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:0 Militär' Ekiperings 'Aktiebolaget, I.I .:-Kungl. Hofleverantör -. ·11ftI1- '~I~ Norrmalmstorg. ilIl~!!M

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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$ven,gka ..@ 00. @ '@,
. . .

~la,gför$äkring,g-
@ @ ,]3:kfie601agef,

Stiftadt 1884, r

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

, .

Slussplan 63 B (Räntmästarehuset),
'. . Sfockholm,

Rikstel. 45 24. Al/m. tel. 2696.
. . l . .

,OBS.! Skyndsam och liberal skadereglering.
OBS.! Fasta och billiga premier.

',' "
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, Konst- och ".,
,

AntikhaIideln ",

, , Välso:rterarlt-Iager
I af antika möbler

. och konstsaker;
. .

. ,
, .'

. . ,. ,"

, frn AlmaW. frik~ot
Allm. tel. Östermalm 5504.' '

•
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Anlita och sprid kännedom om

Sveriges offentliga arbetsförmedl ing
(under statens ledning och kontroll)

••• Kontor i olika delar af landet. __

Sveriges ofl'entliga arbetsförmedling
har till uppgift att söka bereda arbetsgifvare bästa möjliga arbets-
kraft och arbetssökande det arbete, hvartill de bäst lämpa sig.

Arbete och anställning af alla slag förmedlas,
••... AFGIFTSFRITT ..••

för arbetsgifvare och arbetssökande,
för män och kvinnor, för stad och land,
till jordbruk och bruks rörelse, I till industri och handtverk,

till handel och I sjöfart, till husligt arbete m. m.
OBS.T Äfven tillfällig arbetskraft anskaffas.

Anlita närmaste offentliga kontor eller ombud I

STOCKHOLMS STADS ARBETSFÖRMEDLING.
HUFVUDKONTOR: . Afdelningskontor:------- ~O,,.,s. . _
Regeringsgatan 105 (f. d.113). -? ">.,. Högbergsgatan 37.•• o

Manliga afd. . .' : Manliga afd.
Riks och Allm. tel. 42 15. ~ ti Riks och Allm. tel. 34 83.

<P ~
Kvinnliga afd. ~'.s"OA."'tQ~ Kvinnliga afd.

Riks och Allm. tel. 4047. Riks och Allm. tel. 3074.

Föreståndaren (hufvudkontoret): RiksteJ. 4::!97 och AIl~. tel. 7020.

Expeditionstid : kl. 9-4 (lörd, 9-2). Telegrafadress: Förmedlingen.

Obs. ! Afdelningskontoret är i första hand afsedt för arbetssökande,
bosatta å Söder, och' arbetsgifvare med verksamhet i denna stadsdel.

Arbetssökande skola alltid personligen inställa
sig å Arbetsförmedlingen och böra vid inställelsen medhafva
betyg och rekommendationer.

Arbetsgifvape må äfven skriftligen eller per telefon
eller telegraf aflämna sina uppdrag.

Obs.! Hvarje. arbetssökande, sqm hänvisas till en arbetsgifvare,
medför ett anvisningskort, hvilket arbetsgifvaren anmodas att genast
ifylla och återsända till Arbetsförmedlingen.
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l\. J. f\LB'Et:IN
,..' "

.Expressbyrå Btflyttningsb'yrå:
,I ,

S1. Sibyllegatån SI,

Rikstelefon 38 94· Alim. telefon 48 53·

VerkstäUer flyttningar t
t

och transporter af resll i
t

-- gods m. m. === t

Försäljer Antracit,Husll
håUskol, Ved och Brill

ketterm. m. -

. ,
l Advokaten

SVEN LUNDWALL
Kontor: S:t~·NYlgatan36, 2 tro

Etabl. år 1895.

\

Rättegångar (äfven i landsorten), lnkasserlnqar, konkurs- och
sterbhusutrednlnqar, arfskiften, släktforskning,. kontrakt" proto-
kollsföring vid sammanträden} bolagsbi!dning, f'Jrmaregistreringar

'samt öfriga juridiska uppdrag.
Kontorstid: kl. 9-4.

Personlig mottagningstid: kl. 10-11; 2'---.-1/,4.

Rik$tel. ~ch Al/m. Tel. 1212. Tf!'egrafadreu: Lundwitt.
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Vi utföra all slags'

Billiga priser.
ie

noggrant unörande.

Maskinskrifning
Duplic-ering

, Diktamenskrifning*full diskretion.

"
TELEFONER:

Allm. Z6~'39
Riks Stode,n l Z9

52 Västerlånggatan52
C <m ~

~ ~m ~
m rom ~
c ~o

om .~~ m.~ m
U; ., ,~
~ .~
~ '~

52 Västerlånggatari 52

Rdress-skrifning
TELEFONER:

. Allm. . Z6~39 Kuvertskrifning;
Riks Stoden l Z9 'Betygsafskrifning &

Hektografering .

Begär vår prislista I
Jt ,\

Hontepf hämfas.

Inabb expe~ition.
. OBS. Vi utföra äjven arbeten från Iansdorten, hvilka

kunna tillsändas ossper post och återsändas de-
, samma å de aj karuterna angifna .tider och orter:

Vi betjäna oss endast af förstklassiga maskiner.
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'Uo[k~olm~'(XlrenkomJani
19 TEGNERGATAN 19" , ' .
(Norra Expressbyrån)

KARLBERGSVÄGENFilial: 37, .

Telegra!adress:

EXPRESSKOMPANI '
/Riks 17 02

Allm. *881 & 2822

Otnbesörjer
" . flyttningar, Emballeringar, Packningar inom Stock-

"holm,. landsorten samt utlandet. Egna hästar ..
Sjuktransporter

med Stilles patenterade sjukbår .
.Transporterar

Pianon, flyglar, Kassaskåp.
Spridning af

Kort, Cirkulär och Notiser. Befordtar Bref och Paket.
Förtnedla'r'

Köp och Byten af fastigheter, Landtegendomar o.
Villor.

?~:.·fiörsäljer,,)tRÄULLfrån nederlag i Stockhoim ..
Tel. till Förmedlingsafdelningen Riks 1702, Al'lm.8 81 &' 28 22:

.:M~bie~·'",.~ttagd.sför ':;'cigct.sin~i'ing·i lokaler med :värmeledtiing.
I' ,,' ":'. r";: ,';r"', .,' r~ r"""'~ - ~. ,.' . t "','.' :' "7 ,~,.: ;'; '. "'-

..



- 48:....,..

~efferguisf· :~. L.öfgrell
.:. .. T·APET-AFFÄR

Rikstelefori 30 ~@. ST.O c·k H O LM.· ··1tIIrn. r~lefon S8 SG., :
------*------

cr<örsäljningsmagasin: .,
1 & 3 Humlegårdsgatan 1 & 3.

Största lager af

Svensl{a, Fransl{a, <rysl{a ceh En,geJsl{a
Tapeter, Bårder ocli Dekorationer

samt

Takrosetter, Rullgardiner, Bardlnkornlseher, Portiär-Stänger,
G~dinhållare och Papp m. m. till billigaste priser.

~~ .~

lindbloms dtlJFidisk~AffIJsbJ,rå
8 Oxtorgsgatan8.

-~-~-- STOCKHOLM; .. =--=-~_,
Allm. telejon 127 22. R.ikstelejon 53 '12.

( - , ;·d ~ •

Biträdands af exam. jurist.
Kontorstid: kl. lOt' .m. till 4 e. m.

Byrån åtager sig rättegångars utförande vid. alla svenska domstolar samt inkasse.
r,ingar, förmedlar köp' af fast egendom, inleder affärsföretag och- upprättar bouppteck-
ningar, testamenten och äktenskapsförord.

Därjämte vill byrån använda synnerligt bemödande p'å att medla mellan tvistande,
som vilja förlikas utan rättegång, samt att söka åstadko:Oma ackord mellan gäldenärer
~h borgenärer utan konkurs.



mässbakar , Jlnt~p~ndl~r
\

ocb alla sorters K~rkobrod~rl~r förfärdigas. Gamla brod~rl~r
transporteras ocb renoveras. mässkjortor ocb Prästkappor efter
beställning. Clulla och militära Unlformsbrod~ri~r.

'WltlbeImtna Blmgrens JEftrt.

sru C. Graf.
s:t €rlksgatan 1g

}lIhu. t~1. Kuugsb· 118.

J. ~ ANNQ,VIST
Svarfveri & Snickeri.

Etablerad i Stockholm år 1882. '

fabriken förlagd i Bromsten från den l Oktober 1911

med postadress Almedal, Bromsten.

SpecialtilJverkning af
9ardinstänger, Oardinrosetter, ,I \ i

Afdelnings- och fön~terskär- \
mar, kälade och runda Led-
stänger för trappor.

Dessutom utföres all slags svarfning för byggnader och I möbler,

gröfre och finare Snickeriarbeten m. m. . ,
l·

JJ

Allm. Bromsfen 11.
, Riks JJ' 12.

Telefoner:

Åd~t'8k"16"der,,1914. 4
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C. J. S U A " n Q u I S T
PIANOF ABRIK

och
;:briksmär~:' lJ ts t et llning

S,TOCKHOLM
RIKS 1279 7 Oxtorgsgatan 7 ALLM. 19410

~! . '9:,-

PIANINON
i modernaste Mönster o: af olika Träslag

Prisbelönade
med första pris och (Iuldmedsl]

vid industriutställningarna i Lund 1907,
Västerås 1908,

Stockholm 1909,
ensamt Guldmedalj i falköping 1910,

t t i Halmstad 1912.

'O~GLA~
af förnä-:nsta fabrikat på lager.

Reparationer och Stamningar
I aj Pianinon och Orglar utfåras.
-,---.;...------....;:;:...-...;.--- ..1
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3. E. LARSEN & G:o,
BLECK- & PLÅ TSLAGERtr ABRIK, .

43 Österlånggatan 43
• +H+.J STOCKHOLM ++++++

Tillverkning ochlager af alla slags Skeppslanternor
med certifikat, Salongslampor, Ljusstakar,
Hyttlamporo.Skottlyktor, Pol1ettböss~r,Mis~-
lurar, Loggar, OJjesprutor, Smörjkannor,
Lampdelar, G'las ochVekar m. m. Utför på beställ-
ning alla slags Bleck- och Plåtslageriarb~ten till
billigaste priser. j

Utmärkt fÖrtenning af Kopparkärl.
'R.ikstel. 2475. .su»: Tel. 2734.

STOC'KHOLHS EXPRESS
Riks 28 2~

(Inneh. A. LUNDGREN)

14 HOLLÄNDAREGATAN 14 RUm. 28'23

Utför under ansvar:
Transporter af PII\NINON, FLVGLI\R,KI\SSI\-

SKI\P och, LJUSKRONORetc.

Fl tt . af MÖBLEMI\NGy mngar IN- och UTRIKES.

Emballering af MÖBLERoch EFFEKTERm. m.

Packning af KONSTSI\KER, SPEGLI\R, GLI\S
, och PORSLIN etc.

Ombesörjer:
Budskickningar af PI\KET och BREFm. m.

Försändningar till UTLI\NDET.

Speditioner och Förtullningar.

Tillhandahåller:
Emballörer och Packmästare

med m!ng!rig yrkesskitklighet;

Nyktra och vana

E~pressarbetare;
PSlitliga

Vnglingar och Gossar
(för mindre Transporter och Budskickningar).

Transporterar RESGODS samt
.IL· och FRflKTGODS snabbt

och billigt.
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Biör!tem~knHnn~el!in~litulel,
Högre Handels, och Bankläroverk,
Stockholm, Mästersamuelsgatan 19 B.

R. 81-15. Öoningskonior. A. 12058.
24:de läsåret. Över 1,000 kursdeltagare
årligen. Inträde dagl. Handelsgymnasium ..
Motsv. fordringar för inträde i statens verk.

A. Årskurs för elever med realskoleex., bet. fr. 5 kl; a. l. ell,
flickskola.

B. Årskurs för elever fr. folkskolan ell. med motsv. Kun~kaper.
C. Terminskurs för elever med lägst folkskolebildning.
D. Terminskurs, högre avd., för stud. ell, elever fr. 2:a realr.
E. 5-, 4- o. 3·m:s kurser samt underv. i enskilda ämnen.
PROSPEKT (redogörelse) kostnadsfritt: Avgiftsfri plafsförmedling.
PIatser kostnadsfritt efter slutad lärokurs. Innehavare

av Sveriges Handelsskoleele-
veJ,"sPI~tsf'örmedlings Byrå. Nya kurser.

S T Y R E L S E N. Anmäln, dagligen.

Magnes JUrIdIska Byrå
Hornsgatan 64 B . Stockholm

Rikstel. 106 Ol Kontorstid 10-5. Allm. tel. Söder 1929

Innehafvare:

Jur. Kand., e. o. Hofrättsnot. E. ~ndersson och A. Magne.
Träffas säkrast 10-1/211 f. m., 3-1/. 5 e. m.

Utför. alla juridiska. uppdrag såsom:

~ättegångar, . Be\la1{ningar, Inkcssertnqur, Upp=
rättande af Testa111enten, i\1{tens1{apsförord, Bo=
upptecknlnqar, 1{öpe1{ontrakt somt i öfrigt alla

legala handlingar.
Q" M.oderata arivoden. ~



- 53-

BJGGnADSMATERIALAffAREn GÖTA
,STOGKHOLM , ,

Rikstel. 4336. Allm. Tel. 46 69, 2~2\3~.
Telegrarnadress: aÖTAAFFÄR.

'I~t". .
•. !,:., ~

.Byggnadsartiklar
Granit- och Kalkstensarbeten, Mur-, Fasad- och Taktegel, Glase·

radt Beklädnadstegel, Badanstalt-aten, Asfalt, Cement, Gips, Kalk,
Goudron, Beck, Tjära, Trävaror, Snickerier, Parkettgolf,. Rev.

Mattor, Korksten, Marmor, Marmorcement, Asf. Tak- och Förhyd-
\ (

ningspapp, Golf- och Trottoarp~attor, Glaserade Beklädnadsplattor,
Fasadputs » Lithin> , Gipsdekorationsartiklar, Kakelugnar, Kakel'.

ugnsplanar, Kakelugnssmide, Byggnadsgjutgods, Köksspislar, Vat-

tenvärmare, Kaminer, Fönsterglas, Trådglas, Ljusbrunnsglas, ,Ven·

tiler och Galler, Sanitärtekniska artiklar: Badkaminer, Badkar,

Diskbord, Tvättställ, Klosetter af trä samt Byggnadsbeslag och

Smiden at alla slag.

BYGGNADSFACKUTSTÄLLNING
4 BARNHUSGATAN 4

Rikst. 43 36. RUm. tel, 46 69 & 24234.
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Stockholms SmDr2åsafflr.
Pipersgatan 14. Karl Lundbom.

Vi hemsända öfverallt smörgåsar i förseglade påsar.
Hvarje påse, pris 25 öre, inneh. 3 st. delikata smörgåsar.
N y H ET ! Hela dagen hemsändas kalla och varma rätter,
bestående af ert kött-, fisk- eller äggrätt samt smör och
bröd, pris 50 öre. Servis medföljer. Större beställningar
för föreningar, samkväm och utfärder rabatt.

Köp rabattkort a 2,50, innehåller 11 biljetter a 25 'öre st.
Alla matvaror af förstklassig beskaffenhet.

Order: A. T. 2890. •

-=:::::11::::1 I:::J I:::J I:::J I:::J a I:::J t:::::J I:::J I:::J I:::J I:::J

Nordiska Expressbyrån
STOCKHOLM - TORSGATAN 2

Rikstelefon 5722. Telegrafadress : NORDEXPRESSEN. Allm. Tel. 2894

, ' Verkställer gods- och varutransporter från och till järn-
väg och ångbåt, ombesörjer flyttningar inom och utom
Stockholm, åtager sig packningar af konstsaker och antikvi-
teter, paketbefordran och budskickning inom Stockholm
samt hela landet.

Moderata pris och full garanti för ett godt utförande
af alla uppdrag från de minsta till de största.

Med utmärkt högaktning

ERIKSSON & ROSEN.



\
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••.. \, ..
: Nya AIUiebolaget :..' .! t An~en~on~Kolimlort I.
: 22 o. 24 Norr Mälarstrand, Stockholm. :
: _ Allm. Tel. 7180, 5219, 2266. Rlkstel. 5 73, 7460, 2235, 11235. :

• •
5 Krossade Hntracitkol, 5
• •: Koks, Hushållskol, Briketter. ,:
~ I••••••••••••••••••••••••••••••••••
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STADSGARDEN20, STOCKHOLM.

RIKS 13940 -,ALLM. 31005 - KONTORSTID10-4

Utför
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-liB~~n~KOB~t~an~el
Strandvägen 17 & Stockholm

Rfkste/ejon 40 12 Al/m. te/efor' 16730

Specialit~:

Antika lopparsfitkt
äfven kolorera~e: porträtt,

genrebilder etc.

Etsninga'P al Konst'Pep'Podli.lltione'Pe
Ständig utställning ,

af ofvannämnda föremål samt af moderna konstverk,
. målningar och skulptur.

Värdefulla JDålningar och skulptur samt etsningar
och antika kopparstick eJDottagastill försäljning

i kommission.

trngrlins Vågfabrik
67 Mästepsam.uelsgatan 67

Rikst. 4805. Allm. 'J'el. 7947.

filial:

Ppästgåpdsgatan 26
. Allm. ·Tel. Söder .4511.

Tillverkar och reparerar alla sorters
vågar .. Kröning af vågar och vikter
ombesörjes.

Omsorgsfullt arbete till moderata priser.
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fIktiebolaget

Stockholms folkbank
Klarabergsgatan 23.

Kommendörsgatan 2l;). Fleminggatan 59.
Barnhusgatan 16. Lidingö Villastad.

Emottager, penningar å

Depositions-' och Kapitalräkning,
Sparkasse-(H ushålls-) räkn ing

mot högsta ränta.

Utlämnar Hemsparbössor.

Uthyr brand- & dyrkfria kassafack
från Kr. 5.- pr år.

Diskonterar växlar.

Utlämnar lån.

Beviljar kassa- och byggnadskreditiv ..

Köper oc~ säljer: Utländskt mynt och checker
på utlandet samt utländska valutor.
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Aktie bo laget

Skånska Cementgjuteriet
i STOCKHOLM'

102-104 Sveavägen 102-104
Riks iel. 348, 4060, 11566. Stockholmstelefon: Skånska Cementgjuteriet.

~ __ ••. $kandinaviens största firma m

•. för Gementarbeten. *
UtförBetonggrunder, Pålningar,Järnvägs- och Vattenbyggnader

Armerad betong enligt flera system
Samt arbeten af

Cement, Asfalt, Mosaik och Gips.
Viktoriagolfplattor !

Maskinpressade Afioppsrör af 10-53 cm. äiem.

OBS.T Gipsdielen för eldsäkra bjälklag och väggar. '
OBS.! Marrnorstenhuggerl-

~[ania- O[b, Holmiaplatlor för innerväggar. Z-sten förytlerväggar.
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STOCKHOLM
Brefadress:

FernJss.Bola~et, Stockholm,
Telegramadress:

PernJssbolaget,Stockholm.

Förnämsta specialfabrik i sin bransch
i Skandinavien.

Tillverkar alla slag~:

Kopalfernissor för in- och utvändiga arbeten, vagnar,
-, ångare, segelbåtar, möbler, golf, linoleummattor järn.

varor m. m.:
Spritfernissor, svarta, bruna, färglösa och kulörta;
Glasyrer för bryggeribehof, gjuterimodeller och maskiner;
Maskinfärger, matta;
Lackfärger för person- och godsvagnar;
Japanlack, hvit, svart och kulört;
Pernissor för Bok-, Sten- och Bleck-Tryck;
Pärger för -Bok-, Sten- och Bleck-Tryck, svarta och

kulörta;
Valsmassa och Valsgjutning;
Putsmedlen )Triumf) och )Pernol s,

Export till
FINLAND, NO~GEoch DANMARl(.

~Jkstelefon :
Stockholm 3 18.

Allmänna telefon:
5037 & 61'44.

Järnvägsadress:
Albano.




