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Allmänna 'Konst- och 'Industriutställningen
i Stockholm 1897.

(Byrå: Arffurstens palats, ingång från Strömgatan, till den 1 April; derefter Djurgården.
Telegrafadr. » Utställningenn.)

Ordförande Centralkemiten. H. K. H. Kronprinsen.
Ordförande afdelningen för Konstutställningen: H. K. H. Prins E u ge n.
Generalkommissarie: Öfverståthållaren Friherre G. T a m m.

Oentralkomitens Förvaltningsutskott:

'Öfverståthållaren Friherre G. 'ramm, Ordf. Majoren C. D. L. W. W:son Munthe.
Grosshandlaren O. Almgren. Civilingeniören C. G. Norström.
Fabriksidkaren R. Almström. Öfverdirektören A. T. Odelberg,
Ledamoten af Konstakademien Oscar Björck. Grosshandlaren A. 'I'hiel.
Generalkonsuln K Fräncke!. Bankdirektören K. A. Wallenberg.

Utställningens funktionärer:

Generalkommissarie: 'I'arnrn , Gust., Friherre, Byggnadschef: Möller, Carl, arkitekt. Träffas
Öfverståthållare, säkrast å utställningens byrå hvarje helg-

fri dag' 11-12 f. m.
Ingeniör o. tekniskt biträde för maskinhallen: Lind-

berg, George, civilingenior. Träffas sak-
rast å utställningens byrå hvarje helgfri
dag 11-12 f. m.

Biträdande ingeniör: Almquist, F., civilingeniör:
Träffas under vintermån. säkrast å utställ-
ningens byrå hvarje helgfri dag 10-12

Förvaltningsutskottets sekreterare och utställningens f. m. samt sommarmån. å utställningsfältet.
byråchef': Bendix, Carl L .. amanuens. Träf- A d f k h t "d o d I'" W 11
f "k t o t täll .' b o h . nor nare a par - oc 'a g.ar san aggnlngar: a-as sa ras a u s a mngens yra varje k J t "d o d l' l t" Hhelgfri dag 10-2 e. m. . mar, ., ra gal' se ire (or, aga.

Kamrer: Berg, G. F., kamrer.
Kassör: Ståhl, Frans, f. d. direktör.
Registrator: Aulin, C. O., amanuens.
Juridiskt ombud: Herlitz, Karl. v. häradsh.
Pre ssombud : Blanche, 'l'h., litteratör. Träffas

säkrast å utställningens byrå hvarje helg-
fri dag 10-4 e. m.

Kommissarie för konstutställningen: Björck, Oscar,
artist, Valhallavägen 37. Träffas säkrast
tisd., torsd. o. Iörd, 9-10 f. m.

Kommissarie för industriutställningen: Thiel, Arthur,
grosshandl. Träffas säkrast å utställnin-
gens byrå hvarje helgfri f. m. 10-12.

Centratkornltens sekreterare: Looströrn, L., fil. dr,
Konstakademiens sekreterare. Träffas å
Konstakademien 10-11 f. m. samt å Na-
tionalmuseum 12-2 e. m.

Konstafdelningens sekreterare: Ossbahr, Carl Anton,
intendent. Träffas säkrast i Lifrustkam-
maren i Kg!. Slottet hvardagar.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897.

De särskilda utskotten:
\ :'.

Produkt- o. fiskeriutskottet: Ordf.: Odelberg, A. T.,
öfverdirektör: Sekr.: Bendix, C.L. (se ofvan).

Maskinutskottet: Ordf.: Fränekel E., generalkon-
sul; Sekr.: Lindberg, George (se ofvan).

Elektriska utskottet: Ordf.: de Laval, G., fil. dr.,
ingeniör; Sekr.: Lindberg, George (se ofvan).

Sport- och turistutskoltet: Ordf.: Hildebrand. H.,
riksantiqvarie; Sekr.: Bendix, C.L. (se ofvan).

Finansutskottet: Ordf.: Wallenberg, K., bank-
direktör; Sekr.: Bendix, C. L. (se ofvan).

Byggnadsutskoltet: Ordf.: Lindskog, F., arkitekt;
Sekr.: Almquist, F. (se ofvan) .

Pressutskotlet: Ordf.: Ekgren, C. E., kamrer;
Husslöjdsutskottet: Ordf.: Odelberg, A. T., öfver- Sekr.: Bendix, C. L. (se ofvan). ,

direktör; Sekr.: Aulin, C. O. (se ofvan). Juryutskotlet: Ordf.: Åkerman, A. R., general-
Tekniska utskottet: Ordf.: Berg, L., general- direktör; Sekr.: Looström, TJ. (se ofvan) .. ~

direktör; Sekr: Lilliehöök, C. J. F. M., Kommunikalionsutskottet: o-ar. Taube, C., grefve, 6
civilingeniör. trafikdir.: Sekr.: Bendix, C. L. (se ofvan). ;O

»
Industriutskottet: Ordf.: Almström, R., fabriks- Träd!l'årds~tskotlet: Ordf.; Odelberg, A. T., öfver-

idkare' Sekr.: Stockenberg John v. härads- direktör; Sekr.: Stah1, Frans (se ofvan). ro
höfding. " Träffas å utställningens byrå hvarjehelgfri ;O

dag 10-12 f. m. c5
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Undervisnings- o. hygienutskotlet: Ordf.: Sahlin,
C. Y., f. d. professor; Sekr.: Aulin, C.O.

. (se ofvan).

Utskottet för anordningar röran Je "Gamla Stockholm":
Ordf.: Hilde brand, H. O. H., riksantiqva-
rie; Sekr.: Ståhl, Frans (se ofvan).

Inqvartering sutskottett Ordf.: Palme, J. H., bank-
direktör; Sekr. och föreståndare för ut-
ställningens inqvarteringsbyrå: Gyllen-
creutz, A. W. A., kapten, adr. Nya opera-
huset.

Ordnings- och festutskottet : -Ordf.: von der
Laneken. E., underståthållare, Sekr.: Ze-
thelius, Gustaf, auditör.
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Utställningskomiterade för Stockholms län, se [5432].

Se annonserna å följande sida!

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
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~tQtlthQlms I!agblail.
--+ 74:de årgången 1897 -+-----

Stockholms enda Morgon- och Aftontidning.
Tolf nummer i veckan, öfver 600 på året!

Af'tontidnill,g-en med alldeles nytt innehåll, färska nyheter, särskild
f'öljetong, erhålles utan prisförhöjning af alla prenumeranter.

I stället för lördags afton utgifves söndags morgon ett nummer,innehållande
äfven qvällens senaste in- och utrikesnyheter,riksdagsreferat,Stockholmsbilder,krönikor,
noveller,konst och literatur m. m.

Da,2"bladet är landets största och jemförelsevis prisbilligaste tidning med
rikt urval af underhållande och nyttig läsning, enskilda korrespondenser
-och telegram från grauulandcn, Paris, London, Berlin, rikhaltiga handels- och
sjöfartsafdelningar o. s. v.

Fördelaktigaste annonstid.nin~~; med största spridningbland de'
burgna klasserna i alla landsdelar. .

Utgår dagligeni minst ~S å 80.000 exemplar.
Är Stockhohns konunuul'iO annonsorgan. Har länsstyrelsen~

.kungörelser; annonser om leveranser och auktioner, handelsregister,firma och
prokura; talrikaste hyres-, salu, och tjensteannonser.

före text, efter rext.

J Morgou-u:r i hutvndstadsupptugau 20 öre 15 il, 12 öre.
• " » }) landsortsupptagan 15 u 15 »

Annonspns: l » » båda upplagorna •......•..•..•..•....•.. 30 » 2S ))

Afton-n:r alltid i båda upplagorna ..•...••......•.......•. 25» . 2.5 »
Lördagsu.r lO Q/o förhöjning. ~ Söndagsn.r atven efter texten i hufvudstadsupplagau 20 öre}

i båda upplagorna 30 öre.
Redaktionslokal, räkenskaps- och annonskontor samt tryckeri i Dagbladets hus,

Lilla Vattugatan 25. Egna annons- och prenumerations-kontor äfven
Storkyrkobrinken 14, Vestra Trädgårdsgatan7 och i Östermalmssaluhall.

Telefoner m. m. se sid. 432 Kamnregistretoch sid. [2569J Kalenderafdelningen.
Pris i Stockholm för år 15 kr., halfår 8 kr.. qvartal 4: 25, månad 1: 50.

Lösnummer5 öre.

Svenska Tele gram byrån,
2 Brunkebergstorg 2 ~w;)1:'!J

mottager och förmedlar telegram om alla vigtiga in- och utrikes nyheter,
börs- och penningnoteringar.

Telegrambyråns Annonsafdelning
mottager och förmedlar annonser till alla in- och utländska tidning!lr,':"

Tidningarnas nettopris beräknas! .
Ett enda manuskript! Ett enda betaln'lngsställel




