
II ANNONS-AFDELNIN~
/

c~'GOTTfRID R~STEDT,A.-B.
STOCKHOLM,Vasagatan 38.

Telegrafadress: Gottstedt. Rikstelefon 372 - 32 <1<1;Stockholmstelefon 5750.
Levererar från lager i Stockholm eller direkt från fabrikerna

HÖGANÄS-BILLESHOLMS AKTIEBOLAGS
Eldfasta tegel och leror för alla tekniska behof;

stämplar: )l*B;ur», )lB;uf F», »Bjuf 1(», )lBlllesholm», )Höganäs», »..ftabbarp»
))*Stabbarp*)).

Skromberga Stenkols- och Lerindustri- Aktieb:s
Saltglaserade Lerrör, Brunnar och Krubbor; Golfplattor; Trottoarsten;

TrottoarKlinKer; KlinKer för Kanal-, Kaj- och Grundmurar;
FasadKlinKer och Byggnadsornament.

Runda Pelarsliorstenar m.m.

BULTF ABRIKS· AKTIEBOLAGETS
Skrufvar, Muttrar, Nitnaglar, Blecknitar, Trägängade Bultar, Rälsspikar

Skarfbultar, Flänsmuttrar och Mutterbrickor m. m.

Fenestra Fönsterbågar och galler m. m. af smidesjärn.
I Gjutgods af Elektrostål.

Portlandcement, Gips
Dl. Dl.

,"

Preolit isoleringsmedel
mot fukt.l

Utför alla sorters arbeten enligt
C. RABITZ', Berlin, Patent och

C. BEIHE'S, Bochum, Patent å Scagliolplattor samt af Pimpstens-
och Cementplattor, Pimpsten och Cementtegel såsom

Eldsäkra mellanväggar (cloisonväggar, brandväggar); eldsäkra tak, golf, hvalf;
eldsäkra beklädnader af järnpelare. järnbalkar, järn- och träkonstruktioner, eldsäkra

vindsafdelningar; eldsäkra varmlufts- och evakueringskanaler.
Beklädnader af isolerande Korksten

tör ångpannor, vattenbehållare och ångrör, tör väggar i varmluftskanaler,
tör beklädnader af tuktiga stenväggar och isolering at kylrum m. rn.

losz'sches Väggbeklädnadsplattor af Emaljerad Zink.
Amerikanska porslinsmosaikgolf.

"5 a n ita s" -golfmassa Patenter. Isolerin2smassa.
tör beläggning af utslitna trägolf Bästa isolering för ångpannor, ångledningarm, ffi.

pil grund af sin stora hållbarhet, utan sprickor
m. m. eller afspjälkning.

2 Adresskalendern 1916.

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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~ \ Verkstad för ~
~ ~

~. Precisions-Instrument !
~ '~
~ Riks Telefon 38 Kungstensgatan 38 Allm. Telefon ~
~ Vasa 904 Et 269 26 ~

~ ~
~ O O O ~
~ ~
~ ~
~ I • I E;)
~ Förfärdigar, omändrar samt justerar ~

.~ ~i Fysikallska, Matematiska I
~ 'samt Nautiska Instrument !
~ \ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~~eparation af ~

,~ Tuber, Prismakikare samt Analysvä2ar !.
~ ~
~ ~
~ ~
~ . 11/Rld- oth Clrkelgrllderiol I/I/lires. ~
~ ~
~ ~
~ Le'verantör till flera af Svenska statens verk samt ~

~ '. I till de flesta e~ropeis}m nationer. ~

~L ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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RKTIEBOLRGET
'-SCHHFFER & BUDENBERG -

STOCKHOL'r1\ :: Klara Södra Kyrkogata 14
Rikstel. 384 RUm. tel. 59 08

Generalagentur för

S'CHÄFFER & BUDEN"BERG
G. m. b. Ho, Magdeburg-Buckau

i _

I

, • I

STORT LAGER AF ALL SLAGS

ANGPANNE- och
MASKINARMATUR

Manometrar och Vakuummetrar, alla
slag, hvaraf mer än 5 millioner utförts,

Original-R estarti ng-Injektorer,
Fyrapendel-, Exakt- o. andra Regulatorer,

Pyro- och Termometrar,
Ångpumpar, system Voit,

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

Vattenståndsvisare och Glasrörskranar,
Matarepumpar och Säkerhetsventiler,

Lubrikatorer och Smörjkoppar,
Pulsometrar och Ejektorer,

Indikatorer, Slagräknare och
Tachometrar,

Väktarekontroll-ur m. m., m. m.

. \ !

EGEN ~MANOMETERVERKSTAD I STOCKHOLM
för tillverkning af nya Manometrar och reparation af gamla.

-Genel'alagentur ,för: HARD Y's VAKUUMBROMSAR,
Gebriider Hardy, Wien.

BRESLA UER METALLGIESSEREI,
tillverkning af Wolffska och Woltmann-vattenmätare.

/'



- 20-

~METALllER · :~
&; .~

Mä.ssingsmanufakiurartiklar. ~ Bly tråd,

Kopparplåt" Bleckplåt, Babbits-metali, §. Nicht, Tenn,
Antimonium 'Regulus, Koppartråd, Zink, ~ \Nickelanoder,
Garkoppar, Zinkplåt, . Skeppsmetall, ~~ Nickel, Vismut,
Deglar, Fosforbronstråd, Zinkspik, Mönja, Salmiak,
~oppa,rsllik, Metallbult, Kopparbult, Järnduk, Saltsyra,
Askledarespetsar, Kopparbrickor, ~ Wienerkalk, Slaglod,
Mässingsplåt, Mässingsskrufvar, ~ Målkärl, Vikter, Vågar,
Mässingstråd, Kopparbottnar, ~~ ' Balanser, Nysiifvertråd,
~oppar~itar, Pinsbachsplåt, 1- s-: -,F.osf~rkoppar, Glaspulver,
Askledarelinor, Kopparrör, ~/' KVlCksllfver, . Fosfortenn,
Pinsbachstråd, Zinktråd, ~ Ny~i1fverplåt, Svafvelsyra,
Mässingsdult, Zinkbult . ~ Stearinolja, Delta-metall, Spik
Fosforbrons, Stanniol, , ~ K'oppar- & Mässings-Ängtuber:
Aluminium, Grafit, ~ Kranar, SmäriQel, Smärgelpapper
Mässings-Skostift, ~ Flintpapper, Smärgelduk m. m. '
Galvan. järnplåt, . ~ .~ _
Mässingsrör, ~ . /
Schellack, ~~, Vid köp af större partier torde dagens
Blyplåt, '~ " lägsta noteringar infordras.

Blyrör, ~"'I Kontor och Lager: \
Bly, ~.;;;;j N:022 MäSlersam~~:::allB1:0 22

~... 13 Lilra Nygatan 13-

~;;~~C1ie;f)Z:~~T
STOCKHOLM.

af



- 21------------------------.~ I~• •• •• •• •i· Stock~olms Juri~iska Affärs~yrå i
:.(~ Regeringsgatan 20. STOCKHOLM. I
, • Riks Tel. 7080. Al/m. Tel. 422. •
i • Telegrafadress: Juristbyrån. •
..t •
~t~~ I:

• Inkasseringar, rättegångar, •
j I alla juridiska uppdrag, I
:~ soliditetsupplysningar, ~
I öfverrättsbevakningar m. m., I
~ utföras fort och till låga, I,
• bestämda priser af exam., •• •'. väl kvalificerade jurister. •

.' I! ' I
~ I:
~ ..' .
••••••••••••••••••••••••
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Riksteiefoner:

49 36, 88 91, 30 93,
3569, 3809 &

12907.

Allm. telefener:

42 43, 83 93, 88 91,
19500 &
23580.

Stoct~olms Ut~yrninls~yrå·
12 Kungsträdgårdsgatan 12

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

UTHYR
större och mindre våningar, dubbletter och enkelrum,

, omöblerade eller möblerade, äfvensom butiker, kon-
torslokaler och sommarnöjen.

Bypån grundad ·1894 -..
\

FASTIGHETS-AGENTUR
för köp och försäljning af Siads- 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 ~amt 'i utlandet.

PLATSANSKAFFNING
för iildade platssökande, såväl manliga som kvinnliga.

UTLÄNDSKA AFDELNINGEN
tillhandahåller tolkar och ciceroner, verkställer
Öiversiittmingu» och meddelar Bppåklek-

idoner. .
Bref besvaras mot dubbelt porto. ,.
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Tapetserare och Dekoratör

R. T.Norr 832 NORRLANDSGATAN 211 .H. T. 23804

Tillverkning och försäljning af

SKinnMöBLER, OTTOMAnER, scnÄSLOnGER
m.m.

Maffpåläggning Gardinuppsättning :: Madrnss- o[h Möbelsfoppning .
Färgning af skinnmöbler.

Omsorgsfullt arbete. Billiga priser.

Notapius Publicus

UNO OLDENBURG
v. Häradshöfding, Auditör i 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. m.-3 e. m.

Växlar till protest emottagas till kl. 3 e. m..
Telegrafadress : J URI S TE N. Rikstel. 1406, Al/m. Telefon 2936.
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1lI

!.,-BI'STOCKHOLMS PATENTBYRÅ'
K. Y. ZACCO &< E. H. B~UHN

Palenlombud:lngeniör ERNST SVANQVIST, Vasagatan 1, Slockholm. .'

\

Rikstelefon :5 82
Etablerad 1879'

Telegr .-adress:
Invention

f1l1m.tel, 7809

Ombesörjer uttagning af patenter, registrering af varumärken, järn;
stämplar, mönster och modeller i alla länder. 'Utfört öfver 27,500så-
dana uppdrag. Ombesörjer bevakning af patent o. varumärken, registr.
af öfverlåtelser, Inlämn, af invändningar o. besvär, anskaffar kopior samt
gifver utlåtanden m. m. Eget bibliotek af svenska och norska patent.

skrifter m. m. Prisuppgifter och anvisningar på begäran.

j EKSTRÖM i·LIIRSSONS
MASKIN-VEDSÄGERIER

/ I

I
4 Oxtorgsgatan 4 & 2 Roslagsgatan 2

. ,

RIKSTELEFON 61 73 0'0 ALLM, TEL. 6948
TILL ROSLAGS'GATANALLM. TEL. 329

000

Försäljning af 1:ma BJÖRK-, AL: & BARRVED, sågad
och osågad, samt STEN KOL, TRÄKOL,ANTRACITKOL,

KOKS och SAGSPÅN <,

HEt1SÄNQES TILL ALLA pELAR AF STADEN

I \ .
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"

,Io~l~eim&IngströmsI l1Iinlianne[salitie6o[ag
SÖDERMALMSTORG

rekommenderar
sitt

välsorterade lager
~. af

I \')\\\et &. Sl'\t\\uosa.
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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 jväggar 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 ochkorridorer,
butiker, badrum, toaletter, m. m.

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

Patentputsen i mer än aderton års tidpröfvad och befunnen ..oöfver-
träffad, användes bl. a. af Kg!. Fortiflkationen, Kgl. Flottan, Ofverin-
tendentsämbetet, Stockholms Stads Byggnadskontor, Ofverstyrelsen
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.

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

Helburk, vikt c.a 3'/. kg (inneh. pulver och vätska) Kr. 3,50
Halfburk» »1 "/. » (» » » »)) 2,~
Vätska pr flaska ~» 1,-

Per efierkraf, Vid större partier rabatt.

"

I
A. T. Söder 1210. Adolf Rydholm

Oivilingeniör.
59 Götgatan, STOCKHOLM.

R. T. 6220.

, .
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Aktiebolaget

Wester & j\lorgrens
~el{anis1{a Stenhuggeri,

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

Utför

Marmorarbeten
såsom: Spislar, Kandelabrar för elektr. belysning, Schackbord, MObel-
marmor, Smörvågar, Diskskifvor, Väggbeklädnader och Golf i olika
färger och mönster, Trappsteg och öfriga marmorarbeten får husbyggnader

m. m., m. m.
Ständigt lager af

HVIT och GRÖN MARMOR
samt

Ölands kalksten för Trappor och Golf.

Guldmedaljer:
Stockholm 1897. Geflr 1901.
Telegrafadress: »Marmor» Stockholm.



I

: Lundgrens IFiskredskapsfabrik ~
(Kt,lngl. Hot'leveratltör) ,

Al/m. Tel 1022. STOCKHOLM Rikstel. 2122.
12 Stopkyrkobrinken 1~, , l~j 't

rekommenderar hos Herrar Amatörer, Yrkesfiskare och Aterförsäljare sitt
stora, rikligen försedda och väl sorterade lager af alla sorters== Verkligt prima Fiskredskap ~

i parti och minut till ytterst moderata priser.
'-Hängm.attor ...• ,

starka och Välgjorda, så.väl kputna som af våf, största sortiment till billi-
gaste priser. . "

Obs. ! Litografierad priskurant' i bokformat gratis på begäran.·
Obs. ! Återförsäljare erhålla rabatt.
Obs.! Tillerkänd Silfvermedalj i Stockholm 1897. Guldmedalj i

Bergen 1898. E'örstapriset, Stora Silfvermedaljen, i Ge:O.e1901. Guld·
medalj vid lOO-årsutställningen i Karlstad 1903. Första priset, Stora
SUfvermedaljen, i Norrköping 1906. Första priset, Stora Silfvermedaljen,
i Orebro1911. Silfvermedalji Köpenhamn,1912.Silfvermedalji Vaxholm1912.
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c. f. NORDSTRÖM 'BI SON'
,

Sibyllegatan 16 (hörnet 'af Linnegatan]

Rikstelef. 28 4~. Stockholmstelef. 155~1
I

Läder, I
Tapetserar- Omslaqs-,Sadelmakeri-

Skinn artiklar & -, papper,

och Möbel- . Pappers-
påsar &

Skoma'keri- TåglJirke & stoppnings- Bindqamer
artiklar Repearor artiklar m. m.alla slag

\

\

Ryggs(ickar" Flapgor, Hängmo:ttor, Fis~redskap
i parti och minut. ..
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MAURITZ WIDFORSS'
HAN DELSAKTI EBOLAG,

~w,; KUNGL. HOFLEVERANTÖR •

..31 Klarabergsgatan 31, Stockholm..
Rikstelefon 12 34. Allm. telefon 84 08.

Filialer: 88 Drottninggatan och Karl Johans Basar, Slussen.

Lager af:
Krut, Gevär, Jakt·, Fiskredskap,

Ammunition och Sportartiklar m. m.

Jaktgevär,
\ -Engelska, Belgiska, Tyska och Huskvarna.

Hundbröd Hundbröd
i säckar om

50 och 25 kg.

i små påsar om
5 och 21/2 kg.

.Hundkorgar, Hundhalsband och Koppel.

Fyrverkeripj äser,
Kulörta Lyktor, Facklor,

Dynamit, Stubin, Betgekmit,
Skidor, Stetvur, Kälkar m. m.



- 30- .•

/I
III

I
_l

-

Ring Upp!· Cvkelbud, E~pr~isb;d,ai~stautomobil'
No:r:rD1.alD1.sExp:ressby:rå

24 Mäste ••-Samuelsgatan 24

Riks Tel. 5236 \ Allm. Te,l. 7644, 102'16. '
\
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f~ d~Bi~&ck~'
Konst- och Skönfärgeri & Kemiska Tvättanstalt

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

arbete.

Rockar,
I Byxor och Västar,
Schalar och
Bajadärer,
.Borddukar, p' :c.1 IS
Klädningar, Kap-
por, Halsdukar,

OBS.! Herr- och Damkläder behöfva ej sönder-
sprä.ttas.

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

. Postadress f. d. R IS A C K.

Bodar:

69 Drottninggatan 69.
Allm. Tel. 10165.

61 Kornh amnstorg 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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-!r} 28 LÄSTMAKAREGATAN 28, ~
utför Plåtslageriarbeten, . Taktäckningar med koppar"

skiffer, zink samt galvarriserad och svart plåt,
Spis- och "Kaminrdr, Röksugare, Takstrykningar och

Reparatlaner m. m.
./Irörfärdigar alla sorters Bleck-, Koppar-, Zink- och Mäs-

, singsarbeten samt allt slags Metalltryckning.
Rustningar m. fl. arbeten för teatrar, ~kylt-, Gatu- 'och
J'ärnvägssignal-Lyktor, Lampor, Fotogenkök och Kok-

kärl m. m.
I " ,

Badkar och Duschapparater.
'-Förtenning' mea.re~ i Engelskt tenn alla dagar.

ose.t 'Beställningar från landsorten emottagas.
'J

Pulmqvist &. äs'tlu,nd.
28 Lästmak;a-regata,n 28. '

T~I.: Allm: '5_2'8'6.~ ·'.1 ,,"j el j ~ '" ' Rlks.' '5387.
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• ,J, •• •-t a, .•

-,Svenska

8etonaktiebolaget,
STOCKHOLM.

58 KLARABERGSGATAN 58.

Telegramadr.: Betonbolaget Riks och AlIm. Telef. 2619.

Entpeppenadfipma •
.'• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• • •• • •: •••••••••_.: Armerad beton för fabriks- : ••••••••••••

byggnader, bjälklag, viadukter,
vattencisterner, silos, grunder m. m.

Specialite : Sveabjälklag .
.Bästa betonbjälklag för offentliga

byggnader och boningshus,
: . cirka 40,000 kv.-m.•••••••••••••• : utförda under 1914. : ••••••••••••

• •• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Väg- och Vattenbyggnadsarbeten,
Vattenkraftanläggningar, kajer m. m.

., .
3 Adressk"Zendern 191G,
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. Sla~teria~tie~olaDet·. Norrmalm
. 'Stockholm"

Tillerkänd Silfvermedaljå
Stoekholmsutställningen 1897, GeOeutställningen 1901.

/

...•...•
t:::.s-o-b

~

,Kött.., Fläsk .. och Kortaffär,
~ (Försäljning i parti och minut.) ~

~ Kontor, Slakteri- och Korffabrik: [
~ Karlbergsvägen N:ris 77 & 81. §
~ , ,. ~
~ Rikstel. 1722. A!lm. tel. 7907.

~ . Föpsäljningslokale:r: ~
~' 51 Kungsgatan 51 ~ ,
~ Rikstel. 12 32. ,Allm. tel. 42 68. •••••

å 57 Kungstens'gatan 5'7. a
~ Rikstel. 21 80: Allm. tel. 58 12. Q)\

~ 2 O X a r I a v ii. g e n 2 o. ~
O •. ' oI;t Rikstel. 21 79. Allm. tel. 1:54. :0'
~ 35 Odengatan 35. :"'I

~ Rikstel. 2003. Allm. tel. 86,43. ~

~ ,28 Regeringsgatan 28. ~
1olo4 Rikstel. 20 03. Allm. tel. 69 98 l .•

E
~

~

~

41 Riddaregatan' 4L
Rikstel. 55 49. Allm. tel. 13 68.

52 Xarlbergsvii.gen 52.
Rikstel. 2228. Allm. tel, 24007.

31 Ro slags-gatan 31.
'Allm. tel. 228 54.
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TAfLINS
Byrå för maskinskrifning oc~ öfversättningar

(f. d. Kraepelins Byrå)

Stockholms äldsta maskinskrifningsbyrå.
Innehafves sedan 1895 af Ingeborg Taflin.

Renskrifni ngsafdel ni ng: Maskinskrifning. Mimeografering. Hekto-
grafering. Handskrifning. Adresseringar. Rundskrift.

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

Särskild afdelning för korrespondens. Uppdrag för

denna afdelning kunna intelefoneras.

Diktamensafdelning: DIKTERINGSAPPARAT, stenografi och ma-
I skinskrifning.

1911 utvidgad lokal med flera enskilda diktamensrum och

rum för mindre sammanträden.

Försälj ni ngsafdel ning: försäljning af skrifmaskinsutensilier. Spe-
cialitet :Carbonpapper och skrifmaskinsband af Kungl. Kontroll-

o och Justeringsstyrelsen godkända för användning i statens tjänst.

U ndervisni ngsafdel ning:
praktisk utbildning.

Ett begränsad t antal elever mottagas för

3 ij «Jara Västra 1\9r1{ogata 3 ij.
Kontorstid 9-5. Lördagar 9-4.

Andra tider efter öfverenskommelse.

Rikstel. 6061. Stockholms Tel. 11702.
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~ ETABLERADT ~R 1908 . . AKTlEKAPIT:L KR. 100,000 i

f (~OJlfm.'31:.j
f ~" .AKTlE80lAu_ c.'"". '~f

j
. Sveriges främsta kreditupplysnings- och inkassofirma. 'roi

" Vid hvarje kontor finnas fullständiga juridiska afdelningar, under direkt ledning af .
examinerade jurister, för rättegångar, konkursbevaknlngar, utredningar och öfriga '~

juridiska uppdrag. ,
, ' .

GÖTEBORG STOCKHOLM MALMÖ I

~

(Göteborgsafdeiningen) (Stockholmsafdelningen) (Malmöafdeiningen) ~
. S. Hamngatan 29 Drottninggatan '26 Storto rget 29 .

Telefoner: 6618, 6619, 6638, Rikste1.4255,4256,3790,4155 Telefoner:'5820, 5821, 5822,
~ 6639, 72 97, 7299 Allm. tel. 9663, 15011, 23835 58 23 ~

~ korrespondens kan ske med hvilket kontor som helst (dock helst ~
~ med det närmaste). .,' ~
~ Post- och telegrafadress endast SOLIDITET, Stockholm, Göteborg eller Malmö. ~

~ T-;ö~A T-;ö~A i
~ KREDITUPPLYSNINGAR. !NKASSERINGAR."~

~ Soliditets upplysningsabonnement, gäl- Inkassoarvode för hela Sverige l % ~

~

lande rör Sverige, Norge, Danmark och (minimum Kr. 1: -) jämte porto och ~
Tyskland, kosta: direkta utlägg rör uppdrag, där laga

10 st. Kr. 18 100 st. Kr. 1311 åtgärder icke behöfva vidtagas. Då

j
25. 40 200» 250 gäldenären. betalar itrkassoarvodet, de- ~
50 • 75 500. 600 biteras .ieke uppdragsgifvaren därför.

Efter emottagande ar stämningshand-
Frågesedlarna -hafva . obegränsad gil- lingar beräknas inkassoarvodet till 2 % i

tighetstid och berättiga till kostnadsfria samt öfriga kostnader och besvär efter
supplement om för Soliditet kända rör-

. ändringar minst ett halft år efter skedd ärendets art och hafda utlägg. För upp-
forfrågan. drag, i hvilka några' större kostnader i

icke önska riskeras, kunna separataftal
Kreditupplysningar på öfriga länder kosta: träffas.
Finland 2 st. blanketter. i
Rvssland (europeiska) l blankett +. Uppdragsgifvare hålles genom oaf-

Kr. 2: 50. .bruten korrespondens il, jour med sina
England, Frankrike, Belgien, Hol/and, ärendens ställning. Redovisning följer I

Schweiz, Ösierrike-Unqern. l 'blanket't omedelbart efter ärendets slutbehand-
+ Kr. O:75. ling.

~

Balkanstaterna, Grekland, Spanien, Por-
tugal, Italien l blankett -+ Kr. 2: -. Tidsbesparande blanketter för insän-

Nordamerikas Förenta Stater 1 blankett dande af inkassouppdrag (hvarvid fak- i
i O"rr+l'gaKrla::n5d:e-r'efter o"L'er'enSko'mmels'e turor eller kvitton icke behöfva med-

LV sändas) tillhandahållas kostnadsfritt af
och egna kostnader. ' Soliditet. . ~

O••• #######.~####.## •• ##.# •• -- •••• O
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C. J. SUAn"QUIST
Pianofabrik och Utställning

7 Oxtorgsgatan 7
STOCKHOLM

RIKS 1279 ALLM. 19410

\

PIANINON
i modernaste Mönster o. af olika Träslag

Prisbelönade med första pris och Guldmedalj vid industriutställningarna i Lund
1907, Västerås 1908, Stockholm 1909, ensamt Guldmedalj i Falköping 19,10,

i Halmstad 1912.
Högsta utmärkelse vid Baltiska utställningen i Malmö 1914.

\,\l-IGt~ s .
., l'

o
z
c....~

- ~ORGLA~
af förnämsta fabrikat på lager.

Pianoreparationer och stämningar utföras .

.. .. .. .... .. . ....
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1-· ~--_·---p-ra'-tisi_~-\-I
1 "",,,,,cm breuc vu crn • SchäSl O 11g I
I HJ~··'~ÖSTE~~;~~k'.1
-I 1, ,Mästersamuelsgatan t I

Teteforrer-
Riks Norr 469. ' AlIm. 215 SS..---_.._-_ .._-_•._------_ .._-_.'.

RIKS
3522

ALLM.
110 16

Svensk Förbydningsmassa,
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 Boningsrum.

S,vensk, TalkuJD-expopt.
Proire» och Broschyrer gratis på begäran.

J • SCHEJA, Stockholrn,
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>Skan~inaviska Im~ort -Kom~aniet
Westrell a ce,

Stockholm.
Riks 2636. Allm. 2985.

Skandinaviens största
specialreklamfirma.

Ständiga nyheter i rekIam-
I

och presentartiklar för alla branscher.

--------_.----_ ..------------ -~----~--~
Gösta Löwenhamn

Snickerifabrik.
Butiksmredningar,

Kontorsmöbler.

Riks Norr 667. Allm. 101 55.
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Kung), Hofleverantör.

, Norrmalinstorg.

Hattar , . .. .. . . .. Kr. 7.5 o
Skjortor, kul.. ,... '» 4.5 o
Kragar ,» 0.5 o
Halsdukar » 1.25

Handskar : » 2.90

Skodon, Herr- & Dam-........ » 15.0 o

ENSAMfÖRSÄLJARE
- för -

BINDS.LÖJDEN
LAHOLM.

Tröjor, Strumpor, Mössor, Vantar i f1erfaldfärger
och mönster för Damer, Herrar, flickor, Gossar.

RESEffEKTER
tillverkas på egna verkstäder.

SPECIALITE:
Inredda väskor med kundernas egna toalett-======, artiklar. '




