
\

'Ii A:N'NO-NS-AF,D':EL·NING.

r'''OS'YGlI{O J
är postverkets nya portobesparande och

., , bekväma betalningsform. '

Vill Ni

~ ,

. för Eder själv, Eder rörelse, firma, förening el. dyl.
Spara tid och arbete;

t, Spara. 5?-100 % av kostnaderna för likvider;
Skaffa Eder effektiv kontroll över in. och utgående

, likvider;
Bereda Edra kunder, affärsförbindelser och andr~

.möjlighet att verkställa sina inbetalningar på billigaste

. och bekvämaste sätt?

Skaffa Eder
då ett postgirokonto. Det kostar intet men det kom •

. 'mer av Eder' - liksom av alla de tusen, som .redan
. ,- använda, det - att uppskattas.

. ~ .

. ~Om alla visste>, skriver Dir. L. J. w. Ullho1m, verkst. direk-
'för för A.B. Affärssystem, »vilken nytta, kontroll, arbets. och
_ portobesparing ett postgirokonto medför vid penningförsändel-
'ser, .skulle' ingen penningförsändande eller penningenrottagande
institution, firma eller enskild person vara utan ett postgirokonto.»

Upplysningar lämnas å närmaste postenstelt ,samt av-
postgirokontoret i Stockholm.

J.

'. ,

I <

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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Byg gn a dsv a r u Eir m a n

Gott(r~·Nilsson
Telegramadress:

Gottfridnilsson.
.s2 Vasagatan .s2
STOCKHOLM

Telefoner: 14120
Norr 444

FÖ r s ä ti» r f r å n l a g e r e II e r d i r e k t f r å n
i n= e fl e r u tf ä nd s k a f a b t i k e r:

Mur- och taktegel; Fasadtegel, Mellan-
väggstegel- och plattor; Cement; Gips;
Eldfast tegel och lera; Asfalt och asfalt-
produkter: Drev, tjärat och otjärat; Korh
o. torvisoleringsplattor; Vassrörsmattor-
Rabbitzduk etc.; Compoboard; Golv-
plattor: Sintrade, Viktoria, Mosaik, Klin-
k-er, Golvsten m. fl. slag; Väggbekläd-
nadsplattor: Porslin, Glaserade tegel och
plattor, Emalj. zinkplåt m.fl. slag; Ka-
kelugnar och kakelugnssmiden; Bygg~
nadspapp alla slag; Plåt; Fönsterglas;
Brandgavelglas; Byggnadsgjutgods;
Byggnadssmiden och beslag; Kassaskåp
och kassavalvsdörrar. Ventiler och galler;
Badkar och badkaminer; Vattenvärmare;
Spislar och kaminer; Beslag för fönster
och dörrar alla slag; Tätningslister för

- d:o; Pat. Ledstänger; Artiklar av buffel-
horn: Dörrtrycken, Draghandtag etc.:
Träskruv; Möbelbeslag o.Iås m. fl. artiklar

Infordra' v~ra priser. ;Besök vår utställning.



,',]-,Q/~l;f,N'w., H EM L;I N S§",
,::'M~E,:I(.' ,V 'E R K S t A:'D:~"

MALMSKILLNADSGATAN 34 B

STOCKHOLM

Specialverkstad.
'>' ~

för

,:~,::~,<s'ättfuaskinsreparationer
. /

~_...
SJ\TTMASKINER JUST,ERAS ocn ':..

" .f-·· . . _

MONTERAS SNABBT OCH
',,',KORREK:i. ALLASLAGS

BREDDF6RANDRINGS.
;, '.' ~_'1~ITAR TILLVERKAS

. .~pA' BESTA':'L.
NING.

, ,



-,. 20 -

av
'~

~.
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~
&; kl ~ Blytrå[Mässingsmanufakturarti ar. . ~ Nicht, Ten~

Kopparplåt, Bleckplåt, Babbits-metall, ~ Nickelanoder
Antimonium Regulus, Koppartråd,· Zink, ~ Nickel, Vismul
Garkoppar, Zinkplåt, $keppsmetall, ~ Mönja, Salmiak
Deglar, Fosfurbronstråd, Zinkspik, ~'T Järnduk, Saltsyra
Kopparspik, Metallbult, Kopparbult, t:=- Wienerkalk, Slaglod
Åskledarespetsar, Kopparbrickor, ~..J Målkärl, Vikter, Vågar
Mässingsplåt, Mässingsskruvar, ~ ~ Balanser, Nysiivertråd
Mässingstråd, Kopparbottnar, ~ Fosforkoppar, Glaspulver
~opparnit~r, PinsbaChS~låt, L ~ Kvicksilver, Fosfortenn
Askledarelmoor, K?ppa~ror, , '- ~ I Nysilverplåt, Svavelsyra
Pinsbachstrad, ~mktrad, ~ . Stearinolja,DeJta-me~all, Spik
Mässingsduk, Zmk.bult, . ~ ~ Koppar~ & MässinQs-Angtuber
Fosforbrons, Stanmol, ~ Kranar, Smärgel, Smärgelpapper
Aluminium, ~rafit, ~ . Flintpapper, Smärgelduk m. m.
Mässings-SkOSbft,.~ ~--.m--
Galvan. järnplåt, ~

Mässingsrör, A:::...~ Vid köp av större partier torde dagem
Schellack, ~ lägsta noteringar infordras.
Blyplåt, ~ _
Blyrör, . ~

Bly, ~

~

~'

~

Kontor och Lager:
1:0 22 Mästersamuelsoatan N:o 2~

Post- och Telegramadress:

METALLBOLAGET
STOCKHOLM.
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~ • Aktiebolaget ,~
o o'

~ Re,staurantartikl8r' ·1:
o o·o O'

8 ,17 Tunnelgatan 17 g-
o- D.'o O·8" STOCKHOLM 8'
o' oo •••••• o •o ·0o ~ o
cr oo ' O'o SPECIAL.AFFÄR FÖR o
o o·

~.RESTAURANTUPPSÄTTNINGAR ~:
8' 1I1111111111111111111111111111mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111I11I11I11I11I11I11I11I111111 EJ..
o oo o
o. " o
0'- o
o' o
8 .. " GLAS, PORSLIN, 8
o. D

B- ALPACCASILVER, g.~ oo o8 NICKEL g',
,o o'
oo> M. M. 8
oo _ o
[1- •••••• 8D o8 oo ·8
0.; Telegramadress: O
o. K OD .RESTAURANTGLAS. O.D O
8:' T e I e f o n e r: 3220. Norr 9694. 8o. -, OO . '. o·

\~, .; ..... '.~:
~O:[JoooooOoCJoODoQoQoooooooooooo[JooOOOoODoooooo11~g.
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AnUt~

1jQ~~~(s~$g~~u
',.${ockhohn - ~k{tcbo{a,g

för

Inkasseringar t

Rättegångar t

I
I
I
I
I- - Kontor vid Br;'nkebergstorg: Beridarebansgat. 17.

l/Telefoner: NORR 5953 och NORR 5954. I'
Telegrainadress: HANDELSBYRÄN.

I. Juridiska aVdetuin~en under ledning av kvalificeradejuri"er. I
1 _. . V"kst: .~irektö" ROLF B,LLTON. . _I
!bi I ',11i.' '!I '." II. II l. ',11pi.' 1,1"." !(lilli! I i.' IIII! Ii I •.•.' II ,,(!in 1iO iIlljllllj II' II (I I!III III' IIiIlieB

Handelstvister t'

Juridiska uppdrag
, i övrigt.



v. Häradshöfding.

PRIVATJURIST.'

Tjänsterum: Drottninggatan 4., ,
,J> , '" . .

;/ ·.~'<:~~)~QIilig:m~Hftgningsti~ kl. 9,30-:-10,30 f. m., 2---;3

'Kontorstid kl. 9 f. m.-3, e. m.

yai!ar·till protest emottagas.till kl.. 3 e. m.

, Telegr.amadress: 'JURis TEN.
if •• -.", •••• ,j • I.,,.' .'. .-

Telefoner: 1406, .'
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Al-B. STOCKHOLMS PATENTBYRÅ
K. Y. ZACC~ &: E. H. BRUHN

VASAGATAN 7, STOCKHOLM.

Direktör: Bergsingenjör, jur. kand. 1'\1(ELHRSSELROT, f. d. byl-ådirektör
i k. patent- och registre'ringsverket.

Etablerad 1879
Telefoner:

Telegr.-adress:
Invention

3 82, Norr 78 09
Norr 13743

Ombesörjer uttagning av patent} registrering av varu-
märken} järnstämplar, mönster- och modeller i alla
-länder. Utfört över 40}000 sådana uppdrag.

Ombesörjer bevåkning av patent o. varumärken} registr.
av överlåtelser} inlämn. av invändningar o. besvär}
anskaffar kopior samt giver utlåtanden m. m.

Utför rättegångar och andra juridiska uppdrag ang.
patent} mönster och varumärken.

Eget bibliotek av svenska och norska patentskrifter m. m.

Prisuppgifter och upplysningar på begäran.
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! .bilägare.J
• •· ,~.' .I bör i eget intresse infordra upp- :• •I gift å premie och villkor för en I.: . ,. :;

r ..Automobilförsäkring 1
•.',.'.-.•:
:j
••..•••••••. :.•'.•'.•••••,I
•,I

\- .\-1
i•••~.,

• (lli!z'eliapita! ocfj reserofond l,
~ .~ 5, öpel' 3Ci'. 15.tJtJtJ.C}(JtJ: - J 5· .'• •• •
• i.' •• •· ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""""""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .:' :~• •-5, - Det, är icke besparingen värt att icke teckna försäkring' , i• •I - vilken 'som helst av de dagliga olyckshändelserna :• •I kunde lika väl hava drabbat EDER. Vänta icke tills I• •l,' olyckan inträffar ~ teckna försäkring genast. I• •• •• •• t a,· .,•. ~ .' , c' .,:.~~..~~•..•.•......•• ~....•...,••.......•....•........••.... _...~~.,.,..~.:~
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"

INS. COMP., LTD.

••••·"•••••••'.'.
N.- LAGERFELT &,.-CO.~~"

'TELEFON; 7899, 11552; Norr 7869

1*
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SäugarISäugatstyrslar! ·

OTTOMrlNER!. .

Mattor .: Gar-dlner • Linoleum

Stocl(holmsIf ya Jär.säugsfabrl'
. . (E. L. ERICSSON)

·Utställningslokaler : Norrlandsgatan 16.
Telefoner: 7856, Norr 71 sr.
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MelalleJ~
och

Ha l tif ab r i k at:
KOPPftf, M8ssino, Rluminium" Bfons ,

> ,

Plåt"Tråd, Rör, Bult.' Band: Skenori~?
Bottnar, Lameller, Skruvar, Mtittra>~>

Nitar, Spik m.vm.

,Ro·ll.:,Svenskft MelftUverken
VÄSTERÅS

. '1'elegI:.,adr.: Metallverken, -,Telefon:
-Namnanrop. Filialer med lager: Stock-
holm, Göteborg, Malmö. Försäljnings-

kontor'; Sundsvall, Norrköping.
8'

~··9-~

. .,
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Lundgrens fiskredskaps-fabrik
Etabl. 1892.

Kungl. Hovleverantör

Storkyrkobrinken 12
Stockholm St.12

Telefoner: 2122, Norr 1022.
Telegramadress: FISKERIFABRIKEN.

Tillverkning och försäljning av

FISKREDSKAP
Priskurant gratis på begäran. AterförsäIjare erhålla partirabatt.

OBS.! Tillerkänd Silvermedalj i Stockholm 1897. Guldmedalj i Bergen 1898. Första priset, stora
silvermedaljen, i Gävle 1901. Guldmedalj vid 100,års.Utställningen i Karlstad 1903. Silvermedalj
i Norrköping 1906. Silvermedalj i Lund 1907. Hederapr-is i Berlin 1907. Första priset, stora
silvermedaljen, i Örebro 1911. Silvermedalj i Köpenhamn 1912. Silvermedalj i Vaxholm 1912.
1:sta pris i Norrtelje 1922. Silvermedalj i Göteborg 1923. Diplom, silvermedalj och hedersplis
Sala 1924. Diplom i Kristianstad 1925.

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

Läder och Skinnvaror
11111111I111111111111111111111111111111111111I11I11111I11111111111111111111I111I11I11111I111111I11I1111I11I11I11111111111111111I

Vi bedja få framhålla vårt välsorterade leget
av alla sorters

Telefoner: 72843
Norr 15531
Telegr.radr. :

'l)Nordströmson»

Skomakeritillbehör
till billigaste priser.

Begär offert!

C. F. NORDSTRÖM & SON
SIBYLLEGATAN 16 - STOCKHOLM
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Belysningsglas
Hushållsglas
Prydnedsglss

»Pukex» eldfasta
ugnsformar av
genomskinligt glas

/'

Elektrisk belysningsarmatur. Fotogenlampor.
Metc:iIItryckning. MetaIIpressning. Metallarbe-
ten. Western Electric's radioapparater och
dammsugare: Ackumulatorer. för aIia ända-
mål. Laddningsstation. »Eveready» ficklampor.

. .
A.BOL. A.RVID BÖHLMARKS

LA MPFABRIK
STOCKHOLM

HOGBERGSGATAN 19 o. 25 NORRMALMSTORG 4
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'LJ U 5~
,REK LAM ER,, /

,:,,:', <,S,K y,L'TA R
. ,

~\ . , ,

alla slag

bäst och billigast

hos

Målaregatan 7
,., Telefoner: 8904, Norr ,8904

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

Spi.s- 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 Spån'sugningsrör
för fabriker. Sågskydd för vedkapsågar m. m.

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

Obs. / Beställningar från landsorten emottagas.

Carl Palmqvlst
28 Lästmakaregatan 28.

TelefOr'ler:5387, Norr 5286, ankn. bastade':!.
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FöRSAKRINGSFIRMA"
S.TUREPLAN 15' STOCKHOLM'

Telegramadress::;KANE eller GAUTHIOD . \

Hufvudagent i Stockholm fOr:

. " . Btend« och Lijförsäkrings= Sk o •

. . Aktzebolaget ane
. Brand. och Lifförsäkringar.

Försäkringsaktiebolaget Ma lmö. -

Ansvars-, Automobil-, Glas-,
~aranti., Inbrotts», Resgods-,
Rän., Vatt en sk ad e-, Sj uk-
och Olycksfallförsäkringar.

Sjöjörsäkrings=Aktie=
bolaget Geuihiod
SjÖ?, Min= och Transport.

försäkringar.

Telefoner (Linjeväljare):

185, 355, 3537 och 13518.
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DROTTNINGGATAN 46

Telefoner: 483, Norr 4670

, Byggnadsbeslag ·

Trädgårdsredskap

Husgerådssaker

Rostfria knivar

L
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TAF-LINS
, .

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

Stockhohus äldsta rnasklnskrlvnlngsb;vrå.

Innehaves sedan 1895· av Ingeborg Taflin.

Renskrivn ingsavdel ni ng: Maskinskrivning. Mimeografering. Hekto·-
grafering .. ,- Handskrivning. Adresseringar. Rundskrift. steno-

grafering m. m.
Mångårigt tränad, språkkunnig personal, van vid vetenskapliga ! '

arbeten. Noggrann koIIationering.
,

Översättningsavdelning: Översättare med fack- och akademisk
• bildning inom de flesta -europeiska språk.

Särskild avdelning för korrespondens. Uppdrag Iör
denna avdelning kunna intelefoneras.

Di ktamensavdel ning.

31\ I{lara .Västro 1{9r1{ogata 31\
,. ..•.•.~ \.~

Kontorstid 9-5. Lördagar 9-4.

Andra tider efter överenskommelse.
.;;';:'

Telefon: 60 61.




