
l. ANN ON S -AFD ELNlNG.. ~ - , .\ -

c. GOTTFRID ..RYSTEDT
Vasagatån 38,. St,oek~O~~ C?~

Telegrafadress: Ingeniör Ryste~t. Riksteleion3:72. ,Al1m.Telefon 57'50.
Levererar fr.ånlager i Stockholmeller direkt från fabrik~rna: '

" ' ' .'" I "

HÖGANÄS-BILLESHOLMSAKr.flEBOLAGS
'" . \ - " 'lt <",' l;; ,

, , . Eldfa.sta. t~gel och leror för alla tekniska behof; .
stämplar: .Bjuf. F2», ,Bjuf F», »Bjuf K», ,!3i11esho,lm:o,»,Höganäs., ,

, . '>StabbNP> och)»*Stabbarp*>>., . .. .
Skromberga Stenkols- & Lerindustri-Aktiebolags, . ' ,

, , Sa.ltglaserade Lerrör, Brunnar och Krubbor; GQlfplattor; ,
Trottoarsten; Trottoarklinker ; Klinker för Kanal-,. Kaj- ,0, 'Grundlflurar ;

Fa.sadklinker och Byggnadsornamen't.· " '

Runda Pelarskorstenar m. m.

BUL TFABRIKS-'~KTIEBOLAGETS \
Skrufvar, Muttrar, Nitna.glar, Blecknitar, Trägängade Bultar,

Rälsspikar, Skarfbultar, Flänsmuttrar och Mutterbrickor m. m.
»Fenestra» -fönsterbågar, -galler, .m. m.

. . ., ~

Portlandcement. . Gips ni. m.

.Tltför alla sorters arbeten enligt
C. R AB I T Z'" Berlin, Patent,• . ooh . ~

C. B E I N E'S, Bochum, Patent å Scagliolplattor
. såsom' " '

Eldsäkra mellanväggar (cloisonväggar,braudväggar); eldsäkra tak, golf, bilaN;
eldsäkra beklädnader af järupelare, järnbalkar, järn- och'träkonstrukti<?uerj \

eldsäkra vindsafdelni(1gar" eldsäkrayarmlufts- .och .ellakueringskanaler.

Beklädn~der .af' isolerand~ I Korktegel "
för, ångpannor,v.a~t~HP'ehållli.~e _och :,ångrör, för väggar i värm-

luftskanaler, för. beklädnad af fuktiga stenväggar m. m.
Ios~'sehe Väg~bejklädnad8pi~ttoraf Emaljerad Zink;'

fullkomligtliknande och ersättande de dyra porslins-väggplattorna.
r . )s~NiTAS~"'~golfrrlassa ' ..

, för beläggning af'utslitna trägolf m. m.
Ådres8k~ 1912,

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.



- 18-

,



- 19-

STOCKHOLM ::: l<~ara Södra- Kyr~ogata 14
. .- ,'{ .

Generalagentur för

SCHÄFFER & BUDENBERG
'g. 112. b..E, Magdeburg-Buckau

STORT LAGER AF air .slags '

A N G P A N N:'E:·.oc h
'MASKINARMATUR . ,

ManomeJrar och Vakuumme~rar, alla
slag, hvaraf mer än 4,millionerutförts,

Original-Restartiog-Injektorer,
Fyrapendel-, E~akt- o. andra Regulatorer,

Pyro- och Termometrar, .
Ångpumpar, system Voit,

Kranar och Ventiler af järn och metall
för mättad och' öfvertiettad ånga, .!

Vattenståndsvisare och Glasrörskranar ,
Matarepumpar ochSäkerhetsventile~,
~....,. .. .~' 'i,.' ~"

Lubrikat(fr~ och Smörjkoppar,
Pulsometrar och Eje~torer,
Indikatorer, Slagräknare och

, Tachometrar,
Väktarekontroll-ur m. m., m. m.

EGEN MANOMETERVERKSTAD I STOCKHOLM
för tillverkning af nya' Manometrar ocb reparation af gamla.

Generalagentur för: HARI!Y's VAKUUMBROMSAR,
The Vaeuum Brake ,C:o L:td, Wien .. tD:IJ BRESLAuER' c

lIIETAlJLGI!PSSEREf, , ti1l~~f~~in,g':af Wolffska och Wolt-',
, ", mann-vattenmätare.' - .

. ,
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afMETALLER
& , Blytråe

tlkls Nicht, TenrMä.ssing~manufakturar l ar. Nickelanoder
Kopparplåt,'BJeckplåt, Babbits~metall,. Nickel, Vismut
Antimonlum Regulus, Koppartråd, Zink, Mönja, Salmiak
Garkoppar,Ziitkplåt, Skeppsmetall, Järnduk, Saltsyra
Deglar, Fosforbronstråd, Zinkspik, Wienerkalk, Slaglod
Kopparspik, ,.etallbult, Kopparbult, Målkärl, Vikter, Vågar
Åskledarespetsar, Kopparbrickor, , ~ Balanser, Nysilfvertråd
Mässingsplåt, Mässingsskrufvar, -§::1 Fosforkoppar, Glaspulver
Mässingstråd, Kopparbottnar ,I ~~Kvick'silfver, Fosfortenn,
~opparnit~r:, rinsbachs~'åt,' .~ s: I Nysilfv~rplåt,. Svafvelsy~al
Askledarehnor," Kopparror, .a..~ Stearlnella, Delta-me!all, Spik,
Pinsbachstråd, Zinktråd, .Koppar- & Mässings-Angtuber,
Mässingsduk, Zin.kbtilt, ~ .Kranar Smärgel, Smärgelpapper,
Fosforbro~s, Stanqiol, Flintpap~er, Smä,rgeiduk m. m.
Aluminiunl, Grafit, *_' ~_
Mässings-Skostift, - _

Galvan. järnpl~t, Vid ...köp aj stö~re pa>rtier:tordt.dagens
Mässingsrör, .' ,.' lägsta .noteringar, infordras .

. l' "
Schellack, Kontor och-Lager.: "~o,Blyplåt, , . _ l'

Blyrör, N:o 22 Mästersamuel~-Da:tan N:o'22Bly,

Filia~;
13 Lilla Nygatan 13~

, ' ,., ,

, . Post- och 'I'elegramadresa-
:ME.TALLBOLAGET

, .STOOKHOLM.
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"/<', " ,

'"' Rikste,lefoner:
~" . . .:'~
AI/~. telefoner:

l

42 43, 83 93 och '
8891.

;{

~''49 36, 88 91 och
, :',,; 3093.

OBS. Platsanskaffnings-afdelningenstelefoner ärö
Riks. 12907 och Al/m. 235 80.

:•..Stoct~olms Ut~,[Oings~yrå.
12 Kungsträdgårdsgatan 12

,KONTORSTID kl. 9 f m.-5. e. m.

B;ypåQ. gpun,dad 1894 __
UTHYR

större och mindre våningar, dubbletter och enkelrum,
omöblerade eller möblerade, äfvensom butiker, kon .•

' torslokaler och~dm'marnöje;'. '

FASTIGHETS-AGENTUR •
" för köp och försäljning af Slads- och Landtegendomar,

Villor och Tomter. , ,
OBS.! Alla kontrakt och handlingar upprättas eller
granskas af Byråns jurist. ; .

INACKORDERING
i bildade och respektabla hem i Stockholm och lands-
orten samt i utlandet.

PLATSANSKAFFNING
för bildade platssökande ·SS.I oärdinnor, lärarinnor,
barnfröknar, affärsbiträden m. fl.

UTLÄNDSKA AFDELNINGEN
tillhandahåller tolkar och, ciceroner, verkstället
ÖfvepsättningaP och meddelar Sppåklek-
tioner.

Bref besvaras mot dubbelt porto.

OBS.! Byrån har öppnat Filial i N:o 16 Kungsgatan, 1 tro
(invid Drottninggatan). Rikstel. 2099. A//m. tel. 26280.
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YBuBtariskaMatsalarna & ~BnsionatBt, .- . .
Drottninggatan 94,1 tro

Allm. tel.i26Q 55..
>

,'God 6ch-Jiär.a~de,,~~st;'tillagad enligt
'~e v~ten'skapliga'principerria.. .

. Middagservef~i från kl. I half'4-5.
T.iden kan dock- 'iindras efter ö/verens-

'" . . "

kommelse.

Augusta ·Rydel~.

'. Notarius Publicus

'UN'O',QLDE>NBURG;
, .\ I '.

v; Häradshöfding, Auditör i Kungi.: Flottan.

~ ~
Tjänsterum: ,SkeppsUron N:o 8.

PRtVATjPRlST. ::,
Ledamot af Sveriges ~dvokatsamfurid.

Personlig mott~gningstid .kl. 9!30~10,30 f.m., 2;3'e. m. ' ,
Kontorstid kl., 9 f. m.-3 e. m.

l'
Växlar till protest emottagas till kl. 3 e. m. -,. ~ .

~, .'
, 'lP c' ': •..• '

Rikstel. 1406, Al/m. Telefon 2936.
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,II;: 1

====== Kontorstid 9-4.' --- ~. \ .

. Placering af'

Inteckn ingar, .....{
\ ,---'....._--
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SÖDEltMALMSTORG -

:r-e Ic O rra.rrr e il d e-f a'r
sitt, .

välsorterade 'lager
af )

...•! \)\t\tt ,le. S\l\t\\UOS~.
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r

"',L.
Därmed åstadk~mmlls'.eri jämn; slät 'och fOgfri, prydlig, lätt rengörbar

och hygienisk golfyta !tf utomordentlig styrka' och hållbarhet.
Patentputsen åstadkommer, icke damm och är okänslig för värme-

och köld, så att den äfven ersätter kakelugns. ocbaplsplan af sten.
, Patentputsen kan anbringas på och fäster vid hvarje~underlag, som,

är" tillräckligt fast och stadigt, äfven å trappsteg och väggar m. m.
Patentputsen utföres i flera olika färger samt i tre olika kvaliteter,

afsedda för golf af olika art.

:Granitputs
är afsedd för lokaler med, mycket stark nötning och användes för bu-
tiker, kafeer, skolor, kaserner; verkstäder m. "m.

, .. Marmorputs .,',
med ,fin mllrmohiknande i'Yt~.,för kök, hall~r; tamburer ioeh kb~iidorer
butiker, badrum': toaletter, 'm: .m, o,.

, '." . Par~.ettp""ts, -"
med träartad, 'finslipad och blankbonad' yta, ersätter parkettgolf i bo-
stadsrum, matsalar, ämbetsrum, balsalar m. m.

Patentputsen i mer än tolf års tid pröfvad och befunnen ..oöfver-
träffad, användes bl. A. af Kgl, Fortifikationen, Kgl. Flq~an, Ofverin-
tendentsämbetet, Stockholms Stads Byggnadskontor, Ofverstyrelsen
för Stockholms Stads Folkskolor, Armeens kasernb}'ggnader, offent-
liga och privata sjukhus och skolor samt i under Hälsovårdsnämn-
dens kontroll stående butiker och andra Iokaler,

Brpschyr, attester och prof .på begäran .
. ' .~~.. '!

.

T:" Söd~r 1210. Adolf Rydholm R. T. 6220.
Civilingeniör.

19 $:t."aulsga~an, STOCKHOLM~
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Aktiebolaget

Wester & cf\lcrgrens
~el{cinis1{a S.tenhttggeri,.,

Kontor: TorkEU-Khtifssonsg. '31, Stockholm.
" , .' " (2:a huset fråp. Hornsgatan.) "

.! ·l1tröt' ( . , )
.M··arm'orarb:et'eri

, ~
såsom: Spislar. Kandelabra~ .tor 'elektr. belysning, S~Iiackbord, M6bel-.
marmor, Sm6rvågar, Diskskifvor, Väggbeklädnader och Golf i olika
färger och mönster, Trappsteg och öfriga marmorarbeten för husbyggnader

in. m.J'm, m. "
, Ständigt 'lager af ,

'HUlT' och' GRÖ,N MARM,()"R
samt

Ölands kalksten för Trappor och Golf.
GuJdmedaljer: '

Stockhobn.1897. Gefte 1901.
Telegrafadrese:" ~Marmor» Stockholm ...'



. .~.

:: Lundgrens, Fiskredskapsfabrik ::
(KuO~J. Hofleverant:ör.) ,

Al/m. ITel 1022. STOCK HOLM Rikstel 2122. ' I

, . 1~ S1;orkyrkobrinkel) 12,.' .
lrekommenderarhos Herrar Amatörer, Yrkesfiskare och Återförsäljare sitt
-stora, riklig~nförsedda och väl sorteradelager af alla sorters .::= V~rkligt ..prima ,FiSkredskap ::
" . 1 parti och minut till yttei'st modepata pl'lsel'. .
• ••••• I Hängmattor •.••.
:Starkaoch välgjorda~slväl knutna som af väf, största sortiment till biUi •.gaste priser.

Obs.! Litografierad priskurant i 'bokformatgl'atis på begäran.
Obs.! ltenörsäljal:e erhålla rabatt. .' .
Obs.! Tillerkänd Silfvermedalj i Stockholm 1897. Guldmedalj' i

BergelI 1898. Första priset, Stora Silfvermedaljen, i Ge:fle1901. Guld-
'medalj vid l()()·års Utställningen i Karlstad 1903. I För~ta priset, Stora
SiVTermedaljen, i Norrköping ]·906. Första priset. Stora Silfvermedaljen,
i Orebro 1911. . .

(Q) (Q) fQl. Jg). (Q) (Q) , (Q) (Q) (Q)' (Q) (Q) (Q) (Q)

e. o. Uofrättsnotarien
I

F.BONELL.
Floragatan 6, Stoc,kholm.

Boutredningar, Bolagsbildningar, Inkasseringar, Rättegångar
. och öfriga Juridiska uppdrag.

\Personlig mottagningstid kl. 9-10 f. m. och 3~4 e. m.

Rikstelefon 9168... ©©
(Q) , (Q) (Q) (Q)

;

Illlm. Te/efon 7175.

(Q) [Q) (Q). [Q), [Q)
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~.,8,?H9rr:'sg.~~,an83:
" \

SpeciaUte':';, ~
- -'

Väskor ~ ,PortfiiL;arbeten- -
"Allm. Tel.' 30735 - -- : Riks Söder :t 49 '

STOCK.-:iOLM-

,"

:,\,- ,
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f~ d~Bi~a~k~
Konst- och Skönfärleri & Kemiska Tvittanstalt.

emottager till. färgning eller tvättning allting, hörande till
Herr- och Damtoaletten', och garanterar' för utmärkt välgjordt .

. arbete. . -

Gardiner,

I •

OBS •.! Herr- och Damkläder. behö,fv~ej. ~t!nder.
sprättas. '

_ i.l

. Alla slags siden färgas utmärkt väl (a la Resort), och er.,.
håna tygerna ett, va'ckert och nytt utseende.' ,

Postadress: C. d. R I S A C K.

69 Drottninggatan 69.
\

Allm. Tel. 10165.
61 Kornhamnstorg 61.

Allm. Tel. 22 13.

Fabrik och Mottagning:

30 A Grefturegatan 30 A..
Allm. Tel. 75 26.

Order från .landsorten., expedieras skyndsamt. -
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.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::=:l:::::::::::::::::::.c.. , .', .... ' ' . ,c." . c' , .•••• •••• ••:: \. ::

n,toIPes. ~E1P'~Ss~,1,,-l'
II f\~ifllttninJsl_p l
•• _. - . :" ~ 't'\~ :,' . '_,', ";'! o'".~~"'~1 . ••

:: 37, ,Sibyllegatag;<,;3?;r",c". . ::
::. ,'''' A ,'.-.'~. ~.I_·: ,- '~f'~:·." .',\..\ . ::,,,i'-' _,l~;·j'- '.: .=
5i AI1~. tel, si 5S: .' . ", ,(" ·)?ikstti1!'7i 12:, ii c

:: -. c , ~. _ '~'_\., ';.., _.I-'i<::,1. ,,~". ','._" ::

•• 1 ••.., ,. '" ..;~-", ! ~ ;'-'7"t: ••

ii' Solid. c Allt arbete utfQ(es,: tinder ,funt. ansvar ii
..'~; ,-.: r l -, '(' " !'"~,,''''' ••n·,' af.' vant 'och ' nyktert folk till "billigast möjliga \ 'ii.. . ...•• ••:: pris. :: ,)•• •••• ••:: - ,~"" " ::,l: Utför allt hvad till facket hör, såsom 'fl)4tningar, :1.
•• ••
•• o' d" I ••:: större och mindre.: savar -inorn sta en som til ::•• ••
:: och från landsorten (inklusive p.ackning ar och ::U c G
••• o ••
:: emballering), 'all slags -transport till oc_h. fran ::•• ••5i ' , , ,jätnv~g och ångbåtar: Kassaskåps-' och Pill 110- ii.. ' '..
55 fJyttnin~ar. .Omflyttning i våningar. Piskning ii
••• ••:: och Wrvanng af matto}: m. m. ", ::
:: .!<_.I', ••. ,.1'(". ::

•• ••5i Rekommenderande mig i allmänhetens ii
•• o ••
~: ===== benägna h~gk9mst ===== ::

:: : j. it. ,i lIr
•• t •••• ••:: .Högaktningsfullt ::•• •••• ••.. S ..Ii Edvin. iiderström, Ii
5i ' ~ Innebåfva,re.~ -:' :l .;» 5i
•• •••• • •••• ••l! ".,~...", ,"; ':,':~'~;'_~,1-,., ~~.;''o' .'~~ ~ :', .: '--::; :~_r ,., . ', :1..~:a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:'•••••••••••••••.••••••••••~:..............•. ~ !............. ....•~ .•~~.~~ •.
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utför Plåtslaqerlarbeten, Taktäckningar m~d koppar,
skiffer, zink samt galvaniserad ,och svart, plåt, " ' ,

Spis-., och Kaminr~r, Röksugare," lakstrykningar och
Reparationer m. m.

Förfärdigar 'alla sorters 'Bleck~; Koppar-, Zink-· och Mäs-
singsarbeten samt allt slags Metall~ryckning.,

Rustningar m: fl. arbeten' för teatrar, Skylt-, Gatu- och
Järnvägssignal-Lyktor; Lampor" FotogenkÖk och Kok-

" • • l.

kärl m,; m.- ' " .

Badkar och Duschapparater.
Förtenning med rent. Engelskt ten,~ alla dagar.

'Obs.! Beställningar f:åI\ landsorten e~9ttagas.

Palrnqvlst &:. Östlund. ,
28 Lästmakarega,tan ,28,.',

'T~I;; A1lm.5286. > ' ' ", ,',"" Ri'ks:'53'87~ ",



, I Lager ,af,: u

Krut, GerlIr, Jakt-,Fiskredskap,
A,m~u"ition och Sportartiklar m. m.

>Jak~'gevar, ,
Engelska,. Belgiska, 'I'yska och Huskvarria.

Hundbröd Hundbröd
22 kr. pr säck

innehållande
50 kg.'

50' öre pr kg.
i, påsar a ~l/!
, och 5 kg.

Hundkorgar, Hundhalsbandoch Koppe'.

. .Fyrverkeripjäs~r.
Kulöptti Lyktor, Facklop,

Dynamit, Stubin, Bepgskput,,
Skidor, Sta/var, Kälkap 'm. m.

Adre8.kalend.m 1912.
3
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I

Sla~t8riatti8~ola08t Norrmalm
Stockholm
Tillerkänd Snrvermedaij ,å

Stoekholmsutställningen 1897, Geneutställningen"190t.

Kött-, Fläsk~ och Korfaffärl
~ (Försäljning i parti och· minut.) I ~

~ Kontor, Skiktericoch Korffahrik: ~
~ KarlbergsvägenNrrfs 7'7 & 81. §
::::l • '. :';-
~ RIkstel. 1722. Allm. tel, 7907. . "" tt1
~ Fö:rsäljningslokale:r:. (b ..

.q 28 Begeringsga.t~n 28. ~
~ RiksteI. 2003. Allm. tel. 69 98. "

~ 26 Borrla.ndsga.tan .26~ld
OJ Rikstel. 8198. Allm; tel. 8120. - ~
OJ o "rn
~ " 9 Kungsga.tan 9. ro2 RiksteI. 12 32. Allm. tel. 42 68. ~

~ .;' 35' ·Odenga.ta.n 35. ~
~ ' , Rjk~tel. 20 03. Ållm. tel. 8643. l:r
; 22 X a. r l a.'V'ä g e n 2 2. t::s
:r: Rikstet 21 79. AlIm. tel. 1 54. ~

~ 57 Kungstensga.ta.n 57. §.
::§. Rlkstel, 21 80. AlIm. tel, 112 80. ~

~ ~c:: 68 St. B~~stuga.ta.n 68. ~
~ AlIm. tel. 228 54. ~

62 Ka.rlbergsvägen 62.
r

, Rikstel. 22 28. Allm. tel. 13070.
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(f. d.' Kraepelins Byrå)
l "

, "

Stoekhol~s c äldsta mas.kinskrifningsbyrå.
Innehafves sedan 1895~af ,Ingeborg Tafiin.

;

Renskrifni ng!?afde.1ning: Maskinskrifning. Mimeografering. Hekto-
graferlng. Handskrifning. .Adresseringar. Rundskrift.

\.#

Öfversättningsafdelnin~: Öfversättare med fack- och akademisk
bildning inom de flesta europeiska. språk.

Särskild a/delning för korrespondens, '--Uppdrag för
•• denna afdelning' kunna intelefoneras. #f'

. .'

Diktamensafdelning: DIKTE~INOSAPPAR~T, stenografi och ma- .
skinskrifning.

1911 utvidgad lokal me(I' flera enskilda diktamensrum och
rum för mindre sammanträdeux

Försäljningsafdelning: försäljning af skrifm~skinsutensilier. Spe-
cialitet: Carbonpapper och skrifmaskinsbandaf Kungl. Kontroll-
och Justeringsstyrelsen godkända för användning' i statens tjänst.

Undervisningsafdelning-;, Ett; begränsadt antal elever m~ttagas rör,
praktisk utbildning.

3 6 ,I{lata' Västra K9r1{ogata
d

3 B.
,Kontorstid',9~5. .Lördagar 9-4.

Andra tider efter öfyerenekommelee.

Riksie]. 60 61. $tockholms Tel. 11702. '
. .
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, ,

N. ,A.~B.

JEJÄ:E1ERS' BYRÅ
Brunkebergstorg 12

STOCKHOLM
~Ikstel. Allm. te,l.

4848 8440
8438 4644·

Tjätlers Byrå

/

, Rör,såljning av-stads- och landtegendornai; och villdb ;

Uthyrning av våningar, affärslokaler 'och villor.
.

Placering av prima inteckningar.

lnackordermg, Platsanskaffning.



N. A.=B. ,-

]J~~IDERS 'B'Y;RA~
Brunkebergstorg' 12 - .

" ,

STOCK HOEM
f(ikstel.

>

Tjäders Byrå
,

4848 8.440,
8438 4644'

Försäljning av- stads- och landtegendornar oeh villor.

Uthyrning av våningar, affärslokaler och villor, i{ J

Placering av prima inteckningar. i' t

Inackordering. ~:" Platsenskattning.
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ÄKTIEBOCÄGET

F. JO~SQ~ & C9
Kontor. och brädgåtd:

R. t. 1345. A. t. 37 05 och 30 52.

Ångsåg och hyfleri:
-Igelsta, Södertälje.'

RIKS
3522

ALLM,
11016

- Svensk Förhydningsmassa,
prisbelönt vid Hälsingborgs 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. , J •

Profre~ och Broschyrer gratis på begäran.
J. SCHEJA, Stockholm,




