
Eder ny skräddare..
l

försö'l{ lAN '6. . i.

,

Alltid Nyheter!
I ,

Garanterar passningar in i c'' ';,'

,
. minsta detalj. .' I

(Reparationer utföras, allt till moderata priser.)
~ .. '

\ I

Allrrt. Telefon 22244~

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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Kungl. Hofleverantör.

NorrmalO\lstorg.

Hattar.. Kr. 7.50.

Skjortor, kuL..................... » 4.5 o
Kragar ,................. .... .. . » 0.5 o
Halsdukar 4 ••••••••• ) ••••• : ••••• - '» 1.25

Handskar.......................... » 2.90

Skodon, Herr- & Dam- » 15.00

ENSAMfÖRSÄLJARE .
- för-

BINDSLÖjDEN
- LAHOLM.

Tröjor, Strumpor, Mössor, Vantar i flertald färger
och mönster för Damer, Herrar, flickor, Gossar.

I

RES,EffEKTER
. tillverkas på egna verkstäder.

SPECIAl:.ITE:
Inredda väskor med kundernas egna toalett-======= artiklar.



-41-

\I', . ''. \ 'I 'I.Automobilkosty~- Hästsport- .
III afdelning, afdelning, ,

IIIB,indslö~ds- ' " Käpp-ö Parap,iy- ',,',
p 'C· .. , , P rf IID igarr- "a ym- '"
IiCivilskrädderi- ",Reseffekt-l "III " ,"' 'r
II Damblus- , ,'" Skjort-Iii' Il' Halsduks- . " Skd~, " "IHandsk- Unitorrnseffekt- "
Ii Hatt- &' Möss- " Uniiormsskrädderi-.

I~, I '

1__ 5 % rab'att vid kOht?ntkÖp·för25.-·k.~<?nor.; ,
. _ 10' % ».» '», 100.-' »

§§ , ,I' Militär Ekiperings. Aktiebolaget
~ . - Kungl'. Hoflever~ntör- et.
D JN~rrmQlmstorg.

"
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, ~~~~~.a1\1\~~:!\~1\~
. l ~

$ven-Bko' 00 00 00 00

.~lO-B'f örs~kr ing-B"
1_ l, _

@ 00 ]Ikfie601agef,
. Stiftadt 1884,'

meddelar försäkring af spegelglas i fönster,
. r

dörrar, trymåer o. s. v:
.' ,

Slussplan 63 B (Räntmästarehuset),

Stockholm.
Rikstel. 45 24. Al/m. tel. 26 96;
I

OBS. !Skyndsam och' liberal skadereglering.
pBS.! Fasta och billiga premier. " " l
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STOCKHOLMS .LÄNS

(stiftad år 1862).

! '\ '

HUFVUDKONTOR i Stockholm: 39 !?,rottnirlgga~an
öppet helgfria dagar kl. 10 f. m.-3 e. m.

f\FDELNINOSKONTOR: t~r
i Liljeholmen (skolhuset): fredagar kl. 6-8 e.lIn.
i Gröndal [templarhuset] : tisdagar kl. 6-8 e. m.
i Sundbyberg (kommunalkontoret): lördagar kl..

4-6 e. m. ' ,
i Kungsholms Villastad (Alviks skolhus): mån-

dagar kl. 4-6 e. m:.
i Gustafsberg : (Brukskontoret).
i Nynäs (blindhemmet): onsdagar kl. 5-7·e. m.

Vid samtliga dessa kontor verkställas såväl insätt-
ningar som uttagningar å motböcker med sparbanken.,

t
Hemsparbössor '

tillhandahållas på begäran afgiftsfritt.

Högsta ål motbok innestående belopp,hvarå ränta
godtgöres, utgör 10,000 kronor. Ränta å insatta me-
del goQ.tgöres från insättningsdagen- _-

Motbok skall årligen under februari månad upp-
visas för ränteinföring. _ -

Lån meddelas 'mot 'säkerhet af inteckningar i fas-
tighet i Stockholm eller jordbruksfastighet -på landet;
hvarjämte lån utlämnas _till kommuner och samfäl-
Iigheter .

•
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~nlita och sprid kännedom om

I SVBrigBs O fBotliga arKBtsförmBdling
.'/ , I. II- (under stateris lednmg och kontro ) - _

•••• Konfor i olika delar af landet. ..•
, ., \

Sverlges oWentliga arbetsf'örD;ledling
har till uppgift att- söka bereda arbetsgiJvare bästa möjliga arbets-
kraft och arbetssökande det arbete, hvartill de bäst lämpa sig.

Arbete och anställning af alla slagförmedlas,
~ AFGIFTSFRITT ....••"

för a~betsgifvare och ~rbetssökande,
för Jnän och kvinnor" för stad och land,
till jordbruk och bruks rörelse, /_till industri och handtverk,

till handel och sjöfart, till husligt arbete m. m.
,OBS. !-ifven tillfällig al.'!bat skJ!af t anskaffas.

Anlita närmaste offentliga kontor eller ombud!. ..-----

\
'\

STOCKHOLMS STADS ARBETSFÖRIVIEQLlNG.
HUFVUDKONTOR:' -ilfdelningskimlor:

.a.1)~H$
Regeringsgatan 113. J.,+,,~.r,.., Högbergsgatan 37.

~ c>'
Manliga afd. ' •• III Manliga afd. _

l}iks oc~ Allm. tel. 42 15. ~ ; Riks och Allm. tel, 34,83.

Kvinnliga afd.. ~~J'.l''' $' Kvinnliga afd. -
Riks och Allm. teL 40 47., : € lI\ 'Riks och Allm. tel. 3074.

rFöreståndaren (hufyudkontoretj.. RiksteJ. 4t 97 och Allrn:,tel. 7020.
Expeditionslid : kl. 9-4 (lörd, 9-2). Telegrafadress: Förmedlingen.

Obs. ! Afdelningskontortit är i första hand afsedt tör arbetssökande,
bosatta å Söder, och arbetsgifvare med verksamhet i denna stadsdel.

Arbetssökande skola alltid personligen inställa
- I , sig å Arbetsförniedlingen ocli höra vid 'inställelsen medhafva

• betyg och rekommendationer. l' t,

Arbetsgifvare må äfverr skriftligen eller per telefon
eller telegraf aflämna sina uppdrag.

\ ,

Obs.! Hvarje arbetssökande, som hänvisas till en arbetsgifvare,
medför ett anvianingskort, hvilket arbetsgifvaren flnm9das att, genast
ifylla och återsända till 'Arbetstörmedltngen.
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Inkasseringar,
Rättegångar,

Konkursbevaknlngar,
, ". 'S.ol,Jtrea'tfingar,·",

• Affärsfötsäljningar m,' m.
l

OBS.! Billig inkassotaXa. ",'l)

verk samtKommissionärskap vid . Ofverrätierna
öfriga juridiska uppdrag.'

AlIm. Tel.
28439 S' g 18 20 Allrn, Tel.tortor et - . 26439,

Maskinskrifning, Handskrifning, Betygsafskrifning.
. Kuvertskrifning,) Adresskrifnlhg m. 'hl .•r ,

Duplicering af skrifoelser i stårt:e antat. '

.J - , Nit ombesörjes till extr« billiga priser: \ ' .
I

Ytterst noggrant utf'örande: ~. . ,', Ferm expedition.

Rlla koricep..t ämt-iJ' efter. fillsägelsf!.
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Innehafvare af:
Norra Expressbyrån
j Tegnersgatil" 19

Telefoner:

Riks'17 02
Allm. *881, 2822

Innehafvare af:
Vasa Expressbyrå
Uplan~sgatan 40

Telefoner:

; R'iks :3149
Allm. *8925, 6829

Ombesörjer
I

Flyttningar, Emballeringar, Packningar Inom Stock-
holm, landsorten samt utlandet. Egna hästar. Sjuk-
transporter ~~d .Stllles pate~terade .sjukbår,

Transporterar
Pianinon, Flyglar, Kassaskåp.

Spridning af
Kort., Cirkulär och Notiser. Befqrdrar Bref och P.aket.

Förmedlar ' ' "
Köp och ~yten af Fastigheter, Landtegendonfa'~ o. t

Villor. " "
Verkställer'

"-Uthyrningar, Inkasseringar. Vicevärdskap åtages.
ii; - Tel. för F'örmedlingsafdelningen Riks 1702,AII'Ill.,*28 22. •• st Jo[
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}!efferguisf ~. höfgrell
T APET":'AFF ÄR ..

Rikstelefon 30 ss. STOCKHOLM.
-----*-----

JtJIm. Telefon 83 SS.

GFörsCiljningsmagasin:

1 & 3 Humlegårdsgatan 1 & 3.

$törs{a lager af

S\Jens~a, Franska, a:ys~a ceh En~eJs~a
Tapeter, Bårder och Dekorationer

samt

Takrosetter, Rultgardiner, Gardinkornischer, Portiär-Stänger,
Gardinhållare och Papp m. m. till billigaste priser.

8 Oxtorgsgatan 8.
~~--- STOCKHOLM. =-. ..:::=---;-:--

Al/m. telejon ?27 22. Rikst~lejon. 53 12.

Biträdande af exam. jurist.
Kontorstid: kl. 10 f. m. till 4 e. m.

Byrån åtager sig rättegångars utförande vid alla svenska domstolar samt Inkasee-
ringar, förmedlar köp af. fast egendom, inleder affärsföretag och upprättar bouppteeJ(.

t)ingar, testamenten och äktenskapsförord.
Därjämte vill byrån använda synnerligt bemödande på att medla mellan tvistande,

som vilja förlikas' utan rättegång, sa~t att söka åstadkomma ackord mellan gäldenärer
och borgenärer utan. konkurs.
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tttttt*tttttt+tttttt~ttt+t~,

.mässbakart Jlnt~p~ndt~
ocl) alla sorters 'KyrkObrod~ri~r' förfärdigas., 6amlabrod~rier
transporteras ocb enoceras.' mässkjortor ocb pråStka.,.,o~ efter:

.beställning. 'iuil~ocl) militära uniformsbrod~H~r

,
sr. €riksgatan 35

Jlllm. ,at KungsB. 1i8. _

l , . I

g. IV\T ANN.QVI:S'E·, -

'> Sv~rfve~" & Snickeri.
Etablerad i -Sto-ckholnt år 1882.

( .

'fabriken iförlagd i Bromsten lfrån den 1 Oktober 1911',
, ,"

med postadress AlIn~~~l" Spånga.

Specialti1(v~('fP..ilJJ(",af ~',', \ \ '.
0rrdinstängyr, Oa~diQrqre~ter,~1\ !

Afdelnings- och, rönsters)(är-~ ;, ~,
m~r, kälade och, runda Led-
stänger för trappor.

Dessutom utföres 'all slägs sv~rfning för- .byggnader lieb' 'möbler,

_ gröfre qdil .finare' Snickeriarbeten m. m.

Telefoner: Al1m. B'romsten 11.
'-. - .. {- ",i • '" . Riks ... ' •• ,-' ·1-2.'

Adresskalendern 1912.
/
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-. . . .. .. . . ., .

<

II

aj Pianinon och

• !<'-. •. . .. . ..~.



~ ftJ.;-

1r:':l~X'l;
.1' "

msrr"

.~,ti\!~\"\;\11.'\0 Vlt'(Hin.\t\\>iq ,~

fPEbJiJ~R·:· "'
.. -elsfD@6&"G " t&86' .-' ··ks;;r~t~ 4
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Stockholms Högre Handelsläroverk, ~
Q

Björstedt~ka H_ndelsinstitutet, ~ ~i
NORRLANDSGATAN 20, STOCKHOLM: ~ S:.;

T I 12058
-~,. l::l,

;t Jo Riks Tel. 8115. Allm. e. • ;;, l::l. <:>-

~ Öfver 1,000 kursdeltagare årligen. ~ ~ ~. ,:-'o l::l,

./'~o ~",.. . Öfningskonto:r. ,'" i:l
?'1q" en$ "'0 ,;::

A. ~rllkurs för elever med realskoleexamen, betyg från 5 kl. a. 1. eller flickskola.
B. Arllkurs för elever från tolkskolan. eller med motsvarande, kunskaper.
C. Terminskurs årskursens h. afdelning, för studenter eller elever från 6' a: 1.
D. Terminskurs (lä~re afd.) o. kortare kurser samt enskilda. ämnen.

Platser kostnadsfritt. Innehatvare af Sveriges Hand~lsskole-
elevers Platsförmedlings-Byrå.

Stoekholms RäkenSkaps!" el Renskrifnings-Syrå
(Inneh.,P. Th. Bj6rstedt)'

• •. , • l. '

20 Norrlands~at~n 20.. .' .'

Rikstel. 8116. [II! IIQ Allm. Tel, .1·20 68.

Bok S_I U t, ''!''~' .BevU;.n~. ~l.ri~. o, ~' ~~____ Ofversattnmgar m. m. utföras fort, om- . ~
sorgsfullt och billigt. ....•..•

J ,

, . samt

r
Tel.for I
4254

I

'\"V~~~I"flyttO:::::,:g::~::~O~h·B.~'d'd~

.Qch emballering. och huggen, samt alla. sorters
'- -'lo - W

,Transporterar reseffekter, fraktgods, Kol,' Antracit' 'neo l, 2, 3 till
pianinon; ,

Befordrar snabbtibref och paket. d.agen~p,"ris. ,l

Äfven möbler repareras till billiga Alla upprirag ~tll-gersig E:xpresfieq
ugder fullt ansvar.priser.

.~'" .

. ,, ,==dj
'f 1./ ~ ~
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t

BY,GGnADSI1A ERIAtAffÄREII, GÖtA
i STO,GKHQLM' , il, :', ' •• ' ,

::: . ! ,,\ Ii' .<
Rikstel. 4336. . !All rrr, Tel. 46~69.

;;\> Tel~9ra~ad~es;;~ IGÖTfAFFÄR. \ \

l' Grarrit« -Kal~tensar~et~n,;
Fasad. och akteg«:l, Gla~e~adt Be.kläd.
-nadstegel, Badanstalfsten, Asfalt, Cement,

. Gips, Kalki Goudron, Beck, .~jä{a, Trä·
varor, Snickerier, Parkettgolf, Rev. Mat.
tor, Korksten, M~:mor, Marmorcemerit, ,
, ' t'
Asf. Tak. 'och' Förhydningspapp, Golf-
och Trottoatpfattor,' Glaserade - Bekiäd~, ,-r-«,

nadsplattor, ~asadputs > Lithin», Gips.
dekoråtiönaarfiklar, Kakelugnar, Ka(k'IlI'
ugnsplanar, Kakelugnsamide, Byggnadll-'
gjutgods, _ Köksspislar, Vattenvärmare,
Kaminer, Fönsterglas, Trådglas, " LJ~~-::
.brunnsglas, Ventiler-'o'ch Galler, Sanitär.
tekniska artiklar: Badkaminer. Badkar;
Diskbord, Tvättställ, Klosetter -afträ, samt
Byggnadsbeslag och Smiden af alla slag.

~YGGNADSFACK=
.-lJTST ÄLLNING

4 ~EARNHUSGATAN 4

, Rikst. 43.36. Rllm. tel; 46 69 & 242 34.
r ,
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••
,

och därför. också~i,verkl!g •

heten -basta och billigaste

aAnonso~gan
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•••••••.'•••
• x ,•••••••••••..'..........,....

1. nn~~n~BnlKolimlorl. '

-- CENTRALPALATSET. --

.'••!:.•:.•••••••••••••Hushållskol, Briketter. .:
, ..,..............•'

Allm, TeL 52 ;19, 71 80, 78 oo~ Riks!el. 573, 2307... .

Krossade RntiGilkol, .
Koks,



TELEFONER: '11byrån: Riks 66 67; till bostaden: Riks' Sundbyberg 1 30,
Alhn. 6292. Allm, Sundbyberg 431.

. }

~tata ~11'tess~sYå
(Innehafvare: C. J).. RYDBERG)

Stora Vattugatan Il.

Ombesörjer packningar o h flyttningar såväl linom
hufvudstaden som till och från landsorten. Trans-
porterar pianon, res- och fraktgods. Befordrar bref

--;

och paket m. m. Omb sörjer f'örtullningar.
t

OBS.! Förstklassig sjukbltr och sjukstot; OBS.!

Full garanti för anförtrodda uppdrag.

Mångårig praktik.
. \

Van och paUtlig' personal.

By••än öppen 7 f. ~.-9 e. m.
j

o BS.! Öfvertagit Nya Exp.ressbyråns verksamhet.
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C~Rt*~)IJIN'8ENI
ijtlftl1{e~erg)ggb'tan~~9;~':St'ocl{l1dlm., 'II ,

Rlkstet. 40 12. 'Al/m. tel. 167 30. ' ,

i. maskiner och artiikl~r för\ pappers-' St ' träm~s;e{abriket!
boktryckerier och bokbin1ierier samt ångkraftanläggningar

, ,

~aaaQaaaaaa~a~aaaaaaaaaaaaaaqaaDa
u." •

5 "KONSTHANDELN i
gaa I3run1{.ebergsgatan 9, Stocl{holm, Ig

(vid HoteiI $ronprinsen).' ElI

, g Antika 'gravyrer, 'må1ning'ar, akvareUer.S
ag =Moderna, repred. af .konatverk. II

g ~YKOR~ j g
~, . ~gaaaaaaaa~~aaaaaaa~aaaaaaaaaaaaaaaaa=
= Skrif- & Räknemaskiner" =.a ,. ~
g Kontorsmatertaller, g
gaaa Blektriska ficklampor i

, bäst och billigast i J
a ~tockHolrns trrip'orteff'är, .a
a B k' b ., IIa , run eergsgatan ~" el'a ' ". " IIa - Priskurant gratis.' II
n- . . - .nb:Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaalladaaaaaaaaaaac:d

I
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Gynna Köp

Svenska
industri!

"', . ""'-'

Pi begäran fåt jag härrnedrmeddåla att Skandinaviska EternitaktiebOlaget,
som täckt taken å de s, k. förgårdsbyggnaderna vid Stockholms Stads Slakfhus-
byggnader, utfört detta -arbete på ett synnerligen tillfredsställande sätt, detta
såväl i afseende på själfva eternit-täckningen som äfven i afseende 'på dithö-
rande plåtgarnerlngsarbete. Med' anledning af det goda resultatet, som denna
tllcknlngsmetod visat, hu Stockholms Stads Slakthusstyrelse glfvit bolaget i upp-
drag att täcka samtliga återstående -byggnader (c-a 30,000kvm. takytor) med eternit.

För byggnader af ofvan nämnda lag synes mig eternitsklffern vari ett
synnerligen lämpligt material' och såväl ur praktisk som ur utseendesynpunkt
att föredraga framför astattpapp, svartplåt, galvaniserad plåt m. :fl.-

~tockholm den 25 januari J.910.

Undertecknad får härmed intyga, att eternit-taktäckningen .nied därtill hö-
rande plåtarbeten å slakthusbyggnaderna vid Enskede. hvllken verkställts af
Skandinaviska Eternitaktiebolaget under sistlidne och innevarande år, visat sig
'vara af utmärkt beskaffenhet, såväl i afseende på täthel som hållbarhet,oaktadt
inträffad orkan och hastigt växlande väderlek denna vinter, hvarför eterniten
med-fog kan an~es hafva stora företräden framför tegel, svartplåt och papp, och
då eternilen därjämte har ett 'prydligt utseende, torde densamma haha utsikt
atl vinna insteg inom byggnadsfacket.

Stockholm den 8· februari 1910.
A. O. AL1'{UTZ,

f. d. Byggnadschef. Slakthusstyrelsens tekn, kontrollanl.

Stockholms Stads Slakthusanläggning å Enskede (c:a 30,000 kvm. eternit-tak).
r:




