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E •.',HYD BEC,&: /
.; _ ,l" F~RSÄKRI~GSFIRM~ _
STURE PLAN 15- STOCKHOLMl' ,Telegramadr,: SKANE eller GAUTHIOD

, Hufvu dagen t i Stockholm for.'

Brend» och Lifförsäkrings= Sk o '

, -l, Aktieboleget , , ane
Forsskringsektieboleget Ma lmö
Sjöförs~k1~n:e~Aktiebo= Geuihiod

Generalegent i Sverige för:

F'orsikringsselskepet-- , \

Norge A/S'
- Drammen

-,

Fqrsikringsaktieselskabet Trekroner
Kiipenhamn

Telefoner (Linjeväljare) ,

, Ingeniör E. Rydbeck personligen oooo 135 18

Bta~dförsäkringo o oo . o. o o . oo-o00 o oo }
,Lifförså,'kririg oooo,o,' oo . ooo oo oo oo ooo-o,," 3 55
Kassa och expedition oo oo•• ooo• ooo~ 3537
Reassurans oooo oooo oo.:•. o: .. ooooo oo

Autonl'o~il., ansvars-, g'las., garanti-, }
inbro.tts., resgods», rån-, sjuk-, elyeks-
fall. och vattenskadeförsäkring
Sjö. oc~ Transportförsäkring o o o •• o

185

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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A. U. BERGMANS ENKA··
ALLON BERGMAN

ETABLERAD 1850

Spisbrödfabriker Stockholm och Luleå -

Guldmedaljer för utmärkt bröd:

Stockholmsutställningen 1897
Luleåutställningen 1921
III1IIIIIIII111III11111111111111111II1I111I111111111111lllilllJllllllllllllllllllllllllllFIIIIIIIII.llllllllIIIII

Fabrik och kontor i Stockholm:
62 HÖGBERGSGATAN 62
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllll1l11l11l11l1l1lllll11111I111111111

Telefoner: 31 05 & 1242,

») Söder 33105 & 33106

Luleå Tele{on: Orderkontoret

Fabriken

632

625») »)

\

1I1111l11l11l11l11l1ll1l11l1ll1ll11l11l1111ll11ll1l11l1ll1111l1l1111111l11l11ll1l11ll1ll1l11111111111111111I1111

Telegramadresser: »Bergm ansbröd»

!!I"""!!!!!!!!"!!!"!!!!!!!"""""",,,,,,,,",,",,!!!!,,"",,"!!!"",,"""""""""""""!!!!

-. ,
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_~TAFLINS
Byrå för maskinskrivning och översättningar

(f. d. Kraepelins Byrå)

Stockholms äldsta .maskinskrivnlngsbyrå.

Inne~aves sedan 1895 av Ingeborg Tåflin.

')

Renskrivningsavdelning: Maskinskrivning. Mimeografering. .Hekto-
-c\

grafering. Handskrivning., Adresseringar. Rundskrift. Steno-
grafering m. m.
, Mångårigt tränad, språkkunnig personal, van vid vetenskapliga

arbeten.' Noggrann kollationering.

'Översättningsavderning': Översättare med fack- och akademisk
. bildning inom de flesta europeiska språk.

~ Särskild avdelning för korrespondetis. Uppdrag förl
. denna avdelning kunna intelefoneras;

"Di ktamensavdel ning;

·3·B
I

)

,{{lara,'Västra 1{9r1{ogq.ta3B.
Kontorstid 9-5. Lördagar 9-4.- , .
, ..Andra. tider efter överenskommelse.

Norr 11702~<.~."

.'
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ETABLERADT AR 1908 AKTIEKAPITAL KR. 400,000: -

I!Sveriges främsta kreditupplysnings-
! och inkassofirma.

Vid hvarje kontor finnas fullständiga juridiska afdelningar, under

direkt ledning af examinerade jurister, för rättegångar,
konkursbevakningar, utredningar och öfriga

juridiska uppdrag.

GÖTEBORG STOCKHOLM MALMÖ
(Göteborgsafdel nIngen) (Stockholmsafdel ningen) (Mal möafdelningen)

'; S. H1lm'n'gatan 29 Klarabergsgatan 23 St.ortorget 29

Telefoner: 6618, 6619, 6638, Tel.: 4255, 4256, 3790, 4155 Telefoner: 5820, 58·21, 5822,
6639, 7297, 7299 Norr 9663, NOIT 150 11, Norr 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.

begär
våra inkassolistor som underlätta Edert arbete

vid insändande af inkassouppdrag.

<> •..•.• #.•.•.•.•.•..••.•.•.•.•.•.•.•.•.•..••.•.•.•.•.•..••. ~•.•.•.•.•.•. <>
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C. J. SVAftnQVlST
Pianofabrik och Utställning

Fabriksmärke

7 Oxtorgsgatan 7
:STOC'KHOLM'

TELEfONER: 1279 o. NORRI9(t~

\

G U'LD'MEDALJ E.R

PIAN·I·NO,N
i modernaste Mönster o.af olika Träslag

I '

• "_Pl-isiJelöJJade med första pris och Ouidmedalj vid industriutställningarna i Lund
1907, Västerås 1908, Stockholm 1909, ensamt Guldmedalj i Falköping 1910,

. i Halmstad 1912. ~ I

Högsta utmärkelse vid Baltiska utställningen i Malmö 1,914.

- \,

F'LVGLA·~~ -
af Andreas'Christensens utmärkta

;fabrikat på lager.

Pianoreperationer och stämningar _utfö~as.

, .
• .• • • ., ~ l! • •.• • • • e._· .,. • • • • • • el-· ,. • • • ... .

.' "

.•.. .
• Le •
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i 11I1111I11111111I11I1111111111I11111111111I11I111111I11I11I11I11I1111I111I11I1111I1111I111I1111I11I111111111I11I11I111111111111I11I11I11I1111I111I1111111111I11111111I11" .~

~ ~I Bok.tryckeri-Maskfner I
I Bokbinderi:::Maskiner .~
i ~
~ och alla för grafiska industri- l~
~ erna . erforderliga .förbruk. ~i ningsartiklar erhållas förrnån- .~i ligast hos ~

i IB VILHELM JOHNSENi
~ . TEGNERG:ATAN 12 .~

~ Postadress: STOCKHOLM 3. <, ~

~ Telegr.sadr. GERTY. ~

i Tel\:: f o n er:i
.~ 68 36. Norr 40 04. .~I Lagret; Surbrunnsgatan SJ r Norr *09. I
i 1I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~11II1II1I1II~1I11111111111111111111111111111111111111I11I111111111I111111I,11I11 ~

L..-..-..-..-..-~..-~~-..~J
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.,lunDEU & ZETTERBERG

TELEFONER;

Lagret: 2.3 3~
Söder 33185 ..:

••••

-----_ ....._-----_.

TEI,.EFONER: Tjärhovsgat. 25.-31
KOlJtore.t: 3745 ,STOCKH-OLM '
.söder" 331 51 ' •

'Telegramadress: EIIE~tzeta.

Mij,stersamuelsgatan 19 B.
., 'Tel. 207 59. ' Norr 4126." .
Utländska Träslag&: Faner-

" samt
Möbeltillverkningsartiklar,

•••••'.••.,.•••••

såsom: ..' Dlvanbeslag, Gångjärn, Kantreglar, Klädkrokar, Lampetter,
'Madrassgångjärn, Möbel.beslag, Möbellås, Möbelspik, Möbeltrissor,
Portlätbeslag, Skjutdörr.rullar; Spelbordsskruvar, Stolskruvar, Säng-
hakar, Sängskruvar m. rn. . . .

Klippspik, Trådspik och Träskruv.

•...".••.'••
Verktyg för möbelsnlckerl, alla' slag .
Tr,älister.

r<Rbtting för·stolfläfning. 'Stol- 8. Soff~itsar. .'
Möbelläder samt imitation däraf: s Pluvlusins. Tagel.

, Svarveriartiklar;
lådknappar, Skyltar' m. m.

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

'Lim; Penslar, Polerolja m. m.

••••:.•••••.."•••
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l
ADVOKATBYRÅ

SAM IHREN

KUNGSGATAN 66

I

.ALlM'ÅNNA' INTRESSEKONTORET
FÖRENING U. P. A.

KUNGSGATAN 17 STOCKHOLM
Fördelar uppdragsgivarens utgifter

lika på årets mäneder. 0rdnar privat-

affärer ~v ekonomisk riatur.

Spar:ursavdelning. Spar\k~ssa.

Bosättn ingskred itavdelning.

\ . Telefoner: 2722, 2724, 2725; Norr 11322, 11334.
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AKTIEBD~AGET SI(
-se-: 41.10,

~~~-- ..ca

=-=-~ --- .=~- ---_ ...=-=-=-=--=----?'. =-==-- -- --

STOCKH~L~
Kontor, lager och utställning:

T U N N E L G A T A N 14
TELEFONER I 22330, 22333, 22396, NORR 4524, NORR 4574 .

/

••
NOJD

blir alltid den som anlitar oss: I

Kraftanläggningar
Högspän ningsan läggn inger

Installationsarbeten
Maskinleveranser

Materielleveranser
Reparationsarbeten, även mot kvartalsräk~ing.

Fackkunniga montörer. Stort lager. Snabba leveranser.



T.AN. TESCM
BERGSINGENIÖR.

Ingeni'örsbyrå & Maskinfirma
1IIItIlIIIIIIIIIIlIIIIIIIIlI'11111111111111t11111111111111111111111111111111111111111,11111111111111111111"11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

, Konstruktion Leverans
Regering~g. 43, Stockholm. Filial: 50 Kaiser Wilhelmstrasse, Dilsseld.orf.
Telegr, TANTES'CH,Tel. Ing.-avd, 31086, Mask.-avd, 13929, Järnavd. N. 26386.
BERGVERKSDRIFT: Krossnings- &Pulveriseringsanläggningar,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. '
s ' STALVERK: Blandare-, Martin- & Bessemerverk, Elektriska Stålugnar,

. Chargerlngsmaskiner, Thomasfosfatverk. "
VALSVERK: Vällgropar, Väll- & Glödgugnar, Stripper- & Skänkkranar, Göt-,

I Grov-, Medium-, Fin-, Tr åd-, Plåt- & Specialvalsverk, Pressar, Saxar,
Anghammare, Bockningsmaskiner, Multiplikatorer etc.

MAS5TRANSPORT; Kranar, Traverser, Brokranar. Speclaltranspcrtvagnar,
, Flyttbara Transportörer etc. ' /

KEMISK INDUSTRI: Maskiner och Apparater för Kemisk Industri; såsom \
'Ugnar, Filterpressar, Autoc1aver,Evaporatorer, Digestorer etc. '_

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

JÄRN- &PLATKONSTRUKTIONER; Fackverkskonstruktioner, Broar, Tak-
. 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, profiIjärn, handelsjärn samt kVf'litetsstål.
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Anlita och sprid Kännedom om

Svurigus offuotliga arbutsförmudliog
(under statens ledning och kontroll)

__ Kontor i olika delar av landet. ••

",S ST ADS ARBETSF'(j
~~\, (.••.'<'OcMs s,. . I/,,~

~ru~, tiC ~'?" /)(./.
t:o~ ~6'

HUVUDKONTOR,
Regeringsgatan 107.

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

Avdelning för yrkesarbetare, tel. 4215 oeh Norr 4215. '
Bleck- och plåtslageriyrket, särskild avd., kl. 8-10} Hegerlngsg. 86,
Måleriyrket, särskild avd., kl. 1.0-3 tel. 56 64.
Bageriyrket, särskild avd., Beridarebansg. 27, kl. 6-10 f. m. och 1-3 c. m.,

tel. 85 49.
Sjömansförmedlingen, Skeppshrnn 46, kl. 9-5, tel. 6284 och Norr 2783.
Avdelning för fabriks- och grovarbetare, tel. 21823 och Norr 1446:
Avdelning för koniors-, butiks- och lagerpersonal, sjukvårdspersonal,

springpojJcar m. fl., tel. 4215 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. 4041, Norr 4047 och Norr 1476. ,
Avdelning för koniors-, butiks- 'och lagerpersonal, sprinqtlickor m. fl ..

tel. 4047, Norr 4047 och Norr 1476.
Avdelning för barnsköterskor och sjukvårdspersonal, tel. 4047, Non 4047

och Norr 1476.
Avdelning för 'tvätt- och rengöringsarbetersko,r, restaurantpersonal, fabriks-

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.
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 läns arbetsförmedling, Klara Södra Kyrkogata 18.

o Arbete och anställning av alla slag f"örmedlas avgiftsfritt.
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Till de försäkrade utbetald vinst:
3,500.000 kronor.

För~äkringsbestånd: .
c:a 143~000,000~ronor;_., ~,. -. ': ., - ,!-,;""

\
''''"

F·onder: . /

, c:a3S.000,.OOO'kronor.
. " .-' ~ ,
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- -= .== 't' .• =- -= ' \E- -- -- -- -- -== Konter i Stockholm: ==- -- -- -- -~ .Matmtorgsgatån 3 §- -- -- -~ Kungsgatan 55 'Odengatan. 22 ~- -- -- -- -~ Stureplan 2 ' ~- -- -- -- -- -- -- -= H11111l1ll!1I11IHlJil~laHH1J!lJlU!ttllll:l • ==- -- -- -- -= ~ ==- -- -
~ , 122 kontor i ~ellerst~ och södra' Soerig» ~- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -_.- -'- I _
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Fabrik för alla slags Etuiew; för smycken, silfver- "
varor, profkollektioner m. m.

" \
; t

Schatull för matsilfver.
~ .

Inredning för matsilfver i buffetlådor,




