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~, Sveriges främsta kreditupplysnings- och inkassofirma. ~

IVid hvarje kontor finnas fullständiga juridiska afdelningar, under direkt ledning af I
examinerade jurister, för rättegångar, konkursbevakningar, utredningar och öfriga

juridiska uppdrag. .
GÖTEBORG STOCKHOLM MALMÖ

(Göteborgsafdel ningen) (Stockhol msafdel ningen) (M al möafdeln ingen)

~

S. Hamngatan 29 Klarabergsgatan 23 Storto rget 29 ~
Telefoner: 6618, 6619, 6638, Rikstel. 4255, 4256;3790, 411\,'> Telefoner: 5820,5821,5822,

6639,7297,7299 Allm. tel. 9663, 15011,23835' 5823

~ •korrespondens kan ske med hvilket kontor som helst (dock helst ~
~ med det när.maste). ~

~ Post- och telegrafadress endast SOLIDITET, Stockholm, Göteb~rg eller Malmö. . ~

I
~ T~A T~A ii.

KREDITUPPLYSNINGAR. INKASSERINGAR.

Soliditetsupplysningsabor:nement, gäl- Inkassoarvode för hela Sverige 2 %
lande för Sverige, Norge och Danmark, (minimum Kr. 2: -) jämte porte och
kosta: direkta utlägg för uppdrag, där laga

:1.0 f •.ågQsedl<t1'K"'. 40: - åtgärder icke behöfva Vidtagas. Efter
~~ ." ":1. ~~~= emottagande af stämningshandlingar

:1.00 ;; "300: - beräknas inkassoarvodet till 3 % samt
Frågosedlarna gälla tvenne år och öfriga kostnader och besvär efter ären-

berättiga till. kostnadsfria supplement dets art och hafda utlägg. För upp-
om för Soliditet kända förändringar drag, i hvilka några större kostnader
minst ett halft år efter skedd för- icke. önska riskeras, kunna separataftal
frågan. Strängaste diskretion utlofvas träffas.
och fordras.
Kreditupplysningar på öfriga länder kosta:
Tyskland l blankett + Kr. 1:-.
Finland 2 st. blanketter.
England, Frankrike, Belgien, Holland,

Schweiz, Österrike-Ungern l blankett
+ Kr. 2:-.

IBalkanstaierna, Grekland, sp.,anien, Por-
tugal, Italien l blankett + Kr. 3: -. Tidsbesparande blanketter för insän-

Nordamerikas Förenta Staier 1 blankett dande af inkassouppdrag (hvarvid fak'l
+ Kr. 5:- a 10:-beroende på platsen. turer eller kvitton icke behöfva med-

Öfriga länder efter öiverenskommelse sändas) tillhandahållas kostnadsfritt af
~ och egna kostnader. j Soliditet och sändas efter rekvisition.

O##################~###############O

'Uppdragsgifvare hålles genom oaf-
bruten .korrespondens a jour med sina
ärendens ställning. Redovisning följer
omedelbart efter ärendets slutbehand-
ling.

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.



- at -

C.J. SUAnftQUIST
Pianofabrik och Utställning

7 Oxtorgsgatan 7
STOC~HOLM

RIKS 1279 ALLM.·NOR~,1941~O

GULDMEDALJER
P-IANINON

modernaste Mönster o. af olika Träslag

Prisbelönade med första pris och Guldmedalj vid industriutställningarna i Lund / ••'v

1907, Västerås 190~, Stockholm 1909, ensamt Guldmedalj i Falköping 1910, •
i Halmstad 1912.

Högsta utmärkelse vid Baltiska utställningen j Malmö 1914;

O,~,GLA~
-af för~ämsta; fabrikat på lager. .

Plsnorepsrstioner och stämningar utfdras. , o' t
'..•.. ~ . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . o'

.~

.,
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~ iI Bokt~ckeri",Maskiner I
i Bok hirider-i-Mask iner ~
i i
21 och alla för grafiska industri- a
~ erna erforderliga förbruk- ~i ningsartiklar erhållas förrnån- ii ligast hos i
I.VILHEL~ JOHNSENI
~ TEGNERGATAN 12 i
21 , . Postadress: STOCKHOLM 3. a

I ~ Telegr.sadr, GERTY. i
~ Rikstel. 68 36. Stockholmstel. Norr 40 04. ~

~ Lagret: Surbrunnsgatån 53 Norr 26609. i
i ii 1111111111111111I1111I11111111111I1111I11111111111I11111I11111111I11I1111111I11111111I11111I11I11111I11I1111I11I11I11I11111I11I11I11I1111111I1111I11111111I1111I11I11I11 i
i , i
~~~~~~~i&3~~~~~d
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LUftDELL & ZETTERBERG
,

TELEFONER: 13' Ragvaldsgatan 13 TELEFONER:
Kont9ret: Allm. 3151 . STOC'KHOLM. Lagret: Allm. 31 85

Riks 3745 Riks 2333

Telegramadress: Elletzeta.

filial: Mästersamuelsgatan 19 B.
Allm. tel. 4126. ' Riks 20759.

Utländska Träslag &. Faner
samt

Möbeltillverkningsartiklar,
såsom: Divanbeslag, G'ångjärn, Kantreglar, Klädkrokar, Lampetter,
Madrassgångjärn, Möbelbeslag, Möbellås, Möbelspik, Möbeltrissor,

, Portiä~beslag, Skjutdörr-rullar, Spelbordsskrufvar, Stolskrufvar, Säng·
hakar, Sängskrufvar m.' m.

Klippspik, Trådspik och Träskruf.

I

Verktyg för -möbelsrtlckerl, alla slag.
Kelade Trälister.
Rotting för stolflätning. IStol- & Soffsitsar.
Möbelläder samt imitation däraf: sPluvlusln». Tagel.

Svariveriartiklar.
Bordsben, Käglor och Kägelklot, Lådknappar, Skyltar, Spegel'·

kolonner, Spegelskrufvar m. m. .•

Diverse.
Betsor, Bonvax, Fernissor, Flintpapper, Gummilacka (Schellack),

Lim, Penslar, Polerolja, Sprit, denat.,m. m. ••-----_ •••• - 1•••• - __ •••• '•••

••••'.•
••••••••••••

-:••.'•
-: ,
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BRANDFORSÄKRING
bereder ersättning för förlust på grund
av materiell förstöring genom brand.

AVBROTTSFaRSÄKRING
bereder ersättning för på grund av brand
förlorad nettovinst och för sådana or-
dinarie utgifter, som genom brand bliva
improduktiva, men fortfarande måste
betalas., Sådana ordinarie utgifter äro
t. ex. avlöningar till fast anställd per-
sonal, styrelse- och revisorsarvoden, tan-
tieme, räntor, hyror, avskrivningar,skatter,
annons- och reklam kostnader, telefonave •
gifter och avgifter för elektrisk kraft.

Förutom Brandjörså'kring och Avbrotts-
jö'rsäkring meddela vi

Inbrottsförsäkring,· Glasförsäk.
ring, Resgodsförsäkring, Garan-
tiförsäkring (uppbördsborgen),
Vattenledningsskadeförsäkring.

Brandförsäkrings Aktiebolaget Norrland
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SAM IHREN
ADVOKATBYUÄ

KU~GSGATAX 66 STOCKHOL1U

.~
~

----------.~
'\

ANTON PERSON"
:TAPETSERARE OCH DEKORATÖR

MÖ'BLERINGSAFFAR
MÄSTERSAMUELSGATAN Nio 401• RIKS 10346. ALLM. NORR 18419
•••• 111111 •• 11111111111111 ••• 111111 •••• 111111 ••••••••••• 111,111••••• 11111.111 •••••••• IIIIIIU •••• IIII ••••• IIIII.III •••••••••••••• IIII

Specialite
NMÖBLERN

•••••• 1111111111 •••••• 11•• 1111111 ••••••••••••••• 111•••• 111111 •••••• 11111111111111111111 •••••••• 11111 •••• 111 ••• 1111 •••••• 11111 •••••••

MÖBLER, SÄNGKLÄDER, OTTOMANER & CHAISLONGER
STÄNDIGT I LAGER. BESTÄLLNINGAR &.RENOVERIN-
GAR EMOTTAGAS. GARDINER UPPSÄTTAS. MATTOR
PÅLÄGGAS. 1:a. /KLASS ARBETE. MODERATA PRISER.

A. PERSON
F. d. verkmästare och ledare i 10 år av F. Svensans & C:o välkända skinnmöbeltillverkning.

3" .tdrllSska!endern 1922.
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FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET

'SVENSKA LLOYD
STOCK·HOLM
9 KUNGSGATAN 9

RIKSTELEFON "SVENSKA LLOYD"
TELEGR.-ADR. "LLOYDASSURANCE"

I Sjö-, Transport- &,
,Brandförsäkring



AN. TESCt1
BERGSINGENIÖR.

lngen'iörsbyrå & Maskinfir'ma
11111111111,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,,1111111111111111111111111111111111

,l Konstruktion LeveransIi Hamngatan 5 B, Stockholm
Telegr. TANTESCH Riks-Telefon 31086.

'BERGVERKSDRIFT: 'Krossnings- & Pulvrisertngsanläggningar, Malmfickor,
I Malmhantering. I

!KOLFÖRÅ.DLING: Koksverk, Gasverk, Biproduktsverk med tillbehör, Gas-
• ; generatorer etc.

MASUGNSVERK': .Masugnar fQr koks, träkol eller elektr. drift, Varmappa-
rater av gjutjärn eller tegel, Rostugnar, fasta eller roterande, Sintrings-
& Agglomereringsverk, Masugnsgasreningsverk, Skänkar och Skänkvag-
nar, Slaggcementyerk. f -,

STALVERK: Blanda~e-, Martin- & Bessemerverk, Elektriska Stålugn~r,
Chargeringsmaskiner, Thomasfosfatverk. -; ,

'j ALSVERK: Vällgropar, Väll- & Glödgugnar, Stripp er- & Skänkkranar, cet-,
~ 'Grov-, Medium-, Fin-, Tråd-, Plåt- & Specialvalsverk, Pressar, Saxar,
;1 'Anghammare, Bockningsmaskiner,Multiplikatorer etc.
~SSTRANSPORT: Kranar, Traverser, Brokranar. Specialtransportvagnar,
"\ :Flyttba~a Transportörer etc.
KEMISK INDUSTRI: Maskiner och Apparater för Kemisk Industri, såsom

Ugnar, Filterpressar, Autoc1aver, Evaporatorer, Digestorer etc.
. ' ( ~ I

UGNAR av alla slag, fasta som roterande, för fast, pulverformigt ,pch fly-
I tande bränsle, rekuperativa, regenerativa. Elektriska ugnar.
:.rÄRN~& PLATKONSTRUKTIONER: Fackverkskonstruktioner, Broar, Tak-
., stolar, Hallar, Cisterner, Vattentorn, Grovplåtkonstr uktloner, Gasklockor,
, Gasledningar etc. •

tEKNISK ORGANISATION. VÄRDERINGA;R. TEKN. UNDERSÖKNINGAR.
r l ..:..~_,• ,'\
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Anlita och sprid kännedom om

Sveriges, offentliga ar~etsför'me~ling
(under statens ledning och kontroll)' le I

__ Kontor i olika delar av landet. •••

HUVUDKONTOR,
Regeringsgatan 107.

Manliga expeditionen,
öppen kl. 7-4 (dag före helgd. 7--2"), med följande avdelningar:

Avdelning för yrkesarbetare, riks- och allm. tel. 4215. .
Bleck- och plåtslageriyrket, särskild avd., kl. 8-10 I Regeriugsg. 86,
Måleriqrket, .särskild avd., kl. 10-;1/ riks- och allm. tel. 56 64.
Bageriyrket, särskild avd., Beridarebansg. 27, kl. 6-:-10 f. m. och 1-3 e. m.,

rikstel. 85 49 och allm. tel. 5045: (
, Sjömansyrket, särskild avd., Skeppsbron 44, kl. 9-5, riks 6284, allrn. 2783.
Avdelning för fabriks- och grovarbetare, rikstel. 21823 och allm. tel. 14 46.
Avdelning för koniors-, butiks- och lagerpersonal, sjukvårdspersonal,

springpojkar m. fl., riks- och ;1.1Im.tel. f2 15.
Kvinnliga expeditionen,

öppen kl. 9-4 (dag före helgd. 9-2), med följande avdelningar:
Avdelning för tjänarinnor, husliållerskor, luishållsfröknar. värdinnor m. fl.,

rikstel. 4047, allm. tel. 4047 och 14·76. .
Avdelning för koniors-, butiks- och lagerpersonal, springflickor m. fl.,

rikstel. 40 47 y allrn, tel. 40 47 och 14 76.
Avdelning för barnsköterskor och sjukvårdspersonal, rikstel. 4047, ,allm.

tel. 4047 och 1476.
Avdelning för tvätt- och rengöringsarbeterSkor, restaurantpersonal, fabriks-

och yrkesarbeterskor m. fl., rikstel. 21265, allm. tel. 1447.
FILIALKONTOR, l
Högbergsgatan 37. '

Manliga expeditionen, kl. 17-4 (dag före helgd. 7-2), riks- och allm.
tel. 3483.

Kvinnliga expeditionen, kl. 9-4 (dag före helgd. 9-2), riks- och allm ..
• tel. 3074.

Direktören (Huvudkontoret), säkrast kl. 10-12, rikstel. 4297, al1m.
tel, 70 20.

Telegrafadress: Förmedlingen.
Obs.! Filialkontoret är i första hand avsett för arbetssökande,

bosatta å Söder, och arbetsgivare med verksamhet i denna stadsdel.
I fråga om förmedling till jordbruket med' binäringar hänvisas till

Stockholms Jäns arbetsförmedling, Klara Södra Kyrkogata 18.
Arbete och anställning av alla slag förmedlas avgiftsfritt.

",
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FotogenmotorpumpeFl

användes
med fördel

för
bevattning af
Trädgårdar,

vatten-
uppfordring

"M E RIT"

till
Ladugårdar,

länspumpning
af

Orufvor
m. m.

Tillverkas
af

A.-B. FREDR. WAGNER
Vasagatan 48, Stockholm

Tel. Namnanrop .WAONER»
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ETUI- [; PORTFÖLJ-
, FABRIK

~ '36 Hamngatan 36, STOCKHOLM.
Allm. T el. Norr 49 70 - Riks-T el 13 14-.--

Fabrik för alla. slags Etuier för smycken, silfver-
varor,' prpfkollektioner~ m. m.

, .
Schatull för matsilfver.

Inredning för matsilfver i huffetlådor. \

Plånböcker, Portmonnäer, Portföljer,
,Adresspärmar m. m.

Montering af läderplastik och broderier ..

.1

.. \

'\ '
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lIktiebolaget

Göranssons Mek-.'Verkstad
Stockholm 6 .... Idungatan 3
Grundlagd 1883 :: Moderniserad :: Nyekiperad

Telegr.eadr.: Göranssons Ve r k st a d
Telefoner: Riks 80765, Allm. Vasa 3369

Tillverkar:

Korkm.askin.er
K a r t o n/g a s k-

maskiner
Sp'ecialmaskiner

för bryggerier och bagerier.

Avsva.r:vn ing·s-
appa~ater för slipstes
nar och smärgelskivor.

Flasköverbind.
ningsmaskiner

\ och

K O r v s p r·u t o r

Utför transportanläggningar såsom
elektr. paternosterhissar, travnings-

maskiner, transportörer m. m.

_I
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Telefon Bromsten 12. ~
~
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Bromstens '.
• E

Svarveri- & ,Snickerifabrik';
(r. d. J. Wannqvist)

utför förstklassigt och till billiga priser
E~ Snickerier och svarvningar av alla slag.

E . G,ardinstänger, Ledstänger, Fönsterskär·.
mar & Avdelningsskärmar.

.' Infordra offert.

'00000000000000000000000000000000000000000000000000o oo oo o,~. Josef Car-ls so n g'
~ .~ ~ B

·8 ~ Sadelmakeri ~ B
I§ i' 32 Luntmakaregatan 32 .~ §
o ~ o o
D ~ Allm. Norr 26798 STOCKHOLM Allm. Norr 16380 ::l o-B ~ R. t. 230 13 (bostad) ~ B
'O rn === ~o
O ~ S O• O ~oB bn Utför allt bvad ti// yrket hiirer. ~ B
0=' ' •....o
o '8 K/ädning och montering af a/Ja s/ags åkdon ::l oo _ ~ o
B ~ samt til1ver.kningaf se/ar och sadlar m. m. § B

. B S Lager och{ö'rsåljningaf 0//0 s/ag af putsmedel, ~._B
008" o
o svampar, tvättskinn. oljor och fernissor. 8
o oB Välgjordt arbete! ' Billiga priser! B
Q OqODOOOOOOOODooqQOOPPOPoooooooooooooooooooooooooooo
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• » G A L I S O L» ,.• •• •= från stationer och upplag =
= alla stadsdelar i Stockholm =• •• och alla större platser i norra •• •• och mellersta Sverige enligt •= . I sä'rskilda förteckningar. =• •• •= Med icirio lj an: =• •= NUj..Ql I
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