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_~28 LÄSTMAKAREGATAN 28~~

utför Plåtslageriarbeten, Taktäckningar med koppar,
skiffer, zink samt galvaniserad och svart plåt,

Spis- och Kaminrör, Röksugare, Takstrykningar och
Reparationer m. m.

Förfärdigar alla sorters Bleck-, Koppar-, Zink- och Mäs-
singsarbeten samt allt slags Metalltryckning.

Fläktar och Ventilatorer. Damm- och Spånsugningsrör
för fabriker. Sågskydd för vedkapsågar m. m.

Badkar och Duschapparater.
Förtenning med. rent Engelskt tenn alla dagar,

Obs. ! Beställningar från landsorten emottagas.

Carl Pnlmqvist
28 Lästmakaregatan 28.

Telefoner: 5387, Norr 5286.



Hufvu dagent Stockholm för:
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Brend» och Lifförsäkrings= Sk o

,Aktiebolaget ane
Försäkringsa kiie bolaget Malmö.

, Sjöförs~kl~fes;A..ktiebo=. Gauthiod

Generalagent i Sverige för:

Forsikringsselskapet Norge A/S
Drammen
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-Eorsikringssktieselskebet Trekroner
. Köpenhamn

T~lefoner (Linjeväljare)

Ingeniör E, Rydbeck personligen.... 13518 Norr 8039

Brandförsäkring. . ,..... }
Lifförsäkrl,'ng ... ',': .. . . •. .. . . .• . . .. 355

i I Kassa och expedition v v-v-. • • • •• • • • 35 37
Reassurans ..........••........ , ...

Norr 8039

, "Automobil», ansvars», glas-, garanti», l
in"brotts., resgods», rån-, sjuke, olycks- 185
fall. och vattenskadeförsäkrin g
Sjö; och Transportförsäkring .

Norr 8039
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Byrå för maskinskrivning och översättningar
(f. d. Kraepelins Byrå)

Stockholms iUdsta maskinskrivningsbyrå.

Innehaves sedan 1895 av Ingeborg Taflin.

L.'

; ,~ ..Renskrivningsavdelning: Maskinskrivning. Mimeografering. Hekto-
'. '~. '.' gratering. Handskrivning. . Adresseringar. Rundskrift. Sten 0-

f 'graf~~nnggå~~t~~änad, språkkunnig personal, vah vid vetenskapliga

..:tJ arbeten. Noggrann kollationering.
',.'~r.w .':'. ,pversättningsavdelning: Översättare med fack- och akademisk

'i;; bildning inom de flesta europeiska språk.
~, Särskild avdelning tör korrespondens.

denna avdelning kunna intelefoneras,

I{lara Västra 1{9r1{ogata
Lördagar Q-4.

1 ;.-
Kontorstid 9-5.

Andra tider efter överenskommelse.

3

Norr 117Q2;Telefoner: 6061.
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~'Jl '.',$ och inkassofirm a. I ' .•...:~lr
~~.".:'.

~i Vid hvarje konto,' fin nas fu llständiga juridiska-afdel nlng ar, under .~

~~;, . direkt ledning af examinerade jUriste.r, för rättegångar, \f~
~~'i konkursbevakningar, utredningar och öfriga .
~~" . . k df, GöTEBORG ~;:~~:::: MALMÖ l
~!~~~.;.~,::: (~~t~b:::::::~n~e;)~::::h:~~;:f::lt~~g;~(~:I;:~:f~;~:n:;n)

~r x.

,-\.> Telefoner: 6618, 6619, 6638,· Tel.: 4255,4256, 3790,4105' Telefoner: 5820, 5821,5822;
~~~l~ 6639, 7297, 7299 Norr 9663, Nord50 11, Norr 23835 5823

Ii'~'" '~., . . t \I{ '.'f<orres7e~~e~;o:::e::tm;;dde~v~~~~:;:tsom
~l'<~,":' :.: ' ,~

;~t),~.... ---- i
Wi"', < Post- och telegrafadress endast SOLIDITET, .~
~~:;,. I Stockholm, Göteborg eller Malmö. .••.•~
~tf
~r", ~ f

å begär $ ··:r ,r våra inkassolistor so. m underlätta Edert. arbete .•..1..,
fi,,] < ;, vid insändande af inkassouppdrag.
'~\'c

"'""::·o-~~~,·~,~~~~",~,~~~~#,~#~,.~.~~o '
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C. J. SVAllnQVlST.
Pianofabrik och U~ställning

1

7 Oxtorgsgatan 7
STOCKHOLM

TELEFONER: 1279 o: NORR 19410

, ,

'\

,

GULDMEDALJER
PIANINON

\

i ~odernaste Mönster o.af olika Träslag'

• ,.Prisbelönade med första pris och Guldmedalj vid industriutställningarna i Lund
• ,1907, Västerås 1908, Stockholm 1909, ensamt Guldmedalj i Falköping 1910,

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

FLYGLAR
.af Andreas Christensens utmär,kta

fabrikat på lager.

PiaDoreparationer och stämningar. .

... ... .. ...
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LUftDELL & ZETTERBERG
TELEFONER: 13 Ragvaldsgatan 13

Kontoret: 3745 STOCKHOLM
.Söder 331 51 . . •

TELEFONER:

Lagret: 23 33
Söder 331-85 •••••••

Telegramadress: Elletzeta.

.filial: Mästersamuelsgatan t9 B.
Tel~ 20759. . . Norr 4126.

, ~"-,

Utländska Träslag & Fan~~ ....
samt ,-o' ','

Möbeltillverkningsartiklar,
såsom: Divanbeslag, Gångjärn, Kantreglar, Klädkrokar, Lampetter,
Madrassgångjärn,' MÖbelbeslag, Möbellås, Möbelspik, Möbeltrissor,
Portlärbeslag. Skjutdörr.rullar, Spelbordsskrufvar, Stolskrufvar, Säng-
hakar, Sängskrufvar m. m.

Klippspik, Trådspik och Träskruf.

Verktyg for möbelsnickeri, alla slag.
Kelade Trälister.
Rotting för stolflätning. Stol- & Soffsitsar.
Möbelläder samt imitation däraf: s Pluvlusin». Tagel.

Svarfveriartiklar .
. Bordsben, Käglor och Kägelklot, Lådknappar, Skyltar, Spegel-

kolonner, Spegelskrufvar m. m.

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

Lim, Penslar, Pclerolja, Sprit, denat.,m. m.

.'•••••• ..
I t

• •• •••• .I •••• ------ ••••• ------·l •••
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ADVOKATDYUÄ

SAM IHRFiN

KU;s"GSGATA;s" 66

"

.AXEL LI N DAU'S'
I EGENDOMSBYRA

I
l
I

l
-

,
I

förmedlar köp och försäljning av
\

I

.\
~,

Stads- och Lantegendomar
Villor etc. , i

i
i

e
Etablerad 1902

SKEPPAREGAT AN 33
Teiefon: 72971.

I.\

I \, I
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.STOCKHOLM
Kon to r, I ager och utställning:

T U NN E L G A TA N 14
TELEFONER: 22330,22333, 22396, NORR 4524, NORR 4574 •

••
NOJD

blir alltid den som anlitar oss:

Kraftanläggningar
Högspän ni ngsan läggningar

Installationsarbeten
Maskinleveranser

Materielleveranser
Reparationsarbe.ten, även mot kvartalsräkning.

Fackkunniga -montörer, Stort lager. Snabba leveranser.



T.AN.TESCM
BERGSINGENIÖR.

Ingeniörsbyrå & Maskinfirma
'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,

Konstruktion Leverans
Regeringsg. 43, Stockholm. Filial: 50 Haiser Wilhelmstrasse, Dlisseldor],

Telegr. TANTESCH _ Telefon 31086"
BERGVERKSDRIFT :Krossnings- & Pulveriserings anläggningar, Malmfickor,

Malmhantering.
KOLFÖRÄDLING: Koksverk, Gasverk, Biproduktsverk med tillbehör, Gas- _

generatorer etc.
MASUGNSVERK: Masugnar för koks, träkol eller elektr. drift, Varmappa-

rater av gjutjärn eller tegel, Rostugnar, fasta eller roterande, Sintrings-
& Agglomereringsverk, Masugnsgasreningsverk, Skänkar och Skänkvag-
nar, Slaggcementverk.

STÅLVERK: Blandare-, Martin- & Bessemerverk, Elektriska Stålugnar,
Charg ering smaskiner , Thomasfosfa tver k.

VALSVERK: Vällgropar, Väll- & Glödgugnar, Stripper- & Skänkkranar, Göt-,
Grov-, Medium-, Fin-, Tråd-, Plåt- & Specialvalsverk, Pressar, Saxar,
Ånghammare, Bockningsmaskiner. Multiplikatorer etc.

MASSTRANSPORT: Kranar, Traverser, Brokranar, Specialtr anspor tvagnar,
Flyttbara Transportörer etc.

KEMISK INDUSTRI: Maskiner och Apparater för Kemisk Industri, såsom
Ugnar, Filterpressar, Autoc1aver, Evaporatorer, Digestorer ett.

UGNAR av alla slag, fasta som roterande, för fast, pulverformigt och fly-
tande bränsle, rekuperativa, regenerativa. Elektriska, ugnar.

- JARN- & PLÅTKONSTRUKTIONER: Fackverkskonstruktioner, BroarvTak-
stolar, Hallar, Cisterner, Vattentorn, Grovplåtkonstruktioner, Gasklockor,
Gasledningar etc.

TEKNISK ORGANISATION. VÄRDERINGAR. TEKN. UNDERSÖKNINGAR.

Avdelning för försäljning av järn och stål såsom tackjärn, billets, blooms,
balkar, räls, plåt, profiljärn, handelsjärn samt kvalitetsstål.
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Anlita och sprid kännedom om

Sveriges offentliga arbetsförmedling'
(under statens ledning och kontroll)

••. Kontor i olika delar av landet. ••

•.S 51ADS ARBETSF"(j
o,\)\. "OCMS s 1l~1'-

d~ & ~ ~~IJ'~~~ t ~ ~k
~ ~

"

HUVUDKONTOR,.
Regeringsgatan 107.

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

Avdelning för yrkesarbetare, tel. 4215 och Norr 4215.
Ble,ck- och plåtslageriyrkei, särskild avd., kl. 8-10} Hegertngsg, 86,
,Måleriyrket, särskild avd., kl. 10-3 tel. 5664 o. Norr 5664.
Bageriyrket, särskild avd., Beridarcbansg. 27,. kl. 6-10 f. m. och 1-3 e. m.,

tel. 85 49 och Norr 5045.
Sjömansyrket, särskild avd., Skeppsbron 44, kl. 9-5, tel. 6284 o. Norr 2783.
Avdelning för fabriks- och grovarbetare, tel. 21823 och Non; 1446.
Avdelning för kontors-, butiks" och lagerpersonal, sjukvårdspersonal,

springpojkarm. fl., tel. 42 15 och Norr 4215.
Kvinnliga expeditionen,

öppen kl. 9-4 (dag före helgd. 9-2), med följande avdelningar:
Avdelning för hembiträden, hushållerskor, hushållsfröknar, värdinnor m. fl.,

tel. 4047, Norr 4047 och Norr 1476. ,
Avdelning för koniors-, butiks- och lagerpersonal, springflickor m. fl ..

tel. 4047, Norr 4047 och Norr 1476.
Avdelning för barnsköterskor och sjukuårdspersonal, tel. 4047, Norr 40 47

och Norr 14 76.
Avdelning för tvätt- och rengöringsarbeterskor, restaurantpersonal. [abriks-

och yrkesarbeterskor m. fl., tel. 21265, Norr 1447.

FILIALKONTOR,
Högbergsgatan 37.

Manliga. expeditionen, kl. 7-4 (dag före helgd. 7-2), tel. 3483 och
Söder 334 83. .

Kvinnliga expeditionen, kl. 9-4 (dag före helgd. 9~2), tel. 3074 och
Söder 33074.

Direktören (Huvudkontoret), säkrast kl. 10-12, tel. 4297 och Norr 7020.
Teleqrafadress: 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 läns arbetsförmedling, Klara Södra Kyrkogata 18.

Arbete och anställning av alla slag f'örmedlas avgiftsfritt.



Till de försäkrade utbetald vinst:
3.200.000 kronor.

försäkringsbestånd :
c:a 141.000.000kronor.

Fonder:
c:a 31.000.000 kronor.
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i·nORunKa uAftUnUanKfD !
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Fonder Hr. 72~650,OOO

Telegramadress:

NORDISKBANK

~ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'i'- -- -- -- -- -- -- -- -- -~ Kontor i Stockholm: ~= Malmtorgsgatan 3 =- -- -- -~ Kungsgatan 55 Odengatan 22 =- -- -- -- -~ Stureplan 2 ==- -- -- -- -- uunu.unnmumnnu.nnnnn.nnm -- -- -- -- -- -- -- -- -== C:a J30 kontor i mellersta och södra Sverige =
= =- -
- (FULLSTÄNDIG BANKRÖRELSE 'I :
~ 11111I:11II1I1I1I1II1II1II1I11II1II1II1I1I1I1I1II1II1II1II1II1I1I1I1II1I1I1II1I1I~ 111111i
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fGILLBERGS $:t~ . .. t
l~:ETUI- s, PORTFOLJ- t;'
t', FABRIK i~
t, 36 Hamngatan 36, STOCKHOLM, i
J .. Telefoner: ~~orr 4970 l
i.Fabrik för alla slags Etuier för smycken, silfver. $.'i:' varor, profkollektioner m. m. t:
:. Schatull för matsilfver. t
~ Inredning för matsilfver i buffetlådor. ~

. )t Plånböcker, Portmonnäer, Portföljer, i:t·. . Adresspärmar m. m. I

i, l. \ Montering af läderplastik och broderier.

i .
i ~:f ~:f ~f i
i/. l
i~ " t')~~#:4"------~----.:..,/
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Rktitbolagtt

Göranssons Nek. Verkstad
Stockholm 6 Idungatan 3
Grundlagd 1883 :: Moderniserad :: Nyekiperad

Tclegr.aadr.: Göranssons Verkstad
Telefoner: 80765, Vasa 3369

Tillverkar:

Korkmaskiner
oK a r t o n g a s Ii-

maskiner
Specialmaskiner.

för bryggerier och bagerier.

Avsvarvnings-
apparater för slipste-
nar och 'smärgelskivor.

Flasköverbind-
ningsmaskiner

och

Korvsprutor

Utför transportanläggningar såsom
elelUr. paternosterhissar. travnings..;

masIiiner. transportörer m. m.t. III
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Ku~gsholms Lådfabrik
och ,

Trävarnatlär ,

(J. Adamson 8. C:o)
Postadress: Ulfsunda.

Telefoner: 31669, Norr 6341.

00000000000000000000000000000000000000000000000000
~ D O~ O O

i§' J-osef Carlsson §o oo ~ ~ o
n ~ Sadelmakeri ~ oo ~ ~ oo ...• 'o o
0- ~ 32 Luntmakaregatan 32 ~.... oo «loD"o ~ o, 8' E; Telef. 23013 STOCKHOLM Telef. Norr 16380 ::s 8
O l:l< Norr 267 98 (bostad) ~ o
o,lll === o
O ~ S O
[] /G'$ ~ O
O ÖIl Utför al/t bvad till yrke! hörer.lll .oo ~ ~ o
o"a Klå'dning och montering af a/la slags åkdon ~. o8

0
,'.~ CD .000,
.•. samt tillverkning af selar och 'sadlar m.' m. S

o' ~ S o .8' 's Lager och försågning af a/la s/ag af putsmedel, ~. B
oo'~o o
o ' svampar, tvättskinn, oljor och fernissor. B
o:" o8:: Välgjordt arbetel Billiga priser! EJ
O,,,, ' ooqoooooqoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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