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Det

örsämrar
xten
i boken

Hyflade och ohyflade Trävaror, alla slag, levereras
l fulla vagnslaster
(äfven mindre partier) direkt: från
• Angsågenfill afnämare i Stockholm och .Iandsorten.

Möbler;, .lnredningsarbeten för banker, butiker och
affärslokaler, Paneler såvä'l \i furu som ädlare träslag.
~

Förstklassigt

~aQrikat.

*'

Moåerata priser.

~

Kostnads{öl-slag låmnos PC( begäran.
Ordres emottagasuf

,'o

7

Gustat CaiJbe!1-

Kontor:
- ~

.

Barn hu s g a t a n 18.

Rik'steL 613.

*\

Allm. tel. 7856.,

~~

-4'f-

Kostar .endast
3/4" öre pr timme ncht 00 normalljus.
Bästa och billigaste belysning för

städer, villa-samhällen, järnvägar,
parker, fabriker, verkstäder, meje...
rier, butiker, båtar m. m.

.

Begär prospekt.

"AKTIEBOLAGET
-=-=, STOCKHOLM.
Filial:

LUX,
==-~-'

M A"L M Ö,

"Gustaf Adolfs torg 65A.

.
.,
•

o .•

j

-4,5-

•

Thure, 1\nrneb,erg

&(:0.

lftejeri-, &- lsundtmunnuprcdukter.
GiPeftllll"egat
~nm. tet, '8'6 Z14';

o.

------.

-

'71.

Rikstel. 55 54.

Speci.!JJiteer,:

Mejeriem.ör
50 ooh '~kilo

••

'

_ , .'

OJ:tyr3dt, ~:3:4'~~Jlt

y,

,fJärdingar, och paketeredt vi

,

kg. bitar.

Mjölk & GrFidde
filtrerad och pasteurtserad.

'Ägg
i kommission från 'Söderrnanlands och 'Västrwrilanlls 'läns 'fjäderafvels-

.föreningar.

e. o. Hofrättsnotarierna

SVOll Lllldw~l & RolJBrt 'NOrmll,
Led, af Sv.eriges Ady,okatsamfund.'

Kontor:

St. Nyptan

.

'8'8,2

tre

.RA-ttegån:gilT'

(äfveni
landsorten), inkasseringar, konkurs- och
-Sterbhusutredningar, i;estamenien, arfskiften, kontrakt, protokollsföring
vid 'sammanträden, bolagsordningur, 'fil'maregistreringar samt 'Ofriga
juridiska uppdrag.

Fastighe~sförsäljning & Inteckningsplacering.

Kontorstid: 'kl. 9-4.
Persenlig' mottQ.g~ihgstid: kl. lO~T2;
Rikstel.

1747.

*

All"!. Tel. 1212.

*

:liu-4.

Telegrafadres$: Lundwitt.

Sveriges snabbaste oehbäst underrättade nyhetstidning samt m~~f anlitade annonsorgan.
utkommer i,

ST

oc

~2

upplagor

K H O .L.M S..
uppla~an

och

7

, ' .hvarAe~a med

.•

,N A T I O NA L ..
upplagan

nummer

Pris pr år Kr, 12.-

veckan.

.Pris pr år Kr. 5.50

Annonspris pr millimeter:
Endast Stockholmsupplagan.
Före texten
Efter texten
3:dje sidan
Sammanträden
Bestämd plats

,

Båda
Före texten
Efter texten
il:dje sidan
Bestämd plats

Endast nattonalupplagan,

10 öre
8 »
:. 10 »
å »
20 »

Före texten
Efter texten
3:dje sidan................
Bestämd plats

6 öre
å ;>
6 ..10 ;>

upp tag or-ne.
,

~
,;
1. ••.......••....

r •••••••

12 öre
10 »
12 ;>
24; •.

För annonser i lördagsnumren heräk~as 10 % förhöjning, utom för .
dem under ruhriken» Sammanträden».
För ramar betalas 1-125 mm. 50 öre, 126-250 mm. l kr.,
251-500 mm. 2 kr., 501 mm. och därutöfver 3 kr.
Åt respektive annonsörer, som under' ett kalenderårs lopp hafve
annonser införda till sammanräknadt belopp af minst 500 kr., lämnas 5 %
rabatt, å annonsräkning på minst 750 kr. lämnas 71/2 % rabatt och å
räkningar, som 'uppgå till 1,000 kr. eller därutöfver, 10 % rabatt.

DIGBNS NYBB~BR.

-

47RIKSTEL.

,:,

~'"

22 26

".

::.~}•. Nygatan 12

tro
'\: ,<~:~~~~/"
J,

A)ktiebolag ..,",~~,"\
"
Leides,~,orffskafiskreQil<ip~fijb:ri~~!l
«-:»
.~'i~:/) }

,

•

,.. ,1.

, .,:;- ·~,;t~\,';'~,~>·:~::·:"<'·:··l·-<"~~·'·.:'}

' .• ".':-

.

Rekommenderar'till Ue~rar Amatörer,
stora
sorterade,lager
a,f ~
'
'

~.:
i pa.1!ti, ?~)1(minqt

".

"-0'"

Endast prima fiskredskaper

såväl af väf

·priskuränt.

so.m knutna

för'~ret· gratis'

•....

och\ateMÖ'~sälj~~
:" ....•
':/>(,:'

-.:.

<>,/ _•.\

tm .p\~ts.ensbilligas,e priser.

Hängm.attor
OBS.! Illustrerad

"~"""

Yrkesfiska.re'
...

till billigaste
påöegäran:

sitt

y je:'
,;r.'

priser.
~

i

OBS.\ Återförsäljare er1J~Il~b~stavillkor.

".

OBS.! Tillerkända Guld- och Silfvermedaljer

silväl i Sverige som l utlandet.

.

lildb~QmsdiridiskI AHirsbJri
Mal~skill~8:dsJJatan

38.

~r:J;'OCKH,O;L:J.v.L
Allm. telefon 127 22.

R.ikste/ejon 5312.

.

Biträdande Jurist:

,

Filosofie Doktor och vice Häradshötding

o. J. jIul~r~n.
Kontorstid;
~

kl. 11 f. m. till 3 e. .m..
..J;

.'

Byrån åtager sig rättegångars utförande vid alla svenska domstolar .sarnt inkasse:ringaF,o förmedlar köp af fast .egendom; inleder 'affärsföretag och upprättar,.bouppteckningar, testamenten och äktenskapsförord.
.,
Därjämte vill byrån använda synnerligt bemödande på att medla mellan tvistande,
som vilja förlikas utan rättegång, samt att söka åst dkornma ackord -mellan-gäldenär
och borgenärer utan konkurs. '

-"8-

Eta.blera.de 1.8". '

- Slu$splalt

.D,' ;oe9. o,tiskll'
-----===,

~3~
vattotr

U1fOWfaitq1tett.

Specialite:

Marln:Ur, ,'lakt·Knntr,eUJJr,
tle~ sYS,teol.

KMltr~n·bönk8r l
Sallnometer

-f0m80r.

i metall och glas..

Alla sorters Aärometrar tlllverkae

efter mönster.

~L.öfgrefl

~effergU(5f

TA-PET~A'FF ÄR

Rikstelefon 30 ss,

S T-9"CK H'0'L M.

JtlIm. Telefon 833@.

------*----Gförsäljningsmagasin:

1 & 3 Humlegårdsgeten

1 & 3.

$törsfa' lager af

.

'

-

.suel1S~a, fr·ans}{a, a;ys~a oeh El1geJs~a

Tapeter, Bårder
,

och

Dekorationer

samt

Takrosetter, Rullgardiner, "Gardinkornischer, Portiere~$tänger.,
, Gardinhållare och Papp m. m, tiil billigaste .priser.

-49

-

Pubriks- och Hundels-

Akti,bQh~a8t HY;Y.alA
La,gep a~,

FÖJ,"bands-och Sjukvårdsartiklar, ~emiska utensilier,
Kemikalier, Tekniska artiklar, Tvåler 'm. m. ,
~olagets ~örsä.ljningsmagasin:
,

]{arlavägen 2.

/

Al/m. iel. 615. . Riks- 1785.
,

':Ii,.,

,',

Bolagets Kerntskc Fabril{:
Brahegatan l.

J. ~

Al/m. fel. '52 10.

..A;NNQ7VJ:ST

--~

31 Bögbergsgatan 31. -.~--

SvarfninlJar i irl. alla slag utföras, Särskildt ftartJ.hållasarbet~o
för Byggnader och Industri~h, Käglor och Kägelklot, m.m.

Partiarbetenaf Gardinstänger
och RO$ei~r
utföras af såväl, äkta
träslag, sås~~ ~k, ValQ9t ~.h M;ahoEnY
etc., som l imiterad Valnot, Ek, Mahogny, svart, hvitt, grönt, guld, hvitt
och guld, m. m.

Katalog på begäran.
A:l~,th.tel. 35'" 1.
Adresskalender'/l

190(;.

4

-

50-

Skräddare
Stora Vattugatan 1, 3 tro
Rekommenderar sig för utförande af'.:

'

_.~.Civila kläder

.~-

samt allt hvad till yrket hörer. --::---_._==-Obs.!

Profirer af moderna tyger finnas

elliid till påseende.

Allm. tel. 125 84.

F."JONSON & 0°
~..

i

"

,

Kontor:

51~'.

. .S kånegatan:

1,:;;~Y2,~..J~'-===:==-",
R. t.1345.· ,
f:.'

.

.)

:i'

A. t. 3705.

'Brädgårdar.
. ;i·.~

"

.

~.\-;.

Liljehol mer:tl,och
Södr'a'
~
.'

;:

,}l

, 'Ängpåg

och hyfleri:

Igelstad, Södertälj~ 'och':Ock~lbo.

-

51-

Nya tariffer m.ed billiga premier.
Nya liberala

försäkringsvillkor.

~
Under den danska statens
kontroll samt med koncession
att drifva försäkringsröreise
i Sverige.

Den svenska afdelningen: ,

Samlad garantisumma:
30,000,000
kr.

Fredsgatan

Aktiekapital:
4, O O O, O O O k r-,',
hvaraf garantifondsförbindelser
: ,3,QOO,O?O,

13

I

STOCKHOLM.

kr.

A T.641 & ~8 89.

R. T. 5413 & 5415.,

•••..ED:ergiskaagenter med goda referenser an:tagas..•

",BRAND·,

,

fÖRSÄKRINOSAKTIEBOLAGET

'!'NV~ D.AN.,SKE"':
, (Grundadt 1864 i Köpenhamn)

sr

,"

'cc"

"

~
~
~

Hufvudkontor för Sverige:
:

~
~
~
~
~

~

meddelar brandförsäkringar å' fast 'öch lös egendom
på billiga 'och, fördelaktiga ~illkor.
.: '

~
~

"

_'

Fredsgat'an

~

,i

~

.3,.
Allm.:tel.

~
6,41.

-
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BJ- rs tcd ts ~__
Ir a Handels-Institutet,
smt-, Språk .. &

Ö
____________

STOCKHOLM, Smålandsgatan 31 B.
Rikstel.81 15.

~llm.Tel. 12058.

Handelsläroverk med sarskilda fackafdelningar. - Ars-, ter~ins- o. 3-må.n:s:kurser för Handel
(gross- 00. minut-l, Bank, Fabrik, lIandtverk, Landtbruk; Kommissions-, Speditions- o. Agentura{fäl'er m. fl.
im!lIF"o

branscher jämte öfning i hithörande skriftliga expeditionsgöromål vid Tull-, Posto, Järnvägs- o. Ångbåtskontor
samt undervisning i enskilda ämnen .
••.. Bokhålleri (dubbelt ital. o. enkelt) för alla branscher. Kalligrafi,
skönskrifning (alla stilsorter): affäl's- o. rubrikstil, rundskri{t, träskrift
o. textsti/.
4l1m. Kontorsgöromål, Räknekonst: handelsaritmetik, geometri o. algebra.
Vä.xellira., Maskinskrifning, Stenografi, snabbskrift. Korrespondens,
svensk o. utländsk. Allmän Handelsvt;tenskap. Lagkunskap: växellag o.
allmän handelsrätt.
Språ.k: Engelska, Tyska, Franska o. Italienska.
prospekt kostnads- 1IIli
~lever mottagas dagligen. - Obs,!
•• fritt på begäran.
Afven afton- o. söntlagslektioner.
Brr Affärsmä.n! Väl utbildade skrif- o. kontorsbiträden rekommenderas.

Illustr

--.m

Stoekbolms Räkenskaps- el Renskrifnings-Byrå
.

(Inneb. P. Tb. Björstedt),

Smålandsgåtan 31B.

.

Tel.: Riks. 8115,

~lIm. 120,58.

Bokslut, 'Bokf'oring, Revisioner, Kalkyl~~ng o. Of'Versä.ttningar
m. m. utföras [ort, omsorgsfullt

o. billiqt.

'u"iS Kandidat S. DRHLBACK,
fldvokåtJ
ödep(vid Stadsgårdskajen) Stadsgården14AII
(hörnhuset

mot Mosebacke

trappor).

Träffas hvardagar kl. 10-11 och 3-4,
dessutom på Lördagar kl. 7-8 e. m .
.och på' Söndagar kl. 10-11 f. m.
Andra tider enligt teletonattal.
Mottager uppdrag rörande:
Svaraniletalan i 6rottmål.
Kommuttala tvistefrågor på landsbygden och
Rågångs- och andra torda4:visler.

Bellfeleron: Ma1."'ia 800,'

'*'

städer.

ilHisteJ.(jfiJn78iJ4.

-
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Skinnb~redningsaffäF

6 Handtverkaregatan

6.

Pälsskinn från de enklaste till de finaste, för Körsnärer, Herr- & Damskrädd are, Modister, Sadelmakare m. fl. i parti och minut.
Lager. af färdiga pälsvaror, endast egen tillverkning.
Herr- .& Dampäisar, pälsjaquets samt alla slags ,finare pälsarbeten
utföras på beställning efter praktiska råd,
'
Modeller, verktyger och tillbehör för buntmakeritillhandahållas.

Pälsberedning och renovering af alla slags pälsskinn utföras efter väl".
känd metod.

ltäf-~Må.rd-, Utter-, Säl-, Xatt-, Eko r- m. fl. vilda djurs skinn uppköpas till högsta pris.
Allm. Tel. 70 66.

.
Rikstel.

~864.

-

54-

STOCKHOlMS·TIDNINGENS,ANHONSPRI~
Stockholmsupplagan (c:a 65,000 ex):
Före texten
Efter texten
3:e sidan

Landsortsupplagan (c:!l 65,000 ex.):

23 öre pr rad

.'..•......

Före texten
Efter texten
3:e sidan

18
23
\

'i

23 öre pr rad

18
23

I.'

.

Båda upplagorna (ca 130,000 ex.):
Före texten
Efter texten
3:e sidan

.38 öre pr rad
28
38»

'*

'*

'*

Diverse-, hyres- och tjänsteannonser samt förloradt
införas på smala spalter och är annonspriset för. dessa:

I en upplaga:
Platssökande ....
Lediga platser...........
Önskas hyra
Utbjudes hyra
Diverse .....•.............•...
,.
Förloradt
och tillvarataget..

Båda upp\.:
Platssökande ............... 16 öre 'pr rad
Lediga platser ...............
20 »
»
Önskas hyra ................ 16 » » »
Utbjudes hyra ............. .. 20 » » »
Diverse .........................
23 »
Förloradt och' tillvarataget ..........
»
23 »
»

11 öre pr rad

13

»

»

13
10

»
»

»
»

»
»
»

10

»

»

»

11

'*',

'*

och tillvarataget

~-

"

För skiljelinje i en eller båda upplagorna: 5 öre pr spalt.
OBS.! För särskild plats beräknas-öö proc: förhöjning.

Rain 50 öre-3 kr. efter ramens storlek.'
.
Fådelse-, förlofnings- och vigselannonser i Siockholms- eller landsortsupplagan
i kr.: i båda upp!. kr. 1: 5Q. Diidsatuumser 18 öre pr'i-id i vare sig endera eller
båda uppl.
.
.
.
..
Annonser om sammankomster i endera uppl. 12 öre och i båda uppl. 16 öre
pr .rad, - Annonser om affärssammanträden betalas med vanligt annonspris.',
.
;
För ann0J.lser i lördagsnumret tillkommer 10 proc. förhöjning å samtliga'
ofvannämndapns
med undantag för tjänste-, hyres- och sammankomstannonsei'.:
För annonser' från utlandet beräknas. 50 proc. förhöjning' å: samtliga .ofvan-,
nämnda pris.
.f

.'

. •

,

, ) Rabatt
500 kr. med 7
\'~.

lämnas

1

,,'

:j

/2

% -

•

~

L

•

' •

i.;.

.

_

t .

vid annonsering för minst 100 kr. med 5 % - för mi~st
fi:).rminst 1,000 kr. med ·10 %, allt för år räknadt.'
,

t

'*

'*

'*

. '.
.För HVAD NYTT I DAG?, Stockholms-Tidningens sammandragna upplaga,
;gjH~a -efvanstående ..villkor, men annonsprisen utgöraierrdast hälften. af samt~lga
.ofvan noterade; såvida beställning för både Stockiiolms- Tidningen och Hvad N'!Jtt
.i .dt;'g ~ sker samtidigt. Minsta annonspris 25 6re.'· Skiljelinje 5 öre.
;;-"
;~..:
\

-

-

-.

STOCKH'c)tMS~T:rbl\11i\fiiBMt,14fi}@f
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Patenterad, ~verisk
uppfinning

I

Modern ugn rör uppvärmning &; ventilation
,

I

Ekonomisk!
Hygienisk!

Systemet är tdlliimptuit för

Ka'minep
för

Kakelugnap

uppvärmningsrymder a

,25-500

kbm.,

för rymder af

50-1,500

afsedda- för :

för rymder af

kbm.,

afsedda för:

Cenlral-Var~apparater
600-2,000

kbm.,

afsedda för:

A1färslokaler, verkstä- Privatbostäder, kontors- Villor, .skol- och sjukhus,
der, tamburer etc.
lokaler ID. ID.
större affärslokaler etc.

.Em1nentsystemets

fördeJar:

1. Jämn och behaglig värrile dygnet om. - 2. Sund luft. Ej torr »kaminluft», i hvilken äfven blommorvantrifvas.
- 3. Lätt och bekväl)1skötsel. -'4.' Stor . accomodationsförmåga. ,- 5. Ringa bränslekostnad. Enär förbränningsgaserna före bortgåendet afkylas till särdeles låg temperatur, kan mellan 80 och
90. % åf den i. eldstaden alstrade värmen tillgodogöras. - 6. Spar:.adtutrymme
och billig anläggningskostnad. -.T Systemet är tillämpadt för centralvarmapparater,
kal<.elugnaroch kaminer. - 8. Aldre kakelugnar omsättas till eminentugnar, och kan
systemet i de flesta fall äfven införas i äldre hus. - 9. Ugnarnas utstyrsel lämpas
efter de mest. skilda önskningar.. ....:-Vitsord och upplysningar, p;rospekt,ochkbstriadsförslag på begäran.
Ugnar, ventiler för varm- och friskluft. evakuation och cirkulation;
galler, råkhutvar af Johns och Groves patent m. m. å lager.

imspjäll och

Centraluppvärmning
för ånga o. varmvatten,
tilations- o. torkinrättningar
m. m. af Aktiebolaget
nents tillvel\kningar.

venEmi-

lIyhet inom ventilationsbrtinschen:

Direk~ tillförsel af yttre, icke ,förvärmd
medelst
. luft
.

.L U fl f Ö r d " I n i. n g s f i I Ier.
Rationellaste och billigaste system. Utmärktes med »Grand prix» å hygieniska keugressen i Paris '1904. Guldmedalj å 'värld-sutställningen i Liege 1905.
Lämpligt för boningsrum, skolor, sjukhus, kontor, fabriker, samlingslokaler,
[ärnvägsvagnarvkajutor m., m.
','
Narmareineddelar: .

:lJ.llJ~~;N~Ö~,

IVl\~. LANDq~E~.:,

Byrå för uppvärmn> och ventilatiOlisanläggningar. Generalagentur för Eminentsystemet, agentur för .A.-B. Eminents sanitetstekniska afdelning. Exploatör inom
,.
. Sverige af filtersystemet.
"
'
Allm. Tel. 4503.
Byrå öppen 9 f. m.-;-7 e, m.
Telegramadr. :
Rikstelefon 69 07.
Reg~ringsg. 99, Stockholm.
.Värmeventil.
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t{
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t'
t{
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ko·n

••.•

t'

I

t(
t{
t(
AJ

~

t

t(

I-nIe··

ni

,.

köpa Edert kaffe billigare-än
hos oss. Våra kvaliteer äro
de bästa, de köpas direkt
från produktionsorterna, äro
omsorgsfullt utvalda, väl rostade, särdeles välsmakande, men likväl billiga!·
Jämför gärna vårt kaffe
med hvilket annat som helst
och köp sedan det bästa.
Ni kommer då alldeles
bestämdt att göra Edra inköp uteslutande hos

,.
,.
,.
,.
,.
tA

~
,..
,.
,.
,.
tA

~

!i~~tI~~~~S
~O!!~~~~
~

Rikstel. 88 39.

l
Allm. te1. 98 33.

,.

~~
•••••••••••••••••
I

Barnhusgatan 2 (midt för Hotell Fenix).

Utför beställnin~ar med största noggrannhet, såuä] uniferm- söm eiuilt arbete. Billigaste
priser

garanteras.

Ny~t serteradt

~öda in- eeh utländska ty~er.

la~el'

Ele~ant snitt.

Mot~ager äfVen reparationer.

}\lIm. (felet. 153 07.

af

.~dvokatfirman

La2ercranlz, .Daldn& .Appelbom
30 Dpottnin,ggatan

30

I

STOCKHOLM.
Allm. telefon

9874.

<8> Telegramadress:

»LlLIUS».

<8> Rikstelefon

9874.

Innehafvare :

IVAR LAGERCRANTZ ,I,
Juris Kandidat
e. o. Hofrättsnotarie.

'i'

HJALMAR DALEN

,I,

vice Auditör.
Ledarnot af
Sveriges Advokatsamfund.

~,

NILS APPELBOM
e. o. Hofrättsnotarie.
Ledamot
af Sveriges Advokatsamfund.

--~--"*----

BOLAGSBILDNINGAR
RÄTTEGÅNGAR
BESKATTNINGSFRÅGOR
INKASSERINGAR
LEGALA HANDLINGAR
BOUTREDNINGAR
Kommissionärskap vid öfverrätiernu och administrativa verk .samt
öfriga juridiska uppdrag.
Kontorstid: 10-4.
Personlig mottagningstid: 10~11, 2-:-:-4.

'~komagasinet' i)vecia
2@ Regeringsgatan

2~

rekom menderar

ett välsorteradt lager
af

•

,~tnrkn,ele~nntn, völ!iUnnde
billlga

SKODON.
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Afde~:lf:~:::;r~lng
o. inackordering,
egendomsf'orsäljning

'1~.Brun-kebergstorg 1~

ID, ID.:

'

Telefoner:
Afdelning
för
platsanskalfnlng:

.'

2' tl."

.

"

.Alim. 8440.

•

~HU

Mottagningstid 10-4.

.'

All

=

84 3~

.

förmedlar

e;

EgendomsfÖtlsEHjning .
.

'."

i\nskaffar

'." .

,.~äp.aPinnorr, Väpdinnop, ·llffärrs~, Sällskaps~,
Hushållsbitrräden samt Sjuksköterrskop.
~

-<?6'0S~ ~---förmedlar

.

l

,:-Uthyr,.

IQ8ckordcriQQ

I möblerade

. ..

I

i

.

-~

och omöblerade

1få.nin~al','·

"®i0c~beJIl)'
och

~ommal:r:rlöjen. '

.

.Aktiebo,laget·

Skåns k8,.'Cementgjuteriet
, i' STOCKHOL.

"

::,.i06 .Sv~_a väge~'
348.

,Rikste/efon
•

Allmänna Te/efon 6389.

$IZandinaviens,

* för

~O'6~

Gementarbeten.

, .

=

största fabrik

Utför,

*"

. '.

" B e t on g r u n d e r , P å I n i ng a r' ,,','
,'. .: och Dammbyggnader
Arlllerad'betonenligt
Grand' Prix

system Hen:ffebique

vid världsutställningen i Paris 1900

'"

'.

samt arbeten af

Cement, .Asfalt, Mosaik, Marmor och Gips.,

Vikt9ria'golfplåttort'~", ,':,':.
'.

.

I

Maskinpressade

~

'

Köhlers patenterade
. l,.

l

r

.'1

__
,

OBS. !Gipsdielen

,

"

".;

'.

al lQ -53 cm. diam.

dränerings1'ör

;:

cern errt.t.akpfat tort"
.

.

.1

;'.'j

ju.

,

för eldsäkra bjälklag och väggar;
I

- 80-

A~olp~ ~emons Altie~olag
" Etablepad 18&9.
Box. 118.

Kontor o. Butik: Mästersamuelsgatan 49
Telegramadress:

ALEMON.
Skyddemiirke.

*

Lager

Rikstelefon
Allm. tel.

750
5788
54 18

·18646

»

Skylldemiirke.

a:f

Fättgett, FettnissQtt, 01jott & I{emikaliett.
Aluu

A~moniak
Anilinfärger
Aspinalls Emaljfärger
Betzer
Benzin för motorer
Benzol
Blyerts (Grafit)
Blodlutsalt
Blysocker
Boningsvax
Borax
Brunsten
Bronspulver
Citronsyra
Dextrin
Fär~trä
Galläpplen
Gips, stuck- & modellGlaspulver
Glaubersalt
Glycerin
Gummi
Harts
Hjorthornssalt
Insektspulver
Kali
Kamfer
Karbolsyra
Katteku

I

Kranar af päronträ
Krita
K villajabax:k
Lim, alla sorters
Lutpulver
Lycopodium (Nicht)
Mjölksocker för barn
Naftalin
Naftalinkamfer
Natron (Bicarbonat)
Natronlut
Nicht (Lycopodium)
Orleana
Paraffin
Pergamentpapper
Pärlsand
Pimpsten
, Pottaska
Qvicksilfver
Q.villajabark
Saffran
Salicylsyra
Salmiak
Salpeter
Sand, hvit, Holsteinsk
Sandpapper
Sandrak
Schellack (Gummilacka)
.Smergel
<Smergeldnk

,

!

i

Soda, kalcinerad
d:o kristall
d.o pnlv, amerikansk tvättsoda
d.o kaustik fast
d:o
d:o pulv.
Sprit, denntur.
Stanioi
Stålsvarfspån
Svafvel
Syror, alla sorter
Såplut
Talk i stycken och pulver
Terpentin
Tjära, trä- & stenkolsTrippelsten
Tändstickor, Jönköpings
Vagnssmörja
Vallmofrö
Vanilin
Vaselin
Vax
Vienerkalk
Vinsten
Vinsyra
Vitriol, Järnd:o Koppar··
d:o Zink·
m. m.,~. m.
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H. G., SM8r~8r[~ ImDnrt-Akti8~~la[
:A.

~, .....•.STOCKHOLM.

'"V'

Importörer af alla sorters

~
Varumärke.

Varumärke.,

Stenkol, Antracit· &Cokes.
Lager af:'
Prima rökfria

Waleska

»

Newcastle

»

Southyorkshire

~

Wällugnskol.'

»

Smideskol.

»

Hushållskol.

»

Stenkolsstybb.

»

.aslffukrossall

,

Westfalisk

Stenkol.

Ångkol.
Stenkol., '

:Ai1traQit:

gjuteribokes.

»

'Engelsk 'ICa1fW:tcoIt~s-·()ch,Gasverkscokes.

l>

Poley Briquetter~'

H. G. SÖdOrD8r[~'llDD~rt-AtliBlIDla[
. KOtltor(R:
.

~lt.-_,~~:Sh}USt')slflan.J .

an massare use .
",
•
.'
." .
'.
"
,Ällm. Tel. ~5'82.
Rtk$tel.·575.

I'

Förman:

,

I'Allm. Tel. MaNa 7 87.
.

Oscar· Ed~.E~ell1uds
Snic~erifabrl's A'tlebolags lfederlag
22 Birgerjarlsgatan
AUm. fel. 15 500.

22 '.

Bikstel. 5'120.

föreståndare:

Oscar Ekelund.
-Specialite:

.

E K M ,Ö B ~"E R -.
Största

lager i Stockho]~

af

Salsmöbler,
Kontqrsm,öbl~r,
Herrumsmöbler;
.,Fantasimöbler
Amerikanska skrifrumsmöbler
'/'

,

.

.'

m. m.

Priskuranter och fotografier på begäran;
5 års garanti för möblernas hållbarhet. .
BILLISA
PRISER.
.

;

t

.

.

FERMEXPEDITION.
, . .. ".
.}

,

'

f

';

