
I.
A N N O N S ~A F D E L N I N G.

Laoave y C:a,
, • OADIZ .• "-

Etablerade 1810.

Nederlag i Stockholm af
I •

äkta Spanska och Oporto~Yiner.
\ '

Kommissionsfager af förstkfassiga
\ Champagne-Viner från Lanson Pere & Fils, Reims,

Laurent-Perrier &. C:ie, Eouzy pres Reims
.•.

samt

Bordeaux-, Eourgogne- & Rhenska Viner
direkt från vinodlare.

- Kontor: Södra Blasieholmshamnen '2.

Millutförsäljningslokaler :

Södra Blasieholmshamnen '2.
Drottninggaian 63 a, .

Stora Badstugatan 50 (norr).

Nederlag: Kungsholmstorg 2.

o ijS.l Vinernas ä1{thet garanteras.
2

SMFVBE
Textruta
Denna text är ocr-tolkad. Detinnebär att du kan söka i dokumentet.Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Texten du ser är alltid likadan som i boken den kommer från.
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PAui U. BEBGSTBÖM~
Klädeshandel

och

Etablerad
1882.

.Skrädderiaffär,
14 Hötor ge t 14, o~~drf t~.ott~~P'

STOCKHOLM.

Största lager

MANS· ochJ GOSSKLÄDER,
Kavaj· och Promenadkoslymer,

Redingote-

af .finare och enklare

och

I{lädesvaror
ifrån

frack-kostymer.
Sommar- och

Vinteröfverrockar.
Impregnerade
Ulstrar och Re,srockar,

Regnkappor.
Jagtrockar, Kontorsrookar,

JJ€~'1f''1f'5r!@@l<itWi

Drags Aktie-Bolag
i Norrköping

med flera af

Sveriges och utlandets

förnämsta Klädesfabriker.
Obs.!

Stor och ljus beställ-
ningsvåning för fi nare

Herrskrädderi

,

och
'VelGcipedkGstymer

m. m.

OBS.! Extpa, billiga, men bestämda, priser t
Allmänna Telef9n 5316. Riks 1199.
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Hofrätts-Notarien

Wilhelm böwenudler,
Juridisk 'Byrå,

(grundad 1893),

~rettninggatan .4~, 1 tro
STOCKHOLM.

* Rikstelefon 23 89. * * Allm. Tel. 108 97. *
Fättegångar, Inkass~ringar, Boutredningar,

Uppsättande, inlemnande och bevakande af

handlingar hos embetsmyndigheter, .Kapital.

placering jemte öfriga juridiska och ekono-

miska uppdrag. •. •. •. •. •..
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af ~lMETALllER .~ @
~ ~

Messingsmanufakturartiklar. ..........~ Blytråd,
••••••.:~ Nicht, Tenn,

Kopparplåt, Bleckplåt, Babbits-metall, ~ Nickelanoder,
Antimonium ~Regulus, Koppartråd, Zink, ~ Nickel, Vismut,
Garkoppar, Zinkplåt, Skeppsmetalf, ~ I Mönja, Salmiak,
Deglar, Fosforbronstråd, Zinkspik, Jernduk, Saltsyra,
Kopparspik, Metallbult,Kopparbult, Wienerkalk, Slaglod,
Åskledarespetsar, Kopparbrickor, ~ Målkärl, Vigter, Vågar,
Messingsplåt, Messingsskrufvar, §!:j Balanser, Nysilfvertråd,
Messingstråd, Kopparbottnar, ~~ Fosforkoppar, Glaspulver,
~opparnitar, Pinsbachs~låt, I ~~ Ovicksilfver, Fosfortenn,
Askledarelinor, Kopparror, 1_"" ~ I Nysilfverplåt, Svafvelsyra,
Pinsbachstråd, Zinktråd, ::::5:,..J Stearinolja, Delta-me!all, Spik,
M~ssingsduk, .Zinkbult, ~I Koppar- & Messings-Angtuber,
Fosforbrons, Stanniol, ~ Kranar, Smergel, Smer.gelpapper,
Aluminium, Graphit, ~ F"lintpapper, Smergelduk ID. ID.

Messings-Skostift, ~ *. _
Galvan. jernplåt, ~
Messingsrör, ~
Schellack, ~ ~
Blyplåt, ~
Blyrör, ~
Bly, <:l.)

~

~'

~

Vid köp aj större partier torde dagens
lägsta noteringar injordras.

Kontor och Lager:

N:o 22 Mäster-8amuelsgatan N:o 22.
Ma:gasin:

N:o 20, Stora Nygatan
(ingång från Yxsmedsgränden).

Post- och 'I'elegramadress:
Jt1ETALLBOLAGE~

STOCKHOLM.
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vice Hära~s~öf~inuK. M. II ND.
Innehafvare af:

Im. Sellins 'Advokatbyrå
(Etablerad 1876).

Rättegångar, .Sterbhusutredningar, Inkasseringar.
OB S. ! Särskild afdelnin[ för s. k. Öfverrättssaker.

3 ~e9\erirt9s9atan 3.
Postadress: STOCKHOL'M, N. Telegrafadress: SELLINS.

Allm. Tel. 4420. * Rikstel. 2788.

F.Beck & Son
ltUm. Telefon 5S @@. STOCKHOLM. ItHm. 1elefon 5S @@.

Utföra på beställning Bom specialitet

Album', Diplompotttfölletr, Bokband, Etuie,tt m.m
(afsedda till festgåfvor)

stilenligt och af erkiind godhet i Läderplastik,
Lädermosaik, Hand-Förgyllning o. s. v.

Dessutom utföres '8.11 vanlig b O k b in d D in g utan undantag till
billigaste priser.' '

Kontol"sböcker och linieringar utföras skyndsamt och med
största omsorg. '

Till ledning vid beställning af festgåfvor sändes på begäran illustr.
katalog. Kostnadsförslag och ritningar uppgöras. Arbetsprof af alla slag finnas
till påseende.

Från kr. 50 till högre pris utföras Album i maroquin med handförgyllningar
och monogram ilädermosaik.

1:ma Pergament för textning och målning på lager.
Beställningar torde göras i god tid.

Guldmedaljep:
Malmö 1881, Paris 1894, Liibeck 1895, Malmö 1896, Stockholm 1897.
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fl-einhold. Sääf
Generalagent för

Sehäffep & Budenbepg, Buekau-lWagdebupg.
30 Fredsgatan S T O C K H O L M Fredsgatan 30,

-----w:---~-

Stort lager af
all slags ångpanne- och maskinarmatur.

Manometrar och Vakuummetrar, alla slag, Re-
starting-Injektorer och Fyrapend-Hequlatarar.

Original-Fabrikat.

Kranar och Ventiler af jern och metall,
Vattenståndsvisare och Glasrörskranar,
Matarepumpar och Säkerhetsventiler,
Lubrikatorer och Smörjkoppar,
Pulsometrar och Ejektorer,
Indikatorer och Slagräknare,
Väktarekontroll-ur och Vatten-

mätare
m. m., m. m.

l'\anometer=Ver~stad.,
~ Reparationer omsorgsfullt och billigt. ~
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Okularistik
kallas konsten att tillverka artificiella ögon för att er-
sätta ett genom olycksfall eller sjukdom förloradt öga.
Af denna konst 'eller industri, hvilken med rätta in-
rangerats såsom en gren af den moderna ophthalmolo-
gien, var undertecknad, så vidt kändt är, den förste
utöfvaren i Sverige och är fortfarande den ende oku-
laristen i Skandinavien.

Prisbelönt med guldmedalj.

9'lieodop 6edepgpen.
Träffas: Söknedagar 1/210-1

/22, DI'ottninggatan 28, I tro

vice 1?ärad5~öfefingel1

UNO OLDENBURG'
v. Auditör vid Kongl. Flottan.

Ombudsman hos Mätere-Provinsemes Enskilda Bank.

PRIVATJURIST 'OCH ADVOKAT.
Ledamot af Sveriges Advokatsamfund.

Adress: Drakens gränd N:o l.

(NotariusPublicusS V E N W E S S B BR G S. kontor.)

Personlig mottagningstid kl. 1/.10-1/.11 f. m.
Kontorstid » 9 f. m._1/.5 e. m.

7elegrafadress: J-UR I S TEN.
\

Rikstel. 1406, Aflm. Telefon 2936.
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Jurid.isk )lffärSD)?rå,
(öppnad 1875)

STOCKHOLM,

6 6 Ves t er Iå n gga t a n 66, 2 t r.
A//m. Te/efon 2322.

Mottagningstid: 10-2 och 4-5.

Träffas personligen efter öfverenskomme/se pr telefon,
eliest säkrast 1-2 och 4-5.

Rättegångar utföras vid öfver- och underdomstolar i Stockholm och
landsorten; kontrakter, testamenten och andra laga handlingar uppsättas i
arfskiften och boutredningar verkställas jemte alla andra slags juridiska
uppdrag. .

Om ej särskild t affal träffats derorn, beräknas i arfvode:
för råd och upplysning lemnad å skriftlig förfrågan Kr. 5.-.

» muntlig konsultation » 2.-.
d:o d:o, om rättshandlingar genomgås... » 5.-.

» stämningsansökan, lagsökningsinlaga eller svar å sådan... » 5.-.
) testamente, köpebref eller skriftligt anförande i rättssaker »10.-.
» köpe- och andra kontrakter » 15.-25.

Vid bevakning i .kommission för uppdragslemnare från 'landsorten af-
stås till denne l/S af kommiss,ionsarfvodet.

v. Häradshöfding och e. o. Hofrättsnotarie,
Ledamot af Sveriges ,Advokatsamfund.

Post- och Telegrafadress: STOCKHOLM.
I
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A~ca~Wl~en~
Kong!. Hof-leverantör.

21 Lilla Vattugatan 21. * 16 Brahegatan' 16.
Största lager af de förnämsta franska och engelska Parfymerier.
Eau de Cologne Royale är känd för sin rika och friska vällukt.
Eau de Cologne på halfbuteljer fråu l kr. till högre priser.
Parfymer: Liljekonvalj, Essbouquet, Heliotrop, Linnea m. fl.
Tvål, alla sorter, såväl dussinvis för 60 öre som efter vigt fI;ån 60 öre pr

kilo till högre priser, efter qvalite, •
Transparent-Tvål rekommenderas för sin godhet.
Amykos-Aseptin il 50 öre flaskan och 90 öre litern.
Doktor Larsons Tandpulver och Tandtinktur.
Cold-Cream, Odaline, Röksprit, Rökband, Märk- och Skrifbiäck,

Blanksvä rta.
Tand-, Nagel-, Rak-, Hår- och Klädesborstar.
Tomma flaskor fås fylda med parfymer och Eau de Cologne för godt pris vid

fabriken, 21 Lilla Vattugatan,
. Vid köp för 10 kronor lemmas 1 terona rabatt;

Allmänna Telefon 4857.

Rikstelefon 2371. A. G. W I R E N.
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Wester & NorgrensMe~anista
~~ \Sten~uggeri ~~

GuldlJJedalj·
vid

Allmänna

Konst· o.ln~ustriutståUninuen
Stockholm 1897.'.

»For inredningsarbeten m. m. af marmor, utmärkta genom
I

konstnärlig behandling af formen och ådagaläggande framstående
skicklighet i materialets bearbetning i fråga om huggning, polityr
och inkrusierinq.» .

-,-~--

rafvårdar af svart, grön och
blågrå granit
äfvensoD1 alla sorters

Marmor- och Kalkstens-
,

arb,eten utCöras vid

~ESTEn & NQBC:RENS
Mekaniska Stenhuggeri och Sliperi,
Hornsgatan 57, Stockholm ..

Allm. TeL 31 97. Riks. 1239
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Aktiebolaget

BUden el Norens lek. Verkstad i
. ~...•

9 Vasagatan .9 :§
:1\1

STOCKHOLM. g
=============='1\1
Brennarbor Velocipeder. ]

<I)==============,Q
.!!lVelocipeddelar i parti och minut. d:;

J'v1ateriel för elektriska ringledH

ningar, telefoner, åskledare
och lås.

Uppsätta och reparera ringledH

ningar, telefoner, åskledare m. m.

Alla slags mek. arbeten utföras.

Begär Prisuppgift!
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Guld-, Silfver- och Silkes-Broderier,
såsom lVIesshakar, Antipendier, Kalkdukar, Bokpallar. Biblar,
Hand- och Psalmböcker, Altardukar, Mess-skjortor, Prestkappo,r,
Vapen, Fanor, Standar er, Uniformer, Ordensdekorationer, Mössor,
samt å Klädningar, Möbler. Krans- och Bouquetband förfärdigas

I

fortfarande af

Prisbelönt

med medalj i

Stockhoim:

,
STOCKHOLM,

17 Drottninggatan 17.
Prisbelönt

med medalj i

London.
Telefon: Brunkeberg 124.

\
__ Broderier och galoner renoveras och, transporteras.
__ Undervisning i broderiernas ritning, uppsättning och förfät-

digande, uteslutande å eleveruas egna arbeten, lemnas hvarje dag.
,.

J. G. Hammars Eftertr.
30 Malmskilnadsgatan 30.

Allm. telefon 48 51.
Riks- 5486.

Stort, välsorteradt lager af alla slags

Kaminer, .Spisar, Lampor, Gaskokare, Fotogen-
kök, Strykugnar och -Jern, Konstgjutningsföremål,
Kassaskåp, Skrifmask,iner, Räknemaskiner, Ameri-
kanska Hänghvilstolar, Trädgårdsmöbler, Skrif-
garnityr, Isskåp, Kylkammare för Mejerier och Hus-

hållsbehof, Jernbalkar, Räls, Byggnadssmjden,
Vassrör och Näfver m. m.

An.1ö:rac1:tk.o1 och ~ok.S.
Reparationer å alla slags kaminer. verkställas.
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f~ d~Biaaeka
Konst- och Skönfärgeri & Kemiska 'Tv ätt an stalt
emottager till färgning eller tvättning allting, hörande till
Herr- och Damtoiletten, och garanterar för utmärkt välgjordt
arbete.

Gardiner,
Möbeltyger,
Schagg,

Ji>GE~~' Hattar och Plymer,
Spetsar,
Flor och Band,

STA\.1; • S h l t•••_?,•••_. C a et er m. m.

OBS.! Hen;- och Damkläder behöfva ej sönder-
sprä.ttas.

,
Alla slags siden färgas utmärkt väl (a la Resort), och er-

hålla tygerna ett vackert och 'nytt utseende.

Postadress: f. d. R I S A CK.

Bodar:

69 Drottninggatan 69. 61 Kornhamnstorg 61.
Allm. Tel. 101 65. Allm. Tel. 22 13.

Fabrik och Mottagning: . I

30 ,A Gref-Thu-regatan 30 A.
Allm. Tel. 75 26.

Order ifrån Jandsorten expedieras skyndsamt.
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I många tusen familjer har man i förråd såsom bästa husmedel i de flesta
märinisko- och djursjukdomar :

En[olsk undoroalsalll, EU[OISk cOlltifoliosalva.
Båda medlen äro efter gamla bepröfvade recepter så utmärkt sammansatta

och preparerade, att de hjälpa mot alla sjukdomar. i hvilka ci.rkula.tiortsr-n bb.,
ningar och dål iga vätskor spela en större roi, men dessutom emot alla yttre och
inre skador, vare sig de uppstått genom åverkan utifrån eller af sig själfva.
Hvilket af de bä da medlen man i det ena eller andra fallet bäst använder, där-
om finner man närmare upplysning i den bruksanvisning, som bifogas hvarje
sändning, i många fall kan man begagna båda medlen s~mtidigt eller omväx-
lande. De innehåller icke några skadliga ämnen. I följande sjukdomar an-
vändas de sedan många år i många tusen fall med bevisligen bästa resultat
(talrika attester ligga hos mig i original).

Engelsk
underbalsam.

Engelsk
centifoliesalva.

Alla Iung- och bröst. Med denna saJva bota.
lidanden, åfveu i gamla des en 14 år gammal
fall. Alla halssjukdo- benröta och ett 22 år
mar och katarrer, feber, gammalt kräftiidande
Ietver», mag- och tarm- på kort Hd, Hon är det desAJHIERRr ill'
sjukdomar, magkramp, bästa medlet mot gamla, PREGRADA
kolik, hämorrholder, hittills obotliga skador,
nJur- och gaJlsJukdo= följaktligen mot alla yttre och inre
mar, hypokondri och skador af detta slag ötver hufvud och
melankoli (de flestahaf- isynnerhet bepröfvad vid dåligt bröst,

va sin orsak i trögt blodomlopp, brt- mjölkstockning, öppna sår på fötter
stand e matlust, trög matsmältning, och ben, saltfluss, hugg-, stick- och
tandvärk, munsjukdomar, skörbjugg, kross-sår-, till utdragning af törn. och
utslag, fistlar, ros, skabb, vårtor, trätaggar samt glasskärfvor ur såt,
brandsår, förfrusna lemmar, gikt, vid alla svulster, utväxtert bulnader,
rheumatism, öronsmärtor, blodstock- blåsor, hudens sårighet, frostskador,
ning i hufvudet, anlag för slag o. s. v. brand. och liggsår af aJla slag o. s. v.
AJ1a dessa sjukdomar, utom sår, upp- Ju äldre salvan blir, desto bättre verkar
stå af cirkulationsrubbningar af olika hon. Hon lindrar strax smärtorna,
art, och i det att balsamen aflägsnar rena sår läkas snart, vid orena utdra-
orsaken, försvinna följderna (sjukdo- ger hon först alla skadliga ämnen,
Ular) nämligen på kort tid af sig själf, verkar alltså fprst renande och
som bl. a. bevisas däraf att smärtorna
af taga efter kort tids begagnande. därefter b9tande.

Båda medlen äro blott äkta med ofvanstående s'kyddsmärke och firman
"Adolph Tierry, Sohutzengel-Apotheke, in Pre grada",

Österrike.
De båda medlen finnas på de flesta apotek. Där de icke fås, läte DIan

sig ioke intala, att några som helst erterapnfngar eller piller, pulver
o. s. v. "också äro mycket goda", utan skrifve direkt till undertecknads
fabrik i Pregrada, hvarpå man erhåjl er medlen ti llsända pr, etterkr-af

Engelsk underbalsam kostar i 12 små eller 6 dubbelflaskor inklusive porto,
låda o. s. v. 8 kronor.

Engelsk centifoliesalva kostar i 2 burkar med inpackning 6 kronor. Mindre
sändes icke. Försändelseen sker endast emot förskottsanvisning eller belop-
pets insändande i förväg.

Bruksanvisning på svenska språket bifogas hvarje flaska och hvarje burk.
I denna äro också ana andra sjukdomar anförda. i hvi1ka engelsk underbalsam
och engelsk centifoliesalva bevisligen hafva medfört bot. End!, fabrik: A. Tierry.

Skyddsengelapotek, Pregrada vid Rohitsch-Sauerbrun n, Osterrike.

I

Alleinechler Balsam
acs dir ~"JI:I'A90thelce
AJhierryin ~e~rldl
h,iRtkils!h·btJfr&fun~.

Cenlral·Depot i Köpenhamn hos "FABRIKEN FARMA", Klassensvej 23,
~e-· 1 (

Central-Depol för Skan~inavien hos APOTEKET LEJONET, Malmö, Sverige.
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Norbergs Pianofabrik,
grundlagd 1862,

15 S:t Paul'sgatan 15.
Fabrikaterna prisbelönta 1866 i Stockholm, 1870 i London och 1876
• i Norrköping med stora silfvermedaljen.

Pia1lJliDO~
--+ fr-ån '700 till 1,200 kp. -t--

samt

Fly-gla:r.

Mångårig erfarenhet om tillverkningen vid Tysklands och Frankrikes
förnämsta fabriker.

Stäm.ninga:r och :repa:ratione:r verkställas.

BÖF~tröm, " 00
(H. H. Holmström)

Etablerad 1856.

Allm. Telefon 1291~ ""*" Rikstelefon 6365.
\

Hatt- « Mös~affär
STOCKHOLM

4 Storkyrkobrinken 4.
Förfärdigar alla slags Uniformsmössor, äfven

Pelsmössor. Pel,sm@ssrnärkenbilligt. Alla slags
Guld- och Silfvergaloner, Knappar, Märken,
Porte-epeer m. m. för uniformer Ievereras till fa-
hrikspris.

3
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Slatteriattie~olauet Norrmalm
Tillerkänd Silfvermedaij å

Stockholmsutställningen 1897. I 6IioOJldFm;~~~v-

~ Kött-, Fläsk- och Kortaltär. i
~ (Försäljning i parti och minut.) . ~.
~ ~...• :;-

~ Kontor, Slakteri- och Korffabrik:
~

~ Karlbergsvägen N:ris 62 & 64. ~
~ Rikstel. 1722. Allm. tel. 79 07.

~
~ Försäljningslokaler: d
~ ~~~ 10 Kungsgatan 10. ~
C Eikstel. 1232. Allm. tel. 42 6S. Ö

~ 17 Strandvä.gen 17. "1

~e , Eikstel. 2179. Allm. tel. 154.
~ ~
(l) 2 5 X U n g s t e n s g a t a n 2 5. ~
~ Eikstel. 21so. Allm. tel. 112SO. \ t'i
~ ~
c:: 68 S't. Ba ds t u g a. t a n 68. l::S

~ ~"O Allm. tel. 53 47. ~
~ ~
~ 6 2 X a r l b e r g s v ii, g e n 6 2. .~

Allm. tel. 13070.

Stockholm

Telegrajadress: Norrmalmbolaget •.
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l'

.~ Lundgrens Fiskredskapsfabrik ::
Allm. Tel. 1022. STOCKHOLM Rikstel. 2122.

5 Myntgatan 5, från 1 April 190012 Storkyrkobrinken 12,
rekommenderar hos Herrar Amatörer, Yrkesfiskare och Återförsäljare sitt
stora, rikligen försedda och väl sorterade lager af alla sorters== Verkligt 'prima Fiskredskap ==

i parti och minut till ytterst moderata priser.
'DIIFHängmattor -.a.I

starka och välgjorda, så.väl knutna som af väf, största sortiment till
billigaste priser.

Obs.! liitogra(ierad priskumnt i bokformat gratis på begäran.
Obs.! Aterförsäljare erhålla betydlig rabatt.
Obs.! Tillerkänd Silfvermedalj i Stockhohn 1897. Guldmedalj

Bergen 1898.
Obs.! Fabriken är i tillfälle att effektuera äfven de största order.

KRAEPELINS BYRA
för

Renskrifning med Maskin'
och Ö:fvepsättningap.

Med Skrifmaskin tagas ända till 6 ex.
Med Skrifmaskin och Hektograf...» » » 30 ex.
Med Skrifmaskin och Mimeograf... » » 2,000 ex.
Specialite : korrekt renskrifning å samt öfversättning till och från

främmande språk. . .
Öppen 9-5. Lördagar 9-4.

N:o 3 A Klara Vestra Kyrkagata N:o 3 A.
(Strax ofvanför Vasabron.)

Allm. Tel. 117 02.

/ngehorg Taf/in.
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Ekmans Nya ~nickerifabriks-AktiebDlag,
STOCKHOLM.

Etabl. sedan 1858.

Hufvudkontor och Fabrik: Strand vid Ulfsundasjön.

Rikstel. 1105., - Allm. Tel. 85 10.

Tillverkar:

Byggnadssnickerier, Butikinredniugar,
, I

J?axkettgolf
af ek med,inläggning af mahogny, valnöt, lönn m. fl. träslag.

•. M
l=-4 CD en

:::s
'" on .='. •. O UJ :Cl:l.,.,

M L..~ re ~ ~ -.,.,
O.,..,

O fl)
N

~ ..el en
~ r-4 Cl:l'.,.., r-4 ~ re ....., r;;
\.,)

.P""4 r-4
~ l=-4 .P""4 ~

~ > CD ~ > 'äi

~ -> ~ ECl:lP-4 fl)

Ekmans Nya Snickerifabriks·'
Aktiebolao,

Stockh o Im.

Fabriks-Märke.
TeIegrafad ress: Ekmans, Stockholm. Fabriks-Märke.
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Ekmans Nya Snickerifabriks-Aktiebolag,
STOCKHOLM.

EtahL sedan 1858.

Filialkontor, Utställning och Upplag:

72 Mäster-Samuelsgatan 72.
Allm. Tel. 5288. - Rikstel. 549.

F'ör-sä.ljer der-städes:

Plankor; Battens, Bpädep, Reglap, histep, häkt

Klufven Takspån, Itutstaket, Torr Sågspån..

Byggnads snickeri :
Karmträ, Foder, Snekel, Poster, Losholz, Panel, Boisering, ,

Lister, Hyflade, Spåntade, Perlade och Fasade Bräder.

Största lager uti Stockholm af
o'

Angtorkadt, Hyfladt Golf trä.
72 Mäster-Samuelsgatan 72.

Allm. Tel. 5288. - Rikstel. 549.



~ Utställnings- och Försäljningsmagasin
~ Allm. Tel. 19 Birger Jarls gata 19
=E 58 38. vid Stnreplanen.

~ 10 Gustaf Adolfs torg 10
~ -.~ OBS.! Enda försäljnings1'nagasin i :

C)~ StoekholDl. för Kosta i parti o. IJninut.

.....:
O)
CIO-

-·38 -

KOSTA GLASBRUK
Kong!. Hofl.everantör.

(Anlagdt 1142. Ombygdl och utvidgadl 1890-92.1
Rekommenderar sina prisbelönta tillverkningar af

Kristallserviser , Hushällsglas,
Prydnadsglas, Lampglas

i parti och rnitiut:
.onog:raIn eller Vapen anbringas.

In
c
Ci:
3
(D
Cl.

~_.
<c:
:I:
~
3
Cl:
C

ra:
~
:::l. 5'
cc
CD
:::l

Rikstel.
1011.

I{erstin l\nderssons
(f. d, Joh. Anderssons)

Likkistfabpik, Ragvaldsgatan 19.
Etabl. 1865.

Mr
Be~rftfDiDgsbyråer

Götgatan 25. Brunnsbacken 6. '
·Allm. Tel. 3066. Allm. Tel. 3066 ankn.

-- O:mbesörjer begrafningar noggrant och billigt ...•.-r- Största lager af välgjorda Ek- och Furukistor. alla slag och storlekar.
III:"' Färdigsydda svepningar i Siden, jemte madrassering, äfvensom Klädn ing

Vadd, i Sky samt i Täcke och Lakan. .
__ Ständigt tager af alla sorters svepningsartiklar, kransar &. band m. m.

Allt till billigastepriser.
Order från landsorten expedieras noggrant, billigt och pr omgående.
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L~JJ400BY,
Kongl. Hof-Leverantör,

Kirur[isk Instrumontmakaro och Banua[ist,
48 Regeringsgatan 48.

Prisbelönad i ln- och Utlandet.
Förfärdigar och håller ständigt lager af alla slags bandager och

kirurgiska instrumenter, såsom:
I

Bandager för. snedhet, plattfot, krökta ben och klumpfot, Konstgjorda
ben & armar, Bråckband, Liggdynor, Maggördlar, Resårstrumpor, Suspen-
soirer, Träben, Kryckor, Urinreservoirer, Bröstglas, Diapparater, Hörsel-

. lurar; Kathetrar, Koppinstrumenter, Knifvar, Respiratörer, Saxar, Sprutor.
Tennsprutor, Glassprutor. Slangsprutor, Pumpsprutor. flera slag;

Injectionssprutor, flera modeller m. m.
Specialitet: Bandage.

Post- och Telegrafadress endast: G. L. JACOBY, Stockholm.
Repm'ationer utföras skyndsamt. Azim. Xel. 4939.

J. LI N D.
I

Pappersaffär
Strömsborg,

Stockholm.
Lager och försäljning af:

Kli ppans, Iressebe, Warg~, :Mu~ksj ~
& ~jupaf~rs' tillcerkningcr.
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.Hälsovännens Rffälf
UpIandsgatan 27. Allm. tel. 213.

Antiseptiska mede/~
Bandager och Bråckband~

Bad-~ Tand-~Hår- och Nagelborstar,
Dietetiska mede/~Elektriska apparater,

Förbandsartiklar~
Glasögon och Pince-nez~

Sjuk"årdsartiklar~
Sprutor och Termometrar.

Toalettartiklar för mun, hud, hår, skägg, naglar m. m.

Verksamt råttgift (utan arsenik, fosfor, stryknin, kvick-
silfver eller dylika farliga gifter).

OB S. ! Ordres från landsorten expedieras omgående.

Skll~imJ31wiskabklsscbJlim,
Juridisk Affärshyrå.

INNEHAFVARE :

JUfrid flhlquist OCh fld~lf w. cen Sehwerin.
STOCK H O LM.

Vesterlånggatan N:o 9. 2 tro
* Allm. Telefon 21 81. * * Rikstelefon 21 64. *

Rättegångar i öfver- och underdomstolar utföras.
.lilJa legala handlingar upprättas.

ln.kasseringar utföras inom hela Skandinanien.
Sterohus- och .kon.kursutredningar utföras.

Allt prompt, omsorgsfullt och billigt.
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AKTIEBOLAGET

NYABLAHAND
Joseph Degens

Konst- & 'Skön'årgeri
samt

"
Kemisk Tvättanstalt

STOCKHOLM.

Fabrik: Löfho~men , Rikstel.5373. Allm.Tel. 3426
Bodar: Holländaregatan 13, Norr » 4633

Smålandsgatan 9 »(midt för
Birger Jarls passage).............................. » 125 O~

Linnegatan 22, Östermalm ~ 10296,
Hornsgatan 11, Söder......... » 1725
Bränkyrkagatan 2 -» » 3439,

Upsala:Vaksalagatan: 1 », 2 43
Filialer: Vesterås, Norrköping, Enköping och Hudiksvall.

OBS.T Fläckuttagning verkställes dagligen.



Då nu
ved stå. högt i pris, men gaspriset
nedsatts (här i Stockholm till 10 öre pr
kubikmeter för gas, använd till kokning
och Värmning), så blir det i många fall
äfven ekonomiskt att elda med gas, lik-
som man nu länge funnit fördelaktigt
att koka med den. Att gaseldningen, för-
ståndigt anordnad, är trefligare, snyggare
och sundare än någon annan, är kändt,
men den tros falla sig dyrare, hvilket
emellertid ingalunda alltid är fallet. Billig-
heten härvidlag beror, utom på det ned-
satta gaspriset, af trenne omständigheter,
näml. 1:0 gasens betydliga värmeeffekt
(c:a 5,300 cal. pr kub-meter, vägande c.a
0,40 kg.), 2:0 lättheten att tillgodogöra
sig nästan alltsammans eller en mycket
hög procent häraf, då fråga är om rums-
värmning (vid kokning kommer däremot
blott en mindre procent till godo), 3:0
lättheten att reglera förbränningen, så
att icke mera gas förbrinner, än hvad
7tppvärmningen för tillfället kräfoer, Vill-
Koren för ekonomisk gaseldning bli där-
före: 1:0 att kaminen erbjuder en tiU-
räckligt stor värmeyt(J) för att upptaga
det värme, som utvecklas, 2:0 att bränna-
ren är sådan, att man kan göra gastill-
strömningen hur ringa som helst, utan att
olägenheter. inträffa. Vid alla hittills be-
gagnade gaskaminer, som vi varit i till-
fälle se, brytes mot båda dessa villkor,
i det att de dels ha för liten eldyta.
ibland snart sagdt ingen, dels olämpliga
brännare, nämligen antingen sådana efter
samma princip som kokbrännarne, vid
hvilka elden kan slå ned .och antända
gasen inuti brännaren, så snart man vill
försöka reglera gastilloppet öfver en viss
gräns, eller också enkla ramper, bestå-
ende af rör med fina hål för gasutström-
ningen. Dessa anordningar äro af många
skäl förkastliga, osunda och delvis farliga.
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koks och
Wimans värmekolonner för gas ut-

märka sig dels genom en stor yta för
värmemeddelningen, dels genom brän-
nare, som, jämte det de åstadkomma
fullständig förbränning, äro utan olägen-
het absolut reglerbara för hvarje gas-
åtgång ifrån den allra obetydligaste in-
till .det maximum, som värmekolonnen
förmår tillgodogöra och, om man så vill,
därutöfver.

Förbränningsprodukterna kunna af-
ledas till en skorsten, efter att till ko-
lonnen ha aflämnat sitt värme, och är
anordningen härför sådan, att skorstens-
draqete större eller mindl'e styrka icke på
ringaste. vis imierkar på gasförbrännin-
gens gång (patent). För de fall, där man
icke anser sig behöfva afleda dessa pro-
dukter (de äro väsentligen skadliga en-
dast för växter), kunna dessa utan obe-
hag få inströmma i rummet, emedan för-
bränningen är alldeles fullständig och
osfri.

Det är att betänka, att den. starkaste
vinterkylan är ett mer sällsynt undantag,
men den mer eller mindre måttliga där-
emot den under eldnings tiden oanliqast
rådande. Den kan sträcka sig ett godt
'stycke in på sommarens båda ändar
och härska under flertalet månader af
året!

Vid dessa långa perioder af blidare
väder återvinnes rikligen den större kost-
nad, som gas- eller fotogeneldning må
förorsaka i midvintern, i ty att man så
lätt kan vid hehof tända och släcka sin
kolonn samt reglera dess värmealstring
efter behag, hvilket ju vid t. ex. koks-
och antraciteldning icke godt låter sig
göra. ,

Värmekolonnel' för gas samt för foto-
gen enligt samma princip säljas frin

Specialtillverkning,
Stockholm, Lästmakaregatan 9.
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E. A. WIMANS
Speeialtillverkning af Luftväxlings-artiklar m. m.

, \ '

STOCKH'OLM
Rikstel. 1112. Allm. tel. 7306.

9 Lästm.akaregatan 9.
. 'Vindventilatorn J ' '1 N:~~~i:l. Pat.- och Reg.-Verket

. h ~ IIn ~ Den mest pålitligt effektiva som
oc finnes, såväl för rökutsugning som

Ro··ksugaren l~ftbortledning. H~llbara, pryd-
" liga. Vanligen af zinkplåt.

G· t S· lh f {riktande blåsten uppåt. Sedan= illl na Dl, e u var gan~m~lt ~ända och erk.ända för= II .•.•J sin oforstorbarhet och sin effekt.

•...Flera enklare Hufvar { OBS.! Zinken förtäres icke ge-
.... af Zl.-nk nom förrostning såsom plåthuf-
~ varne, men den tål icke stark hetta.

•• . {för direkt luftväxling. Allmänt
i~"il'mans P t t t'l välkända för sin soliditet och ut-~ a en ven l er märkta effekt.. Utan fjädrar eller
.••• ' annan mekanik. Absolut regler-

.~ bara.
•••• • • {fÖr friskluftinföring utan drag. Att•..W lffi a n s SIldven tIl beakta för sofru!?, ~.krifrum etc.

~ . och synnerligast l trahus., . W·mans· 1 Huf för friskluftinföring, paten-l terad inom alla industriländer. Af
I , högsta ventilatoriska betydelse för

frt· sklutt ImpreC!so··r ånghåtars maskinrum, stall och~ ~ ~ ladugårdar, verkstäder och fabri-
ker samt flerehanda samlingssalar.,

Iför gas och fotogen. Den mest

Val
lrmekolo"ner ratioJ1ella och sunda eldning med, '6.i dessa Ibränslen. Osfria. Prydliga,

billiga. !

Wimans {att insätta i kakelugnar, där man
. '_ vill elda med koks eller kol. Sunda,
Kakelugnskaml.ner renliga, ytterst lättskötta .

A..ntraelt~aminer, KokskslDiner, Skolka-
miner, KyrkJi:aminer, Wlmans-Spisarm. m.

Obs.! Alla slags centrala värmnings- och Inrtväxllngsapparater konstru-
eras och levereras. Specialiteter: lng-varmvattensystem, värmemagasinering.
~urade plåtkaloriferer för centrala luftvärmningar.

Ing. E. A. W;man~Stockholm.

fWimans
::;
=-==-. ==-=:»




