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Cyrillo-Methodějská knihtiskárna. V. Kotrba v Praze. — Nákladem Obecné Jednoty Cyrillské.
GraUri Paštikové,
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 kapi‑
tulním 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.
Ústav pro stavbu varhan a harmonií
VÁCLAV POLÁČEH
V RYCHNOVĚ nad KNĚŽNOU
doporučuje se ku stavbě varhan moderní,
zaručené u velkých varhan již po 20 roků
osvědčené soustavy. Působnost soustavy
nejvýš spolehlivá při každé temperatuře.
— Opravy a restaurování varhan. —
HARMONIA výborné intonace a milého
zvuku. Skládací a snadno přenosná har‑
monia velice výhodná pro církevní slav‑
nosti, proskoly, ku doprovázení zpěvu
i hudby vůbec, jedná-Ii se o levný a přece
spolehlivý nástroj.
Rozpočty a illustrované cenníky zdarma.
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jen prvých firem nejlépe koupíte a vyměníte u osvědčené odborné firmy
KAREL J. BARYITIIIS,
V PRAZE-I., na Perštýně číslo 4 n.
(druhý dům od Ferd. tř.) vchod z Martinské ul. č. 2. Založeno 1897.	Též na splátky.
Vo r	a n	nedostižné intonace, jas,
něho zvuku, čistého ladění,
soustavy pneumatické,
vzdorující veškerému vlivu povětrnosti a vlhka kostelů, dodává
EXIL P E TU9
STAVITEL VARHAN
v 111NOYĚ u PRAHY, Havlíčkova 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 pražských
kestellch a více než 200 varhan do různých měst
i za hranice. — ROZpočty bezplatně.
Četná znalecká dobrozdárí a doporučení po ruce.
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DODÁVÁ VELKOZÁVOD
ANT. čr Jos. r1ELZER
HORA KUTNA.
HARMONIA všech soustav. — Rozpočty, plány varhan zhotoví se. — Cenníky na harmonia se zašlou. 
	ZALOŽENO	Zlatá medaile obchodní
	R. 1894.	a živnost. komory 1908.


JOSEF HUBIČKA,
stavitel varhan v Praze-VIL,
Kostelní ulice číslo 952.
STAVÍ a doporučuje varhany všech soustav a velikostí.
Pi2IJIMA opravy, přestavby. Ladění vy-řizuje rychle, přesně a svědomitě, též za celoroční paušální poplatek.
ZÚČASTNÍ 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: -`= t	„Pro Ecclesia et Pontifice`%


=ř,a VARHANY A HARMONIA
dodává c. a k. dvarnf továrna v
JAN TUCEK,

KUTNÁ HORA.
Zhotoveno a postaveno 250 varhan a 6600 har‑
meaíí. — Illustrované prospekty varhan,
illustrované cenníky harmonií zdarma. -
- Založeno r. 1569. —

