Postaveno přes 230 varhan v tu- i cizozemsku. Dodáno přes 6000 harmonií obojí soustavy. Cenníky varhan a harmonií zdarma a franko. Pneumatické varhany o 2 manuálech a pedáluse 31 znějícími rejstříky a 27 kolektivy vystavené (Hors con‑
cours) v koncertní síni Jubilejní výstavy v Praze 1908 používány
při koncertech České Filharmonie.	–
POSTAVIL: 3 manuály, pedál a 55 hlasů pro kathedrálu ve Varšavě, elektropneumatické varhany, ® 3 manuály, pedál a 70 hlasů pro obecní dům král. hlavního města Prahy u Prašné brány. =
file_0.png


Cyrillo-Methodějská knihtiskárna. V. Kotrba v Praze. — Nákladem Obecné Jednoty Cyrillské.
20	CYRILL	XXXIX._
Založena r: 1869	•	Založena r. 1869
VarhanY a harmonia	-
dodává továrna c. a k. dvorní dodavatel	0-,
J/AN TUČEK, Kutná Hora. I
a r h a n	nedostižné intonace, jas‑
V
	y něho zvuku, čistého ladění,
soustavy pneumatické, vzdorujicí veškerému vlivu povětrnosti a vlhka kostelů, dodává
E3IIL Š. PETR,
STAVITEL VARHAN
u 111XOVĚ u PRANY, Haulíčtioua ulice 942-943.
První tato česká továrna postavila největší var‑
hany v království Českém a to: v Karlíně, Plzni,
Král. Vinohradech a v Kroměříži, 0 27 pražsk ých
kostelich a více než 200 varhan do různých měst
i za hranice. — Rozpočty bezplatně.
Cetná znalecká dobrozdání a doporučení po ruce.
 VARMANT
DODÁVÁ VELKOZÁVOD
ANT. čr JOS. CIELZER MORA KUTNÁ.
HARMONIA všech soustav. — Rozpočty, plány varhan zhotoví se. — Cenníky na harmonia se zašlou. 
aratři Pue,
stavitelé varhan
v
Praha-Zižkov,


FILIÁLKA V ČESTÍNĚ.
Vyznamenáni zlatou medalií na jub. výstavě obchod. živnost. kom. v Praze. Stavitelé velikých varhan v král. Českém: v opatském chrámu Páně
 v Emauzích a v kapitolním chrámu Páně
na Král Vyšehradě,
v polské kathedrále
sv. Petra a Pavla
v Moskvě
a největších varhan na Moravě v kathedrále
v Brně.
ROZPOČTY na požádání zdarma.
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lana, 1uMM~
Ilumolá, pW0ly
ien prvých firem nejlépe koupíte a vyměníte
u osvědčené odborné firmy
KAREL J. BARVITIUS,
V PRAZE-I., na Perštýně, číslo 4 n.
(druhý dům od Ferd. tř.) vchod z Martinské ul. č.2. Založeno 1897.	Též na splátky.
 VARHANY
osvědčené soustavy pneumatické, správné intonace, čistého ladění se všemi moderními pomůckami,
dodává bývalý dílovedoucí
nej- větších závodů Německa 
KAREL ČÁPEK
(DŘÍVE B. F. l` Á P E K) stauitel varhan a harmonií
v POLIČCE (Čechy).

