní s. "G.28.2.1". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Otto, Friedrich Julius ZK L 01323_REÁL 

GRAHAM-OTTO'S AUSFÜHRLICHES LEHRBUCH DER CHEMIE. ZWEITE BAND. 

AUSFÜHRLICHES LEHRBUCH DER ANORGANISCHE CHEMIE. ZWEITE ABTHEILUNG. 
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BRAUNSCHWEIG, DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN., 1863. [4], XIII, 

[5], 1456 s. 8° [22,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny). Provenience: na titulní s. 

modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 

na hřbetu "G 28", na titulní s. "G.28.2.1". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Otto, Friedrich Julius ZK L 01324_REÁL 

GRAHAM-OTTO'S AUSFÜHRLICHES LEHRBUCH DER CHEMIE. ZWEITE BAND. 

AUSFÜHRLICHES LEHRBUCH DER ANORGANISCHE CHEMIE. DRITTE ABTHEILUNG. 

BRAUNSCHWEIG, DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN., 1863. [4], 

1116, V-VIII s. 8° [22,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu odřený a popraskaný. Grafická výzdoba: drobné ilustrace 

(mědirytiny). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu G 28. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: 

němčina. 

Legouest, Léon ZK L 01325 

TRAITÉ DE CHIRURGIE D'ARMÉE. 

PARIS, J. B. BAILLIÈRE ET FILS. CORBEIL typ. et ster. de CRÉTÉ., 1863. XII, 999, [1] s. 8° 

[21,5×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny). Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 

Deutsches Lesebuch ZK L 01326_REÁL 

Deutsches Lesebuch für die unteren Klassen der Gymnasien. Erster Band. 

Wien, Carl Gerold's Sohn, 1863. VI, 300 s. 8° [20,5×13]. 

Vazba: poloplátěná (modrofialový mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští rukopisný text "Jan Střížek", na titulní s. 

modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 

na hřbetu, na přední desce, na předním přídeští a na titulní s. "B 36", na titulní s. "B.154" a "B.36". Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Močnik, Franc ZK L 01327_REÁL 

Lehrbuch der Geometrie für die Ober-Gymnasien. 

Wien, Carl Gerold's Sohn., 1863. VIII, 331, [1] s. 8° [22×14,5]. 

Vazba: poloplátěná (černomodrý mramor. papír na lepence), hřbet tmavě modré plátno. Fyzický stav: 

pokryv desek mechanicky opotřebený, exemplář napaden plísní. Grafická výzdoba: drobné ilustrace 

(náčrty). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY 

V LITOMYŠLI", černé razítko s textem "J.L." a rukopisný text "Adolf Kubeš". Staré signatury: na hřbetu, 

na předním přídeští a na titulní s. "D 32". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Quossek, Johannes ZK L 01328_REÁL 

Chronologische Uebersicht der Geschichte. 

Köln und Neuß, Druck und Verlag der L. Schwann'schen Verlagshandlung., 1863. [4], 118, [2] s. 8° 

[19,5×12]. 
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Vazba: poloplátěná (modročerný stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním 

přídeští a na titulní s. "C 5". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Ravenstein, August ZK L 01329_REÁL 

Volksturnbuch. 

Frankfurt a. M., J. D. Sauerländer's Verlag. Druck von J. D. Sauerländer in Frankfurt a. M., 1863. XII, 599, 

[1] s. 8° [22×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: exemplář napaden plísní. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; v ozdobné kartuši 

monogram IDS, kolem kartuše v horní části páska s textem "1613 AUDEMDUM 1816"), drobné ilustrace 

(mědirytiny, čárové lepty). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "K 44", na versu 

volného listu přední předsádky "L.I.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela 

vzadu 3 vlepené tabulky. 

Balmes, Jaime ZK L 01330_REÁL 

Briefe an einen Zweifler. 

Regensburg, Druck und Verlag von Georg Joseph Manz., 1864. XX, 21-334 s. 8° [21×13,5]. 

Vazba: polousňová (modročerný stříkaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: exemplář napaden plísní. Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; portrét autora). 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "L 21", na titulní s. "L 134". Barva tisku: černá. 

Písmo: němčina frakturou, latina antikvou. Jazyk: němčina. 

Besánez, Eugen Franz Gorup von ZK L 01331_REÁL 

LEHRBUCH DER CHEMIE FÜR DEN UNTERRICHT AUF UNIVERSITÄTEN, TECHNISCHEN 

LEHRANSTALTEN UND FÜR DAS SELBSTSTUDIUM. ERSTER BAND. LEHRBUCH DER 

ANORGANISCHEN CHEMIE. 

BRAUNSCHWEIG, DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN., 1868. [2], 

XXVIII, 676 s. 8° [22,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu po okrajích odřený. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny). 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu "G 35", na titulní s. "G 35 1". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, 

italika. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu vlepená tabulka. 

Besánez, Eugen Franz Gorup von ZK L 01332_REÁL 

LEHRBUCH DER CHEMIE FÜR DEN UNTERRICHT AUF UNIVERSITÄTEN, TECHNISCHEN 

LEHRANSTALTEN UND FÜR DAS SELBSTSTUDIUM. ZWEITER BAND. LEHRBUCH DER 

ORGANISCHEN CHEMIE. 

BRAUNSCHWEIG, DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN., 1864. [2], 

XXIV, 816 s. 8° [22,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu odřený a popraskaný. Grafická výzdoba: drobné ilustrace 

(mědirytiny). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu "G 35", na titulní s. "G 35 2". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 
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Besánez, Eugen Franz Gorup von ZK L 01333_REÁL 

LEHRBUCH DER CHEMIE FÜR DEN UNTERRICHT AUF UNIVERSITÄTEN, TECHNISCHEN 

LEHRANSTALTEN UND FÜR DAS SELBSTSTUDIUM. ZWEITER BAND. LEHRBUCH DER 

PHYSIOLOGISCHE CHEMIE. 

BRAUNSCHWEIG, DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN., 1867. [2], XX, 

824, [2] s. 8° [22,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny). Provenience: na titulní s. 

modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 

na hřbetu "G 35", na titulní s. "G 35 3". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Přílohy: zcela vzadu 4 vlepené tabulky. 

Fialkowski, Nikolaus ZK L 01334_REÁL 

Lehrbuch der Geometrie und des Zeichnens, oder: Die geometrische Formenlehre, mit steter Rücksicht auf 

die Auffassung und Darstellung verschiedener Formen in der Ebene aus freier Hand. 

Wien, Jm Selbstverlage des Verfassers. Jn Kommission bei Karl Gorischek, k. k. Universitäts Buchhändler., 

1864. VIII, 80 s. 8° [22×14,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; arabeska s vloženými 

rýsovacími potřebami), drobné ilustrace (mědirytiny). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s 

textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední 

desce a na titulní s. "H 14". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, grotesk. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené 

tabulky na s. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 (geometrické obrazce). 

Formánek-Činoveský, Jan ZK L 01335_REÁL 

MLUVNICE ČESKÁ pro žáky na podreálných školách. 

V TÁBOŘE, Tiskem a nákladem J. FRANKA (A. J. Landfrase a syna)., 1864. [4], 157, [7] s. 8° [19×12]. 

Vazba: poloplátěná (žlutočerný stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na versu volného listu přední předsádky rukopisný text "J. Jiráček", na titulní s. modré oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na 

přední desce a na titulní s. "B 120". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Hieser, Joseph ZK L 01336_REÁL 

DIE ZEICHNENDE GEOMETRIE ALS VORSCHULE FÜR DIE PROJECTIONSLEHRE, DAS 

TECHNISCHE ZEICHNEN UND DIE FELDMESSKUNST. 

WIEN, VERLAG VON L. W. SEIDEL & SOHN. , 1864. [8], 71, [1] s. 8° [26×16,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na hřbetu, přednídeska a na titulní 

s. "H 12", na versu volného listu přední předsádky a na titulní s. "G.14.". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, italika, grotesk. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu 15 vlepených tabulek (náčrty, schémata). 

Jireček, Hermenegild ZK L 01337_REÁL 

Oesterreichische Geschichte für das Volk. II. Entstehen christlicher Reiche im Gebiete des heutigen 

österreichischen Kaiserstaates, vom J. 500 bis 1000. 

Wien, Im Commissions-Verlage von Prandel & Ewald. Druck der. k. k. Hof- und Staatsdruckerei., 1865. 

[8], 278 s. 8° [19,5×13]. 



469 

Vazba: poloplátěná (bíločervenohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním 

přídeští a na titulní s. "C 150 2". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zeissberg, Heinrich von ZK L 01338_REÁL 

Oesterreichische Geschichte für das Volk. III. Blüthe der nationalen Dynastien (Babenberger - Přemysliden 

- Arpaden) in den österreichischen, böhmischen und ungarischen Ländern vom J. 1000 bis 1276. 

Wien, Im Commissions-Verlage von Prandel & Ewald. Druck der. k. k. Hof- und Staatsdruckerei., 1866. 

[6], 316 s. 8° [19,5×13]. 

Vazba: poloplátěná (bíločervenohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním 

přídeští a na titulní s. "C 150 3". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Huber, Alfons ZK L 01339_REÁL 

Oesterreichische Geschichte für das Volk. IV. Die Zeit der ersten Habsburger von Albrecht I. bis Rudolf 

IV. 

Wien, Im Commissions-Verlage von Prandel & Ewald. Druck der. k. k. Hof- und Staatsdruckerei., 1866. 

[6], 230, [2] s. 8° [19,5×13]. 

Vazba: poloplátěná (bíločervenohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním 

přídeští a na titulní s. "C 150 4". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Höfler, Constantin ZK L 01340_REÁL 

Oesterreichische Geschichte für das Volk. V. Die Zeit der luxemburgischen Kaiser Karl IV. - (Wenzel) - 

Sigmund. 

Wien, Im Commissions-Verlage von Prandel & Ewald. Druck der. k. k. Hof- und Staatsdruckerei., 1867. 

[6], 214 s. 8° [19,5×13]. 

Vazba: poloplátěná (bíločervenohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním 

přídeští a na titulní s. "C 150 5". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Krones, Franz Xaver von ZK L 01341_REÁL 

Oesterreichische Geschichte für das Volk. VI. Die österreichischen, böhmischen und ungarischen Länder 

im letzten Jahrhundert vor ihrer dauernden Vereinigung 1437-1526. 

Wien, Im Commissions-Verlage von Prandel & Ewald. Druck der. k. k. Hof- und Staatsdruckerei., 1864. 

[6], 309, [1] s. 8° [19,5×13]. 

Vazba: poloplátěná (bíločervenohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním 

přídeští a na titulní s. "C 150 6". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Pažout, Julius Augustin, Theodor ZK L 01342/1_REÁL 

Oesterreichische Geschichte für das Volk. VII. Oesterreich im Reformationszeitalter (1526-1617). I. 

Abtheilung. 
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Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei., 1879. [4], 222, [2] s. 8° [19,5×13,5]. 

Vazba: poloplátěná (zelenobéžový stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "C 285". Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Pažout, Julius Augustin, Theodor ZK L 01342/2_REÁL 

Oesterreichische Geschichte für das Volk. VII. Oesterreich im Reformationszeitalter (1526-1617). II. 

Abtheilung. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei., 1879. [4], 257, [1] s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na titulní s. "C 285". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Gindely, Antonín ZK L 01343/1_REÁL 

Österreichische Geschichte für das Volk. VIII. Der dreißigjährige Krieg. I. Abtheilung: Der böhmische 

Aufstand und seine Bestrafung 1618 bis 1621. 

Prag, Verlag von F. Tempsky. Druck von Greßner & Schramm in Leipzig., 1882. [4], 267 s. 8° [20×13,5]. 

Vazba: poloplátěná (zelenobéžový stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "C 284". Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Gindely, Antonín ZK L 01343/2_REÁL 

Österreichische Geschichte für das Volk. VIII. Der dreißigjährige Krieg. II. Abtheilung: Der 

niedersächsische, dänische und schwedische Krieg bis zum Tode Gustav Adolfs 1622 - 1632. 

Prag, Verlag von F. Tempsky. Druck von Greßner & Schramm in Leipzig., 1882. VIII, 282 s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na titulní s. "C 284.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Gindely, Antonín ZK L 01343/3_REÁL 

Österreichische Geschichte für das Volk. VIII. Der dreißigjährige Krieg. III. Abtheilung: Der schwedische 

und der schwedisch-französische Krieg bis zum westfälischen Frieden 1633-1648. 

Prag, Verlag von F. Tempsky. Druck von Greßner & Schramm in Leipzig., 1882. VII, [1], 232 s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na titulní s. "C 284". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zahn, Joseph von ZK L 01344_REÁL 

Oesterreichische Geschichte für das Volk. IX. Ferdinand III. und Leopold I. Westphälischen bis zum 

Karlovicer Frieden 1648-1699. 

Wien, Im Commissions-Verlage von Prandel & Ewald. Druck der. k. k. Hof- und Staatsdruckerei., 1869. 

[4], 270, [2] s. 8° [19,5×13]. 

Vazba: poloplátěná (bíločervenohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním 

přídeští a na titulní s. "C 150 9". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Ilwof, Franz ZK L 01345_REÁL 

Oesterreichische Geschichte für das Volk. XII. Maria Theresia vom Aachener-Frieden bis zum Schlusse 

des siebenjährigen Krieges 1748-1763. 

Wien, Im Commissions-Verlage von Prandel & Ewald. Druck der. k. k. Hof- und Staatsdruckerei., 1865. 

[4], 258, [2] s. 8° [19,5×13]. 

Vazba: poloplátěná (bíločervenohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním 

přídeští a na titulní s. "C 150 12". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Schwicker, János Henrik ZK L 01346_REÁL 

Oesterreichische Geschichte für das Volk. XIII. Die letzten Regierungsjahre der Kaiserin-Königin Maria 

Theresia (1763-1780). 

Wien, Im Commissions-Verlage von Prandel & Ewald. Druck der. k. k. Hof- und Staatsdruckerei., 1871. 

[4], 222, [2] s. 8° [19,5×13]. 

Vazba: poloplátěná (bíločervenohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na předním 

přídeští "C 150 13". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Jäger, Albert ZK L 01347_REÁL 

Oesterreichische Geschichte für das Volk. XIV. Kaiser Joseph II. und Leopold II. Reform und Gegenreform 

1780-1792. 

Wien, Im Commissions-Verlage von Prandel & Ewald. Druck der. k. k. Hof- und Staatsdruckerei., 1867. 

[4], 333, [1] s. 8° [19,5×13]. 

Vazba: poloplátěná (bíločervenohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním 

přídeští a na titulní s. "C 150 14". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Helfert, Joseph Alexander von ZK L 01348_REÁL 

Oesterreichische Geschichte für das Volk. XVII. Kaiser Franz und die europäischen Befreiungskriege 

gegen Napoleon I. 

Wien, Im Commissions-Verlage von Prandel & Ewald. Druck der. k. k. Hof- und Staatsdruckerei., 1867. 

[4], 286, [2] s. 8° [19,5×13]. 

Vazba: poloplátěná (bíločervenohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním 

přídeští a na titulní s. "C 150 17". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Německá MLUVNICE ZK L 01349_PEC 

[Německá MLUVNICE A ČÍTANKA pro čtvrtou třídu hlavních a městských škol v císařství Rakouském.] 

[Ve Vídni], [V c. k. školním knihoskladu.], [1864]. 3-310 s. zach. 8° [18×11,5]. 

Vazba: bez vazby. Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l., knižní blok rozvolněný. Provenience: na 

papírovém obalu rukopisný text "SH Pecka", na s. 3 přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA". Staré signatury: na papírovém obalu č. 487, na s. 3 na papírovém štítku č. 528, 333 a 487. Barva 

tisku: černá. Písmo: čeština antikvou a italikou, němčina frakturou. Jazyk: čeština. 
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Pirogov, Nikolaj Ivanovič ZK L 01350 

GRUNDZÜGE DER ALLGEMEINEN KRIEGSCHIRURGIE. 

LEIPZIG, VERLAG VON F. C. W. VOGEL. Druck von J. B. Hirschfeld in Leipzig., 1864. IV, 147, [1] s. 

8° [22,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu odřený. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: 

němčina. 

Wagner, Johann Rudolf von ZK L 01351_REÁL 

Die Chemie fasslich dargestellt nach dem neuesten Standpunkte der Wissenschaft für Studirende der 

Naturwissenschaften, der Medicin und der Pharmacie, so wie zum Gebrauche für Gewerb- und 

Realschulen. 

Leipzig, Verlag von Otto Wigand. Druck von Otto Wigand i Leipzig., 1864. [4], 588 s. 8° [21×14]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu mechanicky opotřeben. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (ocelorytiny). 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "G 32", na titulní s. "F.6". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: němčina. 

Willigk, Erwin ZK L 01352_REÁL 

Lehrbuch der Chemie für Real- und höhere Bürgerschulen. ERSTER THEIL. Unorganische Chemie. 

PRAG, Verlag von Friedrich Tempsky. Druck von Heinr. Mercy in Prag., 1864. [4], 274, VI s. 8° [22×14]. 

Vazba: poloplátěná (fialový papír na lepence), hřbet hnědé plátno se slepotiskovými linkami a titulem. 

Fyzický stav: rohy desek zohýbané. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny). Provenience: na 

titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI"; 

čtenářské poznámky. Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "G 5 a", na předním přídeští "F.16.a.". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Auštěcký, Josef ZK L 01353_REÁL 

Krátká Mluvnice jazyka německého. Deklinace. Konjugace. Nesklonné částky vět. Hlavní články 

pravopisu. 

V PRAZE, Tisk Karla Seyfrieda, na Mariánském náměstí., 1865. [4], 129, [3] s. 8° [20×13,5]. 

Vazba: polousňová (zelený stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI", modré razítko v podobě stuhy s textem "KNĚHKUPECTVÍ J. G. 

WESELÍKA V LITOMYŠLI" a rukopisný text "Jak. Dařílek III. tř.". Staré signatury: na hřbetu, na přední 

desce a na titulní s. "B 72". Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, italikou a groteskem, němčina 

frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Cebuský, Anton ZK L 01354_REÁL 

Kurzgefaßte Grammatik der böhmischen Sprache. 

Wien, Verlag von L. W. Seidel & Sohn. Druck von L. W. Seidel & Sohn in Wien., 1865. VIII, 216 s. 8° 

[20×13]. 

Vazba: polousňová (zelenočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a rukopisný text "Daroval Seidl". Staré signatury: na hřbetu, 

na přední desce a na titulní s. "B 42", na předním přídeští "B.19". Barva tisku: černá. Písmo: němčina 

frakturou, čeština antikvou. Jazyk: němčina, čeština. 



473 

Feßler, Joseph ZK L 01355_REÁL 

DĚJINY CÍRKVE CHRISTOVY pro vyšší gymnasia. 

V PRAZE, Nakladatel kněhkupectví: I. L. Kober. Národní kněhtiskárna I. L. Kober., 1865. [2], 190, [2] s. 

8° [22,5×14,5]. 

Vazba: poloplátěná (fialovohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskovými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a modré razítko v podobě stuhy s textem "KNĚHKUPECTVÍ 

J. G. WESELÍKA V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu "L 57 1 1", na titulní s. ůL 57 1 a". Barva 

tisku: černá. Písmo: čeština a latina antikvou a italikou, řečtina alfabetou. Jazyk: čeština. 

Gennerich, Otto ZK L 01356_REÁL 

Lehrbuch der Perspektive bildende Künstler. 

Leipzig, F. A. Brockhaus. Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig., 1865. XV, [2], 436, [2] s. 8° [21,5×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se slepotiskovými linkami, zlacenými 

linkami a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu odřený. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; 

na konzoli sedící gryf držící štít s písmeny F, A a B a letopočtem 1805?), drobné ilustrace (mědirytiny; 

náčrty). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY 

V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním přídeští a na titulní s. "H 2 a", na 

s. [3] č. 9.5. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Kolb, Georg Friedrich ZK L 01357_REÁL 

Handbuch der vergleichenden Statistik der Völkerzustands- und Staatenkunde. 

Leipzig, Verlag von Arthur Felix. Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig., 1865. XX, 548 s. 8° [23×15]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "C 63", na 

versu volného listu přední předsádky "C.51.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Martin, Konrad ZK L 01358_REÁL 

Katolická MRAVOUKA pro vyšší učební ústavy Rakouské. 

V PRAZE, Tisk B. STÝBLA., s.a. [1865?]. [8], 164 s. 8° [22×14,5]. 

Vazba: poloplátěná (modročerný stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskovými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a modré razítko v podobě stuhy s textem "KNĚHKUPECTVÍ 

J. G. WESELÍKA V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "L 56". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Trappe, Albert ZK L 01359_REÁL 

Die Physik, für den Schulunterricht bearbeitet. 

Breslau, Verlag von Ferdinand Hirt, Königlichem Universitäts-Buchhändler., 1865. VII, [1], 296 s. 8° 

[21,5×14]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; náčiní k fyzikálním pokusům), drobné ilustrace. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "F 8". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 



474 

Vernaleken, Theodor ZK L 01360_REÁL 

Deutsches Lesebuch für die Unter-Realschulen und Unter-Gymnasten des österreichischen Kaiserstaates. 

Zweiter Theil. 

Wien, bei L. W. Seidel & Sohn., 1865. IV, 216 s. 8° [20×13]. 

Vazba: poloplátěná (hnědočervený stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 29 b". Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Vernaleken, Theodor ZK L 01361_REÁL 

Litteraturbuch. Deutsches Lesebuch nebst den Anfängen der Kunst- und Litteraturgeschichte, 

Altertumskunde, Mythologie und Poetik. I. Theil. Aus dem Altertume. 

Wien, Wilhelm Braumüller k. k. Hofbuchhändler. Gedruckt bei Josef Stöckholzer v. Hirschfeld in Wien., 

1865. [6], 325, [5] s. 8° [20×13,5]. 

Vazba: poloplátěná (fialovočerný stříkaný papír na lepence), hřbet šedozelené plátno se slepotiskem a 

zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a modré elipsovité razítko s opisem 

"J.G.WESELIK'S LEITOMISCHL" a nápisem "BUCHHANDLUNG". Staré signatury: na hřbetu, na přední 

desce a na titulní s. "B 103". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Vernaleken, Theodor ZK L 01362_REÁL 

Litteraturbuch. Deutsches Lesebuch nebst den Anfängen der Kunst- und Litteraturgeschichte, 

Altertumskunde, Mythologie und Poetik. II. Theil. Aus dem Mittelalter. 

Wien, Wilhelm Braumüller k. k. Hof- und Universitätsbuchhändler Druck von Adolf Holzhausen in Wien 

k. k. Universitäts-Buchdruckerei., 1866. VIII, 312 s. 8° [20,5×13]. 

Vazba: polousňová (žlutomodrý mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň. Fyzický stav: chybí 

volný list přední předsádky. Provenience: na titulní s. a s. 312 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu "B 28 3", na titulní s. "B 28 c". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Wiecke, Paul ZK L 01363/1_REÁL 

Lehrbuch der Mathematik für höhere Unterrichtsanstalten. I. Theil. Planimetrie und ebene Trigonometrie. 

Leipzig, Verlag von Otto Wigand. Druck von Otto Wigand i Leipzig., 1865. [2], IV, 206 s. 8° [20,5×13,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se slepotiskovými linkami, zlacenými 

linkami a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu odřený. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (ocelorytiny). 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním přídeští a na titulní s. D 3". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: němčina. Přílohy: na konci přívazku vlepená tabulka 

(planimetrické schéma). 

Wiecke, Paul ZK L 01363/2_REÁL 

Lehrbuch der Mathematik für höhere Unterrichtsanstalten. II. Theil. Arithmetik. 

Leipzig, Verlag von Otto Wigand. Druck von Otto Wigand i Leipzig., 1866. VIII, 317, [1] s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: němčina. 
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Bromeis, C. ZK L 01364_REÁL 

Die anorganische Chemie mit besonderer Rücksicht auf Technologie zum Gebrauche bei Vorträgen an 

Universitäten und höheren Lehranstalten, sowie zum Selbstunterricht. 

Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandlung., 1866. [2], XII, 790, [4] s. 8° [23×16]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet hnědá useň se slepotiskem, zlacenými ornamenty, 

linkami a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (ocelorytiny). Provenience: na 

titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu a na titulní s. "G 1", na předním přídeští "F.1.a". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. 

Brücke, Ernst ZK L 01365_REÁL 

Die Physiologie der Farben für die Zwecke der Kunstgewerbe. 

Leipzig, Verlag von S. Hirzel. Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig., 1866. VI, 298 s. 8° [22×15]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (náčrty). Provenience: na titulní s. červené oválné razítko s 

textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. 

"H 59". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Culmann, Karl ZK L 01366_REÁL 

DIE GRAPISCHE STATIK. 

ZÜRICH, VERLAG VON MEYER & ZELLER. Druck von Otto Wigand in Leipzig., 1866. XXXVII, [1], 

633, [1] s. 8° [23×17]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu odřený. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (náčrty). Provenience: 

na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "H 20". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. 

Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu 36 vlepených tabulek (náčrty, schémata). 

Daniel, Hermann Adalbert ZK L 01367_REÁL 

Handbuch der Geographie. Erster Theil. Allgemeine Geographie. Die außereuropäischen Erdtheile. 

Leipzig, Fues's Verlag. (L. W. Reisland.) Druck der Hofbuchdruckerei (H. A. Pierer) in Altenburg., 1866. 

[2], XIV, 944 s. 8° [21,5×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň s falešnými vazy, se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním 

přídeští a na titulní s. "C 126 1". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Daniel, Hermann Adalbert ZK L 01368_REÁL 

Handbuch der Geographie. Zweiter Theil. Die europäischen Länder außer Deutschland. 

Leipzig, Fues's Verlag. (L. W. Reisland.) Druck der Hofbuchdruckerei (H. A. Pierer) in Altenburg., 1866. 

VIII, 1048 s. 8° [21,5×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň s falešnými vazy, se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním 

přídeští a na titulní s. "C 126 2". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Daniel, Hermann Adalbert ZK L 01369_REÁL 

Handbuch der Geographie. Dritter Theil. Deutschlad. 

Leipzig, Fues's Verlag. (L. W. Reisland.) Druck der Hofbuchdruckerei (H. A. Pierer) in Altenburg., 1869. 

VI, 479, [1] s. 8° [21,5×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň s falešnými vazy, se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním 

přídeští a na titulní s. "C 126 3". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Daniel, Hermann Adalbert ZK L 01370_REÁL 

Handbuch der Geographie. Vierter Theil. Deutschlad. Politische Geographie. 

Leipzig, Fues's Verlag. (L. W. Reisland.) Druck der Hofbuchdruckerei (H. A. Pierer) in Altenburg., 1868. 

VIII, 1108 s. 8° [21,5×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň s falešnými vazy, se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním 

přídeští a na titulní s. "C 126 4". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Oppolzer, Theodor ZK L 01371_REÁL 

VIERSTELLIGE LOGARITHMISCH-TRIGONOMETRISCHE TAFELN. 

WIEN, WILHELM BRAUMÜLLER K. K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER. Druck von 

C. Ueberreuter in Wien., 1866. 16 s. 8° [26×18,5]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním přídeští a na titulní s. "D 5". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Schabus, Jakob ZK L 01372_REÁL 

Grundzüge der Physik, als Lehrbuch für die oberen Klassen der Realschulen und Gymnasien. 

WIEN, Druck und Verlag von Carl Gerold's Sohn., 1866. VIII, 438, [2] s. 8° [22×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (ocelorytiny). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s 

textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. 

"F 6". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Schmidt, I. A. E. (Шмидт, І. А. Э.) ZK L 01373 

ПОЛНЫЙ РУССКО-НѢМЕЦКІЙ И НѢМЕЦКО-РУССКІЙ СЛОВАРЬ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНІЯ 

ОБОИХЪ НАРОДОВЪ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: РУССКО-НѢМЕЦКАЯ. Vollständiges russisch-deutsches 

und deutsch-russisches Wörterbuch zum Gebrauch beider Nationen. Erster Theil: russisch-deutsch. 

ЛЕЙПЦИГЪ. Leipzig, ИЗДАНІЕ ОТТОНА ГОЛЬЦЕ. Verlag von Otto Holtze. Druck von F. L. Metzger 

in Leipzig., 1866. [8], 522, [4], 515, [1] s. 8° [21×15]. 

Vazba: polousňová (hnědý škrobový papír na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými 

linkami a titulem. Fyzický stav: pokryv desek po okrajích odřený, krají složky uvolněné. Barva tisku: černá. 

Písmo: ruština cyrilicí, němčina frakturou. Jazyk: ruština, němčina. 

Vilmar, August Friedrich Christian ZK L 01374_REÁL 

Geschichte der deutschen National-Literatur. 
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Marburg und Leipzig., N. G. Elwert'sche Universitäts-Buchhandlung., 1866. XII, 626, [2] s. 8° [22,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se slepotiskem a zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. a s. 1 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

10". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Will, Heinrich ZK L 01375_REÁL 

ANLEITUNG ZUR CHEMISCHEN ANALYSE ZUM GEBRAUCHE IM CHEMISCHEN 

LABORATORIUM ZU GIESSEN. 

LEIPZIG & HEIDELBERG, C. F. WINTER'SCHE VERLAGSHANDLUNG. Gedruckt bei E. Polz in 

Leipzig., 1866. XIV, 378 s. 8° [19×12,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu mechanicky opotřeben. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "G 8 

a", na titulní s. "F.8.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Wiseman, Nicholas Patrick ZK L 01376_REÁL 

Zusammenhang zwischen Wissenschaft und Offenbarung. 

Regensburg, Druck und Verlag von Georg Joseph Manz., 1866. XXIV, 617, [1] s. 8° [21×13,5]. 

Vazba: polousňová (modročerný stříkaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu mechanicky opotřebený. Provenience: na titulní s. modré oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na 

titulní s. "L 22, L133". Barva tisku: černá. Písmo: němčina frakturou, latina antikvou. Jazyk: němčina. 

Přílohy: zcela vzadu vlepená mapa (etnografická mapa Evropy). 

Hoffmann, Karl Friedrich Vollrath ZK L 01377_REÁL 

Die Erde und ihre Bewohner. Ein Hand- und Lesebuch für alle Stände. Erster allgemeiner Theil. 

Stuttgart, Rieger'sche Verlagsbuchhandlung. Buchdruckerei der Rieger'schen Verlagshandlung in 

Stuttgart., 1867. VIII, 960 s. 8° [21,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

pokryv desek po okrajích odřený, vazba rozvolněná, hrozí oddělením od knižního bloku, některé složky 

rozvolněny,exemplář napaden plísní, chybějí volné listy obou předsádek. Grafická výzdoba: frontispis 

(ocelorytina; veduta Salzburku), celostránkové ilustrace na s. 81, 161, 401, 561, 800 (ocelorytina; veduty 

Niagárských vodopádů, Alp, hradu Tirol, Neapole nebo městečka Bormio), drobné ilustrace (fauna). 

Provenience: na s. [1] a na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "C 201 1". Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu vlepených 6 tabulek. 

Hoffmann, Karl Friedrich Vollrath ZK L 01378_REÁL 

Die Erde und ihre Bewohner. Ein Hand- und Lesebuch für alle Stände. Zweiter allgemeiner Theil. 

Stuttgart, Rieger'sche Verlagsbuchhandlung. Buchdruckerei der Rieger'schen Verlagshandlung in 

Stuttgart., 1867. IV, 961-1928, IX-X s. 8° [21,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

pokryv desek po okrajích odřený, vazba rozvolněná, hrozí oddělením od knižního bloku, některé složky 

rozvolněny, exemplář napaden plísní, chyběšjí vl obou předsádek. Grafická výzdoba: celostránkové 

ilustrace na s. 961, 1201, 1441, 1521, 1601, 1681, 1761 (mědirytiny a ocelorytiny; veduty pinakotéky a 

glyptotéky v Mnichově, zámku Biebrich, hradu Rheinstein či náměstí v Dublinu), drobné ilustrace 

(mědirytiny a ocelorytiny; zejm. veduty různých měst a krajin). Provenience: na titulní s. modré oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na 
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předním přídeští a na titulní s. "C 201 2". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: 

na s. 1880 vlepená mapa (Austrálie). 

Kovář, Matěj Radoslav ZK L 01379_REÁL 

Vlastivěda Království Českého. II. Díl: Dějepis. 

V OLOMOUCI, Nákladem Eduarda Hölzla. Tisk Fr. Slavíka v Olomouci., 1867. [2], 108, [2] s. 8° [20×13]. 

Vazba: polousňová (béžovohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním 

přídeští a na titulní s. "C 8 b". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Lachmann, Karl ZK L 01380_REÁL 

DER NIBELUNGE NOTH UND DIE KLAGE. 

BERLIN, DRUCK UND VERLAG VON GEORG REIMER, 1867. XII, 370, [2] s. 8° [23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskovými linkami a zlacenými 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "B 192". Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Meissner, Alfred ZK L 01381_REÁL 

Ke cti a slávě Boží. Obrázek z působení jezovitů. 

V PRAZE, Tiskem a nákladem Dr. Ed. Grégra., 1867. [4], 195, [1] s. 8° [18×11,5]. 

Vazba: polousňová (žlutočervenočerný stříkaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se 

slepotiskovými linkami, zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré 

oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a slepotiskové razítko s 

textem "THEODOR JOHN STAVITEL V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "L 11". 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Močnik, Franc ZK L 01382_REÁL 

Anfangsgründe der Geometrie in Verbindung mit dem Zeichnen. Für Unterrealschulen. 

Prag, Verlag von Friedrich Tempsky. Druck von Heinr. Mercy in Prag., 1867. [8], 245, [1] s. 8° [20,5×13]. 

Vazba: polousňová (zelenočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: některé přední listy vytržené a volně vložené. Grafická výzdoba: drobné ilustrace 

(náčrty). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY 

V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "D 15". Barva tisku: černá. 

Písmo: němčina frakturou, čeština antikvou. Jazyk: němčina. 

Močnik, Franc ZK L 01383_REÁL 

Anleitung zum Rechnen als Lehr- und Uebungsbuch der Arithmetik für die I. und II. Classe der 

Unterrealschulen. 

Prag, Verlag von F. Tempsky. Druck von Heinr. Mercy in Prag., 1867. [4], 261, [3] s. 8° [20×13,5]. 

Vazba: polousňová (růžovočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. 

"D 14". Barva tisku: černá. Písmo: němčina frakturou, čeština antikvou. Jazyk: němčina. 



479 

Peter, Carl ZK L 01384_REÁL 

Geschichts-Tabellen zum Gebrauch beim Elementarunterricht in der Geschichte. 

Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses. Druck der Maisenhaus-Buchdruckerei., 1867. [2], 66 

s. 8° [20×12,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlutomodročerný stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním 

přídeští a na titulní s. "C 71", na titulní s. "C 109". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Pütz, Wilhelm ZK L 01385_REÁL 

Lehrbuch der vergleichenden Erdbeschreibung für die oberen Klassen höherer Lehranstalten und zum 

Selbstunterricht. 

Freiburg im Breisgau, Herder'sche Verlagshandlung. Buchdruckerei der Herder'schen Verlagshandlung in 

Freiburg., 1867. VIII, 411, [1] s. 8° [20×12,5]. 

Vazba: poloplátěná (béžovohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet šedozelené plátno se slepotiskem a 

zlaceným titulem. Fyzický stav: exemplář napaden plísní. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s 

textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. 

"C 125", na titulní s. "C.54". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Vernaleken, Theodor ZK L 01386_REÁL 

Deutsche Schulgrammatik. 

Wien, WILHELM BRAUMÜLLER k. k. Hof- und Universitätsbuchhändler. Druck von Adolf Holzhausen 

in Wien k. k. Universitäts-Buchdruckerei., 1867. XII, 328 s. 8° [20×13,5]. 

Vazba: polousňová (zelený stříkaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: pokryv přední desky odřený, poslední l. natržený. Provenience: na titulní s. modré 

oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a modré elipsovité 

razítko s opisem "J.G.WESELIK'S LEITOMISCHL" a nápisem "BUCHHANDLUNG". Staré signatury: na 

hřbetu a přední deska "B 102", na titulní s. "B 102 a". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Bellinger, Johann ZK L 01387_REÁL 

POČÁTKOVÉ ZEMĚPISU PRO PRVNÍ TŘÍDU PRO PRVNÍ TŘÍDU NIŽŠÍCH GYMNASIÍ A 

REALNÝCH ŠKOL. 

V PRAZE, NÁKLADEM BEDŘICHA TEMPSKÉHO. Tiskem Jindřicha Mercy-ho v Praze., 1868. [4], 86, 

[4] s. 8° [20,5×13]. 

Vazba: polousňová (žlutohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a přední deska "C 13", na předním přídeští a 

na titulní s. "C 13 a". Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština. 

Erben, Josef ZK L 01388_REÁL 

Počátkové ZEMĚPISU. 

V OLOMOUCI, Nákladem Eduarda Hölzla., 1868. [2], 156, [2] s. 8° [20,5×13]. 

Vazba: polousňová (modročerný stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace a grafy (ocelorytiny). Provenience: na 

titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním přídeští a na titulní s. "C 93 b". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 
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Heis, Eduard ZK L 01389_REÁL 

Rechenbuch für die Gymnasien, Realschulen und Gewerbschulen Oesterreichs. 

Köln, Wien, Verlag der M. DuMont-Schauberg'schen Buchhandlung. C. Gerold's Sohn. - W. Braumüller., 

1868. XX, 315, [1] s. 8° [20×13]. 

Vazba: polousňová (růžovočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. 

"D 24". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Jarolímek, Vincenc ZK L 01390/1_REÁL 

POČTÁŘSTVÍ pro první třídu škol reálných. 

V PRAZE, Nákladem kněhkupectví: I. L. Kober. Národní kněhtiskárna: I. L. Kober v Praze., 1868. [4], 96 

s. 8° [21×14,5]. 

Vazba: polousňová (černočervenozelený mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými 

linkami, ornamenty a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu odřený. Provenience: na titulní s. modré oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI", na zadním přídeští rukopisný 

text "Fidler Alois II. real. třída v Litomyšli". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "D 41.4", na předním 

přídeští "F L 100". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Jarolímek, Vincenc ZK L 01390/2_REÁL 

POČTÁŘSTVÍ pro druhou třídu škol reálných. 

V PRAZE, Nákladem kněhkupectví: I. L. Kober. Národní kněhtiskárna: I. L. Kober v Praze., 1868. [4], 100 

s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Mack, L. ZK L 01391_REÁL 

Die Lehre vom Dreikant, im Sinne der reinen Geometrie, nach heuristischer Methode entwickelt. 

Stuttgart, Verlag von A. Kröner. Druck von Gebrüder Mäntler in Stuttgart., 1868. XV, [1], 237, [1] s. 8° 

[21×14]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se slepotiskovými linkami, zlacenými 

linkami a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu po okrajích odřený. Provenience: na titulní s. modré oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na 

předním přídeští a na titulní s. "D 25". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela 

vzadu 1 vlepená tabulka (geometrický náčrt). 

Miklošič, Franc ZK L 01392_REÁL 

VERGLEICHENDE GRAMMATIK DER SLAVISCHEN SPRACHEN. ZWEITER BAND. 

VERGLEICHENDE STAMMBILDUNGSLEHRE DER SLAVISCHEN SPRACHEN. 

WIEN, WILHELM BRAUMÜLLER K. K. HOF- UND UNIVERSITÄTSBUCHHÄNDLER. Druck von 

Adolf Holzhausen in Wien k. k. Universitäts-Buchdruckerei., 1875. XXIV, 504 s. 8° [23×15]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: hřbet po okrajích odřený. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští 

a na titulní s. "B 176 2". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 
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Miklošič, Franc ZK L 01393_REÁL 

VERGLEICHENDE GRAMMATIK DER SLAVISCHEN SPRACHEN. DRITTER BAND. 

VERGLEICHENDE WORTBILDUNGSLEHRE DER SLAVISCHEN SPRACHEN. 

WIEN, WILHELM BRAUMÜLLER K. K. HOF- UND UNIVERSITÄTSBUCHHÄNDLER. Druck von 

Adolf Holzhausen in Wien k. k. Universitäts-Buchdruckerei., 1876. [4], 550, [2] s. 8° [23×15]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: hřbet odřený. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "B 176 3". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Miklošič, Franc ZK L 01394_REÁL 

VERGLEICHENDE GRAMMATIK DER SLAVISCHEN SPRACHEN. VIERTER BAND. 

VERGLEICHENDE SYNTAX DER SLAVISCHEN SPRACHEN. 

WIEN, WILHELM BRAUMÜLLER, k. k. Hofbuchhändler. Druck von Adolf Holzhausen in Wien k. k. 

Universitäts-Buchdruckerei., 1868-1874. XII, 896 s. 8° [23×15]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "B 176 4". 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Müller, Johann Heinrich Jacob ZK L 01395_REÁL 

LEHRBUCH DER PHYSIK UND METEOROLOGIE. ERSTER BAND. 

BRAUNSCHWEIG, DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN., 1868. [4], 

XXI, [1], 961, [1] s. 8° [22,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv vazby mechanicky opotřebený. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (ocelorytiny). 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu "F 12", na titulní s. "F 12 1". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu 14 vlepených tabulek. 

Müller, Johann Heinrich Jacob ZK L 01396_REÁL 

LEHRBUCH DER PHYSIK UND METEOROLOGIE. ZWEITER BAND. 

BRAUNSCHWEIG, DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN., 1868. XV, [1], 

1033, [1] s. 8° [22,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv vazby mechanicky opotřebený, některé složky uvolněné. Grafická výzdoba: drobné 

ilustrace (ocelorytiny). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu "F 12", na titulní s. "F 12 2". Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu 2 vlepené tabulky. 

Ryšavý, Dominik ZK L 01397_REÁL 

Měřictví a rýsování pro II. třídu nižších reálních škol. 

V Praze, Nákladem kněhkupectví: I. L. Kober. Národní kněhtiskárna: I. L. Kober v Praze., 1868. [8], 159, 

[1] s. 8° [22×15]. 

Vazba: polousňová (modročerný stříkaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (náčrty, grafy). Provenience: na titulní 

s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 
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signatury: na hřbetu "D 59 2", na titulní s. "D 59" a "G.37.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. 

Jazyk: čeština. 

Sachs, Julius ZK L 01398_REÁL 

LEHRBUCH DER BOTANIK NACH DEN GEGENWÄRTIGEN STAND DER WISSENSCHAFT. 

LEIPZIG, VERLAG VON WILHELM ENGELMANN. Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig., 1868. 

XII, 632 s. 8° [23×16,5]. 

Vazba: polousňová (hnědočervenozelený stříkaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými 

linkami a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu odřený a popraskaný, některé složky uvolněné. Grafická 

výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a 

na titulní s. "E 40". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Schechner, Xaver ZK L 01399_REÁL 

Unumstösslicher Nachweis dass die Erde nicht um die Sonne berumgehe. 

München, Verlag von E. H. Gummi. Druck der Dr. Wild'schen Buchdruckerei (Parcus) in München., 1868. 

36 s. 8° [18,5×13]. 

Vazba: poloplátěná (oranžovomodročerný stříkaný papír na dýze), hřbet hnědé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Grafická výzdoba: drobné ilustrace (ocelorytiny). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a 

na titulní s. "F 24", na titulní s. "G 33". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Scheinpflug, Berhard ZK L 01400_REÁL 

Deutsches Lesebuch für die unteren Klassen der Mittelschulen. Erster Theil. 

Prag, H. Dominieus. Druck von Heinr. Merey in Prag., 1868. XV, [1], 215, [1] s. 8° [21×13,5]. 

Vazba: polousňová (zelenočerný stříkaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním 

přídeští a na titulní s. "B 34 1". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Scheinpflug, Berhard ZK L 01401_REÁL 

Deutsches Lesebuch für die unteren Klassen der Mittelschulen. Zweiter Theil. 

Prag, H. Dominieus. Druck von Heinr. Merey in Prag., 1870. VIII, 278, [2] s. 8° [21×13,5]. 

Vazba: polousňová (modročerný stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním 

přídeští a na titulní s. "B 34 2". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Scheinpflug, Berhard ZK L 01402_REÁL 

Deutsches Lesebuch für die unteren Klassen der Mittelschulen. Dritter Theil. 

Prag, H. Dominieus. Druck von Heinr. Merey in Prag., 1871. XII, 251, [1] s. 8° [21×13,5]. 

Vazba: polousňová (modrohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a modré razítko v podobě stuhy s textem "KNĚHKUPECTVÍ 

J. G. WESELÍKA V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním přídeští a na 

titulní s. "B 34 3 b". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 
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Studnička, František Josef ZK L 01403/1_REÁL 

Základové vyšší mathematiky. Díl prvý. O počtu differenciálním. 

V PRAZE, Tiskem dra Ed. Grégra. Nákladem spisovatelovým., 1868. [12], 240 s. 8° [23×15]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu "D 70 1,2,3", na titulní s. "D 70.1". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Studnička, František Josef ZK L 01403/2_REÁL 

Základové vyšší mathematiky. Díl druhý. O počtu integrálním. 

V PRAZE, Tiskem dra Ed. Grégra. Nákladem spisovatelovým., 1871. [8], 216 s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na titulní s. "D 70.2". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. 

Jazyk: čeština. 

Studnička, František Josef ZK L 01403/3_REÁL 

Základové vyšší mathematiky. Díl třetí. O integrování rovnic differenciálních a počtu variačním. 

V PRAZE, Tiskem dra Ed. Grégra. Nákladem spisovatelovým., 1867. 293, [3] s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na titulní s. "D 70.3". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. 

Jazyk: čeština. 

Adam, W. ZK L 01404_REÁL 

Methodische Anweisung zum Ausziehen der Quadrat- und Kubikwurzel mit Anwendung zu geometrischen 

Berechnungen, nebst zahlreichen Uebungsaufgaben. 

Wittstock, H. Stein's Verlag. Halle, Druck von H. W. Schmidt, 1869. VI, 140 s. 8° [21,5×13,5]. 

Vazba: poloplátěná (bíločervenočerný stříkaný papír na lepence), hřbet zelené plátno se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. 

"D 27". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Dietzel, C. F. ZK L 01405/1_REÁL 

Leitfaden für den Unterricht im technischen Zeichnen an Real-, Gewerbe-, Handwerker- und 

Baugewerkenschulen. I. Heft. Die Elemente der Projectionslehre. 

Leipzig, E. A. Seemann. Druck von C. Grumbach in Leipzig., 1869. VIII, 81, [1] s. 8° [19,5×13,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se slepotiskovými linkami, zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (náčrty). Provenience: na titulní s. 

modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 

na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "H 3". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Dietzel, C. F. ZK L 01405/2_REÁL 

Leitfaden für den Unterricht im technischen Zeichnen an Real-, Gewerbe-, Handwerker- und 

Baugewerkenschulen. II. Heft. Die Elemente der Schattenconstruction. 

Leipzig, E. A. Seemann. Druck von C. Grumbach in Leipzig., 1864. [4], 59, [1] s. 
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Grafická výzdoba: drobné ilustrace (náčrty). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Dietzel, C. F. ZK L 01405/3_REÁL 

Leitfaden für den Unterricht im technischen Zeichnen an Real-, Gewerbe-, Handwerker- und 

Baugewerkenschulen. III. Heft. Die Elemente der Perspective. 

Leipzig, E. A. Seemann. Druck von C. Grumbach in Leipzig., 1864. [4], 78, [2] s. 

Grafická výzdoba: drobné ilustrace (náčrty). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Dietzel, C. F. ZK L 01405/4_REÁL 

Leitfaden für den Unterricht im technischen Zeichnen an Real-, Gewerbe-, Handwerker- und 

Baugewerkenschulen. IV. Heft. Die angewandte Projectionslehre. 

Leipzig, E. A. Seemann. Druck von C. Grumbach in Leipzig., 1864. [4], 96, IV s. 

Grafická výzdoba: drobné ilustrace (náčrty). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Jahn, Jiljí Vratislav ZK L 01406_REÁL 

CHEMIE čili LUČBA. 

V PRAZE, Nakladatel kněhkupectví: I. L. Kober. Národní kněhtiskárna I. L. Kober v Praze, 1869. [4], 192, 

V-XII s. 8° [22×14,5]. 

Vazba: polousňová (růžovočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: větší ilustrace na s. 3 (mědirytina; pohled do chemické 

laboratoře) a 192 (mědirytina; chemická laboratoř v Giessenu), drobné ilustrace. Provenience: na titulní 

s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu a na titulní s. "G 3". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Kovář, Matěj Radoslav ZK L 01407/1_REÁL 

Všeobecný dějepis ku potřebě žáků na realných školách česko-slovanských. Díl I. 

V PRAZE, Nakladatel kněhkupectví: I. L. Kober. Národní kněhtiskárna I. L. Kober v Praze, 1869. [8], 305, 

[3] s. 8° [23×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "C 89 c 1", na předním přídeští 

"C 89 c". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Kovář, Matěj Radoslav ZK L 01407/2_REÁL 

Všeobecný dějepis ku potřebě žáků na realných školách česko-slovanských. Díl II. 

V PRAZE, Nakladatel kněhkupectví: I. L. Kober. Národní kněhtiskárna I. L. Kober v Praze, 1870. [4], 228, 

[8] s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 
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Krumme, Wilhelm ZK L 01408_REÁL 

Lehrbuch der Physik für höhere Schulen. 

Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. Druck von B. G. Teubner in Leipzig., 1869. X, 245, [1] s. 8° 

[21×13,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (ocelorytiny). Provenience: na titulní s. modré 

oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na 

hřbetu č. 36, na předním přídeští a na titulní s. "F 36". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Lesebuch ZK L 01409_PEC 

Lesebuch für die dritte Klasse der Volksschulen. 

Wien, Im kaiserlich-königlichen Schulbücher-Verlag. Druck von Karl Sorichet in Wien., 1869. 239, [1] s. 

8° [17,5×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (modrohnědý mramor. papír na lepence), hřbet hnědé plátno. Fyzický stav: ve hřbetu 

stopy po červotoči, pokryv desek po okrajích odřený, knižní blok rozvolněný, zašpiněný. Grafická výzdoba: 

na titulní s. viněta (mědirytina; malý státní znak Rakouského císařství). Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na versu volného listu přední předsádky 

rukopisný text "Lehrbuch des Franz Posselt dritte Klasse"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na 

předním přídeští na papírovém štítku č. 226 a 201. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva, italika. 

Jazyk: němčina. 

Manzer, Josef Dionys ZK L 01410_REÁL 

Der onomatische Sprach-Unterricht. 

Prag., Verlag von H. Dominicus. Druck von Rohlíček & Siebers in Prag., 1869. 86, [2] s. 8° [20×13]. 

Vazba: polousňová (oranžovomodročerný stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými 

linkami a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a 

na titulní s. "B 52". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Ostrow, Moritz von ZK L 01411_REÁL 

Der Bauernkrieg vom Jahre 1846 in der österreichischen Provinz Galizien. 

Wien, Jm Selbstverlage des Verfassers. Druck von L. C. Zamarski., 1869. [2], 102, [2] s. 8° [22,5×15]. 

Vazba: poloplátěná (bílohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na titulní s. a s. 102 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "C 7". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Ribot, Paul ZK L 01412 

PHILOSOPHIE DE LA SOCIÉTÉ ÉTUDE SUR NOTRE ORGANISATION SOCIALE. 

PARIS, LIBRAIRE ACADÉMIQUE DIDIER ET CIE. IMP. VICTOR GOUPY., 1869. [4], VIII, 394 s. 8° 

[19,5×13,5]. 

Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; bohatě zdobená kartuše s 

andílky po stranách a s lampou nahoře, v kartuši monogram PD). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: francouzština. 
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Vernaleken, Theodor ZK L 01413_REÁL 

Vernaleken's deutsches Lesebuch. Für die III. Klasse der österreichischen Mittelschulen. 

Wien, Verlag von L. W. Seidel & Sohn. Druck von L. W. Seidel & Sohn in Wien., 1869. V, [1], 229, [1] s. 

8° [20×13,5]. 

Vazba: polousňová (žlutohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

124", na titulní s. "B.141.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Čítanka ZK L 01414/1_PEC 

ČÍTANKA A MLUVNICE pro třetí třídu obecných škol. 

V Praze, V c. k. školním kněhoskladu., 1870. [2], 178 s. 8° [18×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (fialovohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu z obou stran natržený, pokryv přední desky po okrajích odřený, pokryv zadní 

desky téměř zcela odstraněný, některé složky rozvolněné. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; 

malý státní znak Rakouského císařství). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým 

kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu 

Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. rukopisný text "Daruje Josef Klur" a slepotiskové razítko "JOSEF 

RADIMSKÝ KNIHAŘ A OBCHODNÍK V NOVÉ PACE". Staré signatury: na hřbetu a na přední desce na 

papírovém štítku č. 35, na předním přídeští na papírovém štítku č. 180 a 164. Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Mluvnice ZK L 01414/2_PEC 

MLUVNICE ČESKÁ pro třetí třídu obecných škol. 

V Praze, V c. k. školním kněhoskladu. Z tiskárny c. k. školního kněhoskladu v Praze., 1870. [2], 120, [2] 

s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý státní znak Rakouského císařství). Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Fresenius, Remigius ZK L 01415_REÁL 

ANLEITUNG ZUR QUALITATIVEN CHEMISCHEN ANALYSE oder die Lehre von den Operationen, 

von den Reagentien und von dem Verhalten der bekannteren Körper zu Reagentien … Für ANFÄNGER 

UND GEÜBTERE. 

Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn., 1870. XXII, 482 s. 8° [22×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny). Provenience: na titulní s. modré 

oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na 

hřbetu a na titulní s. "G 47 1". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela 

vzadu vlepená tabulka. 

Gabler, Vilém ZK L 01416_PEC 

Panna Orleanská. 

V PRAZE, Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých. Tiskem dra. Ed. Grégra v Praze., 1870. 

139, [1] s. 8° [17×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (modrohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: některé listy natržené a uvolněné. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s 

modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. a na s. 33 fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce", 
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na s. [140] rukopisný text "Škol. knihovna v Pecce.". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku "80 

I.", na předním přídeští na papírovém štítku č. 124 a 11, na titulní s. č. 41, "R520", "A-130." a "C/20.". 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Helmholtz, Hermann von ZK L 01417_REÁL 

DIE LEHRE VON DER TONEMPFINDUNGEN, ALS PHYSIOLOGISCHE GRUNDLAGE FÜR DIE 

THEORIE DER MUSIK. 

BRAUNSCHWEIG, DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN., 1870. XVI, 

639, [1] s. 8° [22×15]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (ocelorytiny). Provenience: na titulní s. modré 

oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na 

hřbetu č. 37, na předním přídeští a na titulní s. "F 37". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Jireček, Josef ZK L 01418_REÁL 

ANTHOLOGIE Z LITERATURY ČESKÉ. DOBA STARÁ. SVAZEK I. 

V PRAZE, NÁKLADEM FRIDRICHA TEMPSKÉHO. Tisk Jindř. Mercy-ho., 1870. LXXII, 171, [1] s. 8° 

[21×14,5]. 

Vazba: poloplátěná (růžovočerný mramor. papír na lepence), hřbet hnědé plátno slepotiskovými linkami a 

titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu shora a zdola natržený, více složek knižního bloku rozvolněno, titulní 

l. téměř vytržen. Provenience: na titulní s. a s. 17 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "B 167 1". 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Jireček, Josef ZK L 01419_REÁL 

ANTHOLOGIE Z LITERATURY ČESKÉ. SVAZEK III. DOBA NOVÁ. 

V PRAZE, NÁKLADEM FRIDRICHA TEMPSKÉHO. Tisk Jindř. Mercy-ho v Praze, 1872. XX, 285, [3] 

s. 8° [21×14,5]. 

Vazba: polousňová (béžovohnědý stříkaný papír na lepencce), hřbet černá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: ve hřbetu stopy po červotoči. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a modré razítko v podobě stuhy s textem 

"KNĚHKUPECTVÍ J. G. WESELÍKA V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "B 38 6". 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Jireček, Josef ZK L 01420_REÁL 

ANTHOLOGIE Z LITERATURY ČESKÉ. SVAZEK III. DOBA NOVÁ. 

V PRAZE, NÁKLADEM FRIDRICHA TEMPSKÉHO. Tisk Jindř. Mercy-ho v Praze, 1872. XX, 285, [3] 

s. 8° [21×14,5]. 

Vazba: polousňová (béžovohnědý stříkaný papír na lepencce), hřbet černá useň se zlacenými linkami a 

titulem a papírovým štítkem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a modré razítko v podobě stuhy s textem 

"KNĚHKUPECTVÍ J. G. WESELÍKA V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku č. 

150, na hřbetu a na titulní s. "B 38 5". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Kunz, Karel ZK L 01421_REÁL 

Učebná a cvičebná kniha JAZYKA NĚMECKÉHO pro první třídu škol středních. 

V PLZNI, Nákladem kněhkupectví K. Maasche. Tiskem Karla Maasche v Plzni., 1870. [4], 302, [2] s. 8° 

[18×13]. 
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Vazba: polousňová (modročerný stříkaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: pokryv desek mechanicky opotřebený, listy pomačkané, zohýbané, popsané a 

zašpiněné, některé složky rozvolněné. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a rukopisný text "Veselovský A."; čtenářské poznámky. Staré 

signatury: na hřbetu "B 125 1 5", na titulní s. "B 125.1.e". Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou a 

groteskem, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Majer, Antonín ZK L 01422_REÁL 

FYSIKA PRO VYŠŠÍ ŠKOLY. 

V PRAZE., NÁKLADEM SPISOVATELOVÝM. Tisk Karla Bellmanna v Praze., 1870. [4], 511, [5] s. 8° 

[23×15]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: vazba hrozí oddělením od knižního bloku, předsádky velmi zašpiněny, některé listy 

po okrajích odřeny. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny). Provenience: na s. [1] a na titulní s. 

modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI"; čtenářské 

poznámky. Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "F 23 2". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: 

čeština. 

Pappenheim, L. ZK L 01423 

HANDBUCH DER SANITÄTS-POLIZEI. ZWEITER BAND. H-Z. 

BERLIN, VERLAG VON AUGUST HIRSCHWALD. Druck von G. Bernstein in Berlin., 1870. [6], 806 

s. 8° [23×15]. 

Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu shora a zdola odřený. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: němčina. 

Ploetz, Karl ZK L 01424_REÁL 

SCHULGRAMMATIK DER FRANZÖSISCHEN SPRACHE. 

BERLIN, VERLAG VON F. A. HERBIG…Druck von Albert Sayffaerth (vorm. Otto Schröder) in Berlin, 

1870. XII, 436 s. 8° [17×11,5]. 

Vazba: polousňová (černočervenohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; zpoza devizy s textem 

"HABENT SUA FATA LIBELLI" a akantových stvolů vyrůstající kolčí štít s monogramem F A H). 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "B 88". Barva tisku: černá. Písmo: němčina 

frakturou, antikvou a groteskem, francouzština antikvou a italikou. Jazyk: němčina, francouzština. 

Pokorný, Alois ZK L 01425_REÁL 

Dra A. Pokorného názorný přírodopis všech tří říší. Pro nižší oddělení středních škol českoslovanských. 

Dra A. Pokorného názorný přírodopis živočišstva. 

V Praze, Nákladem Bedřicha Tempského. Tiskem Jindř. Mercy-ho v Praze., 1870. [4], VI, 277, [1] s. 8° 

[21,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (modročerný stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: pokryv desek mechanicky opotřebený, ve hřbetu stopy po červotoči. Grafická 

výzdoba: na titulních s. viněty (čárový lept; vydra říční s ulovenou rybou u tlamy a běžící pes), četné drobné 

ilustrace (zvířata). Provenience: na versu volného listu přední předsádky zbytek barevné nálepky, na titulní 

s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a modré razítko 

v podobě stuhy s textem "KNĚHKUPECTVÍ J. G. WESELÍKA V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu 

a na titulní s. "E 53 2". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 
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Bardey, Ernst August ZK L 01426_REÁL 

QUADRATISCHE GLEICHUNGEN MIT DEN LÖSUNGEN FÜR OBEREN KLASSEN DER 

GYMNASIEN UND REALSCHULEN. 

LEIPZIG, DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER. Druck von B. G. Teubner., 1871. [4], 86, [2] 

s. 8° [22×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; heraldický znak - v renesančním 

štítě monogram s písmeny B, G a T, na korunované turnajské přilbě s přikryvadly vpravo hledící vyskakující 

gryf, vše neznámých tinktur). Provenience: na titulní s. a s. [88] modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "D 

66". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Janoušek, František Vítězslav ZK L 01427_PEC 

THEORETICKO-PRAKTICKÁ NAUKA O ZPĚVU. PRO STŘEDNÍ ŠKOLY, ÚSTAVY UČITELSKÉ, 

SPOLKY ZPĚVÁCKÉ, JAKOŽ I PRO KAŽDÉHO KDO BY SE VE ZPĚVU VZDĚLATI CHTĚL. 

V PRAZE, NAKLADATEL KNĚHKUPECTVÍ: I. L. KOBER. Národní kněhtiskárna: I. L. Kober v Praze., 

1871. [8], 48, 135, [1] s. 8° [21,5×14,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno). Fyzický stav: pokryv desek po 

okrajích natržený, některé listy natržené. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým 

kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu 

Kryštofa Haranta PECKA", na versu volného listu přední předsádky rukopisný text "Brož H. II.", na titulní 

s. černé elipsovité razítko s textem "KNĚHKUPECTVÍ I. L. KOBER V PRAZE". Staré signatury: na 

předním přídeští na papírovém štítku č. 179 a 163. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: 

čeština. 

Jireček, Josef ZK L 01428_REÁL 

ČÍTANKA PRO PRVNÍ TŘÍDU NIŽŠÍHO GYMNASIA. 

V PRAZE, NÁKLADEM FRIDRICHA TEMPSKÉHO. Tisk Jindř. Mercy-ho v Praze, 1871. [8], 236 s. 8° 

[19,5×13]. 

Vazba: polousňová (bílorůžový stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a modré razítko v podobě stuhy s textem "KNĚHKUPECTVÍ J. G. 

WESELÍKA V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu "B 27 6", na titulní s. "B 27 f". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Liman, Christian Leopold Carl ZK L 01429 

PRACTISCHES HANDBUCH DER GERICHTLICHEN MEDICIN. Erster Band. (Biologischer Theil.) 

Berlin, Verlag von August Hirschwald. Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin., 1871. XX, 772 s. 8° 

[24×17]. 

Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu shora i zdola natržený a částečně odstraněný, zčernalý. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Liman, Christian Leopold Carl ZK L 01430 

PRACTISCHES HANDBUCH DER GERICHTLICHEN MEDICIN. Zweiter Band. (Thanatologischer 

Theil.) 

Berlin, Verlag von August Hirschwald. Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin., 1871. XXIV, 1046 s. 8° 

[24×17]. 
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Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu shora i zdola natržený. Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva. Jazyk: němčina. 

Martin, Konrad ZK L 01431_REÁL 

KATOLICKÁ VĚROUKA pro střední školy. 

V PRAZE, Nakladatel kněhkupectví: I. L. Kober. Národní kněhtiskárna I. L. Kober., 1871. [10], 194 s. 8° 

[22×14,5]. 

Vazba: poloplátěná (fialovohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskovými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a modré razítko v podobě stuhy s textem "KNĚHKUPECTVÍ 

J. G. WESELÍKA V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "L 52 3". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Martinák, František ZK L 01432_REÁL 

Česká čítanka pro první třídu škol středních. 

V Praze, Nakladatel kněhkupectví: I. L. Kober. Národní kněhtiskárna I. L. Kober v Praze, 1871. [4], 213, 

[3] s. 8° [19,5×13,5]. 

Vazba: polousňová (béžovohnědý stříkaný papír na lepencce), hřbet černá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "B 

143". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Quadrat, Bernhard ZK L 01433_REÁL 

Základové Chemie. 

Brno, Tiskem a nákladem Karla Winikera., 1871. 169, [3] s. 8° [22×14,5]. 

Vazba: polousňová (béžovohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny). Provenience: na titulní s. 

modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 

na hřbetu č. 27, na titulní s. "G 27". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Roscoe, Henry Enfield ZK L 01434_REÁL 

KURZES LEHRBUCH DER CHEMIE NACH DEN NEUESTEN ANSICHTEN DER WISSENSCHAFT. 

BRAUNSCHWEIG, DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN., 1871. XX, 426 

s. 8° [18×12]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se slepotiskem a zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny). Provenience: na titulní s. 

modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 

na hřbetu a na titulní s. "G 48". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu 

vlepená tabulka. 

Schuberth, Julius ZK L 01435 

Kleines musikalisches Conversations-Lexikon. Ein encyklopaedisches Handbuch enthaltend das 

Wichtigste aus der Musikwissenschaft, die Biographien aller berühmten Componisten, Virtuosen, 

Dilettanten, musikal. Schriftsteller, Instrumentenmacher etc., sowie Beschreibung aller Instrumente und 

Erklärung der in der Musik vor-kommenden Fremd- und Kunstwörter. 

LEIPZIG. NEW-YORK., Verlag von J. Schubert & Co. PHILADELPHIA. Druck von Friedrich Gröber in 

Leipzig., 1871. XXI, [1], 452 s. 8° [17,5×12]. 
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Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: pokryv hřbetu po okrajích natržený, některé složky uvolněné. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, 

italika, grotesk. Jazyk: němčina. 

Stankovský, Josef Jiří ZK L 01436_PEC 

Král-bídák. Historický nástin z doby panování Ludvíka XV. 

V PRAZE, Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých. Tiskem dra. Ed. Grégra v Praze., 1871. 

148 s. 8° [17×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (zelenohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA", na titulní s. a na s. 87 fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce", na titulní s., 83 a na zadním 

přídeští modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa 

Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku "P 53", na předním přídeští na papírovém 

štítku č. 176 a 160, na titulní s. č. 49, "P53", "A129." a "C/20.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, 

grotesk. Jazyk: čeština. 

Шерцль, В. И. ZK L 01437 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА СЛАВЯНСКИХЪ И ДРУГИХЪ РОДСТВЕННЫХЪ 

ЯЗЫКОВЪ. ЧАСТЬ І. ФОНЕТИКА. 

ХАРЬКОВЪ [Charkov], ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФІИ., 1871. XXXVI, 682 s. 8° 

[24,5×17]. 

Vazba: polousňová (hnědočervený papír na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami 

a ornamenty. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: cyrilice. Jazyk: ruština. 

Thomson, William; Tait, Peter Guthrie ZK L 01438_REÁL 

HANDBUCH DER THEORETISCHEN PHYSIK. ERSTER BAND. ERSTER THEIL. 

BRAUNSCHWEIG, DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN., 1871. XIX, 

[1], 380, 8 s. 8° [21,5×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu č. 38 1, na předním přídeští a na titulní s. "F 

38 1". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Thomson, William; Tait, Peter Guthrie ZK L 01439_REÁL 

HANDBUCH DER THEORETISCHEN PHYSIK. ERSTER BAND. ZWEITER THEIL. 

BRAUNSCHWEIG, DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN., 1874. XXVI, 

453, [1] s. 8° [21,5×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu č. 38 2, na předním přídeští a na titulní s. "F 

38 2". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Emsmann, Gustav ZK L 01440_REÁL 

Mathematische Excursionen. Ein Uebungsbuch zum Gebrauche in den oberen Classen höherer 

Lehranstalten ind beim Selbststudium. 

Halle a/S., Verlag von Louis Nebert. Druck von E. Karras., 1872. VIII, [2], 218 s. 8° [22×14,5]. 
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Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na titulní s. a s. 218 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "D 65". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, italika, grotesk. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu 2 vlepené tabulky. 

Ricard, Anselme ZK L 01441_REÁL 

Kurzgefasste Conversations-Grammatik der Französischen Sprache. 

PRAG, C. H. HUNGER, K. K. HOFBUCHHANDLER. Typogr.: Wilhelm Baensch, Leipzig., 1872. [10], 

239, [1] s. 8° [20×13,5]. 

Vazba: polousňová (černočervenožlutý mramor. papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "B 166". Barva tisku: 

černá. Písmo: němčina frakturou a groteskem, francouzština antikvou. Jazyk: němčina, francouzština. 

Secchi, Angelo Pietro ZK L 01442_REÁL 

DIE SONNE. DIE WICHTIGEREN NEUEN ENTDECKUNGEN ÜBER IHREN BAU, IHRE 

STRAHLUNGEN, IHRE STELLUNG IM WELTALL UND IHR VERHÄLTNISS ZU DEN ÜBRIGEN 

HIMMELSKÖRPERN. 

BRAUNSCHWEIG, DRUCK UND VERLAG VON GEORGE WESTERMANN., 1872. XVI, 852 s. 8° 

[22,5×15]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: frontispis (fotografie, Slunce), celostránkové ilustrace na 

s. 52 (mědirytina; Slunce), drobné ilustrace. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na hřbetu 

č. 35, na titulní s. "F 35". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na 

s. 19, 217, 224, 225, 232, 241, 320, 432, 513, 817. 

Stankovský, Josef Jiří ZK L 01443_PEC 

Odboj Nizozemska proti Filipu II. 

V PRAZE, Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých. Tiskem dra. Ed. Grégra v Praze., 1872. 

1-32, 129-160, 65-200 s. zach. 8° [17×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (fialovozelený mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: nekompl.; některé složky uvolněné. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s 

modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce", na titulní 

s., s, 87 a 200 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě 

Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku "P 54", na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 7 a 6, na titulní s. "P54", "A.135." a "C/20.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. 

Jazyk: čeština. 

Starý, Karel ZK L 01444_PEC 

Život zvířat. Část I. 

V PRAZE, Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých. Tiskem dra. Ed. Grégra v Praze., 1872. 

159, [1] s. 8° [16,5×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (růžovomodrý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: pokryv desek po okrajích odřený. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s 

modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. a na s. 33 fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce", 

na titulní s. a na s. 157 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na 

hradě Kryštofa Haranta Pecka", na s. [160] rukopisný text "Školní knihovna v Pecce". Staré signatury: na 
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hřbetu na papírovém štítku "P 47", na předním přídeští na papírovém štítku č. 128 a 115, na titulní s. č. 

244, "P47", "A.131." a "C/20.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Starý, Karel ZK L 01445_PEC 

Život zvířat. Část II. 

V PRAZE, Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých. Tiskem dra. Edv. Grégra v Praze., 1873. 

176 s. 8° [16,5×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (žlotozelenočervený stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: chybějí volné listy obou předsádek. Provenience: na titulní s. fialové razítko s textem 

"Ob.knihovna v Pecce", na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na 

titulní s. a na s. 176 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na 

hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 103 a 91, na 

titulní s. "S 51", "A 275." a "C/12.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Studnička, František Josef ZK L 01446_PEC 

O povětrnosti. 

V PRAZE, Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých. Tiskem dra. Ed. Grégra v Praze., 1872. 

164, [4] s. 8° [16,5×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (šedobílý stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na 

příloze, titulní s. a na s. [168] modré kulaté razítko s opisem ["AKADEMICKO ČTENÁŘSKÁ JEDNOTA"] 

a nápisem ["V JIČÍNĚ"], na přílohze na titulní s., a na s. 31 fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce", 

na titulní s. a s. [168] modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na 

hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku "P57", na předním přídeští 

na papírovém štítku č. 9 a 8, na titulní s. "P57", "A.197" a "C/20.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, 

italika. Jazyk: čeština. Přílohy: před titulem vlepená mapa (mapa srážek zemí koruny České). 

Dittmar, Heinrich ZK L 01447_REÁL 

Leitfaden der Weltgeschichte für mittlere und untere Gymnasialklassen oder lateinische Schulen, Real- und 

Bürgerschulen, Pädagogien und andere Anstalten. 

Heidelberg, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung. C. F. Winter'sche Buchdruckerei in Darmstadt., 1873. 

VIII, 251, [1] s. 8° [21,5×14]. 

Vazba: poloplátěná (zelenohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. 

"C 209". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Gottschall, Rudolf von ZK L 01448/1_REÁL 

Poetik. Die Dichtkunst und ihre Technik. Erster Band. 

Breslau, Verlag von Eduard Trewendt. Druck von Robert Ritschowsky in Breslau., 1873. XVI, [2] s. 8° 

[19×13,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "B 174". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Gottschall, Rudolf von ZK L 01448/2_REÁL 

Poetik. Die Dichtkunst und ihre Technik. Zweiter Band. 

Breslau, Verlag von Eduard Trewendt. Druck von Robert Ritschowsky in Breslau., 1873. IV, 276 s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Mantegazza, Paolo ZK L 01449 

FISIOLOGIA DELL'AMORE. 

MILANO, PRESSO GIUSEPPE BERNARDONI TIPOGRAFO E LA LIBRERIA BRIGOLA., 1873. VIII, 

390, [2] s. 8° [18×12,5]. 

Vazba: polousňová (oranžový papír na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: italština. 

Matice ZK L 01450_PEC 

MATICE PRŮMYSLNICKÁ. Ročníku I. č. 4. Sborník průmyslnický. 

V PRAZE, Nákladem Matice průmyslnické. Tiskárna: J. Otto v Praze, 1873. [4], 83, [1] s. 8° [17,5×13]. 

Vazba: poloplátěná (červenočernožlutý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. (mědirytina; dvoukolový vůz tažený gryfem), drobné 

ilustrace (nové vynálezy). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem 

s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA", na titulní s. rukopisný text "Beneš Boh.", na titulní s. a na s. [84] modré kulaté razítko s 

vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka", na titulní s. a 

na s. [84] modré kulaté razítko s opisem ["AKADEMICKO ČTENÁŘSKÁ JEDNOTA"] a nápisem ["V 

JIČÍNĚ"]. Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku "E 3", na předním přídeští na papírovém štítku 

č. 91 a 80, na titulní s. "P36", "E 3." a "C/20.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: 

čeština. 

Matice ZK L 01451/1_PEC 

MATICE PRŮMYSLNICKÁ. Ročníku II. č. 3. a 4. Novinky z výstavy světové ve Vídni 1873. 

V PRAZE, Nákladem Matice průmyslnické. Tiskárna: J. Otto v Praze, 1874. XVI, 105, [1] s. 8° [16,5×13]. 

Vazba: poloplátěná (červenočernožlutý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. (mědirytina; dvoukolový vůz tažený gryfem), drobné 

ilustrace (nové vynálezy). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem 

s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA", na versu volného listu přední předsádky černé razítko ve tvaru štítu neseného sokolem s textem 

"TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA „SOKOL“ PRO PECKU A OKOLÍ" a modré kulaté razítko s vyobrazením 

hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka", na titulní s. červené razítko 

ve tvaru štítu neseného sokolem s textem "TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA „SOKOL“ PRO PECKU A 

OKOLÍ". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku "P 58", na předním přídeští na papírovém štítku 

č. 181 a 165, na versu volného listu přední předsádky "P58", na titulní s. č. 7. Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Lamartine, Alphonse de ZK L 01451/2_PEC 

GRAZIELLA. 

V PRAZE, NAKLADATEL: THEODOR MOUREK. Tiskem J. S. Skrejšovského v Praze., 1872. [2], 126 

s. 

Provenience: na titulní s. červené razítko ve tvaru štítu neseného sokolem s textem "TĚLOVÝCHOVNÁ 

JEDNOTA „SOKOL“ PRO PECKU A OKOLÍ", 126 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka 
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uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 

Schulz, Ferdinand ZK L 01452_PEC 

JOSEF JUNGMANN. 

V PRAZE, Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých. Tiskem dra. Edv. Grégra v Praze., 1873. 

132 s. 8° [17×11]. 

Vazba: poloplátěná (zelenohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: některé složky uvolněné. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým 

kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu 

Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. a na s. 132 modré kulaté razítko s textem "AKADEMICKO 

ČTENÁŘSKÁ JEDNOTA V JIČÍNĚ", na titulní s. a na s. 131 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu 

Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu na 

papírovém štítku "P 62", na předním přídeští na papírovém štítku č. 170 a 154, na titulní s. "P 62", "E-70" 

a "C/20.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Smolík, Josef ZK L 01453_REÁL 

Početní kniha pro nižší gymnasium. I. díl. 

V PRAZE, Nákladem kněhkupectví: I. L. Kober. Národní kněhtiskárna: I. L. Kober v Praze., 1873. [4], 

187, [1] s. 8° [22×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY 

V LITOMYŠLI" a fialové razítko s textem "KNĚHKUPECTVÍ J. G. VESELÍKA"; čtenářské poznámky. Staré 

signatury: na titulní s. "D 40". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Geigel, Alois; Hirt, Ludwig; Merkel, Gottlieb ZK L 01454 

HANDBUCH der Speciellen Pathologie und Therapie. ERSTER BAND. HANDBUCH DER 

ÖFFENTLICHEN GESUNDHEITS-PFLEGE UND DER GEWERBE-KRANKHEITEN. 

LEIPZIG, VERLAG VON F. C. W. VOGEL. Druck von J. B. Hirschfeld in Leipzig., 1874. X, 564 s. 8° 

[22,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu shora a po okrajích natržený. Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Liebermeister, C. ZK L 01455 

HANDBUCH der Speciellen Pathologie und Therapie ZWEITER BAND. HANDBUCH DER ACUTEN 

INFECTIONSKRANKHEITEN. ERSTER THEIL. 

LEIPZIG, VERLAG VON F. C. W. VOGEL. Druck von J. B. Hirschfeld in Leipzig., 1874. X, 666 s. 8° 

[22,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu natržený. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. 

Jazyk: němčina. 

Thomas, L. ZK L 01456 

HANDBUCH der Speciellen Pathologie und Therapie ZWEITER BAND. HANDBUCH DER ACUTEN 

INFECTIONSKRANKHEITEN. ZWEITER THEIL. 

LEIPZIG, VERLAG VON F. C. W. VOGEL. Druck von J. B. Hirschfeld in Leipzig., 1874. X, 753, [1] s. 

8° [22,5×15,5]. 
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Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu shora i zdola natržený. Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Baeumler, Ch.; Heller, A.; Bollinger, O. ZK L 01457 

HANDBUCH der Speciellen Pathologie und Therapie DRITTER BAND. HANDBUCH DER 

CHRONISCHEN INFECTIONSKRANKHEITEN. 

LEIPZIG, VERLAG VON F. C. W. VOGEL. Druck von J. B. Hirschfeld in Leipzig., 1874. X, 629, [1] s. 

8° [22,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu shora natržený, zčernalý. Grafická výzdoba: drobné 

ilustrace (mědirytiny). Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Schroeder, Karl ZK L 01458 

HANDBUCH der Speciellen Pathologie und Therapie. ZEHTNER BAND. HANDBUCH DER 

KRANKHEITEN DER WEIBLICHEN GESCHLECHTSORGANE. 

LEIPZIG, VERLAG VON F. C. W. VOGEL. Druck von J. B. Hirschfeld in Leipzig., 1874. VIII, 528 s. 8° 

[22,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu natržený. Grafická výzdoba: drobné ilustrace 

(mědirytiny). Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Lorscheid, L. ZK L 01459_REÁL 

Lehrbuch der organischen Chemie. 

Freiburg im Breisgau, Herder'sche Verlagshandlung. Buchdruckerei der Herder'schen Verlagshandlung in 

Freiburg., 1874. XI, [1], 255, [5] s. 8° [22×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; náčiní k chemickým pokusům), 

drobné ilustrace (mědirytiny). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "G 46 2". Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: na s. [256] 3 vlepené tabulky. 

Lorscheid, L. ZK L 01460_REÁL 

Lehrbuch der anorganischen Chemie. 

Freiburg im Breisgau, Herder'sche Verlagshandlung. Buchdruckerei der Herder'schen Verlagshandlung in 

Freiburg., 1876. XI, [1], 297, [7] s. 8° [22×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny). Provenience: na titulní s. modré 

oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na 

hřbetu a na titulní s. "G 46 1". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené 

tabulky na s. I, 284. 

Meyers Konversations-Lexikon ZK L 01461_REÁL 

Meyers Konversations-Lexikon. Eine Encyklopädie des allgemeinen Wissens. Erster Band. A - Asiatische 

Türkei. 

Hildburghausen, Verlag des Bibliographischen Jnstituts. Druck vom Bibliographischen Jnstitut in 

Hildburghausen., 1874. [4], 998, [6] s. 8° [24×17]. 
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Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: pokryv hřbetu silně odřený, s. [999] vytržená. Grafická výzdoba: na s. 1 ozdobný rámec titulu 

(ocelorytina; plasticky pojatý obdélný rám se čtyřma ušima, nad rámem přímá římsa). Provenience: na 

titulní s. červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI", na 

zadním přídeští modré oválné razítko s textem "RUD. LANA KNIHAŘ LITOMYŠL". Staré signatury: na 

hřbetu a na titulní s. "B 208 1", na titulní s. "B.206.1". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: 

němčina. 

Meyers Konversations-Lexikon ZK L 01462_REÁL 

Meyers Konversations-Lexikon. Eine Encyklopädie des allgemeinen Wissens. Zweiter Band. Asien - 

Berlicke. 

Hildburghausen, Verlag des Bibliographischen Jnstituts. Druck vom Bibliographischen Jnstitut in 

Hildburghausen., 1874. [4], 1026, [4] s. 8° [24×17]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: pokryv hřbetu silně odřený. Grafická výzdoba: na s. 1 ozdobný rámec titulu (ocelorytina; plasticky 

pojatý obdélný rám se čtyřma ušima, nad rámem přímá římsa). Provenience: na titulní s. červené oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na 

titulní s. "B 208 2". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Meyers Konversations-Lexikon ZK L 01463_REÁL 

Meyers Konversations-Lexikon. Eine Encyklopädie des allgemeinen Wissens. Dritter Band. Berlin - 

Bureja. 

Leipzig, Verlag des Bibliographischen Jnstituts. Druck vom Bibliographischen Jnstitut in Leipzig., 1874. 

[4], 1018, [6] s. 8° [24×17]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: pokryv hřbetu silně odřený. Grafická výzdoba: na s. 1 ozdobný rámec titulu (ocelorytina; plasticky 

pojatý obdélný rám se čtyřma ušima, nad rámem přímá římsa), drobné ilustrace. Provenience: na titulní s. 

červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 

na hřbetu a na titulní s. "B 208 3". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Meyers Konversations-Lexikon ZK L 01464_REÁL 

Meyers Konversations-Lexikon. Eine Encyklopädie des allgemeinen Wissens. Vierter Band. Buren - 

Darmsaiten. 

Leipzig, Verlag des Bibliographischen Jnstituts. Druck vom Bibliographischen Jnstitut in Leipzig., 1875. 

[4], 1034, [6] s. 8° [24×17]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: pokryv hřbetu silně odřený. Grafická výzdoba: na s. 1 ozdobný rámec titulu (ocelorytina; plasticky 

pojatý obdélný rám se čtyřma ušima, nad rámem přímá římsa), drobné ilustrace. Provenience: na titulní s. 

červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 

na hřbetu a na titulní s. "B 208 4". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Meyers Konversations-Lexikon ZK L 01465_REÁL 

Meyers Konversations-Lexikon. Eine Encyklopädie des allgemeinen Wissens. Fünfter Band. Darmstadt - 

Eleganz. 

Leipzig, Verlag des Bibliographischen Jnstituts. Druck vom Bibliographischen Jnstitut in Leipzig., 1875. 

[4], 1030, [8] s. 8° [24×17]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: pokryv hřbetu silně odřený. Grafická výzdoba: na s. 1 ozdobný rámec titulu (ocelorytina; plasticky 

pojatý obdélný rám se čtyřma ušima, nad rámem přímá římsa), drobné ilustrace. Provenience: na titulní s. 
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červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 

na hřbetu a na titulní s. "B 208 5". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Meyers Konversations-Lexikon ZK L 01466_REÁL 

Meyers Konversations-Lexikon. Eine Encyklopädie des allgemeinen Wissens. Sechster Band. Elegie - 

Frankomanie. 

Leipzig, Verlag des Bibliographischen Jnstituts. Druck vom Bibliographischen Jnstitut in Leipzig., 1875. 

[4], 1040, [6] s. 8° [24×17]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: pokryv hřbetu silně odřený. Grafická výzdoba: na s. 1 ozdobný rámec titulu (ocelorytina; plasticky 

pojatý obdélný rám se čtyřma ušima, nad rámem přímá římsa), drobné ilustrace. Provenience: na titulní s. 

červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 

na hřbetu a na titulní s. "B 208 6". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. Přílohy: 

vlepená tabulka na s. 960. 

Meyers Konversations-Lexikon ZK L 01467_REÁL 

Meyers Konversations-Lexikon. Eine Encyklopädie des allgemeinen Wissens. Siebenter Band. Frankreich 

- Gotthelf. 

Leipzig, Verlag des Bibliographischen Jnstituts. Druck vom Bibliographischen Jnstitut in Leipzig., 1876. 

[4], 1040, [6] s. 8° [24×17]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: pokryv hřbetu silně odřený. Grafická výzdoba: na s. 1 ozdobný rámec titulu (ocelorytina; plasticky 

pojatý obdélný rám se čtyřma ušima, nad rámem přímá římsa), drobné ilustrace. Provenience: na titulní s. 

červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 

na hřbetu a na titulní s. "B 208 7". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Meyers Konversations-Lexikon ZK L 01468_REÁL 

Meyers Konversations-Lexikon. Eine Encyklopädie des allgemeinen Wissens. Achter Band. Gottland - 

Holar. 

Leipzig, Verlag des Bibliographischen Jnstituts. Druck vom Bibliographischen Jnstitut in Leipzig., 1876. 

[4], 1016, [4], 8 s. 8° [24×17]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: ve hřbetu stopy po červotoči. Grafická výzdoba: na s. 1 ozdobný rámec titulu (ocelorytina; plasticky 

pojatý obdélný rám se čtyřma ušima, nad rámem přímá římsa), drobné ilustrace. Provenience: na titulní s. 

červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 

na hřbetu a na titulní s. "B 208 8". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Meyers Konversations-Lexikon ZK L 01469_REÁL 

Meyers Konversations-Lexikon. Eine Encyklopädie des allgemeinen Wissens. Neunter Band. Holbach - 

Kirschäther. 

Leipzig, Verlag des Bibliographischen Jnstituts. Druck vom Bibliographischen Jnstitut in Leipzig., 1876. 

[4], 1048, [4] s. 8° [24×17]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: ve hřbetu stopy po červotoči. Grafická výzdoba: na s. 1 ozdobný rámec titulu (ocelorytina; plasticky 

pojatý obdélný rám se čtyřma ušima, nad rámem přímá římsa), drobné ilustrace. Provenience: na titulní s. 

červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 

na hřbetu a na titulní s. "B 208 9". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 
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Meyers Konversations-Lexikon ZK L 01470_REÁL 

Meyers Konversations-Lexikon. Eine Encyklopädie des allgemeinen Wissens. Zehnter Band. Kirschbaum 

- Luzy. 

Leipzig, Verlag des Bibliographischen Jnstituts. Druck vom Bibliographischen Jnstitut in Leipzig., 1877. 

[4], 1048, [4] s. 8° [24×17]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: ve hřbetu stopy po červotoči. Grafická výzdoba: na s. 1 ozdobný rámec titulu (ocelorytina; plasticky 

pojatý obdélný rám se čtyřma ušima, nad rámem přímá římsa), drobné ilustrace. Provenience: na titulní s. 

červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 

na hřbetu a na titulní s. "B 208 10". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Meyers Konversations-Lexikon ZK L 01471_REÁL 

Meyers Konversations-Lexikon. Eine Encyklopädie des allgemeinen Wissens. Elfter Band. Luzzara - 

Nexus. 

Leipzig, Verlag des Bibliographischen Jnstituts. Druck vom Bibliographischen Jnstitut in Leipzig., 1877. 

[4], 1048, [4] s. 8° [24×17]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: ve hřbetu stopy po červotoči. Grafická výzdoba: na s. 1 ozdobný rámec titulu (ocelorytina; plasticky 

pojatý obdélný rám se čtyřma ušima, nad rámem přímá římsa), drobné ilustrace. Provenience: na titulní s. 

červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 

na hřbetu a na titulní s. "B 208 11". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Meyers Konversations-Lexikon ZK L 01472_REÁL 

Meyers Konversations-Lexikon. Eine Encyklopädie des allgemeinen Wissens. Zwölfter Band. Ney - 

Plünderung. 

Leipzig, Verlag des Bibliographischen Jnstituts. Druck vom Bibliographischen Jnstitut in Leipzig., 1877. 

[4], 1024, [4] s. 8° [24×17]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na s. 1 ozdobný rámec titulu (ocelorytina; plasticky pojatý obdélný rám se 

čtyřma ušima, nad rámem přímá římsa), drobné ilustrace. Provenience: na titulní s. červené oválné razítko 

s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní 

s. "B 208 12". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Meyers Konversations-Lexikon ZK L 01473_REÁL 

Meyers Konversations-Lexikon. Eine Encyklopädie des allgemeinen Wissens. Dreizehnter Band. Plüsch - 

Säen. 

Leipzig, Verlag des Bibliographischen Jnstituts. Druck vom Bibliographischen Jnstitut in Leipzig., 1878. 

[4], 1024, [4] s. 8° [24×17]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: ve hřbetu stopy po červotoči. Grafická výzdoba: na s. 1 ozdobný rámec titulu (ocelorytina; plasticky 

pojatý obdélný rám se čtyřma ušima, nad rámem přímá římsa), drobné ilustrace. Provenience: na titulní s. 

červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 

na hřbetu a na titulní s. "B 208 13". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Meyers Konversations-Lexikon ZK L 01474_REÁL 

Meyers Konversations-Lexikon. Eine Encyklopädie des allgemeinen Wissens. Vierzehnter Band. Säge - 

Tasman. 

Leipzig, Verlag des Bibliographischen Jnstituts. Druck vom Bibliographischen Jnstitut in Leipzig., 1878. 

[4], 1086, [4] s. 8° [24×17]. 
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Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: ve hřbetu stopy po červotoči. Grafická výzdoba: na s. 1 ozdobný rámec titulu (ocelorytina; plasticky 

pojatý obdélný rám se čtyřma ušima, nad rámem přímá římsa), drobné ilustrace. Provenience: na titulní s. 

červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 

na hřbetu a na titulní s. "B 208 14". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Meyers Konversations-Lexikon ZK L 01475_REÁL 

Meyers Konversations-Lexikon. Eine Encyklopädie des allgemeinen Wissens. Fünfzehnter Band. 

Tasmania - Zz. 

Leipzig, Verlag des Bibliographischen Jnstituts. Druck vom Bibliographischen Jnstitut in Leipzig., 1878. 

[4], 1080, [4] s. 8° [24×17]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: ve hřbetu stopy po červotoči. Grafická výzdoba: na s. 1 ozdobný rámec titulu (ocelorytina; plasticky 

pojatý obdélný rám se čtyřma ušima, nad rámem přímá římsa), drobné ilustrace. Provenience: na titulní s. 

červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 

na hřbetu a na titulní s. "B 208 15". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Meyers Konversations-Lexikon ZK L 01476_REÁL 

Meyers Konversations-Lexikon. Eine Encyklopädie des allgemeinen Wissens. Siebzehnter Band. Jahres-

Supplement 1879-1880. 

Leipzig, Verlag des Bibliographischen Jnstituts. Druck vom Bibliographischen Jnstitut in Leipzig., 1880. 

XIV, 1034, [4] s. 8° [24,5×16,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se slepotiskem, zlacenými linkami a 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu shora po okrajích natržený. Grafická výzdoba: na s. 1 

ozdobný rámec titulu (ocelorytina; plasticky pojatý obdélný rám se čtyřma ušima, nad rámem přímá římsa), 

drobné ilustrace. Provenience: na s. I červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a s. I "B 208 19". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, 

antikva. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 68, 654, 664, 675, 706, 880, 996, zcela vzadu. 

Meyers Konversations-Lexikon ZK L 01477_REÁL 

[Meyers Konversations-Lexikon. Atlas zu Meyers Konversations-Lexikon] 

[Leipzig], [Bibliographisches Institut], [1879]. 180 l. 8° [24×17]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: nekompl., chybí titulní l. Grafická výzdoba: celý svazek tvoří ilustrace ke slovníkové řadě (ocelorytiny, 

mědirytiny; nejrůznější náměty, zejm. živá i neživá příroda, technické vynálezy apod.). Provenience: na 

versu volného listu přední předsádky a s. 1 červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na versu volného listu přední předsádky "B 208 17". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Schlüssel ZK L 01478_REÁL 

Schlüssel zu Meyers Konversations-Lexikon. 

Leipzig, Verlag des Bibliographischen Jnstituts. Druck vom Bibliographischen Jnstitut in Leipzig., 1880. 

XII, 304 s. 8° [24×17]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na titulní s. červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "B 208 20", na titulní s. "B.208.20". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Salmon, George ZK L 01479_REÁL 

ANALYTISCHE GEOMETRIE DES RAUMES. I. THEIL. DIE ELEMENTE UND DIE THEORIE DER 

FLÄCHEN ZWEITEN GRADES. 

LEIPZIG, DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER., 1879. XXIII, [1], 362 s. 8° [22,5×15]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (náčrty). Provenience: na titulní s. červené oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na 

titulní s. "H 61 1". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Salmon, George ZK L 01480_REÁL 

ANALYTISCHE GEOMETRIE DES RAUMES. II. THEIL. ANALYTISCHE GEOMETRIE DER 

CURVEN IM RAUME UND DER ALGEBRAISCHEN FLÄCHEN. 

LEIPZIG, DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER., 1874. XX, 690, [2] s. 8° [22,5×15]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu po okrajích odřený. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; 

heraldický znak - v renesančním štítě monogram s písmeny B, G a T, na korunované turnajské přilbě s 

přikryvadly vpravo hledící vyskakující gryf, vše neznámých tinktur), drobné ilustrace (náčrty). 

Provenience: na titulní s. červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "H 61 2". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. 

Jazyk: němčina. 

Simpson, James Young ZK L 01481 

CLINIQUE OBSTÉTRICALE ET GYNÉCOLOGIQUE. 

PARIS, LIBRAIRE J.-B. BAILLIÉRE ET FILS. Typog. de A. MOUSSIN., 1874. XI, [1], 800 s. 8° 

[22,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (zelený papír na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu z jedné strany zcela odtržený. Grafická výzdoba: 

celostránková ilustrace na s. 559 (mědirytina; ženská děloha), drobné ilustrace. Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, italika. Jazyk: francouzština. 

Škoda, Jakub ZK L 01482/1_PEC 

Grammatika francouzská pro nižší a střední třídy reálných škol a pro střední třídy realných gymnasií. 

V PRAZE., Nakladatel Fr. A. Urbánek, kněhkupec. Tiskem Rohlíčka a Sieverse v Praze., 1874. [4], 114, 

[2] s. 8° [18,5×13]. 

Vazba: poloplátěná (šedočervený mramor. papír na lepence), hřbet zelenošedé plátno se zlacenými 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: pokryv vazby mechanicky opotřeben, knižní blok se rozpadá, vazba hrozí 

oddělením od knižního bloku. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; v kruhovém rámečku 

monogram FU). Provenience: na předním přídeští fialové razítko s textem "STÁTNÍ HRAD PECKA"; 

čtenářské poznámky. Staré signatury: na předním přídeští č. 596 a na papírovém štítku č. 483. Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština, francouzština. 

Škoda, Jakub ZK L 01482/2_PEC 

Francouzská CVIČEBNÁ KNIHA. Díl první: Tvarosloví. Pro první i druhou třídu reálných škol a pro třetí 

třídu reálných gymnasií. 

V PRAZE., Nakladatel Fr. A. Urbánek, kněhkupec. Tiskem Rohlíčka a Sieverse v Praze., 1874. [4], 279, 

[5] s. 
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Provenience: na titulní s. modré elipsovité razítko s textem "THEODOR MOUREK KNĚHKUPECTVÍ A 

PŮJČOVNA (FILIÁLKA PRAŽSKÉ FIRMY) V JIČÍNĚ". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: 

čeština, francouzština. 

Thein, S. ZK L 01483 

Der Talmud, oder das Princip des planetarischen Einflusses nach der Anschauung des Talmuds. 

Prag, Buchdruckerei von Gottlieb Schmelkes. Verlag des Verfassers., 1874. 80 s. 8° [20×14]. 

Vazba: poloplátěná (modročerný stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskovými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Staré signatury: na hřbetu "L 64". Barva tisku: černá. Písmo: němčina 

frakturou, hebrejština hebrejským písmem. Jazyk: němčina. 

Thomassen, J. H. ZK L 01484_REÁL 

Geschichte und System der Natur. 

Cöln u. Leipzig, Eduard Heinrich Mayer. Druck von W. Drugulin in Leipzig., 1874. X, 335, [1] s. 8° 

[18,5×12,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se slepotiskem, zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny). Provenience: na titulní s. a s. III 

modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 

na hřbetu a na titulní s. "E 71". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Willicus, Franz ZK L 01485_REÁL 

Beispiele und Aufgaben aus dem metrischen Rechnen mit Grundlehren der Schlußrechnung nach der neuen 

österr. Maß- und Gewichtsordnung. 

Wien, Druck und Verlag von L. W. Seidel & Sohn., 1874. [8], 88 s. 8° [20×13]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami a zlaceným 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; etalony metrické soustavy 

- délky, objemu a hmotnosti). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "D 75". Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Adámek, Karel ZK L 01486_PEC 

Čechy a Itálie v století XIV. 

V PRAZE, Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých. Tiskem dra. Edvarda Grégra v Praze., 

1875. 163, [1] s. 8° [16×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (fialovozelený mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA", na titulní s. a na s. 49 fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce", na titulní s. a na s. [164] 

modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta 

Pecka". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku "P 1", na předním přídeští na papírovém štítku č. 

146 a 133, na titulní s. "P1", "A34." a "C/20.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Arendt, Rudolf ZK L 01487_REÁL 

LEHRBUCH DER ANORGANISCHEN CHEMIE NACH DEN NEUESTEN ANSICHTEN DER 

WISSENSCHAFT, AUF REIN EXPERIMENTELLER GRUNDLAGE. 

LEIPZIG, VERLAG VON LEOPOLD VOSS. Druck von Glesecke & Devrient., 1875. XII, [2], 578 s. 8° 

[23,5×16]. 
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Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu odřený a popraskaný. Grafická výzdoba: celostránkové ilustrace na s. 115 

(mědirytina; schéma Bessemerova konvertoru), 290 (mědirytina; schéma kondenzace) a 360 (mědirytina; 

diagram znázorňující působení kyseliny dusičné na povrchu mědi). Provenience: na titulní s. červené 

oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na 

titulní s. "G 51". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. Přílohy: na s. 504 vlepená 

tabulka. 

Čelakovský, František Ladislav ZK L 01488_REÁL 

ČESKÁ ČÍTACÍ KNIHA PRO DRUHOU TŘÍDU NIŽŠÍHO GYMNASIA. 

V PRAZE, NÁKLADEM B. TEMPSKÉHO. Tisk Jindř. Mercy-ho v Praze, 1875. [8], 289, [1] s. 8° 

[19,5×13]. 

Vazba: poloplátěná (bílohnědomodrý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: pokryv desek mechan. opotřeben, chybějí volné listy obou předsádek. Provenience: na titulní 

s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu a na titulní s. "B 30 6". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Durdík, Josef ZK L 01489_PEC 

KARAKTER. 

V PRAZE, Nakladatel J. OTTO knihkupec. Knihtiskárna: J. Otto v Praze., 1875. [4], 109, [3] s. 8° [17×13]. 

Vazba: poloplátěná (fialový mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na 

titulní s. fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce" a modré kulaté razítko s textem "AKADEMICKO 

ČTENÁŘSKÁ JEDNOTA V JIČÍNĚ", na titulní s. a na s. 43 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu 

Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu na 

papírovém štítku "P 8", na předním přídeští na papírovém štítku č. 102 a 90, na titulní s. "E-20" a "C/60.". 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Hornstein, Ferdinand Friedrich ZK L 01490_REÁL 

Kleines Lehrbuch der Mineralogie. 

Kassel, Verlag von Theodor Fischer. Druck von Stöhr & v. Gebhardi in Cassel., 1875. VI, [2], 320 s. 8° 

[21,5×14]. 

Vazba: poloplátěná (bílohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: dobrý. Grafická 

výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští 

a na titulní s. "E 73". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu 2 vlepené 

tabulky (různé řezy drahokamů). 

Močnik, Franc ZK L 01491_REÁL 

ZÁKLADOVÉ MĚŘICTVÍ A REJSOVÁNÍ. 

V PRAZE, NÁKLADEM B. TEMPSKÉHO. Tiskem Jindř. Mercy-ho v Praze., 1875. VII, [1], 199, [1] s. 

8° [19,5×13,5]. 

Vazba: poloplátěná (fialovočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň. Fyzický stav: dobrý. 

Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští 

a na titulní s. "D 78". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 
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Ricard, Anselme ZK L 01492_REÁL 

PRVNÍHO UČENÍ JAZYKU FRANCOUZSKÉMU DÍL II. 

V PRAZE, NÁKLADEM B. TEMPSKÉHO. Tisk Jindř. Mercyho v Praze, 1875. VIII, 176 s. 8° [20×14]. 

Vazba: poloplátěná (růžovočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "B 200 7". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština, francouzština. 

Schröer, Karl Julius ZK L 01493_REÁL 

DIE DEUTSCHE DICHTUNG DES 19. JAHRHUNDERTS IN IHREN BEDEUTENDEREN 

ERSCHEINUNGEN. 

LEIPZIG, VERLAG VON F. C. W. VOGEL., 1875. VI, 496 s. 8° [22,5×15]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. "B 171". Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Bartoš, František ZK L 01494_REÁL 

Česká čítanka pro první třídu škol středních. 

V PRAZE, NAKLADATEL FR. A. URBANEK, KNĚHKUPEC pro paedag. literaturu a učebné pomůcky. 

Kněhtiskárna „Slavia“ v Praze, 1876. [2], 204, [2] s. 8° [20,5×14,5]. 

Vazba: poloplátěná (černomodrý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno. Fyzický stav: pokryv 

desek mechanicky opotřebený. Provenience: na titulní s. a s. [206] modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "B 198 

6". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Holeček, Josef ZK L 01495_PEC 

ČERNÁ HORA. 

V PRAZE, Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých. Tiskem dra. Edvarda Grégra v Praze., 

1876. 142, [2] s. 8° [16,5×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (šedobílý stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na 

titulní s. 31 modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce", na titulní s. a na s. [142] modré kulaté razítko 

s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré 

signatury: na hřbetu na papírovém štítku "P14", na předním přídeští na papírovém štítku č. 12 a 11, na 

titulní s. "P14", "A.37:" a "C/20.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Jireček, Josef ZK L 01496_REÁL 

OBRAZY Z ZEMÍ, NÁRODŮV A DĚJIN RAKOUSKÝCH. ČÍTANKA PRO ČTVRTOU TŘÍDU 

NIŽŠÍHO GYMNASIA. 

V PRAZE, NÁKLADEM F. TEMPSKÉHO. Tisk Jindř. Mercy-ho v Praze, 1876. VII, [1], 240 s. 8° 

[20×13]. 

Vazba: poloplátěná (modrožlutorůžový mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem 

s titulem. Fyzický stav: pokryv desek odřený, chybějí volné listy obou předsádek, vazba rozvolněná. 

Provenience: na titulní s. a s. 240 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY 

V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "B 199 4". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: čeština. 
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Petrů, Václav ZK L 01497_PEC 

Výtečníci STARÉHO VĚKU. I. Řekové. 

V PRAZE, Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých. Tiskem dra. Edvarda Grégra v Praze., 

1876. 128 s. 8° [17×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (fialovozelený mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: pokryv desek po okrajích odřený. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s 

modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce" a rukopisný 

text "Občanské knihovně v Pecce Fr. Koudelka abiturent", na titulní s. a na s.128 modré kulaté razítko s 

vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré 

signatury: na hřbetu na papírovém štítku č. 38, na předním přídeští na papírovém štítku č. 320 a 294, na 

titulní s. "P38", "A39." a "C/20.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Tille, Antonín ZK L 01498_REÁL 

Učebnice ZEMĚPISU obecného i rakouskouherského pro školy střední a ústavy učitelské. 

V PRAZE, Nákladem kněhkupectví: I. L. Kober. Národní kněhtiskárna: I. L. Kober v Praze., 1876. VI, [2], 

248 s. 8° [23×15]. 

Vazba: polousňová (hnědý stříkaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: exemplář napaden plísní. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (ocelorytina; mapa 

Balkánského poloostrova), drobné ilustrace a grafy (ocelorytina). Provenience: na titulní s. modré oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na titulní s. "C 

133 *5". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Brehm, Alfred Edmund ZK L 01499 

Brehms Thierleben. Erste Abtheilung - Säugethiere. Zweiter Band. 

Leipzig, Verlag des Bibliographischen Jnstituts. Druck von Bibliographischen Jnstitut in Leipzig., 1877. 

XII, 628 s. 8° [26×19]. 

Vazba: celoplátěná (zelené plátno se slepotiskem a bohatým zlacením na lepence), hřbet zelené potištěné 

plátno se zlacenými linkami a ornamenty a titulem. Fyzický stav: pokryv vazby mechanicky poškozen, vazba 

oddělena od knižního bloku, knižní blok se rozpadá, některé listy zčísti utrženy, silně zašpiněno. Grafická 

výzdoba: celostránkové ilustrace na s. 10, 37, 115, 177, 182, 202, 279, 298, 365, 418, 437, 486 a 516, dále 

drobné ilustrace (mědirytiny; různí savci ve svém přirozeném prostředí - hyeny, nosálové ad.). 

Provenience: na versu volného listu přední předsádky razítko, na s. I a na titulní s. fialové oválné razítko s 

textem "LESE-VEREIN IN LAUTERBACH BEI LEITOMISCHL", na s. I fialové kulaté razítko s opisem 

"Gemeindebücherei Lauterbach bei Leitomischl". Staré signatury: na s. I "N:136 II". Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: zcela vpředu titulní list s frontispisem prvního svazku 

titulu (mědirytina; ležící, přímo hledící lev v ozdobném rámečku z akantů a hadů, zcela nahoře sedící orel, 

dole motýl s roztaženými křídly). 

Frič, Antonín ZK L 01500_REÁL 

STUDIEN im Gebiete der BÖHMISCHEN KREIDEFORMATION. Palaentologische Untersuchungen der 

einzelnen Schichten. II. Die Weissenberger und Malnitzer Schichten. 

PRAG, Commisions-Verlag von Fr. Řivnáč. Druck von Dr. Ed. Grégr., 1877. 151, [3] s. 8° [26,5×18,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: ve hřbetu stopy po červotoči. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny). Provenience: 

na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu a na titulní s. "E 80", na titulní s. "E 80 26/1". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, 

italika, grotesk. Jazyk: němčina. 
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Jahn, Jiljí Vratislav ZK L 01501_REÁL 

Počátkové chemie. Pro nižší třídy českých škol středních, zvláště gymnasií a reálných gymnasií. 

V PRAZE, Nakladatel FR. A. URBÁNEK, kněhkupec. Knihtiskárna: J. Otto v Praze., 1877. VI, [2], 194, 

[2] s. 8° [22,5×14,5]. 

Vazba: polousňová (bíločervený stříkaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny). Provenience: na titulní s. 

modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: 

na titulní s. "G 3*11". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Mohr, Friedrich ZK L 01502_REÁL 

LEHRBUCH DER CHEMISCH-ANALYTISCHEN TITRIRMETHODE. 

BRAUNSCHWEIG, DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN., 1877. [2], 

XIX, [3], 760, XI-XXXIV s. 8° [22×15]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu odřený a popraskaný. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny). 

Provenience: na titulní s. červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "G 57". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: 

němčina. 

Smiles, Daniel ZK L 01503_PEC 

ZÁKLAD BLAHOBYTU. 

V PRAZE, TISKEM A NÁKLADEM JOSEFA KOLÁŘE., 1877. [12], 323, [1] s. 8° [16×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (béžovočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA", na versu volného listu přední předsádky a na titulní s. fialové razítko s textem "Ob.knihovna v 

Pecce", na titulní s., na s. 323 a [324] modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem 

"Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka", na titulní s. a na rectu volného listu zadní předsádky modré 

kulaté razítko s opisem ["AKADEMICKO ČTENÁŘSKÁ JEDNOTA"] a nápisem ["V JIČÍNĚ"]. Staré 

signatury: na hřbetu na papírovém štítku "P 109", na předním přídeští na papírovém štítku č. 98 a 87, na 

titulní s. "A.-191" a "C/90.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Vogel, Hermann Wilhelm ZK L 01504_REÁL 

PRACTISCHE SPECTRALANALYSE IRDISCHER STOFFE. 

Nördlingen, Druck und Verlag der C. H. BECK'schen Buchhandlung., 1877. VIII, 398, [2] s. 8° [20×13,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny). Provenience: na titulní s. červené 

oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na 

hřbetu a na titulní s. "G 56". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela 

vzadu 2 vlepené tabulky. 

Adámek, Karel ZK L 01505_PEC 

Čtrnáctý věk. Z dějin kulturních stykův Čech a Italie. 

V PRAZE, Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých. Tiskem dra. Ed. Grégra v Praze., 1878. 

159, [1] s. 8° [16,5×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (šedobílý stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na 
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titulní s., 31 fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce", na titulní s. a na s. [160] modré kulaté razítko 

s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré 

signatury: na hřbetu na papírovém štítku "P 2", na předním přídeští na papírové štítku č. 51 a 47, na titulní 

s. "P2", "A35." a "C/20.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Smets, Moritz ZK L 01506 

Geschichte der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie. das ist der Entwicklung des österreichischen 

Staatsgebildes von seinen ersten Anfängen bis zu seinem gegenwärtigen Bestande. 

Wien. Pest. Leipzig., A. Hartleben's Verlag. Holzschnitte und Druck von R. v. Waldheim in Wien., 1878. 

XV, [1], 1152 s. 8° [24×17]. 

Vazba: celoplátěná (zelené plátno se zlacením na dýze), hřbet zelené plátno se zlacením. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: rytý titulní l. (ocelorytina/mědirytina), celostránkové ilustrace na s. 44, 144, 344, 

400, 712, 820, 918, 992, 998, 1016, 1092, 1126 (mědirytina; zachycení významných dějinných okamžiků 

např. vč. zavraždění sv. Václava). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Wiedemann, Georg Friedrich ZK L 01507_REÁL 

ANNALEN DER PHYSIK UND CHEMIE. BAND III. 

LEIPZIG, VERLAG VON JOHANN AMBROSIUS BARTH. Druck von Metzger & Wittig in Leipzig., 

1878. VIII, 616 s. 8° [21,5×14,5]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plátno se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; heraldický znak - šikmo dělený francouzský 

štít, v prvním poli svitek s dopisem?, ve druhém poli na caduceu položená rozevřená kniha, štít položen na 

slunci v kruhové kartuši, štítonoši dva gryfové, deviza "EX UMBRA IN SOLEM", vše neznámých tinktur). 

Provenience: na s. 1 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na titulní s. a s. 1 "F 41 1a". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu vlepené 4 tabulky (technické nákresy). 

Wiedemann, Georg Friedrich ZK L 01508_REÁL 

ANNALEN DER PHYSIK UND CHEMIE. BAND IV. 

LEIPZIG, VERLAG VON JOHANN AMBROSIUS BARTH. Druck von Metzger & Wittig in Leipzig., 

1878. VIII, 616 s. 8° [21,5×14,5]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plátno se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; heraldický znak - šikmo dělený francouzský 

štít, v prvním poli svitek s dopisem?, ve druhém poli na caduceu položená rozevřená kniha, štít položen na 

slunci v kruhové kartuši, štítonoši dva gryfové, deviza "EX UMBRA IN SOLEM", vše neznámých tinktur). 

Provenience: na s. 1 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na titulní s. a s. 1 "F 41 1b". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu vlepené 3 tabulky (technické nákresy). 

Wiedemann, Georg Friedrich ZK L 01509_REÁL 

ANNALEN DER PHYSIK UND CHEMIE. BAND V. 

LEIPZIG, VERLAG VON JOHANN AMBROSIUS BARTH. Druck von Metzger & Wittig in Leipzig., 

1878. VII, [1], 584 s. 8° [21,5×14,5]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plátno se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; heraldický znak - šikmo dělený francouzský 

štít, v prvním poli svitek s dopisem?, ve druhém poli na caduceu položená rozevřená kniha, štít položen na 

slunci v kruhové kartuši, štítonoši dva gryfové, deviza "EX UMBRA IN SOLEM", vše neznámých tinktur). 

Provenience: na s. 1 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na titulní s. a s. 1 "F 41 1c". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu vlepené 3 tabulky (technické nákresy). 
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Wiedemann, Georg Friedrich ZK L 01510_REÁL 

ANNALEN DER PHYSIK UND CHEMIE. BAND VI. 

LEIPZIG, VERLAG VON JOHANN AMBROSIUS BARTH. Druck von Metzger & Wittig in Leipzig., 

1879. VII, [1], 616, 8, 4 s. 8° [21,5×14,5]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plátno se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; heraldický znak - šikmo dělený francouzský 

štít, v prvním poli svitek s dopisem?, ve druhém poli na caduceu položená rozevřená kniha, štít položen na 

slunci v kruhové kartuši, štítonoši dva gryfové, deviza "EX UMBRA IN SOLEM", vše neznámých tinktur). 

Provenience: na s. 1 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na titulní s. a s. 1 "F 41 2a". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu vlepené 5 tabulky (technické nákresy). 

Wiedemann, Georg Friedrich ZK L 01511_REÁL 

ANNALEN DER PHYSIK UND CHEMIE. BAND VII. 

LEIPZIG, VERLAG VON JOHANN AMBROSIUS BARTH. Druck von Metzger & Wittig in Leipzig., 

1879. VII, [1], 680, 2 s. 8° [21,5×14,5]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plátno se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; heraldický znak - šikmo dělený francouzský 

štít, v prvním poli svitek s dopisem?, ve druhém poli na caduceu položená rozevřená kniha, štít položen na 

slunci v kruhové kartuši, štítonoši dva gryfové, deviza "EX UMBRA IN SOLEM", vše neznámých tinktur). 

Provenience: na s. 1 červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na titulní s. a s. 1 "F 41 2b". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu vlepené 4 tabulky (technické nákresy). 

Wiedemann, Georg Friedrich ZK L 01512_REÁL 

ANNALEN DER PHYSIK UND CHEMIE. BAND VIII. 

LEIPZIG, VERLAG VON JOHANN AMBROSIUS BARTH. Druck von Metzger & Wittig in Leipzig., 

1879. VIII, 680, XII, 2, 4 s. 8° [21,5×14,5]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plátno se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; heraldický znak - šikmo dělený francouzský 

štít, v prvním poli svitek s dopisem?, ve druhém poli na caduceu položená rozevřená kniha, štít položen na 

slunci v kruhové kartuši, štítonoši dva gryfové, deviza "EX UMBRA IN SOLEM", vše neznámých tinktur). 

Provenience: na s. 1 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na titulní s. a s. 1 "F 41 2c". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. 

Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu vlepené 4 tabulky (technické nákresy). 

Wiedemann, Georg Friedrich ZK L 01513_REÁL 

ANNALEN DER PHYSIK UND CHEMIE. BAND IX. 

LEIPZIG, VERLAG VON JOHANN AMBROSIUS BARTH. Druck von Metzger & Wittig in Leipzig., 

1880. VII, [1], 680 s. 8° [21,5×14,5]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plátno se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; heraldický znak - v renesančním štítě 

monogram s písmeny B, G a T, na korunované turnajské přilbě s přikryvadly vpravo hledící vyskakující 

gryf, vše neznámých tinktur). Provenience: na s. 1 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na titulní s. a s. 1 "F 41 3a". Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu vlepené 3 tabulky (technické nákresy). 

Bechtel, Adolf ZK L 01514_REÁL 

Französische Chrestomathie für die oberen Classen der Mittelschulen, mit sprachlichen und sachlichen 

Erläuterungen sowie mit literarischen und biographischen Einleitungen. 
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Wien, Verlag von Julius Klinkhardt. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig., 1879. VIII, 471, [1] s. 8° 

[21×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se slepotiskem a zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "B 226", na titulní s. 

č. 226 a 2861. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: němčina, francouzština. 

Grunert, Johann August ZK L 01515_REÁL 

ARCHIV der MATHEMATIK UND PHYSIK mit besonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse der Lehrer an 

höheren Unterrichtsanstalten. Dreiundsechzigster Teil. 

Leipzig, C. A. Koch's Verlagsbuchhandlung., 1879. VII, [1], 448, 49, [4] s. 8° [23×15,5]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plátno se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli]. Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "D 

85 1.b". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu 4 vlepené tabulky 

(geometrické náčrty). 

Heilermann, H.; Diekmann, J. ZK L 01516_REÁL 

Lehr- und Uebungsbuch für den Unterricht in der Algebra an Gymnasien, Real- und Gewerbeschulen. II. 

Theil. 

Essen, Druck und Verlag von G. D. BADEKER., 1879. [6], 121, [1] s. 8° [21×13,5]. 

Vazba: poloplátěná (bíločervený stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: [městská reálná škola v Litomyšli]. Staré signatury: 

na hřbetu a na titulní s. "D 88", na titulní s. "S.88 2883". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: 

němčina. 

Kobell, Franz von ZK L 01517_REÁL 

LES MINÉRAUX. GUIDE PRATIQUE POUR LEUR DÉTERMINATION SURE ET RAPIDE AU 

MOYEN DE SIMPLES RECHERCHES CHIMIQUES PAR VOIE SÈCHE ET PAR VOIE HUMIDE. 

PARIS, J. ROTHSCHILD, ÉDITEUR. TYPOGRAPHIE TOLMER ET Cie rue du Four-Saint-Germain, 

43., 1879. XXVIII, 163, [1] s. 8° [16×10,5]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé plátno se zlaceným rámcem, signetem a titulem na lepence), hřbet hnědé plátno 

se zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; symboly 

vědecko-technického pokroku a vědy - parní stroj, astroláb, křivule, kniha aj., uprostřed plachta s 

monogramem JR). Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "G 62". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, italika. Jazyk: francouzština. 

Lieber, Heinrich Wilhelm; Lühmann, F. von ZK L 01518_REÁL 

Leitfaden der Elementar-Mathematik. Erster Theil: Planimetrie. 

Berlin, Verlag von Leonhard Simion. Druck von Ed. Giese in Pyritz., 1879. [4], 99, [1] s. 8° [22×14,5]. 

Vazba: poloplátěná (bíločervený stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "D 

87". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Roth, Julius ZK L 01519_REÁL 

CVIČEBNÁ KNIHA JAZYKA NĚMECKÉHO PRO DRUHOU TŘÍDU ŠKOL STŘEDNÍCH. 
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V PRAZE, NÁKLADEM F. TEMPSKÉHO. Tiskem Jindř. Mercy-ho v Praze, 1879. [6], 108, LVI s. 8° 

[20,5×14,5]. 

Vazba: poloplátěná (bílofialový stříkaný papír na lepence), hřbet fialové plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. červené oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a černé elipsovité razítko s textem "Freiexemplar 

von F. Tempsky.". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "B 221", na titulní s. "222 / 2847". Barva tisku: 

černá. Písmo: čeština antikvou, němčina frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

Zikmund, Václav ZK L 01520/1 

MLUVNICE JAZYKA ČESKÉHO PRO STŘEDNÍ ŠKOLY. 

V Praze, Nákladem kněhkupectví: I. L. Kober. Národní kněhtiskárna: I. L. Kober v Praze., 1879. [8], 423, 

[1] s. 8° [21×14]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Wenzl, Josef ZK L 01520/2 

PRAVOPISNÝ UKAZATEL. 

V PRAZE, Nákladem F. Tempského. C. k. dvorní knihtiskárna A. Haase v Praze., 1886. VIII, 119, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Haas, Johann Gottfried ZK L 01521_REÁL 

NOUVEAU DICTIONNAIRE FRANÇAIS-ALLEMAND ET ALLEMAND-FRANÇAIS. Vollständiges 

Wörterbuch der Frazösischen und Deutschen Sprache. 

BRUNSVIC. Braunschweig., IMPRIMERIE DE GEORGE WESTERMANN, LIBRAIRE-ÉDITEUR. 

Druck und Verlag von George Westermann., 1880. [12], 490, 440 s. 8° [25×18]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu odřený, ve vazbě stopy po červotoči. Provenience: na titulní s. červené oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na 

titulní s. "B 219". Barva tisku: černá. Písmo: francouzština antikvou a groteskem, němčina frakturou. 

Jazyk: francouzština, němčina. 

Thomayer, Josef ZK L 01522_PEC 

Čtení o pěti smyslech člověka. 

V PRAZE, Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých. Tiskem dra. Edvarda Grégra v Praze., 

1880. 167, [1] s. 8° [17×11]. 

Vazba: poloplátěná (růžovočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA", na titulní s. a na s. 31 modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce", na titulní s., s. 93 a 166 

kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". 

Staré signatury: nna předním přídeští na papírovém štítku č. 110 a 97, na titulní s. "S21", "A322." a "C/20.". 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Klika, Josef ZK L 01523_REÁL 

Professora Josefa Kliky FYSIKA pro nižší třídy škol středních. 

V PRAZE., Nákladem kněhkupectví: I. L.Kober. Národní kněhtiskárna: I. L. Kober v Praze, 1881. [8], 223, 

[1] s. 8° [22×14,5]. 
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Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: frontispis (litografie; spektrální obraz vodíku, lithia, vápníku, 

draslíku, sodíku, cesia, rubidia a slunce; sign. "Lith. Farský Praha", na titulní s. viněta (mědirytina; náčiní 

k fyzikálním pokusům), drobné ilustrace. Provenience: na titulní s. fialové razítko s textem 

"KNĚHKUPECTVÍ J. G. VESELÍKA", na titulní s. a s. 223 modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na titulní s. "F 44 4". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Pospíchal, Eduard ZK L 01524_REÁL 

Deutsches Lesebuch für Mittelschulen mit böhmischer Unterrichtsprache. Dritter Band. 

Prag, Carl Bellmanns Verlag. Druck von Carl Bellmann in Prag., 1881. X, 481, [1] s. 8° [22,5×15,5]. 

Vazba: polousňová (růžovočerný stříkaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: pokryv vazby mechanicky opotřebený, ve hřbetu stopy po červotoči, některé složky 

uvolněné. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na titulní s. "B 222 4b", "220 4b" a "2860b". Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Holub, Emil; Pelzeln, August von ZK L 01525_REÁL 

BEITRÄGE zur Ornithologie Südafrikas. 

WIEN, Alfred Hölder, k. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler. Druck von Friedrich Jasper in Wien., 1882. 

VIII, 9-384, [2] s. 8° [23,5×17]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny). Provenience: na titulní s. červené oválné razítko 

s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní 

s. "E 102". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. Přílohy: na s. III, 96, 110 vlepené 

barevné obrazové přílohy (litografie; ptáci Drymoica holubi, Lanius pyrrhostictus a Lamprocolius 

sycobius), zcela vzadu vlepená mapa (jižní Afrika). 

Toužimský, Josef Jakub ZK L 01526_PEC 

Bosna a Hercegovina v minulosti a přítomnosti. 

V PRAZE, Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých. Tiskem dra. Edvarda Grégra v Praze., 

1882. 125, [3] s. 8° [17×11]. 

Vazba: poloplátěná (růžovočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA", na titulní s., s. 41 a 31 modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce", na titulní s., s. 40 a [126] 

modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta 

Pecka". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku "P 66", na předním přídeští na papírovém štítku č. 

120 a 107, na titulní s. "P66", "A-288." a "C/20.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Dědeček, Josef ZK L 01527/1_UÚL 

MECHY JATROVKOVITÉ (HEPATICAE) KVĚTENY ČESKÉ. 

V PRAZE, TISKEM Dra. ED. GRÉGRA. V KOMISSI KNIHKUPECTVÍ FR. ŘIVNÁČE., 1883. 79, [1] 

s. 8° [27×18,5]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští inventární nálepka s textem "Soukromý městský ÚSTAV 

UČITELSKÝ v Litomyšli", na versu volného listu přední předsádky rukopisný text "Alexander Křížek", na 

titulní s. začerněné razítko a černé kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem "Lehrerbildungsanstalt 

in Leitomischl * Učitelský ústav v Litomyšli". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku č. 128, na 

předním přídeští na papírovém štítku č. 128. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 
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Kafka, Josef ZK L 01527/2_UÚL 

SLADKOVODNÍ MECHOVKY ZEMĚ ČESKÉ. 

V PRAZE, V KOMISI FR. ŘIVNÁČE. TISKEM Dr. GRÉGRA., 1886. 65, [1] s. 

Grafická výzdoba: celostránková ilustrace na s. 13 (mědirytina; průřez říční hladinou se znázorněním zde 

rostoucích mechovek), drobné ilustrace. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Holeček, Josef ZK L 01528_PEC 

ČERNÁ HORA V MÍRU. DÍL I. 

V PRAZE, NÁKLADEM SPISOVATELOVÝM., 1883. 442, [4] s. 8° [16,5×13]. 

Vazba: poloplátěná (hnědočerný stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno se dvěma papírovými štítky. 

Fyzický stav: pokryv desek mechanicky opotřebený, některé listy rozvolněné a zašpiněné. Provenience: na 

předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a 

Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. fialové razítko s 

textem "Ob.knihovna v Pecce" a rukopisný text "Umělecká beseda v Praze věnuje obecní knihovně v Pecce 

31/10 [18]84 Fr. Pover", na titulní s. a na s. 111 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed 

a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku 

"404. II." a "I 39.", na předním přídeští na papírovém štítku č. 83 a 73, na titulní s. "I/39", "A-297:" a "R 

140". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Holeček, Josef ZK L 01529_PEC 

ČERNÁ HORA V MÍRU. DÍL II. 

V PRAZE, NÁKLADEM SPISOVATELOVÝM. Tisk: Dr. J. B. Pichl a spol. v Praze, 1883. 434, [2] s. 8° 

[16,5×13]. 

Vazba: poloplátěná (růžovočerný stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno se dvěma papírovými 

štítky. Fyzický stav: pokryv desek mechanicky opotřebený, některé listy rozvolněné a zašpiněné. 

Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. 

fialové razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce" a rukopisný text "Beseda Umělecká knihovně obecní v Pecce 

21/10 [18]84 Fr. Pover", na titulní s. a na s. 145 kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a 

opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku "405. 

II." a "I 38", na předním přídeští na papírovém štítku č. 140 a 127, na titulní s. "I/38", "R 141.", "A-298" a 

"C/252.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Malý, Jakub ZK L 01530_PEC 

POLITICKÁ BIBLIOTÉKA ČESKÁ. Díl I. Naše znovuzrození. Část čtvrtá. 

V PRAZE, Nakladatel J. OTTO knihkupec. Knihtiskárna: J. Otto v Praze., 1883. 103, [1] s. 8° [22,5×14,5]. 

Vazba: poloplátěná (béžovohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem). 

Fyzický stav: exemplář napaden plísní. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; orel v letu držící 

v pařátech ratolest a nesoucí štítek s písmeny J a O). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek 

s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA", s. 1, na titulní s., s. 5, 7 a [104] fialové razítko s textem "Ob.knihovna v 

Pecce", na titulní s., na s. 11 a [104] modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem 

"Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka", na s. [4] červené razítko s textem "STÁTNÍ HRAD PECKA". 

Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku "P 33", na předním přídeští na papírovém štítku č. 323 a 

297, na s. 1 "P 33", na titulní s. č. 205, na s. 4 "96b". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Šercl, Čeněk ZK L 01531 

MLUVNICE JAZYKA RUSKÉHO. 

V PRAZE, NAKLADATEL: J. OTTO KNIHKUPEC, 1883. [4], 193, [3] s. 8° [23,5×16]. 



513 

Vazba: polousňová (hnědočervený papír na lepence), hřbet hnědá useň s falešnými vazy, zlacenými linkami 

a ornamenty. Fyzický stav: pokryv hřbetu mechanicky opotřebený, přední složky rozvolněné. Barva tisku: 

černá. Písmo: čeština antikvou a italikou, ruština cyrilicí. Jazyk: čeština. 

Votka, Jan Křtitel ZK L 01532_PEC 

Posvátné Cyrillo-Methodějské Památky Marianské čili Matka Boží Staroboleslavská v Čechách a Matka 

Boží Tuřanská na Moravě. 

V PRAZE, Dědictví Svatojanské. TISKEM KN. ARCIBISK. KNIHTISKÁRNY ZA ROHLÍČKA A 

SIEVERSA, 1885. III-XII, 448, XIII, [1], 192 s. zach. 8° [22×13,5]. 

Vazba: bez vazby. Fyzický stav: nekompl.; knižní blok se rozpadá. Grafická výzdoba: na titulní s. signet 

(mědirytina; v kulatém rámečku sv. Jan Nepomucký s dvojicí andělů, v rámečku text "DĚDICTWJ 

SWATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO OD ROKU 1835"), celostránkové ilustrace na s. 364 (mědirytina; 

portrét Antonína Hanikýře), 370 (mědirytina; portrét Václava Michala Pešiny z Čechorodu), 410 

(mědirytina; portrét Innocence Frencla), 414 (mědirytina; portrét Vincence Bradáče), 428 (mědirytina; 

portrét Karla Schwarze). Provenience: na papírovém obalu rukopisný text "SH Pecka", na titulní s. 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na papírovém obalu č. 

321, na titulní s. na papírovém štítku č. 356 a 321. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. 

Jazyk: čeština. 

Die österreichisch-ungarische Monarchie ZK L 01533 

Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Wien und Niederösterreich. 1. Abtheilung: 

Wien. 

Wien, Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. Alfred Hölder, k. k. Hof- 

und Universitätsbuchhändler., 1886. VIII, 326 s. 8° [27,5×21]. 

Vazba: celoplátěná (oranžovočervené potištěné plátno se zlacenými ornamenty, znakem a titulem na 

lepence), hřbet oranžovočervené plátno s bohatým tiskem, zlacenými ornamenty, linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; malý státní znak Rakouského císařství 

lemovaný dvojicí andělů, dole páska s textem "K. K. Hof- und Staatsdruckerei.") četné celostránkové i 

drobnější ilustrace (mědirytina; historické a místopisné výjevy, zachycení lidového života, lokálních 

produktů apod.). Provenience: na titulní s. modré elipsovité razítko s textem "VOLKSSCHULE 

LAUTERBACH". Staré signatury: na titulní s. "M 757", "R/244" a "B.I.". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Die österreichisch-ungarische Monarchie ZK L 01534 

Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Wien und Niederösterreich. 2. Abtheilung: 

Niederösterreich. 

Wien, Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. Alfred Hölder, k. k. Hof- 

und Universitätsbuchhändler., 1888. VIII, 360 s. 8° [27,5×21]. 

Vazba: celoplátěná (oranžovočervené potištěné plátno se zlacenými ornamenty, znakem a titulem na 

lepence), hřbet oranžovočervené plátno s bohatým tiskem, zlacenými ornamenty, linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; malý státní znak Rakouského císařství 

lemovaný dvojicí andělů, dole páska s textem "K. K. Hof- und Staatsdruckerei.") četné celostránkové i 

drobnější ilustrace (mědirytina, ocelorytina; historické a místopisné výjevy, zachycení lidového života, 

lokálních produktů apod.). Provenience: na titulní s. začerněné fialové kulaté razítko s textem "OBECNÁ 

A MĚŠŤANSKÁ DÍVČÍ ŠKOLA V LITOMYŠLI" a fialové kulaté razítko v textem "Sprengel Bürgerschule 

für Mädchen in Leitomischl. Újezdní měštanská škola dívčí v Litomyšli". Staré signatury: na titulní s. 

"H/26", "M 758" a č. 224. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: na s. 336 vlepená 

barevná obrazová příloha (mědirytina; sedlák a selka z Ybbstalu v lidových krojích). 
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Die österreichisch-ungarische Monarchie ZK L 01535 

[Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Ungarn. Band I.] 

[Wien], [Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. Alfred Hölder, k. k. Hof- 

und Universitätsbuchhändler.], [1888]. III-XII, 528 s. 8° [27,5×21]. 

Vazba: celoplátěná (oranžovočervené potištěné plátno se zlacenými ornamenty, znakem a titulem na 

lepence), hřbet oranžovočervené plátno s bohatým tiskem, zlacenými ornamenty, linkami a titulem. Fyzický 

stav: nekompl.; chybí titulní l. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; malý státní znak 

Rakouského císařství lemovaný dvojicí andělů, dole páska s textem "K. K. Hof- und Staatsdruckerei.") četné 

celostránkové i drobnější ilustrace (mědirytina; historické a místopisné výjevy, zachycení lidového života, 

lokálních produktů apod.). Provenience: na titulní s. začerněné fialové kulaté razítko s textem "OBECNÁ 

A MĚŠŤANSKÁ DÍVČÍ ŠKOLA V LITOMYŠLI" a fialové kulaté razítko v textem "Sprengel Bürgerschule 

für Mädchen in Leitomischl. Újezdní měštanská škola dívčí v Litomyšli". Staré signatury: na titulní s. "M 

764", "H/37" a č. 235. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Die österreichisch-ungarische Monarchie ZK L 01536 

Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Ungarn. Band II. 

Wien, Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. Alfred Hölder, k. k. Hof- 

und Universitätsbuchhändler., 1891. XII, 658 s. 8° [27,5×21]. 

Vazba: celoplátěná (oranžovočervené potištěné plátno se zlacenými ornamenty, znakem a titulem na 

lepence), hřbet oranžovočervené plátno s bohatým tiskem, zlacenými ornamenty, linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; malý státní znak Rakouského císařství 

lemovaný dvojicí andělů, dole páska s textem "K. K. Hof- und Staatsdruckerei.") četné celostránkové i 

drobnější ilustrace (mědirytina, ocelorytina; historické a místopisné výjevy, zachycení lidového života, 

lokálních produktů apod.). Provenience: na titulní s. začerněné fialové kulaté razítko s textem "OBECNÁ 

A MĚŠŤANSKÁ DÍVČÍ ŠKOLA V LITOMYŠLI" a fialové kulaté razítko v textem "Sprengel Bürgerschule 

für Mädchen in Leitomischl. Újezdní měštanská škola dívčí v Litomyšli". Staré signatury: na titulní s. "M 

766", "H/31" a č. 229. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: na s. 282 vlepená 

barevná obrazová příloha (mědirytina; dva muži v lidových krojích z Uher). 

Die österreichisch-ungarische Monarchie ZK L 01537 

Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Ungarn. III. Band. 

Wien, Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. Alfred Hölder, k. k. Hof- 

und Universitätsbuchhändler., 1893. XII, 604 s. 8° [27,5×21]. 

Vazba: celoplátěná (oranžovočervené potištěné plátno se zlacenými ornamenty, znakem a titulem na 

lepence), hřbet oranžovočervené plátno s bohatým tiskem, zlacenými ornamenty, linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; malý státní znak Rakouského císařství 

lemovaný dvojicí andělů, dole páska s textem "K. K. Hof- und Staatsdruckerei.") četné celostránkové i 

drobnější ilustrace (mědirytina; historické a místopisné výjevy, zachycení lidového života, lokálních 

produktů apod.). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: na s. 118 vlepená barevná 

obrazová příloha (mědirytina; uherský velmož na koni s pěším doprovodem). 

Die österreichisch-ungarische Monarchie ZK L 01538 

Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Ungarn. IV. Band. 

Wien, Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. Alfred Hölder, k. k. Hof- 

und Universitätsbuchhändler., 1896. IX, [1], 602 s. 8° [27,5×21]. 

Vazba: celoplátěná (oranžovočervené potištěné plátno se zlacenými ornamenty, znakem a titulem na 

lepence), hřbet oranžovočervené plátno s bohatým tiskem, zlacenými ornamenty, linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; malý státní znak Rakouského císařství 

lemovaný dvojicí andělů, dole páska s textem "K. K. Hof- und Staatsdruckerei.") četné celostránkové i 

drobnější ilustrace (mědirytina; historické a místopisné výjevy, zachycení lidového života, lokálních 

produktů apod.). Provenience: na titulní s. začerněné fialové kulaté razítko s textem "OBECNÁ A 



515 

MĚŠŤANSKÁ DÍVČÍ ŠKOLA V LITOMYŠLI" a fialové kulaté razítko v textem "Sprengel Bürgerschule für 

Mädchen in Leitomischl. Újezdní měštanská škola dívčí v Litomyšli". Staré signatury: na titulní s. "M 768", 

"H/38" a č. 236. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Die österreichisch-ungarische Monarchie ZK L 01539 

Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Ungarn. V. Band. (2. Abtheilung). 

Wien, Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. Alfred Hölder, k. k. Hof- 

und Universitätsbuchhändler., 1900. IX, [1], 482 s. 8° [27,5×21]. 

Vazba: celoplátěná (oranžovočervené potištěné plátno se zlacenými ornamenty, znakem a titulem na 

lepence), hřbet oranžovočervené plátno s bohatým tiskem, zlacenými ornamenty, linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; malý státní znak Rakouského císařství 

lemovaný dvojicí andělů, dole páska s textem "K. K. Hof- und Staatsdruckerei.") četné celostránkové i 

drobnější ilustrace (mědirytina; historické a místopisné výjevy, zachycení lidového života, lokálních 

produktů apod.). Provenience: na titulní s. začerněné fialové kulaté razítko s textem "OBECNÁ A 

MĚŠŤANSKÁ DÍVČÍ ŠKOLA V LITOMYŠLI" a fialové kulaté razítko v textem "Sprengel Bürgerschule für 

Mädchen in Leitomischl. Újezdní měštanská škola dívčí v Litomyšli". Staré signatury: na titulní s. "M 770", 

"H/48" a č. 241. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Die österreichisch-ungarische Monarchie ZK L 01540 

Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Ungarn. VI. Band. 

Wien, Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. Alfred Hölder, k. k. Hof- 

und Universitätsbuchhändler., 1902. XII, 598 s. 8° [27,5×21]. 

Vazba: celoplátěná (oranžovočervené potištěné plátno se zlacenými ornamenty, znakem a titulem na 

lepence), hřbet oranžovočervené plátno s bohatým tiskem, zlacenými ornamenty, linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; malý státní znak Rakouského císařství 

lemovaný dvojicí andělů, dole páska s textem "K. K. Hof- und Staatsdruckerei.") četné celostránkové i 

drobnější ilustrace (mědirytina; historické a místopisné výjevy, zachycení lidového života, lokálních 

produktů apod.). Provenience: na titulní s. začerněné fialové kulaté razítko s textem "OBECNÁ A 

MĚŠŤANSKÁ DÍVČÍ ŠKOLA V LITOMYŠLI" a fialové kulaté razítko v textem "Sprengel Bürgerschule für 

Mädchen in Leitomischl. Újezdní měštanská škola dívčí v Litomyšli". Staré signatury: na titulní s. "M 771", 

"H/51" a č. 243. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Die österreichisch-ungarische Monarchie ZK L 01541 

Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Oberösterreich und Salzburg. 

Wien, Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. Alfred Hölder, k. k. Hof- 

und Universitätsbuchhändler., 1889. XII, 604 s. 8° [27,5×21]. 

Vazba: celoplátěná (oranžovočervené potištěné plátno se zlacenými ornamenty, znakem a titulem na 

lepence), hřbet oranžovočervené plátno s bohatým tiskem, zlacenými ornamenty, linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; malý státní znak Rakouského císařství 

lemovaný dvojicí andělů, dole páska s textem "K. K. Hof- und Staatsdruckerei.") četné celostránkové i 

drobnější ilustrace (mědirytina; historické a místopisné výjevy, zachycení lidového života, lokálních 

produktů apod.). Provenience: na titulní s. modré elipsovité razítko s textem "VOLKSSCHULE 

LAUTERBACH". Staré signatury: na titulní s. "R/244" a "B.VI.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. 

Die österreichisch-ungarische Monarchie ZK L 01542 

Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Oberösterreich und Salzburg. 

Wien, Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. Alfred Hölder, k. k. Hof- 

und Universitätsbuchhändler., 1889. XII, 604 s. 8° [27,5×21]. 
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Vazba: celoplátěná (oranžovočervené potištěné plátno se zlacenými ornamenty, znakem a titulem na 

lepence), hřbet oranžovočervené plátno s bohatým tiskem, zlacenými ornamenty, linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; malý státní znak Rakouského císařství 

lemovaný dvojicí andělů, dole páska s textem "K. K. Hof- und Staatsdruckerei.") četné celostránkové i 

drobnější ilustrace (mědirytina, ocelorytina; historické a místopisné výjevy, zachycení lidového života, 

lokálních produktů apod.). Provenience: na titulní s. začerněné fialové kulaté razítko s textem "OBECNÁ 

A MĚŠŤANSKÁ DÍVČÍ ŠKOLA V LITOMYŠLI" a fialové kulaté razítko v textem "Sprengel Bürgerschule 

für Mädchen in Leitomischl. Újezdní měštanská škola dívčí v Litomyšli". Staré signatury: na titulní s. "M 

759", "H/28" a č. 226. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: na s. 288, 576 vlepené 

barevné obrazové přílohy (mědirytina; sedlák a selka z oblasti Kremsmünsteru, sedící muž a žena ve starých 

lidových krojích ze Salzburgu). 

Die österreichisch-ungarische Monarchie ZK L 01543 

Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Steiermark. 

Wien, Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. Alfred Hölder, k. k. Hof- 

und Universitätsbuchhändler., 1890. VIII, 412 s. 8° [27,5×21]. 

Vazba: celoplátěná (oranžovočervené potištěné plátno se zlacenými ornamenty, znakem a titulem na 

lepence), hřbet oranžovočervené plátno s bohatým tiskem, zlacenými ornamenty, linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; malý státní znak Rakouského císařství 

lemovaný dvojicí andělů, dole páska s textem "K. K. Hof- und Staatsdruckerei.") četné celostránkové i 

drobnější ilustrace (mědirytina; historické a místopisné výjevy, zachycení lidového života, lokálních 

produktů apod.). Provenience: na titulní s. začerněné fialové kulaté razítko s textem "OBECNÁ A 

MĚŠŤANSKÁ DÍVČÍ ŠKOLA V LITOMYŠLI" a fialové kulaté razítko v textem "Sprengel Bürgerschule für 

Mädchen in Leitomischl. Újezdní měštanská škola dívčí v Litomyšli". Staré signatury: na titulní s. "H/29", 

"M 761" a č. 227. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: na s. 384 vlepená barevná 

obrazová příloha (mědirytina; obyvatelé Štýrska v lidových krojích). 

Die österreichisch-ungarische Monarchie ZK L 01544 

Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Steiermark. 

Wien, Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. Alfred Hölder, k. k. Hof- 

und Universitätsbuchhändler., 1890. VIII, 412 s. 8° [27,5×21]. 

Vazba: celoplátěná (oranžovočervené potištěné plátno se zlacenými ornamenty, znakem a titulem na 

lepence), hřbet oranžovočervené plátno s bohatým tiskem, zlacenými ornamenty, linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; malý státní znak Rakouského císařství 

lemovaný dvojicí andělů, dole páska s textem "K. K. Hof- und Staatsdruckerei.") četné celostránkové i 

drobnější ilustrace (mědirytina; historické a místopisné výjevy, zachycení lidového života, lokálních 

produktů apod.). Provenience: na titulní s. modré elipsovité razítko s textem "VOLKSSCHULE 

LAUTERBACH". Staré signatury: na titulní s. "H/26", "M 758" a č. 224. Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Die österreichisch-ungarische Monarchie ZK L 01545 

Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Kärnten und Krain. 

Wien, Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. Alfred Hölder, k. k. Hof- 

und Universitätsbuchhändler., 1891. X, 508 s. 8° [27,5×21]. 

Vazba: celoplátěná (oranžovočervené potištěné plátno se zlacenými ornamenty, znakem a titulem na 

lepence), hřbet oranžovočervené plátno s bohatým tiskem, zlacenými ornamenty, linkami a titulem. Fyzický 

stav: některé složky vytržené. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; malý státní znak 

Rakouského císařství lemovaný dvojicí andělů, dole páska s textem "K. K. Hof- und Staatsdruckerei.") četné 

celostránkové i drobnější ilustrace (mědirytina, ocelorytina; historické a místopisné výjevy, zachycení 

lidového života, lokálních produktů apod.). Provenience: na titulní s. začerněné fialové kulaté razítko s 

textem "OBECNÁ A MĚŠŤANSKÁ DÍVČÍ ŠKOLA V LITOMYŠLI" a fialové kulaté razítko v textem 

"Sprengel Bürgerschule für Mädchen in Leitomischl. Újezdní měštanská škola dívčí v Litomyšli". Staré 
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signatury: na titulní s. "M 762", "H/30" a č. 225. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Přílohy: na s. 100 vlepená barevná obrazová příloha (mědirytina; ženy v lidových krojích z Korutan). 

Die österreichisch-ungarische Monarchie ZK L 01546 

Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Das Küstenlad. (Görz, Gradiska, Triest und 

Istrien.) 

Wien, Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. Alfred Hölder, k. k. Hof- 

und Universitätsbuchhändler., 1891. IX, [1], 372 s. 8° [27,5×21]. 

Vazba: celoplátěná (oranžovočervené potištěné plátno se zlacenými ornamenty, znakem a titulem na 

lepence), hřbet oranžovočervené plátno s bohatým tiskem, zlacenými ornamenty, linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; malý státní znak Rakouského císařství 

lemovaný dvojicí andělů, dole páska s textem "K. K. Hof- und Staatsdruckerei.") četné celostránkové i 

drobnější ilustrace (mědirytina; historické a místopisné výjevy, zachycení lidového života, lokálních 

produktů apod.). Provenience: na titulní s. začerněné fialové kulaté razítko s textem "OBECNÁ A 

MĚŠŤANSKÁ DÍVČÍ ŠKOLA V LITOMYŠLI" a fialové kulaté razítko v textem "Sprengel Bürgerschule für 

Mädchen in Leitomischl. Újezdní měštanská škola dívčí v Litomyšli". Staré signatury: na titulní s. "M 777", 

"H/32" a č. 230. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Die österreichisch-ungarische Monarchie ZK L 01547 

Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Tirol und Vorarlberg. 

Wien, Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. Alfred Hölder, k. k. Hof- 

und Universitätsbuchhändler., 1893. XII, 600 s. 8° [27,5×21]. 

Vazba: celoplátěná (oranžovočervené potištěné plátno se zlacenými ornamenty, znakem a titulem na 

lepence), hřbet oranžovočervené plátno s bohatým tiskem, zlacenými ornamenty, linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; malý státní znak Rakouského císařství 

lemovaný dvojicí andělů, dole páska s textem "K. K. Hof- und Staatsdruckerei.") četné celostránkové i 

drobnější ilustrace (mědirytina; historické a místopisné výjevy, zachycení lidového života, lokálních 

produktů apod.). Provenience: na titulní s. začerněné fialové kulaté razítko s textem "OBECNÁ A 

MĚŠŤANSKÁ DÍVČÍ ŠKOLA V LITOMYŠLI" a fialové kulaté razítko v textem "Sprengel Bürgerschule für 

Mädchen in Leitomischl. Újezdní měštanská škola dívčí v Litomyšli". Staré signatury: na titulní s. "M 760", 

"H/35" a č. 233. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Die österreichisch-ungarische Monarchie ZK L 01548 

Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Böhmen (1. Abtheilung). 

Wien, Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. Alfred Hölder, k. k. Hof- 

und Universitätsbuchhändler., 1894. [2], 618 s. 8° [27,5×21]. 

Vazba: celoplátěná (oranžovočervené potištěné plátno se zlacenými ornamenty, znakem a titulem na 

lepence), hřbet oranžovočervené plátno s bohatým tiskem, zlacenými ornamenty, linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; malý státní znak Rakouského císařství 

lemovaný dvojicí andělů, dole páska s textem "K. K. Hof- und Staatsdruckerei.") četné celostránkové i 

drobnější ilustrace (mědirytina, ocelorytina; historické a místopisné výjevy, zachycení lidového života, 

lokálních produktů apod.). Provenience: na titulní s. začerněné fialové kulaté razítko s textem "OBECNÁ 

A MĚŠŤANSKÁ DÍVČÍ ŠKOLA V LITOMYŠLI" a fialové kulaté razítko v textem "Sprengel Bürgerschule 

für Mädchen in Leitomischl. Újezdní měštanská škola dívčí v Litomyšli". Staré signatury: na titulní s. "M 

763", "H/36" a č. 234. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: na s. [2] vlepená 

obrazová příloha (mědirytina; sedící žena v lidovém kroji z oblasti Blat a stojící muž v lidovém kroji z 

Domažlic). 

Die österreichisch-ungarische Monarchie ZK L 01549 

Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Böhmen (2. Abtheilung). 
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Wien, Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. Alfred Hölder, k. k. Hof- 

und Universitätsbuchhändler., 1896. XVIII, 680 s. 8° [27,5×21]. 

Vazba: celoplátěná (oranžovočervené potištěné plátno se zlacenými ornamenty, znakem a titulem na 

lepence), hřbet oranžovočervené plátno s bohatým tiskem, zlacenými ornamenty, linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; malý státní znak Rakouského císařství 

lemovaný dvojicí andělů, dole páska s textem "K. K. Hof- und Staatsdruckerei.") četné celostránkové i 

drobnější ilustrace (mědirytina; historické a místopisné výjevy, zachycení lidového života, lokálních 

produktů apod.). Provenience: na titulní s. začerněné fialové kulaté razítko s textem "OBECNÁ A 

MĚŠŤANSKÁ DÍVČÍ ŠKOLA V LITOMYŠLI" a fialové kulaté razítko v textem "Sprengel Bürgerschule für 

Mädchen in Leitomischl. Újezdní měštanská škola dívčí v Litomyšli". Staré signatury: na titulní s. "M 764", 

"H/37" a č. 235. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Die österreichisch-ungarische Monarchie ZK L 01550 

Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Galizien. 

Wien, Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. Alfred Hölder, k. k. Hof- 

und Universitätsbuchhändler., 1898. XVI, 890 s. 8° [27,5×21]. 

Vazba: celoplátěná (oranžovočervené potištěné plátno se zlacenými ornamenty, znakem a titulem na 

lepence), hřbet oranžovočervené plátno s bohatým tiskem, zlacenými ornamenty, linkami a titulem. Fyzický 

stav: ve hřbetu stopy po červotoči. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; malý státní znak 

Rakouského císařství lemovaný dvojicí andělů, dole páska s textem "K. K. Hof- und Staatsdruckerei.") četné 

celostránkové i drobnější ilustrace (mědirytina; historické a místopisné výjevy, zachycení lidového života, 

lokálních produktů apod.). Provenience: na titulní s. začerněné fialové kulaté razítko s textem "OBECNÁ 

A MĚŠŤANSKÁ DÍVČÍ ŠKOLA V LITOMYŠLI" a fialové kulaté razítko v textem "Sprengel Bürgerschule 

für Mädchen in Leitomischl. Újezdní měštanská škola dívčí v Litomyšli". Staré signatury: na titulní s. "M 

772", "H/41" a č. 239. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: zcela 

vzadu rukopisný koncept plakátu. 

Die österreichisch-ungarische Monarchie ZK L 01551 

Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Bosnien und Hercegovina. 

Wien, Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. Alfred Hölder, k. k. Hof- 

und Universitätsbuchhändler., 1901. IX, [1], 516, [2] s. 8° [27,5×21]. 

Vazba: celoplátěná (oranžovočervené potištěné plátno se zlacenými ornamenty, znakem a titulem na 

lepence), hřbet oranžovočervené plátno s bohatým tiskem, zlacenými ornamenty, linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; malý státní znak Rakouského císařství 

lemovaný dvojicí andělů, dole páska s textem "K. K. Hof- und Staatsdruckerei.") četné celostránkové i 

drobnější ilustrace (mědirytina, ocelorytina; historické a místopisné výjevy, zachycení lidového života, 

lokálních produktů apod.). Provenience: na titulní s. začerněné fialové kulaté razítko s textem "OBECNÁ 

A MĚŠŤANSKÁ DÍVČÍ ŠKOLA V LITOMYŠLI" a fialové kulaté razítko v textem "Sprengel Bürgerschule 

für Mädchen in Leitomischl. Újezdní měštanská škola dívčí v Litomyšli". Staré signatury: na titulní s. "M 

775", "H/49" a č. 242. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: na s. 480 vlepená 

barevná obrazová příloha (mědirytina; obyvatelé Bosny a Hercegoviny v lidových krojích). 

Schubert, Karl ZK L 01552 

Grundriss der Weltgeschichte. 

Wien, Verlag von Prandel & Ewald, 1886. VIII, 243, [1] s. 8° [22×14]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý papír). Fyzický stav: obálka zašpiněná, knižní blok rozvolněný. 

Provenience: na obálce rukopisný text "Weltgeschichte des Anna Hlaušek", na předním přídeští, na titulní 

s. rukopisný text "A. H.". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 260 a 234. Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Šír, Vladislav ZK L 01553 

PTACTVO ČESKÉ. ŘÁD I.: DRAVÍ. SVAZEK I. 

V PRAZE-KARLÍNĚ, NAKLADATEL M. KNAPP KNIHKUPEC. Tiskem M. Knappa v Karlíně, (1886). 

XIV, [2], 96 s. [8°] [25,5×16,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: obálky i listy po okrajích mechanicky 

poškozené. Grafická výzdoba: frontispis (měkký kryt; portrét autora), drobné ilustrace (mědirytiny). 

Provenience: na každém sešitu rukopisný text "Koldovský Vladimír". Staré signatury: na obálce "205 a)R.". 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Šír, Vladislav ZK L 01554 

PTACTVO ČESKÉ. SVAZEK IV. 

V PRAZE, NAKLADATEL M. KNAPP KNIHKUPEC. Tiskem M. Knappa v Karlíně, 1890. [6], 161, [1] 

s. 8° [25,5×16,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: listy po okrajích mechanicky poškozené. 

Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny). Provenience: na obálce rukopisný text "Koldovský 

Vladimír". Staré signatury: na obálce "205 d)R.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. 

Jazyk: čeština. 

Vlach, Jaroslav ZK L 01555/1_PEC 

NÁRODOPIS. Díl III. Národové američtí. 

V PRAZE, Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých. Tiskem dra. Edvarda Grégra v Praze., 

1890. 128 s. 8° [17×11]. 

Vazba: polousňová (žlutohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň s papírovým štítkem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na 

titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa 

Haranta Pecka", modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce" a rukopisný text "Obecní knihovna v 

Pecce". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku "P 59", na předním přídeští na papírovém štítku č. 

138 a 125, na titulní s. č. 63 a "P69". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Vlach, Jaroslav ZK L 01555/2_PEC 

NÁRODOPIS. Díl IV. Národové afričtí. 

V PRAZE, Tiskem a nákladem knihtiskárny Dra. Edv. Grégra, 1897. 118 s. 

Provenience: na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum 

na hradě Kryštofa Haranta Pecka", modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce" a rukopisný text "Obecní 

knihovna v Pecce". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Vlach, Jaroslav ZK L 01555/3_PEC 

NÁRODOVÉ ASIJŠTÍ. NÁRODOPISU DÍL V. 

V PRAZE, Tiskem a nákladem knihtiskárny Dra. Edv. Grégra, 1901. 156, [2] s. 

Grafická výzdoba: velké ilustrace na s. 9, 13, 60, 66, 77, 113, 117, 119 a 121 (mědirytina; zobrazení 

místních lidových vrstev v tradičních oděvech - např. Gruzínci, Malajsanů ad.), drobné ilustrace. 

Provenience: na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum 

na hradě Kryštofa Haranta Pecka", modré razítko s textem "Ob.knihovna v Pecce" a rukopisný text "Obecní 

knihovna v Pecce". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 
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Oesterreichisches Rechts-Lexikon ZK L 01556 

Oesterreichisches Rechts-Lexikon. Praktisches Handwörterbuch des öffentlichen und privaten Rechtes der 

im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Herausgegeben und redigirt von Dr. Friedrich 

Duschenes, Dr. Wenzel Ritter von Bělský, Advocaten in Prag, und Carl Baretta, Landesausschußrath in 

Prag, unter Mitwirkung zahlreicher Fachkräfte. Erster Band: Abdeckereigewerbe bis Congrua. 

Prag, Verlag von Höfer & Klouček. Druck von Heinr. Mercy im Prag., 1894. [8], 808, [4] s. 8° [25×17,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý papír na lepence), hřbet hnědá useň se slepotiskem, zlacenými ornamenty, 

linkami a titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Oesterreichisches Rechts-Lexikon ZK L 01557 

Oesterreichisches Rechts-Lexikon. Praktisches Handwörterbuch des öffentlichen und privaten Rechtes der 

im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Herausgegeben und redigirt von Dr. Friedrich 

Duschenes, Dr. Wenzel Ritter von Bělský, Advocaten in Prag, und Carl Baretta, Landesausschußrath in 

Prag, unter Mitwirkung zahlreicher Fachkräfte. Zweiter Band: Connossement bis Kindesmord (med.-for.). 

Prag, Verlag von Höfer & Klouček. Druck von Heinr. Mercy im Prag., 1895. [4], 1138, [2] s. 8° [25×17,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý papír na lepence), hřbet hnědá useň se slepotiskem, zlacenými ornamenty, 

linkami a titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Oesterreichisches Rechts-Lexikon ZK L 01558 

Oesterreichisches Rechts-Lexikon. Praktisches Handwörterbuch des öffentlichen und privaten Rechtes der 

im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Herausgegeben und redigirt von Dr. Friedrich 

Duschenes, Dr. Wenzel Ritter von Bělský, Advocaten in Prag, und Carl Baretta, Landesausschußrath in 

Prag, unter Mitwirkung zahlreicher Fachkräfte. Dritter Band: Kindesweglegung bis Refactien. 

Prag, Verlag von Höfer & Klouček. Druck von Heinr. Mercy im Prag., 1896. [4], 988 s. 8° [25×17,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý papír na lepence), hřbet hnědá useň se slepotiskem, zlacenými ornamenty, 

linkami a titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Oesterreichisches Rechts-Lexikon ZK L 01559 

Oesterreichisches Rechts-Lexikon. Praktisches Handwörterbuch des öffentlichen und privaten Rechtes der 

im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. Herausgegeben und redigirt von Dr. Friedrich 

Duschenes, Dr. Wenzel Ritter von Bělský, Advocaten in Prag, und Carl Baretta, Landesausschußrath in 

Prag, unter Mitwirkung zahlreicher Fachkräfte. Vierter Band: Reformatio in pejus bis Zwischenhandel. 

Prag, Verlag von Höfer & Klouček. Druck von Heinr. Mercy im Prag., 1898. [4], 1240 s. 8° [25×17,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý papír na lepence), hřbet hnědá useň se slepotiskem, zlacenými ornamenty, 

linkami a titulem. Fyzický stav: dobrý. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zíbrt, Čeněk ZK L 01560_UÚL 

SBÍRKA PRAMENŮV KU POZNÁNÍ LITERÁRNÍHO ŽIVOTA V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A V 

SLEZSKU. SKUPINA TŘETÍ. PRÁCE BIBLIOGRAFICKÉ. ČÍSLO 1. BIBLIOGRAFICKÝ PŘEHLED 

ČESKÝCH NÁRODNÍCH PÍSNÍ. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, 

SLOVESNOST A UMĚNÍ. Tiskem J. Otty v Praze., 1895. [4], 326 s. 8° [26,5×18]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír), hřbet papír s tištěným titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. začerněné razítko a černé kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem 

"Lehrerbildungsanstalt in Leitomischl * Učitelský ústav v Litomyšli". Staré signatury: na hřbetu a obálka 

439., na titulní s. "Inv 439. Sign O5". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 



521 

Polo, Marco ZK L 01561_UÚL 

SBÍRKA PRAMENŮV KU POZNÁNÍ LITERÁRNÍHO ŽIVOTA V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A V 

SLEZSKU. SKUPINA PRVNÍ. PAMÁTKY ŘEČI A LITERATURY ČESKÉ. ŘADA I. ČÍSLO 3. 

MARKA PAVLOVA Z BENÁTEK MILION. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, 

SLOVESNOST A UMĚNÍ. TISKEM ALOISA WIESNERA V PRAZE, KNIHTISKAŘE ČESKÉ 

AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, SLOVESNOST A UMĚNÍ., 1902. XXXIV, 

200 s. 8° [26×18]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír), hřbet papír s tištěným titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. začerněné razítko a černé kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem 

"Lehrerbildungsanstalt in Leitomischl * Učitelský ústav v Litomyšli". Staré signatury: na hřbetu a obálce 

č. 450, na titulní s. "Inv. 350. Sign E87.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: 

čeština. 

Tobolka, Zdeněk Václav ZK L 01562_UÚL 

SBÍRKA PRAMENŮV KU POZNÁNÍ LITERÁRNÍHO ŽIVOTA V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A V 

SLEZSKU. SKUPINA TŘETÍ. ČÍSLO 6. ČESKÁ BIBLIOGRAFIE. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, 

SLOVESNOST A UMĚNÍ. TISKEM ALOISA WIESNERA V PRAZE, KNIHTISKAŘE ČESKÉ 

AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, SLOVESNOST A UMĚNÍ., 1906. [6], 206, 

[2] s. 8° [27×18,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír), hřbet papír. Fyzický stav: pokryv hřbetu shora natržený, 

přední obálka natržená. Provenience: na titulní s. začerněné razítko a černé kulaté razítko s českým lvem 

uprostřed a opisem "Lehrerbildungsanstalt in Leitomischl * Učitelský ústav v Litomyšli". Staré signatury: 

na hřbetu a na titulní s. "433-III", na titulní s. "Inv. 433-III. Sign. A2". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, 

italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Kocín z Kocinétu, Jan ZK L 01563_UÚL 

SBÍRKA PRAMENŮV KU POZNÁNÍ LITERÁRNÍHO ŽIVOTA V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A V 

SLEZSKU. SKUPINA DRUHÁ. ČÍSLO 12. JANA KOCÍNA Z KOCINÉTU SPISKY DROBNÉ. I. 

IOANNIS COCINI A COCINETO OPUSCULA. I. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, 

SLOVESNOST A UMĚNÍ. TISKEM ALOISA WIESNERA V PRAZE, KNIHTISKAŘE ČESKÉ 

AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, SLOVESNOST A UMĚNÍ., 1908. [4], 26 s. 

8° [27×18,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: obálka odtržená od knižního bloku. 

Provenience: na titulní s. začerněné razítko a černé kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem 

"Lehrerbildungsanstalt in Leitomischl * Učitelský ústav v Litomyšli". Staré signatury: na obálce č. 368, na 

titulní s. "Inv. 368. Sign. E 105.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Vinařický, Karel Alois ZK L 01564_UÚL 

SBÍRKA PRAMENŮV KU POZNÁNÍ LITERÁRNÍHO ŽIVOTA V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A V 

SLEZSKU. SKUPINA II. ČÍSLO 13. KARLA ALOISA VINAŘICKÉHO KORRESPONDENCE A 

SPISY PAMĚTNÍ. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, 

SLOVESNOST A UMĚNÍ. TISKEM ALOISA WIESNERA V PRAZE, KNIHTISKAŘE ČESKÉ 

AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, SLOVESNOST A UMĚNÍ A C. K. ČESKÉ 

VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ V PRAZE., 1910. 355-752, [2] s. 8° [27×18,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (modrošedý potištěný papír), hřbet modrošedý papír s tištěným titulem. Fyzický 

stav: nekompl.; chybí titulní l., přední obálka téměř utržená, zadní pomačkaná. Provenience: na přední 

obálce černé kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem "Lehrerbildungsanstalt in Leitomischl * 
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Učitelský ústav v Litomyšli". Staré signatury: na hřbetu a na obálce "360 II2". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Čelakovský, František Ladislav ZK L 01565_UÚL 

SBÍRKA PRAMENŮ K POZNÁNÍ LITERÁRNÍHO ŽIVOTA ČESKOSLOVENSKÉHO. SKUPINA 

DRUHÁ. ČÍSLO 27. KORESPONDENCE A ZÁPISKY FRANT. LADISLAVA ČELAKOVSKÉHO. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ AKADEMIE VĚD A UMĚNÍ. TISKEM ALOISE WIESNERA V 

PRAZE, KNIHTISKAŘE ČESKÉ AKADEMIE VĚD A UMĚNÍ A ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ 

TECHNICKÉHO V PRAZE., 1933. [4], 262 s. 8° [27×18,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír), hřbet papír s tištěným titulem. Fyzický stav: obálka téměř 

oddělená od knižního bloku, knižní blok se rozpadá. Provenience: na obálce a na titulní s. začerněné razítko 

a černé kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem "Lehrerbildungsanstalt in Leitomischl * Učitelský 

ústav v Litomyšli". Staré signatury: na obálce a na titulní s. "Inv. č. 1505 Č. kat. E 286". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Neubürger, Ferdinand ZK L 01566_REÁL 

Der Farbendruck auf der Steindruckpresse. Chromolithographie. 

Berlin, Verlag von Max Boettcher. H. Neubürger's Buchdruckerei in Berlin., s.a. [1896]. VIII, 150, [2] s. 

8° [22×15,5]. 

Vazba: poloplátěná (bílozelenohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskovými 

linkami a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "K 27". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu 21 vlepených barevných 

obrazových příloh (mědirytina, litografie, kombinovaná technika - mědirytina a čárový lept; postup prací 

při výrobě tiskové matrice, ukázka druhů tisku apod.). 

Řezníček, Václav ZK L 01567_PEC 

KAREL HAVLÍČEK. 

V PRAZE, Nákladem dra. Vácslava Řezníčka. Tiskem Aloisa Wiesnera v Praze., 1897. 287, [1] s. 8° 

[16,5×12,5]. 

Vazba: poloplátěná (béžovohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se dvěma papírovými 

štítky. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky přilepený papírek s 

modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s., s. 5, 129 a 275 modré elipsovité razítko s textem 

"Mládenecký spolek „Harant“ v Pecce.", na titulní s. a na s. 119 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu 

Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu na 

papírovém štítku "I. 662" a "I/696", na versu volného listu přední předsádky na papírovém štítku č. 316, 

292 a 206. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Šafránek, Jan ZK L 01568_UÚL 

VÝVOJ SOUSTAVY OBECNÉHO ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVSTVÍ ČESKÉM OD ROKU 1769-1895. 

V PRAZE, NAKLADATEL F. KYTKA, KNIHOVNA. Knihtiskárna B. Stýbla v Praze., 1897. VIII, 304 

s. 8° [23,5×16]. 

Vazba: polousňová (béžový stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň s papírovým štítkem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; na konzoli sedící sova držící v pařátech rozvinutý 

svitek s monogramem FK a letopočtem 1871). Provenience: na titulní s. začerněné kulaté razítko a černé 

kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem "Lehrerbildungsanstalt in Leitomischl * Učitelský ústav v 

Litomyšli". Staré signatury: na hřbetu, na předním přídeští a na titulní s. č. 211, na předním přídeští "C.29". 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 
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Vykoukal, František Vladimír ZK L 01569_PEC 

Z podání lidového. 

V PRAZE, Tiskem a nákladem knihtiskárny Dra. Edv. Grégra, 1897. 173, [3] s. 8° [16,5×11]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se dvěma papírovými štítky. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA" a přilepený inventární štítek s textem "Veřejná knihovna obecní v Jilemnici", na titulní s., s. 3, 31 

a 87 fialové elipsovité razítko s textem "ŘEMESLNICKÁ BESEDA V JILEMNICI". Staré signatury: na 

hřbetu na papírovém štítku "E 124." a č. 581, na předním přídeští na papírovém štítku č. 581, 328 a 302, 

na titulní s. č. 291. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Günther, Reinhold ZK L 01570_PEC 

Sammlung Göschen. Deutsche Kulturgeschichte. 

Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung. Druck von Carl Rembold & Co. in Heilbronn., 1899. 174, 

[2] s. 8° [15,5×10,5]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé potištěné plátno s ozdobným rámem a titulem), hřbet hnědé plátno s tištěným 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA", na zadním přídeští. Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 272 a 

246. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Dieffenbacher, Julius ZK L 01571_PEC 

Sammlung Göschen. Deutsches Leben im 12. Jahrhundert. 

Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung. Druck von Carl Rembold & Co. , G. m. b. H., in Heilbronn., 

1901. 177, [1] s. 8° [15,5×10,5]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé potištěné plátno s ozdobným rámem a titulem), hřbet hnědé plátno s tištěným 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: frontispis (heliogravura; Dietrich von Bern zachraňuje 

Sintrama), celostránkové ilustrace na s. 55 (čárový lept; plánek hradu Wartburgu), 79 (čárový lept; pásek 

s částí pochvy na meč z konce 12. století), 106 (čárový lept; severská loď z dob křížových výprav), drobné 

ilustrace. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré 

signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 273 a 247. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. 

Jazyk: němčina. 

Jantzen, Hermann ZK L 01572_PEC 

Sammlung Göschen. Gotische Sprachdenkmäler mit Grammatik, Übersetzung und Erläuterungen. 

Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung. Druck von Carl Rembold in Heilbronn., 1905. 153, [1] s. 8° 

[15,5×10,5]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé potištěné plátno s ozdobným rámem a titulem), hřbet hnědé plátno s tištěným 

titulem. Fyzický stav: přední složky rozvolněné. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s 

modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 293 a 267. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Jiriczek, Otto Luitpold ZK L 01573_PEC 

Sammlung Göschen. Kudrun und Dietrich-Epen in Auaswahl mit Wörterbuch. 

Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung. Spamersche Buchdruckerei in Leipzig., 1905. 168 s. 8° 

[16×11]. 
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Vazba: celoplátěná (hnědé potištěné plátno s titulem), hřbet hnědé plátno s tištěným titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky přilepený papírek s modrým kulatým razítkem 

s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA", na titulní s. rukopisný text "Stránský", čtenářské poznámky. Staré signatury: na versu volného 

listu přední předsádky na papírovém štítku č. 279 a 253. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: 

němčina. 

Jiriczek, Otto Luitpold ZK L 01574_PEC 

Sammlung Göschen. Kudrun und Dietrich-Epen in Auaswahl mit Wörterbuch. 

Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung. Spamersche Buchdruckerei in Leipzig., 1905. 168 s. 8° 

[16×11]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé potištěné plátno s titulem), hřbet hnědé plátno s tištěným titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA"; 

čtenářské poznámky. Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 275 a 249. Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Loewe, Richard ZK L 01575_PEC 

Sammlung Göschen. Germanische Sprachwissenschaft. 

Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung. Spamersche Buchdruckerei, Leipzig., 1905. 148 s. 8° 

[15,5×10,5]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé potištěné plátno s ozdobným rámem a titulem), hřbet hnědé plátno s tištěným 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA", na titulní s. rukopisný text "Stránský Josef, filosof"; čtenářské poznámky. Staré 

signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 278 a 252. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. 

Jazyk: němčina. 

Marold, Karl ZK L 01576_PEC 

Sammlung Göschen. Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach und Gottfried von Straßburg. 

Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung. Druck von Carl Rembold in Heilbronn., 1905. 163, [1] s. 8° 

[15,5×10,5]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé potištěné plátno s ozdobným rámem a titulem), hřbet hnědé plátno s tištěným 

titulem. Fyzický stav: některé listy vytržené a volně vložené. Provenience: na předním přídeští přilepený 

papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem 

"Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 274 a 248. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Sahr, Julius ZK L 01577_PEC 

Sammlung Göschen. Deutsche Literaturdenkmäler des 16. Jahrhunderts. 

Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung. Spamersche Buchdruckerei in Leipzig., 1905. 144 s. 8° 

[15,5×10,5]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé potištěné plátno s ozdobným rámem a titulem), hřbet hnědé plátno s tištěným 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 277 a 251. Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 
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Junk, Victor ZK L 01578_PEC 

Sammlung Göschen. Die Epilogen des höfischen Epos. 

Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung. Spamersche Buchdruckerei, Leipzig-R., 1906. [4], 23-92, 

97-143, [1] s. zach. 8° [15,5×10,5]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé potištěné plátno s ozdobným rámem a titulem), hřbet hnědé plátno s tištěným 

titulem. Fyzický stav: nekompl. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 280 a 

254. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Dieffenbacher, Julius ZK L 01579_PEC 

Sammlung Göschen. Deutsches Leben im 12. und 13. Jahrhundert. I. Öffentliches Leben. 

Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung. Spamersche Buchdruckerei, Leipzig-R., 1907. 142 s. 8° 

[15,5×10,5]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé potištěné plátno s ozdobným rámem a titulem), hřbet hnědé plátno s tištěným 

titulem. Fyzický stav: některé listy zašpiněné. Grafická výzdoba: frontispis (heliogravura; Dietrich von 

Bern zachraňuje Sintrama), celostránková ilustrace na s. 129 (heliogravura; poslední monoxyl na 

Chiemském jezeře), drobné ilustrace. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým 

kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu 

Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. fialové razítko s textem "Václav Jankovec". Staré signatury: na 

předním přídeští na papírovém štítku č. 281 a 255. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: 

němčina. 

Güntter, Otto ZK L 01580_PEC 

Sammlung Göschen. Walther von der Vogelweide mit einer Auswahl aus Minnesang und Spruchdichtung. 

Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung. Spamersche Buchdruckerei, Leipzig., 1907. 147, [1] s. 8° 

[15,5×10,5]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé potištěné plátno s ozdobným rámem a titulem), hřbet hnědé plátno s tištěným 

titulem. Fyzický stav: některé složky uvolněné. Provenience: na versu volného listu přední předsádky 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA" a rukopisný text "Janovská"; čtenářské 

poznámky. Staré signatury: na versu volného listu přední předsádky na papírovém štítku č. 282 a 258. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Legband, Paul ZK L 01581_PEC 

Sammlung Göschen. Deutsche Literaturdenkmäler des 17. und 18. Jahrhunderts bis Klopstock. I. Lyrik. 

Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung. Spamersche Buchdruckerei, Leipzig., 1908. [2], 33-171, [1] 

s. zach. 8° [15,5×10,5]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé potištěné plátno s ozdobným rámem a titulem), hřbet hnědé plátno s tištěným 

titulem. Fyzický stav: nekompl. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 283 a 

257. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Kleinpaul, Rudolf ZK L 01582_PEC 

Sammlung Göschen. Länder- und Völkernamen. 

[Leipzig], [G.J. Göschen], [1910]. 2-139, [1] s. zach. 8° [16×11]. 
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Vazba: celoplátěná (hnědé potištěné plátno s titulem), hřbet hnědé plátno s tištěným titulem. Fyzický stav: 

nekompl. Provenience: na versu volného listu přední předsádky přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA". Staré signatury: na versu volného listu přední předsádky na papírovém štítku č. 296 a 

270. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Loewe, Richard ZK L 01583_PEC 

Sammlung Göschen. Deutsches Wörterbuch. 

Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung. Spamersche Buchdruckerei in Leipzig., 1910. 177, [1] s. 8° 

[15,5×10,5]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé potištěné plátno s titulem), hřbet hnědé plátno s tištěným titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; v oválném rámečku z dvojlinky sedící orel hledící 

zpět, pod ním písmena , J a G). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 285 a 259. Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Schauffler, Theodor ZK L 01584_PEC 

Sammlung Göschen. Althochdeutsche Literatur. Grammatik, Texte mit Übersetzung Erläuterungen. 

Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung. Druck von Carl Rembold, Heilbronn a. N., 1910. 160 s. 8° 

[15,5×10,5]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé potištěné plátno s titulem), hřbet hnědé plátno s tištěným titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na versu volného listu přední předsádky přilepený papírek s modrým kulatým razítkem 

s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA", na titulní s. rukopisný text "Jan Volný". Staré signatury: na versu volného listu přední předsádky 

na papírovém štítku č. 284 a 258. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: němčina. 

Berlit, Georg ZK L 01585_PEC 

Sammlung Göschen. Deutsche Literaturdenkmäler des 16. Jahrhunderts. I. Martin Luther und Thomas 

Murner. 

Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung. Druck Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig., 1911. 141, 

[3] s. 8° [15,5×10,5]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé potištěné plátno s titulem), hřbet hnědé plátno s tištěným titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; v oválném rámečku z dvojlinky sedící orel hledící 

zpět, pod ním písmena , J a G). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA", na titulní s. rukopisný text "Stránský Josef, fil.". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 286 a 260. Barva tisku: černá. Písmo: němčina frakturou, latina antikvou. Jazyk: 

němčina. Vložené dokumenty: na s. 80 členský lístek semináře pro germánskou filologii se jménem Josefa 

Stránského. 

Koch, Max ZK L 01586_PEC 

Sammlung Göschen. Geschichte der deutschen Literatur. 

Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung. Druck Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig., 1911. 311, 

[1] s. 8° [15,5×10,5]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé potištěné plátno s titulem), hřbet hnědé plátno s tištěným titulem. Fyzický stav: 

vazba oddělená od knižního bloku. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; v oválném rámečku 

z dvojlinky sedící orel hledící zpět, pod ním písmena , J a G). Provenience: na předním přídeští přilepený 

papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem 
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"Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 288 

a 262. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Kurze, Friedrich ZK L 01587_PEC 

Sammlung Göschen. Deutsche Geschichte. I. Mittelalter (bis 1519). 

Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung. Druck Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig., 1911. 184 

s. 8° [15,5×10,5]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé potištěné plátno s titulem), hřbet hnědé plátno s tištěným titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré 

signatury: na rectu volného listu přední předsádky na papírovém štítku č. 287 a 261. Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Hommel, Fritz ZK L 01588_PEC 

Sammlung Göschen. Geschichte des alten Morgenlandes. 

Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung G. m. b. H. Spamersche Buchdruckerei, Leipzig., 1912. 193, 

[1] s. 8° [15,5×10,5]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé potištěné plátno s titulem), hřbet hnědé plátno s tištěným titulem. Fyzický stav: 

některé listy rozvolněné. Grafická výzdoba: frontispis (heliogravura; mumie Ramsese II.), na titulní s. 

signet (v oválném rámečku z dvojlinky sedící orel hledící zpět, pod ním písmena , J a G), celostránkové 

ilustrace na s. 11, 43, 49, 58, 159 a [194] (heliogravura; hieroglyfy a klínové písmo, asyrská hlavní božstva 

aj.). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na s. 1 fialové 

razítko v podobě trojúhelníku s kruhem uprostřed; čtenářské poznámky. Staré signatury: na předním 

přídeští na papírovém štítku č. 291 a 265. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Sahr, Julius ZK L 01589_PEC 

Sammlung Göschen. Deutsche Literaturdenkmäler des 16. Jahrhunderts. III. Von Brant bis Rollenhagen: 

Brant, Hutten, Fischart sowie Tierepos und Fabel. 

Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung G. m. b. H. Spamersche Buchdruckerei in Leipzig., 1912. 

159, [1] s. 8° [15,5×10,5]. 

Vazba: celopapírová (hnědý potištěný papír s titulem na lepence), hřbet hnědý papír s tištěným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; v oválném rámečku z dvojlinky 

sedící orel hledící zpět, pod ním písmena , J a G). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s 

modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. fialové razítko v podobě trojúhelníku s kruhem uprostřed. 

Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 298 a 272. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, 

antikva. Jazyk: němčina. 

Sahr, Julius ZK L 01590_PEC 

Sammlung Göschen. Das deutsche Volkslied. 

Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung. Druck von Oscar Brandstetter in Leipzig., 1912. 135, [1] s. 

8° [15,5×10,5]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé potištěné plátno s titulem), hřbet hnědé plátno s tištěným titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; v kruhovém rámečku z jednoduché linky písmena 

G, J a G). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré 

signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 290 a 264. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, 

antikva. Jazyk: němčina. 
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Weitbrecht, Carl ZK L 01591_PEC 

Sammlung Göschen. Deutsche Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts. II. 

Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung. Spamersche Buchdruckerei in Leipzig., 1912. 159, [1] s. 8° 

[15,5×10,5]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé potištěné plátno s titulem), hřbet hnědé plátno s tištěným titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; v oválném rámečku z dvojlinky sedící orel hledící 

zpět, pod ním písmena , J a G). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 289 a 263. Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Bauch, Bruno ZK L 01592_PEC 

Sammlung Göschen. Geschichte der Philosophie. IV. Neueere Philosophie bis Kant. 

Berlin und Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung G. m. b. H. Druck der Spamerschen 

Buchdruckerei zu Leipzig., 1913. 178, [2] s. 8° [15,5×10,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý potištěný papír s titulem), hřbet hnědý papír s tištěným titulem. Fyzický 

stav: knižní blok se rozpadá, vazba oddělena od knižního bloku. Grafická výzdoba: na titulní s. signet 

(mědirytina; v kruhovém rámečku z jednoduché linky písmena G, J a G). Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. fialové razítko v podobě 

trojúhelníku s kruhem uprostřed. Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 299 a 273. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Legband, Paul ZK L 01593_PEC 

Sammlung Göschen. Deutsche Literaturdenkmäler des 17. und 18. Jahrhunderts bis Klopstock. I. Lyrik. 

Berlin und Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung G. m. b. H. Buchdruckerei E. Haberland in 

Leipzig-R., 1913. 171, [1] s. 8° [15,5×10,5]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé potištěné plátno s titulem), hřbet hnědé plátno s tištěným titulem. Fyzický stav: 

některé listy vytržené a volně vložené. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; v kruhovém 

rámečku z jednoduché linky písmena G, J a G). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s 

modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 292 a 266. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Jantzen, Hermann ZK L 01594_PEC 

Sammlung Göschen. Gotische Sprachdenkmäler mit Grammatik, Übersetzung und Erläuterungen. 

Berlin und Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung G. m. b. H. Druck der Spamerschen 

Buchdruckerei in Leipzig., 1914. 126 s. 8° [15,5×10,5]. 

Vazba: celopapírová (hnědý potištěný papír s titulem na lepence), hřbet hnědý papír s tištěným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; v kruhovém rámečku z jednoduché 

linky písmena G, J a G). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 295 a 268. Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Naumann, Hans ZK L 01595_PEC 

Sammlung Göschen. Althochdeutsche Grammatik. 

Berlin und Leipzig, G. J. Göschen'sche Verlagshandlung G. m. b. H. Druck der Spamerschen 

Buchdruckerei in Leipzig., 1914. 159, [1] s. 8° [16×11]. 
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Vazba: měkká celopapírová (hnědý potištěný papír s titulem), hřbet hnědý papír s tištěným titulem. Fyzický 

stav: pokryv hřbetu shora natržený, knižní blok rozvolněný. Grafická výzdoba: na titulní s. signet 

(mědirytina; v kruhovém rámečku z jednoduché linky písmena G, J a G). Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 300 a 274. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Jantzen, Hermann ZK L 01596_PEC 

Sammlung Göschen. Literaturdenkmäler des 14. und 15. Jahrhunderts. 

[Berlin. Leipzig.], [Walter de Gruyter], [1919]. 31-151, [1] s. zach. 8° [15,5×10,5]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé potištěné plátno s ozdobným rámem a titulem), hřbet hnědé plátno s tištěným 

titulem. Fyzický stav: nekompl.; chybí titul. l. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým 

kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu 

Kryštofa Haranta PECKA"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku 

č. 276 a 250. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: na s. 78 

černobílá fotografie rakousko-uherského vojáka. 

Simmel, Georg ZK L 01597_PEC 

Sammlung Göschen. Hauptprobleme der Philosophie. 

Berlin und Leipzig, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger Walter de Gruyter & Co. Druck von C. G. 

Röder G. m. b. H., Leipzig., 1920. 175, [1] s. 8° [15,5×10,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý potištěný papír s titulem), hřbet hnědý papír s tištěným titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; v kruhovém rámečku z jednoduché linky 

písmena G, J a G). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 302 a 276. Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Wentscher, Max ZK L 01598_PEC 

Sammlung Göschen. Einführung in die Philosophie. 

Berlin und Leipzig, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger Walter de Gruyter & Co. Druck von C. G. 

Röder G. m. b. H., Leipzig., 1920. 174, [2] s. 8° [15,5×10,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý potištěný papír s titulem), hřbet hnědý papír s tištěným titulem. Fyzický 

stav: knižní blok se rozpadá. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; v kruhovém rámečku z 

jednoduché linky písmena G, J a G). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 301 a 275. Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Naumann, Hans ZK L 01599_PEC 

Sammlung Göschen. Althochdeutsches Lesebuch. 

Berlin und Leipzig, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger Walter de Gruyter & Co. Druck von C. G. 

Röder G. m. b. H., Leipzig., 1923. 148 s. 8° [15,5×10,5]. 

Vazba: celopapírová (hnědý potištěný papír s titulem na lepence), hřbet hnědý papír s tištěným titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; v kruhovém rámečku z jednoduché 

linky písmena G, J a G). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 303 a 277. Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, italika. Jazyk: němčina. 
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Meckelein, Richard ZK L 01600_PEC 

Sammlung Göschen. Polnische Grammatik. 

Berlin und Leipzig, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger Walter de Gruyter & Co. Druck von C. G. 

Röder G. m. b. H., Leipzig., 1926. 135, [1] s. 8° [16×11]. 

Vazba: celoplátěná (hnědé potištěné plátno s titulem), hřbet hnědé plátno s tištěným titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; v kruhovém rámečku z jednoduché linky písmena 

G, J a G). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré 

signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 294 a 269. Barva tisku: černá. Písmo: němčina 

frakturou, polština antikvou. Jazyk: němčina. 

Hume, David ZK L 01601_PEC 

LAICHTERŮV VÝBOR NEJLEPŠÍCH SPISŮ POUČNÝCH. KNIHA XIII. PŘIROZENÉ DĚJINY 

NÁBOŽENSTVÍ A ROZMLUVY O NÁBOŽENSTVÍ PŘIROZENÉM. 

V PRAZE, VYDÁVÁ JAN LAICHTER NA KRÁL. VINOHRADECH. Tiskem Dra. Edv. Grégra v Praze, 

1900. [8], 207, [1] s. 8° [21×14]. 

Vazba: polousňová (zelený škrobový papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; v ozdobném florálním rámečku 

monogram LJ). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA", na s. 6 fialové inventární razítko s textem "KNIHOVNA HUSOVY LIDOVÉ ŠKOLY pro Dvůr 

Králové n. L. a okolí". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 360 a 325, na s. 6 v 

razítku č. 24/4. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. Vložené dokumenty: 

zcela vpředu složený papír s výpisky z knihy. 

Laichterův výbor ZK L 01602_PEC 

LAICHTERŮV VÝBOR NEJLEPŠÍCH SPISŮ POUČNÝCH. KNIHA XXI. LITERATURA ČESKÁ 

DEVATENÁCTÉHO STOLETÍ. DÍL DRUHÝ. OD POLÁKA K LANGROVI. 

V PRAZE, NÁKLADEM JANA LAICHTERA NA KRÁL. VINOHRADECH. TISKEM EDVARDA 

LESCHINGRA V PRAZE., 1917. XII, [4], 752 s. 8° [22×14,5]. 

Vazba: bez vazby. Fyzický stav: knižní blok se rozpadá. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; 

ve čtvercovém rámečku provázeném lipovými ratolestmi monogram JL), celostránkové ilustrace na s. 10, 

113, 200, 274, 481, 521, 565 (heliogravura; reprodukce rytin a titulních listů z literatury 19. století, 

reprodukce portrétu Františka Palackého apod.), drobné ilustrace. Provenience: na papírovém obalu 

rukopisný text "SH Pecka", na s. 1 přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré 

signatury: na papírovém obalu č. 291, na s. 1 na papírovém štítku č. 317 a 291. Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, italika. Jazyk: čeština. Vložené dokumenty: na s. 173 dopisnice. 

Demuth, Josef ZK L 01603 

Der politische Bezirk Trautenau. Gerichtsbezirke: Trautenau, Marschendorf, Schatzlar und Eipel. 

Trautenau, Verlag des Trautenauer Bezirkslehrer-Vereins. Druck von Fr. Moravek, Trautenau., 1901. 608, 

[6] s. 8° [24×16,5]. 

Vazba: celoplátěná (zelené potištěné plátno na lepence), hřbet zelené plátno s tištěnými ornamenty a 

titulem. Fyzický stav: přední deska hrozí oddělením od knižního bloku, vazba rozvolněná. Grafická 

výzdoba: celostránkové ilustrace na s. 3 (heliogravura; pohled na Trutnov), menší ilustrace (heliogravura). 

Provenience: na versu volného listu přední předsádky rukopisný text "Dieses Buch wurde gekauft am 3 Mai 

im Jahre 1903 in der Parschnitzes Schule bei der Gewerben Schüllerausstellung vom Herrn Lehrer Erben 

um 6. Kronen. Josef Bock". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: 

vpředu mapa trutnovského okresu. 
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Lecky, William Edward Hartpole ZK L 01604_UÚL 

DĚJINY RACIONALISMU V EVROPĚ. DÍL I. 

V PRAZE, JOSEF PELCL. Parostrojní tiskárna B. Outraty v Jičíně., 1902. 410, [6] s. 8° [17×12,5]. 

Vazba: polousňová (žlutohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň s papírovým štítkem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; černovlasá žena opírající se o monogram 

IP). Provenience: na předním přídeští inventární nálepka s textem "Soukromý městský ÚSTAV UČITELSKÝ 

v Litomyšli", na titulní s. a na s. 19 začerněné razítko a černé kulaté razítko s českým lvem uprostřed a 

opisem "Lehrerbildungsanstalt in Leitomischl * Učitelský ústav v Litomyšli". Staré signatury: na hřbetu na 

papírovém štítku č. 103, na předním přídeští na papírovém štítku č. 103 a "C24". Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Lavrov, Pjotr ZK L 01605_PEC 

HISTORICKÉ LISTY P. LAVROVA (P. L. MIRTOVA). 

V PRAZE, NÁKLADEM JOS. PELCLA. Knihtiskárna Jos. B. Zápotočný v Rokycanech., 1903. 363, [5] 

s. 8° [16×12]. 

Vazba: poloplátěná (černočervený stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacením. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; černovlasá žena opírající se o monogram 

IP). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s., 

na s.143 a [364] modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě 

Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku "P 105", na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 126 a 113. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Mesnil, Jacques ZK L 01606_PEC 

VOLNÉ MANŽELSTVÍ. 

V PRAZE, JOSEF PELCL. Knihtiskárna Jos. B. Zápotočný v Rokycanech., 1906. 48 s. 8° [16×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (červený mramor. papír na lepence), hřbet červené plátno s papírovým štítkem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; černovlasá žena opírající se o monogram 

IP). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s., 

na s. 21, 33 a 48 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě 

Kryštofa Haranta Pecka", na titulní s. a na versu volného listu zadní předsádky fialové elipsovité razítko s 

textem "Mládenecký spolek „Harant“ v Pecce.". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku "P 108", 

na předním přídeští na papírovém štítku č. 136 a 123. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: 

čeština. 

Michel, Émile ZK L 01607_PEC 

K DĚJINÁM UMĚNÍ. 

V PRAZE, NÁKLADEM J. OTTY. TISKEM >>UNIE<< V PRAZE., 1906. VI, 3-114 s. zach. 8° 

[15,5×10,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (růžový potištěný papír), hřbet růžový papír s tištěným titulem. Fyzický stav: 

nekompl.; obálka silně mechanicky opotřebená, knižní blok se rozpadá. Grafická výzdoba: na titulní s. 

signet (mědirytina; orel s písmeny J a O na hrudi). Provenience: na papírovém obalu rukopisný text "SH 

Pecka", na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta 

z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na 

předním přídeští na papírovém štítku č. 117 a 104. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: 

čeština. 

Psenner, Ludwig ZK L 01608/1 

Christliche Volkswirtschaftslehre für Freunde des Volkes. Erster Teil. 
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Graz und Leipzig, Verlag von Moser's Buchhandlung (J. Meyershoff). K. k. Universitäts-Buchdruckerei 

„Styria“ in Graz, 1907. VIII, 152 s. 8° [22×14,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem a s papírovým 

štítkem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; na ležící zavřené knize 

otevřená kniha s heraldickým znakem v podobě renesančního štítu s koněm ve skoku na jedné a s 

minogramem IM na druhé straně, za rozevřenou knihou vyhlíží sova, kolem výjevu páska s textem "ORA 

ET LABORA"). Provenience: na předním přídeští žlutý štítek s textem "Leihbibliothek von Ketzelsdorf". 

Staré signatury: na hřbetu a na předním přídeští na papírovém štítku "B 33". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Psenner, Ludwig ZK L 01608/2 

Christliche Volkswirtschaftslehre für Freunde des Volkes. Zweiter Teil. 

Graz und Leipzig, Verlag von Moser's Buchhandlung (J. Meyershoff). K. k. Universitäts-Buchdruckerei 

„Styria“ in Graz, 1907. VIII, 153-326 s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; na ležící zavřené knize otevřená kniha s heraldickým 

znakem v podobě renesančního štítu s koněm ve skoku na jedné a s minogramem IM na druhé straně, za 

rozevřenou knihou vyhlíží sova, kolem výjevu páska s textem "ORA ET LABORA"). Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Psenner, Ludwig ZK L 01608/3 

Christliche Volkswirtschaftslehre für Freunde des Volkes. 

Graz und Leipzig, Verlag von Moser's Buchhandlung (J. Meyershoff). K. k. Universitäts-Buchdruckerei 

„Styria“ in Graz, 1908. VIII, 327-541, [1] s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; na ležící zavřené knize otevřená kniha s heraldickým 

znakem v podobě renesančního štítu s koněm ve skoku na jedné a s minogramem IM na druhé straně, za 

rozevřenou knihou vyhlíží sova, kolem výjevu páska s textem "ORA ET LABORA"). Barva tisku: černá. 

Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Zahradník, Vincenc ZK L 01609_UÚL 

FILOSOFICKÁ BIBLIOTHEKA. ŘADA I. ČÍSLO 1. FILOSOFICKÉ SPISY VINCENCE 

ZAHRADNÍKA. DÍL I. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, 

SLOVESNOST A UMĚNÍ. TISKEM ALOISA WIESNERA V PRAZE, KNIHTISKAŘE ČESKÉ 

AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, SLOVESNOST A UMĚNÍ., 1907. [4], III, 

[1], 369, [1] s. 8° [23,5×15]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír), hřbet papír. Fyzický stav: přední i zadní obálka utržené, 

pokryv hřbetu chybí, knižní blok rozvolněný. Grafická výzdoba: celostránková ilustrace na s. [3] 

(heliogravura; portrét Vincence Zahradníka). Provenience: na titulní s. a na s. 1 začerněné razítko a černé 

kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem "Lehrerbildungsanstalt in Leitomischl * Učitelský ústav v 

Litomyšli". Staré signatury: na hřbetu "302 I", na titulní s. "Inv. 302/I Sign C59/I". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Máchal, Jan ZK L 01610_UÚL 

ROZPRAVY ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, SLOVESNOST A 

UMĚNÍ. TŘÍDA III. ČÍSLO 23. STAROČESKÉ SKLADBY DRAMATICKÉ PŮVODU 

LITURGICKÉHO. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, 

SLOVESNOST A UMĚNÍ. TISKEM ALOISA WIESNERA V PRAZE, KNIHTISKAŘE ČESKÉ 

AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, SLOVESNOST A UMĚNÍ., 1908. [4], 234, 

[2] s. 8° [27×18,5]. 
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Vazba: měkká celopapírová (šedomodrý potištěný papír), hřbet šedomodrý papír. Fyzický stav: přední 

obálka utržená, pokryv hřbetu po okraji natržený a odřený. Provenience: na titulní s. začerněné razítko a 

černé kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem "Lehrerbildungsanstalt in Leitomischl * Učitelský 

ústav v Litomyšli". Staré signatury: na hřbetu a na obálce "345", na titulní s. "Inv. 345. Sign. E82.". Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. Přílohy: zcela vzadu 5 vlepených tabulek s 

kvadratickou notací. 

Mayer, Franz Martin, ZK L 01611 

Geschichte Österreichs mit besonderer Rücksicht auf das Kulturleben. Zweiter Band: Vom Jahre 1526 bis 

zur Gegenwart. 

Wien und Leipzig, Wolhelm Braumüller k. u. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler. Druck von Friedrich 

Jasper in Wien., 1909. VIII, 861, [3] s. 8° [23,5×16,5]. 

Vazba: celoplátěná (modré plátno se slepotiskem a zlacením na lepence), hřbet modré plátno se zlaceným 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; heraldický znak Wilhelma 

von Braumüllera - dělený štít, horní pole zlato?-modře polceno s neznámým znamením vpravo a s knihou 

vlevo, v dolním červeném poli půlka ozubeného kola, nad štítem dvě turnajské korunované přilby s 

přikryvadly neznámých tinktur, pravý klenot křídlo, levý klenot dva bůvolí rohy s květinou? uprostřed, 

deviza "PER NOCTEM AD LUCEM"). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Paul, Hermann ZK L 01612_PEC 

PRINZIPIEN DER SPRACHGESCHICHTE. 

HALLE A. S., VERLAG VON MAX NIEMEYER., 1909. XIV, [2], 428, [4] s. 8° [24×16]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 251 a 225. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Sborník ZK L 01613_UÚL 

SBORNÍK FILOLOGICKÝ. ROČNÍK IV. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, 

SLOVESNOST A UMĚNÍ. TISKEM ALOISA WIESNERA V PRAZE, KNIHTISKAŘE ČESKÉ 

AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, SLOVESNOST A UMĚNÍ A C. K. ČESKÉ 

VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ V PRAZE., 1913. [2], 385, [3] s. 8° [27×18,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (šedomodrý potištěný papír), hřbet šedomodrý papír s tištěným titulem. Fyzický 

stav: obálka z větší části oddělena od knižního bloku, knižní blok se rozpadá. Provenience: na titulní s. 

začerněné razítko a černé kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem "Lehrerbildungsanstalt in 

Leitomischl * Učitelský ústav v Litomyšli". Staré signatury: na hřbetu č. 539, na titulní s. "Sg. kat. E 140 

Č. inv. 539.". Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou a italikou, staročeština cyrilicí, řečtina alfabetou. 

Jazyk: čeština. 

Sborník ZK L 01614_UÚL 

SBORNÍK FILOLOGICKÝ. SVAZEK VI. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, 

SLOVESNOST A UMĚNÍ. TISKL EDVARD LESCHINGER V PRAZE., 1917. [4], 220 s. 8° [27×18,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír), hřbet papír s tištěným titulem. Fyzický stav: obálka hrozí 

oddělením od knižního bloku, pokryv hřbetu shora natržen. Provenience: na titulní s. začerněné razítko a 

černé kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem "Lehrerbildungsanstalt in Leitomischl * Učitelský 

ústav v Litomyšli". Staré signatury: na hřbetu č. 752, na titulní s. "Sg. kat. E 178 Č. inv. 752.". Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 
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Sborník ZK L 01615_UÚL 

SBORNÍK FILOLOGICKÝ. SVAZEK X. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ AKADEMIE VĚD A UMĚNÍ. Tiskem Československé grafické Unie 

a. s. v Praze., 1934-1935. [4], 210 s. 8° [27×18,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír), hřbet papír s tištěným titulem. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na obálce a na titulní s. začerněné razítko a černé kulaté razítko s českým lvem uprostřed a 

opisem "Lehrerbildungsanstalt in Leitomischl * Učitelský ústav v Litomyšli". Staré signatury: na obálce a 

na titulní s. "Inv. č. 1603 Sg. k. E 253.". Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou a italikou, řečtina 

alfabetou, ruština cyrilicí. Jazyk: čeština. 

Sborník ZK L 01616_UÚL 

SBORNÍK FILOLOGICKÝ. SVAZEK XI. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ AKADEMIE VĚD A UMĚNÍ. Tiskem České grafické Unie a. s. v 

Praze., 1936-1939. [4], 238, [1] s. 8° [26,5×18]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír), hřbet papír s tištěným titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu 

shora natržený. Provenience: na obálce a na titulní s. začerněné razítko a černé kulaté razítko s českým 

lvem uprostřed a opisem "Lehrerbildungsanstalt in Leitomischl * Učitelský ústav v Litomyšli". Staré 

signatury: na obálce a na titulní s. v razítku č. 1853 a "E347". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. 

Jazyk: čeština. 

Říha, Jan ZK L 01617 

O STATKU OBECNÍM. 

V PRAZE, TISKEM PRAŽSKÉ AKCIOVÉ TISKÁRNY. NÁKLADEM SBORU ČESKÝCH OKRESŮ., 

1914. 235, [1] s. 8° [25,5×18]. 

Vazba: poloplátěná (růžovočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem, zlaceným 

titulem a s papírovým štítkem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. rukopisný text "Město". Staré 

signatury: na hřbetu na papírovém štítku č. 112. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Novák, Arne ZK L 01618_PEC 

DUCH A SVĚT. KRITIKA LITERÁRNÍ. ZÁSADY A PRAKSE. 

PRAHA, F. TOPIČ. Tiskem „Unie“ v Praze, (1916). 73, [3] s. 8° [18×12,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (modrošedý potištěný papír), hřbet modrošedý papír s tištěným titulem, 

papírová potištěná obálka. Fyzický stav: obálka potrhaná. Provenience: na versu volného listu přední 

předsádky přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a 

Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na versu volného 

listu přední předsádky na papírovém štítku č. 336 a 309. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Babák, Edward ZK L 01619_PEC 

O PROMĚNÁCH ENERGIÍ U ŽIVÝCH TĚL. 

V PRAZE, NAKLADATEL JOS. R. VILÍMEK. Tiskem „Unie“ v Praze., s.a. (1917). 36 s. 8° [19,5×13,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: obálka oddělená od knižního bloku. Grafická 

výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; na konzoli stojící český lev držící polský štít s monogramem JRV). 

Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré 

signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 344 a 315. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, 

grotesk. Jazyk: čeština. 
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Babák, Edward ZK L 01620_PEC 

O PROMĚNÁCH ENERGIÍ U ŽIVÝCH TĚL. 

V PRAZE, NAKLADATEL JOS. R. VILÍMEK. Tiskem „Unie“ v Praze., s.a. (1917). 36 s. 8° [19,5×13,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet 

(mědirytina; na konzoli stojící český lev držící polský štít s monogramem JRV). Provenience: na předním 

přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 343 a 314. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Keilhack, Konrad ZK L 01621 

Lehrbuch der Grundwasser- und Quellenkunde. 

Berlin, Verlag von Gebrüder Borntraeger. Druck von E. Buchbinder (H. Duske) in Neuruppin., 1917. 640 

s. 8° [26×18]. 

Vazba: měkká celopapírová (papír s tištěným titulem), hřbet papír s tištěným titulem a papírovým štítkem. 

Fyzický stav: některé složky rozvolněné. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (heliogravura). Provenience: 

na přední obálce a na titulní s. fialové kulaté razítko s poličským městským znakem uprostřed a opisem 

"DŮCHODENSKÝ ÚŘAD OSADY M. POLIČKY U. HR". Staré signatury: na hřbetu a na obálce na 

papírovém štítku č. 329, na titulní s. č. 362. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: němčina. 

Přílohy: zcela vzadu vlepená mapa (mapa srážek Německa). 

Mareš, František ZK L 01622_PEC 

ŽIVOTNÍ ÚČELNOST. 

V PRAZE, NAKLADATEL JOS. R. VILÍMEK. Tiskem „Unie“ v Praze., s.a. [1917]. 32 s. 8° [19,5×13,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: obálka oddělená od knižního bloku, knižní blok 

se rozpadá na složky. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; na konzoli stojící český lev držící 

polský štít s monogramem JRV). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 18 a 17. Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Mareš, František ZK L 01623_PEC 

ŽIVOTNÍ ÚČELNOST. 

V PRAZE, NAKLADATEL JOS. R. VILÍMEK. Tiskem „Unie“ v Praze., s.a. [1917]. 32 s. 8° [19,5×13,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: přední obálka chybí, knižní blok se rozpadá na 

složky. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; na konzoli stojící český lev držící polský štít s 

monogramem JRV). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Růžička, Vladislav ZK L 01624_PEC 

O DĚDIČNOSTI. 

V PRAZE, NAKLADATEL JOS. R. VILÍMEK. Tiskem „Unie“ v Praze., s.a. [1917]. 36 s. 8° [19,5×13,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: obálka oddělená od knižního bloku, knižní blok 

se rozpadá na složky. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; na konzoli stojící český lev držící 

polský štít s monogramem JRV). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 340 a 313. Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 
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Stegemann, Hermann ZK L 01625 

Hermann Stegemanns Geschichte des Krieges. Erster Band. 

Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart Berlin. Druck der Deutschen Verlags-Anstalt Stuttgart., 1917. 

XVI, 390 s. 8° [24×16,5]. 

Vazba: celoplátěná (šedé plátno s tištěným titulem na lepence), hřbet šedé plátno s tištěným titulem, 

papírová potištěná obálka. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; v 

oválném rámečku z dvojlinky písmena D, V a A). Provenience: na s. I modré kulaté razítko s opisem 

Deutsche Volksschule" a nápisem "in Leitomischl Böhmen". Staré signatury: na versu volného listu přední 

předsádky "205/43LB. I.". Barva tisku: černá, červená. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Vložené 

dokumenty: zcela vzadu v papírovém pásku vložených 5 map s frontami I. světové války. 

Stegemann, Hermann ZK L 01626 

Hermann Stegemanns Geschichte des Krieges. Zweiter Band. 

Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart Berlin. Druck der Deutschen Verlags-Anstalt Stuttgart., 1919. 

XII, 481, [1] s. 8° [24×16,5]. 

Vazba: celoplátěná (šedé plátno s tištěným titulem na lepence), hřbet šedé plátno s tištěným titulem, 

papírová potištěná obálka. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; v 

oválném rámečku z dvojlinky písmena D, V a A). Provenience: na s. I razítko modré kulaté razítko s opisem 

Deutsche Volksschule" a nápisem "in Leitomischl Böhmen". Staré signatury: na versu volného listu přední 

předsádky "205/43LB. II.". Barva tisku: černá, červená. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Vložené 

dokumenty: zcela vzadu v papírovém pásku vložené 4 mapy s frontami I. světové války. 

Stegemann, Hermann ZK L 01627 

Hermann Stegemanns Geschichte des Krieges. Dritter Band. 

Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart Berlin. Druck der Deutschen Verlags-Anstalt Stuttgart., 1919. 

XVI, 544 s. 8° [24×16,5]. 

Vazba: celoplátěná (šedé plátno s tištěným titulem na lepence), hřbet šedé plátno s tištěným titulem, 

papírová potištěná obálka. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; v 

oválném rámečku z dvojlinky písmena D, V a A). Provenience: na titulní s. razítko modré kulaté razítko s 

opisem Deutsche Volksschule" a nápisem "in Leitomischl Böhmen". Staré signatury: na versu volného listu 

přední předsádky "205/43LB. III.". Barva tisku: černá, červená. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Vložené 

dokumenty: zcela vzadu v papírovém pásku vložené 2 mapy s frontami I. světové války. 

Stegemann, Hermann ZK L 01628 

Hermann Stegemanns Geschichte des Krieges. Vierter Band. 

Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart Berlin. Druck der Deutschen Verlags-Anstalt Stuttgart., 1921. 

XIV, 668 s. 8° [24×16,5]. 

Vazba: celoplátěná (šedé plátno s tištěným titulem na lepence), hřbet šedé plátno s tištěným titulem, 

papírová potištěná obálka. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; v 

oválném rámečku z dvojlinky písmena D, V a A). Provenience: na titulní s. razítko modré kulaté razítko s 

opisem Deutsche Volksschule" a nápisem "in Leitomischl Böhmen". Staré signatury: na versu volného listu 

přední předsádky "205/43LB. IV.". Barva tisku: černá, červená. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Vložené 

dokumenty: zcela vzadu v papírovém pásku vložené 2 mapy s frontami I. světové války. 

Růžička, Vladislav ZK L 01629_PEC 

HLAD. JEHO VLIV NA ORGANISMUS A DĚJE ŽIVOTNÍ. 

V PRAZE, NAKLADATEL JOS. R. VILÍMEK. Knihtiskárna Vondruška, Spott a spol. v Karlíně., s.a. 

[1918]. 44 s. 8° [19,5×13,5]. 
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Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet 

(mědirytina; na konzoli stojící český lev držící polský štít s monogramem JRV). Provenience: na předním 

přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 85 a 74. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Schulz, Antonín ZK L 01630_PEC 

PODKOMOŘÍ J. M. KRÁLOVÉ, JAN NEP. HRABĚ ZE ŠTERNBERKA, OTEC ZAKLADATELE 

MUSEA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO ÚŘEDNÍ NÁVŠTĚVOU VE SKLEPENÍ KOSTELNÍ VĚŽE 

KRÁLOVÉDVORSKÉ ROKU 1771. 

(Dvůr Králové nad Labem), NÁKLADEM KRÁL. VĚN. MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ N. L. TISKEM A 

V KOMISI DR. ED. GRÉGRA A SYNA V PRAZE., 1918. 60, [3] s. 8° [23×15]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý potištěný papír). Fyzický stav: některé složky rozvolněné. Provenience: 

na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic 

a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním 

přídeští č. 594 a na papírovém štítku č. 481. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Truhlář, Antonín ZK L 01631_UÚL 

RUKOVĚŤ K PÍSEMNICTVÍ HUMANISTICKÉMU, ZVLÁŠTĚ BÁSNICKÉMU V ČECHÁCH A NA 

MORAVĚ VE STOLETÍ XVI. 

V PRAZE, NÁKLADEM ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, 

SLOVESNOST A UMĚNÍ. TISKEM ALOISA WIESNERA V PRAZE, KNIHTISKAŘE ČESKÉ 

AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, SLOVESNOST A UMĚNÍ A C. K. ČESKÉ 

VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ V PRAZE., 1918. [6], 305-496 s. 8° [26,5×18]. 

Vazba: měkká celopapírová (vínový potištěný papír). Fyzický stav: přední i zadní obálka utrženy, pokryv 

hřnetu chybí, knižní blok se rozpadá. Provenience: na titulní s. začerněné razítko a černé kulaté razítko s 

českým lvem uprostřed a opisem "Lehrerbildungsanstalt in Leitomischl * Učitelský ústav v Litomyšli". Staré 

signatury: na obálce a na titulní s. "E190/934 797". Barva tisku: černá. Písmo: čeština a latina antikvou a 

italikou, řečtina alfabetou. Jazyk: čeština. 

Čejka, Bohumil ZK L 01632_PEC 

TAJEMSTVÍ ŽIVOTA A SMRTI. 

V PRAZE, NAKLADATEL JOS. R. VILÍMEK. Tiskem „Unie“ v Praze., s.a. [1920?]. 35, [1] s. 8° 

[19,5×13,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: přední obálka chybí, knižní blok se rozpadá na 

složky. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; na konzoli stojící český lev držící polský štít s 

monogramem JRV). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 339 a 312. Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Neumann, Ernst ZK L 01633_UÚL 

VORLESUNGEN ZUR EINFÜHRUNG IN DIE EXPERIMENTELLE PÄDAGOGIK UND IHRE 

PSYCHOLOGISCHEN GRUNDLAGEN. ERSTER BAND. 

LEIPZIG, VERLAG VON WILHELM ENGELMANN. Manuldruck von F. Ullmann G. m. b., Zwickau 

Sa., 1922. XIX, [1], 725, [3] s. 8° [22×15,5]. 

Vazba: celoplátěná (červené plátno na lepence), hřbet červené plátno se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (grafy). Provenience: na titulní s. začerněné kulaté 

razítko a modré kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem "Lehrerbildungsanstalt in Leitomischl * 
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Učitelský ústav v Litomyšli" a černé inventární razítko s textem "Knihovna profesorská". Staré signatury: 

na titulní s. "18/A 15a" a v razítku "1788a / C 361". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Neumann, Ernst ZK L 01634_UÚL 

VORLESUNGEN ZUR EINFÜHRUNG IN DIE EXPERIMENTELLE PÄDAGOGIK UND IHRE 

PSYCHOLOGISCHEN GRUNDLAGEN. ZWEITER BAND. 

LEIPZIG, VERLAG VON WILHELM ENGELMANN. Manuldruck von F. Ullmann G. m. b., Zwickau 

Sa., 1920. XIV, 800 s. 8° [22×15,5]. 

Vazba: celoplátěná (červené plátno na lepence), hřbet červené plátno se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: zadní složky uvolněné. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; monogram WE, v 

písmenu E vyobrazení nahého muže, kterého anděl vede ke klasicizujícímu chrámu s nápisem "LITTERIS" 

v atice, nad písmenem E písmeno W propletené mezi girlandou, jejíž konce splývají podél písmena E). 

Provenience: na titulní s. začerněné kulaté razítko a modré kulaté razítko s českým lvem uprostřed a opisem 

"Lehrerbildungsanstalt in Leitomischl * Učitelský ústav v Litomyšli" a černé inventární razítko s textem 

"Knihovna profesorská". Staré signatury: na titulní s. "18/A-15b" a v razítku "1788b / C 362". Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu vlepená tabulka. 

[Matiegková, Ludmila] ZK L 01635 

[JAK VZNIKLO PÍSMO.] 

[V PRAZE], [NAKLADATEL JOS. R. VILÍMEK. Tiskem „Unie“ v Praze.], [1920]. 33-40 s. zach. 8° 

[19,5×13,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: nekompl.; přední obálka chybí, knižní blok se 

rozpadá na složky. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Pacák, František ZK L 01636_PEC 

DANTE ALIGHIERI. ŽIVOT A DÍLO. 

V PRAZE, NAKLADATEL JOS. R. VILÍMEK. Tiskem Jos. R. Vilímka v Praze., s.a. [1920]. 48 s. 8° 

[19,5×13,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet 

(mědirytina; na konzoli stojící český lev držící polský štít s monogramem JRV). Provenience: na předním 

přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 31 a 28. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Vydra, Bohumil ZK L 01637_PEC 

POLSKÁ LITERATURA V PŘEHLEDU. 

V PRAZE, NAKLADATEL JOS. R. VILÍMEK. Tiskl Jos. R. Vilímek v Praze., 1920. 105, [1] s. 8° 

[19,5×13,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet 

(mědirytina; v oválném rámečku hlava dinosaura s otevřenou tlamou držícího knihu s monogramem JRV). 

Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré 

signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 88 a 77. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, 

grotesk. Jazyk: čeština. 

Vydra, Bohumil ZK L 01638_PEC 

POLSKÁ LITERATURA V PŘEHLEDU. 
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V PRAZE, NAKLADATEL JOS. R. VILÍMEK. Tiskl Jos. R. Vilímek v Praze., 1920. 105, [1] s. 8° 

[19,5×13,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: obálka oddělená od knižního bloku. Grafická 

výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; v oválném rámečku hlava dinosaura s otevřenou tlamou držícího 

knihu s monogramem JRV). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 87 a 76. Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Weingart, Miloš ZK L 01639_PEC 

PŘEHLED LITERATURY BULHARSKÉ. 

V PRAZE, NAKLADATEL JOS. R. VILÍMEK. Vytiskl Bedřich Moser v Praze., s.a. [1919]. 63, [1] s. 8° 

[19,5×13,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet 

(mědirytina; v oválném rámečku hlava dinosaura s otevřenou tlamou držícího knihu s monogramem JRV). 

Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré 

signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 86 a 75. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, 

grotesk. Jazyk: čeština. 

Claß, Heinrich ZK L 01640 

Deutsche Geschichte von Einhart. 

Leipzig, Verlag von Theodor Weicher. Druck von G. Kreysing in Leipzig., 1922. XVI, 736 s. 8° [23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (bílý potištěný papír na lepence), hřbet bílé plátno s tištěným titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; v kruhovém rámečku z jednoduché linky 

vyobrazení hrobky Theodoricha Velikého, pod ní iniciály Th a W). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. 

Heidrich, Oldřich ZK L 01641_PEC 

PŘEHLED DĚJIN ŠVÉDSKÉ LITERATURY. 

V PRAZE, NAKLADATEL JOS. R. VILÍMEK. Tiskem Jos. R. Vilímka v Praze., s.a. [1922]. 79, [1] s. 8° 

[19,5×13,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet 

(mědirytina; na konzoli stojící český lev držící polský štít s monogramem JRV). Provenience: na předním 

přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 89 a 78. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Marcha, Jaroslav ZK L 01642 

OBEC, ZEMĚ A STÁT. 

V BRNĚ, Nákladem Hospodářsko-politické knižnice. Tiskem Rolnické tiskárny v Brně., 1923. 82, [6] s. 

8° [18×13]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na titulní s. fialové kulaté razítko s poličským městským znakem uprostřed a opisem "OBECNÍ 

POKLADNA MĚSTA POLIČKY". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku č. 93. Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 
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Traub, Hugo ZK L 01643_PEC 

ZLATOROH. SBÍRKA ILUSTROVANÝCH MONOGRAFIÍ. SVAZEK TŘICÁTÝPÁTÝ AŽ 

TŘICÁTÝSEDMÝ. FR. L. RIEGER. 

s.l. [Praha], VYTISKLA GRAFIA V PRAZE, s.a. [1923]. [12], 365, [3] s. 8° [15,5×12]. 

Vazba: celopapírová (potištěný papír s titulem na lepence), hřbet papír s tištěným titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: frontispis (heliogravura; portrét F. L. Riegera, dle Maxe Švabinského), 

celostránkové ilustrace na s. 6, 8, 28, 32, 44, 66, 72, 88, 98, 176, 220, 226, 254, 274, 280, 312 

(heliogravura; osobnosti a místa spjatá s Riegrem). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s 

modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 142 a 129. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. Vložené dokumenty: zcela vzadu 3 repordukce rukopisů 

basní F. L. Riegra. 

Tvrdý, Josef ZK L 01644_PEC 

VÝVOJ FILOSOFICKÉHO MYŠLENÍ EVROPSKÉHO. 

V BRNĚ, Nákladem vlastním. Knihtiskárna A. Šmerek a spol. v Brně., 1923. 314, [6] s. 8° [18,5×12,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír), hřbet papír s tištěným titulem. Fyzický stav: zadní obálka 

chybí, přední z větší části natržená. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 29 a 26. Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Drzewiecki, Konrad ZK L 01645_PEC 

TEKSTY DO NAUKI JĘZYKA STAROPOLSKIEGO. WIEK XIV I XV. 

WARSZAWA-KRAKÓW-LUBLIN-ŁÓDZ POZNAN-WILNO-ZAKOPANE, NAKŁAD 

GEBETHNERA I WOLFFA. WŁ. ŁAZARSKI, WARSZAWA, 1924. 183, [1] s. 8° [22,5×15,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na titulní s. signet 

(mědirytina; v rámečku z girlandy sova, která má po bocích písmena G a W). Provenience: na předním 

přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 213 a 189. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: polština. 

Jíl, A. ZK L 01646_PEC 

JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA A KALICHU. OBRAZ NÁRODNÍHO HRDINY A JEHO DOBY. 

V Pardubicích, Nákladem „Vzdělání lidu“ v Pardubicích. Tiskla Společná knihtiskárna v Pardubicích., 

1924. 46, [2] s. [8°] [19×13]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: knižní blok odlepený od obálky, složky nesešité. 

Grafická výzdoba: frontispis (heliogravura; Jan Žižka na koni s pozdviženou pravicí, v níž třímá palcát, 

pod koněm text "Jménem Páně!"), celostránkové ilustrace na s. 23 (husitští vojáci před vozovou hradbou) 

a 43 (voják vedoucí koně před kamenem s namalovaným kalichem a hostií), drobné ilustrace. Provenience: 

na předním přídeští červené razítko s textem "STÁTNÍ HRAD PECKA", na versu volného listu přední 

předsádky fukopisný text "Frant. Poslt.". Staré signatury: na předním přídeští č. 593 a na papírovém štítku 

č. 480. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Marden, Orison Swett ZK L 01647_PEC 

CESTA KE ZDARU. 

V PRAZE, NAKLADATELSTVÍ JOS. R. VILÍMKA. Tiskem Karela Šolce v Kutné Hoře., 1924. 211, [1] 

s. 8° [18×13]. 
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Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plítno s papírovým štítkem. Fyzický stav: dobrý. 

Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; na konzoli stojící český lev držící polský štít s 

monogramem JRV). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA", na titulní s. rukopisný text "Věnoval Ladislav Langner, úředník" a fialové razítko s textem 

"OBECNÍ KNIHOVNA PRO LID V PECCE". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku "P 135", na 

předním přídeští na papírovém štítku č. 10 a 9. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. 

Máša, Rudolf ZK L 01648_PEC 

NÁBOŽENŠTÍ VELIKÁNI VŠECH VĚKŮ. 

V PRAZE, VYDAVATELSTVÍ VOLNÉ MYŠLENKY [ČESKOSLOVENSKÉ]. Tiskem Ant. Reise, 

Praha-Vyšehrad, 1924. 127, [1] s. 8° [19,5×15]. 

Vazba: poloplátěná (růžovočerný škrobový papír na lepence), hřbet zelenohnědé plátno s papírovým 

štítkem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: celostránkové ilustrace na s. 9, 17, 33, 41, 51, 73, 89, 97, 

113, 123 (čárový lept; vůdčí osobnosti různých náboženských směrů; sign. "B. HNÁTEK"). Provenience: 

na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic 

a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na s. 1 a na titulní s. černé 

razítko s textem "OBECNÍ KNIHOVNA PRO LID V PECCE". Staré signatury: na hřbetu na papírovém 

štítku "P 111", na předním přídeští na papírovém štítku č. 458 a 420, na titulní s. "P 111". Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. Přílohy: zcela vzadu vlepený grafický titulní list (čárový lept). 

Máša, Rudolf ZK L 01649_PEC 

NÁBOŽENŠTÍ VELIKÁNI VŠECH VĚKŮ. 

V PRAZE, VYDAVATELSTVÍ VOLNÉ MYŠLENKY ČESKOSLOVENSKÉ. Tiskem Ant. Reise, Praha-

Vyšehrad, 1924. 127, [1] s. 8° [20×15]. 

Vazba: poloplátěná (šedočerný škrobový papír na lepence), hřbet zelenohnědé plátno s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: celostránkové ilustrace na s. 9, 17, 33, 41, 51, 73, 89, 97, 113, 123 

(čárový lept; vůdčí osobnosti různých náboženských směrů; sign. "B. HNÁTEK"). Provenience: na předním 

přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na s. 1 a na titulní s. černé razítko s textem 

"OBECNÍ KNIHOVNA PRO LID V PECCE", na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka 

uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu na papírovém 

štítku "P 110", na předním přídeští na papírovém štítku č. 156 a 141, na titulní s. "P 110". Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva. Jazyk: čeština. Přílohy: zcela vzadu vlepený grafický titulní list (čárový lept). 

Sborník ZK L 01650_PEC 

SBORNÍK ŽIŽKŮV K VÝROČÍ 500LETÉHO ÚMRTÍ ŽIŽKOVA VYDÁN PRO POTŘEBU ŠKOLNÍ 

PÉČÍ TISKOVÉHO A KULTURNÍHO ODBORU ZEMSKÉHO ÚSTŘED. SPOLKU JEDNOT 

UČITELSKÝCH V ČECHÁCH. 

V PRAZE, NÁKLADEM ÚSTŘEDNÍHO NAKLADATEELSTVÍ A KNIHKUPECTVÍ UČITELSTVA 

ČESKOSLOVANSKÉHO V PRAZE, Společnost s. r. o., FILIÁLKA V BRNĚ. Knihtiskárna Josefa 

Kolandy v Praze-VIII., 1924. 118, [2] s. 8° [20×14,5]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. 

černé razítko s textem "OBECNÍ KNIHOVNA PRO LID V PECCE". Staré signatury: na předním přídeští 

na papírovém štítku č. 155 a 140. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Łoś, Jan ZK L 01651_PEC 

KRÓTKA GRAMATYKA HISTORYCZNA JĘZYKA POLSKIEGO. 
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LWÓW, NAKŁAD I WŁASNOŚĆ K. S. JAKUBOWSKIEGO SPÓŁKI Z OGR. ODP. Z DRUKARNI 

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE., 1927. XIV, 378, [2] s. 8° [24,5×16,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír), hřbet papír s tištěným titulem. Fyzický stav: obálka potrhaná, 

knižní blok se rozpadá. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; v oválu monogram KSJ, kolem 

text "PRODESSE VOLO"), drobné ilustrace (). Provenience: na papírovém obalu rukopisný text "SH 

Pecka", na s. I přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a 

Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na papírovém 

obalu č. 308, na s. I č. 335. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: polština. 

Slavenský, J. K. ZK L 01652_PEC 

ZE SPÁRŮ DVOUHLAVÉHO ORLA. PŘÍBĚHY PROŽITÉ LEGIONÁŘEM - STARODRUŽINÍKEM 

V RAKOUSKÉM VÁLEČNÉM ZAJETÍ A NA ÚTĚKU DO ŠVÝCAR R. 1915-1916. 

s.l. (Praha), Družina československých legionářů., 1928. [4], 482, [2] s. 8° [18×12,5]. 

Vazba: polousňová (tmavě modré potištěné plátno na lepence), hřbet světle hnědá useň se dvěma 

papírovými štítky. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: na s. [1] signet (heliogravura; věnec s textem 

"PRAVDA VÍTĚZÍ" a "DRUŽINA ČS. LEGIONÁŘŮ", nahoře vojenská helma). Provenience: na předním 

přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. černé razítko s textem "OBECNÍ 

KNIHOVNA PRO LID V PECCE" a modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem 

"Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku "II. 537" a 

"I 737", na předním přídeští na papírovém štítku č. 163 a 147. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. 

Jazyk: čeština. Přílohy: vpředu vlepená obrazová příloha (heliogravura; dva synové autora), zcela vzadu 

vlepený grafický titulní list (čárový lept). 

Fierlinger, Zdeněk ZK L 01653_PEC 

DEMOKRACIE A OTÁZKA NÁRODNOSTNÍ. 

PRAHA, SVAZ NÁRODNÍHO OSVOBOZENÍ, 1931. 338, [2] s. [12°] [18,5×12,5]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. Fyzický stav: dobrý. 

Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. 

a na s. 338 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě 

Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku "P 122", na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 165 a 149. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Der Große Herder ZK L 01654 

Der Große Herder. Nachschlagewerk für Wissen und Leben. Erster Band. A bis Battenberg. 

Freiburg im Breisgau, Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung. Buchdruckerei von Horder & Co. 

G.m.b.H. in Freiburg im Breisgau, 1931. [8] s., 1696 sl. 8° [24,5×17]. 

Vazba: polousňová (hnědé plátno na lepence), hřbet světle hnědé plátno se dvěma štítky s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: četné drobné i větší ilustrace, výjimečně barevné (heliogravura; nejrůznější 

náměty dle slovníkových hesel). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Der Große Herder ZK L 01655 

Der Große Herder. Nachschlagewerk für Wissen und Leben. Zweiter Band. Batterie bis Cajetan. 

Freiburg im Breisgau, Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung. Buchdruckerei von Horder & Co. 

G.m.b.H. in Freiburg im Breisgau, 1932. [6] s., 1728 sl. 8° [24,5×17]. 

Vazba: polousňová (hnědé plátno na lepence), hřbet světle hnědé plátno se dvěma štítky s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: četné drobné i větší ilustrace, výjimečně barevné (heliogravura; nejrůznější 

náměty dle slovníkových hesel). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Der Große Herder ZK L 01656 

Der Große Herder. Nachschlagewerk für Wissen und Leben. Dritter Band. Caillaux bis Eisenhut. 

Freiburg im Breisgau, Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung. Buchdruckerei von Horder & Co. 

G.m.b.H. in Freiburg im Breisgau, 1932. [6] s., 1632 sl. 8° [24,5×17]. 

Vazba: polousňová (hnědé plátno na lepence), hřbet světle hnědé plátno se dvěma štítky s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: četné drobné i větší ilustrace, výjimečně barevné (heliogravura; nejrůznější 

náměty dle slovníkových hesel). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Der Große Herder ZK L 01657 

Der Große Herder. Nachschlagewerk für Wissen und Leben. Vierter Band. Eisenhütte bis Gant. 

Freiburg im Breisgau, Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung. Buchdruckerei von Horder & Co. 

G.m.b.H. in Freiburg im Breisgau, 1932. [6] s., 1632 sl. 8° [24,5×17]. 

Vazba: polousňová (hnědé plátno na lepence), hřbet světle hnědé plátno se dvěma štítky s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: četné drobné i větší ilustrace, výjimečně barevné (heliogravura; nejrůznější 

náměty dle slovníkových hesel). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Der Große Herder ZK L 01658 

Der Große Herder. Nachschlagewerk für Wissen und Leben. Fünfter Band. Ganter bis Hochrelief. 

Freiburg im Breisgau, Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung. Buchdruckerei von Horder & Co. 

G.m.b.H. in Freiburg im Breisgau, 1933. [6] s., 1680 sl. 8° [24,5×17]. 

Vazba: polousňová (hnědé plátno na lepence), hřbet světle hnědé plátno se dvěma štítky s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: četné drobné i větší ilustrace, výjimečně barevné (heliogravura; nejrůznější 

náměty dle slovníkových hesel). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Der Große Herder ZK L 01659 

Der Große Herder. Nachschlagewerk für Wissen und Leben. Sechster Band. Kochrheim bis Konsequenz. 

Freiburg im Breisgau, Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung. Buchdruckerei von Horder & Co. 

G.m.b.H. in Freiburg im Breisgau, 1933. [6] s., 1726 sl., [1] s. 8° [24,5×17]. 

Vazba: polousňová (hnědé plátno na lepence), hřbet světle hnědé plátno se dvěma štítky s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: četné drobné i větší ilustrace, výjimečně barevné (heliogravura; nejrůznější 

náměty dle slovníkových hesel). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Der Große Herder ZK L 01660 

Der Große Herder. Nachschlagewerk für Wissen und Leben. Neunter Band. Osman bis Reuchlin. 

Freiburg im Breisgau, Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung. Buchdruckerei von Horder & Co. 

G.m.b.H. in Freiburg im Breisgau, 1934. [6] s., 1756 sl. 8° [24,5×17]. 

Vazba: polousňová (hnědé plátno na lepence), hřbet světle hnědé plátno se dvěma štítky s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: četné drobné i větší ilustrace, výjimečně barevné (heliogravura; nejrůznější 

náměty dle slovníkových hesel). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Der Große Herder ZK L 01661 

Der Große Herder. Nachschlagewerk für Wissen und Leben. Zehnter Band. Reue bis Sipo. 

Freiburg im Breisgau, Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung. Buchdruckerei von Horder & Co. 

G.m.b.H. in Freiburg im Breisgau, 1935. [6] s., 1728 sl. 8° [24,5×17]. 
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Vazba: polousňová (hnědé plátno na lepence), hřbet světle hnědé plátno se dvěma štítky s titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: četné drobné i větší ilustrace, výjimečně barevné (heliogravura; nejrůznější 

náměty dle slovníkových hesel). Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Rukověť ZK L 01662_PEC 

Rukověť branné výchovy. Nižší stupeň. 

Praha, Vydal Vědecký ústav vojenský. Tiskem Pražské akciové tiskárny., 1934. 260, [10] s. 8° [16,5×11,5]. 

Vazba: celoplátěná (tmavě modré plátno se zlaceným titulem na lepence), hřbet tmavě modré plátno. 

Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (čárový lept; zejm. vojenská technika). 

Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré 

signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 97 a 86. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. 

Jazyk: čeština. 

Sborník ZK L 01663_UÚL 

Sborník hospodářského, kulturního a politického poznání Podkarpatské Rusi. Podkarpatská Rus. 

v Bratislavě, vydal Klub přátel Podkarpatské Rusi. vytiskla Novina v Bratislavě., roku 1936. 330, [6] s. [4°] 

[30,5×24]. 

Vazba: polousňová (béžové potištěné plátno na lepence), hřbet světle hnědá useň s titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: drobná ilustrace na s. 131 (heliogravura; mapa první Československé republiky). 

Provenience: na versu volného listu přední předsádky začerněné razítko a černé kulaté razítko s českým 

lvem uprostřed a opisem "Lehrerbildungsanstalt in Leitomischl * Učitelský ústav v Litomyšli", na titulní s. 

začerněné razítko. Barva tisku: černá, červená. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. Přílohy: zcela 

vpředu obrazová příloha (heliogravura; portrét Tomáše Garrigua Masaryka), obrazové přílohy na s. 4, 5, 

28, 44, 52, 60, 76, 116, 124, 148, 158, 159, 212, 236, 244, 260, 268, 276, 284, 292, 293, 310, 314 a 316 

(heliogravura; portréty politiků, výjevy ze života na Podkarpatské Rusi apod.). 

Lick, Carl ZK L 01664 

Beiträge zur Geschichte der Stadt Zwittau und ihrer Umgebung. 

Zwittau, Herausgegeben von Ing. Bruno Lick. In Selbstverlage. Druck von M. Morvay, Zwittau, 1937. [8], 

243, [1] s. 8° [26×21,5]. 

Vazba: celoplátěná (světle šedé plátno na lepence), obálka ze zeleného papíru. Fyzický stav: dobrý. 

Grafická výzdoba: frontispis (heliogravura; portrét autora). Provenience: na versu volného listu přední 

předsádky, na s. [1], na titulní s., s. 242 a 243 fialové kulaté razítko s opisem "Gemeindebücherei 

Karlsbrunn i. B.". Staré signatury: na obálce č. 660, na versu volného listu přední předsádky, na s. [1] a 

na titulní s. v razítku č. 660. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: na 

s. 123 kus letáku. 

Hýsek, Miloslav ZK L 01665_PEC 

LITERÁRNÍ BESEDY. 

PRAHA, TOPIČOVA EDICE. Vytiskla knihtiskárna Jiřího Jelena na Mělníce., 1940. 219, [1] s. 8° 

[19×13]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír), hřbet papír s tištěným titulem. Fyzický stav: obálka oddělená 

od knižního bloku, knižní blok se rozpadá na složky; zabaleno v papíře. Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 95 a 84. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 
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Semenov, Jurij N. ZK L 01666 

GLANZ UND ELEND DES FRANZÖSISCHEN KOLONIALREICHES. 

BERLIN, DEUTSCHER VERLAG, (1942). 569, [3] s. [8°] [22×15]. 

Vazba: poloplátěná (potištěný papír na lepence), hřbet potištěné světlé plátno, papírová obálka. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: mapy na předsádkách (barevná mapa světa), četné drobné ilustrace 

(reprodukce fotografií). Staré signatury: na předním přídeští "9./C90.". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, 

italika. Jazyk: němčina. 

Hosák, Ladislav ZK L 01667_PEC 

DĚJINY HUSTOPEČSKA DO POLOVINY 14. STOLETÍ 

PRAHA, VYDALA SPOLEČNOST PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ., 1948. [2], 106, [2] s. 8° [25×16,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (modrý potištěný papír). Fyzický stav: složky vesměs zcela uvolněné. Grafická 

výzdoba: celostránková mapa na s. 89, 90, 91, 92, 93 (různé části Hustopečska). Provenience: na předním 

přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko s 

vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré 

signatury: na obálce a na titulní s. "č.118.M", na předním přídeští na papírovém štítku č. 60 a 55. Barva 

tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Carl, K. A. ZK L 01668_REÁL 

Neue Volksbücher. Leben des Feldmarschall Grafen Radetzky. 

Leipzig, Verlag von Bernhard Schlicke., s.a. 80 s. 8° [13,5×10]. 

Vazba: poloplátěná (žlutohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno. Fyzický stav: dobrý. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; portrét polního maršálka Josefa Václava Radeckého z 

Radče), malá ilustrace na s. 24 (mědiryt; bitva u Hohenlindenu). Provenience: na titulní s. rukopisný text 

"A. Večeř." a modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". 

Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "C 142". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Česká čítanka ZK L 01669_PEC 

[Česká čítanka]. 3-250 s. zach. 12 ° [15,5×11]. 

Vazba: poloplátěná (fialovohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno. Fyzický stav: nekompl.; 

chybí titulní l., přední deska a hřbet odděleny od knižního bloku, hřbet s deskami provizorně sešit nití, knižní 

blok se rozpadá, provizorně slepen lepicí páskou. Provenience: na papírovém obalu rukopisný text "SH 

Pecka", na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta 

z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA"; čtenářské poznámky. 

Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 178 a 162. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, 

italika. Jazyk: čeština. 

Drittes ZK L 01670_PEC 

[Drittes Sprach- und Lesebuch für Volksschulen.] 

[Prag], [Schulbücher-Verlag], ?. 3-262 s. zach. 8° [18,5×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (hnědomodrý mramor. papír na lepence), hřbet modré plátno. Fyzický stav: nekompl.; 

chybí titulní l., pokryv desek odřený a natržený, pokryv hřbetu shora natržený. Provenience: na předním 

přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na 

předním přídeští na papírovém štítku č. 220 a 196. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva, italika. 

Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: na s. 110 vylisované květiny. 
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Heinrichs, T. ZK L 01671_REÁL 

Erfahrungen und Belehrungen aus meiner Praxis für Branntweinbrenner, Destillateure, Liqueur-

Fabrikanten, Bier und Essigbrauer, und für diejenigen, die sich hierin vervollkommnen wollen. 

Hamburg, im Verlage der Herold'schen Buchhandlung, s.a. [12], 210, IV, 32, [4] s. 8° [20×12,5]. 

Vazba: polousňová (růžovočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "G 2", na titulní s. 

"F.23.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva, italika. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu 3 

vlepené tabulky (technické nákresy). 

Kniha ZK L 01672_PEC 

[Kniha ke čtenj pro druhau třjdu městských a wenkowských sskol] 

[Praha]. 172 s. zach. 8° [18×11]. 

Vazba: bez vazby. Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l., knižní blok se rozpadá, listy po okrajích otrané. 

Provenience: na papírovém obalu rukopisný text "SH Pecka". Staré signatury: na papírovém obalu č. 477. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva, italika, novogotická kurzíva, humanistická kurzíva. Jazyk: 

čeština. 

Stock, Norbert; Tischler, Franz ZK L 01673/1 

Hausbuch für die Mitglieder des dritten Ordens des Hl. Vaters Franziskus. Zweiter Theil. 

Salzburg, Verlag von Matthias Mittermüller, Buchhandlung und Antiquariat für katolische Literatur., s.a. 

514 s. 8° [26×16,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se slepotiskem, zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu po okrajích odřený, ve hřbetu stopy po červotoči, pokryv zadní desky zčásti 

odtržený, některé listy vytrženy. Grafická výzdoba: frontispis (kombinovaná technika - mědirytina a čárový 

lept; před Pannou Marií s žehnajícím Kristem na klíně a sv. Františkem z Assisi po pravici a sv. Klárou po 

levici klanící se papež v pluviálu s tiárou položenou na zemi, za ním zástup modlících se kleriků a laiků; 

sign. "PETER IEGLINGER 1887"), celostránkové ilustrace na s. 43, 157, 177, 245, 321, 327, 358 a 416 

(kombinovaná technika - mědirytina a čárový lept; různí světci a světice - např. sv. Monika, sv. František 

z Assisi, svatá Rodina ad.). Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku a na předním přídeští "J 131". 

Barva tisku: černá. Písmo: němčina frakturou, latina antikvou. Jazyk: němčina. 

Stock, Norbert; Tischler, Franz ZK L 01673/2 

Hausbuch für die Mitglieder des dritten Ordens des Hl. Vaters Franziskus. Dritter Theil. 

Salzburg, Verlag von Matthias Mittermüller, Buchhandlung und Antiquariat für katolische Literatur., s.a. 

515-908, [4] s. 

Grafická výzdoba: frontispis (kombinovaná technika - mědirytina a čárový lept; sv. Ludvík a svatá Alžběta 

klečící před sv. Františkem z Assisi), celostránkové ilustrace na s. 600, 619, 667, 674, 786, 819, 827, 843 

a 881 (kombinovaná technika - mědirytina a čárový lept; Panna Maria jako Immaculata, scéna Narození 

Krista, Klanění tří králů apod.). Barva tisku: černá. Písmo: němčina frakturou, latina antikvou. Jazyk: 

němčina. 
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Náboženské tisky 

Obět ZK L 01674_PEC 

Obět před Bohem, aneb: Modlitby katolické k prawému užjwánj gak ráno tak i wečer, též i při Mssi swaté 

a zpowědi, s ginými pobožnými modlitbami. 

W Uherské Skalici, s.n., 1771 [1801-1850]. 263, [1] s. 12° [11,5×6,5]. 

Vazba: celousňová (černá useň na lepence), hřbet černá useň se slepotiskovými linkami. Fyzický stav: 

přední deska hrozí oddělením od knižního bloku. Grafická výzdoba: frontispis (dřevořez; ukřižovaný 

Kristus, v dolní části v podzemí duše v očistcovém ohni), velké ilustrace na s. 152, 154, 155, 157, 158, 162, 

163, 165, 167, 168, 170, 172, 173, 175, 176, 180, 182, 183, 185, 187 a 201 (dřevořezy; svatí Michael, Jan 

Křtitel, Jakub Menší, Matouš, Ondřej, Ignác z Loyoly, Benedikt z Nursie, Šebestián, František z Assisi, 

Augustin, Dominik, Josef, Bernard z Clairvaux, Kateřina Alexandrijská, Barbora, Mikuláš, Romulus, Máří 

Magdaléna, Terezie z Ávily, Svatá rodina). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým 

kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu 

Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 449 a 411. Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: čeština. 

Nejedlý, Vojtěch ZK L 01675_PEC 

Nedělnj Kázánj na celý rok. Djl druhý. Odedne seslánj Ducha swatého, až do neděle čtyr-mecýtmé po 

swatém Duchu. 

W Praze, v Bohumila Haase., 1806. 430, [2] s. 8° [20×13]. 

Vazba: polousňová (zelenohnědý mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň. Fyzický stav: pokryv 

hřbetu zleva natržený, pokryv zadní desky chybí, pokryv přední desky po okrajích odřený a otrhaný, ve 

vazbě i kb stopy po červotoči. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 373 a 

338. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: čeština. 

Neděle, Filip Prokop ZK L 01676/1_REÁL 

Náboženstwj we Wýkladech a Rozmlauwánjch podlé Vvedenj w cýsařských králowských zemjch 

předepsaného Katechyzmusu w čtyrydceti cwičenjch a čtyrech opakowánjch rozdělené, cwičně 

wypracowané, a s trogj biblicko-mrawnou řečj konečnau zaopatřené. … Djl I. O Wíře. 

W Brně, v Jana Giřjho Gastla, kněho-kupce a cýs. král. knih normálnjch Základatele., 1808. XVI, 208 s. 8° 

[19,5×13]. 

Vazba: polousňová (červenomodrohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černě natřená useň se 

slepotiskem a papírovým štítkem. Fyzický stav: pokryv desek téměř zcela odstraněný, pokryv hřbetu zprava 

a shora značně natržený, titulní l. vytržený a volně vložený. Provenience: na versu volného listu přední 

předsádky rukopisný text "Táto knjha přinaležj Karl Böhm z Richen-burku dne 5 Dubna (autery po 

welikonocich psano) 1847.", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI" a černé inventární razítko s textem "Městské muzeum v Litomyšli". Staré signatury: 

na hřbetuna papírovém štítku č. 35, na hřbetu a na titulní s. "L 26". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: čeština. 

Neděle, Filip Prokop ZK L 01676/2_REÁL 

Náboženstwj we Wýkladech a Rozmlauwánjch podlé Vvedenj w cýsařských králowských zemjch 

předepsaného Katechyzmusu w čtyrydceti cwičenjch a čtyrech opakowánjch rozdělené, cwičně 

wypracowané, a s trogj biblicko-mrawnou řečj konečnau zaopatřené. … Djl II. O Naděgi a Lásce. 

W Brně, Wytisstěné, v Jana Giřjho Gastla., 1808. [8], 283, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: čeština. 
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Geistreicher Granat-Apfel ZK L 01677 

Geistreicher Granat-Apfel Jn welchem kräftig-und anmüthige Seelen-Labnissen Jn GOtt, mit Maria der 

Him-mels-Königinn, und denen lieben Heiligen GOttes; Bestehend Jn schönen Morgens- und Abends- 

Meß- und Vesper-Gebetern, auch zur heil. Beicht und Communion, etwelchen Litaneyen, und andern neuen 

Andachten, Samt beygefügten vermehrten Kern aller Gebeter, Für alle Menschen, in allem Alter, in allen 

Ständen, in allem Anliegen, in allen Zeiten sehr nützlich, trostreich und dienlich. 

Gedruckt zu Sulzbach, Verlegts Johann Peter Wolffs seel. Erben., s.a. [1815]. [16], 371, [5] s. 8° [18×11]. 

Vazba: celousňová (tmavě hnědá useň na dýze), hřbet tmavě hnědá useň s vazy. Fyzický stav: pokryv hřbetu 

shora natržený, pokryv desek odřený, ve vazbě a krajních listech stopy po červotoči. Grafická výzdoba: 

frontispis (mědirytina; u klekátka se modlící žena se zahalenými vlasy a křížkem na krku, nahoře sestupující 

anděl přinášející granátové jablko, další anděl vpravo odhrnuje závěs; sign. "Gr. Baltzer sc. Pragae"), 

drobné dřevořezy. Barva tisku: černá, červená. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: němčina. Vložené 

dokumenty: na s. 49 modlitba ke sv. Filoméně. 

Christen- Lehrbuch ZK L 01678_REÁL 

Christen- Lehrbuch für katholische Seelsorger, Katecheten und Lehrer. Dritter Band. 

Prag, Bey Martin Neureutter, 1816. [4], 408 s. 8° [17,5×11]. 

Vazba: celopapírová (modrošedý papír na lepence), hřbet černě natřený papír. Fyzický stav: dobrý. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; korunovaný medailon s Pannou Marií s dítětem nesený 

dvěma anděly, vše obklopeno florálním dekorem). Provenience: na versu volného listu přední předsádky 

rukopisný text "Sterzel A. II.", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "L 27 3", na rectu volného listu přední 

předsádky "I7.6.12.". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Sychra, Matěj Josef ZK L 01679_PEC 

Kázánj na wssecky slawnosti a swátky celého roku. 

Chrudimi, Wytisstěná v Jozeffa Jana Kossiny., 1817. [8], VI, 384, [20]s. 8° [18,5×11,5]. 

Vazba: celopapírová (modrý škrobový papír na lepence), hřbet červený papír s modrým štítkem, zlacenými 

linkami a papírovým štítkem s titulem. Fyzický stav: pokryv vazby po okrajích odřený, v knižním bloku stopy 

po červotoči. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; anděl na obláčku s knihou a perem v ruce). 

Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré 

signatury: na hřbetu a desce na papírovém štítku č. 37, na předním přídeští na papírovém štítku č. 402 a 

366. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: čeština. 

Cochem, Martin von ZK L 01680_PEC 

Zlatý Nebeský Kljč, neb wraucné katolické modlitby na ssestnácté djlu rozwržené. Rannj, wečernj, při mssi 

swaté a před kázánjm, zpowědj a přigjmánj. Gakož také: neyswětěgssj swátosti oltářnj, k Tro-gicy swaté, 

ku Krystu Pánu a geho vmu-čenj, k matce Božj Maryi Panně a giným swatým, na wssecky weyročnj 

slawnosti, a giné obzwlásstnj dni: w obecnjch a wlastnjch potřebách a důležitostech, k obzwlásstnjmu 

vžjwánj a potěssenj pobožného ženského pohlawý. 

W Gindřjcho- Hradcy, wytisstěný v Jozefa Aloyzia Landfrasa., 1818. 4 s. zach. 8° [19×11,5]. 

Vazba: bez vazby. Fyzický stav: nekompl.; jedná se pouze o o 2 první listy a přední předsádku. Provenience: 

na papírovém obalu rukopisný text "SH Pecka". Staré signatury: na papírovém obalu č. 479. Barva tisku: 

černá, červená. Písmo: švabach, fraktura. Jazyk: čeština. 

Pjsně ZK L 01681_PEC 

Pjsně Ročnj aneb Kancyonálek, kterýžto netoliko při wssech slawnostech celé-ho roku, ale y každodenně 

se vžjwa-ti může. 
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W Litomyssli, v Jana Turečka., 1818. [2], 94, 273-288, 337-400, 289-336 s. zach. 7° [10×8,5]. 

Vazba: bez vazby. Fyzický stav: nekompl.; volný list přední předsádky zpola utržený, listy otrhané a 

zohýbané, knižní blok se rozpadá, chybně sešit. Grafická výzdoba: celostránková ilustrace na s. [2] 

(dřevořez; scéna Zvěstování Panny Marie). Provenience: na papírovém obalu rukopisný text "SH Pecka"; 

čtenářské poznámky. Staré signatury: na papírovém obalu č. 467. Barva tisku: černá. Písmo: švabach, 

fraktura. Jazyk: čeština. 

Pět ZK L 01682_PEC 

Pět čerwených Korálu, a neb: srdečné a litostiwé rozgjmánj pět Ran Krysta vkřjžowaného a prawého Muže 

Bolesti, k njmžto připogené gsau Gádro wssech Modliteb, Modlitby rannj, wečernj a při Mssi swaté před - 

a po Zpo-wědi, před - a po Přigjmánj welebné Swátosti Oltářnj, [...] a giné wraucné Modlitby ku potěssenj 

horliwých Dussy wydané. Pro osobu Ženskau. 

W Gičjně, v Frantisska Kastránka., 1819. 187, [3] s. 8° [16,5×10]. 

Vazba: celousňová (tmavě hnědá useň na dýze), hřbet tmavě hnědá useň s vazy a slepotiskovými linkami. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu shora i zdola natržený, ve vazbě i ve hřbetu stopy po červotoči, chybí volný list 

přední předsádky, některé složky rozvolněné a zašpiněné. Grafická výzdoba: frontispis (dřevořez; Kristův 

kříž se symboly pěti Kristových ran), celostránková ilustrace na s. 54 (krucifix na oltářní mense se dvěma 

svícemi, pod menzou florální dekor, zcela dole text "ChrIsto Deo CoMpatIor" - chronogram 1702), drobné 

dřevořezy. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na 

versu volného listu přední předsádky rukopisný text "Filomena Kračmar, Peccka čís. 36". Staré signatury: 

na předním přídeští na papírovém štítku č. 414 a 378. Barva tisku: černá, červená. Písmo: fraktura, 

švabach. Jazyk: čeština. 

[Cochem, Martin von] ZK L 01683_PEC 

[Celý Nebe-Kljč, aneb, Wraucné katolické modlitby na ssestnácte djlů rozwržené, w kterýchžto se předně 

wynacházegj: Mimo obyčegné messnj modlitby, také Modlitby, které duchownj při oběti msse swaté u 

oltáře latinsky čte w česstině wyložené, [...] k nimž připogené gsau: Modlitby k neyswětěgssj swátosti 

oltářnj, [...] také Modlitby na wšecky weyročnj slawnosti, [...] k obzwlásstnjmu užjwánj pobožného 

ženského pohlawj.] 

[W Gindřichowě Hradcy], [Jozef Aloizyus Landfras], [1820]. 443-810 s. zach. 8° [17,5×12]. 

Vazba: polousňová (tmavě hnědé plátno se slepotiskem na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se 

slepotiskovými linkami a ornamenty. Fyzický stav: přední deska a pokryv hřbetu oddělené od knižního 

bloku, pokryv desek silně mechanicky opotřebený, přední předsádka zcela odlepená, první složky zcela 

vytržené a volně vložené, zadní listy po okrajích silně otrhané, ve hřbetu stopy po červotoči. Provenience: 

na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic 

a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním 

přídeští na papírovém štítku č. 424 a 488. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: čeština. 

[Eckartshausen, Carl von] ZK L 01684_PEC 

[Bůh gest neyčistssj láska. Modlitba má a mé rozgjmánj. Kniha modlicý.] 

[W Hradcy Králowé], [Pjsmem a nákladem Jana Fr. Pospjssila, kragsk. a biskupsk. Impressora.], [1821]. 

166, [2] s. zach. 12° [14,5×9]. 

Vazba: celousňová (tmavě hnědá useň na dýze), hřbet tmavě hnědá useň se slepotiskem. Fyzický stav: 

nekompl.; pokryv desek i hřbetu odřený, chybějí volné listy obou předsádek, ve hřbetu stopy po červotoči. 

Grafická výzdoba: drobné mědirytiny. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým 

kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu 

Kryštofa Haranta PECKA", na předním přídeští a s. 121 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka 

uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 405 a 369. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: čeština. 
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Pobožnost ZK L 01685_PEC 

Pobožnost ke cti a chwále Srdce Pána Gežjsse, obsahugjcý w sobě modlitby rannj, wečernj, ke mssi swaté, 

k zpowědj a při-gjmánj; pak y giné modlitby, letanye a chwálozpěwy, gakož též k obětj nowozakoně. 

W Litomyssli, Wytisstěno v Jana Turečka., 1822. 120 s. 12° [14×8,5]. 

Vazba: celousňová (tmavě hnědá useň na lepence), hřbet tmavě hnědá useň. Fyzický stav: vazba oddělená 

od knižního bloku, pokryv desek po okrajích místy odřený, pokryv hřbetu popraskaný, ve vazbě a hřbetu 

stopy po červotoči. Grafická výzdoba: frontispis (dřevořez; Nejsvětější srdce Ježíšovo - v oválném rámečku 

polopostava Krista rukama ukazujícího na plamenné zářící srdce), drobné mědirytiny. Provenience: na 

předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a 

Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA"; čtenářské poznámky. Staré 

signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 450 a 412. Barva tisku: černá. Písmo: švabach, 

fraktura. Jazyk: čeština. 

Suchánek, Augustin Jiří ZK L 01686_PEC 

Cjrkew Kristowa aneb Krátká Zpráva o gegjm založenj, rozssjřenj a řjzeni. 

W Hradci Králowé nad Labem a Orlicj, Nákladem Jana Fr. Pospissila, kragsk. a biskupsk. Impressora., 

1822. 80 s. zach. 8° [17×10]. 

Vazba: bez vazby. Fyzický stav: nekompl.; listy na rozích zohýbané. Provenience: na papírovém obalu 

rukopisný text "SH Pecka". Staré signatury: na papírovém obalu č. 469. Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: čeština. 

Pobožnost ZK L 01687_PEC 

Pobožnost ke cti a chwále Srdce Pána Gežjsse, obsahugjcý w sobě modlitby rannj, wečernj, ke mssi swaté, 

k zpowědj a při-gjmánj; pak y giné modlitby, letanye a chwálozpěwy, gakož též k obětj nowozakoně. 

W Litomyssli, Wytisstěno v Jana Turečka., 1824. 120 s. 12° [13,5×8,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň. Fyzický stav: pokryv desek po 

okrajích odřený, ve hřbetu i v listech stopy po červotoči. Grafická výzdoba: ozdobná kartuše na předtitulu 

(dřevořez; oválná kartuše tvořená rostlinnými motivy, nahoře oprostřed vševidoucí oko), frontispis 

(Nejsvětější srdce Ježíšovo - v oválném rámečku polopostava Krista rukama ukazujícího na plamenné zářící 

srdce), drobné dřevořezy. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem 

s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA". Barva tisku: černá. Písmo: švabach, fraktura. Jazyk: čeština. 

Žiwot ZK L 01688_PEC 

Žiwot swatého Frantisska Xawerského Aposstola Indyckého, přeložený a nábožným ctitelům geho 

wěnowaný. 

W Gičjně, Nákladem a pjsmem Frantisska Jana Kastránka knihtlačitele., 1827. 70 s. zach. 8° [17,5×10,5]. 

Vazba: bez vazby. Fyzický stav: nekompl.; titulní list zašpiněný. Provenience: na papírovém obalu 

rukopisný text "SH Pecka". Staré signatury: na papírovém obalu č. 468. Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: čeština. 

Neumann, Václav František ZK L 01689_PEC 

Hundertjährige Jubelfeier der Heiligsprechung des heil. Johann von Nepomuk, Martyrers und böhmischen 

Landespatrons. Ein Gebet- und Erbauungsbuch für katholische Christen, besonders für eifrige Verehrer 

dieses großen Heiligen. 

Prag, In der Fürsterzbischöflichen Buchdruckerei bei Josepha verwittweten Vetterl., 1829. [2], X, 11-200 

s. 8° [18×11,5]. 
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Vazba: celousňová (hnědá useň se zlacením na lepence), hřbet hnědá useň se zlacenými linkami. Fyzický 

stav: dobrý. Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; sv. Jan Nepomucký vznášející se na oblaku, putti 

přinášejí palmovou ratolest, jeden putto po levici sv. Jana ukazuje na otevřenou knihu s textem "PRO 

SIGILLO CONFESSIONIS"; sign. "C. Döbler sc."), celostránkové ilustrace na s. 35 (mědirytina; svržení 

sv. Jana Nepomuckého z Karlova mostu; sign. "J. Berka sc.") a 117 (mědirytina; mrtvé tělo sv. Jana 

Nepomuckého). Provenience: na předním přídeští rukopisný text "Marie Malowsky", na versu volného listu 

přední předsádky přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a 

Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na versu volného 

listu přední předsádky na papírovém štítku č. 371 a 336. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Král, Josef Mirovít ZK L 01690_PEC 

Geden Owčinec a geden Pastýř, to gest: Římská, neomylná, stále trwagjcj, widitedlná, gedna katolická, 

swatá, Aposstolská Cjrkew Kristowa. Djl třetj 

W Praze a w Hradci Králowé, Nákladem Jana H. Pospjssila, aučinkugjcjho auda českého národnjho 

Museum., 1830. 332, [52] s. 8° [17×10,5]. 

Vazba: polousňová (žlutozelený mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami, 

ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým 

kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu 

Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 403 a 367. Barva 

tisku: černá. Písmo: čeština frakturou a švabachem, latina antikvou. Jazyk: čeština. 

Geistliche Myrrhenkrone ZK L 01691_PEC 

GEISTLICHE Myrrhenkrone. 

WIEN, Gedruckt und im Verlage bey Leop. Grund., 1830. [4], VIII, II, 343, [7] s. 8° [16×10]. 

Vazba: celousňová (hnědá useň se zlacením na lepence), hřbet hnědá useň s bohatým zlacením. Fyzický 

stav: ve hřbetu stopy po červotoči. Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; Panna Maria s dítětem, 

vpravo dole malý Jan Křtitel držící v ruce pásku s textem "ECCE AGNUS DEI"), na titulní s. viněta 

(mědirytina; zářící Beránek ve vavřínovém věnci, pod ním ležící na obláčku andílek), celostránkové 

ilustrace na s. 49 (mědirytina; Kristus nesoucí nástroje svého umučení - přes levé rameno kříž, kopí, žebřík 

a houbu na tyči, v pravé ruce v košíku hřeby, kladivo a důtky, v horní části na obláčku se vznášejí čtyři 

andílci) a 216 (mědirytina; Svatá rodina, jíž se klanějí dva andělé). Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 386 a 350. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: němčina. 

Becke, J. ZK L 01692_PEC 

Die Feier der christkatolischen Festtage. Geistesgefühle und Betrachtingen für jene Zeit. 

Prag, Bei Wenzl Rost. Buchbinder und Verleger., 1831. [4], 246, [2] s. 8° [17×11]. 

Vazba: celousňová (černá useň na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

chybí volný list zadní předsádky. Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; žehnající Kristus; sign. "gest. 

v. C. Dobler"). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 358 a 323. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: na s. 1, 9, 13, 15, 19, 25, 33, 51, 

59, 81, 87, 99, 115, 121, 125, 135, 151, 163, 180, 200, 243 vložené vylisované květiny a listy, na s. 87 

"Večerní pobožnost.". 
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Andacht ZK L 01693_PEC 

Andacht zur Verehrung des Herzens Jesu Christi, so in sich Morgen-, Abend-, Meß-, Beicht- und 

Kommunion-, dann andere andächtige Gebete und Lobgesänge, wie auch die öffentlichen in k. k. Staaten 

gewöhnlichen Andachten enthaltet. 

Tabor und Neuhaus, Gedruckt bei Alois Joseph Landfraß., 1831. 144 s. 12° [13,5×9]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň s papírovým štítkem. Fyzický stav: 

pokryv desek i hřbetu po okrajích odřený. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (dřevořez; Nejsvětější srdce 

Jěžíšovo - plamenné, dvěma šípy probodené srdce, z plamenů vychází kříž, kolem srdce trnová koruna). 

Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na předním 

přídeští přilepený papír s rukopisným textem "Modlitební knížka z r. 1831 daruje Josef Klur č. 122". Staré 

signatury: na hřbetu a přední desce na papírovém štítku č. 53, na předním přídeští na papírovém štítku č. 

423 a 387. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Hauber, Johann Michael ZK L 01694_PEC 

Křesťanská katolická Modlitebnj kniha. 

W Praze, U Martina Budislawa Neureutra, aučinkugjcýho auda Českého národnjho Muzeum a knihkupce., 

1835. [4], 488, [1]. 8°[18×13]. 

Vazba: celousňová (tmavě hnědá useň na lepence), hřbet tmavě hnědá useň. Fyzický stav: knižní blok téměř 

zcela oddělený od vazby, vazba silně poškozená, seschlá, ve hřbetu i knižním bloku stopy po červotoči, 

knižní blok se rozpadá, krajní listy knižního bloku po okrajích zohýbané a otrhané. Grafická výzdoba: 

frontispis (ocelorytina; Kristus na kříži). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým 

kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu 

Kryštofa Haranta PECKA", na versu volného listu přední předsádky rukopisný text "Angeherig Otto 

Klimesch 1837", na s. [1] fialové razítko s textem "A. SOUČEK"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na 

předním přídeští na papírovém štítku č. 369 a 334. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: čeština. 

[Cochem, Martin von] ZK L 01695_PEC 

Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj; Totiž: 

Modlitby rannj, wečernj, při Mssi swaté a nesspořjch, k zpowě-di, k sw. přigjmánj y giné wjce. Též: k 

Panně Maryi y rozlič-ným Swatým, w obecných potřebách, za nemocné, vmjragjcý, y za dusse w očistcy 

prospěssné. 

W Gindřichowu Hradcy, Tiskem Aloizya Landfrasa., 1837. [16], 454, [10] s. 8° [17,5×10,5]. 

Vazba: celoplátěná (tmavě hnědé plátno na lepence), hřbet tmavě hnědé plátno s papírovým štítkem (plátno 

překrývá starší celopapírovou vazbu). Fyzický stav: pokryv hřbetu po okrajích, shora a zdola natržený a 

odřený, přední deska svisle přelomená, pokryv desek po okrajích odřený, přední a zadní listy zašpiněné, ve 

hřbetu stopy po červotoči. Grafická výzdoba: frontispis (dřevořez; ukřižovaný Kristus, z jehož ran vytékající 

krev a vodu zachytávají dva andělé do kalichů, u paty kříže zachytává krev do kalicha Panna Maria, v 

popředí scénu pozoruje klečící Věrnost jako žena držící v pravé ruce klíč, dole vpředu leží odznaky 

královské moci - koruna, žezlo a jablko, v horní části výjevu se vznášejí dva andělé a vpravo nahoře 

vševidoucí oko), celostránkové ilustrace na s. 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448 

(dřevořez; zastavení křížové cesty). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA". Staré signatury: na hřbetu a přední desce na papírovém štítku č. 28, na předním přídeští 

na papírovém štítku č. 407 a 371, na versu volného listu přední předsádky č. 634. Barva tisku: černá, 

červená. Písmo: švabach, fraktura. Jazyk: čeština. Vložené dokumenty: na s. 318 "Mešní píseň k sv. 

Václavu.". 

Stunden ZK L 01696 

Stunden der Andacht zu Beförderung wahren Christenthums und häuslicher Gottesverehrung. Fünfter 

Band. Andachtsbuch für die Jugend. 
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Aarau, Bei Heinrich Remigius Sauerländer., 1837. 510, [2] s. 8° [21,5×13,5]. 

Vazba: celopapírová (černý papír na lepence), hřbet černý papír se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: pokryv vazby po okrajích odřený, titulní list vytržený a volně vložený. Staré signatury: na versu 

volného listu přední předsádky "M 360". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Vložené 

dokumenty: na s. 17 modlitba ke sv. Peregrínovi, na s. 55 vylisované květiny. 

Stunden ZK L 01697 

Stunden der Andacht zu Beförderung wahren Christenthums und häuslicher Gottesverehrung. Sechster 

Band. Gott in der Natur. 

Aarau, Bei Heinrich Remigius Sauerländer., 1837. 495, [1]. 8° [21,5×13,5]. 

Vazba: celopapírová (černý papír na lepence), hřbet černý papír se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: pokryv hřbetu zprava natržený, pokryv vazby po okrajích odřený. Provenience: na titulní s. černé 

razítko s textem "RO". Staré signatury: na versu volného listu přední předsádky "M 361". Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: na s. 131 a 495 vylisované květiny. 

Stunden ZK L 01698 

Stunden der Andacht zu Beförderung wahren Christenthums und häuslicher Gottesverehrung. Siebenter 

Band. Der Christ und die Ewigkeit. 

Aarau, Bei Heinrich Remigius Sauerländer., 1837. 500, [4]. 8° [21,5×13,5]. 

Vazba: celopapírová (černý papír na lepence), hřbet černý papír se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: pokryv vazby po okrajích odřený. Staré signatury: na versu volného listu přední předsádky "M 362". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: na s. 81 vylisované květiny, na 

s. 161 svatý obrázek Panny Marie Svatohorské, na s. 171 svatý obrázek sv. Máří Magdalény, na s. 197 

svatý obrázek se zjevením Panny Marie, na s. 215 svatý obrázek se zjevením Panny Marie Vranovské. 

Stunden ZK L 01699 

Stunden der Andacht zu Beförderung wahren Christenthums und häuslicher Gottesverehrung. Neunzehnter 

Band. Das Reich Jesu auf Erden. 

Aarau, Bei Heinrich Remigius Sauerländer., 1837. 568 s. 8° [21,5×13,5]. 

Vazba: celopapírová (černý papír na lepence), hřbet černý papír se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: pokryv vazby po okrajích odřený. Staré signatury: na versu volného listu přední předsádky "M 363". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: na s. 215 vylisované květiny. 

Pospíšil, Josef ZK L 01700_PEC 

Bůh naděge má. Knjžka modljcj křesťana katolického. 

W Hradci Králowé, Pjsmem a nákladem Jana Host. Pospjssila, aučinkugjcjho auda českého národnjho 

Museum, impressora zde a w Praze., 1838. [6], 508 s. zach. 12° [14,5×8,5]. 

Vazba: celousňová (tmavě hnědá useň na lepencce), hřbet tmavě hnědá useň. Fyzický stav: pokryv desek i 

hřbetu silně odřený, popraskaný, pokryv hřbetu zdola po okrajích natržený, vazba hrozí oddělením od 

knižního bloku, knižní blok se rozpadá na jednotlivé složky, listy jsou po okrajích zohýbané a otrhané. 

Grafická výzdoba: drobné mědirytiny. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým 

kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu 

Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 432 a 395. Barva 

tisku: černá. Písmo: švabach, fraktura. Jazyk: čeština. Vložené dokumenty: na s. 69 obrázek papeže Lva 

XIII. 
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[Cochem, Martin von] ZK L 01701_PEC 

Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. Totiž: 

Modlitby rannj, wečernj, při Mssi swaté a nesspořjch, k zpowědi, k sw. přigjmánj y giné wjce. Též: k Panně 

Maryi y rozličným Swatým, w obecných potřebách, za nemocné, vmjragjcý, y za dusse w očistcy 

prospěssné. 

W Gindřichowu Hradcy, Tiskem Aloizya J. Landfrasa., 1839. [12], 454, [8] s. zach. 8° [17×10,5]. 

Vazba: celoplátěná (tmavě hnědé plátno na lepence), hřbet tmavě hnědé plátno se slepotiskovými linkami. 

Fyzický stav: nekompl.; pokryv hřbetu po okrajích natržený, pokryv desek odřený, ve vazbě i listech stopy 

po červotoči, knižní blok se rozpadá na jednotlivé složky, listy silně zašpiněné a po okrajích zohýbané. 

Grafická výzdoba: celostránkové ilustrace na s. 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 

450 a 452 (dřevořez; čtrnáct zastavení křížové cesty). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek 

s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 435 a 398, 

na versu volného listu přední předsádky č. 256. Barva tisku: černá, červená. Písmo: švabach, fraktura. 

Jazyk: čeština. Vložené dokumenty: na s. 64 "Modlitba k Matce Božj Marii, we Wambeřicjch.", na s. 346 

"Modtlitba, která se po sv. biřmování a též častěji v životě konati má." a "Modlitby k sv. Janu Nep.". 

[Cochem, Martin von] ZK L 01702_PEC 

Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. Totiž: 

Modlitby rannj, wečernj, při Mssi swaté a nesspořjch, k zpowědi, k sw. přigjmánj y giné wjce. Též: k Panně 

Maryi y rozličným Swatým, w obecných potřebách, za nemocné, vmjragjcý, y za dusse w očistcy 

prospěssné. 

W Gindřichowu Hradcy, Tiskem Aloizya J. Landfrasa., 1839. [16], 454-448, 453-454, [2] s. zach. 8° 

[16×9,5]. 

Vazba: bez vazby. Fyzický stav: nekompl.; chybí vazba, zadní složky po okrajích otrhané, v listech stopy po 

červotoči. Grafická výzdoba: frontispis (dřevořez; ukřižovaný Kristus, z jehož ran vytékající krev a vodu 

zachytávají dva andělé do kalichů, u paty kříže zachytává krev do kalicha Panna Maria, v popředí scénu 

pozoruje klečící Věrnost jako žena držící v pravé ruce klíč, dole vpředu leží odznaky královské moci - 

koruna, žezlo a jablko, v horní části výjevu se vznášejí dva andělé a vpravo nahoře vševidoucí oko), 

celostránkové ilustrace na s. 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448 (dřevořez; 

zastavení křížové cesty). Provenience: na s. [1] přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré 

signatury: na s. [1] na papírovém štítku č. 464 a 425. Barva tisku: černá, červená. Písmo: švabach, 

fraktura. Jazyk: čeština. 

Roráte ZK L 01703_PEC 

Roráte neboli radostné Zpěwy adwentnj, z času cjsaře a krále Karla IV. 

W Praze, Tiskem Jana Host. Pospjssila, magitele knihtiskárny w Praze a w Hradci Králowé., 1839. XVI, 

[XVII-XIX], 20-188, [4] s. 8° [17,5×11]. 

Vazba: celopapírová (potištěný papír na lepence), hřbet papír s tištěným titulem a ornamenty. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". 

Barva tisku: černá. Písmo: čeština frakturou, latina antikvou. Jazyk: čeština. 

Sintzel, Michael ZK L 01704/1_PEC 

Das christliche Frauengeschlecht in seinem Wandel und Gebete. 

AUGSBURG, Verlag der K. Kollmann'schen Buchhandlung., 1840. [6], VI, 384 s. 8° [18×11]. 

Vazba: celousňová (tmavě hnědá useň s bohatým slepotiskem a zlaceným rámem na lepence), hřbet tmavě 

hnědá useň s bohatým zlacením. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; Panna 

Maria jako Immaculata stojící na zeměkouli a šlapající po hadovi, se světelnými paprsky od rukou). 

Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 
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Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré 

signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 400 a 364. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: na s. 246 "Weihe an das heiligste Herz Jesu" a "Gedenktafel der 

armen Seelen in den Flammen des Fegfeuers". 

Sintzel, Michael ZK L 01704/2_PEC 

Das christliche Frauengeschlecht in seinem Wandel und Gebete. ZWEITER THEIL. 

Augsburg, Verlag der K. Kollmann'schen Buchhandlung., 1840. [2], XIV, 372 s. 

Grafická výzdoba: drobné mědirytiny. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Vložené 

dokumenty: na s. I papír s rukopisnými poznámkami. 

[Cochem, Martin von] ZK L 01705_PEC 

[Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. Totiž: 

Modlitby rannj, wečernj, při Mssi swaté a nesspořjch, k zpowědi, k sw. přigjmánj y giné wjce. Též: k Panně 

Maryi y rozličným Swatým, w obecných potřebách, za nemocné, vmjragjcý, y za dusse w očistcy 

prospěssné.] 

[W Gindřichowu Hradcy], [Tiskem Aloizya J. Landfrasa.], [1841]. 67-416 s. zach. 8° [16,5×10]. 

Vazba: bez vazby. Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l., listy po okrajích otrhané a zohýbané, knižní blok 

se rozpadá. Grafická výzdoba: celostránková ilustrace na s. 81 (dřevoryt; na stupních do presbytáře muž 

přijímající nejsvětější svátost z rukou kněze, kolem další klečící lidé, v zadní části hlavní oltář kostela, vlevo 

před vítězným obloukem zpovědnice). Provenience: na papírovém obalu rukopisný text "SH Pecka". Staré 

signatury: na papírovém obalu č. 466. Barva tisku: černá. Písmo: švabach, fraktura. Jazyk: čeština. 

[Cochem, Martin von] ZK L 01706_PEC 

Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. Totiž: 

Modlitby rannj, wečernj, při Mssi swaté a nesspořjch, k zpowědi, k sw. přigjmánj y giné wjce. Též: k Panně 

Maryi y rozličným Swatým, w obecných potřebách, za nemocné, vmjragjcý, y za dusse w očistcy 

prospěssné. 

W Gindřichowu Hradcy, Tiskem Aloizya J. Landfrasa., 1841. [16], 454, [10] s. 8° [16,5×10]. 

Vazba: celousňová (tmavě hnědá useň na dýze), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a ornamenty 

a papírovým štítkem. Fyzický stav: pokryv desek i hřbetu mechanicky opotřebený, ve vazbě stopy po 

červotoči, zadní složky uvolněné. Grafická výzdoba: frontispis (dřevořez; ukřižovaný Kristus, z jehož ran 

vytékající krev a vodu zachytávají dva andělé do kalichů, u paty kříže se nachází modlící se anděl a položené 

odznaky královské moci - koruna, žezlo a jablko, vpředu klečí Věrnost jako žena držící v pravé ruce klíč, v 

horní části výjevu vlevo vševidoucí oko), celostránkové ilustrace na s. 81 (dřevořez; na stupních do 

presbytáře muž přijímající nejsvětější svátost z rukou kněze, kolem další klečící lidé, v zadní části hlavní 

oltář kostela, vlevo před vítězným obloukem zpovědnice), 226 (dřevořez; scéna Ukřižování s klečící sv. 

Máří Magdalénou a stojícími sv. Janem Evangelistou, Pannou Marií a další ženou), 426, 428, 430, 432, 

434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452 (dřevořez; čtrnáct zastacení křížové cesty). Provenience: 

na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic 

a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na rectu volného listu přední 

předsádky rukopisný text "Vokatý Jan". Staré signatury: na hřbetu a přední desce na papírovém štítku č. 5, 

na předním přídeští na papírovém štítku č. 382 a 346. Barva tisku: černá, červená. Písmo: švabach, 

fraktura. Jazyk: čeština. Vložené dokumenty: na s. [14] svatý obrázek obrázek zachycující Zvěstování 

Panny Marie, s. 28 "Modlitba k zázračnému Obrazu Blahoslawené Rodičky BOžj Panny MARYE 

Klattowské.", na s. 50 "Wraucná modlitba k swatému Jozefu Pěstaunu Krysta Gežjsse.", na s. 62 "Modlitba 

k milostnému Krucifixu na hoře Tábor.", 74 "Angelské pozdrawenj! nábožná památka z pautě.", na s. 78 

"Pobožná modlitba k swaté matce Anně" a "Nábožená pjseň aneb: Důwěrné wolánj k Bohu w potřebách 

lidské dusse i těla.", na s. 106 "Koruna P. Marye Swato-Růženeské.", na s. 184 mědiryt náhrobku sv. Jana 

Nepomuckého, na s. 229 "Nábožná a bolestná modlitba k swatému Frantissku.", na s. 251 vylisovaný 

bukový list. 
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[Cochem, Martin von] ZK L 01707_PEC 

Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. Totiž: 

Modlitby rannj, wečernj, při Mssi swaté a nesspořjch, k zpowědi, k sw. přigjmánj y giné wjce. Též: k Panně 

Maryi y rozličným Swatým, w obecných potřebách, za nemocné, vmjragjcý, y za dusse w očistcy 

prospěssné. 

W Gindřichowu Hradcy, Tiskem Aloizya J. Landfrasa., 1841. [14], 454, [10]. 8°[17×10]. 

Vazba: celousňová (tmavě hnědá useň se slepotiskem na dýze), hřbet tmavě hnědá useň. Fyzický stav: 

přední i zadní deska hrozí oddělením od knižního bloku, pokryv vazby poškozený, přední přídeští odlepené, 

chybějí volné listy obou předsádek, krajní složky rozvolněné. Grafická výzdoba: celostránkové ilustrace na 

s. 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 448, 450 a 452 (dřevořezy; čtrnáct zastavení 

křížové cesty). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA"; 

čtenářské poznámky. Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 419 a 383. Barva tisku: 

černá, červená. Písmo: fraktura, antikva. Jazyk: čeština. 

[Cochem, Martin von] ZK L 01708_PEC 

Zlatý Nebe-Kljč, Dusse Křesťanské Boha wěrně a dokonale milugjcj. To gest: wraucné katolické Modlitby, 

na dwanáct djlů rozwržené, rannj, wečernj, při mssi swaté, k swaté zpowědi a přigjmánj, gakož i k 

neyswětěgssj Trogici [...] též mnohé giné, genž k spasenj dusse prospěssné gsau. 

W Hradci Králowé, u Jana Hostiwjta Pospjssila, kragské-ho a biskupského Jmpressora., 1841. 2-434, [4] s. 

zach. 8° [17×10,5]. 

Vazba: celousňová (tmavě hnědá useň na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se slepotiskovými linkami. 

Fyzický stav: pokryv desek i hřbetu mechanicky opotřebený, pokryv hřbetu popraskaný, ve vazbě stopy po 

červotoči, přední deska přelomená, chybí přední přídeští, volné listy obou předsádek vytržené a volně 

vložené, titulní list vytržený, některé listy zcela uvolněné. Grafická výzdoba: celostránkové ilustrace na s. 

84, 100, 120, 148, 166, 190, 208 (dřevořez; sv. Máří Magdaléna modlící se před krucifixem, andělé 

uctívající nejsvětější svátost, Panna Maria truchlící pod ukřižovaným Kristem, vzkříšený Kristus s nástroji 

svého umučení, korunovace Panny Marie za účasti nebešťanů, Panna Maria Loretánská, scéna Zvěstování 

Panny Marie), menší ilustrace na s. 267, 270, 272, 274, 276, 279, 282, 285, 288, 291, 294, 297, 300, 303 

(dřevořez; čtrnáct zastavení křížové cesty), drobné dřevořezy. Provenience: na předním přídeští přilepený 

papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem 

"Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 380 

a 344. Barva tisku: černá, červená. Písmo: čeština frakturou, latina antikvou. Jazyk: čeština. Vložené 

dokumenty: na s. 43 "Modlitba k zázračnému obrazu Panny Marie.", na s. 95 "Nábožné modlitby k Pánu 

Gežjssi. za sstastnau smrt.", na s. 119 "Jerusalemský růženec pro passiowý týden.", na s. 147 dvojlist s 

textem náboženské písně z neznámého drobného tisku, na s. 207 "Wroucná modlitba k Panně Marii 

Spomocnici, wssem horliwým křesťanům welmi prospěssná.", "Modlitba ke cti swatého Jana Nep.", 

"Smutné a bolestné Laučenj k Panne Maryi, wssem Maryanským Ctjtelům", "Wraucná prosba za dusse w 

očistcy, welké muka trpjcý." a svatý obrázek sv. Jana Nepomuckého, na s. 213 dvojlist s mariánskými 

modlitbami z neznámého drobného tisku, na s. 261 "Angelské pozdrawenj! nábožná památka z pautě.", na 

s. 335 "Chwálozpěw k Panně Maryi." a na s. 407 mariánská píseň. 

Pět ZK L 01709_PEC 

Pět čerwených Korálůw. To gest: Nábožné a uctiwé Autočisstě k pěti předrahým ranám Pána Ježjsse Krista, 

gakož také Modlitby k neyswětěgssjmu Gménu Pána Gežjsse, … Pro osobu ženskau. 

W Hradci Králowé, u J. H. Pospjssila., 1841. 1-16, 37-38, 43-44, 47-96, 113-128 s. zach. 8° [16×9,5]. 

Vazba: celousňová (tmavě hnědá useň na lepence), hřbet tmavě hnědá useň. Fyzický stav: nekompl.; vazba 

silně mechanicky opotřebená, zcela oddělená od knižního bloku, chybí přední předsádka, zadní předsádka, 

knižní blok se rozpadá na jednotlivé složky, listy zašpiněné, po okrajích zohýbané a otrhané. Grafická 

výzdoba: frontispis (dřevořez; Kristův kříž se symboly pěti Kristových ran), celostránkové ilustrace na s. 

60 (dřevořez; v oválné kartuši scéna Ukřižování - Kristus na kříži a kolem něj dva ukřižovaní lotři, kolem 

kartuše rostlinný dekor, zcela dole košík s květinami a páska s textem "AMOR MEUS CRUCIFIXUS EST"), 

90 (dřevořez; v oválné kartuši kněz v ornátu s asistencí přicházející k oltáři, kartuše bohatě zdobena akanty, 
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zcela nahoře pod korunou vševidoucí oko) a 113 (dřevořez; v oválném rámu král David hrající na harfu, 

nahoře vševidoucí oko, dole páska s textem "SANCT DAVID" a andílek), drobné mědirytiny. Provenience: 

na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic 

a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA"; čtenářské poznámky. Staré 

signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 389 a 353. Barva tisku: černá. Písmo: švabach, 

fraktura. Jazyk: čeština. 

Das betende Kind ZK L 01710_PEC 

Das betende Kind. Oder: Gebet-Büchlein für die katholische Schuljugend. 

Neuburg a. D., Verlag von Johann Prechter., 1842. 144 s. 12°[15×10,5]. 

Vazba: celopapírová (černý papír se zlaceným rámečkem na lepence), hřbet černý papír se zlacenými 

linkami a titulem. Fyzický stav: pokryv desek odřený a místy odtraněný, pokryv hřbetu shora i zdola utržený. 

Grafická výzdoba: frontispis (oceloryt; dítě Ježíš v oválném rámečku; sign. "Stahlstich v. Carl Mayer in 

Nürnberg"). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na 

versu volného listu přední předsádky rukopisný text "Johanna Sachers 28/6 1872". Staré signatury: na 

předním přídeští na papírovém štítku č. 388 a 352. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

[Cochem, Martin von] ZK L 01711_PEC 

Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcj: pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. Totiž: 

Modlitby rannj, wečernj, při Mssi swaté a nesspořjch, k zpowědi, k sw. přigjmánj i giné wjce. Též: k Panně 

Maryi i rozličným Swatým, w obecných potřebách, za nemocné, umjragjcj, i za dusse w očistci prospěssné. 

W Gindřichowu Hradci, W knihoskladu Aloysia J. Landfrasa., 1844. [16], 454, [8] s. 8° [17,5×10,5]. 

Vazba: celousňová (tmavě hnědá useň na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se slepotiskem. Fyzický stav: 

pokryv hřbetu odřený a proděravělý, ve hřbetu stopy po červotoči, přední složky zcela uvolněné, zadní 

předsádka téměř zcela odlepená. Grafická výzdoba: frontispis (dřevořez; ukřižovaný Kristus, z jehož ran 

vytékající krev a vodu zachytávají dva andělé do kalichů, u paty kříže se nachází modlící se anděl a položené 

odznaky královské moci - koruna, žezlo a jablko, vpředu klečí Věrnost jako žena držící v pravé ruce klíč, v 

horní části výjevu vlevo vševidoucí oko), celostránkové ilustrace na s. 426, 428, 430, 1432, 434, 436, 438, 

440, 442, 444, 446, 448, 450, 452 (dřevořez; čtrnáct zastavení křížové cesty), drobné dřevořezy. 

Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s., 

s. 397 a [464] modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě 

Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 425 a 388. Barva 

tisku: černá, červená. Písmo: fraktura, švabach. Jazyk: čeština. 

Biblische Geschichte ZK L 01712_REÁL 

Biblische Geschichte des alten und neuen Testamentes. 

Wien, im Verlage der k. k. Schulbücher-Verschleiß-Admini-stration bey St. Anna in der Johannis-Gasse., 

1844. VIII, 250, [6] s. 8° [18×11,5]. 

Vazba: polousňová (zelený žlutočerně tištěný papír na dýze), hřbet černě natřená useň. Fyzický stav: pokryv 

desek po okrajích odřený. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI", černé rozmazané kulaté razítko a černé oválné razítko se státním znakem 

Rakouského císařství uprostřed a opisem "K.K. SCHULBÜCHER TERSCHL. ADMINISTRAT". Staré 

signatury: na hřbetu a na titulní s. "L 15", na titulní s. "L 120". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Dušek, Vendelín ZK L 01713_PEC 

KNIHA MODLITEBNÍ pro katolické paní a panny. 

W Praze, Tisk a sklad Jarosl. Pospíšila., 1845. [4], 245, [3] s. 12° [16×11]. 
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Vazba: polousňová (lepenkové desky zdobené aplikací - zelenobílou mozaikou ze skleněných korálků), hřbet 

tmavě hnědá useň se zlacenými linkami, kovové rámy, ornamenty, desky uzavírá kovová spona. Fyzický 

stav: korálky místy opadané, exemplář napaden plísní. Grafická výzdoba: frontispis (kombinovaná technika 

- mědirytina a tečkovací technika; Panna Maria s dítětem, vpravo vzadu malý Jan Křtitel). Provenience: 

na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic 

a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním 

přídeští na papírovém štítku č. 448 a 410. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Vložené dokumenty: na s. 45, 111 a 229 vylisované květniy, na s. 245 "Modlitba, která se po sv. biřmování 

a též častěji v životě konati má.", na zadní předsádce papír s rukopisnými poznámkami. 

Řeči ZK L 01714_PEC 

Řeči, Episstoly a Ewangelia na wssecky neděle a swátky přes celý rok, i umučenj nasseho Spasitele. 

W Praze, W cjs. král. skladu normálních sskolnjch knih w Jezuitské ulici., 1848. 239, [5] s. 8° [18×11]. 

Vazba: polousňová (oranžovomodrý tištěný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se slepotiskovými 

linkami. Fyzický stav: pokryv desek otrhaný, pokryv hřbetu po okrajích odřený a natržený. Grafická 

výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý státní znak Rakouského císařství). Provenience: na předním 

přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na titulní s. modré kulaté razítko s 

vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka" a černé 

rozmazané kulaté razítko s českým lvem uprostřed; čtenářské poznámky. Staré signatury: na předním 

přídeští na papírovém štítku č. 418 a 382. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: čeština. 

Schneider, František ZK L 01715_REÁL 

Geschichte unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi, nach dem vierfachen Berichte der h. Evangelisten. 

Prag, Verlag von Wenzel Heß. Buchdruckerei von Friedr. Rohljček, vorm. T. Thabor im Annakloster., 

1849. [4], 260, [8] s. 8° [21×14,5]. 

Vazba: polousňová (modročerný stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a modré oválné razítko s nápisem "K. BÖHM"; čtenářské 

poznámky. Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "L 14", na titulní s. "L.51.". Barva tisku: černá. Písmo: 

němčina frakturou, řečtina alfabetou. Jazyk: němčina. 

[Cochem, Martin von] ZK L 01716_PEC 

Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcj: pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. Totiž: 

Modlitby rannj, wečernj, při Mssi swaté a nesspořjch, k zpowědi, k sw. přigjmánj, a giné wjce. Též: k Panně 

Maryi i rozličným Swatým, w obecných potřebách, za nemocné, umjragjcj, i za dusse w očistci prospěssné. 

W Gindřichowu Hradci, W knihoskladu Aloisia Josefa Landfrasa., 1851. XII, 456, [8] s. 8° [16,5×10,5]. 

Vazba: celousňová (tmavě hnědá useň na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv zadní desky téměř celý utržen, v pokryvu vazby i ve hřbetu stopy po červotoči, přední 

deska oddělená od knižního bloku. Grafická výzdoba: frontispis (dřevořez; ukřižovaný Kristus, z jehož ran 

vytékající krev a vodu zachytávají dva andělé do kalichů, u paty kříže se nachází modlící se anděl a položené 

odznaky královské moci - koruna, žezlo a jablko, vpředu klečí Věrnost jako žena držící v pravé ruce klíč, v 

horní části výjevu vlevo vševidoucí oko), celostránkové ilustrace na s. 24, 58, 128, 160, 248 a 352 (dřevořez; 

scéna Ukřižování, přijímání při mši svaté, Svatá rodina s Bohem Otcem a anděly v nebesích, modlící se 

dívka k Panně Marii, korunovace Panny Marie za přítomnosti nebešťanů, věřící modlící se za mrtvé) a 428, 

430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452 a 454 (dřevořez; čtrnáct zastavení křížové cesty). 

Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na s. V 

rukopisný text "Šeps Pecka". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 363 a 328. Barva 

tisku: černá, červená. Písmo: fraktura. Jazyk: čeština. 
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Albach, Josef Stanislaus ZK L 01717_PEC 

ALBACHA POSVÁTNÍ ZVUKOVÉ. Modlitby a uvažování pro vždělané paní a panny. 

v Praze, Nákladem knihkupectví B. Stýbla. Tiskem B. Stýbla v Praze., s.a. (1852). [4], 408 s. 8° [16,5×11]. 

Vazba: poloplátěná (šedý papír a fialový samet s kováním na lepence), hřbet fialový samet s kováním 

nahoře a dole, pozůstatky po sponě. Fyzický stav: spona nedochovaná, kovový rám zadní desky nepřiléhá. 

Grafická výzdoba: frontispis (ocelorytina; Panna Maria se skříženýma rukama stojící před schodištěm, na 

obzoru budova kostela; sign. "J. Rybička kres. i ryl"), rytý titulní list (ocelorytina; kolem titulu edikulový 

útvar, dole u klekátka se modlící žena provázená třemi anděly, na oblouku nahoře sedící skupina andělů, 

dva vznášející se andělé zcela nahoře ukazující na zářící kříž), celostránkové ilustrace na s. 13 (ocelorytina; 

Kristus s jedním učedníkem při poslední večeři; sign "Jos. Rybička sc."), 78 (ocelorytina; nejsvětější Trojice 

na zeměkouli) a 98 (ocelorytina; Panna Maria s dítětem; sign. "ryl Jos. Skála v Praze"), drobné ilustrace. 

Provenience: na předním přídeští rukopisný text "V r. 1952 daroval museu Jan Ulrich Pecka". Staré 

signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 365 a 330. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: 

čeština. 

Pět ZK L 01718_PEC 

Pět čerwených Korálů, aneb srdečné a ljtostné rozgjmánj pěti ran Krista ukřižowaného. K njmžto připogené 

gsau: Modlitby rannj, wečernj, při Mssi swaté, před i po zpowědi a přigjmánj we-lebné swátosti oltářnj. … 

Pro osobu ženskau. 

W Gindřichowu Hradci, Tisk a sklad Aloisia Josefa Landfrasa., 1853. XII, 13-190, [2] s. 8° [17×10]. 

Vazba: celousňová (tmavě hnědá useň na lepence), hřbet tmavě hnědá useň. Fyzický stav: pokryv desek i 

hřbetu popraskaný, v celé vazbě a ve hřbetu stopy po červotoči, vazba oddělená od knižního bloku. Grafická 

výzdoba: frontispis (dřevořez; žena podlící se před křížem, na kterém jsou symboly pěti ran Kristových a 

nástroje Kristova umučení). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 387 a 351, na versu volného 

listu přední předsádky č. 178. Barva tisku: černá, červená. Písmo: čeština frakturou a švabachem, latina 

antikvou. Jazyk: čeština. 

[Cochem, Martin von] ZK L 01719_PEC 

Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcj: pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. Totiž: 

Modlitby rannj, wečernj, při mssi swaté a nesspořjch, [k zpowědi,] k swatému přigjmánj [a giné wjce.] Též 

k Panně Marii i rozličným swatým, w obecnjch potřebách, za nemocné, vmjragjcj, i za dusse w očistci 

prospěssné. 

W Gindřichowu Hradci, Tisk a sklad Aloisia Josefa Landfrasa., 1854. XII, 456, [8] s. 8°[16×10,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se slepotiskovými linkami, ornamenty a 

papírovým štítkem. Fyzický stav: pokryyv desek odřený, pokryv hřbetu zdola natržený, ve hřbetu stopy po 

červotoči, první složka vytržená a volně vložená. Grafická výzdoba: frontispis (dřevořez; ukřižovaný 

Kristus, z jehož ran vytékající krev a vodu zachytávají dva andělé do kalichů, u paty kříže se nachází modlící 

se anděl a položené odznaky královské moci - koruna, žezlo a jablko, vpředu klečí Věrnost jako žena držící 

v pravé ruce klíč, v horní části výjevu vlevo vševidoucí oko), celostránkové ilustrace na s. 24, 58, 160, 250 

a 340 (dřevořez; andělé uctívající nejsvětější svátost, scéna Ukřižování se sv. Máří Magdalénou, sv. Janem 

Evangelistou, Pannou Marií a další ženou, žena modlící se k Panně Marii, korunovace Panny Marie za 

přítomnosti nebešťanů, scéna šťastné smrti), dále 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 

450, 452, 454 (dřevořez; čtrnáct zastavení křížové cesty). Provenience: na předním přídeští přilepený 

papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem 

"Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na zadním přídeští rukopisný text "Josef Kocl trafikant 1956". 

Staré signatury: na hřbetu a přední desce na papírovém štítku č. 21, na předním přídeští na papírovém 

štítku č. 406 a 370. Barva tisku: černá, červená. Písmo: fraktura. Jazyk: čeština. Přílohy: na s. 210 vlepená 

"Nábožná modlitba ke cti a chwále swaté Anny". Vložené dokumenty: na s. 80 modlitba ke sv. Magdaleně, 

na s. 210 "Nábožná modlitba ke cti a chwále swaté Anny.". 
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[Frencl, Innocenc Antonín] ZK L 01720_PEC 

[Postilla aneb wýklady a rozgjmánj na ewangelia nedělnj a swátečnj celého roku, gakož i umučenj Pána 

nasseho Ježjsse Krista. Díl I. sahá od prwnj neděle adwentnj až do Božjho hodu welikonočnjho.] 

[W Praze], [Tiskem Bedřicha Rohljčka w knjžecjm arcibiskupském Semináři. Nákladem Dědictvj 

Swatojanského.], [1854]. 702, 865-866, [2] s. zach. 8° [26×17]. 

Vazba: bez vazby. Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l., volný list přední předsádky vytržený, šití 

rozvolněné, některé listy uvolněné, v knižním bloku stopy po červotoči. Provenience: na papírovém obalu 

rukopisný text "SH Pecka"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na papírovém obalu č. 459. Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: čeština. 

Frencl, Innocenc Antonín ZK L 01721_PEC 

Postilla aneb wýklady a rozgjmánj na ewangelia nedělnj a swátečnj celého roku, gakož i umučenj Pána 

nasseho Ježjsse Krista. Díl II. sahá od slawného dne vzkřjssenj Páně až do poslednj neděle po swatém 

Duchu. 

W Praze, Tiskem Bedřicha Rohljčka w knjžecjm arcibiskupském Semináři. Nákladem Dědictvj 

Swatojanského., 1855. [4], 866, [2] s. 8° [26,5×18]. 

Vazba: bez vazby. Fyzický stav: krajní složky uvolněné, krajní listy uvolněné. Grafická výzdoba: na titulní 

s. signet (mědirytina; v kulatém rámečku sv. Jan Nepomucký s dvojicí andělů, v rámečku text "DĚDICTWJ 

SWATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO OD ROKU 1835"). Provenience: na papírovém obalu rukopisný text 

"SH Pecka". Barva tisku: černá. Písmo: čeština frakturou, latina antikvou. Jazyk: čeština. Vložené 

dokumenty: na s. 826 pastýřský list. 

Frencl, Innocenc Antonín ZK L 01722_PEC 

Postilla aneb wýklady a rozgjmánj na ewangelia nedělnj a swátečnj celého roku, gakož i umučenj Pána 

nasseho Ježjsse Krista. Díl II. sahá od slawného dne vzkřjssenj Páně až do poslednj neděle po swatém 

Duchu. 

W Praze, Tiskem Bedřicha Rohljčka w knjžecjm arcibiskupském Semináři. Nákladem Dědictvj 

Swatojanského., 1855. [4], 866, [14] s. 8° [27×18]. 

Vazba: celopapírová (zelený potištěný papír na lepence), hřbet zelený papír s tištěným titulem. Fyzický 

stav: pokryv desek i hřbetu po okrajích odřený, vazba provizorně zpevněná lepicí páskou, zadní deska hrozí 

oddělením od knižního bloku, některé složky rozvolněné, listy vytržené. Grafická výzdoba: na titulní s. signet 

(mědirytina; v kulatém rámečku sv. Jan Nepomucký s dvojicí andělů, v rámečku text "DĚDICTWJ 

SWATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO OD ROKU 1835"). Provenience: na předním přídeští přilepený 

papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem 

"Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na versu volného listu přední předsádky rukopisný text "Antonín 

Šormm v Studenci". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 397 a 361. Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: čeština. 

Libý Pokrm ZK L 01723_PEC 

Libý Pokrm Dusse w prawém Slowu Božjm. To gest: Horliwé modlitby katolické pri službách Božjch i w 

giných potřebách duchownjch. 

W Gindrichowu Hradci, Pjsmem Aloisia Josefa Landfrasa., s.a. [1856]. [4], 1-22, 25-190 s. zach. 12° 

[14,5×9]. 

Vazba: celousňová (tmavě hnědá useň s bohatým slepotiskem na dýze), hřbet tmavě hnědá useň se 

zlacenými ornamenty a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu shora zčásti odstraněný, zdola natržený, pokryv 

desek odřený, vazba hrozí oddělením od knižního bloku, ve vazbě a ve hřbetu stopy po červotoči. Grafická 

výzdoba: frontispis (mědirytina; Kristus se dvěma učedníky při poslední večeři), rytý titulní list. 

Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na versu 

volného listu přední předsádky rukopisný text "Johan Ssops Z Jawoři Horini Nro 16". Staré signatury: na 
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předním přídeští na papírovém štítku č. 375 a 340, na s. 1 č. 166. Barva tisku: černá. Písmo: novogoticcká 

kurzíva, italika, antikva, fraktura. Jazyk: čeština. 

[Ruffer, Vojtěch] ZK L 01724 

[Auplná pobožnost k uctěnj neyswětěgssjho Srdce Pána Ježjsse a Marie Panny] 

[W Praze], [Bedřich Stýblo. Tisk Karl Bellman.], [1856]. III-XIV, XVII-XIX, [5], 1-304, 307-496 s. zach. 

8° [15,5×11]. 

Vazba: polousňová (hnědý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň slepotiskovými ornamenty, linkami 

a titulem. Fyzický stav: nekompl.; pokryv desek odřený, zadní deska hrozí oddělením od knižního bloku, 

vazba rozvolněná. Grafická výzdoba: celostránkové ilustrace na s. 289, 292, 295, 298, 301, 304, 307, 310, 

314, 318, 322, 326, 330, 333 (dřevořez; čtrnáct zastavení křížové cesty), větší a drobné ilustrace 

(mědirytiny). Provenience: čtenářské poznámky. Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku 

č. 427 a 390. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: čeština. 

[Borový, Klement] ZK L 01725_PEC 

[Dušewní zábawa. Sbírka powídek mrawních k wzdělání lidu křesťanského.] 

[W Praze], [Wydaná nákladem Dědictwí Swatojanského.], [1859]. 636, 8, [2] s. 12° [18×12]. 

Vazba: celopapírová (potištěný papír na lepence). Fyzický stav: nekompl.; zcela chybí pokryv hřbetu a 

zadní desky, z přední desky pokryv téměř odstraněný, desky druhotně přišité provázkem ke knižnímu bloku, 

zadní deska zčásti vyříznutá, krajní listy zašpiněné, knižní blok rozvolněný, některé složky zcela uvolněné. 

Grafická výzdoba: drobná ilustrace na s. 381 (mědirytina). Provenience: na papírovém obalu rukopisný 

text "SH Pecka", na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na s. 1, 120 

a 193 modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa 

Haranta Pecka". Staré signatury: na papírovém obalu č. 285, na předním přídeští na papírovém štítku č. 

311 a 285. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: čeština. 

Oettl, Johann Nepomuk ZK L 01726_PEC 

Michael Deutsch, oder: Erzählungen aus dem katholischen Seelsorger- und Volksleben unserer Zeit. 

Prag, In Kommission bei F. A. Credner, k. k. Hof-Buch- u. Kunsthandlung. Druck und Papier von Carl 

Bellman in Prag., 1859. VI, [2], 267, [1] s. 8° [19,5×12,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý mramor. papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: ve hřbetu stopy po červotoči, přední deska hrozí oddělením od knižního bloku. Provenience: 

na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic 

a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na versu volného listu přední 

předsádky rukopisný text "Andenken von Herrn Vinzenz Schvab uterlehren von Hořicka. Schnell 

verschwunden deine Leben Stun-den, jung fegten in das Grab. Herrn Vincenz Schwab.". Staré signatury: 

na předním přídeští č. 11 a na papírovém štítku č. 248 a 222. Barva tisku: černá. Písmo: němčina frakturou, 

latina antikvou. Jazyk: němčina. 

[Frind, Anton Ludwig] ZK L 01727_REÁL 

GOTT MEIN LICHT, MEINE FREUDE UND MEIN HEIL. 

PRAG, VERLAG VON F. TEMPSKY. Druck bei Kath. Geržabek., 1860. IX, [3], 347, [3]. 8° [15,5×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plátno se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na titulní s. "L29". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. 

Jazyk: němčina. 
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Allioli, Joseph Franz von ZK L 01728/1_PEC 

Biblische Geschichte für die katholischen Volksschulen Deutschlands nach der vom heiligen Stuhle einzig 

genehmigten und von mehr als dreißig geistlichen Oberhir-ten empfohlenen Uebersetzung der heiligen 

Schrift. 

Köln, Druck und Verlag der Mathieux'schen Buchhandlung., 1862. VIII, 304 s. 8° [19,5×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (černohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černé plátno. Fyzický stav: pokryv 

hřbetu shora natržený, přední deska hrozí oddělením od knižního bloku. Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na hřbetu č. 15, na předním 

přídeští na papírovém štítku č. 366 a 331. Barva tisku: černá. Písmo: němčina frakturou, latina antikvou. 

Jazyk: němčina. 

Mathieux, Johann Paul ZK L 01728/2_PEC 

Kurzgefasste Kirchengeschichte für die katholischen Volksschulen, ein Anhang zu jeder biblischen 

Geschichte. 

Köln, Druck und Verlag der Mathieux'schen Buchhandlung., 1861. [2], 66 s. 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Kancionál ZK L 01729_PEC 

KANCIONÁL čili KNIHA DUCHOVNÍCH ZPĚVŮ pro kostelní i domácí pobožnost. Díl I. 

V PRAZE, (Svatojanské dědictví). Tisk a papír Karla Bellmanna v Praze., 1863. [6], 368, [16] s. 8° 

[25,5×18]. 

Vazba: celopapírová (zelený potištěný papír na lepence), pokryv hřbetu chybí. Fyzický stav: chybí pokryv 

hřbetu, desky jsou provizorně slepené lepicí páskou, pokryv desek zašpiněný a odřený, vazba oddělená od 

knižního bloku, některé složky uvolněny, přední přídeští chybí, zadní přídeští odlepené. Grafická výzdoba: 

na titulní s. signet (mědirytina; v kulatém rámečku sv. Jan Nepomucký s dvojicí andělů, v rámečku text 

"DĚDICTWJ SWATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO OD ROKU 1835"). Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 398 a 362. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Ruffer, Vojtěch ZK L 01730_PEC 

Úplná modlitební kniha k uctění nejsvětějšího SRDCE PÁNA JEŽIŠE a MARIE PANNY. 

v Praze, Sklad B. Stýbla, nakladatele mnoha schválených modl. knih., s.a. [1863]. [6], XXII, 23-474, [6] s. 

8° [17,5×11]. 

Vazba: celousňová (tmavě hnědá useň na dýze, na přední desce kovový křížek), hřbet tmavě hnědá useň s 

falešnými vazy, kovová spona. Fyzický stav: pokryv desek mírně mechanicky opotřebený, kovová spona 

zčásti ulomená, ve vazbě stopy po červotoči, exemplář napaden plísní. Grafická výzdoba: frontispis 

(kombinovaná technika - mědirytina a tečkovací technika; oltář Nejsvětějšího srdce Páně a 

Neposkvrněného srdce Mariina, v oltářní architektuře postavy Krista a Panny Marie, před oltářem klečí 

dvě ženy a zdvihají na mensu košík se dvěma planoucími srdci, na mense mariánský monogram; sign. "Jos. 

Skála ryl"), rytý titulní list (titul v rámečku ve tvaru srdce, kolem se nacházejí andělé a oblaky, z nichž zcela 

nahoře žehná Bůh Otec; sign. "Josef Skála ryl"), ceslostránkové ilustrace na s. 81 (kombinovaná technika 

- mědirytina a tečkovací technika; Nejsvětější srdce Ježíšovo - Kristus stojící před křížem a ukazující na 

zářící plamenné bolestné srdce na hrudi; sign. "Jos. Skála ryl") a 82 (kombinovaná technika - mědirytina 

a tečkovací technika; Neposkvrněné srdce Panny Marie - stojící Panna Maria, v pravé ruce držící lilii a 

levou rukou ukazující na probodené plamenné srdce na hrudi; sign. "Jos. Skála ryl"), drobné ilustrace. 

Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na s. [1] 

rukopisný text "Pro museum sebral Jan Tichý Červenec 1953", na s. [1], [4] a na titulní s. modré kulaté 

razítko s vyobrazením hradu Pecka uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré 
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signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 446 a 408. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: čeština. 

Pelikovský, Pavel Josef ZK L 01731/1_PEC 

Duchowní žiwot we swětě. Rukowěť pro kajicí dusse, zwlássť pak pro Bratry a Sestry třetího řádu swatého 

Otce Frantisska Serafinského. 

W Praze, Tiskem a nákladem katolického knihkupectwí B. Stýbla., 1865. [2], VIII, 9-465, [15] s. 8° 

[17×10]. 

Vazba: celousňová (tmavě hnadá useň na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se slepotiskem a papírovým 

štítkem. Fyzický stav: pokryv hřbetu a desek mírně odřený. Grafická výzdoba: frontispis (dřevoryt; tři 

františkánští bratři přijímají do třetího řády dva klečící panovníky?). Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 374 a 339. Barva tisku: černá. Písmo: čeština frakturou, latina antikvou. Jazyk: čeština. 

Pelikovský, Pavel Josef ZK L 01731/2_PEC 

Duchownj žiwot we swětě, aneb: Auplná modlitebnj kniha pro katolické křesťany a křesťanky, genž 

uprostřed swěta w prawdě nábožně a swatě žiwi býti taužegj. 

W Praze, Tiskem Bedřicha Rohljčka w arcibiskupském semináři., 1859. [2], XII, [2], 732 s. 

Grafická výzdoba: frontispis (dřevoryt/dřevořez; anděl ukazující poustevníkovi potřebnou ženu klečící v 

modlitbě před křížem). Barva tisku: černá. Písmo: čeština švabachem a frakturou, latina antikvou. Jazyk: 

čeština. 

Christliches Hausbuch ZK L 01732_PEC 

Christliches Hausbuch. Das große illustrirte Leben und Leiden unseres Erlösers Jesu Christi und der 

jungfräulichen Gottesmutter Maria. 

in Ulm, Druck und Verlag der Z. Ehner'schen Buchhandlung., s.a. [1866]. [2], X, 1438 s. 4° [28×22]. 

Vazba: polousňová (hnědý stříkaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a 

titulem a papírovým štítkem. Fyzický stav: pokryv přední desky silně odřený, pokryv hřbetu zleva téměř 

odtržený, silně odřený, přední deska k pokryvu hřbetu provizorně svázaná, zadní deska téměř oddělená, ve 

hřbetu stopy po červotoči, exemplář napaden plísní, frontispis nalepen na předním přídeští, titulní list na 

několika místech natržený, zadní složky uvolněné, otrhané, volný list zadní předsádky téměř vytržený. 

Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; Kristus na kříži), rytý titulní l. (ocelorytina; s výjevy Krista 

zmrtvýchvstalého a Zvěstování Panny Marie), celostránkové ilustrace na s. 181, 203, 220, 236, 351, 366, 

401, 414, 427, 452, 526, 547, 561, 645, 767, 803, 835, 1097, 1204, 1236, 1244 a 1279 (mědirytina; např. 

Panna Maria jako Immaculata, Zvěstování Panny Marie, Křest Páně, Kristus a Samaritán ad.), drobné 

mědirytiny. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré 

signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 480 a 440. Barva tisku: černá, červená. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: na s. 63, 615 a 659 úmrtní oznámení, na s. 115 "Hymna 

velehradská.", na s. 453 v obálce dopis psaný na stroji, na s.1389 pozvánka Okresního akčního výboru 

národní fronty na Oslavy prvního máje. 

Großer Katechismus ZK L 01733_PEC 

Großer Katechismus für die katholischen Volksschulen im Kaiserthum Oesterreich. 

Prag, K. k. Schulbücherverlag., 1870. [2], 172 s. 8° [18×11]. 

Vazba: poloplátěná (černočervenobéžový mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: 

pokryv desek silně odřený, ve hřbetu i listech stopy po červotoči, přední i zadní přídeští odlepené od desek. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý státní znak Rakouského císařství). Provenience: 

na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic 
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a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na versu volného listu přední 

předsádky rukopisný text "Franz Posselt in Petzkau 1870 Nro 176.". Staré signatury: na hřbetu 19(?), na 

předním přídeští na papírovém štítku č. 401 a 365. Barva tisku: černá. Písmo: němčina frakturou, latina 

antikvou. Jazyk: němčina. 

Herr ZK L 01734_PEC 

Herr, erhöre mein Gebet und vernimm mein Flehen! Ein vollständiges katholisches Gebethbuch für alle 

Stände. 

Regensburg, Druck und Verlag von Georg Joseph Manz., 1873. [4], 448 s. 8° [11×7]. 

Vazba: poloplátěná (šedý papír s kovovým rámem a kovovým křížkem na lepence), hřbet modrý samet s 

kovovým štítkem s titulem, desky uzavírá kovová spona. Fyzický stav: pokryv hřbetu zprava zcela utržen, 

přední deska oddělena od knižního bloku, první složky uvolněny. Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; 

dítě Ježíš s křížem v ruce šlapající po drakovi), barevný titulní list. Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 413 a 377. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: 

na s. 18 rukopisná modlitba, na s. 189 upomínka na křest se jménem Johany Bendové z Pecky, na s. 199 

svatý obrázek Kristova Kříže, na s. 445 rukopisná modlitba. 

Goffine, Leonhard ZK L 01735 

Ctihodného otce Leonarda Goffine-a, kněze řádu Premonstrátského, POSTILLA, tj.: Výklady na všecky 

nedělní a sváteční i svatopostní epištoly a evangelia celého roku církevního spolu s naučeními víry i mravů, 

… životy znamenitějších svatých a blahoslavencův, rozličnými příklady atd. Díl první (obsahuje neděle a 

svátky Páně). 

v Praze, Nákladem Dědictví sv. Jana Nep. Kněhtiskárna B. Stýbla v Praze., 1875. XVI, 530, [22] s. 8° 

[23,5×16]. 

Vazba: poloplátěná (hnědočerný stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. 

Fyzický stav: exemplář napaden plísní. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; v kulatém 

rámečku sv. Jan Nepomucký s dvojicí andělů, v rámečku text "DĚDICTWJ SWATÉHO JANA 

NEPOMUCKÉHO OD ROKU 1835"). Provenience: na titulní s. začerněné razítko a fialové kulaté razítko 

v textem "Sprengel Bürgerschule für Mädchen in Leitomischl. Újezdní měštanská škola dívčí v Litomyšli". 

Staré signatury: na versu volného listu přední předsádky "č.1.a/73". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, 

italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Katechismus ZK L 01736_PEC 

Katechismus čili Výklad katolického náboženství pro národní školy. 

V PRAZE, Tisk a sklad kněhtiskárny Cyrillo-Methodějské. Náklad kníž.-arcib. konzistoře., 1876. 150, [2] 

s. 8° [17,5×11]. 

Vazba: poloplátěná (modrý mramor. papír na lepence), hřbet šedé plátno. Fyzický stav: pokryv desek 

odřený a zčásti utržený, vazba hrozí oddělením od knižního bloku, ve hřbetu i listech stopy po červotoči. 

Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA"; čtenářské 

poznámky. Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 395 a 359. Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. Vložené dokumenty: na s. 3 "Smutné a bolestné Laučenj od 

Panny Marye.". 

Die Heiligen Schriften ZK L 01737_PEC 

Die Heiligen Schriften des Alten und Neuen Testamentes. 

Wien, Verlag der britischen und ausländischen Bibelgesellschaft. Druck von Adolf Holzhausen in Wien., 

1884. [4], 866, X, 287, [1] s. 8° [23,5×15,5]. 
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Vazba: celousňová (černá useň se slepotiskem na lepence), hřbet černá useň s pohatým slepotiskem a 

zlaceným titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu po okrajích odřený, exemplář napaden plísní. Provenience: 

na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic 

a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním 

přídeští na papírovém štítku č. 399 a 363. Barva tisku: černá. Písmo: němčina frakturou, latina antikvou. 

Jazyk: němčina. 

[Lubojacký, Angelus] ZK L 01738_PEC 

[Kristus a Panna. Úplná rozjímací a modlitební kniha. Na tisíciletou památku úmrtí sv. Methoděje, apoštola 

Slovanů, která se slaví na posvátném Velehradě r. 1885] 

[V Brně], [Tiskem a nákladem papežské knihtiskárny benediktinů rajhradských], [1889]. 3-630, [10] s. 

zach. 8° [15,5×11,5]. 

Vazba: celousňová (tmavě hnědá useň na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní list, pokryv desek a hřbetu po okrajích odřený,. Provenience: na 

předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a 

Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním 

přídeští na papírovém štítku č. 390 a 354. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Vložené dokumenty: na s. 16 záložka s Pannou Marií Nanebevzatou, na s. 453 rukopisná modlitba. 

Nejobšírnější sbírka ZK L 01739_PEC 

Nejobšírnější SBÍRKA PÍSNÍ neb KANCIONÁLEK pro veřejnou a domácí pobožnost ku prospěchu 

mládeže školní. 

V PRAZE, NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ B. STÝBLA. Knihtiskárna B. STÝBLA v Praze., s.a. [1895?]. 

283, [5] s. 8° [16×11]. 

Vazba: celoplátěná (černé plátno na lepence), hřbet černé plátno. Fyzický stav: pokryv hřbetu zprava zcela 

utržený, pokryv desek po okrajích odřený, v pokryvu zadní desky stopy po červotoči. Grafická výzdoba: 

frontispis (dřevoryt; Kristus s dvanácti učedníky po poslední večeři). Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 420 a 384. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. Vložené 

dokumenty: v přední předsádce svatý obrázek sv. Prokopa, na s. 73 obrázek Poslední večeře Páně, na s. 

171 dvě rukopisné náboženské písně. 

Altar ZK L 01740_PEC 

ALTAR. Ein [Leh]r- Gebet- und Gesangbuch für die Diöcese Königingräz. 

Königingräz, [Verla]g des bischöflichen Consistoriums. Druck der bischöflichen Buchdruckerei., 1897. [2], 

364, XXVIII, [12] s. 8° [17×11,5]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný stříkaný papír na lepence), hřbet růžové plátno. Fyzický stav: pokryv 

desek po okrajích odřený a otrahný, ve hřbetu i v listech stopy po červotoči, vazba rozvolněná, krajní listy 

téměř vytržené. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; za planoucím srdcem zkřížený kříž s 

kotvou). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: němčina. 

Oběť ZK L 01741_PEC 

Oběť před Bohem v zápalu libovonném. Sbírka překrásných modliteb a zpěvů křesťansko-katolických pro 

milou mládež na celý rok. 

PRAHA-VINOHRADY, Sklad a majetek A. J. Cellerina a syna. Tisk K. Šolce v Kutné Hoře., s.a. [1907]. 

322, [6] s. 8° [10,5×7]. 
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Vazba: celousňová (černá useň na lepence), hřbet černá useň se slepotiskem. Fyzický stav: pokryv hřbetu 

odřený a po stranách natržený. Grafická výzdoba: frontispis (litografie; Kristus s kalichem a hostií při 

poslední večeři), barevný titulní list. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA"; čtenářské poznámky. Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 409 a 

373. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Seeböck, Philibert ZK L 01742_PEC 

Jesus die süße Himmelsspeise. 

Innsbruck, Druck und Verlag von Fel. Rauch., 1907. [6], 436 s. 8° [12,5×8,5]. 

Vazba: bez vazby. Fyzický stav: přední a zadní listy uvolněné. Grafická výzdoba: frontispis (kombinovaná 

technika - mědirytina a akvatinta; mladík přijímající z rukou kněze v červeném ornátu Tělo Páně, vpravo 

stojící asistující kněz přidržuje patenu). Provenience: na papírovém obalu rukopisný text "SH Pecka", na 

versu volného listu přední předsádky rukopisný text "V. Vlček". Staré signatury: na papírovém obalu č. 

476. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

OLTÁŘ ZK L 01743_PEC 

OLTÁŘ. poučná a modlitební kniha i zpěvník pro diecesi královéhradeckou. 

V Hradci Králové, Nákladem bisk. konzistoře. Tiskem bisk. knihtiskárny., 1909. [4], 372, [12] s. 8° 

[17×11]. 

Vazba: celopapírová (černý papír se slepotiskem a zlaceným křížkem na lepence), hřbet černý papír se 

slepotiskovými linkami a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: frontispis 

(heliogravura; hlavní oltář královéhradecké katedrály sv. Ducha). Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na s. [1] rukopisný text "Karolina 

Laušmanová Pecka". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 422 a 386. Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. Vložené dokumenty: na titulní s. rukopisná modlitba 

křížové cesty, na s. 129 list s mariánskou modlitbou z neznámého drobného tisku, na s. 147 svatý obrázek 

s posmrtnou tematikou, 179 výstřižek s úryvkem vyznání hříchů při mši svaté, na s. 191 "PAMÁTKA na 

SVATÉ BIŘMOVÁNÍ" se jménem Anna Laušmanová, na s. 305 rukopisná modlitba, na s. 347 "Upomínka 

na svátost svatého biřmování" se jménem Karel Dlouhý. 

Blüthen ZK L 01744_PEC 

Blüthen aus dem Paradiese der Kirche. Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch. 

Dülmen, A. Laumann'sche Verlagsbuchhandlung., s.a. [4], 512 s. 8° [11×7,5]. 

Vazba: celousňová (tmavě hnědá useň s bohatým slepotiskem a zlacením na lepence), hřbet tmavě hnědá 

useň se zlacenými ornamenty, linkami a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu po okrajích odřený. Grafická 

výzdoba: frontispis (mědirytina; Panna Maria jako Immaculata; sign. "Maison Basset"), barevný titulní 

list. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré 

signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 408 a 372. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. 

Jazyk: němčina. 

[Cochem, Martin von] ZK L 01745_PEC 

[Malý zlatý nebeklíč]. 65-446 s. zach. 8° [17×10,5]. 

Vazba: bez vazby. Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l., listy po okrajích otrhané, krajní listy zašpiněné, 

knižní blok se rozpadá. Grafická výzdoba: celostránkové ilustrace na s. 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 

440, 442, 444, 446 (dřevořezy; zastavení křížové cesty). Provenience: na papírovém obalu rukopisný text 

"SH Pecka". Staré signatury: na papírovém obalu č. 472, na s. 65 č. 167. Barva tisku: černá. Písmo: 

švabach, fraktura. Jazyk: čeština. Vložené dokumenty: na s. 75 "Swatý zlatý Otče náš.", na s. 77 "Modlitba 

k Pánu Gežjssi, w kteréžto se nacházý celé umučenj Krystowo.", na s. 89 "Památka na sv. misii.", na s. 109 
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"Sedum swatých a nebeských zámků.", na s. 339 "Wděčná památka zemřelým rodičům a dobrodincům od 

potomků gegich gim wěnowaná.", na s. 384 "Nábožná modlitba k Matce Boží Marii Vambeřické.". 

[Cochem, Martin von] ZK L 01746_PEC 

Prawý Zlatý Nebe-Klíč. Úplné modlitby křesťanského katolického náboženstwí. 

W Jindřichowě Hradci, Tisk z nejpewnějssího českého skladu modlitebních kněh A. Landfrasa Syna., s.a. 

472, [8] s. 8° [17,5×11]. 

Vazba: celousňová (tmavě hnědá useň s bohatým slepotiskovým zdobením na lepence), hřbet se 

slepotiskovými ornamenty, linkami a titulem. Fyzický stav: knižní blok hrozí oddělením od vazby, některé 

listy uvolněné, zadní složky zcela uvolněné. Grafická výzdoba: frontispis (dřevořez; ukřižovaný Kristus, z 

jehož ran vytékající krev a vodu zachytávají dva andělé do kalichů, u paty kříže se nachází modlící se anděl 

a položené odznaky královské moci - koruna, žezlo a jablko, vpředu klečí Věrnost jako žena držící v pravé 

ruce klíč, v horní části výjevu vlevo vševidoucí oko), na titulní s. viněta (čtveřice andělů nesoucí pásku, do 

níž je vtištěn text "Sláwa Bohu na wýsosti"), celostránkové ilustrace na s. [5], [14], 52, 72, 118, 136, 180, 

192, 212, 272, 280, 326, 354, 368 a 378 (dřevořezy, dřevoryty, mědirytiny; andělé modlící se před 

nejsvětější svátostí, Petrovo zapření aj.), dále 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 464, 

466 a 468 (dřevořezy; čtrnáct zastavení křížové cesty), drobné ilustrace. Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 421 a 385. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: čeština. Vložené dokumenty: na 

s. 31 "Sedm swatých a nebeských zámků", na s. 51 svatý obrázek s Pannou Marií a svatý obrázek se 

zázračným obrazem ve Walldürnu, na s. 235 svatý obrázek s Pannou Marií Filipovskou, na s. 251 

"Pobožnost k sedmi bolestné Panně Marii.". 

Eckartshausen, Carl von ZK L 01747_PEC 

GOTT ist die reinste Liebe. 

Wien, Conrad Berg's Verlagsbuchhandlung. Druck von Carl Fromme., s.a. 384 s. 8° [13×9]. 

Vazba: celousňová (hnědá useň se slepotiskem s kostěným křížek na lepence), hřbet hnědá useň se 

slepotiskem a zlaceným titulem, pozůstatky po sponě. Fyzický stav: chybí spona desek, přední deska a hřbet 

odděleny od knižního bloku. Grafická výzdoba: frontispis (ocelorytina; opona rozhrnovaná dvěma anděly, 

uprostřed klečící modlící se dívka; sign. "Jos. Benedict sc."), rytý titulní list (ocelorytina; oltář s 

monstrancí, nahoře kolem titulu poletující andělé, zcela nahoře uprostřed Panna Maria s dítětem sedící na 

srpku měsíce). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA", vložený papírek s rukopisným textem "Věnuje František Fajman". Staré signatury: na předním 

přídeští na papírovém štítku č. 411 a 375. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Vložené 

dokumenty: zcela vpředu vložený lístek s věnováním, zcela vzadu 2 kartonové skládačky v podobě květiny 

a kornoutu s vyobrazeními okamžiků ze života Krista. 

Nützliches Gebetbüchlein ZK L 01748_PEC 

Nützliches Gebetbüchlein, darin zu finden sind geistreiche Andachtsübungen, nebst einem Lobgesange zu 

der göttlichen Vorsichtigkeit. 

Gedruckt zu Königgraz, s.n., s.a. 151, [1] s. 8° [17×10]. 

Vazba: celopapírová (zelenohnědý mramor. papír na lepence), hřbet zelenohnědý mramor. papír. Fyzický 

stav: pokryv hřbetu chybí, pokryv desek z velké části odstraněný, přední deska hrozí oddělením od knižního 

bloku, ve hřbetu i knižním bloku stopy po červotoči. Grafická výzdoba: frontispis (dřevořez; ze země 

vyrustající růže s velkým květem, uprostřed něhož se nachází polopostava Krista oděného v plášti, s trnovou 

korunou na hlavě a s rákosovou holí v ruce), drobné mědirytiny a dřevořezy. Provenience: na předním 

přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 393 a 357. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: 

na s. 13 list z neznámého drobného tisku "Kapitola Dwadcátá Ssestá. Gak Kacýřstwo Wykleffowo z Ze-mě 

Englické do Cžech přinessené, a Cže-ské Zemi weliké Sskody a Skázu spůsobilo.". 
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Andacht, zur Verehrung ZK L 01749_PEC 

Andacht, zur Verehrung des Herzens Jesu Christi, so in sich Morgen-, Abend-, Meß-, Beicht- und 

Kommunion-, dann andere andächtige Gebe-the und Lobgesänge, wie auch ein Lied zum heil. Meßopfer 

enthaltet. 

Leutomischl, gedruckt bei Johann Turetschek., s.a. 3-22, 25-120 s. zach. 12° [13×9]. 

Vazba: polousňová (tmavě zelený papír na lepence), hřbet černá useň se slepotiskem. Fyzický stav: 

nekompl.; pokryv desek odřený, ve hřbetu stopy po červotoči, knižní blok rozvolněný, některé listy otrhané. 

Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré 

signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 394 a 358. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, 

švabach. Jazyk: němčina. 

Modlitební kniha ZK L 01750_PEC 

[Modlitební kniha]. 5-172 s. zach. 8° [15×9,5]. 

Vazba: celousňová (tmavě hnědá useň na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se slepotiskovými linkami. 

Fyzický stav: nekompl.; vazba hrozí oddělením od knižního bloku, ve vazbě stopy po červotoči, krajní složky 

rozvolněné. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem 

Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré 

signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 384 a 348. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, 

švabach. Jazyk: čeština. Vložené dokumenty: na s. 13 svatý obrázek svaté Rodiny. 

Modlitební kniha ZK L 01751_PEC 

[Modlitební kniha]. 115-698 s. zach. 12° [17×11]. 

Vazba: [celo]usňová (tmavě hnědá useň na lepence). Fyzický stav: nekompl.; chybí zadní deska, pokryv 

zadní desky i hřbetu, přední deska oddělená od knižního bloku, krajní listy zašpiněné, po okrajích otrhané, 

ve vazbě i v listech stopy po červotoči. Provenience: na papírovém obalu rukopisný text "SH Pecka", na s. 

111 červené razítko s textem "STÁTNÍ HRAD PECKA". Staré signatury: na s. 111 č. 485. Barva tisku: 

černá. Písmo: švabach, fraktura, latina antikvou. Jazyk: čeština. 

Modlitební kniha ZK L 01752_PEC 

[Modlitební kniha]. VII-VIII, 9-384 s. zach. 8° [16,5×11]. 

Vazba: bez vazby. Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l., listy po okrajích zohýbané a otrhané, poslední 

strana silně zašpiněná. Provenience: na papírovém obalu rukopisný text "SH Pecka". Staré signatury: na 

papírovém obalu č. 471. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: čeština. 

Maria ZK L 01753_PEC 

MARIA, DIE Hilfe der Christen. Vollständige Sammlung aller Gebete und Andachten für das christliche 

Jahr. 

In Georgswalde und Philippsdorf, Verlag von Johann Pretsch. Druck von Ambr. Opitz, Warnsdorf., s.a. 

[4], 716 s. 8° [12,5×9]. 

Vazba: celoplátěná (vínové plátno s bohatým slepotiskem a zlacenou Immaculatou na lepence), hřbet 

vínové plátno se zlacenými linkami, ornamenty a titulem, kniha v pouzdře z červenočerného stříkaného 

papíru. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; Panna Maria nad bazilikou ve 

Filipově), rytý titulní list, celostránkové ilustrace na s. 101 (heliogravura; Nejsvětější srdce Jěžíšovo - 

polopostava Krista žehnajícího pravou rukou a levou rukou ukazující na plamenné bolestné srdce na 

hrudi), 152 (heliogravura; hlavní oltář v bazilice ve Filipově), 348 (heliogravura; Svatá rodina), 520 

(heliogravura; Neposkvrněné srdce Panny Marie - polopostava Panny Marie držící v levé ruce lilii a 

pravou rukou ukazující na bolestné probodené srdce na hrudi), drobné ilustrace. Provenience: na předním 

přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 
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papírovém štítku č. 426 a 389. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, grotesk. Jazyk: němčina. Vložené 

dokumenty: na s. 9 vylisovaný čtyřlístek. 

Nack, A. ZK L 01754_PEC 

Der heilige Schutzengel. Vollständiges Gebet- und Andachtsbüchlein. 

Winterberg, Druck und Verlag von J. Steinbrener., s.a. [4], 272 s. 8° [10,5×7,5]. 

Vazba: poloplátěná (plast s kovovým rámem a kovovým monogramem na lepence), hřbet hnědý samet s 

modrým štítkem, kovová spona. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: frontispis (heliogravura; modlící 

se anděl strážný), celostránkové ilustrace na s. 34, 42, 44, 52, 58, 60, 64 (heliogravura; různá vyobrazení 

dění u oltáře během mše svaté). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 410 a 374. Barva tisku: 

černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Oběť ZK L 01755_PEC 

[Oběť před Bohem, aneb Modlitby katolické k pravému užívání jak ráno tak i večer, též při mši svaté a 

zpovědi, s jinými pobožnými modlitbami] 

[Berlín?], [s.l.], [s.a.]. 3-22, 25-262 s. zach. 12° [12,5×6]. 

Vazba: bez vazby. Fyzický stav: nekompl.; chybí titulní l., knižní blok se rozpadá. Grafická výzdoba: velké 

ilustrace na s. 177, 179, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 211, 

213, 215, 217, 218, 219 a 221 (dřevořezy; svatí Michal, Jan Křtitel, Jakub Menší, Matouš, Ondřej, Prokop, 

Jiří, Ignác, Benedikt z Nursie, Šebestián, Ivan, Augustin, Dominik, Norbert, Bernard, Kateřina 

Alexandrijská, Barbora, Ludmila, Václav, Mikuláš, Jáchym, Anna, Máří Magdaléna a Terezie z Ávily), 

drobné dřevořezy. Provenience: na papírovém obalu rukopisný text "SH Pecka". Staré signatury: na s. 3 

č. 169 a 474. Barva tisku: černá. Písmo: švabach, fraktura. Jazyk: čeština. 

Oběť ZK L 01756_PEC 

Obět před Bohem, aneb Modlitby katolické k prawému užjwánj gak ráno tak u wečer, též při mssi swaté a 

zpowědi, s ginými pobožnými modlitbami. 

Wytisstěná w Berlině, s.n., s.a. 264 s. 12° [12×6]. 

Vazba: polousňová (tmavě hnědý papír na dýze), hřbet tmavě hnědá useň se slepotiskovými linkami a 

ornamenty. Fyzický stav: přední deska chybí, pokryv hřbetu a zadní desky odřený, ve hřbetu stopy po 

červotoči. Grafická výzdoba: celostránková ilustrace na s. 2 (dřevořez; ukřižovaný Kristus, v dolní části v 

podzemí duše v očistcovém ohni). Provenience: na rectu volného listu přední předsádky přilepený papírek 

s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na rectu volného listu přední předsádky č. 451 a 413. 

Barva tisku: černá. Písmo: švabach, fraktura. Jazyk: čeština. 

Rosen ZK L 01757_PEC 

Rosen himmlischer Liebe auf dem Wege zur ewigen Seligkeit. Vollständiges Gebet-, Andachts- und 

Erbauungsbuch für fromme Katholiken aus jedem Stande. 

in Winterberg, Druck und Verlag von J. Steinbrener., s.a. [4], 384 s. 8° [11×7,5]. 

Vazba: poloplátěná (kov a červený samet s kostěným křížkem na lepence), hřbet červený samet s kovovým 

štítkem s titulem, desky uzavírají 2 kovové spony. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: frontispis 

(mědirytina; dítka pozdvihající růžové květiny k andělům), barevný titulní list. Provenience: na předním 

přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 370 a 335. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. Vložené dokumenty: 

na titulní s. vylisovaná květina. 
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Řeči ZK L 01758_REÁL 

[Řeči, episstoly a ewangelia na wssecky neděle a swátky přes celý rok y umučenj nasseho spasytele, též 

spogený obsah ewangelij] 

[W Praze]. 3-238, [10] s. zach. 8° [17,5×12]. 

Vazba: měkká poloplátěná (modrý papír), hřbet černé plátno s papírovým štítkem. Fyzický stav: nekompl.; 

chybí titulní l., listy po okrajých odřené a zohýbané. Grafická výzdoba: drobné mědirytiny. Provenience: 

na přední obálce černé inventární razítko s textem "Městské muzeum v Litomyšli", na s. 3 modré oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI"; čtenářské poznámky. Staré 

signatury: na přední obálce č. 103, na hřbetu na papírovém štítku č. 103, na hřbetu a s. 3 "L 43". Barva 

tisku: černá. Písmo: švabach, fraktura. Jazyk: čeština. 

Sbírka ZK L 01759_PEC 

[Sbírka kázání]. XVI, II, 3-454 s. zach. 8° [22×12]. 

Vazba: celousňová (tmavě hnědá useň na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: nekompl.; pokryv hřbetu zdola natržený, vazba hrozí oddělením od knižního bloku, přední 

předsádka silně poškozena. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým 

razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa 

Haranta PECKA", na versu volného listu zadní předsádky modré elipsovité razítko s textem "Ferdinand 

Kráčmar železniční strážník". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 357 a 322, na s. 

I č. 187. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Každodenní úcta ZK L 01760_PEC 

Každodenní úcta nejsvětějšímu srdci Pána Ježíše. 

V Novém Bydžově, Tisk Ferd. Pavelka. Nákladem bratrstva P. J., s.a. 40 s. [16°] [15×9,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: stopy po červotoči. Grafická výzdoba: na titulní 

s. viněta (mědirytina; zářící kalich s hostií lemovaný ratolestmi, v dolní části hlava andílka). Provenience: 

na papírovém obalu rukopisný text "SH Pecka", na titulní s. přilepený papírek s modrým kulatým razítkem 

s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA". Staré signatury: na titulní s. na papírovém štítku č. 379 a 343. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, 

grotesk. Jazyk: čeština. 
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Ostatní tisky 

[Knauer, Mauritius] ZK L 01761_PEC 

[Immerwährender curieuser Haus-Kalender, Darinnen zu finden Wie ein fleissiger Haus-Vatter sein Haus-

Wesen mit Nutzen anrichten, die Miß-Jahre erkennen, der bevorstehen-den Noth weißlich vorkommen, und 

folgende Zeiten nach der sieben Planeten Einfluß urtheilen möge.] 

s.l., s.n., s.a. [1808]. 4-126, [2] s. zach. 8° [16×10]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň. Fyzický stav: nekompl.; hřbet silně odřený, 

v knižním bloku stopy po červotoči, vazba rozvolněná. Grafická výzdoba: drobné ilustrace (mědirytiny). 

Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré 

signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 253 a 227. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, 

švabach. Jazyk: němčina. 

Weidmann, Franz ZK L 01762_REÁL 

Die fünfzigjährige Jubelfeier. 

(Wien), [F.C. Weidmann.] Mit Original-Typen gedruckt in der k. k. Hof- und Staats- Aerarial-Druckerei., 

1843. [2], 131, [1] s. 8° [24,5×17]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY 

V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce, na předním přídeští a na titulní s. "C 36", na 

titulní s."C 32". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Saphir, Moritz Gottlieb ZK L 01763/1_REÁL 

Humoristisch-satyrischer Volks-Kalender für das Jahr 1854. 

Wien, Verlag von Jasper's Wwe. & Hügel., (1854). 118, [2] s. 8° [18×11,5]. 

Vazba: polousňová (bíločerný stříkaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: celostránková ilustrace na s. 55 (čárový lept; muž 

přepadávající ženu u plotny, v popředí sedící kočka, v pozadí vyděšená žena), větší ilustrace na s. 6, 8, 40, 

42, 44, 53, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 74, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 101, 104, 117 (čárový lept , 

mědirytiny), drobné ilustrace. Provenience: na versu volného listu přední předsádky rukopisný text "John", 

na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu a na titulní s. "N 22 10", na versu volného listu přední předsádky "No. 55 John". Barva 

tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Dittmarsch, Karl ZK L 01763/2_REÁL 

[Oesterreichischer Illustrister Volkskalender. 1859.] 

[Wien], [Druck und Verlag der typogr.-liter.-artist. Anstalt.], (1859). 214, [10] s. zach. 

nekompl.; chybí titulní l. Grafická výzdoba: celostránkové ilustrace na s. 125, 131 (čárový lept; veduty 

Kocourkova, větší ilustrace na s. 5, 13, 17, 39, 43, 51, 55, 59, 65, 75, 83, 87, 93, 97, 111, 115, 119, 121, 

153, 161, 205, [221] (čárový lept, mědirytiny), drobné ilustrace. Barva tisku: černá. Písmo: fraktura, 

antikva. Jazyk: němčina. 

Ergänzendes Alphabetisches Register ZK L 01764_PEC 

Ergänzendes Alphabetisches Register der Orts-Namen zur Landes-Eintheilung des Königreiches Böhmen 

vom Jahre 1854 

s.l. [Praha], s.n. (Aus der Statthalterei-Druckerei in Prag), s.a. [1855]. 137, [1] s. 4° [24×18,5]. 
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Vazba: poloplátěná (šedý papír na lepence), hřbet šedé plátno s dlouhým papírovým štítkem s titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 242 a 217. Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Carl Bellmann's ZK L 01765_PEC 

Carl Bellmann's Illustrirter Kalender auf das gemeine Jahr 1859. 

Prag, Carl Bellmann's Verlag. Druck und Papier von Carl Bellmann in Prag., 1859. [18], 150 s. 4° 

[24,5×17,5]. 

Vazba: polousňová (hnědozelený mramor. papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň. Fyzický stav: pokryv 

hřbetu shora i zdola natržený, zdola částečně chybějící, pokryv přední desky mechanicky opotřebený, ve 

hřbetu i knižním bloku stopy po červotoči. Grafická výzdoba: frontispis (ocelorytina; veduta památníku 

Heldenberg v dolnorakouském Wetzdorfu; sign. "Stahlstich aus der Kunst-Anstalt v. Alex. Alboth. 

Liepzig"), velké ilustrace na s. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 32, 38, 55, 59, 74, 80, 83, 85, 114, 115, drobné 

ilustrace (ocelorytiny; výjevy z života běžných lidí). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s 

modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa 

hradu Kryštofa Haranta PECKA", na versu volného listu přední předsádky rukopisný text "Gehöret dem 

Josef Kaudl aus Liberötz N 70 1859", na titulní s. modré kulaté razítko s vyobrazením hradu Pecka 

uprostřed a opisem "Museum na hradě Kryštofa Haranta Pecka". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 308 a 282. Barva tisku: černá, červená. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Czörnig, Karl von ZK L 01766_REÁL 

DAS OESTERREICHISCHE BUDGET FÜR 1862 IN VERGLEICHUNG MIT JENEN DER 

VORZÜGLICHEREN ANDEREN EUROPÄISCHEN STAATEN. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. In Commission bei Prandel & Meyer., 

1862. 446 s. 8° [23×15]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: přední obálka zpola utržená. Provenience: na 

přední obálce modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a 

rukopisný text "Darem od vys. c.K. místodržitelství". Staré signatury: na hřbetu a přední obálce "G 153 a". 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Arenstein, Joseph ZK L 01767_REÁL 

ÖSTERREICHISCHER BERICHT ÜBER DIE INTERNATIONALE AUSSTELLUNG IN LONDON 

1862. 

WIEN, AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREI., 1863. LI, [3], 

740, [2] s. 8° [27×19]. 

Vazba: celoplátěná (tmavě zelené plátno s bohatým slepotiskem a se zlaceným znakem monarchie na 

lepence), hřbet tmavě zelené plátno s bohatým zlacením, ornamenty a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická 

výzdoba: celostránková ilustrace na s. 39 (čárový lept; Töpperova továrna na železné a ocelové plechy v 

dolnorakouském Scheibbsu), 98 (čárový lept; obilné klasy), četné větší a drobné ilustrace. Provenience: na 

titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. "M c 1". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, 

grotesk. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 194, 195, 246, 247, 270, 284, 285 (technické 

nákresy), 387 (čárový lept; veduta loděnic společnosti Donau-Dampfschiffahrt). 

Katalog ZK L 01768_REÁL 

KATALOG knihovny Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách. CATALOG der Bibliothek des Vereins 

zur Ermunterung des Gewerbsgeistes in Böhmen. 

V PRAZE. PRAG., Nákladem jednoty. Selbstverlag des Vereins. Tiskem Dr. E. Grégra v Praze. Druck von 

Dr. E. Grégr in Prag., 1864. XVI, 212 s. 8° [23×15,5]. 
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Vazba: polousňová (růžovočerný stříkaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami 

a titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, na přední desce a na titulní s. 

"Md2". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: němčina, čeština. 

Czörnig, Karl von ZK L 01769/1_REÁL 

STATISTISCHES HANDBÜCHLEIN FÜR DIE OESTERREICHISCHE MONARCHIE. I. Jahrgang. 

Wien, Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. In Commission bei Prandel & Meyer., 

1867. XII, 160 s. 8° [20×13]. 

Vazba: měkká celopapírová (šedomodrý potištěný papír), hřbet žlutý papír. Fyzický stav: hřbet rozlámaný, 

popraskaný, jednotlivé přívazky uvolněné. Provenience: na přední obálce rukopisný text "Darem od vys. 

c.K. místodržitelství", na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY 

V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a obálce "C 155 a". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. 

Jazyk: němčina. 

Statistisches Handbüchlein ZK L 01769/2_REÁL 

STATISTISCHES HANDBÜCHLEIN DES KAISERTHUMES ÖSTERREICH FÜR DAS JAHR 1865. 

WIEN, DRUCK DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREI. IN 

COMMISSION BEI PRANDEL & EWALD., 1867. V, [1], 60, [1] s. 

Provenience: na obálce rukopisný text "Darem od vys. c.K. místodržitelství", na titulní s. modré oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na obálce "C 

155 1", na titulní s. "C 155". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: němčina. 

Statistisches Handbüchlein ZK L 01769/3_REÁL 

STATISTISCHES HANDBÜCHLEIN DES KAISERTHUMES ÖSTERREICH FÜR DAS JAHR 1866. 

WIEN, DRUCK DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREI. IN 

COMMISSION BEI AUGUST PRANDEL., 1868. [4], 61, [4] s. 

Provenience: na obálce rukopisný text "Darem od vys. c.K. místodržitelství", na titulní s. modré oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na obálce "C 

155 2", na titulní s. "C 155". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: němčina. 

Statistisches Handbüchlein ZK L 01769/4_REÁL 

STATISTISCHES HANDBÜCHLEIN DER ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHEN MONARCHIE FÜR 

DAS JAHR 1867. 

WIEN, DRUCK DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREI. IN 

COMMISSION BEI AUGUST PRANDEL., 1869. [4], 61, [4] s. 

Provenience: na obálce rukopisný text "Darem od vys. c.K. místodržitelství", na titulní s. modré oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na obálce "C 

155 3", na titulní s. "C 155". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: němčina. 

Statistisches Handbüchlein ZK L 01769/5_REÁL 

STATISTISCHES HANDBÜCHLEIN FÜR DAS JAHR 1868. 

WIEN, DRUCK DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREI. IN 

COMMISSION BEI UGUST PRANDEL., 1870. [4], 62, [1] s. 

Provenience: na obálce rukopisný text "Darem od vys. c.K. místodržitelství", na titulní s. modré oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na obálce "C 

155 4", na titulní s. "C 155". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: němčina. 
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Kiesewetter, Franz ZK L 01770_REÁL 

Malerische Feierstunden. Das Buch der Reisen und Entdeckungen. Neue illustrirte Bibliothek der Länder- 

und Völkerkunde zur Erweiterung der Kenntiß der Fremde. Amerika. I. Kane, der Nordpolfahrer. Arktische 

Fahrten und Entdeckungen der zweiten Grinnel- Expedition zur Aussuchung Sir John Franklin's in den 

Jahren 1853, 1854 und 1855 unter Dr. Elisha Kent Kane. 

Leipzig, Verlag von Otto Spamer., 1867. XIV, [4], 130 s. 8° [19×14]. 

Vazba: poloplátěná (hnědý stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu po okrajích natržený, vazba rozvolněná, některé listy vytržené. Grafická 

výzdoba: na titulní s. viněta (člen polární výpravy stojící na ledovci a hlecící na proplouvající plachetnici), 

celostránkové ilustrace na s. [XV], [XVIII], 49, 59, 82, 97 a 107, četné menší ilustrace (mapa severní 

polokoule, výjevy arktické krajiny, fauny, polárních výprav apod.). Provenience: na titulní s. modré oválné 

razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a 

přední deska "C 16 1", na předním přídeští "C 16 a", na titulní s. "C 16". Barva tisku: černá. Písmo: 

fraktura. Jazyk: němčina. 

Mushacke, Eduard ZK L 01771/1_REÁL 

SCHUL-KALENDER auf die Zeit vom 1. Oktober 1868 bis 31. März 1870 nebst astronomischen Kalender 

für den Meridian von Berlin. XVIII. Jahrgang. 

Berlin, Verlag von Wilhelm Schultze (Wohlgemuth's Buchhandlung)., 1869. IV, [192], [16] s. 8° [16×10]. 

Vazba: poloplátěná (modročerný stříkaný papír na lepence), hřbet hnědé plátno se slepotiskovými linkami 

a zlaceným titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "N 22 

18". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Mushacke, Eduard ZK L 01771/2_REÁL 

SCHUL-KALENDER auf die Zeit vom 1. Oktober 1868 bis 31. März 1870 nebst astronomischen Kalender 

für den Meridian von Berlin. XVIII. Jahrgang. II. Theil. 

Berlin, Verlag von Wilhelm Schultze (Wohlgemuth's Buchhandlung)., 1869. [2], 436, [24] s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. 

Alphabetisches Register ZK L 01772 

Alphabetisches Register aller Ortschaften des Königreiches Böhmen. 

Prag, Druck von Jaroslav Pospišil., 1869. 139, [1] s. 8° [22×14,5]. 

Vazba: polousňová (fialovočerný škrobový papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu zdola natržený, exemplář napaden plísní. Provenience: na titulní s. rukopisný 

text "Sl. městská rada". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: němčina. 

Wagner, Hermann ZK L 01773_REÁL 

Illustrirtes Spielbuch für Knaben. 1001 unterhaltende und anregende Belustigungen, Spiele und 

Beschäftigungen für Körper und Geist, im Freien sowie im Zimmer. 

Leipzig, Verlag von Otto Spamer. Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig., 1870. X, 368 s. 8° 

[19,5×14,5]. 

Vazba: poloplátěná (bílozelenohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet šedé plátno se slepotiskovými 

linkami a titulem. Fyzický stav: dobrý. Grafická výzdoba: frontispis (kombinovaná technika - mědirytina a 

čárový lept; několik výjevů hrajících si dětí - hra na slepou bábu, hra s kuželkami, krasohledem, loutkovým 

divadlem apod.), na titulní s. viněta (mědirytina; jezdec na koni ve zbroji, se dřevcem a štítem, přitahovaný 

magnetem v podobě podkovy, který drží ruka vycházející z nebes), celostránkové ilustrace na s. 35 
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(mědirytina; taneční veselí na náměstí v Mnichově), 205, 206 (mědirytina; návod na vytváření různých 

stínů pomocí rukou) a 300 (čárový lept; loutkoherec se zástupem malých diváků), větší ilustrace na s. 3, 

14, 16, 22, 29, 37, 43, 77, 83, 87, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 100, 107, 112, 113, 131, 133, 161, 166, 168, 

201, 215, 225, 231, 248, 259, 280, 281, 282, 286, 302, 317, 326, 340 354 (mědirytiny, čárový lept; 

nejrůznější hry a veselí). Provenience: na s. I černé inventární razítko s textem "Městské muzeum v 

Litomyšli", na s. I a na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY 

V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu na papírovém štítku č. 130, na hřbetu a na titulní s. "K 49". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Bericht ZK L 01774_REÁL 

Bericht über den Handel, die Industrie und die Verkehrsverhältnisse ind Nieder-Oesterreich während des 

Jahres 1870. 

Wien, Druck und Papier von Leopold Sommer & Comp. Verlag der Handels- und Gewerbekammer., 1871. 

XVI, 242 s. 8° [22,5×14,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: zadní obálka vytržená a volně vložená v 

knižním bloku. Provenience: na přední obálce rukopisný text "Darem od vys. c.K. místodržitelství", na 

titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu, přední obálce a na titulní s. "Ma 7". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. Přílohy: vlepené tabulky na s. 6, 52, 74, 172. 

Navigazione ZK L 01775 

NAVIGAZIONE AUSTRIACA ALL'ESTERO NELL'ANNO 1869. 

Trieste, Dall'Ufficio di Borsa nel dicembre 1871, editr. Tipografia Peternelli & Morterra., (1871). [2], 109, 

[1] s. 4° [25,5×19]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: dobrý. Provenience: na přední obálce nečitelné 

modré razítko. Staré signatury: na přední obálce "Mb*5". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. 

Jazyk: italština. 

Navigazione ZK L 01776_REÁL 

NAVIGAZIONE AUSTRIACA ALL'ESTERO NELL'ANNO 1869. 

Trieste, Dall'Ufficio di Borsa nel dicembre 1871, editr. Tipografia Peternelli & Morterra., (1871). [2], 109, 

[1] s. 4° [25,5×19]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: dobrý. Provenience: na přední obálce nečitelné 

modré razítko, modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI" a 

rukopisný text "Dar od vys. c.K. místodržitelství". Staré signatury: na přední obálce "Mb 5". Barva tisku: 

černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: italština. 

Navigazione ZK L 01777_REÁL 

NAVIGAZIONE IN TRIESTE NEL 1871. 

s.l. (Trieste), Dall'Ufficio di Borsa Editrice, nel maggio 1872, editr. Tipografia Peternelli & Morterra., 

(1872). 89, [1] s. 4° [25,5×18,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: dobrý. Provenience: na přední obálce nečitelné 

modré razítko, modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". 

Staré signatury: na přední obálce "Mb 4". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: italština. 

Navigazione ZK L 01778 

NAVIGAZIONE AUSTRO-UNGARICA ALL'ESTERO NEL 1873. 
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in Trieste, L'Ufficio di Borsa Editore nel Novembre 1874. Tipografia Morterra & Comp. in Trieste., (1874). 

[2], 135, [1] s. 4° [25,5×19]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: dobrý. Staré signatury: na přední obálce "Mb 

18". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: italština. 

Commercio ZK L 01779 

COMMERCIO DI TRIESTE NEL 1873. 

s.l. (Trieste), L'Ufficio di Borsa Editore, nel'Agosto 1874. Tipografia Morterra & Comp., (1874). [2], 148 

s. 4° [25×19,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír). Fyzický stav: dobrý. Staré signatury: na přední obálce "Mb 

17". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: italština. 

Statistischer Bericht ZK L 01780_REÁL 

Statistischer Bericht der Grazer Handels- und Gewerbekammer Oberösterreichs zu Linz an das hohe k. k. 

Handels-Ministerium für die Jahre 1869 und 1870. 

Graz, Verlag der Handels- und Gewerbekammer. Druck der Actiengesellschaft „Leykam-Josefsthal“., 

1872. IV, 344 s. 8° [23,5×15]. 

Vazba: měkká celopapírová (zelený potištěný papír). Fyzický stav: pokryv hřbetu natržený. Provenience: 

na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré 

signatury: na hřbetu, přední obálce a na titulní s. "Ma 6". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Statistischer Bericht ZK L 01781_REÁL 

Statistischer Bericht der Handels- und Gewerbekammer Oberösterreichs zu Linz an das hohe k. k. Handels-

Ministerium über die gesammte Produktion ihres Bezirkes nach Ergebnissen des Jahres 1870. 

Linz, Verlag der oberösterr. Handels- und Gewerbekammer. Druck von J. Wimmer., 1872. 256 s. 8° 

[23×15,5]. 

Vazba: měkká celopapírová (hnědý potištěný papír). Fyzický stav: dobrý. Provenience: na přední obálce 

rukopisný text "Darem od vys. c.K. místodržitelství", na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu, přední obálce a na 

titulní s. "Ma 8". Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Bericht ZK L 01782/1_REÁL 

Bericht über österreichisches Unterrichtswesen. Aus Anlass der Weltausstellung 1873. II. Theil. 

Wien, In Commision bei Alfred Hölder (Beck'sche k. k. Universitäts-Buchhandlung). Druck von Jos. 

Heichtinger's Erben in Linz, 1873. XII, 638, [2] s. 8° [25,5×17]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plátno se zlacenými linkami a titulem. Fyzický 

stav: dobrý. Provenience: na titulní s. červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ 

ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu "C 251 b", na titulní s. "C 251 1b", na versu volného 

listu přední předsádky č. 382 a 385. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepené 

tabulky na s. 12, 440. 

Schwab, Erasmus ZK L 01782/2_REÁL 

Die österreichische Musterschule für Landgemeinden auf dem Weltausstellungsplatze. 

Wien, Selbstverlag des Comités. Druck von Jos. Heichtinger's Erben in Linz, 1873. 15, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: němčina. Přílohy: zcela vzadu vlepená mapa. 
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Der Handel ZK L 01783 

Der Handel und die Schiffahrt von Triest in den Jahren 1865 bis 1871. 

TRIEST, Buchdruckerei des Oest. Lloyd. Verlag der Triester Handels- u. Gew.-Kammer., 1873. 24 s. 8° 

[25,5×19]. 

Vazba: měkká celopapírová (zelený potištěný papír). Fyzický stav: dobrý. Staré signatury: na přední obálce 

"Mb 6". Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Das Kaiserreich Brasilien ZK L 01784_REÁL 

Das Kaiserreich Brasilien AUF DER Wiener Weltausstellung VON 1873. 

Rio de Janeiro, UNIVERSAL-BUCHDRUCKEREI VON E. & H. LAEMMERT., 1873. 2, 5-408 zach. s. 

8° [21×14]. 

Vazba: poloplátěná (zelenohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami 

a titulem. Fyzický stav: druhý list knižního bloku vyříznutý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko 

s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní 

s. "C 40". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: němčina. Přílohy: vlepená mapa na s. 208 

(Brazílie), vlepená tabulka na s. 238, zcela vzadu vlepená podrobná mapa (Brazílie). 

Süß, Josef ZK L 01785_REÁL 

Schematismus für das Königreich Böhmen. 

Prag, Jm Verlage der k. k. Statthalterei. Aus der Statthalterei-Buchdruckerei in Prag, 1877. XII, 463, [1] s. 

4° [26,5×19]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskovými linkami a zlaceným 

titulem. Fyzický stav: složky vesměs zcela uvolněné. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "K 66". 

Barva tisku: černá. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Seznam ZK L 01786_REÁL 

Seznam míst v království Českém. 

V Praze, Nákladem c. kr. místodržitelství. Z místodržitelské kněhtiskárny., 1878. 521, [3] s. 8° [25,5×17,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. červené oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ 

REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "C 254". Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva, grotesk. Jazyk: čeština. 

Seznam ZK L 01787 

Seznam míst v království Českém. Orts-Repertorium für das Königreich Böhmen. 

V PRAZE. PRAG., Z místodržitelské kněhtiskárny. Aus der Statthalterei-Buchdruckerei., 1886. 421 (x2), 

[1], 104, 100 s. 4° [25,5×18]. 

Vazba: polousňová (tmavě hnědý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň s falešnými vazy, 

slepotiskovými linkami a titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu silně odřený, exemplář napaden plísní. 

Provenience: na versu volného listu přední předsádky modré razítko s textem "OBECNÍ ÚŘAD 

KRÁL.VĚN.MĚSTA POLIČKY". Barva tisku: černá. Písmo: čeština antikvou a groteskem, němčina 

frakturou. Jazyk: čeština, němčina. 

SEZNAM ZK L 01788 

SEZNAM MÍST V KRÁLOVSTVÍ ČESKÉM. 
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V Praze, Tiskem místodržitelské knihtiskárny., 1907. [4], 784 s. 8° [27,5×21]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými ornamenty a titulem. Fyzický 

stav: potah hřbetu po okrajích odřený, zdola natržený, zadní deska téměř zcela oddělena od knižního bloku. 

Provenience: [Obecní úřad Polička]. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

SEZNAM ZK L 01789 

SEZNAM MÍST V KRÁLOVSTVÍ ČESKÉM. 

V Praze, Tiskem místodržitelské knihtiskárny, 1907. [4], 784 s. 8° [26,5×20,5]. 

Vazba: poloplátěná (černý papír na lepence), hřbet černé plátno se zlacenými ornamenty, linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu shora natržený. Provenience: [Obecní úřad Polička]. Staré signatury: na 

hřbetu na papírovém štítku č. 67. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Vollständiges Ortschaften-Verzeichniss ZK L 01790/1 

VOLLSTÄNDIGES ORTSCHAFTEN-VERZEICHNISS DER IM REICHSRATHE VERTRETENEN 

KÖNIGREICHE UND LÄNDER NACH DEN ERGEBNISSEN DER VOLKSZÄHLUNG VOM 31. 

DECEMBER 1880. 

WIEN, ALFRED HÖLDER, K. K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER. Druck von Ch. 

Reisser & M. Werthner in Wien., 1882. [4], 403, [1] s. 8° [26×17]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv hřbetu po okraji natržený, pokryv desek po okrajích odřený, zadní deska přelomená, 

vazba rozvolněná, hrozí oddělením od knižního bloku, některé listy uvolněné. Grafická výzdoba: na titulní 

s. signet (mědirytina; heraldický znak - malý státní znak Předlitavska v kruhové kartuši, nad ní rakouská 

císařská koruna, štítonoši dva gryfové). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Alphabetisches Namens-Register ZK L 01790/2 

ALPHABETISCHES NAMENS-REGISTER ZUM ORTSCHAFTEN-VERZEICHNISSE DER IM 

REICHSRATHE VERTRETENEN KÖNIGREICHE UND LÄNDER NACH DEN ERGEBNISSEN DER 

VOLKSZÄHLUNG VOM 31. DECEMBER 1880. 

WIEN, ALFRED HÖLDER, K. K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER. Druck von Ch. 

Reisser & M. Werthner in Wien., 1882. [4], 165, [1] s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; heraldický znak - malý státní znak Předlitavska v kruhové 

kartuši, nad ní rakouská císařská koruna, štítonoši dva gryfové). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: 

němčina. 

Huc, Évariste Régis; Gabet, Joseph ZK L 01791_PEC 

Cesty missionářské, které Mongolskem, Tibetem a říší Čínskou vykonali Huc a Gabet, kněží kongregace 

sv. Lazara v Paříži. 

V Praze, Nákladem Dědictví sv. Jana Nepomuckého. Tiskem kníž. arcibiskupské knihtiskárny (Rohlíček a 

Sievers) v Praze., 1887. [12], 682 s. zach. 8° [22,5×13,5]. 

Vazba: poloplátěná (potištěný papír na lepence), hřbet černé plátno. Fyzický stav: nekompl.; pokryv hřbetu 

téměř zcela chybí, zadní deska chybí, knižní blok se rozpadá. Grafická výzdoba: na titulní s. signet (v 

kulatém rámečku sv. Jan Nepomucký s dvojicí andělů, v rámečku text "DĚDICTWJ SWATÉHO JANA 

NEPOMUCKÉHO OD ROKU 1835"), celostránkové ilustrace na s. 28, 34, 38, 70, 77, 120, 132, 136, 138, 

158, 206, 207, 214, 226, 227, 229, 233, 238 a 261 (mědirytiny; místopisné výjevy a reálie- pouštní město, 

domorodá obydlí, modlitební mlýnek, místní dobytek, odívání domorodců ad.). Provenience: na papírovém 

obalu rukopisný text "SH Pecka". Staré signatury: na papírovém obalu č. 422, na versu volného listu přední 

předsádky a na titulní s. "E 38". Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika, grotesk. Jazyk: čeština. 

Přílohy: před titulem vlepená mapa (Čína). Vložené dokumenty: na s. 115 účet. 
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Wunsch, Hugon ZK L 01792_PEC 

ENCYKLOPEDIE HUMORU A VTIPU. SVAZEK IV.: J-K. 

V PRAZE, NAKLADATEL JOS. R. VILÍMEK KNIHTISKÁRNA, 1889. [2], 396 s. 8° [20×14,5]. 

Vazba: polousňová (hnědý stříkaný papír na lepence), hřbet černá useň se zlacenými linkami a titulem. 

Fyzický stav: pokryv desek odřený, vazba rozvolněná, některé složky zcela uvolněné, krajní listy zašpiněné. 

Grafická výzdoba: na titulní s. signet (mědirytina; na konzoli stojící český lev držící polský štít s 

monogramem JRV). Provenience: na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s 

porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta 

PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na papírovém štítku č. 324 a 298. Barva tisku: černá. Písmo: 

antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Vollständiges Ortschaften-Verzeichniss ZK L 01793 

VOLLSTÄNDIGES ORTSCHAFTEN-VERZEICHNISS DER IM REICHSRATHE VERTRETENEN 

KÖNIGREICHE UND LÄNDER NACH DEN ERGEBNISSEN DER VOLKSZÄHLUNG VOM 31. 

DECEMBER 1890. 

WIEN, ALFRED HÖLDER, K. K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER., 1892. [4], 656, [4] 

s. 8° [25,5×17]. 

Vazba: polousňová (žlutohnědý stříkaný papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými linkami a 

titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu odřený a pokryv desek po okrajích odřený. Grafická výzdoba: na titulní 

s. signet (mědirytina; heraldický znak - malý státní znak Předlitavska v kruhové kartuši, nad ní rakouská 

císařská koruna, štítonoši dva gryfové). Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Codex ZK L 01794/1 

CODEX ALIMENTARIUS AUSTRIACUS. I. BAND. 

WIEN, VERLAG DER K. K. HOF- UND STAATSDRUCKEREI, 1911. XIV, 461, [1] s. 4° [31×24,5]. 

Vazba: polousňová (zelenohnědý mramor. papír na lepence), hřbet černá useň se zlaceným titulem. Fyzický 

stav: pokryv hřbetu zdola natržený. Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-

Uherska). Staré signatury: na titulní s. č. 880. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Nachträge ZK L 01794/2 

NACHTRÄGE ZUM CODEX ALIMENTARIUS AUSTRIACUS VERÖFFENTLICHT VON DER 

KOMMISSION ZUR HERAUSGABE DES „CODEX ALIMENTARIUS AUSTRIACUS“. 

WIEN, VERLAG DER K. K. HOF- UND STAATSDRUCKEREI, 1912. 23, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Nachträge ZK L 01794/3 

NACHTRÄGE ZUM CODEX ALIMENTARIUS AUSTRIACUS VERÖFFENTLICHT VON DER 

KOMMISSION ZUR HERAUSGABE DES „CODEX ALIMENTARIUS AUSTRIACUS“. 

WIEN, VERLAG DER K. K. HOF- UND STAATSDRUCKEREI, 1912. 5, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Nachträge ZK L 01794/4 

NACHTRÄGE ZUM CODEX ALIMENTARIUS AUSTRIACUS VERÖFFENTLICHT VON DER 

KOMMISSION ZUR HERAUSGABE DES „CODEX ALIMENTARIUS AUSTRIACUS“. 

WIEN, VERLAG DER K. K. HOF- UND STAATSDRUCKEREI, 1913. 15, [1] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 
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Nachträge ZK L 01794/5 

NACHTRÄGE ZUM CODEX ALIMENTARIUS AUSTRIACUS VERÖFFENTLICHT VON DER 

KOMMISSION ZUR HERAUSGABE DES „CODEX ALIMENTARIUS AUSTRIACUS“. 

WIEN, VERLAG DER K. K. HOF- UND STAATSDRUCKEREI, 1913. 9, [3] s. 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Codex ZK L 01794/6 

CODEX ALIMENTARIUS AUSTRIACUS. II. BAND. 

WIEN, VERLAG DER K. K. HOF- UND STAATSDRUCKEREI, 1912. III, [1], 459, [1] s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Codex ZK L 01794/7 

CODEX ALIMENTARIUS AUSTRIACUS. III. (SCHLUSS-) BAND. 

WIEN, VERLAG DER K. K. HOF- UND STAATSDRUCKEREI, 1917. VIII, 439, [1] s. 

Grafická výzdoba: na titulní s. viněta (mědirytina; malý znak Rakousko-Uherska). Barva tisku: černá. 

Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Rieger, František Ladislav ZK L 01795_PEC 

VYBRANÉ ŘEČI A ÚVAHY. 

V PRAZE, NAKLADATEL F. TOPIČ KNIHKUPEC. Tiskem knihtiskárny Karla Reyla v Praze III., 1924. 

118, [2] s. 8° [19×13]. 

Vazba: měkká celopapírová (potištěný papír), hřbet papír s tištěným titulem. Fyzický stav: obálka oddělená 

od knižního bloku, knižní blok se rozpadá na složky; zabaleno v papíře. Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 17 a 16. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Liškutín, Ivo ZK L 01796_PEC 

MORAVA Arnu Novákovi. 

Praha, Nakladatelství Miroslav Stejskal. Vytiskla Novina Brno., 1941. 402, [20] s. 8° [20×13,5]. 

Vazba: poloplátěná (béžový papír na lepence), hřbet červené plátno se zlaceným titulem. Fyzický stav: 

dobrý. Grafická výzdoba: frontispis (portrét Arne Nováka), celostránkové ilustrace na s. 46, 332, 403, 405, 

407, 409, 411, 413, 415 (místa a osobnosti spjaté s Arne Novákem). Provenience: na předním přídeští 

přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 

uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA". Staré signatury: na předním přídeští na 

papírovém štítku č. 80 a 70. Barva tisku: černá. Písmo: antikva, italika. Jazyk: čeština. 

Hof- und Staats-Handbuch ZK L 01797 

HOF- UND STAATS-HANDBUCH DER OESTERREICHISCH-UNGARISCHEN MONARCHIE FÜR 

1876. 

WIEN, DRUCK UND VERLAG DER K. K. HOF- UND STAATSDRUCKEREI., s.a. XX, 1021, [1] s. 8° 

[26,5×18,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se zlacenými ornamenty, linkami a 

titulem. Fyzický stav: pokryv hřbetu a desek po okrajích odřený. Staré signatury: na hřbetu č. 299, na versu 

volného listu přední předsádky č. 299/70. Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 
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Hof- und Staats-Handbuch ZK L 01798_REÁL 

HOF- UND STAATS-HANDBUCH DER OESTERREICHISCH-UNGARISCHEN MONARCHIE FÜR 

1878. 

WIEN, DRUCK UND VERLAG DER K. K. HOF- UND STAATSDRUCKEREI., s.a. XX, [2], 1168 s. 8° 

[26,5×18,5]. 

Vazba: polousňová (černý papír na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se slepotiskovými linkami a titulem. 

Fyzický stav: exemplář napaden plísní. Provenience: na titulní s. červené oválné razítko s textem 

"KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "K 67". 

Barva tisku: černá. Písmo: antikva. Jazyk: němčina. 

Rheinisch-Westphälischer Volks- und Geschäfts-Kalender ZK L 01799/1_REÁL 

Rheinisch-Westphälischer Volks- und Geschäfts-Kalender für das Schaltjahr 1828. Zweiter Jahrgang. 

Hamm, Schulzische Buchhandlung., s.a. [50], 151, [1] s. 8° [17×10,5]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný štříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a zlaceným 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "N 22 2". Barva 

tisku: černá, červená. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Rheinisch-Westphälischer Volks- und Geschäfts-Kalender ZK L 01799/2_REÁL 

Rheinisch-Westphälischer Volks- und Geschäfts-Kalender für das Schaltjahr 1829. Dritter Jahrgang. 

Hamm, Schulzische Buchhandlung., s.a. [50], LI-LXII, 192 s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Staré signatury: na titulní s. "L. 43.2.". Barva tisku: černá, červená. Písmo: fraktura. Jazyk: 

němčina. 

Rheinisch-Westphälischer Volks- und Geschäfts-Kalender ZK L 01799/3_REÁL 

Rheinisch-Westphälischer Volks- und Geschäfts-Kalender für das Schaltjahr 1830. Vierter Jahrgang. 

Hamm, Schulzische Buchhandlung., s.a. [50], LI-LXII, 192 s. 

Provenience: na s. [3] modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Barva tisku: černá, červená. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Rheinisch-Westphälischer Volks- und Geschäfts-Kalender ZK L 01800/1_REÁL 

Rheinisch-Westphälischer Volks- und Geschäfts-Kalender für 1831. Fünfter Jahrgang. 

Hamm, Schulzische Buchhandlung., s.a. [2], 216 s. 8° [18,5×12]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný štříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a zlaceným 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "N 22 3". Barva 

tisku: černá, červená. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Rheinisch-Westphälischer Volks- und Geschäfts-Kalender ZK L 01800/2_REÁL 

Rheinisch-Westphälischer Volks- und Geschäfts-Kalender für 1832. Sechster Jahrgang. 

Hamm, Schulzische Buchhandlung., s.a. 208 s. 

Barva tisku: černá, červená. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Rheinisch-Westphälischer Volks- und Geschäfts-Kalender ZK L 01801/1_REÁL 

Rheinisch-Westphälischer Volks- und Geschäfts-Kalender für 1833. Siebenter Jahrgang. 

Hamm und Soest, Schulzische Buchhandlung., s.a. 220 s. 8° [18,5×12]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný štříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a zlaceným 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "N 22 4". Barva 

tisku: černá, červená. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Rheinisch-Westphälischer Volks- und Geschäfts-Kalender ZK L 01801/2_REÁL 

Rheinisch-Westphälischer Volks- und Geschäfts-Kalender für 1834. Achter Jahrgang. 

Hamm und Soest, Schulzische Buchhandlung., s.a. 208 s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Barva tisku: černá, červená. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Rheinisch-Westphälischer Volks- und Geschäfts-Kalender ZK L 01802/1_REÁL 

Rheinisch-Westphälischer Volks- und Geschäfts-Kalender für 1835. Neunter Jahrgang. 

Hamm und Soest, Schulzische Buchhandlung., s.a. 196 s. 8° [18,5×12]. 

Vazba: poloplátěná (zelenočerný štříkaný papír na lepence), hřbet černé plátno se slepotiskem a zlaceným 

titulem. Fyzický stav: dobrý. Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA 

MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V LITOMYŠLI". Staré signatury: na hřbetu a na titulní s. "N 22 5". Barva 

tisku: černá, červená. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Rheinisch-Westphälischer Volks- und Geschäfts-Kalender ZK L 01802/2_REÁL 

Rheinisch-Westphälischer Volks- und Geschäfts-Kalender für 1836. Zehnter Jahrgang. 

Hamm und Soest, Schulzische Buchhandlung., s.a. 212 s. 

Provenience: na titulní s. modré oválné razítko s textem "KNIHOVNA MĚSTSKÉ REÁLNÍ ŠKOLY V 

LITOMYŠLI". Barva tisku: černá, červená. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 

Neuer Prager Kalender ZK L 01803_PEC 

Neuer Prager Kalender für Stadt und Land auf das Schalt-Jahr nach Christi Geburt (von 366 Tagen) 1876. 

Dreißigster Jahrgang. 

Prag, Druck und Verlag der Bohemia, Actiengesellschaft für Papier- und Druck-Industrie., s.a. 176 s. 4° 

[22,5×19]. 

Vazba: celopapírová (zelený potištěný papír na lepence), hřbet zelený papír. Fyzický stav: přední deska i s 

pokryvem chybí, pokryv hřbetu téměř odstraněný. Grafická výzdoba: frontispis (mědirytina; mrtvé tělo 

Ferdinanda V. Dobrotivého na katafalku v kapli sv. Kříže na Pražském hradě), velké ilustrace na s. 62, 67, 

81, 88, 112, 113, 116 a 117, drobné ilustrace (oceloryty; výjevy z života běžných lidí). Provenience: na 

versu volného listu přední předsádky přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA"; čtenářské 

poznámky. Staré signatury: na versu volného listu přední předsádky na papírovém štítku č. 219 a 195. 

Barva tisku: černá, červená. Písmo: fraktura. Jazyk: němčina. 
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Katalog rukopisů 

ZK L 03001_PEC 
papír, [2. pol. 17. stol.], 4-550 s., z vazby zbývá jen přední dřevěná deska, 17,5×10, na papírovém obalu tužkou "SH 

Pecka" a staré inv. č. 449, na přední desce rukopisný text "Marye M[ladk]owa [?]", na rubu přední desky staré inv. č. 

158. 

[České náboženské písně z 2. pol. 17. stol.] 

Opis textů českých náboženských písní (patrně z různých kancionálů), rozdělený podle liturgického roku - 

adventní, vánoční (na s. 40 "Wesele wanočtni [!] hodi"), na nový rok, postní, velikonoční i příležitostné v 

čas hríchu žádosti, v čas války, o svátosti oltářní (na s. 216 "Weselte se o dusse, Wam se Radost zgewila"), 

o Pánu Ježíši i o svatých. Vlastní text na s. 4-550, paginace původní, jediný písař, text v rámečku z 

jednoduché linky, bez notace, psáno černě, novogotickou kurzívou, latinská slova humanistickou 

polokurzívou, chybí pokryv vazby, zadní deska; knižní blok se rozpadá, listy po okrajích silně odtrhané, 

zašpiněné, některé vytržené a volně vložené, ve hřbetu stopy po červotoči. 

ZK L 03002_PEC 
papír [2. pol. 18. stol.], 7-128, [12] s., bBez vazby, knižní blok sešit provázkem, 22×17,5, na s. 7 přilepený papírek s 

modrým kulatým razítkem s portrétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu 

Kryštofa Haranta PECKA", na papírku pod razítkem stará sign. 245 a na též s. perem staré inv. č. 157 a 245, na 

papírovém štítku natištěné staré inv. č. 219. 

[„Herbář aneb Lekařska Knjžka pro Lidi naproti rozličnym wnitřným, y zewnitřným Nemocem.“] 

Opis českého anonymního tisku z r. 1775 obsahující ve dvou dílech lékařské recepty a postupy při 

jednotlivých neduzích, rozdělený do oddílů podle témat, např. léčba dětských nemocí, nemocí hrdla, bolesti 

zubů, břicha, uvíznutí kosti v krku atd., mj. na s. 67-68 "Proti Obrácenj doleniho střewa, neb Miserere", 

první díl na s. 7-45, druhý díl na s. 46-128, na s. 46 odkaz k tištěnému originálu "Doktorská Knjžka pro 

Lidj. naproti wnjtřnim nemocem druhy djl", vlastní text na s. 7-128 (nekompl.), posledních 12 stran rejstřík, 

jediný písař, text na předkreslených linkách, na prvních stranách nadpisy červeně, jinak černě, text na s. 7-

25 v rámečku z jednoduché linky, dále bez rámečku, text psán novogotickou kurzívou, nadpisy 

humanistickou kurzíva a polokurzívou, střídavě s novogotickou polokurzívou, krajní listy na rozích 

zohýbány a odřeny. 

ZK L 03003_PEC 
papír, [2. pol. 18. stol.], 1-296, [4] s., vazba celousňová (hnědá useň se zlacenými linkami a ornamenty a iniciálami 

W.K. na lepence), hřbet hnědá useň s vazy a papírovým štítkem s titulem, 17×12, na přední desce supralibros (zlacený 

monogram "W. K."), na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s portrétem Kryštofa Haranta 

z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na papírku pod razítkem staré inv. 

č. 443, vedle nalepený štítek s č. 405, 

s. 1: 

„Kurz und gut Catholisches Meß-Büchlein worinn die Meßgebether, welche der Priester bei dem 

Altar spricht, in deutscher Sprache vorgetra-gen und Mit schönen Morgen-Abend, Beicht, 

Communion, Vesper Gebethern Tagzeiten und Litaneyen gezieret.“ 

Opis stejnojmenného německého tisku vydaného ve 2. pol. 18. století v Praze Františkem Jeřábkem st. 

Kniha obsahuje zejm. modlitby ke mši svaté (např. na s. 65 "Gebet des heiligen Thomäe von Aquin vor der 

Communion"), překlady dílčích částí mešního řádu, ale i modlitby v různých částech dne (ranní - na s. 3 

"Morgengebet", večerní) či litanie a modlitby ke sv. patronům (na s. 271 "Gebet zu den heil. Patronen"), 

vlastní text na s. 1-296, na s. [297]-[300] rejstřík, jediný písař, titul v rámečku ze tří pásů, vnější a vnitřní 

zelené barvy, střídavě kolmo a vodorovně šrafovaný, prostřední pás zdoben červenými křivkami, vlastní 

text v rámečku z dvojlinky, černě, text psán novogotickou kurzívou, nadpisy kaligraficky novogotickou 

polokurzívou, latinská slova humanistickým kresleným či kurzívním písmem. 
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ZK L 03004_PEC 
papír, [2. pol. 18. stol.], 12-184 s., bez vazby, knižní blok sešit provázkem, 23,5×17,5, na papírovém obalu tužkou "SH 

Pecka" a staré inv. č. 445. 

[Česky psané litanie a modlitby z 2. pol. 18. stol.] 

České litanie a modlitby k svatým (mj. na s. 12-15 litanie ke všem svatým), k Pánu Ježíši (na s. 48-50 

"Letanye O Umuczeni Pane"), k Panně Marii (na s. 101-106 "Letanye k neyBlahoslawenegssij Panye 

Marygi z Swatého Pjsma"), dále různé modlitby (např. na s. 110 "Modlitba Swateho Frantisska k 

Neyblahoslawenegssy Panně Marygi), vlastní text na s. 12-184, paginováno, jediný písař, text v rámečku z 

jednoduché linky, černě, psáno novogotickým kresleným, méně polokurzívním písmem, knižní blok se 

rozpadá na jednotlivé listy, krajní složky silně otrhané, psaný text oxiduje papír. 

ZK L 03005_PEC 
papír, [2. pol. 18. stol.], [1-55] l., bez vazby, knižní blok sešit provázkem, 15,5×11, na papírovém obalu tužkou "SH 

Pecka" a staré inv. č. 450. 

[Česky psané modlitby z 2. pol. 18. stol.] 

České motlidby při mši svaté (na 8r "Modlitba při Kredo"), na 27r "Modlitby před swatau zpowědj", na 

úvod připojena ranní modlitba ("když wstáti máš"), na závěr připojeny "Letanye o přesladkém Gménu Pánu 

Gežjssi" a "Letanye k Panně Maryi", dále modlitby ke svatým (ke sv. Kateřině, Anně, sv. Václavu apod.), 

vlastní text na l. 1-54, bez foliace, jediný písař, text v rámečku z dvojlinky, psáno černě, nadpisy a incipity 

kaligraficky červeně a iniciály barevně zdobené, v textu četné drobné kolorované kresby, dvě velké kresby 

(na 22r svatý kříž a na 27v žena čekající snad na sv. zpověď, psáno velmi vypsanou rukou, mimořádně 

úhledně, novogotickou kurzívou, nadpisy a zvýraznění novogotickou polokurzívou a kresleným písmem, 

střídavě s humanisickou kurzívou a polokurzívou, latinské výrazy důsledně humanistickým písmem, bez 

vazby, v knižním stopy po červotoči, některé listy po okrajích a v rozích odřené. 

ZK L 03006_PEC 
papír, 1779, 1-144 s., vazba celousňová (tmavě hnědá useň na lepence), hřbet tmavě hnědá useň se slepotiskovými 

linkami, 19×12,5, na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s portrétem Kryštofa Haranta z 

Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na papírku pod razítkem staré inv. č. 

361, vedle nalepený štítek s č. 326, na versu volného listu přední předsádky rukopisný text "Pro Simplici usu Fris 

Fidelis Groff or. Min. S. P. N. Francisci Laicus Professus A. 1779". 

[Česká rozjímání z r. 1779] 

Česky psané modlitby a duchovní rozjímání (patrně opis tisku jezuitské provenience, na níž odkazuje zcela 

na konci jezuitský monogram O.A.M.D.G.), např. na s. 5 "Rozgimani O Poslednim Czyli a Konczy 

Czlowieka", na s. 36 "Rozgimani O Smrti Hrzissnika a Spraedliwecho [!]", vlastní text na s. 1-144, jediný 

písař, text v rámečku z dvojlinky, černě, nadpisy a zvýraznění červeně, text psán novogotickou 

polokurzívou, nadpisy novogotickým kresleným písmem, latinské výrazy humanistickou polokurzívou (s. 

77), ve vazbě, hřbetu i knižním stopy po červotoči. 

ZK L 03007_PEC 
papír, 1756, [2], 1-281, [3] s., vazba celousňová (tmavě hnědá useň na dřevě), hřbet tmavě hnědá useň s falešnými 

vazy, 15×9,5, na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s portrétem Kryštofa Haranta z Polžic 

a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na papírku pod razítkem staré inv. č. 452, 

vedle nalepený štítek s č. 414, na titulní s. uveden majitel knihy "Angehörig Johann Andereas HaberZeth" vč. datace 

"Angefang. den 16. Feb. Anno 1756." 

s. [1]: 

„Tägliche Andachts ubungen zum gebrauch der Aller durchläuchtigsten Königin zu Hungarn u. 

boheim.“ 

Opis německých modliteb během dne (na s. 107 "Zur mitags Zeit"), k různým příležitostem, mj. na s. 201 

"Lauretanische Litaneg von der Aller seeligsten Jungfrau", vlastní text na s. 1-281, na s.  [282]-[284] 

rejstřík, jediný písař, text v rámečku z jedné linky, vše černě, text psán novogotickou kurzívou, nadpisy 

novogotickou polokurzívou, pokryv hřbetu i desek popraskaný, pozůstatky dvou kovových spon, ve hřbetu 

i knižním bloku stopy po červotoči. 
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ZK L 03008_PEC 
papír, (1825), 1-78 l., bez vazby, sešito provázkem, 14,5×10, na papírovém obalu tužkou "SH Pecka" a staré inv. č. 

451, na versu volného listu přední předsádky rukopisný text "Daroval p. Brzák z Pecky. Sebral [Jan Tichý]". 

s. 1: 

„Andacht zur Vereh-rung der Jesu Christi.“ 

Opis německého tisku (snad Andacht zur Verehrung des Herzens Jesu Christi tištěného Janem Turečkem v 

Litomyšli) obsahující modlitby podle denní doby, loretásnké a jiné litanie (např. na 38r "Litaney vom süssen 

Namen Jesu" , ke mši apod., na posledním listu datace "MDCCCXXV den XXIX Septembr", vlastní text 

2v-78v., nepaginováno, jediný písař, text v rámečku z dvojlinky, černě, nadpisy a zvýraznění červeně, text 

psán novogotickou kurzívou, nadpisy kaligraficky polokurzívním a kresleným novogotickým písmem, 

latinská slova humanistickou kurzívou, chybí vazba, volný list přední předsádky zpola utržen, některé listy 

silně mechanicky opotřebeny. 

ZK L 03009_PEC 
papír, [1. pol. 19. stol.], 3-95, [45] s., vazba poloplátěná (červený škrobový papír na lepence), hřbet červené plátno, 

16,5×10,5, na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic 

a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na papírku pod razítkem staré inv. č. 444, 

vedle nalepený štítek s č. 406, na s. 3 tužkou staré inv. č. 205. 

[Výborné duchovní cvičení v pravém křesťanském obcování] 

Opis českého tisku Wýborné duchownj cwičenj w prawém křestianském obcowánj, obsahující modlitby 

podle denní doby (ranní, přes den, večerní), při různých příležitostech (při mši svaté, před svatou zpovědí, 

po svatém přijímání), ke svatým, mj. na s. 93-[118] "Letanye o Neysladssjm Gmenu Pána Gežjsse", vlastní 

text na s. 3-[140], paginováno do s. 95, dále paginace chybí [96-140] s., jediný písař, text v rámečku z 

hnědých dvojlinek, živá záhlaví oddělena modrou dvojlinkou od textu, vlastní text černě, nadpisy červeně 

a modře (střídavě po jednotlivých literách), červené iniciály u vlastního textu, ozdobné kaligrafické iniciály 

u nadpisů doplněné kreslenými a kolorovanými florálními motivy, záhlaví červeně; proti s. 12, 76 všité 

listy s grafickými ilustracemi (mědirytiny; Poslední večeře Páně a Pán Ježíš nesoucí kříž v zástupu 

římských vojáků), za vlastním textem vlepené 2 drobné tisky (Chwalozpěw k Panně Maryi" a "Swatý a 

bolestný Žalář Ježjsse Krista", text psán novogotickou kurzívou, nadpisy a záhlaví kaligraficky 

novogotickou polokurzívou, pokryv vazby mírně mechanicky opotřeben, listy sešitu po okrajích odřené, v 

listech stopy po červotoči. 

ZK L 03010_PEC 
papír, (1812), 1-145, [1] s., vazba celousňová (černá useň na lepence), hřbet černá useň se slepotiskovými linkami a 

falešnými vazy, 17×11,5, na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s portrétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na papírku pod razítkem 

staré inv. č. 445, vedle nalepený štítek s č. 407, na rectu volného listu přední předsádky zpola nečitelný rukopisný text 

"Jm den Jahr 1812 d[en] 28 Mai Gebt buch für Wenzl [Kä]rster aus No. 80". 

s. 1 a 2: 

„Eifferige Hertzens- Ausschüt-tung Vor Gott, das ist Andächtige Morg-en und Abend, Meß, Beicht 

und Communion, auch in allerhand Umgelege-n haten nutzliche Gebett, samt unterschiedchen 

Psal-men und Litaneyen.“ 

Německy psané modlitby během dne, ke mši, svatému přijímání, a při různých příležitostech, mj. na s. 30 

"Wenn der Priester die Epistel lieset", vlastní text na s. 1-145, dále na následující s. 126 (chybně 

paginováno), jediný písař, titul v jednoduchém rámečku zdobeném kolorovanými florálními motivy, vlastní 

text v rámečku z dvojlinky, vlastní text černě, nadpisy a zvýraznění červeně, modře a zeleně, na  s. 65 zlatě 

monogram IHS doplněný florálním věncem, na s. 124 dvě planoucí srdce, text psán novogotickou kurzívou, 

nadpisy kaligraficky novogotickou polokurzívou, pokryv hřbetu shora natržen, knižní blok rozvolněn, ve 

hřbetu stopy po červotoči. 
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ZK L 03011_PEC 
papír, 1826, 1-76, [6] s., bez vazby, sešito provázkem, 15×10,5, na papírovém obalu tužkou "SH Pecka" a staré inv. č. 

392, na přední předsádce přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s portrétem Kryštofa Haranta z Polžic a 

Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na papírku pod razítkem staré inv. č. 429, 

vedle nalepený štítek s č. 392, na s. [78] modré razítko s nápisem "Jiří Mádle rolník Bukovina p. Pecka". 

s. 1: 

„Gott ist die reinste Liebe.“ 

Opis německého tisku Eckartshausen, Carl von: "Gott ist die reinste Liebe" obsahující modlitby během 

dne, při mši svaté (na s. 25 "Nach der Wandlung"), při různých příležitostech, na s. [78] datace "den 15ten 

November [1]826", na s. [79]-[82] hymnus Pange lingue dodatečně dopsaný v r. 1827 dle datace "den 13ten 

[?] Maij 1827. Z. B.", vlastní text na s. 3-[82], do s. 76 paginováno, jediný písař, titul v rámečku 

napodobujícím architekturu (dle titulu tištěné přílohy), vlastní text psaný černě (v hymnu Pange lingua 

červené nadpisy a iniciály) v rámečku s jednoduché silnější černé linky, v němž se nachází další rámeček 

z černé dvojlinky, rámeček do s. 52 kolorován modře a šedě, text psán novogotickou kurzívou, nadpisy 

humanistickou kurzívou, hymnus pange lingua humanistickou kurzívou, knižní blok se rozpadá, stopy o 

červotoči. 

ZK L 03012_PEC 
papír, [1. pol. 19. stol.], 1-83, 83-148,  148, 129-504, [3] s., vazba celousňová (tmavě hnědá useň na lepence), hřbet 

tmavě hnědá useň, 16×10,5, na předním přídeští přilepený papírek s modrým kulatým razítkem s portrétem Kryštofa 

Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu Kryštofa Haranta PECKA", na papírku pod razítkem 

staré inv. č. 430, vedle nalepený štítek s č. 393, na versu volného listu přední přední předsádky perem staré inv. č. 275, 

tamtéž tužkou poznámka "Stáří asi 100 roků / 120 roků". 

s. 1: 

„Křestanské katolické Modlitby“ 

Česky psané modlitby při různých příležitostech, při mši svaté, na výroční svátky apod., od s. 35 "Nábožná 

Cwjčenj, k slawnosti Božjho Těla a při Procesj", od s. 337 "Cjrkewnj pobožnost na křižowé dny od J. L. 

Zieglera", vlastní text na s. 1-334 a 337-504, s. 83 a 148 počítány dvakrát, po s. 148 následuje s. 129, poté 

kontinuálně do s. 504, na s. na s. [505]-[507] rejstřík, jediný písař, vlastní text v rámečku ze třech slabých 

linek, vlastní text včetně nadpisů černě, text psán novogotickou kurzívou, nadpisy kaligraficky 

novogotickou polokurzívou či humanistickou kurzívou, latinský text kresleným a kurzívním 

humanistickým písmem, pokryv hřbetu shora natržen, ve hřbetu a knižním bloku stopy po červotoči. 

ZK L 03013_PEC 
papír, 1862, 1-110 s., vazba měkká celopapírová (tmavě hnědý papír), 20,5×18, na rubu přední obálky přilepený papírek 

s modrým kulatým razítkem s porterétem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic uprostřed a opisem "Správa hradu 

Kryštofa Haranta PECKA", na papírku pod razítkem staré inv. č. 201, vedle nalepený štítek s č. 179. 

s. 1: 

„Mlynář a jeho dítě, obraz žiwota národního.“ 

Opis textu divadelní hry o čtyřech jednáních, jedná se o hru Raupach, Ernst Benjamin Salomo: Mlynář a 

jeho dítě; na s. 3 osoby vystupující ve hře a tužkou dopsané obsazení, text obsahuje scénické poznámky (na 

s. 89 "Opona spadne" apod.) vč. značek pro zvonění, zcela vzadu vevázáno povolení cenzury se silně 

poškozenou pečetí, vlastní text na s. 5-110, nepůvodní paginace, jediný písař, psáno černě, novogotickou 

kurzívou, nadpisy a zvýraznění humanistickou kurzívou, vazba opotřebena, knižní blok rozvolněný, list 

cenzury ohořelý, ve vazbě stopy po červotoči. 

 

 

 


