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Cyrillo-Methodéjská knihtiskárna. V. Kotrba v Praze. — Nákladem Obecné Jednoty CVrillské.
Grafir'fi Pstavitelé varhan
v
Praha-Zižkov,
FILIÁLKA V ČESTÍNĚ.
Vyznamenáni zlatou medalií na jub. výstavě obchod. živnost. kom. v Praze. Stavitelé velikých varhan v král. Ceském: v opatském chrámu Páně
 v EmaUzlCh a v kapi‑
tulním chrámu Páně
na Hrál Vyšehradě,
v polské kathedrále
sv. Petra a Pavla
v Moskvě
a největších varhan na
Moravě v kathedrále
v Brné.
ROZPOČTY
na požádání zdarma.
Knihy chorální edice vatikánské:


Springer-Orel, GRADUÁLE PARVUM
K 3'50, váz. K 5'40. --	IšYRIALE váz. K 1'44.
PRŮVOD VARHAN ku GRA‑
DIIALE PARVUM K 18'—váz. K 21'60.
Orel. D.,	PÍSNĚ A MODLITBY 80 h.
Na skladě má
HNIHHQPECTVÍ -V. KOTRBA - ANTIKVARIÁT
OBCHOD HUDEBNINAMI
PRAHA-II., Pštrossova ulice č 198.
1
--	i Ílal'1>~011ld, ~~1lolloly
jen prvých firem nejlépe koupíte a v},měníte
u osvědčené odborné firmy
BAREL J. BARYITIUS,
V PRAZE-I., na Perštýně, číslo 4 n.
(drahý dům od Ferd. tř.) vchod z Martinské ul. č. 2. Založeno 1897.	Též na splátky.
V
 orbony nedostižné intonace, jas-něho zvuku, čistého ladění, soustavy pneumatické, vzdorující veškerému vlivu povětrnosti a vlhka kostelu, dodává
EMIL Š. PETR,
STAVITEL VARHAN
r 111KOVĚ u PRAHY, Narlíčkora ulice 942-943.
První tato česká továrna postavila největší var‑
hany v království Českém a to: v Karlíně, Plzni,
Král. Vinohradech a v Kroměříži, v 27 praáSkýCh
ĚOStelíCh a více než 200 varhan do různých měst
i za hranice. — Rozpočty bezplatné.
Četná znalecká dobrozdání a doporučení po ruce.
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DODÁVÁ VELKOZÁVOD
ANT. čr Jos. flELZČR
110RA KVTPIA.
HARMONIA všech soustav. — Rozpočty, plány varhan zhotoví se. — Cenníky na harmonia se zašlou. 
	ZALOŽENO	Zlatá medaile obchodní
	R. 1894.	a živnost. komory 1908.
JOSEF NuBICKA,
stavitel varhau v Praze-VII.,
Kostelní ulice číslo 952.
STAVI a doporučuje varhany všech soustav a velikostí.
P~MA opravy, přestavby. Ladění vy-řizuje rychle, přesně a svědomitě, též za celoroční paušální poplatek.
ZÚČASTNI SE na požádání odborných
porad, a zašle rozpočty zdarma a franko. DODÁNO již přes 90 nových varhan tu
i za hranice.
Od Jeho Svatosti Pia X. vyznamenán záslužným křížem
	-	„Pro Ecclesia et PontWce`•.
VARHANY A HARMONIA
dodává c. k. dvorní továrna v
JAN TUCEK,

KUTNÁ HORA.
Zhotoveno a postaveno 250 varhan a 8800 har‑
mOIIiI. — Illustrované prospekty varhan,
illustrované cenníky hartnonií zdarma. -
- Založeno r. 180. —

