
~tGiJlllRID RYS.TEDt~
.....••>:'S~\.CKH9LM, Vasag.~>t.an}:i3.~·;,

äJaclres~:'G'ottstedt: .Rikstelefon372 - 32 Ur StocktiOl~sf(!lef~~':~7
l\'~.c~ ;i., <", " " ~,' ; '.. """" '-;~f,.-ij1'jX.c;

Levererar från lager i Stockh~lm elh~rJ~ire~
fabrikerna .

'H.öganäs-...Billesholm~<ÄU:neje
Eldfaståtege.1 och leror föfalli1Je~n1s~~

stämplar:"BJuf*',. ,Bjuf P" ,Bjuf 1(., 'Bli'e~h9.,m".·
. )}Höganäs), )Stabbarp», »$Stabba,:"p'». -1", .

·:.(Skr~)Jfibetga.Stenkols- och Lerindustti"~fiHeb;~
~~L:·',."~_-'-"- Y.-,~" "'.,', ',- ",-,,: "o ,: " " - , , -, " ",," :".:", ,,'-'-',' e. ,,:: ,:"t")"[

S"ltglaserade Lerrör, Brunnar och Krubhor; Golfplattori Trottoa'l'stelf:i.
TrottoarIUinKer.; KlinKer för l(anal·, l(aj, och (;rundmu,..ar;
. . FasadKlinKer och Byggnadsornament; . .

Runda Pelarskorstenar m.m.

..'Buldabrills· Aktiebolagets
Skrufvar, Muttrar, Nitnaglar, Blecknitar, Trägängade Bult(l~,.Räl$spi.kat,

. Skarfbultar, Flänsmuttrar och Mutterbrickor ro; in)"

, -F!e'ttestra'Fötisterbdgar och galler m•.m. af
Gjutgods af Elektrostål;

Portlandcement, Gips Dl. Dl.

Preolit isoleringsmedel mot fukt.
Utför alla sorters arbeten enligt

c•.RABITZ',Bel'lin, Patent och C. BEINE'S, Bochum, ~atent å
Scagliolplatlor samt af Pimpstens- och Cementplattor, Pimpsten

och Cementlegelsåspm
Eldsäkra mellanväggar (cloisonväggar, brandväggar); eldsäkra tak, golf, hvalf;. -(

·eld.säkralJeklädnader af järnpelare, järnbalkar, järn- och träkonstruktioner, ,ehlsäkrll
vindsafdelningar; eldsäkra varmlufts- och evakueringskanaler.
Beklädnader af isolerande l(orkstf!n(

,för ångpannor, vattenbehållare och ångrör, för väggar i varmluftskanalefr\
för beklåd.nader af fuktiga stenväggar och isolering af kylrUT m. m. ..

losz'schesVäggbekladnadsplattor af EmalJerad Zink: :
';;,. . Amertkanske porallnsrnosaikgolf. ..tt'

~'Seln ita s"-golfmassa Patenter. Isolerin2smaSSD.(
för 'beläggning af utslitna trägolf Bästa isolering förångpannor, ångl~dnlng"nn.m).

på grund af sin stora hållba1:het, utan sprtckor
m. m. eller afspj~lkning.

Adresskalendern 1917.
\
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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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Mässingsmanufakturartiklar .

Kopparplåt, Bleckplåt, Bahblts-metal],
- AntimoniUl~ Regulus"Koppartråd, Zink;

Garkoppar, Zinkplåt, Skeppsmetall,;
Deglar, Fosforbronstråd, Zinkspik,

"', Kopparspik,"Metallbul.t,K·op·parbult,

.BI~tråd,
Nicht, \ !Fenn.,

I\!ickelanoder,
'Nickel, Vismut,

Mönja, Sahniak,
Järndll'k, Saltsyra,
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· I!f./1CKORDERING
i bildade och respektabla hem i Stockholm och latids-
orten samt j utlandet. \

PLATSANSKAFFNING (Kungsträdgårdsg, 121)

för bildade platssökande, såväl manliga som Kvinnliga.
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Ombesörjer uttagning af patenter, registrering af varumärken, järu' ,
,stämplar, mönster ooh modeller i alla )ånder, ,Utfört öfver 28,000så·~,
.dana.uppdrag. Ombesörjer bevakning af pateut o. varumärken, registJ\f:

. aföfverlåtelser, inlämn. afinvändningar o. besvär, anskidfar kopior sam1}1
, , gifver utlåtanden m.m. Eget bibliotek af svenska och norska patent.'

. skrifter m. m. Prisuppgif~e och anvisningar på begäran.

'l';

.EKSTRÖM&;; tRRSSONS-
, o.

MASKIN-VEDSAGERIER
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Iln~lijeipt&lngströms
"l])inliltnne[5.ltK tie,6o [ag
, SÖbE~Ml\:tM8TORG

re k o fu'men d e r a r
sitt

välsorterade lager '
af, f'i ", .r: .

I;~\net & Sl\\t\tu~s~_~~,
\
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. 'M)}\ UBIIZ (W I g~QRSSI'." .r .L 1 \:'1 .......> ,s';';'>L~'!:; ~fjd;:';j!':;:;!/D' '.. ... "
'",.'., , '".'

HAN DELSAKTI E'BOLAG,
~~*,.,J t!X!r~ Iir.tt,.. 'D .,K~~.~h~OFI,.~yeR~NTö~;., > .·.··.t;.,: . ". ~:~~
~i~~flKlara~~pgsgatan Sl!~;Stoeltft'.l;m~~

" J1ikstelefop.1234. .A111tl. telefon 84 08: ..... '.

~ilial~~~:iBfik,Brqttninggatan och. qöt~atan11.

, . Fy±verkeripjäser,
,;?'K.U.li;jPtliL;Mkto:e,Facklo:e

[i;'(!"""" .' ..,····Dynamit, Stubin, Bepgskpu~"

.)O!/!;!;.SkidoJJ,:Staiv8-p, .KälkaJJm. ',m•..
•..••. ." .. .... '.' <. i







utför Plåtslageriarbeten, Taktäcknjnqar med koppar,
i skiffer, -sink samt galfaniser.ad o~h,.svart plåt,

, Spis-. och KaminFör~ Röksugare, Ta;kstr~kningar ocf
. " " \,. \ ,~ ,

. ReparatIOner ID. m. , , .',~ .
Förfärdigar- alla sortersBleck-,Koppar-, Zink- ?ch Mäs:,

singsarbeten samt allt slags Metalltryckning~
Rustningar m. fl. arbete~ för teatrar, Skylt-t Gatu- och

t , " .' ,i,'Iärnväqsalqnal-Lykte:', Lampor, Fotoge~kök och Kok-:
kärl mv m,

;/ Badkar,~ch D~schäpPflraier. ~ ,
y • Förtennlngmed rent Engelskt tenn: a.lla'dagar.

Obs. t Beställningar frän landsortenemottagas. '
l.~ ~f -' _ • ,



. -'- 33 -

..~i"

,'z{ [ifHn~f~fnDnM~iHI!
. ",-

Sfocl{holtnJ ön:l{~,in~.·t
Drottninggatan 108 Ö.Storgåtan:3.5

Riks & Allrn. 246

Kontorstid 9-5

Samtliga kontorens telegrafadr.: SKOGEHN.

Affären grundad 1905.

, Köp och försäljning af stads- och
·.··]andtegendomar, hotell, villor,' tomte,~,

, ,. \';' ':'. .',. -c' .,,;

kvarnar, vattenfall och skogar samt alla
islags hyflade och sågade trävaror.

Förmedlar bytesaffärer, arrenden

Alla kontrakt och respektabla affärs-
uppdrag för våra uppdragsgltvarekost-
nadsfritt.

3 Adresskalende,.~19i7.



, TilIerkändt Silfvermedalj .å
Stockholmsutställningen 1897", Geneutställningen 1901. .

.
~




