
:'i "'" F , ""I, ,'\ l:; '>:, ~~l '- : . .. '\):~t':;;., , .,

·;~:~~mans.'·NJa..snickerif~W~~;Akt!Qbj)14gJ·
/:'cc" ...:',,''' ",S T' ",O.>C····,.·~n:~'L,,':~M. .~i,i.';.~.·,;'" ..'
-. ~.,- i A ' .:' :, ,~.:~ ~::.:~),. t.: /, ,~

, . '" " '; Etah.l,se'iJ~n 1S5§::( J. T'

" :', v, " Ra'nd~l;;::BrädgåPd' vid, 7,
• ' '" ~'1'i ~

72 &)~74: l\fä:ste:r~~Qluel~gatano~lrV~Jl~et:Y'ägen.\
r, , ';» ;~/t'i·<ttl/~<:;;,.'~~ IT;}\t1:lel0t)":~9i$~?,Jr",!;; j~,r~:~~~;t>,

~SK'ep'pj{ing's'~Bp'äddå~d "'Vie!"
,. n, . .: ',Barnhusvilten; söden :om1\:tlas~l.'."
I '. J ~ • '."~ I· ,

;. :' , ",Allm. tetef'on .l03!4,1. ... ; ,

y,' :1~f~~I~ing~lt()~t?~P;'
IOstfaJårnvägsgatä'n "

•. . . 'f .' Allm ..telefon '52 88.:.,,~jkst~lefoil) 549·'
;: ; l'"i ,.: med' arik~1t;;.;:tiil~b~äagära1~';':idM:r~tersi~l;uelsg~tan.(

•• j·;I.f"l:.1 .{- I

,,~ ' ..,1.,"'. ' FörSä<lj~:l'rhdäl\städes:

'~:Plä~k()ji,-13atteQs, 13Päde-tt;Regrått~"liiste]1;fliättt
" . ';.': ; ·af furu och gran i alla kuranta, dinlensioner. ..:. ". '.;, .;

Pa~·klådot·,Packlådsämne.ri, Rutstaliet, ;'Sågspån,
}t(, , ,.' Tak~ ocl{·YäggfjfHI. . . t,

~i1;'t-'4:. . '.: ',. -~ , '...•.-, ,"<;:"'" ',~ '-- .."","

.,,,';;:.,:'~{i" ':": "By:gglla;~a~~ickeri:. ..' .....
. Kar'tnträ". Foder, Sockel" pp~fer.,./Losho,lz, Panel;" Boasering;"

.. "",_', ..,. I J' -",' •.... ",.. -l" '. .." ."\- , ,", ".: 0_, _.. ,".· ~lcilelr:'~~:~I,:h::nfade/:~D~,a~~OCb,~:ade'Br~,e...:; .
" '·ITU. '. O ';'l~,Off"ar'(i~,~m~:'tTIc" '('

~ \ '{::'\.f ,~ f rh .,.,:, " f ,.~,+. ; Y·,; . :; :-; ~~~. 'l'{~~"l_;,~>'~;~<'~1i·(':n~1~~J'''1- ~-,-~i ,~,~. - ;\: a-.' "~l' )\., ~" "'0' O' '.'.;~ :~ ~::l ~.i'~. : ';':ri",·•.Hii<;'O'~~"4,. J'., . ~";' B'- ~~ ~.", ~~: ,"m:t.': .:~; '.. .t.::1IJ '. ., r., '~ :JLIIlJL ". '.t" . i "'<I) t : " • i"'" ',.-- "'«. '... J' ,o, f ,,1dJ.·'·' ':'~'~':'D";~c,,,,,,' ,;,';e:rlffigtep':v,e' ~. {I~~ "'j;; ,t et "'k'

,,;tl,>:~/··,,"y:·;.Jd "'~: : ".1' ,t.; , ~, :i. !ti: '}";i)I'!:j,}"~;'l"i,
:'.Fo,~l;;, ' ","; .. 1',StQrsta,,~~ger.l Stoekholm af U 't?',,"; : ;\!h~i';'~'b'i'
"'icA""t' .•• 'd t· 'H 1.' fl' dt G "l'ft:'" ... ' ,.<,.<),;.ng .or ~ a; , I'", t~~, .' ;0'0 ..' \'.,f' ~!".~ ,f;

",',.,'.1 . ':,,',-c • ,t':. > • '}".J'" ' '. '. -,.'t' ·.•·i·t '..... t ~ .•:, ' _ -,-,'f :" .. );.,~.• _,' ...•...~..,.~.",. ;,,...• >,-;

:,·;\ii:'~: 'l,', -: Af"d.-kOJitor, iStoekholml:2<,":;'!j!;~~1
~L,~'~~:f;:,,~';;\~_r~,~.~~-~8<"\"~O·· ': _<-0., J; ... ," 1.. .: ..-.;'j:,: '8e.-- -.,~;~:.~~,~~-h.'1,~t,;~:
,.,·.,;h.~Nl.i'~, ' . .st ra .,al$:n·v,a,:g,sgva"tan.,,;. .·..';it~;ir...);' ..,

"j. :i\":~"":'-,~'f:l_' ,"" '~;I'fr, .,.t~;.- '~.(";' ,', ",", '-~, ,"o ""-'1/t-"',:'1:"':'~"~"~~

. ·'·li't,~:h!.~.'.;>':;1?telkrir4i(Ldr,es$;':Ek'fftans, Stockhotm, " ",.:)~,"
, Il ·)~it,mt1J.i)Sf;.adr:6Ss:·stöckholrnl -. ,Postfack ~i,!3..';;,-; .

-', '

• , • \, : >' '

l·.•.;.."..'

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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-~~ -
Allm. tel. 3 56.7 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.

11016

Svensk Förhydoingsmassa,
prisbelönt vid Helsingborgs Industriutställning 1903,

har hittills visat sig som det bästa golfbeläggningsmedel och oöfverträffadt.
Brand- 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 Bro:schyrer gr.atis på begäran.
J. SCHEJA

Stockholm.
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e~L~a'A((JOBY t
'. '," , . " KungJ.. HOf-Lev.erantör,. ' .... , ' " .

J' Ktrnr[isk ,InslrulllonlIIiakaro och Banda[isl,
4 Oxtoget 4.

~risbelönad i I~- och Utlandet:
Förfärdigar och håller ständigt lager af alla slags bandager och

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

ben & armar, Bråckband, Liggdynor, Maggördlar, Resårstrumpor, Suspen-
soarer, Träben, Kryckor, Urinreservoarer, Bröstglas, Diapparater, Hörset-"
lurar; Katetrar, Koppinstrumenter, Knifvar, Respiratörer, Saxar, Sprutor.

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

Specialitet: Bandage.
'Post-och Telegrafadress endast: G. L. JACOBY, Steckhelm.

Beparationerutj'öl-as skyndsamt. Allm. Tel. 4,939. Rikstel. 714,9 •

- ' ..'

) J. ..-_./.. ... ,
\

LIND~
." >

Pa"pp€rsaffär

Stockholm.

-Lager och försälJning af:
, ,

Kl~ppans,Lesseb~, Warg~' &. j\1unksJ~.
Ulloerkningar.

'1,
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Aktiebolaget
Svenska IlutomatfabFiken

STOCKHOLM.
Kontor: Mästersamuelsgatan 1

Rikstel. 7027. Allm. tel. 825.

Verkstad: Riddaregatan 17
Rikstel. 62 61. .Allm, tel. 2 40.

Telegrafadress : Automatfabriken.

Levererar och uppsätter fullständiga

Restaurant-Automater
af egen tillverkning,

Utbyter
äldre och otidsenliga automat-

apparater.

Tillverkar
serveringsautomater för Biljar-
der, Bryggerier och Verk-

städer.

Tillverkar
portativa smörgås-, kaffe-
och maltdrycksautomater.

Kostnadsförslag, ritningar och
kataloger på begäran.

Våra automater äro paten-
terade i de flesta kulturländer.

OBS.! Enda specialfabrik i
Sver/ge!
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\ , .,

"; \: ,J

i~, >.--, ( '1\K TYIE B Ö L 1\G.ETc. -:"~'/;;'~'.~}:_~:"i

,NITRÄJ~11M6rq.;:
, .\ . \ i '..... 'f

Kontor: Mäster,sal)'luelsgatan 1. Rikstel,. 70'?-7. 'All";''' t~'.,8j~.1 .;
"I l' ~'''fab''i1t/'LLöisia:~''A!IIri-''>R;ddersvik'~2Q''': '1~;);,'

~ .••..••. ,) ," \ t, ,l, ~ .,ii<.» J .__,p". .?! >:l. ~..,,~ "..,,_~1f.

~ ~ . '. ~;-r
'J-. Telegrafadress: NITRAMMON." ...

:f,"':" , J

or r?cr\l""~ ,. ",. t- l~::~.J~: ;:
r:: (J.,~;·l) " r, ~; { 'i~; (} ;

t9 t ~'~,'.J Tillverkar ocn:försäljer,,.

l Nitr'ammonkal~j6CIylAw;wgniums~lfaJ '
. .' "'/ :', '-,-',:

enligt, IngeniörKnut Fryklinds patenterade -metod; 'fram-
•• " f " , v _

ställda, af Latrin .och J(alk;,'j; ~,; i'i "

. l" , ">s'

Ej att förväxla medPtidrett. eJl~r' sj,ik. ;Goönrn~~Ralb
. , . ,~ .. . ';-,,

i fo~~,'?' '" '; , ~ •..: " . ,"\ " :7 y; ",:~''::, "Cii,ft y::~,(;w:,~:~'~f;::;;~;'
. '. 'NITRAMM·ON'KAhKEN'~!J,ete''''effek'tfvt'i·,gottflingS"ähuIe,

• ,'/ • ". ;, ' ",",,'J';.""

lämpligt för hvarje jordart ,.9ch sädesslag. ,to/~träfflig't~;äd- .
gårdsgödning. \.' ''\,\', ..~, ,' ... ' ",:;>n~~;. ?,

.. ~.• '~MMQ'NIl!MSU,~f ~;1;~r;tjj tö1[~,ft,ligt-:,~;g~~ihg~~)n,?~1'
öfverträffande Chilisalpetern.. ". ' ' "',: '

;) " ,', " .•. ,. .".

Användes äfven' för- teknl~k·~'·\ähctamåF
, l' ~ ~_' :.:
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$venbka @ '00 00 00

~labför~äkringb-
I

00 00 00 akfie661agef,
Stiftadt 1884,

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

Skeppsbron 18, Stockholm.,
Rikstel. 45 24. Al/m. tel. 2696.

OBS.! Skyndsam och liberal skadereglering.'

OBS.! Fasta och billiga premier.



t: ~{',.;,.' --'-.:~Z_?$~~~:r;:'ld~jS~1:}~:-":~J:-]~)~\1::(;~~:~~~~;'-~:}::~'::~~,_~~;~;}~:;:~oi~};~:~,_cr·~;';_~~·~J~;~.~;r:';i;~'~~'Y:;~}/',·1l~~:??~:,:~:\-,~,,.,; 'O- - ::Oj:fj'~,~,,/.,,~,";';'ti'"':10!"'"'&::;:" ,4:8'·'i;·;·'1;t'~'1·g;;;'c';1;lf:.\ti;)j~ij'{!jt <';:.'>

~'~"':':.~,,,,',if~V_~·'.lJ':;':~>;)~~,~;'r"Ja;~\a::'a.~~~ili'~~, " ··t;;;,., "1~':",:,',,,,,l~'J\i'iJ,~:,\~r?'k 'i!fl~:J~c'.';f'=a~t.;f,.? "~~:',l','.,'~t: .:,~,:':"~"~',<'1:«J2';,'.~<~!}:':~".'". ~"='.", <";:.~~;.)
. '.,tl'Yf1,ade:och-ohyflade Trävaror, alla s~äg"leye~~ra~'
i'fqila.va:i~slaster·räfven mind~e ·parfier)~~åireldfftå~.~
" • i: .:j ,_~-~t' ''J _ _"I," " _ _ _ . t:" ~:;::"
Ang~·ag~h.til)"afnämare i Stockholm ochJ~pdsort~~:"""
. :: :/:.,"""i..,rf",ir;{:j;';',:, ,.. '~c, ], ,,' ':; ~~ . ',. ;'~""'i'i':
.Il ;'.- ~--J.;.'.'.'.. ) '.' '.ä.'..'~"-'';''t:.' ""i'l!'/-'~~'~.' t, . r-; •. ' ".' "' J •.• " •.1, ' .

~'st:',rpf'/a' r'~r:"er.h"o<1'm'<":';s".~4 \;9' 'n'I·'Je· "biS'" ··I·f·a·~'''·r{I·' 0:1';::'"if). ' .. -, " . ,.' i. " ., ,~.,." .' "1\ i '.. 'D' " 1;/
: "';',''''''1 C;',r o,!, r', ...., ),' .' <' "L:;~','~';
';:. _~~bJ,~:\;;;!~~'~~~·in$~;fP'et~~1.för,i,?ail!f~~;:~,~}1!i~~er~k?CP~
a(fär~loKaler:, Paneler Såväl 1 furu som ädlare, tr.äs)ag.
\ ,~'. 'i,," '·(';·~~Ji,.L,-,' ";~;;{ . .: ':" '. "&'~~.1~'i,~'!{:~~l;:
" ~ . först~I,assigt,~abr.ik~t.,'*,. moq~rat~.t?riser,.'~:;,~~:,
,- ,·:.;;;'t _, Ä:,i~ ':".-':~;-'''~ -'., .,' "/';"':;',.411,;'" '.-'(.rc ••se: ..;- - ~l '.\;.,;iJ'

/ ;,~:;~~,.:. I' Kdstn~dsförslag {ämnas 'på begäran: ',:~/IL'~
.; ~t"·· ... ,' .' .', ," "1" "i/" ,.)::<)1r;,

.c Order'ehlottagasaf, ,,',"\', .l:li'.'''';~;~,'
~i.'!;:.... ",. : , T \ ' • •• , l_~ e; ' "1~.;j

.";' "'~, " ',,' If, ;
-vs ih.. -r> . .t t: r> .1'" -, ~
(':;~4~"<""vllS,ta ,','~l/liJ::t.veFO '>~"~I,l~ ,,~.

,.;<:, 1';.;<; z.r:~;.~" ~ {' ~ ~ _ 1'0~\ ~l \ "\. : ;' '::, ~ ~ \ ,'~ -: ~t t<:i\\~. r~;t ~
. ~~tt~ k"'t;- ~~,zl.;:"~ !' ..•... ~ '] ~.~ ~'"'t';;~ ~ '" :W ~ "'.•. /Jb T\. .~~~lc' t
. )~t.~':," : ,', '.. ' " . ~. i yJlt~>;:::Y{
·,:,>,?Kontor.:·· B airn'b;1J S g.ata n l8.;~,},.:.~
/;·;~~t': ',o ,'"~o .: " ! :"1.' .•.. i ':.;:ttf"";'
l ,,;,-.~.:- R~kstel.{(j13.*",'AUm.:,tel.,7856~· .;' ,'~ ~:"i-4~;If:~ ": ,'< ~ •••~ \. "'~. I, ~ ~ . ,.' • - ~l:J ~.
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. ,

Kostar endasf·
3;4 öre pr timme och 100 normalljus.

Bästa och billigaste belysning för

städer, villa~samhällen, järnvägar,
parker, fabriker, verkstäder, meje-

rier,: butiker, 'båtar m. m.

Begär prospekt.

~ STOCKHOLM. ~~- -

'Filial: 'MA-L MÖ,
Gustaf Adolfs torg 65 A.
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Thure...'AI1·rrieb,erg~'&< ,(:0.
, .',:/'. j~~t:;~[;J;~'"';l~::·'~~t',.'.·,···'.l>·.·.~·,~'. ,.' '
-~ejeFii,~~ .~~'~.~in~ttma·nn~pr~aul{te:r.
. .' .~~~~j;~~~.~~9i~~t~~~'.i~~#~;;P:~·:.~·;.~<~~~·

~,f'",,'AIJm.i·tel:';'86·14 :;"~·Rikstet. 55 54.;;~';}./ ' . ~c~,;'.t . ~

~. • .• 0". - ·.-.-··:r~r::'i~ieCi:~~;'V',;:;'~f,l~·:';~~~,;'.
':i' \ '-M-.e~i.~~ iam Ö r,~:"~~ira:dt,t~2C~ra'fl~t· .•.:'

_.' r;.,50- och .25:kilp"fjärdingar, och ..påketeradt ~i'~}/,·kg.' bitat>..: .~/,lVljölk:)·~~·&·jGlo·ä:d;~'~'' l>fL ~ .,;
ie \'.1 :~.".,;o·'\·}::;".ln.>·;,";· ','" ~': '1.~}+'·). 'i~;~
!, ' .tr .._'filtrerad .och pasteurfseråd .. '.~ " ,i' o

" '.t~,~.i,t;.:,;kg~~~:.,<~i\"'~ -. :'? ",'
i kommission Jl'åii. Södermanlands och Västmanlands Jäns fjäderfä'afvels-'

t,. ~".>.~, S· ;, ~._. • ..'Ii "f:. , ~''- ~/': .:g {-.;'
'" '."f, ". >. ..··forenlndar,,· ,,> " .;; '" . ",

f ~ .~-'o; ,'LX' '1; _~ (~ ;"~_ t~" '.'b ~,' .~' ,._.~, i::. 1~_~ "'G-, i~,

, - ": -\~,:~{i1;1~{I;' ::,~:~;;;,J L' " T~i' "1 :, ,. , "
o> ' , ,'i; , M f ..tt . t . ;~ '1 •~.,.,p~<;i )00 'ra .s~~.arle,na, _-,::,

, ,8ygh.'Ltu~tan,,!&Jm~~r~r,N~r@f(~:
-,ii', ~. Led. af Sveriges Advokatsamfund. ~ '/i' ',,'.

',~)~ - .;,' " • , '. ' < I "ff'- ;, l-~'~C:~:'~..e ,,:

. " Kontor:S't~ Ny'gatan 3~,. ~ tP., t'~':i'lo:,
1· {'\:,-," I. ."';L . , _.;, ,~ «:..,':,

~. ' . ~ .. '." ,,>O,., :,. .' f' ",;or . l;'. "
.A~~9~~~. '(~f~~_n' I';lå~dso~te~~,~inka~'~erin~~i," k6rikur~~.(,~C~,
sterbhusutred~n~r"·testamenten,,, arfski:liten, kontrak!~. protokollsföring-
~id .saIh;m~ntti\d~D,.. b~lag~~r~~inga~~· ~i~m~~,eg~~treriigat, s~mt.<,~frig2'
"'0 . '. ~ •. "j. '.JUrHll -Sk.a:uppdl'a.g.... · '.'.' €a . . ',', fi '.' • H '

Y'FastjghetsförSäljl)ing :~(inteckningsplaC?~fing. .;:
"~;-,"..• "':. ~"'."':-'',~~.; .~.'\ ,:,,\.;,""i, - ~j ".:~:~,~:

~:'. Kontorstid. kl. 9---:4. ;~.:' .; ' . 'o
i' • ~ ';;":("~' . ":" ,',',.". .'.' ..'". ,~, »':
P~rsoDlig-:::'mÖ'ftagbifigstid::'Id:'"'f()'''''~t'2~<:t,q23~4'.·

_ "-"<," \,.:). ~", ,; ,,:.L,· .'\,'- ". ".'-!

Rilt~Jek"1.7.:47~ :*"Allm. Te/o. 1212.,'*, ·Telegra{adre~;,.(,.utidwift. .".
....,""" ',' . ., 'i~ '.:',', "l :1:;
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~Iå ett ~tort~lau
för Eder. affär genom en

effektiv annonsering!

är, erkändt en af, Stock-
holms bästa annonstidnln-
gar och en annons däri
behöfver ej riskera att ej

observeras.

Goda råd ooh anvisningar'
för annonsering lämnas

gärna 'på begäran.

•

/



.:t·
;, ,', ' .~~

~>" _.•~ ~.\r·
. '(' ;~.~'f ~'~,',;,,:'\:.i._ '.S-~~ -'~ .,,'.' ,,;,,'~Y<':· - '~~ -~ \ " , '

6 Storkyrkobrin,ken'6 '~:":,.,, .,«•..«, 6"Sfö'f»yrkobrinken 6'. .A~t;~:~;:g~t1~1~;~':"i. '
[eld~s(iorifsJ~afis~rea~~~~pS.~~~~!~.~\j1:

t .:: ~.' I • '-~'_,_ •.;,:->-:). '~.::i:",<",:.t,>\ :;;';:_.:.~';; ~
Rekommenderartill l:Ierral',Amatörer, y rkesfiskai'~"qch~ li:terfOlsäljar.~, sitt

stora- sorte~a:de lå~er aH -. 'l":" .'" -'" J''J::-~ .>. ...,>.End~t prtma fiskredskaper
i parti' dalJ : minut till:<p'la!Sfns:;biliig~sf~priser.

. "Hl.ngmatt~"-såväl,af:Va.t. som..knutna till billiga$te~priser;i,:.,
".,' ." . ,;' 'J' :...••. " " ,~, ",;.-:< ,~-: .. 4.~' ,.::..,'i~ <.- ,. ,

OBS.! Illustrerad: prisKurant fö';:'liret gratis"p'ä begä~~it:.,J-.. •
OBS.l Återförsäljareerhåll:,-b~.s~ayiIllcoi.1J
OBS.!' TillerkändaGuld- och Silfvermedaljer Såväli Sverige som i utlandet. " "

- ~ - > - •••• ~,' ".. < • ~",,~-"';.",,;'.' ,..,-~...... ..'
-, ----~----- • • ;<

lil~b~OMSc'lllri~iskaJAfiIFs~jrj"
'.. . . .• .''c., .

~lap. NOPl'., KypJt~gatä 20.'
l ':>.> ' ~,4 ~';: '1"J' !,l

, . , .s~~aKHOL;M.
'Allm, telefon 127 22. R.ikstelefon 53 12.

, ~itr~p.~n4eJurist:
... " " ~'

fit~tie ,Oo.ktPf,O,eh:;~i~e';hfär~dshö,Jding>

,O. J. pul(gren.
4' ":' . l' ,,",d, ' \ •

. '''K:öntor§!i~:,~f/g.,f.,Jii<till3 e: in.'
.",' .. ;' ...•..... ' ,;" ~

By4liåtage sig,:rätfeg~ngarsutförande" yidjl]/\l svenskadOllJ~tolar~a~tink.
ringar: )Önnedlar,~öpraf fast egendom, inleder"affärsföretag-och \.lppr.ätt~r",60lJPpteek-.~
Ringar,testameiitelrO~h liktenskapsföror~. \ . > • "" .':" •

. f?lirj;unte.Vill,;?y';ån 3:nv~,'1,a<h~~~n~m~t,.,bemg~~~~e.,p~~,tt}Ile~!~_~;!l~I>t'(jstandcl
.som vilJa. forlik,isl.lltan "rättegåJlg~'samt' att' söka åsta,cll<öm.rillllJckotd 'melJa,W' gäldenär
och l:>orgeliärerötaJl:konkurs;·J .. " "..•.EC:,,~t1!;::,' ;Y' -c,
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G. F. Lanrins SÖnOf.
Eta. blera.de 1844.

Slussplan GZ.
Utt' och 'Optiska vattott '

~=:==--=- UttfouttnitQttett.
Specialite:

Marin-Ur" Vakt-Kontroll-Ur,'
flera systern.

Kontroll-böckar & -ramsor.
Salinorneter i metall' och glas..

. ". ~' . .' ,

Alla sorters Aärometrar tillverkas efter 'mönster.

?efferguisl· ~Löfgrell
."

TAPE"T-AFFAR f

Rikstelefon 30 ~@. S T O C K H O L M. ItUm. Telefon 83 S@.
-~-~~-* .

llförsälJningsmagasin: .

l' & 3 Hulnlegårdsgatan 1 & 3.

$försfa -lager af '

5uenska, Franska, <tyska eeh Engelska
Tapeter, Bårder, och Dekorationer

, samt
Takrosetter, ,'Rullgardiner, ,Gardinkornischer, Portiere-Stänger,

Gardinhållare och Papp m. m. "till billigaste-priaer.
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.Lagep af·

-fö:rband~- .ooh. Sjukvårdsartiklar: Kemiska:\u~n~hiet~ i'

.' Kemikalier, Tekniska artiklai,;'Tvaler- m;:\ri:y)'
',' \.. . ,

<§olagets~örsä.lJningsm~gaSin:'.

Xari8lyägeb 2. Al/m. tel. 615. Riks- 17.85:{:/;-.,·

B.ol~gets· Kemiska _Fabri1{:
Brahegatå.:il l. Al/m:' tel. 52 {O.

. ,

J~-vv"".ANNQVIST
~==: 31 B:ögbergsgatau. 31~__~ - .

t • . C" • Sva~fningar i trI. alla slag utföras. Särskildt framhåilas arb~ten
för Byggnader QChIndustrien, Käglor -och Kägelklot, m. m. .

;' .-<. \ .!. .' '-, " •

.. ' ~

Partiarbeten af Gardinstänger .
och Rosetter utföras af såväl äkta
träslag, såsom Ek, Valnötoch Mahogny ,

' ete., !ao'miim,i,teradNa'lnöt;Ek, Ma•.
'hogny; Isiraft, hvitt;':gront, guld, hvltt

. och guld, m. m. .

Kata.lo~ på begäran ..
. IMIm.tek 35 Il..' 1:.~·",-,: ...; ~.~:;_.~' . y [ _~ k -: :'.,

AdrelSkalendern 1907.

. '.

,... ,

.\

"

4,.
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ftnfievolagef
;fOcRl}olms

. flnfinvHefs ~agasin
llppnöper, försäljer ocQ emoffager i

. uommission ' anfiuvifefer.

~i1t5fefefon· •

, .

F. JONSON & 0°, ,

Kontor: "

i. Hornsgatan 39 B.
R. t. 1.345. . A. t. 3705.

~ - _._--....,-~_. -
;

. Ängsåg och hyfieri:

/ Brädgårdar:·
../~ .

Liljeholmen och SödraBangård~n .

Igelsta, Söqertälje och Ockelbo .
.,



{ , NEDDELANfJE"
från

,~Advokaten S I GUR D DA H L BÄ c«,
Juris' I<andidat.

f1qttagning Tisdagj Onsdag, Torsdag och {redag kl.: 3,30-,5 e. m.
Lörda,gar 5-7 e. m., Söndagar 9-10 f. m.
f1åndagar och Helgdagar inqen mottagning.

I • '.

Telefon endast under mottagningstiderna f1aria 800, Riks 7624.
". > Hornsgatan l' (vid Södermalmstorg).

idräl~sjuri4isJm och andra uppdi;ag
som ligga 'i;;'om,en praktiserande jurists verksamhetsområde ..

, -Särskildt gärna mottager undertecknad uppdrag som i ett eller. annat af-
seende (dock ej, i frågor om vräkning af hyresgäster) beröra,

, , fastigheter i Stockholm '
- (och äfven i landsorten, i saker af någon betyderthet) medellerutanatseende.på '

:. .,< "... .1-. _ • •

genomförandet af nya stadsplanen '
(ob,s.:bL~. den .vidlyftiga omregleringen af Södermalm)

. . eller andra kommunala frågor;. ,;

samt uppdrag SOm f~rutsätt\t ' ,
, .0':." .' -~ , historj~ka uppgifter rörande Stockholm,
'och har underte~kJ:lad'fÖr dessa ändamål till' hands en. välordnad, rätt storsamling;' '. " . 'J

'. kartor och litteratur öfver Stoekholm
"som tillhandahållas .besökande äfven föl' sjalfstudium , mot en afgift motsvarande
endlist det besvär besöket orsakar.

'-'Denna samling, 'inbegripet särskildt upplagda 'eller kopierade

register öfver några arkivs kartsamlingar ..
samt nyaste. kataloger från alla svenska antikvariat af någon betydenhet, afser

., "-,, : :.att ,i,många fall gö.ra;öfveT:llödigtatt besöka
StadsiJlgeniörskontoret, Byggnadskontoret, 'Vattenledningskontoret, Renhållnings-
kontoret; Gasverket m. fl. kommunala verk, Stookholms Stads Arkiv ,.

' .•'samt GerierallJtndtmäterikc)Iltoret, Kungl. Bibliotekets Kartsamling och
Riksarkiv,et;' och att i>andra'fall möjliggöra ett praktiskt råd bvåd-den be-
sökande bör anskaffa eller eljest på hvad sätt fullständiga upplysningar böra
söl!:aS'i "och'för «let ärende besöket gäller. ' .'

\ .. ..

Stockholmden l,Januari 1907.
S. DAHLBÄClf.

;'';''''''

"CC' .51 -.

Med, bibehållande och helst-utvidgande af undertecknads

c arbetarepraktik
och med afsik(att fortfarande liksom hittills' utföra

)'\.

e- svarandetalan i brottmål
, ar' under'teoknad numera i tillfäll~ utföra äfven

J'
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STOCKHOLMS
H A N D E LS LÄ RO \J E R K,

Björstedtska Skrif-, Språk- & Handelsinstitutet,

SlDålandsgatan 31 B
STOCKHOLM

Rikstel. 8115. Al/m. Tel. 12058.

~ Handelslä.roverk med särskilda

fackafdelningar. - Års-, ~ermins- och
3-mån:s-kurser för .Handel (gross- o. mi-
nut-), Bank, Fabrik, Handtverk, Landt-
bruk; Kommissions-, Speditions- o. Agentur-
affärer m. fl. branscher jämte öfJiing i hit-
hörande skriftliga expeditionsgöromål vid
Tull-, 'Posto, Jä.rnvägs- och Ångbåts-
kontor samt undervisning i enskilda ämnen.

••.. Bokhålleri (dubbelt italienskt o.

enkelt) tör alla branscher. Kalligrafi, skön-
skrifning (alla stilsorter): affärs- o. rubrikstil,

rundskrift. träskrift o. textstil. Allm. Kontorsgöromål, Räknekonst: handels-
aritmetik; geometri o. algebra. Vä.xellära, lVIaskinskrifning, Stenografi,
snabbskrift. Korrespondens, svensk och utländsk. Allmän Handelsveten-
ska.p. Lagkunskap: växellag och allmän handelsrätt: Språk: Engelska,

Tyska, Franska o. Italienska.

III t prospekt kostnads-..... Elever mottagas dagligen. - Obs.!us r. fritt på begäran. --.,m Äfven af ton- o. söndagslektioner.
Hrr A,firsmän! Väl utbildade skrif- '0. kontorsbiträden rekommenderas.,

Stoekholms Räkenskaps-. &; Renskrifnings-Byrå
(Inneh. P. ~h. BjUrstedt),

/ S.inälandsgatan31 B.·
Tel.: Riks. 8115, ~lIm. 12058.

Bokforing, Revisioner, :Kalkylering o.
,Öf"versättningar m. m. utföras [ort, om-
sorgsfullt o. billigt.
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•
\

([fJ~-ll~D"I1,RS
Skinnberedningsaff~r

.6 'Handtverkaregatan 6.
·Pä.lsski~ från de enklaste till de finaste, för-Körsnärer, Herr- & Dam-

skräddare" Modister, Sadelmakam m. fl. i parti och minut .

. Lager·af färdiga pälsvaror, endast egen tillverkning.
l" .

, 'B:err~ &' Då.mpälsar, "pälsjaquets samt alla slags. finare pälsarbeten •
- utföras ~pil,'beställning eftei- praktiska råd. o'

Mc>'dellex:, verktyger .ochtillbehör för buntrnukeri tillhandahållas.
'f . Pälsberedning och renovering af alla slags pälsskinn. .utföras efter-väl-

känd metod. . ' .. <;<.
. . . Blir-, lVIård-,Utter-. Säl-, Katt-, Ekorr- ·m.·fL ~ijda,djurs s~i~~~pp_ '
köpas till högsta pris. . ~ !' -'. ....

Allm. Tel..70 66. RiksteI. 3'S64.

[Q}.(QJ (gl' (gr ,(Q) (Q) (QJ
. .

e>O.,' Hof~~tts'noJarien
(Q] . (Q] .• Jg). (@

Ostermalm, Sturegatan 15 Ö. g. n., .~ •..

~

f. BONE:L·L;:'
b.

B?ufredningar,
'·'r·' ,

,.' 013,8:1'Protokollsföring vtd.sammanträden,

'.ottagningstid kl.3':'-4e. m.

.Bolagsbildningar, . Inkasseringar, .Rättegångar.
o<;h'öfriga Juridiska uppdrag. lo

> •.• ~ l

-;'

~;,'.

.Riksteie-fon 9168.,
...•.t ~~; ~V' •.' .{'~ ~_,_~_".

*A//m. Te/efon 71-75.
. {~ .. \'';1' 'h •

fQ) . [Qj\(Q)""(Q)"!Q).[Q)':[Q)", [Q) (Jgl '(Q)',.(Q);'[Q)':,f,@
'. ,

.~'l
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S T O C"K H,U L M S· T I D H I N G E N S A H H O H' S P R I S.
(Tidningens tolaluppiaga: 130,000 ex.)

öre pr rad

Före texten. , , , 2f,
Andra sidan ......40
Tredje sidan.' _ ' 30
Efter texten 20
Diverse-, bytes-, hyres- och tjänsteannonser samt

förloradt och til~varataget införas på smala
I" spalter och är annon~'pl-isetför dessa:

\
OnSkaShyra och platssokande ,........... 12 10 10
Utbjudes hyra och lediga platser 1ö 12 12
jFörloradt och tillvarataget.......................... la 12 12
[Diverse- och bytes- 18 la If,

För skiljelinje i en eller alla upplagorna: 5 öre pr spalt.

OBS 1 För särskild begärd plats beräknas 50 proc. förhöjning å ofvanstående pris.
'Annonser ang. spirituosa, vin och maltdrycker införas ej.

II För Ram tillkommer 50 öre-3 kr. efter ramens storlek.
Födelse-, iörlofnings- och vigselannonser i Stockholms- eller endera af lands-

ortsupplagorna 1 kr.; i båda landsortsupplagorna 1.25, i Stockholms- och 'en lands-o
ortsupplaga 1.50 och i alla upplagorna 1.75. .

Dödsannonser i Stockholmsuppl. 20 öre, i endera af landsortsuppl. 15 öre,
i båda landsorts- eller j Stockholms- och en landsortsupp1.20 öre och i alla upp-
lagorna 25 öre pr rad.

Annonser om sammankomster i Stockholms- eller endera landsortsuppl. 12
öre, i båda landsortsuppl. 15 öre, i Stockholms- och en landsortsuppl. 18 öre och
i alla .uppl, 20 öre pr rad. Annonser om affärssammanträden betalas med vanligt
annonspris.

För annonser i lördagsnumret tillkommer 10 proc. förhöjning å samtliga
ofvannämnda pris med undantag af legala, föreningssammanträden, tjänste-, hvres-,
tillvarataget och förloradt. .

För annonser från utlandet beräknas 50 % förh. å samtl. ofvannärnnda pris.
Rabatt lämnas vid annonsering för minst 100 kr. med 5 % - för minst

500 kr. med 71/. % - för minst 1,000 kr. med 10 %, allt för år räknadt.
~ OB S.! Vid annonsers ajlämnande torde noga angi[vas

i hvilken eller h'vilka upplagor aen tmskas, Är lti detta
angifvet, införes annonsen 'i Stockholmsupplagan. --.m

FÖl' B VAD NYT'l." I DAG? (Stockholmstidningens sammqn-
dJragnaupplaga) gälla samma pris som för Västra upplagan, men annons-
prisen utgöra endast.hälften af Stockholmsupplagaus samtliga ofvan noterade,
sävida beställning för både Stockholms-Tidningen och Hvadnytt i dag?
sker samtidigt. Minsta annouspris 25 öre. Skiljelinje 5 öre.

Stockholm i Juli 1906. STOCKHOLMS-TIDNINGEN.

22
30
'22
16

18
25
18
U

30
35
30
22

la
18If,
20

18
20
18
25

20
2a
25
30
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~"E-MINEN-T"
"

.'.',

Patenterad;: svensk' I Modern ugn för uppvärm- I Ekonomisk!
~I1P~n1ng' ", l, ning ~ vllntllation 'Hy;g1en1s~!

:. ""-Eminentsystemets för~elar:~
,> fl .. ; Jämil~'~ch behaglig värme dygnet ~m. - 2. Sund luft. Ej' tOrr»-ka!nin--
lufU, -:i hvilken äfven , blommor vantrlfvas. Friskluft i riklig mä~gdkan'

" införas och .uppvärmas af Eminentugnen. ......:;3. -Lätt och bekväm skötsel.' ---",
4·rStor accom,odationsförmåga. ~ 5. Ringa bränslekostnad. Enär förbrännings-
gaserna före bortgåendet afkylas till särdeles låg temperatur, kan mellan 80 och, ,
90 % af den i eldstaden 'alstrade vännen tillgodogöras. -' 6. Sparadt utrymme' o

,oc~ billig" anläggningsKostilad. En Eminentugn kan i gynnsamma fall uppvärma .
och ventilera 8~10 rUql i 2 il, 3 våningar. - 7. Systemet är tillämpadt f'or cen-,.
tralv,aJ:mapParater,,kakelugnar och kaminer.' - 8. Äldre kakelugnar omsättas tii,;
eminentugnar" och· kan systemet i de flesta fall äfven införas i äldre hus. - 9.'"
tlglillrnas utstyrsertämpas efter de mest skilda önskningar. :".' , , ','
, ',;,,,< Anvppd' i villor. skolor:',sjukhus, kaserner, bostäder m.• 'm: Efter, insända 'ritningfl,r -
elle:~ uppgifter, uppgöras projekt och kostnadsförslag. Begär prospekt! '" ol:UFT FÖ R,DE L NIN GSFILT E'It: ,

f ' . • - .•

) 1- • ,-,

"Patent. ' j. ' Rationellaste och I
Guldmedal] , ,billigaste

'I, Lie%~ 1,905. ventilationssystem ..

FÖRDELAR:
,,,A. Luften " . o ,

; 1:' tillföres 'rummet direld utifrän ; 2. 'inkommer uias» 'drag; 3. bibehÄner
, sinauppjriskandeegenskaper; 4. t'enas dessutom från damm m. -m.
',' " B: Systemet, _,

",; 5.erfordrar,)nga Särskilda apparater eller källärrum )ötuppväriiming ,.I'

"eller befuktning af luften; 6. ställer sig billigt vid anläggning och under.drift: _I .'

, 7. är enkelt i skötseln; 8. tillåter en förminskning af rumshöjden (värdefull vid
'nybyggnader); ,9:, låter sig utföras äfven i äldre byggnaderv där andra' ventila- ,,'
,tions'gystem' antingen varit omöjliga eller kräft betydliga kostnader; 10. kan ut-'
. föras i för ögat tilltalande form och är användbart nästan öfverallt.' •

." Lämpligt"för~ boningsrum" skolor, sjukhus, kontor, fabriker,\.S~mlingslokale~.,
'järnväg~vagnilT, kajutor-m. m..
.? Flere 'anläggningar i Sverige utförda. I utlandet öfver 5,000 'i, bruk.

, ," • Begär prospekt!

Grand' p~ix:
Hyg.Utställnirig~n I

Paris ,190A-.!.

o ,

,GraUs-värmaren "SURTUR"
,Ingen eldning:, Ingen underhAlfskostnad, ,

" Om apparaten t. ex. inkopplas till den frän en kokspisel ledande rökkanalen kan man yratif,
~. ~tppvä,.,naJ_närgränsande rum eller tambur, antingen i samma våning .eller våningen öfve:r och - på \ }-

,gru1!-d af Surturs förmåga 'att reglera draget - sparar man qessuw>n ej obetydligt med sptselbränsle.
, '. Be,!Zär prospekt! .

Ven:till!r; nyckel-, 'klaff" balans- och jalusi-, praktiska oeh billiga för varm- och friskluft,
evakulttion (immspjäll!) och cirkulation, Galler, ornerade, jalusi, och spalier-, Bökhufvar.· I

M ~ \ regel å lager. Begår prospekt och offert.
" :Närma~meddela'r:, " ',,- " .,
.,,: ,.'INGENJÖR IVAR LANDGREN.
-,Byrå för uppvärmnv'oeh. ;yentiIationsanläggningar.Öppen9 .f, m.-7, e" m.

o, Allfu. Tel. 45 03.., Regel'ingsg. 99,' "Telegramadr.t.
. : Rikstelefon 6907. ' Stockholm. ,Värmeventil.

'/
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4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ . ~

t Återförsäljar;e! ~
t, ' , ,köpa Edert kaffebilligare än ~~ · t hos oss. Våra kvaliteer äro ,.
t( In e .de bästa, de köpas direkt ,.
~ från produktionsorterna, äro l4
~ ' omsorgsfullt utvalda, väl 1'0-, {l"
••.• stade, särdeles välsrnakan- ~'
t( de, men likväl billiga! ,..
t( k' , Jämf?r gärna vårt kaffe )t,~ on med hvilket annat som helst .~'t .'. och köp sedan det bästa. {l
V' Ni kommer då 'alldeles ~
t( bestämdt att göra Edra in- )t
~ köp uteslutande .hos ' , ,.t ni ,lt~~:'~~I~l~~~~~8 ~
~ ~
~~ ~ ..~ ~

o. L. LUNDHOLM,

Skrädderiaffär,
Barnhusgatan 2 (midt för Hotell Fenix),

Utför beställningar, med största noggrann-
e het, såväl' uniferm- söm clullt arbete. Billigaste
,priser garanteras. Nytt sorteradt lager at

göda in- cch 'utländska 'yger. Elegaritsnitt.
, Mottager äfven reparationer.

1\lIm. (felet. J5301. '




