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'~~;G'OiTTFRIDRYSTEDT
"'k :!~Våsag~t.n 38,Sto~kholm,:O~';

•.," ""I': . I. f. ' r ~ . " . • A' .j! -'

'Telegrafa'dress: 'IngeniörR~stedt. Rikstelefon 372. Allm::;Telefon 5750.' ,
•. 1 ,,' -c . . - ..,1 , i ',' '; . ',t. ~ (

\' s : " .; Levererar från lager i Stockholm eller direkt från fabrikerna: '.'"

f·HÖGA:Nis~BrLLESHOLMS AKTIEBOLAGS
ri' .'</,1 ,1<Eldt~~ta.t,egel dch leror för aUa tekniska-behof ; 'J' "et

r'i . stämplar:' .Bjuf F2», .Bjuf F», »Bjuf K», .Billesholm., "HögalJäs'.,1i;;,
~"t .:, : '"c' »5tabbarp» och ,,*5tabbarp*»., , \.;:iA ~~"

~Skromberga'Sienko)s- & Lerindustri~Aktieboiags
:', '§altglaserade Lerrör, Brunnar och Krubbor; Golfplattol"; ,'o t

tTrbttparsten, ..Trottoarklinkerj Klinker för Kanal-, Kaj- o. Gr,!ndrfiu~ar.;
. . , Fasadklinker och Byggnadsornament.'

.~,,l)\.,~ili,l Runda Pelarskorstellar m. m; I' ,

{BUL TFABRIKS~AKTIEBOLAGETS ':
Sk~ufYarl";!41ittrar, Nitnaglar, Blecknrtar, 'I'rägängade Bultar"

~~lsspikar, Skarfbuitar, Flänsmuttrar och Mutterbrickor ni.' m.
. .»Fenestra» -fönsterbågar, -galler m. m. af smidesjärn.
; ,. ''I ';1\,..., . . } . ,:.j ':~

, ' "'r" $·Portlandcement. Gips m. m. d<

, 'I~l' ' ' "

, ';,,'". ;~~ ' . '. Utför alla sorters arbeten enligt ' •. "",.
;, . • 1,. C. 'R A B-I T Z', Berlin, Patent, , r.;U,tl

v och . , ;'.
" C. B E I NE' S, Boehum, Patent å Scagliolplattor ;~:.'

samt Pimpstensplattor och Pimpstenstegel
för .

E(dsäkra mellanvägga!' (cloisonväggar, brandväggar); eldsäkra tak,golf./ hvaR;
efdsäkra beklädnade!' af järnpelare, järnbalkar, järn- och träkonstruktioner;
, .elds.ö,krll vindsafdelningar,eldsäkra varmlufts- och evakueringskanale!'.

" 'Beklädnader af isolerande Korktegel
för ångpannor, vattenbehållare och ångrör, för väggar i varm-

Iuftakanaler;' f~r beklädnad af fuktiga stenväggar m.' m.

Ios~'scheVäggl1eklädnadsplattor af Emaljerad Zink;
fullkomligt liknande och ersättande de dyra porslins-väggplattorna .

." l I" • . 'lo, ' "".:.-

,,: ~SANITAS> -golfrnaesa l ',~,

för beläggning af utslitna trägolf m.' m.· ",~ '
.' AOr86_1«Hmd_ 1913, 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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Pensionat
Danielssen
18 SIBYLLEGATAN 18

Förstklassigt familje-
pensionat.

Centralt läge.
,

Elegant möblerade rum.

Helpension från 4.50 till 9 kr. pr dygn.

--=----=---= Bästa .refe.rens~.r.===-

Allm. telefon 20367, 23758.

Rikstelefon 10458.
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RKTIEBOLRGET
sciflRFFER & BUDENBERG

STOCKHOLM ::. Klara Södra Kyrkogata 14 ~

Generalagen tur tör

SOHÄFFER & BUDENBERG
G. m. b.' Ho, Magdeburg-Buckau

STORT LAGER AF all slags

ÅNGPANNE- och
MASKINARMATUR

Manometrar och Vakuummetrar, alla
slag, hvaraf mer än 4 millioner utförts"

Orig inal-R estarting-In j ektorer,
Fyrapendel-, Exakt- o. andra Regulatorer', .

Pyro- och Termometrar,
.Ångpumpar, systern Voit,

Kranar och Ventiler af järn och metall
för mättad, och öfverhettad ånga,

Vattenståndsvisare och Glasrörskranar,
Matarepumpar och Säkerhetsventiler,

Lubrikatorer och Smörjkoppar,
Puls.ometrar och Ejektorer,

Indikatorer, Slagräknare och
Tachometrar,

Väktarekontroll-ur m. m., m. m.

EGEN- MANOMETERVERKSTAD I ~TOCKHOLM \ . "
\

"för tillverkning af nya Manometrar och reparation af gamla.

,Genei-alagentup tör: HARD Y's VAKUUMBROMSAR,
The, Vacuum Brake C:o L:td, Wien. o:::I:IJ BllESLA UERI

METALLGIESSEREI, tillverkning af Wolffska ochWolt·
mann- vattenmätare.
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~META·LIlER :~
&;. ~ Bly trå

~ Nicht,TenMässingsmanufakturartiklar. ~ V Nickelanode

Kopparplåt, Bleckplåt, Babbits-metall, ~ Nickel, Vism
Antimonium Regulus, Koppartråd, Zink; ~'J .Mönja, Salmia
Garkoppar, Zinkplåt, Skeppsmetall, ~ Järnduk, Saltsyr
Deglar, Fosforbronstråd, Zinkspik, ~...,.. Wienerkalk, Slaglo
Kopparspik, Metallbult, Kopparbult, ~ Målkärl, Vikter, Våga
Åskledarespetsar, Kopparbrickor, :-..J Balanser, Nysilfvertrå
Mässingsplåt, Mässingsskrufvar, , §:j Fosforkoppar, Glaspulve
Mässingstråd, Kopparbottnar, '~ Kvicksilfver, Fosforten
Kopparnitar, Pinsbachsplåt, I~I Nysilfverplåt, Svafvelsyr
Åskledarelinor, Kopparrör, ~ Stearinolja, Delta-me!all, Spi
Pinsbachstråd, Zinktråd, §..J ,Koppar- &. Mässings-Angtube
Mässingsduk, Zinkbult, ~ Q.:) Kranar, smärg.el, Smärgelpappe
Fosforbrons, Stanniol, ~ Flintpapper, Smäl;gelduk m. m.
Aluminium, ,Grafit, ~,~_
Mässings-Skostift, ~ .
Galvan..järnplåt, ~ Vid köp af större partier torde dagen
Mässingsrör, . ~ lägsta noteringar infordras.

Schellack, n~ Ko'ntor och Lage. r:
Blyplåt, ~

Blyrör, .e-'I N:o 22 Mäslersamuelsgatan lo Z
Bly, ~

~.

~~'

~

Filial:
13 Lilla Nygatan 13.

~.'.<TA'.

~ J

Post- och Telegramadress:
METALLBOLAGE

STOCKHOLM.
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~'S.tDCkh:olm S JUri~iska Affå rsby rå
!~1~'Regeringsgatan 20. STOCKHOLM.
l'd,~1., . ~ •. ' , '

,~I .!.' ~" Riks Tel. 7080. Al/m. Tel. 422. .
. ,;!~~,'1 V·,
,.;. ,,'f' Telegrafadress: Juristbyrån.
H~~:) '.;"> r .h ~

~;.~:,': {t.\4 .: -\r~'~~~,<: :I'nkasseringar, rättegångar, .,,;
~~-i ,'I . ':.' .
,\.,,~.:;·,.. alla juridiska uppdrag, '
,:,11:',::" s'oliditetsupplysningar,

öfverrattsbevakningar m. m.,
;i\,;'J • utfaras. fort och till låga,
: •••~.,';, l, I bestämda priser af exam.,

, .
\1' • väl kvalificerade jurister.'
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Rikstelefoner: Allm. telefoner:

49 36, 88 91 och 42 43, 83 93 och
3093. 8891.

. O B S l :Platsanskaffnings-afdelningens telefoner äro
__ o '5' ,'Riks. 12907 och Allm. 23580.

Stoc~~olmsUt~yrninDs~yrå'.
12 Kungsträdgårdsgatan 12

KONTORSTID kl. 9 f. m..-5 e. zn.
B;ypån grutuied 1894 -..

UTHYR
\ större och mindre våningar, dubbletter och enkelrum,
omöblerade eller möblerade, äfvensom butiker, kon •.
torslokaler och sommarnöjen.

-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, såväl manliga som kvinnliga.

UTLÄNDSKA AFDELNINGEN
tillhandahåller tolkar och ciceroner, verkställer
Ötversiitänings» och meddelar Sppåklek-
tiouer.

Bref besvaras mot dubbelt porto.

OBS.! Byrån har öppnat Filial i56 (f. d. 16) Kungsgatan 1 tro
(invid Drottninggatan). Rikstel. 2099. Allm, tel. 26? 80.
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'A'KT'IE BOLA;G·ET

.F.JONSON& OQ
l ' , . , .

Kontor och brädgård:

Lllje hofrne n..

R. t: 1345. A. t. 3705 och 3052.
, "

Ångsåg och hyfleri:

Igelsta, Södertälje.

Notapius Publicus..

UNO OLDENBURG, .

v. Häradshöfding, Auditör j Kungl. Flottan.

PRIVATJURIST.
.

Ledamot af Sveriges Advokatsamfund.
:

Tjänsterum: Skeppsbron N:o 8 ..

, , Personlig mottagningstid kl. 9,30-10,30 f. m., 2~3 e. m.' ., ,

Kontorstid kl. 9 f. Jll.-3 e. m:'

"

• Växlar till protest emottagas till kl. 3 e. m.

.Telegra'fadress: JURIS rEN; Rikstel. t4QB,.Allm. Telefon .29 36. "
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••• ••••• •••• •• •• JOSEF AHL.INS •
o

• FASIIGHETSBYRA •\• ~ 42 REGERINGSGATAN 42 ~ •111m. Tel.
STOCKHOLM.

ftikstel.
5458 5488

~ Kontorstid 9-4. ~

• •• Försäljning af •• •
Stads- och

Landtegendomar, .
,

• Villor, Tomter m. I •• m. •,

P~acering af

Prima Inteckningar.• •• ••• •-.. ••••• •••
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";,i'; ,N': ''tlJtttlLattlte SaK ,te OLag '~>" ',,: •

'.'~ I\t . . i I . ;. ',.., l, '

I·' k', '.J •SÖDERMALMSTORG ..' .' ~ .

, ' rekommen·derar
_' I f~ ., ''-.,

m ', sitt, .
m" .... välsorterade lager. ",'.
~ ' ." af ., " '.'

Jm!\)\uet &. $ll\t\\uosa .
. _:,1 '" ·€t1samförsöljareaf> .
.~i i ••'I~!, ';,'i;., .:> i" Akta' "'. "

I,all!ä~tre~~ä~~;ö~~!~.!is!1ak.
IKl' """" ~ -.."1" Allm. Telefon:. RikstelefOt:1.:. •
,3129. 1421 .

. ~ \ '. . . ,,' -' "

n" ~ ' ~im",· , ,,',
:1!.m~~~8~~~, =~
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Låt belägga Edra golf
med

Patentputs!
Därmed åstadkommes en jämn, slät och fogfri, prydlig, lätt rengörbar

och hygienisk golfyta af utomordentlig styrka och hållbarhet.
Patentputsen åstadkommer icke damm och är okänslig för värme

och köld, så att den äfven ersätter kakelugns- och spisplan 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 marmorliknande yta för kök, hallar, tamburer och korridorer,
butiker, badrum, toaletter, m. m.

Parkettputs
med träartad, finslipad och blankbonad yta, ersätter parkettgolf i bo-
stadsrum, matsalar, ämbetsrum, balsalar :r;n. m.

Patentputsen i mer än fjorton års tid pröfvad och befunnen ..oöfver-
träffad, användes bl. a. af Kg!. Fortifikationen, Kgl. Flqttan, 0fverin-
tendentsämbetet, Stockholms Stads ByggnadSkontor, Öfverstyrelsen
för Stockholms Stads Folkskolor, Armeens kasernbyggnader, offent-
liga och privata sjukhus och skolor samt i under Hälsovårdsnämn-
dens kontroll stående butiker och andra lokaler.

, • Broschyr, attester och prof på begäran.

'Svepskt Stenkitt är det bästa ämne för hopfogning och
lagning af all slags sten, trä, porslin och lergods, m. m. och för
.fästande af dessa ämnen vid järn och metaller, läder etc.

Helburk, vikt c.a 31/. kg (inneh. pulver och vätska) Kr. 3,60
Halfburk" ,. 131. ,. ( ." ,. ,. .)>> 2,-
Vätska pr flaska » 1,-

Per efterkraf'. Vid större partier rabatt.

A. T. Söder 1210. Adolf Rydholm R. T. 6220.
Civilingeniör.

19 S:t Paulsgatan, STOCKHOLM.
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Aktiebolaget

Wester &. j\lorgrens
~e1{anis1{a Stenhuggeri,

Kontor: Torkel·Knutssonsg. 31, Stockholm.
(2:a huset från Hornsgatan.)

,Utför ,

M'armorarbeten, -,

, l

såsom: Spislar. Kandelabrar for elektr. belysning, Schackbord, Möbel-
marmor, Sm~rvågar, Diskskifvor, Väggbeklädnader och Golf i olika
färger och mönster, Trappsteg och öfriga marmorarbeten for husbyggnader

m. m., m. m.
Ständigt lager af

HUlT och GRÖN MARMOR
samt

, Ölands kalksten tör Trappor och Golt..

Guldmedaljer:
Stockholm. 1897. Gefle 1901.
'I'elegrafadress: ,Marmor» stockholm.
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:: Lundgrens Fis~redskapsfabrik::
(Kungl. Hofleverantör)

Allm~ TfJ!. 1022. . STOCKHOLM Rikate!. 2122,
12 Storkyrkobrinken 1~,

rekommenderarhos Herrar Amatörer, Yrkesfiskare och Aterförsäljare sitt
stora, rikligen förseddaoch'väl sorterade lager af alla sorters== .Verkligt prima Fiskredskap. ==

i parti och minut tm ytterst moderata priser. '
~ Hängmattor •.• .

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

Obs.! Litogra{ierad priskurant i bokformatgratis på begäran.
Obs. ! Återförsäljareerhålla rabatt. .
Obs.! Tillerkänd Silfvermedalj i Stockholm 1897. Guldmedalj i

Bergen 1898. Första priset, Stora Silfvermedaljen, i Ge:fle1901. Guld-
medalj vid. l00-års utställningen i Karlstad 1903. Första priset, Stora
SUfTermedaljen, i Norrköping 1906. Första priset, Stora Sllfvermedaljen,
i Orebro1911. Si:lfvermedalji Köpenhamn1912. Silfvel'medalji Vaxholm1912.

(Q] (Q] (Q] (Q] (Q] (Q] (Q](Q](Q](Q](Q][Q)lQ)
. e. o. Hofrättsnotarien

'F. BONELL.
;

Handtverkaregatan 10, Stockholm.

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

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

Rikstelefon 9168. © © Allm, Telefon ,7175.

[Q) (Q] (Q] (Q)[Qj(Q] (Q) (Q] (Q] (Q) (Q] (Q] (Q)
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'I RESEFFEKTFABRIK I

I ~

.~.' ,:83 Hornsgatan 83 :
> "~Jt.(',~ .. '" ,~ ...,

i. r";,,':\,·:: . Specialite:
~1'1;"" .. ,Qiiskor 4-, Portfdljarbeten ",'
- .

. Äilrn.' Tel. '30735 - - - - Riks Söder' 1 49

. STOCKHOLM
.,., ~:,'

~,::. -',' r
r .....l· ':.

·l
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~" I
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.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I=:::::::l:::::::::::::::::::.•• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••

II Stolpes Express- & II
•• ••

II flvttningsbvrå u
•• •••• ••:: 37 Sibll,T Iledatan 37 ::.. ~ ~ ..•• •••• ••:: Allm, tel. 8258. . Rikstel, 7112. ::•• •••• •••• •••• •••• ••:: Solid. Allt arbete utföres under fullt ansvar ::•• ••• •••• • ••:: af vant och .riyktert folk till billigast möjliga ::•• •••• ••:: pns. ::.•• •••• •••• ••
EE Utför allt hvad till facket hör, såsom flyttningar, EE•• ••
EE större och mindre, såväl inom staden som till EE•• •••• ••:: och från landsorten (inklusive packningar och ::•• •••• ••:: emballering), aU slags, transport till och från ::•• •••• ••:: järnväg och ångbåtar. Kassaskåps- och Piano- ::•• •••• ••:: flyttningar. Omflyttning i våningar. Piskning ::•• •••• ••:: och förvaring af mattor m. m.. ::•• ••.. ..'•• •••• ••:: Rekommenderande mig i allmänhetens ::•• ••:: ----ben,ägna hågkomst ---- ::•• ••
n "•• ••
:: Högaktningsfullt ::•• •••• •••• ••ii Edvin Söderström, ii
EE Innehafvare. EE•• •••• •••• •••• •••• ••\,.........•..............................................................•. ,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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.'I~dl~'Bi6)a~ks··;
, . Konst- och .Skönfärgeri & Kemiska Tvåttanstalt , / .

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

arbete.

. Schalar och

Rockar,. .

OBS.! Herr- och Damkläder behöfva, ej sönder •
.$prä,t~a,s~,

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

Postadress: f. d. R I S A CK~

Bodar:

. 69' Drottninggatan 69.
Allm. Tel. 10165.

61 Kornb Rmn&torg: 61,
Allm. Tel. 22 13.

Fabrik och Mottagning:

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

lOrder från landsorten expedieras skyndsamt
I' ,.
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. ~
utför Plåtslageriarbeten, Taktäckningar med koppar,

" .skiffer, .zink samt galvaniserad och svart plåt,

'Spis~ o~li Kaminrör, Rö~sugare, Takstrykningar och

Reparationer m. m. •
Förfärdigar alla sorters Bleck-, Koppar-, Zink- och Mäs-

. . singsarbeten samt allt slags Metalltryckning.
'Rustningar m. -fl. arbeten' för teatrar, Skylt-, Gatu- 'och
Järnvägsslgnal-Lykter, Lampor" 'Fotogen'kökoch Kok-

kärl m. m.
Badkar och Du~chapparater.· .; .\ '.' , ... ;.: ~. ~

Förtenn~ng med. rent Engelskt tenn alla. dagar,
,Obs.! Beställningar från landsorten emottagas.

Pulmqvist &. Östlund.
28 Lästmakarellatan 28~

Te!.:,Allm.52·8S;' Riks. 5387.
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MAbl~I T ZW IDFOR S-Sf'
.' t. ; HAN DE.LSAKTIEBOLAG,'-" .. ' 'J '

. -o- KUNGL. HOFLEVERANTÖR . .o' '

.31' Kla~abepgsgatan 31, Sto,ekh·olJQ.,.
Rikstelef(Jn 12 34 Allm. telefon 84 08 f (

. Filialer: 88 Drottninggatan och Karl'Johans Basar; Slussen.., .
Lager af:

I(r~'t,Gev.r, Jakt., 'Fi~kre"skap:'
, . / Ammunition och- Sportartiklar m. m.' .

,

Jaktgevär, .l

Ehgelska, Belgiska, Tyska och Huskvarna.

Hundbröd
22 kr. pr säck
innehällande. .

Hundbröd ·
50 öre pr,kg.·' .

i påsar a 21/2 ."
och 5 kg.

}Iundkorgar, Hundhalsband och Koppel•..,

Fyrverkeripjäs.er.
,Kulöpta Lyktop, Facklop.,

I , . Dynamit, Stubin, BepgSir:z:ut,:
"t

Skiiior, Stafvap, Kälkap m. m.
AMBsBkaUnd_ 1913.
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SlaUeria~tie~olaDet Norrmalm
Stockholm
Tillerkänd Silfvermedalj å

Stoekholmsutställningen 1897, Geneutställningen 1901.

Kött-t 'Fläsk- och Korfaffär.
~ (Försäljning i parti och minut.) ~
~ ~8, Kontor, Slakteri- och Korffahrik: [
~ Karlbergsvägen N:ris 77 & 81. [.:::s. '.~ RIkstel.·17?2. Allm. tel, 79 07. g::
~ Föpsäljningslokalep:. <b

~ 51 (f. d. 9) ][~ungsgatan 51 (f. d. 9). ~.
~, RiksteI. 12 32. Allm. tel. 42 68. ~

~ 57 Xungstensgata~ 57. d
fI2 RiksteI. 21 80. Allm. tel, fl2 80. ~
fI2 ~
~ . 2 O X a r l a v'ä, g e n' 2 O. ~

. ~ RiksteI. 21 79. Allm. tel. l 54. ~

Di ,. 35 OdengQ.tan 35. ~
E-t., RiksteJ. 20 03. Allm. tel. 8643. . t:r
~ b
~ . 28 Regeri;ngsgatan 28. t-e
~ RiksteI. 2003.1 Allm. tel. 6998.. ~

~. 41 Riddaregatan 4L b
:§ RiksteI. 5549. Allm. tel. 121 38. ~

~ ~=: 62 ][arlbergsv'ä,gen 62~ ~
~ RiksteJ. 2228. ·AlIm. tel. 130 70. ~

68 St. Badstugatan 68., .
Mim.., tel. 228 54.
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. Byrå tö.r. m'8skinskritning och ötversättningar
(f. d. Kraepelins Byrå)

\

Stockholms äldsta maskinskrifningsbyrå.
Innehafves sedan 1895 af Ingeborg Taflin.

, Renskrifningsafdelni ng: Maskinskritning. Mimeografering. Hekto-

grafering. Handskrifning. Adresseringar. Rundskritt.

Öfversättningsafdelning: Öfversättare med fack- och akademisk'j , '
bildning. inom de' flesta europeiska språk.

Särskild afdelning för korrespondens. Uppdrag för
I .'. p. •

denna aldelniag (kunna intelefoneras. j

Diktam~~safd'elning: DIKTERINGSAPPARAT, stenografi och ma-.

skinskrifning.
1911 utvidgad lokal med flera enskilda diktamensrum och

rum för mindre sammanträden.

Försälj ningsafdelning; . försäljning af skrifmaskinsutensilier. Spe-
) .

ciaIitet: Carbonpapper och skrifmaskinsband af Kungl. Kontroll-

och Justeringsstyrels~n godkända för användning i statens tjänst.

Undervlenlngsatdelnlng: Ett begränsadt antal elever mottagas för

praktisk utbildning.

Fastighetsagentur och Uthyrninga •.

3 B I{lara' Västra 1{9r1{ogata'3B·
Kontorstid 9-5. Lördagar 9-4.

. ',n Andra tider efter öfverenskommelse.

Rikstel;'> 60 61.
11, 9908.

Stockhotms Tel. 11702.
871..11 11
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N. A.=B.

.TJÄbERS.B~RÅ
Brunkebergstorg 12

STOCKHOLM
~lkstel.

Tjäders -Byrå

Allm. tel.

4848 8440
84 38 4644

Försäljning av stads- och lantegendomar och villor,

Uthyrning av våningar, 'affärslokaler och villor,'

Placering av prima inteckningar.
\

Inackordering. Platsanskaffnlng,
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. . N: A.=B.

tJ Ä,O·ERS',BVR'Å.
Brunkebergstorg 12

~ikstel. Al1m. tel.

4848 8440
84 3~ 4644'Tjäders Byrå

Pör;säljningav'stads- och lantegendomar och villor.

Uthyrning av våningar; affärslokaler och villor.
{

Placering' av prima inteckningar.
, \

l' Inackordering. Platsanskaffning.
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Hirka Ilexpress O. Uedaffär
43 Tomtebogatan 43 .

Allm. Tel. 9076. Rikstel. Vasa 2 94.

Försäljning af Björk-, AI- och Barrved, Antracit, alla kross-
ningar, Briketter, G asverks koks, HushållskoI.

Äfven i parti till dagens lägsta priser.

Expressen
åtager sig större och mindre Flyttningar äfvensom transport

af il-, res- och fraktgods till och från järnväg och
ångbåtar till billigt pris.

2 :m.inutersväg från Karlbergs station.

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. '.
Profver och Broschyrer gratis på begäran.

J•SCHEJA, Stockholm.
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V(~UARI~KAMAUAlARna
. · & PENSIONATET,

D~ottninggatan94, 1 tr.
·Allm. tel. 26055.

\' "

u·-,
--<>--

"'+ t

. ,.,. God och närande kost,
.tillagad enligt de vetenskap-
, '

·n.ga. principerna.

. Middag' serveras från. kl. hall 4-5.
, Tiden kan dock ändras efter ölverens-

"'-o" " "lcommelse.
~} •. ~J; ,'fr

31ugusta/J?pdell.. ..~ ,
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Militär Ekiperings
Aktiebolaget
Kungl. Hofleverantör.

Norr~almstorg.

Hattar .. ~.. , , , , .. : , : , Kr. 7.5 o
Skjortor, kul., ! ,........ » 4.50

Kragar , ~ , .. . .. .. » 0,5 o
Halsdukar ; ~ » 1.25

Handskar. ',' .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . » 2,90

Skodon, Herr- & Dam-........ » 15.0o

ENSAMFÖRSÄLJARE
-för-

BINDSLÖjDEN
LAHOLM. II

Tröjor, Strumpor, Mössor, Vantar i flerfald .färger I~
och mönster för Damer, Herrar, Flickor, Gossar, I

RESEfrfEKTER, I
tillverkas på egna I verkstäder. ' 'l'IB111

SPECIAt ITE: . ~
Inredda väskor med kundernas egna toalett- J
-----'- Slrtiklar.; a

KOXOXoxox~_all~~~
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I ' ' 'Milimr'Ikilelioll' aKtie~olajet'
, , ' " l

•,Automobilkostym-
( , .: afdelning,

Bindslöjds- "
Cigarr- ,~

l:,~l"Civils,krä~deri- "
,IDj~!D1 Damblus- " . "
~111 ,·1Halsduks- ,
r,'I~1~1~IHardsk- "Uniformseffekt-
if:jDl ' ;' ""'lal, Hatt- Bl Möss- " .Uniformsskrädderi-.~'II' ,";, ,'~:III"",,5 ,% rabatt ,'vi~ kontant ,~öp'för 25.- kronor.

'. : 10 % » » » »» 100.- »

< :II. Militärfkiperings
111!'~l. - Kungl. Hoflever~ntör ~ .~ " ,

>,I~, ' Norrmalmstorg. '.

Hästsport .. , ' I'

.'afdel n in"g/
,I'

Käpp- Bl Paraply- ,,',:
: l"

Parfym~' ,

Reseffekt-
Skjort-

Sko-
"




