
" • OADIZ .• "
Etablerade te io; - )

NedEq-lagi Stpo\fholm af

äkta Spanska och· Oporto-liner.
. \ .

Champagne '
. .;.

Lanson pere {', fiis, Reims,
samt

Bordeal}x-. Bourgogne-,·. Kosel- & Rhenska Viner.
_ Kontor: Södra Blasie,hol"1shamnen 12.

Minutförsäljningslokaler :

Södra Blasieholmshamn~n 12,
Drottningga,tan ,63 •A,

Stora ,Bad.tug.tan 66 (norr).
, . .; , -:.i "

. Nederlag: Ku.ngsholmstorg 2.

OBS.! Vinernas äkthet garanteras.
Observera alltid etiketten! Se upp för efterapningar'

-, af .densammR"!
:Adresskalendern 1906. 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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Aktiebolaget
Sch.äffer &. Budenberg

Generalagentur för
Sehäffer & Budenberu, G. m. b. B., Magde~urg-Buekau

14 Klara S. Kyrkog. S T O CK! OL 11 "Klara s. Kyrkog. 14. ~.
. b:l

Egen verkstod i Stoc1{holm.~.
. . ~.

Stort lager af ~
all slags ångpanne- och masktnarmatnr, ~

tl"
CD

~e;
~.
C'i-

l::l<'f..
~.
~
~
~

~
C'i-

~
C
~

-19.-

Manometrar och Vakuumm~trar, alla
slag, öfver 3,000,000 tillverkade,

Pyrometrar, Termometrar,
Indikatorer, Tachometrar, ,
Slagräknare, Väktarekontrollur:

m. m., m. m,

Ångpumpar, system Voit, af egen till-
k . !

. ver nlng, "
Restarting-Injektorer, öfver 150,000 i

bruk,
Tandem- och andra Injektorer,
Fyrapendel- och andra. Regulatorer,
KondensationsvattenafI edare,
Tryck-Reduceringsventiler, ,
Slussventiler för vatten, ånga-och gas,
Ventiler Och Kranar af järn och metall,
Vattenståndsvisare och Glasrörskranar ,
Säkerhetsventiler, Anghvisslorj

Pulsometrar, Ejektorer, Profpumpar, -
Lubrikatorer och Smörjkoppar,
Vattenståndsglasrör af bästa kvalitet, ,
S.' k. kompoundglas af' alla dimen-

, sicner och längder.

~anometer=Verl{stad.
I

,~-:--= Repa.ra.tioner omsorgsfullt. och bil1igt~ -,-
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METAtljER :~

.&; ..••.•..."S Blytråd,
~ Nicht, Tenn,

Mässingsmanufakturartiklar. '-;<;' Nickelanoder,

Kopparplåt, . Bleckplåt, Babbits-metall, ~ Nickel, Vismut,
Antimonium Regulus, Koppartråd, Zink, ~. Mönja, Salmiak,
Garkoppar, Zinkplåt, Skeppsmetall, ~ Järnduk, Saltsyra,
Deglar, Fosforbronstråd, Zinks pik, ~ Wienerkalk, Slaglod,
Kopparspik, Metallbult, Kopparbult, .~'T Målkärl, Vikter, Vågar,
Åskledarespetsar, Kopparbrickor, ~ Balanser, Nysilfvertråd,
Mässingsplåt, Mässingsskrufvar, ;:::..;, Fosforkoppar, Glaspulver,
Mässingstråd, Kopparbettnar, ~~. . Kvicksilfver, Fosfortenn,
~opparnitar, PinsbachsPlåt,! Ii ~/' Nysilfverplåt, Svafvelsyra,
Askledarelinor, Kopparrör, II ~. Stearinolj~, Delta-me~all, Spik,
Pinsbachstråd, Zinktråd, ~ Koppar- & Mässings-Angtuber,
Mässingsduk, Zinkbult, l"\ ~ ~ranar, Smärgel, Smärgelpapper,
Fosforbrons, Stannio I ~ ~ Flmtpapper, Smärgelduk m. m.
Aluminium, Graphit, ~ • *~ __
Mässipgs-Skostift ~
Galvan. järnplåt, ~ Vid köp aj stön'e partier torde dagens
Mässingsrör, ~ lägsta. noteringa1" infordras.

Schellack, ~~ Kontor och Lager:
Blyplåt, ~
Blyrör, ~ ~ H:o 22 Mästersamuelsgatan H:o 22.
Bly, ~..•......C. Magasin:

~ N:o 2.0 Stora Nygatan
V (ingång från Yxsrnedsgränd).

~ •. ," Post. och Telegramadress:
"'V JtlETALLBOLAGET

.~ STOCKHOLM.
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~I)~r\ B(RQQ~IIST
.Damkonfektion och Trikåhandel

Central-Badets hus

RIKSTELEfON
9688.

SSLA Drottninggatan 8S A

STOCKHOLM.

,
ALLM. TELEfON

321.

Rekommenderar sitt välsorterade lager af:

Finare Trikåvaror,

Kjolar af Siden, Moare,

Kläde och Panamaväfnad,

flanell och stickade

Schalar,

BlusI1f, Trikålif, Koftor,

Västar, ReformIif,

I . lösa Byxor och Blusar,

Sportblusar,

Klädningar, .

Normalsnörllf,

Rid- och Gymnastik-byxor,

Strumpor, Tröjor och

Kalsonger,

äkta Normalunderkläder

för Herrar och Damer,
, ",::"

Badkostymer,

Förkläden.

OBS.! Billiga priser! Goda varor!
!

Stock~olms Juri~iska Affars~yrå
A. T. 422. Regeringsgatan 8, Stoekholm. R. T. 70 80.

Inkasseringar" ~ättegångar,
alla Juridiska och aff"årsuppdrag,

Konkurs- och sterbhus-
utredningar m. Dl.

Inlämning och bevakning af handlingar hos .ämbets-
.verk och myndigheter.

Uppsättande och utskrifning af alla slags legala hand-
lingar m. m.

Alla uppdrag utföras af exem, [urister,
Arvodena billiga. * Expedition snabb.
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12 Kungstpädgåpdsgatan 12 .
~ikstelefon 49 36. 1 tro AJlm~Telefon 42 43, 83 93.

Kontorstid kl. 10 f: m.-4 e. m.

•.•. BYFån gFundad 1894 •.••
\.

Uthyrning af rum och våningar, möblerade eller
omöblerade, äfvensom sommarnöjen och

affärslokaler.

Inackorderi~ i bildade och respektabla hem i Stock-
holm och landsorten samt i utlandet.

Anskaffar v~~'dhmor, lärarinnor, barnfröknar, atfärsbi-·______ ' traden.

ÖfveFsättningaF till och från främmande språk.
Uträttar i öfrigt kommissioner i alla lofliga branscher

med största omsorg och skyndsamhet.

Observerat
Särskild- afdelning för juridiska och ~ffärsuppdrag.

Köp och försäljning af hus, egendomar och tomter i
stad 'och på landet; boutredningar; arfskiften ; inkasse-
ringar och konkursbevakningar m. m.; räd och upplysningar
vid placering af penningar samt i affärsangelägenheter i öfrigt.

Bref besvaras m.ot dubbelt porto.
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Jl~Fllall .1~jistl~t~~
Metallurgiskt- Tekniska' Byrån,
Post, telegraf- och telefonadress: STOCKHOLM. Karlbergsvägen 8, ? tro..

utför och ombesörjer konstruktioner, byggnader och kostnadsförslag

till samt igångsättning och skötsel af bergverk och alla. till denna

industrigren hörande maskinerier, ugnar ~. m., grufmätningar, g~o-

.logiska och' magnetometer-undersökningar, prof tagningar och ana-

lyser af alla slags bergsprodukter etc.;
köper och försäljer kol, malm, tackjärn af allehanda slag, bes-

semer- och martin-göt, s~ältstycken, järn' och 'stål af alla sorter,
. , t . .

kvarts och fältspat, kalksten, eldfasta materialier etc., äfvensom

grufvor, bruks- och skogs egendomar m. m.

Notarius Publicus

UNO OLDENBU,RG
. ' .

v, H~r~dshöfding, Audi,tör' i f Kun~l: flottan ..

PRIVATJU.RIST.
Ledamot af Sveriges A~vokatsamfund.

Tjänsteium" Skeppsbron N:o 8.
.' . .

Personlig mottagningstid kl. 9-10 f. m., 2-3 e..m.
. ~ 'Kontorstid kl. 9' f. m.-;3 e. m.

Vä~iar till prote.stemottaglLs un kl. 3 e. m.

Telegrafadress' t; J.lIR I S TE N.' Rikstel. 1406, Al/m. Telefon 2936.
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Juridisl{ ·1\ffärsb9rå,
(öppnad 1875)

STOCKHOLM,

66 Västerlånggatan 66, 2 tro
Allm. Telefon 2322.

Mottagningstid: 10-2 och 4-5.
Träffas personligen efter öfverenskommelse pr telefon,

eljest säkrast 1-2 och 4-5 ..

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

Om ej särskildt aftal träffats därom, beräknas i arfvodo.
För råd och upplysning lämnad å skriftlig förfrågan Kr. 5.-

» muntlig konsultation ....•............. : ..~ :.. l> 2.-
l> d:o d:o om rättshandlingar genomgås... » 5.-
l> stämningsansökan, lagsökningsinlaga eller SVarå sådan . l> 5.-
l> testamente, köpebref eller skriftligt anförande i rätts-

saker .'............................................................... l> 10.-
l> köpe- och andra kontrakter ,.................................. »15-25.

19h.If. JloHeniuS1
V. Häradshöfding och e. O. Hofrättsnotarie,.
f. d. Ledarnot af Sveriges Advokats,amfund.

POS1\-och' Telegrafadress: STOCKtlO LM. '. "'
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, lya Asfalt IkHebolag.et
(Asfalt Aktiebolagets Efterträdare)

Skandinaviens äldsta och största asfaltafl'är.

Silfvermedalj Stockholmsutställningen '1897.
Hufvudkontor: '
29 Birgerjarlsgatan 29. Telegrafadress:

STOCKHOLM. Asfaltbolaget,
Centralkokningsanstalt: STOCKHOLM.

Värtan.

Rikstelefon 1049. Allm, telefon, 4258.

FILIAL I ÖREBRO. Rikstelefon 82,.

FILIAL I NORRKÖPING. "Rikstelefon 1228.

- 26-

" Sp e ci a lj te:

Dessa märken föreskrifvas vid asfaltarbeten för Staten och Stockholms Stad m. fl.

Obs. Enda~t tana garante:rad materiel användes.
Till billigaste priser och med, aO-årig vana utföras alla slag af arbeten i

ASFALT'och- CEMENT
såsom beläggningar å

Gator, Gängbanor, Gårdai',Balkonger, Tak, Trappsteg och -planer,
samt i Stall, Ladugårdar, Mejerier, Bryggerier, Mälterier, Fa-
briker, Mek. Verkstäder, Laboratorier, Affärslokaler, Förstugor,
'Badrum, Tvättstugor, Magasin och K,ällare m. m.

TORRLÄGGER KÄLLA~E,
äfven sådana, hvilkas botten ligger djupt under grundvattnets nivå.

Försäljer: 'Naturlig Asfalt, Goudron, Asfalttjära, Asfaltfernissa,
Konstgjord Asfalt (=Asfaltbeck), m. m.

Upplysningar, råd-oeh kostnadsförslag lämn~s, beredvllligasiomgåend'e.,
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We~ter &. j\1orgrens
M-/e1{onis1{o Stenhq.gger-i,

Hornsgatan 57, Stockhol~.
Utför " 'Marmo·rarbetoen..

*
samt

Ölands kalksten för Trappor och Golf.

Guldmedaljer: .
Stockholm 1897. G~ne 1'901 •.

Post- och Telegrafadress: Wester i& NQ):gren, Stockholm.
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:: Lundgrens Fiskredskapsfabrik ==
Al/m. TeL 1022. STOCKHOLM Rikstel 2122.

12 Storkyrkobrinken 12,
rekommenderar hos Herrar Amatörer, Yrkesftskare och Återförsäljare sitt
stora, rikligen försedda och väl sorterade lager af alla sorters== Verkligt prima Fiskredskap ==

1 parti och minut till ytterst moderata priser.
, . ..•••.. Hängmattor ...•

starka och välgjorda, savll.l knutna som af väf, största sortiment till billi-
gaste priser.

Obs.! 1titogra/ierad priskurant i bokformat gratis på begäran.
Obs. ! Aterförsäljare erhålla betydlig rabatt.
Obs. ! Tillerkänd Silfvermedalj i Stockholm 1897. Guldmedalj i

Bergen 1898. Första priset, stora silfvermedaljen i Ge:B.e1901. Guld-
medalj vid 100 års Utställnlngen i Karlstad 1903.

Obs.! Fabriken är i tillfälle att effektuera äfven de största order.
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Guld-, Silfver-' och Silkes-Broderier,
• - 29-

såsom ~ä~shak~r, Ant~endier, Kalkdukar, Bokpallar, Biblar,

Hand- och Psalmböcker, Altardukar, Mäss-skjortor, Prästkappor,

Vapen, Fanor, S~andarer, Uniformer, o'rde~sdekorationer,Mössor,

'samt å Klädning"r, Möbler, Krans- och Bouquetband förfärdigas

fortfarande af

Irl, lilhehlllim~.Ahlirem,
. I

P· b I" t STOCKHOLM,riS e on '

. med' medalj i ,17 Drottni1?-ggatan' 1.7.
Stockholm. ' . \'

o .' T-elefon: Brunkeberg, 1~4.

Prisbelönt

~ed medalj i

Lon.don.

~ Broderier och galon~r renoveras och transporteras.

Allm. tet. 62,92.Rikstel. 66 67.

Kla~a Expressbyrå
(Innehafvare: c~'A. R~~lre~g)

Sto:ra Vattug~tan'11.
Ombesörjer packningar och flyttningar såväl inom' hufvudstaden

som till och från landsorten, Transporterar pianon, res- och fraktgods.
Befordrar bref och. paket m. m, Ombesörjer förtullningar.

OlfS.! Förstklassig sjukbår och sjukstol. OBS.!..,
Full garanti för anförtrodda uppdrag. Mångårig praktik., "

Van och pålitlig person.iil.

Byrån öppen 7 f. m.-9 e. m•.. ~ -:.....,.~

oBS. Öfvertagit Nya Expressbyråns verksamhet;
-. 'lir '
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'R··l~' R··k' 'R··k'O.K.. o. o.

j~ . '~\ eJ?; A/"'\JB' \ ~I ~-v ,\ ~
:Tabåcös \. ?~ .

Cigaretter : "o~

A. 13.fPABAG8S
. \

. .
Rikstel fo~ 87 00. AlIm. telefon 98 88.
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IIIJ. dllJ Bi6)&Ok6)
.J. ;>

. Konst- ·och'. Skönfärgeri '& Ke~iska Tvättan,stalt
emottager till färgning eller tvättning allting, .hörande till
Herr- och Damtoaletten, och garanterar för utmärkt välgjordt

arbete'.

OBS.! Herr- och Damkläder behöfva ej sönder ..
. sprättas.

Alla slags siden färgas' utmärkt väl (il la Resort), och er-
, hålla tygerna ett vackert, och nytt utseende.

Postadress: 'f. d. RI-SACK.

Rockar, .
Byxor och Västar,
Schalar och

, Bajadärer,
, Borddukar,

Klädningar, ~ap~
por, Halsdukar,. .

Bodar:
. ,

69, Drottninggatan, ,69.
Allm. Tel. 10165.

6~Kornhamnstorg ,61,
Allm. Tel. 22 13.

F'a br-ik ochMo~ttagni~g: ,

,3 O .8., GreftuTeg'a, tan 3'0:' 1\.
, Anm.T~I. 15<~6'1" <, .;

Order från landsorten expedieras skyndsamt. '

' .. ''-.
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_1).28 LÄSTMAKAREGATAN 28,~
utför Plåtslageriarbeten, Taktäckningar med koppar ,

skiffer, zink samt galvaniserad och svart plåt,
Spis- och Kaminrör, Röksugare, Takstrykningar och

Reparationer m. m.
Förfärdigar alla sorters Bleck-, Koppar-, Zink- o<;h Mäsl"

singsarbeten samt all .slags Metalltryckning.
Rustningar m. fl. arbeten för teatrar, Skylt-, Gatu- och

Järnvägssignal-Lyktor, Lampor, Fotogenkök och'
Kokkärl m. m.

Badkar och Duschapparater.
Förtenning med rent Engelskt tenn alla. ~a.gar.

Obs. ! Beställningar från landsorten emottagas.
. ~ .

Palmqvist & Östlund.
28\ ~ästmakaregåtan. 28.

Tel.: Allm. 5286. 'Riks. 5387.



AW . ITZ·WUn;QR S'
HAN DELSAKTI ~BOLAG,

Ya s'ag_J;3; ta., .st~JOkJi.i".
RikstfJlefon. 1234. .A.llm. tele:lon. 84 0:8. ,

Filialer,: ~. DJM)t_1D .itaD'I~cb,lkailsgA,,~n2.
, ,

Lager ~f:. '

Krill, Bev.r,'.""gt,., nskredskap,',
Am"."nition och $gqrt.rtIW.,., \l1,l. m.

qJ ag tge vär,_.- '

Engelska, 'Belgiska, Tyska och Husqvarna.

Hundbröd Hundbröd .
22 kr. pr säck

innehållande 50 kg.

50 öre pr kg. i påsar

, a 21/2 och 5 kg.

Hundkorgar, Hundhalsband.och Koppel.

Fyrverkeripj eser.
Kulörta ,Lyktor, Fa"k/or,

Dynamit, ,StulJin,Bergskrut.
Skidor, Staivår, KliIkarm. m.

Ad1'esskalendCfm 1906, 3
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'L ~'. - Tjllerkänd SilJvermeday å o :

~~}!Stoekholmsutstältningen 1897. o ~ _

o'~ • _. o G~ne~~~tälIni~gen.,_Ilol. ~~~~;<l"" il

~Kött:~ Fläsk- och Korfaffärl ~
~ (Försäljning i parti och mlnut.) _ ~

§ Kontor, .. Slakteri-: .och Korffahrik: ,.~
~ Karlberg~vägenN:ris 6-2'& ~~~ ~
~ - --o - • Rikstel. 7122: Allm. tel. 7907. -.:.;~

~ ~.~ . Fjjpsäljningslokale:r: .u
~ 10 Kungsgatan 10. cl
te Rlkstel. 12 32.• Allm. ter. 42 68. <b'.
~ ~
~ lO Norrtullsgatan ro, s
N Rikstel. 4208. AlIm. tel. 18883. '1

~ 22 ~arl~vä,gen2 2. ~
~ Rikstel. 21 79. Allm. tel. 154. t::1o ~
~ 57 Kungstensgatan 57. te

Rlkste], 21 80. AlIm. tel..112 se. ~
~
Q.

~
,~

68 St. Badstugatan 68.
Allm, ·tel. 5347.

62 Xarlbergsvå.gen 62."
_' AlIm. M 13070.

1.elegraj'a,dre$s: N Q'r,rrrtalmbQlaget ..
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Byrå för IlIfskin'sk,rifninu·och :ö~ersåttningar
Of ,•••••. ~ • "". 'o ' " '.,' •

Stoekholms, äldsta'" maskinskrifningsbyrå,.
Innehafves sedan 1895 af Ingeborg Taflin.

Med Skrifrnaskin ..~.....:>;,,, ..,.;.;.\~.. lag~g, ända till
MedSkrifmaskin och.Optimus- ' ...,

Hektograf ::;:.: .: .. , ~
Med Skrifmaskin och' Dupli-

I,

cator ) :.......... ?
(' .1

~t "J

Speeialite:': korrekt .renskrifuing ~r' samt öfversättning
'! . till och från främn,iari:dt( språk.vÖfversät.

tare med fack-och' akademisk bildning tilf
, 'och från de flesta ,europ~i'sk<l-språk. . 'I

,., .. ~ ''o... • ~ h ;J

STENdG~A',FI. ,~
Enskilda rum för.dikt~inti~sk~ifning.:'
Kassaskåp för Handlingars ..fö, varande ..
Försäljning af skrifmaskinspapper och skrifmaskins-

,utensilier af prima kvalite. '
·.i Kontorstid 9-:5. :~, Lördagar 9-4.

Andra tider efter öfverenskommeJse.

N:o '3<'B Klara Västra ,Kyrkogata ~:o3 ..R·
(Strax ofvanför Vasabron.)

6 ex"

30 ~',.

> » 2,000 »"

.AlJm.tel. '11702. , , RIkstel. 6061.
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ffkmans, . y._ Sni:ckerifab riks-Aktieb olag, "
•.. I

STOCKHOLM.,
tta6l seJan '1858.

Hufvudkontor och Fabrik : Strand vid Utfsundasjön.

RJ~"t l' (:)~.'~ ~Allfu.'"e:1, ~ 10,

Byggnadssniekerie-r, Butikinredningar,
,Pa:r,kettgolf

af ek med inläggning af mahogny, valnöt, lönn m. lfI. -träslag.
Packlådor och Packlådsämnen.,.

-M
•• Q)

'~ c»
'" ::l... O tIl . ,~ .c:u: , ':tU

M ~
~~ re ~ -- O O
fl)

~. ..= 1:'1'm ,.,... cc.- ~ m re ,.~env .~ r-4 ~~c..
~

M ,~
.~ ai

CI'\ Q)
~ ~ -E

~ ~ CC
fl)

Ao4

Ekmans Nya SniJlkuiftbrits'·
,4 kt ie b o I a g.

Sto c kh o l rn ,
Fabriks-M~rke. • _" Fabriks-Märke.

Telegrafadress; Ekmans,Sto~kholm.
PcQs1;adress:Stoekholrn 1. Postfack 143.
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Ekm•. ·lyaSnick,rifabriks-titieIJaIag;
. 'STOCK'H'O~M .. "

" Jt •••. ,..,.

Etabl. se:dan 1858.
. :l

Handels •..B,päd,gärd vid
72 & 74 Mästersamllelsgatall och Vi-.:);tel'vägell.

, , . Al hn. tel:efory ~07 8~

Skepp.i~~~-B.ä~«'.d~d
Bar-nhusvtken, .söder om 'Atlas.

Allm. telefon 15341. • "

ACcJ~IDings~oJiib~ J. ft I'

a Östra Järnvägsgatan 8.
Allm. telefon. 52 88. Rikst.eh~fon 549

:med anknytn. till brädgården vid Mästersamuelsgatan. ,j

Försäljer därs~ädes:

Plankop, Battens, Bpädep, ~egiap,.histep, häkt
af furu och gran i alla kuranta dimensioner.

, Packlådor, Packlådsämnen, Rutstaket, Sågspån,
'I'ak- och VäggfJ·äll. '

t ByggnadssI).ickeri:'
Karmträ; Foder,' Sockel, Poster, lo~holz, Panel, Boasering, ,

Lister, Hyflade, SP~ntade, Pärlade och Fasade Bräder. ,

g~~ ~~:~::.mmm
I . i ~•. , .. '. - . ,.<

. Största lager i Stookholm' at'
Ån g t o r ku dt; H9fl 00 t Golf trä ..

ACd.-koniop i Stoekhol:m _
a Östra Järnvågsgatan 8

Teleqrafadree«: Ekmans, Stoekholm;
'Poetadres«: Stockholm 1. Postfack 143.
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Allm. tel. 3 56.

finnas ständigt å lager. Beställningar utföras å allt
hvad till yrket hörer

på möjligt kortaste tid .och till billigaste. pris hos

'J. A. Stenström,
Hamngatan 17.

RIKS 3522 110 16

Svensk Förhydningsmassa,
prisbelönt vid Helsingborgs Industriutställning 1903,

.har hittills visat sig som det bästa golfbeläggningsmedel och oöfverträffadt.
Btand- och Dragfritt.

Är under dagligt bruk å de flesta offentliga platser, såsom: Kungl. Flottan, Skolor,
Sjukhus, Ämbetsverk, Affärslokaler, Fabriker, Förstugor, Balkonger, Väggar, Bad- och Bo-
ningsrum.'

Prof,/er och Broschjr~,. gratis på begäran.
J. SCHEJÄ.

l Stockholm.



&~L~"Jf~OOBY"
, ~

. " KungI.Hof~L.everantör""" ':~"
, .:, \ . I' ~

IIrnr[isk In~trllIn8ntlllak'ar8och Banna~sl, ,
4 Oxtorget 4.

Prisbelönad i. In- och ~tlandet.
Förfärdigar och håll-er ständigt lager af alla slags bandager och

kirurgiska instrumenter, såsom:
Bandager .för .snedhet, plattfot, krökta ben och klumpfot, Konstgjorda

ben & armar, Bråckband, Liggdynor, Maggördlar, Resårstrumpor, Suspen-
soarer, Träben, Kryckor, Urinreservoarer, Bröstglas1 Diapparater, Hörsel-
lurar, Katetrar, Koppinstrumenter, Knifvar, Respiratörer, Saxar, Sprutor.

Tennsprutor, Glassprutor, Slangsprutor, Pumpsprutor. flera' slag;
Injektionssprutor, flera modeller m.' m. , '

Specialitets Bandage.
Post- och' Telegrafadfess endast: G. L. J ACoa Y, Stockholm.

Bepa1'utWne1'utfÖ'ras skyndsamt. Allm. Tel. 4939. Bikstel. 7149.
... .., '.

J. LIND.
Pappersaffär

Tel.: Riks. 676 .. Ro S e il b_ad 2 Tel.: MIm, 7502.

, Stockholm.
, ,', r' .

Lager och försäljning af~

Klippans, Iiessebe. War~e '&. ,j\1unksje
tilloerkningar. _



, Jlktlebolaget
5venska . Aato'matfabFiken

STOCKHOLM.
Kontor: Biblioteksgatan 5, 2 tro

R'i'ksfel. 7027'. AIl'm. tel. 8' 2'5'.

-:40 -

Verltstad: St. Badstugata:n 43 & 45.
RiksteL 62 61. Allm. tel. 2 40>.

Telegrafadress. Automatfabriken.

Levererar och uppsätter fullständiga

Res t-auran t-A utorna t-e r
af egen tillverkning.

Utbyter
äldre och otidsenliga automat-

apparater.

Tillverkar
varmmjö1ks-och svagdricks-
automater för skolor och'verk-

städer m. m.

Tillverkar
portativa smörgås-, kaffe-,
och maltdrycksautomater
In. lll.., m. m.

Kostnadsförslag, ritningar och
kataloger .på begäran.

OBS.! Enda svenska special-
fabrik!

Våra automater äro paten-
. terade i de flesta. kulturländer.
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.$\7en5ka .00'0000 00

~la5för~äkring5-
00 00 00 okfiebolo qef,

Stiftadt 1884,

meddelar försäkring af spegelglas i fönster,
dörrar, trymåer o. s. v.'

. \

Skeppsbron 18, ·Sto~kholm.
Rikstel. 45 24. Al/m. iel. 26 96.

. .

OBS.! Skyndsam och liberal skadereglering,

OBS.! Fasta och billiga premier.

. '.. ' .... ~

~ 1\ ~ 1\ ~ ~ ~ ~ ~ ~~'~~,_~
. ,,' .' .' .' - , .. ~. . ~
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. Stora Nygatan 35, Stockholm 2.
Rikstelefon 393. Al/m. telefon 11 76.

, Komrriissionslager af·

Mun~sjöA~ie Bolags i Jönköping,
utmärkta. och välkända tillverkningar af,

Papp för ytter- och innerväggar, Asfalt-Takpapp, Iso-
leringspapp, Grålumppapp och Taktjära.

Omslagspapper af Fidele-, Kraft- och Sulfitkvalite.

Brukspris m.ed hög rabatt.

Partilager af

Jönköpings Tändstickor ..
Agenturaffär i:

Kemikalier, Droger ID.' ID. -
för framstående utiändska fabriker .

. . Prisförfrågningar besvaras omgående.




