92	CYRILL	XXXIX.
Cyrillo-~lethodějská knihtiskárna. W. Kotrba v Praze. — Nákladem Obecné Jednoty Cyrillské.
GraUri Paatikou é',
stauitelé varhan
v
Praha-Zižkou,
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 kapi‑
tolním chrámu Páně
na Hrál Vyšehradě,
v polské kathedrále
sv. Petra a Pavla
v Moskvě
a největších varhan na
Moravě v kathedrále
v Brně.
ROZPOČTY
na požádání
zdarma.
a r	a a Y nedostižné intonace, jas‑
V	ného zvuku, čistého ladění,
soustavy pneumatické, vzdorujicí veškerému vlivu povětrnosti a vlhka kostelu, dodává
EXIL Š. FETI 9
STAVITEL VARHAN
u !QKOBĚ u PRAHY, Hauličhoua uiico 941-943.
První tato česká továrna postavila největší var‑
hany v království Ceském a to: v Karlíně, Plzni,
Král. Vinohradech a v Kroměříži, 0 27 pražských
kastellCh a více než 200 varhan do rúzných měst
i za hranice. — ROzpOČty bezplatně.
Letná znalecká dobrozdárí a doporučení po ruce.
jen prvých firem nejlépe koupíte a vyměníte
u osvědčené odborné firmy
KAREL, J. BARVITIIIS,
V PRAZE-I., na Perštýně, číslo 4 n.
(druhý dum od Ferd. tř.) vchod z Martinské ul. č. 2. Založeno 1897.	Též na splátky.
v
FRAVE VTSL® = ANTii HONALE
Sacrosanctae Roalanae Ecciesiae pro diurnis horis S. S. D.N. Pil X. Pontificis Maximi jussu restitutultl et edltumt. Ed. Tipografia Vatikana.
K 8--, váz. K 10 —. Objednávky přijímá a vyřizuje
HNIHHOPECTVÍ V. KOTRBA r ANTIHVARIAT

OBCHOD HUDEBNINAMI
PRAHA-II,, Pštrossova ulice č, 198.
 VARMANT
DODÁVÁ VELKOZÁVOD


ANT. čr JOS. r1ELZER MORA KUTNA.
I-IARMONIA všech soustav. — Rozpočty, plány varhan zhotoví se. — Cenníky na harmonia se zašlou. 
	ZALOŽENO	Zlatá medaile obchodní
	R. 1894.	a živnost. komory 1908.


JOSEF HUBICKA,
stavitel varhan v Praze-VII.,
Kostelní ulice číslo 952.
STAVI a doporučuje varhany všech soustav a velikostí.
PŘIJIi1IA opravy, přestavby. Ladění vy-řizuje rychle, přesciě a svědomitě, též za celoroční paušální poplatek.
ZUCASTNI SE na požádání odborných
porad_ a zašle rozpočty zdarma a franko. DODÁNO již přes 90 nových varhan tu
í za hranice.
C. a k. dvorní továrna
varhan a harmonií
JAN TUCEK,

KUTNÁ HORA.
Zhotovenoa postaveno 240 varhan a 6500 harmonií. — Illustro~-anó prospekty varhan, illustrovant, cenník}- harmonií zdarma. -
- Založeno r.

