
Wimans Snabbtopk
för tvätt i hemmen.

Apparaten upphänges på en spik
på någon ledig fläck af t. ex. köks-
väggen och belamrar alls icke utrym-
met, men upptager lika mycket tork-
kläder' som cirka 35 längd fot kläd-
streck. Köket belyses samtidigt väl af
apparatens fotogenlampa eller gaslåga.

Obs.t Har man fått erfarenhet
om snabbtorkens fördelar, vill man
sedan ej undvara den. ~

E. A. Wlman!# I
Lästmakaregatan 9, Stockholm.

Rikstelefon 1112. Allm. 7356.

Wimans Värmekolonner
för fotogen och gas (Patent).
För smärre och medelstora rum samt

såsom auxiliärugn, för temperaturens uppe-
hållande, äfven inom större lokaler.

Fullkomligt osfria. Värma icke genom
rumluftens uppblaudande med heta gaser,
utan blir kolonnens yta varm och strålar;
värme äfven mot golfvet.

Fotogenåtgång c:a l öre i timmen.
Motsvarar i många fall en mindre »vär-i

meneeessärs eller dyl., .men är vida lätt-
sköttare, lätt att tända och släcka efter be·"
hof', Angenäm och sund värmninJil; icke
heller skadlig för växterna! Belysning på ~~
köpet! Förträffliga vid alla årstider! ~~

E. A. Wlma~!# I
Lästmakarega.tan 9, Stlilm.

Rikstel. 1112. Allm. 7356.

Wimans vedkaminer~
(Patenter)

för skol- och samlingsrum m. m.
Silfvermedalj å Stockholms-utställnin-
gen för »mycket god konstruktion. å
kaminer för eldning med ved» ..

Wimans Spisar.:
I (Patent).

Silfvermedalj å Stockholms-utställ-
ningen för .mycket god konstruktion
å spisar». Numera välkända inom
större delen af landet. De aldra yp-
persta intyg.

E. A. Wlman!#
Lästmakaregatan 9, Stockbolm.

RlkJltelefon 1112. Allm. 7356.
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Wimans Rök- och Luft-
hufvar.

OBS.!' De sedan gammalt väl-
kända, gjutna spjethutrarne: samt de
nya »Retormhutvarne», utmärkta för
sin pålitliga effekt äfven under de mest
ogynsamma förhållanden, i närheten
af brandmurar etc.

O B S.! •Reformhufvar» ha setts
i verksamhet vid Utställningen, Stora
vägen å Djurgården (å de Lavals elek-
tricitetsverk - 6 st.), samt voro inom
Utställningen de enda använda.

E. A. Wlman!#
Lästmakaregatan 9. Stockholm.

lUkstelefon 1112. Allm. 7356.

'"Ylimans Patentventiler '"* för direkt luftvexling. ** Allmänt välkända för sin soliditet *W och utmärkta effekt. utan fjedrar W
W eller annan mekanik. Rörliga på axel, W

~

icke på gångjern i underkant. Isole-
ring af ventilskifvorna tiU skydd mot \lf
kyla. Absolut reglerbara efter behof. W
Ventilskifvorna inpassade inuti öpp- \Ii
ningarna, icke anslående utanpå ra- W

W marne. \li
W E. A. Wiman!# W

-.* Lästmakaregatan 9, Stblm. *
® Rikstel. 1112. Allm. 73 56. ~

Wimans Specialverksta~ .
för rökhufvar, lufthufvar (>vln-
tilatorer»), ventiler m. m., 9 Läst-
lnakaregatan, Stockholm.

OBS.! Wimans>Reformhufvar»
i ständigt lager (för 4'/ 2l 51

/., 6, 71
/2,

9, 101
/2, 12, 13'/., 15, 16'/ •• 18 tums

rördiameter). - Pålitlig effekt för ut-
rökning och ventilering

Billigaste priser.

Endast direktförsäljning.

Ing. E. A. Wlman.
Rikstel. 1112, Alim. 7356.

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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1IIlr' Nyheter! :.--.

limans ·l{akelugnskaD1ibe~.>
,., <Plitent sökt.)

Kaminens fyrkantiga bakparti insättes i kakelugnseldstaden
och livi~arå..dess 'botten, uppbärande den framför -k;:tkelugneli
utskjutanda cylindriska del, deri eldstaden befinner sig.

Kaminen står sålun,da icke på golfvet, utan-är golf ytan fri'
.och obelamrad ända fram till kakelugnen. "

Eldning med koks, antracit, briketter, ved, affall af alla slag. '
,.Brasan rantändes-Iikasom i en vanlig kakelugn, och är synlig

framifrån likasom en kakelugnsbrasa.' '
Murverket i kaminen af eldfast sten hindrar en för stark upp-

hettning af dess yta' och skonar kakelugnen för åverkan af den
höga värmegrad, som vid användningen af rost i sjelfva kakelugn arne
plägar förderfva dessa dyrbara pjeser.

Kakelugnskaminen förenar kaminens fördelar af hastig <ich
kraftigareeuppvärmning med kakelugnens förrnåga af värmets maga-
sinering. Den bildar derför en' under; nästan alla förhållanden
"lämplig eldstad,' :särdeles .atf rekommendera inom boningsrum
framför hvarje .annan kamins ort. '

.. ,

" (Patent sökt.)

Afsedda att inleda luft i stall och ladugårdar, verkstads- och
samlingslokaler, ångbåtars maskin- och pannrum o. s. v.

, ,I förening med »Reformhufvarne» för luftens, bortförande
.bilda dessa: frisklufthufvar ett fullständigt ventilationssystem, fler- .

• 'städes tillämpligt. '

I -, ';E. A.o Wimans Specialverksta'd~
Lästmakaregatan 9, Stockholm.,

Se [ör örrigt diverse specialartiklar å motstående sida!
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)

_~,28 LÄSTMAKAREGATAN '28~~

utför Plåtslageriarbeten, Taktäckningar ~ed koppar,
skiffer, zink samt galvaniserad och svart plåt.

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

Förfärdigar alla sorters Bleck-, Koppar-; Zink- och Mes-
singsarbeten samt all slags Metalltryckning.

Rustningar m. fl. arbeten för teatrar, Skylt-, Gatu- och
lernväqsslqnal-Lykter, Lampor, Fotogenkök och

Kokkärl m. ffi.

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

Obs.! Beställningar- från landsorten emottagas.

28 'Lästmakaregatan 28.
C. J. Pa.lmqvist. ,
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P. >EilDES-'S~N,~ ~J. ~~ ,~,~~~~~~
AUin.Telefon' '87 96~ "s T o CK H'O L *~N.,Allm:;ii,Telefon: 8796.

',GASMASKINS-VEDS1"GERi'
2' ,5" KI'araNor:ra Kyrkogata. 7'2":5'" -,

, Hörnet af Kupgsgatan. ' ,

U'p p Iag. ö.ch för s ä'ljn i.ng af -
pri:ma, pri:ma-.'

Björk< AI-' och Barrved, _ krossad Anthracit, Hushållskol,~
säv'älhel-somsägadoshklufven T'a"kol l Gasve'rkskok's'

-r . i parti och :mInut r oc l

till billigaste prisnoteringar. _
___ Fritthe:msändt till alla stadsdelar. .,.. ,

Då en famn, ved sågas och klyfves på c.a 30 minuter. är det lätt för köpare
. att sjelfva eller ,genom ombud närvara vid så .väl iläggning' som sågning.. .;

Vedenj'örvai'as under tak.

IEnd"wall &'.Witt1119
y Innehafva're: -

Hofr.-~ot. Sven Lundwall och Ernst Witting,
Ledamöter af Sveriges .ådvokat-Samfund.

.Kontor: Tyska ili'inken 23~'1 tr~=~
(mellan Mälaretorget och Lilla,:NygabiriY. ': --'

-Rättegångar '~fvei1; i landsorten), inkasseringar, konkur$~'.och
aberbhusutredningar, te:stl1melit~~;kontrakt, RrotokoUsförin~;'Vil
sammanträden, -håhi~sordi;liugar",:lhn{ar~gistreI:ing' ~~m1/';Q:f;-iga

, / juridiska-~pi>drag·'f.'

Kontorstid': kl::::'il:~; 1/;':+:" ..
;Pe,r.sönligmott~gningstid: tki:,-:i!{10o~lI, ,.

, '-', ',' '-. __ - '-~ - _\' _. _ _. 'f)-~ .".

Rikstel. 17.47.,' * Al/m. iel, 1212. *: Telegrafadress:'Lundwitt:.:·
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Advokatfirman

Nycander & TJerneld
Lri n e h af'v ar e ;

Y. Håradsböfding C. A. Nyeander Y. Auditören Jobn TJerneld
Ombud för Stockholms Köpmannaförening. Juris kandidat.

Led.am6ter af Sve:iges Advokatsamfund.s.Ge•••IM
N:o 5 Öfre Munkbron N:o 6.

Telefoner: Riks- 416, Allm. 1040. Telegrafadress : Nycander, Stockholm.

Rättegångar (äfven i landsorten), inkasseringar, utredning af sterbhus och
konkurser, uppsättning af kontrakt och andra legala handlingar, inreqistrerinq af

firmor och bolag, protokol/sföring vid bolagsstämmor m. m. som rättegångar.

Specialite : Handelsmål och utländSKa, särskildt tyska saker.
Kontorstid: .kt. 10 f. m.-4 e. m.

c. G.

~

L

COLL:I:~
Optisk, Ma t·em. och :M:eteorol.

Fabrikör,
3 Öfre Storkyrkobrinken 3

(bredvid Storkyrkan)

20' Fredsgatan 20
(midt för Prinsens palats)

Al/m. Telefon 24 03. ~l~ Rikstelefon 6 96.

Utmärktaste och billigaste lager af:
Glas6gon~

Pince-nez~
Teater- och

""arin-kikare~
Barometrar och

Termometrar
m. m.
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Aktiebolaget.

s: toidosdorfska Fiskrodskansfabrikou'~·
" }{lIm. <Lel. 2848.' ST o C K H o i,M Ril{stel> 2226.

•. 12 Stora Nyga~an 12,1 tr., __ .
Rekommenderar till Herrar Amatörer, Yrkesfiskare och Aterlö~- '

säljare sitt stora (stöJ.Osta i NOJ.Ode~);försedda,
, /,' '. sorterade lager af ,', .

,••... Endast Prima Fiskredskap -.J
i parti och minut till platsens billigaste prfser.

OBS.! Priskurant för 1899 i bokformat gratis på begäran ..
QBS.I Återförsäljare erhålla bästa vilkor. '
OBS. r Tillerkända Guld- och SilfveJ.OJn,edaljer

såväl i' Sverige som i utlandet.

Kontor i Göteborg:
l 3 S t O r a N y g a t a n l 3..

Rikstelefoner: 3098. 31 35. 3984.

Kontor i Stockholm:
3 's I Ö j d g a t a n 3.

Rikstelefon: 45 50. Allm. Brunkeberg 128.

Specialite :

• -Hissar ~ /

"

.
alla sorter.

Särskildtmå nämnas:

Patenterade Elektriska Personbissar,
skötas utan 'konduktör, .

och
. - Tegelhissa r _

tör, nybyggen. ,
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c. F. Laurins Söner.
Etablerade 1844.

G3 Slusspla'n G3 .
.Försälja i parti & minut:

Ur och optiska uarer ==
:: UrfGurniturer.
Specialite:

Marin~Ur,Ya~t. ~ontroll.Ur,
flera system.

.~ on troll- bÖ(}~Br ~. -ranset,
••. Upptaga order för firman Wolf Johns & Co verlds-

bekanta maskiner och verktyger för urmakare och
fln-rnekanlci.

~efferguigf ~ höfgrell
TAPETAFFÄR

~ikstelefon 30 ®@. STOCKHOLM. 1tlIm. Telefon 833@.
-----*-----

1 & 3 Hurnlegårdagatan 1 & 3.
Gförsåljningsmagasin:

$försfa lager af

3uenska) fran5ka) <tyska och En~el5ka
'I'apeter; Bårder och Dekorationer

samt
Takrosetter, Rullgardiner, Gardinkornischer, PortiEire-Stänger,

Gardinhållare och Papp m; m. till billigaste priser ..·.
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Fabri-ks=· och Handels-c."~ . ~.t - ,.'~~':- -~, ;- ~ - '- l .

AktilbQ]J&i1t,lyoyaA'
Lag'ep af

L J:

Förbands-- och Sjukvårdsartiklar, Kemiska utensilier,
, Kemikalier, Tekniska art~klar" TvA~erm. m,

, l,

@olagets r$örsäljningsmagasin:

Kaa-Iaväg'en 17. Allm. tel. 615.
,Humlegärdsgatan 20~ Allm. tel. 7 35.,
Uplandsgatan '28. ",'

Bolagets Kemiska Fabrik. Allm, tel: 52,10:_

<.

~)~l»~l>l>?>,»l>~~~~~~~~~~~~~~"

I:'c: fl 'O·,. r' '11'·, 'f Stör, sta', '1
:~'; ,! ~ ", .",' ' ,ur,val. , ~,
t ' ,. " " '~-,. - ~

, ~ q ~'\

~ .Sidcnbcnd, ..Spetsar, Flor, Krås, D'l.m.~r~gar,'''~ ",
,i' . '~Förkladen, Brodera,de 'remsor, s~e;e,4örc'·t(.~;,\ ,
~ , " samt alla slags ';, ,,'lI '
,~ ~arp.~ringsar,tik~a!_flÖ!'Damt9ilet~~ti " '"l,',:,"'~'
~ . tIll blllIga priser. W,'t,:' OBSd, Eleganta, ~AMPSKÄRMAR,af Si.d.~".r:~:,.
~,()~~ ..-s,petsar,största urval,. från ! ~r.' ,'. '::! '
't " :,-.E,MMAGJÖRLING~,. ~ "

.i'E(~(~~~~(;:f;~(~::~=(:::(:::~~~~oo<('<~~~i.
14,

It .•.'
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torde-värrligastobservera att J. C.RingheiIns adress.frän den

1:sta'_aprii~99"blifve~ Linilegatan 65, Stockholm; Q! - ,
Agentur för de mest framstående utländska fabriker i

Reklamskyltar m. fl. Reklamartikiar.

Ringhei.ms Skyltfabrik, förut i Jönköping, flyttas den 1:sta april

till Stockholm, Linnegat<4n'65.
Fönsterskyltar. Patent.•Bokstäfver &. -Siffror i parti och

minut. Ensamförsäljare af de modernaste

fIIr Reklamkorten m. fl. praktiska Reklamartiklar. ~

Etablerad 1$68." - ;
i. -,

S~BIÖTJT~~.~~~~ =~
Bloms tarfa brizant,

..,; .. ;;;.,,-,

4.1R~geringsgatan 41.

Etablerad 1868: .

får damtoiletten, :bukette~: och
växter till vaser och bords'

. prydnader .

Artificiella Bfommor

.' Kransar & Buketter
'till ,lie~r~fningar,' 'i st~rt ni-val

" till fabrikspris.

Obs. ! Reparationer verkställas skyndsamt och billigt.
__ Allt' 1:[11' ligå, men: best~mda priser:'" __

Vid partihandel stor rabatt.
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7 Stora N,y~atan STOCKHOLIVf Stora Nygatan .L'

Största lager af

Läderremmar, alla slag, såväl engelska, belgisk~'/
•amerikanska & Orange "fan. '.

B(Jjatal;emm~r,:B~mull;ri/~~ar, <tJu'mml- "
. > ;-,r(/mina~, .-SYfe'!1~ar:' .'

, ,

'O"U 'm' m I- v a r o r,-J'ör tekniska be~of, " .'" , . af allasl~g,
,.. "~'o ,(::~. \ I ',' 1"" '

-·~:,.packt;ling·ar; Asbest & Asbestgnnllni.
,,; ". t, " j'{~:~' . Hampslangar' '($'~ :, ',~

,:'. c~, "~'r,es,senDingar- af ny sort iplpregilerad duk: _
;t;i;;~ ~., .• , _c' " ., .• ,- '_.~ ' .. ,\ . "\

()LJO:R" '~i 'alla' Sla:~:Bo~olja;' Rapsolja; Hv~l~'lj(l,-.Ryska·
, ,... Mineraloljor, Äkta Amerikansk Valvoline etc.. i,' ,

:", ~ '~Al1a öi;iga;maskiilfö:rnödenhete:P.J~~~;~ , . '~', .,' , ;-. ,
" -~ " Rik~tele'f~n 11,418,'", " . Allm., Telefon 2796 .•

\ -e ,
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Restaura~tDjursholm.
Nat~rsk6nt lä~el uaekra skogspromenader. Utsi~t åt StGra

Värta~ och 1\skrikeJjärden. Beha~li~
_utfly~t· frå~ StGckhGlm.

Re~ommenaeras hos den äraae publiken med allt
/

h"aa en "äloranaa, första kleesens
Restaurant erbjuder.

giner a la larte ~ a Irix

Beställningar 'emottagas å' Fruklstar, Middagar
oeh Supeer, . Elegant· FestYåning, Dera

.Enskilda Rum.'

.,1X.

•
0138.! Viner och Punsch från de förnämsta· Firmor.

Elektriska spårvagnar
från Nedre Engelbrektsgatan-Djursholm 25 minuter.

OBS.! Äktur 3/4 timma. Al/m. & Rikstelefon.

Ångbåtar afgå under sommaren dagligen från Carl XII:s torg.

Vördsamt
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1fax~meter6olagets
~ Ilrosketotioner..

ÖSTI;:RMALM.
NybrQplanen·. Allm. telefon. *6486, Rikstel. 49;35 -(kl. 8 f. m .

. ....:.-kl.2 natten). .

Djurgårdsbron. Allm. telefon' *64 86 ankn. RUi.stel. 49 35; ,~
Stureplanen. 'Telefon från Nybroplanen. "
KarlavagenvidSibyllegatan: Allm. tel. *6486 ankn. Rikstel. 49 35:. . .

NORRMALM.
Gustaf- Adolf~. torg vid Statyen. Telefon från Mynttorget.
Gustaf Adolfs torg vid Palatset. » »' »

Central planen (med tjenstg. vid ank. tåg.)
Blasieholmstorg, Telefon från Nybroplanen.
Car!')(I!:S', tQrg.~;.

,,':S'TADENTNOM BROARNA. ' - - .
Jerntorget, " Allm. teiefon*27 84 (äfven Rikstel.2617 söknedagar

" k{ 8 f. m.-8 e.m.). ',' .

~r.l"!ftdtget.·Allm. telefon *2,794 .

. 1.. < _ • - •

, "Grundtaxa jör all åkning, natt och dag, 50 öre.
': ' 'Ingen, aJgijtför' !ramkö,;ning v/d reqoisition pr. 't~l~lon..

f j .'
"

"Akt'ie6olaget Taxameters
- .

.: "~,O .Hyr ku s kve rk
Allm ..'[el; :~9,~r.II.Qsl~gsg~tan 29. 'Rikstelef.'2·2 34.. .



5tockhol mstid ningen
. " och

Hvad Nytt i dag?
Annonspris per finstilsrad:

Stockbolms·Tidningen. Bvad Nytt i dag? Stockbolms·Tidningen
"Och

Stockholmsupplagan :
Före texten 21 pre Före texten :.. 15 öre Bvad Nytt i dag?
Efter texten 16 » Efter texten 10» Annonser i Stockholms-
3:dje' sidan 21» d' 'd Tid . . f" ;"-/; ,3: Je SI an IS» I nlngen In oras aJven z

BJda Landsortsup,-I>laU"orna: t.r: d x z tt '.J 2 f" .J tr b Födelse-, förlofnings- "va -"'Y zuag. or enaast
'Före texten......... 2 I öre hälften af Stockholms- Tid-
Efter texten 16 »1 och vigselannonser

d· I ningens annonspris i endera
3: Je sidan 21» pr gång So » upplagan, då beställning

..Alla tre upplagorna:.. I Sammanträdesannon- för båda tzdningarna sker
Fore texten......... 38 ore d tidi tEfter texten 28» ser pr ra 10 » sam I Ig.
3:dje sidan 38 ;, Dödsannonser pr r. 10» .,.. Observera vårt sdr-
För skiljelime i en L" t . skilda annonspris för !'egala

eller alla uppla- ags a annonspns och o/riga undantagsannon-
gorna: pr spalt S ». pr gång : 20 » ser här nedan.

o8S.! Om särskild plats begäres för annons, beräknas 50 proc. förhöjning.

Födelse-, förlofnings- och vigselannonser i Stockholms-Tidningens
Stockholms- eller båda landsortsupplagorna 1 kr.; i Hvad Nytt i dag?
50 öre; i endera Stockholms- eller båda landsurtsupplagorna samt Hvad
Nytt i dag? kr. 1: 25; i alla -Stockholms-Tidningens upplagor kr. 1: 50
och i alla dessa sistnämnda jemte Hvad Nytt i dag? 2 kr. Dödsannonser
] 6 öre pr rad i såväl endera som alla upplagorna af Stockholms-Tid-
ningen; i särskildt Hvad Nytt i dag? 10 öre och i alla Stockholms-
Tidningens upplagor jemte Hvad Nytt i dag? 20 öre.

Annonser om sammankomster, platssökande och önskas hyra i
Stockholms- eller båda landsortsupplagorna 12 öre pr rad; i alla tre
upplagorna 16 öre; i Hvad Nytt, i dag? 10 öre-; i en af Stookholms-
Tidningens upplagor samt Hvad Nytt i dag? 18 öre och i alla Stock-
holms-Tidningens upplagor jemte Hvad Nytt i dag? 22 öre.

För annonser i lördagsnumren tillkommer en förhöjning af 10 proc.
å samtliga ofvannämnda pris med, undantag för födelse-, förlofnings-,
vjgsel-, döds-, tjl!nste-, hyres- och ån'gbåtsannonser samt för dem om
sammankomster.

För annonser från utlandet beräknas 50 proc. förhöjning å samt-
• liga ofvannämnda pris.

Stockholm i December 1898.

S.TOCKHOLNlS- TIDNINGEN.
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,ST RÖ MS,B O R G.

.: 'Försäkrlngsfonder 850 millioner

Ninstfond 150 millloncr Kronor.

,
I~,\ .

~. ,l;.·ifrantof\(å·tligen) 4 millierior Kronot.
\, " , .. . ..':" ~ ;- • ~"<:'.~..•.. "', -'o . <> ...-

,,' A~lig::inkomst '200 milii~ner:kioi?f.)f::
- ,." .. ',"" -; '-.' .: 'C, ',' .

Meddelllf"alla slags Lif-, blandadLif- och, Kapi~al-,ouu-
ga'tions-; '.A.rfi-äiJ.te-och LifräntefÖrsäkril1.gsåttIt Kapftal-
'försäkring" för barn. , Dessutom' .' " . ,/.
~_,:/ 'Fö:rsäJp'ing3:-~ .med ,(\terbepalning 'af ':premier

4'~o~binerap~ ~ör:sti,krin.garmed årlig Inkomst .

. l~' .••. .'; ,.~. _:" Liberalasäe rörsäkrin'gsvilkor: .
.. -- . '" •.

,efter 2. ål··ärc.förs;ik.t:ingen: oantastlig. • ,.0., .
,;' " Efter" 3 år kan den ,förSäkrade ~ppgöra .sitt fillgodoh'gfvande hos

<bp1a.gd. , ,,' <' , ,',',i',:. ' ,.' ;:. ,'::'~) , " , :,

,k'~lj,'; -',""~elu 'vinstel1tillfaller de för~ä4t9,d;~~,, ~
~ , I,. - i·~.,.;.:. -;;. -. '-:' ~ .', '-::,-: "'... .• "-.: ",.:.. "~. ·_~;.-'~:'t:~-::i,.:';::::·'P';:>'-;-:b1

FörtilfJ,nlig:asteLifräntetariff:" " ,
, ' "För ett inbetald: kapital af kr. 1,~oOe;i!&tle8;;~i" .<..•..

ÅrSränta f~r ~j;D: ' Ålder sista födels ,dagen:' ,Årsrän't'å' (öf q~inllÖr:,
~;" ~O,65 ' 55 år, Kr. 7fi,7:8:;~,:'
, ".J;~2,.61 ,:'" ,~~ ", ',' ,:C" ",,~O(>;'::',
, ,,",1.68,73', , ':7a ;', .,: 1.44,9.3'\,' ',:,

" 213,CS " • 85 " '! 199,20 , '

- ,,:"; Verkstäl/andedirektör LiarS' A. E1it(flJI$T:.,"f~,:
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AKTIEBOLAGET

MEKANIKUS
- AllM. TEL 3560.,! SrOCjtHOLM

RIKSTEL ~ 6 14. .
"VEfiKSTADEN-ETABlERA'D"1~ FOLKUNGIGITIN 16 &18

TILLVERKAR:

TR YCKERIMASKI N E-R
UTFÖR:

ALLA SLAG.

REPARATIONER
MOTTAGER:

SNABBT OCH BILLIGT.

GAMLA. PRESSAR
I UTBYTE.
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_SPECIALITETER: ,

~SNABBll'ÅENDE'ANGMASKIN'ER'. ;;, -

för elektrisk belysning m. ni.

PRECISIO~~~~n~:~k~~~~'~~~.\-
FJEDRANO[' - " I
, ,FRIKTIONS,KOPPLtNGAR

för alla kraftbelopp.
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TI~T~ÄIIII ISTI!
~~. .' ~~
Allm. tele! 12 Brunkebergstorg 12 Rikstelet.

~8440. ~. 1t 2452.
._~~ ~. r. .~ ~~

förmedlar

Egendomsförrsäljntng: .
7\nskaffar

, I1ättattinnott, . Vättdinnott,. AffättsM, Sällskaps-,.
aushållsbitttäden samt Sjakskötettskott.

~ 'Yd)7}cs"" ~ , ' 6"

förmedlar U t h Yr

Inaekcrderlnq ~ö6lerade och omö61~rade

. i

'l\um ~
ocJi



'~,~r\:,~,lt.,I\\'~'!J'j\11\,. ._'l:~',.':·)~?,,,?~,,~·r·/,,~\;ft"~,,,
~ .

.:18' ,I<u,ngsträdgård~gatarti8
';·öRpet'.:kL '10- f.. mr til( ,,~ e..ni.

• /~. _ ~:...•.\: -o' -. ~ , " , '~~_ •.••. ,__ - '~;~ . ~ -, ,"' ~:;;.- -c. . > ~>- • k-

innehåller ett 50-tal' RonstnärJjgt, fullt naturtroget>
återgJflJa.bilde'r ur iifvet, deribland'fjjljapde '.,

större grupper:

'.::: 59 -

- .•. L

lCuhgng~fJ'l1ni1j~n.•._ '," :6/
Carl XV. mecf'Sin konselj.
Gustaf III med Sergel och Bellman. ' .

ro/ska· \k~j5~fne Wil~elm I, Fredrik samt Wi1l1elm. u.
Bismarck,' Moltke samt Gladstone. v ~

NordenskiÖld.o'ch 'Palander' i Vega~kaj~ta ..
. j\ndree ',med följeslagare,' Framkel och: $triq.,gb~rg,

.. sarnrLallongutrustning.,
Slaget vid Liitzen med Gustaf II Adolfs död. :O,', ,

Doktor 'S;~nHedin (Ökenbild). .
Ar-vi# "Ödmann, 'scen ur' -Romeo och Julia».
Frithlof Nansen. iPolarisen. c <,' ,

, Kalabdlik'en"i Bender.
·1 . .

. Seriegruppen Brott och. straff i 5 afdelrringar.
Likplundring. ~~ör9aren Deeming.

,'d' .,}ntrie: l krona •. : . § Barn hälften.
Söp.- och helgdagar 60 are. §

(
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~ ~,~

STUREPLANEN.

~.
P'i'"

~ (f)

'ö .1

~ f-j
t-o CDt-o •...•
~ CD
• >-+:l

O
,~

LråS~.: b~stä~da priser-l * (?;oda varor! * ~törsta urvall .

Försäljni.ngen delad på följande afdelningar:
j(fclelning för: Duktyger, Lakans- och Örngåtts-

lärfter, Handdukar, Näsdukar, Hollands, Mada-
polam, -Broderier, Spetsar, Badhanddukar, Bad-
lakan, Badkappor m. m.

Obs.! Almedahls Fabriks Försäljningsmågasin.
j(fclelnin,g för: Färdigsydda Damunderkläder såsom:

Daglinnen, Nattlinnen, .Kalsonger, Peignoirer,
Kjolar, Underlif m. m.

Obs.] Specialii:e:DaJn-Utstyrslar, hvilka tillverkas å
egen ;syatelier, under ledning af skicklig förestånda-
rinna.

Obs. ! Egen Tvätt- och Strykinrättning jemte Ånglflangel.

j(fclelning för: Mattor, Möbeltyger. C~rdiner, Por-
tierer, Borddukar, r:la.ggor ffi. m.
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t(fcleln in~JÖr.: Jernsängar, Sängkläde~,- Barnvagnar, _
'.~ ~Filt~r,:'Tä~ken;Sängofverkast,Afdelriibgsskärmarl,,' .

\ ',- '···.0 ' ., ,::; .• '. '-'

: Obs. r" Egen Sdngfabrik.Egen TapetserareverkstiJ; .

j(fde Iri ingjöP:'Klädningstyger, svarta .och kulörta,
af siden, ylle, linne och bomull, hvaraf säsongens
nyheter- alltid fÖras' å lager, Morgonrockstyger.
Underkjolstygef, Flaneller, 'Schal~r m. m.

j(fcle Inin~c TÖ J!: ' Sybehörsartiklar och . F'oderväfn~der,
alla slag.·

. fCfclelhin~ 'f0r:, Bluslif, Morgonrockar, Underkjolar,
. Promenaddrågter jacquetter, Capes .m. m.

"

Obs.l Egna Syatelierer.l

%fdelnin~ för: ,Barnklädningar, Barnförkläden. Barn- -
kappor, 'Nationaldrägter in. m.

I' Obs.'! Egna Syatelierer. ' .

j(fdel.ning .för: Trikåvaror, alla slag,' för damer, .
. .herrar och-barn. .
- ,

J\fclelniri~' för:' Skjortor, Kragar, Manschetter, Hals-
. 'dukar, _Paraplyer och Galoscherjemte öfriga Dam-··
,9c~ Herrekiperingsartiklar. alla slag. . -

.]('fcl'eln in& för: Reseffekter och 'I'oalettartiklar, alla'

. . slag. /

,~ ~Lå9a, b~ståmda priser. *. Goda vara;. * Största urvq,l.
".';/IlusfreriJd'priskurantpåbegåran fraf}ko. '

.

\.~ ~rU HD BB-B G
·'.:;<'S';W·{:J·.R EJ P'b A' N' E.N~

"'" 'I'"

x , ;~
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Alfred Sjöblom' & Co.
, ,

p~onfäF~eFi ~ 1\emis~ Tllätt
för Däm- och Herrkläder,

Gardiner, Filtarm. ' m.

Fabriken: -

GarfvaregatanN:o 3. Allm. Tel. 8418.

B u ti ke r:
-

Hamngatan 3~, Götgatan 9, Allm. 'Tel. 3771,
I

Holländaregatan 7, (hörnet af Tunnelgatan).

(Gamla Blåhand.)
.' I .

Färgning - och rengöring af alla

slags beklädnader. Klädningar af, siden,
ylle och bomull tvättas utan cittsön-
dertagas. Ilamkappor och Herrkostymer
m. rYL färgas' ..hela och.. e-;hålla genom,

.. .. ~', .':,~\. "\ .. :+"", I .{~

pressning och.0Ppretur sin forna fason.
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Sfe ,Ckhel rit s:'/

sÖdrå'gYmnasti~··& ..fä~t~Ju~b.
(Iäk/flinsioch .motionsqymnostik}.

M:o~gon:ö:fniJigar livardagar 7,30--':",~.30 i ~ö.de1J:;- -,

'fiiaims högre allm. tärooerke gymnast'li~hus.

CEn af' h~~vudsta~ensyppersta gymn~~tiklokale;")' i~;,
,. "~ . ' " ._. t' •... '. f',

sU--LIki6r:'Gymnastikdirektören, Löjtnant P. l:undhlad. '"
Äfgifter"för; Öfnin~arria:hel teiiiiJJn (3itiar/a'd;er)'"
.' -18 .k;';; eIlmånad (efter datum) 7>'kr.; kup~mgbiijett~r, .,~

gäliandeunder. en hel termin, 25 st. la kr., 10 st:: o kr:'
Aftonöfni.ngar kO~lna säkerligen att· ariordnas fr.~O:

och med höstterminens början. ,

.\Obs. !

. Vapen och annan materiel -,tillhandahålles aff}!f1sfrltt aJ
klubben.

'Obs~J Modererad dusch utan särskild, afgift, "
" • Ii. .' !, '~.:.~ o,c·'." ., ..•••.• ,t.. - /

Fl:rU' kUponger till morgon;..Öfningåru,;:l"ut,
lenmas grqtis 'till en hvar, som önskar pröfva,
huruvida kl~bbens öfningar äro för honom lämpliga ..

.',.r.Årstdgiften i klubbfm ä'r 5 kr. för år~'ledamotskap ej nödvändigt .f
" . , för begagnande"af klubbens öfningfll'. . .. ,J

.~""ll§stt~r19i.i1ri;:bÖJ,ta~:'l, 04t:, yäfte~mih~~"i{mi.~~en''L\i';janqll;r~,.'
":,..' ,\ ., ..~." '-'1"'.:: c' ,,' '.~'~ '.< .. '. >.,":' ': "',

, An'rpäl"eder sj~ICeller,.,andra.oförtöfvadt."å gymnastik-i
l . salen ellm;,till någon af styrelseledamöterna;

" -... ;; -: .~, ' .'.> -' #, .'': .. ".. :. ~' <

'. Styr~l~e;' se KalendhafdelnipgenI24 86} :~rs '-;, J .;~ ,:' \: i~).ij, .:'I r- •
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G. IL'ltin4gren & GiS VAL ..B.
STOCKHOLM

rekommenderar. ett uälsorteradt la~er af direkt importerade,
väl, fa~rade viner, af de bästa år~ån~ar.

Röda & Hvita Bordeaux-, Bourgogne-, Rhenska,
Ungerska, Maderia, Hvita & Röda Oportoviner,
Pale- & Golden Sherry, Marsala, Champagneviner .

af de förnämsta märken.
Mousserande Rhenska viner, Cap 'Constantia,

Gammal Malaga, Sherry Moscatel, Malvoizir-Ma-
deria, ryluscat, Rives Altes och Frontignan.rHvlta
och Röda Italienska viner, Italiensk och Fransk
Vermouth flera märken, äfvensom Cognac, Arrak,
Jamaika-Rumm, Gin, Genever,' Danskt ~ornbrän-
vin, Lysholms Norska Aqvavit N:o 1,John Robert-
son & Sons och John' Dewar & Sons utmärkta
Whiskies, samt de flesta i handeln förekommande
Whiskysorter, Franska, Italienska, Holländska 'och
Martinique-likörer m. m. enligt fullständig prisku-

rant som tillsändes på begäran kostnadsfritt.

Sättskildt torde uppmättksammas vått myeket omtyekta, fina oeh välsmakande

j\tt.a\s·'ut\Stt\ )4tea.a\tte a.'6t, ..
belönad med sexton Guldmedaljer och högsta belöningar.

. ! "

c. A. Lindgren &. Cis V.-A.-B.
15 Hamngatan ST.O~C:KH.OLlYJ:'Hamngatan.15.



(Regjster,
-;'öf~~r:dy,\~adre'SSkalen~ern uppt~g~a annoriset. <

'. <·.Accidenstry~keri;':'Cen~ Bergin, John 320 b Dokumentskåp, ameri·. W. ',:
,.... traltrydkerre~~ ,:,;,,:,.,~;,8'09 -Bergström, Pa~l ·U., ' kanska , '''''' '3~O"1b:'''1",

- j\dvok~t~r 1b, 19, ~,23) 24, .~krädderiaffar ... , ..... '18 Droskstationer, Taxan):e<' '/,>
·,30,4?,45,..46,831,[5.220]. Björkenstam.Er.j Sthlms . ter 1,:, 5i1 "',

·~·Ahlquist,A.,,+nkasso1JY'rä.· ,40. Expressbyrå BOl Dusohappa,ater·~ "<0/;,:, '44 .. ,
. Aktieb. Ekmans Nya- Bleck- och Plåtslageri 44 Dynamos ~ :.. ' 22'
:. Sniekerlfabrlk ' .".. 36;37~ Blommor, konstgjorda 33 5'0,. 'Dörrar, Ekmans , ",,37 .

i Akiiel>. 'l,eidesdorlf~ka' Bläck .:................... 26 Dörrstän&are l~,(l'\ '
t\ Fiskredskapsfahr:·':'3., '47 Bokbinderiarbeten. 21, B05 E 'd' C-l: " '";, :"~26_~_..~.:".

'"Ak;tieb: Me~anikus 56; 57 Boktryckeri. 809 ·E·au de o ognte .. ·~~··'·[·52'l'9].)<
-Akt'·l:F·H'·E·C lt·, Bkt k 'T 19 genomsagenur:";o,, .. "' ...le:,:, '".' .ar s ens o ryc enutensller,." Ekmans Nya ~nicr{eri:"'·::.i.~".:'

Porterbryggen ...•...... 2 c Borstar, Tand· och Hår- 26 fabrik kti b "ä b'ak"''''· c
'·"'Aktieb. -Hygisea ... : ..:.,.< 49 Bosättningsartiklar ... 2S, 96 ra n sa le 't'!' '," 3'6">'37':~'

'-. Akti b . u S 'h.' . ä k permen sam ..... t.. , >'.' tieb.: .JYj.ax . ac sr·å , . samt artan. El kt'o k t' ,L "22 4

'. .karran.,' ,. 'c' ' Bouppteckningar, ReAd. e .rls a appara er ..", '~,' .
Akt' b 'N' p' k t - hissar , 4/'

- .. ,le :-:. 'y.~~~~ns ".ap' v() a er- :" " . _ spårvägar v.. •. ~~ ••.. ".':
persbruk ·.':........ 79 Brand, o. Lifförsäkrings- El k't' '''k b l , ·.h 'J

. . 'kt' 'b Skår 'k C t b l S f " e rts e ysmng, ", •.•.. ieo. IlS a' emen -' o. vea, ramre per- A t fT '. '22iw. -.
;·.·\,gjuteriet ... :..:.:; ... :;:", S02'j mens innersida.' j'EI kpt,p'ark·a:er'·Bo.I~·::·~:·.··)·'..' . 'i '.:.0.

"k't' b 'T ,,'. " .' 3 B" .' S e n~ . e ysnmgs-•.•. le, axameter 5 ritaunia-varor 2 . E t .' ,,' . ','o 22
.•..Akt· b'J'O'ur ' 'B d" Id 'h ilf 29' n repenor ; , .. ,".'
,'. le: ..... J'~l'l;gst~o~s ... ro os'?,u - OCSl ver: Elektromotorer .::.'.': .. .' "22"" .

.~'; 'Mek.Smckel'lfabrrk.,' 832 Bryggen, Carlstens ... j •• 2c En l'" . . "'23'"

.#\lbulp,(F. Bec!p~ Son) 21 Brädgårdar, Wengström~.S32' E IbaJlolgo~ ';··:·:,·,;;:S·04'1 s

All" Lifförsäkri '," h Ek: 3637 maermgar , r",.. manpa l orsa rings- oc mans oo', E . t L' A " ,',' 5'5 '
. "b l 't··· '. '320 B tiki d' 36 832 nequis ,- ars .« ••••••••......:\,. () age ·>•.•• ,.·,,:.. f ..·: .a 111 mre nmgar;.. , . Et:' '.-, ... ' ;;.'0)'21
AIgJ-egapls FabriksFör-~. ,ByggnadssmideI\ 29 E mer .. ·S.. · .. ··k··;A..ik..-t·::· ..

• -'. 'äl' ".': 60" B .. d . k .' xpress, v!'ns, ,.'0 le,', l,

lA·ls,.Jn .. ·G.. ·l··d·.. ·S·'·:I·f".. · . YEggknassmc en, 3 '37 oolag,·Götebor-g,::.' ..-;usft
.. mgrf;ln, u " l ver- mans 6, E b ä St kb: l . 80'1'

.t. ,·w'&;_ S'lk b 'd", .. 29 '"" t ,..' . S32 ' xpress yr , . oc e ms-.. , , .. l es ro os- ...••.. . vv engs roms............ ·ö t' 'l"" r' _. ..:" '8'04'
Alm(lliist;"E~ma; lom- - s erma ~s nya: '.: .... ,,':,

~ ''';fste'rliandl. : ..,\ ....•.. 33' Cafe ;' 816 Fabriks' ,0ch,!H'lindels~··:;,·~\'~·
.. Andersson,' Kerstin .,.... 3S Cakes &Bill.quits,äkartan. Akt.-bol. Hygyrea, f9" ,

: ~:,A.jItracitk"ol·..... ·' 29;' 45;' 806 Carlstens Porterbryggeri, Farmaceutiska, artrldar,,'f'{.·
.' Ar~pgaMargarin,: ä kar- sid. 2 o. Numa Petersson ....:"'.·~i3
:;; .,!';,tans' konvolut, ' "o"" Cedergren, A: 'I'h.j-Oku- Pastighetsegareföreningr.-o.' ,J', '4

;,..-ArtifjoiellaJ>10Inl.U<ir,~·3, 50 < larist 23 ' Stookholms :. /:52\9J "",'..
. ,~:ögoh'; :.' :.. :.. .' 23' Cement S02 Fastdghetaegareförenin-j . .: - o

.:Asb~st :;-:.;:{...... 51 Cementgjuteri ,. 802 gens egendomsagen- :,,'
. Aseptinfabrikater ..·. '26;·32 -Centraltryekeriet 320, 809 tpr : : [5219]!"
r. Askfabrik,Centraltryck:s S09 Olieheer . - juridiska" byrå [522.0]

'i~jH~r~ ga,sglödljns " .\ ..... H4 ....:..Centraltryckeriet ... S09 F~~tighetsf<;irva1tD:iJlgj [5~2QJ,..
,,'. ' ", '- Grohmann & Eiohel- Ftltrerapparater , 113,'"

.Badhus-jillverkas .,•.... ' 36. 'berg, ä kartan. Filtrerpapper ... ; «.;'. S10,:"
f Badkar .. :.!.,<:' :.,: ~ 44 Cokes 29,45. S06.808 :Firmaregistr\ering'30, 45, f G'"

Bandager.r.Bråckband 39;49,Cbllirl, c. G., Optiker . 46 Firmor, Dpplysning om 'j -r
,'0' ". ."" ", 113 ,,2 b,"24;" 4T{ si i "
>< B~nli:;-i; Sth'lms.'..Ensk.,ä;i-Dahlheim '&' Engström; Eiskredskapsfabrik. ::.135, 47
,:,. .båkpermens innersida. . Vinhandlare ,. 25 Flaggor och fanor .:.:.~ ,.60
- - Bamförsäkring' .. :' 320.1I Dam-Utstyrslar ,.... 60 Flyttningar' verkställas

, Barnkläder «•••• ':; •••.••.•• ' 61 Degen, :J,oseph,. Färgare 41' ,'SOl,
-, Beok~~.&Son.:Bokbi~d: 21 Dekorering (Saohs),å'" Fläekuttaguing verkstäl-

.B~fwe" .. .Juvelerir.e:.:ä " kartan samt 320 b les 'H,
'~kart~.. 'I" Distribution -,af;ocirkulär" Folkteatern ,-.',: .. : ;,,::822'('

yB'egrafningsbjrä.·... : 3S' . och tidskrifter ... 801. S04 FotogerikanitnerL. · 42('431\

Belysningåartiklar, ·,alla,,'- ' Djursholms Restaurant 52 Fotogenkök 21j,c'44
",~lag~',......•..... f)'22.28;'. 29. -"- Villastad 559, 560Fotog~nm'oto,rer ;:., .. ~.:' '79
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Fotografiska artiklar ... 113 Helen, C. R., (J. G. Kafe Kungsträdgärden 830
l Fotogr. reprodukt., se kartan. Hammars eftertr.) ... 29, Kaffe, å kartan.

Fotokemigraf. anst., Ce- Hellstrand,C. A':.,Brand- Kaminer 29, 42, 43
derquist, å kartan. Ö. Liff~rsäkringsbolag. Karlson. Hjalmar, Ad-

Fredrikson. Emil (Hen- Svea, främre permens vekat 30
rik Gahus amykos)... 32 innersida. Karlsson, E. lA. Urma-

Friktionskopplingar 57 Hellström, F., Urma- makare 803 •
Fäktklubb 19, 63 'kare" å 'kartan. Kassafack uthyras af
Färgeri 31, 41, 62 Hellström, J. E. Åker- Sthlms ensk. banks
Fönster, Ekmans......... 37 berg &.................. 20 notariatafdelning, sista
Fönstersky1tar J.... 50 Herrekiperingsaffär18,61,554 permens inre sida.
Förbandsartiklar...... ... 49 Herzog, P., Bokbinderi, Kassaskåp............... 2.~
Föreningen, Renhålln. å bakre permen. Kautschukstämplar 320

aktieb [5218J Hissar 47 Kemigrafisk anstalt, Ce-
Förtenning 44 Hollenius, J. F.,' derquist, å kartan samt 809
Förtullningar 804,811 Jurid. Affärsbyrå 24 Kemisk tvättansta1t31,41,62

Holm, Jenny, Handsk- Kemikalier 4~
Gahns, Henrik, Aseptin- affär 40 Kemiska artiklar 49, n'3

fabrikat 32 H vad Nytt i dag ' 54 Kempe, K., Brunkebergs-
Galvanoplastik, å kartan Hvilstolar, patenterade, 29 magasinet, å kartan.
Gardiner, å kartan Hygysea,: aktiebolag ... 49' Kikare, å kartan o. ... 46

samt 60, 320 b Hyresärenden [5220] Kirurgisk instrument-
• Gas- & Fotogenmotorer 79 Hyrkuskverk 53 makare...... 3~

Gasglödljus. Numa Pe- - Gust. Joullns [2879]. Kloakskopor , [5218J
tersson 114 Häugbvilstolar, ameri- Kläder, färdiggjorda... 18,

Gaskaminer 42, 43 kanska.................. 29 [2871)
Gasmaskins-V edsågeri. .. 45 Hängmattor............... 35 Klädeshandel......... 18, 80
Gasverkskoks ." 45 Kokapparater 44
Gillberg, G., (Grycksbo) 810 Kokspisar Wimans \ 42Inackordering anskaffas 58 l ' .. ..
Gipsarbeten 802 I b !l: L d' 47 Kol- o. kokshandlare 29, 45
Gipsdielen 802 ngemor~ yr, an ens 806, 808
G· t E C 79 Inkasseringar 2 b, 19,21, 24, K .... In

jes vang, . 25, 30, 40, 45, 46, 831 . ommJsslonare;, se. -
Gjörling, Emma 49 Instrumentmakare, KkaStS~rarde"·b·1·""·"·"3·.3 50
Glasvaror 28, 38, 96 k' . k $9 ons g'Jor a emmor ,
Glasögon & pince-nez, lrn;gls.- Konst- o.skönfärgeri 31, 41,62

- musikalisk 33 K t' d .. 23å kartan o............. 46 O t' k å k tå 46 ons gJor a ogon .
Glödl 22 - P lS-, ear n o. Ko t sböek 21o ampor............... Inteckningsbolagets Fa- n or e~ : .
GolftJ:ä, 37, 832 . h är Koppar- o. Zinkspik 20
Gosskläder 18 stlg etsagentur, ram- Kornischer ........•...... 48
Grafvårdar 27 I tPebr:nke~ R k t I Kosta Glasbruks försälj-
G h &E' h lb n u l alle, it ar an. . . 38sro mann lC e erg, I kå mngsmagasm .

å kartan. ss ap 29 Kosta Glåsrnagasln, G.
Grumme & Son, å Johanson......... 96

kartan. Jacoby, G. L .. Kil'. in- Knepelin, G. Renskrifn. 35
Grus [5218] strumentmakare 39 Kraftöfverföringar 22
Grycksbo Pappersbruk 810 J agtrockar 18 Kristallserviser 38
Guld-, Silfver- och Sil- Jena lampglas 114 Krympning af tyger... 41

kesbrodös 29 Jern .' 808 Kungsträdgården, Re-.
Gummivaror 51 Jernba1kar o. räls 29 staurant 830
Gymnastik-o.Fäktklubb, Johansson, G., Kosta Kyrkbänkar .•............. 832

Stockholms 19 Glasmagasin...... 96 Köksartiklar 28, 96
- - södra 63 Johnson, A. & Co., Kol, Körslör [5218}
Gymnastikinredningar 832 J ern o. Tegel en gros 808 Kött- o. Fläskaffår...... 34

J oulins, Gust., Hyrkusk- Lacave y Co.. Vinhandl. 17
Halda fickur 803 verk [2879]. Lampglas 28, &Il, 114
Hallberg, C. G., Juvele- Julgransdekorationer 28 Lampor 28, 29, 44

rare, å främre permen. J uridiska uppdrag, se Lampskärmar............ . 49
Hammars. J. G., eftertr. 29 Advokater. Landens Ingeniörsbyrå.. , 47
Hampslangar 51

1

Juvelerare Befwe, å Laurin, C. F., Söner... 48
RandskatJär(JennyHolm) 40 kartan. Lawn-Tennis-kostymer 554
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't~iife~dd~ffskaiFiski~d- \.C \ 'Mattor, S~~bs, å 'kartaIi,. Palmqvist;C.i., Plåtilag? 4l\'
.' skapsfabr."' .. :{ : ::47 .. samt 320 b Panoptikon.i Sv. , >" 59,;,k
L k k· l.' 2"S M'k"k 'Akt' bol "6 5'7 P . . j ..•• .,. ;'9"4'S',e .~a er .' , ,., " .e .e a~ll \Is,.' le o. b ; app ,' ,; ''''o i"' ..

, p;.es~e'öö"pap.per;.J. Lind' ,!.39 Mekanisk Snickerifabrik, PappersaJf: en gros39,79"SIQ
\:Lev:y~, Ge<,>rg,'Liimllniac . Ekmans 36" 37 Pappershandel , . ;.'.::.~SlQ
. " gasiri,.å ~arta'ri.· i,.:.. . .'Wengströms S32 Papperslyktor, ;., :': .. :.\,2~,

.', Diftörsäkringsbofag, ,'. Mekaniskt StenbuggetL', 27 Parfymer: ... i ",''..I.:::", 26'
,;';' ~·::Alfa ' .. ", ... _, ..... .- 32.0 a .~etallbolag,.Åkerberg &- Parkettgolfs ~~ml:\ns,.; .. "~'31;'-(

,;;;-,Anm~a .: .. f.';· ,S20 .a Hellströms 20 Wengströms .r., · ;."S32, ,''cc,
d1rjitu-al ·Life'·' . .; .' ,' 5,/? ..Metall: & Messingsarbe- Paviljonger, :' r •••• ,,3p.,.

"·....,..·,13vea,.se.fränMl per'·, ", ·'ten 20, 44. Pegamoid, åpaildets.rygg '. /,",
. "/IJ;lep.s Innersida .. ,. .. Metalltryckning .. ,...... 44 Pe~gament .. , .. :!:,; ....: ..•. 21 ':

\. ·",,;cThule,lVkattanskon-· Metropol, Restaurant ... S16 Peterson, Numå VS,.,\1l4,:,
.t"'~>."':~Dlutt' " ,' ... , M~nfsjö papp, ,J. Lind ,39 Petroleum-MotorerL'; ... ,;:2,~-:\
/. Likkistfabrfk, ::;... r: : .. •.•... 3S Munktell. se Grycksbo SlO, Pette:rson,Gust .., åkarian., ,'.
" pind;·J.;.Pl);p'pei:~h.,engros. 3·9. Munspel 2S Pianofabrik, Norbergs, .~ ., ":~~"
" Liljld, le M:, v; Häradsh.' ,-21 Mutual Life å bandets kartan ' ::.(*3;3,
~;till;dgJ;~n\'~ C?, Ct A'-" . ryg~ 0•...•.... _......... 55 Pianostämmare>" c •• ·s • ,.), '3,?

.,V~nband-elsfirina:, .... ;,,64 . Möbelutställning, å kar- Pilsener-Bier :.:!'.":; .sor
Lindmanssonv.J. A. W.,. tan samt 46 Platsauskaffningsbyrå .. :.'5S~·

bokbinderi ., .,: S05 Möbleringsaffår, Sachs, å Plåt '.,'.. -,..'.. ,;20,'
Limering verkställes 21, '8~5, 'kartan samt 320 b Plåtslagare ~' ~ _tJ ',,~ ,:)\

,samt ii'bakrepermen. :, .• . .. " 'Porslinsfabriker, & ..po.r'.~,'''"'" "...i.
Linnemagasin, å kar'taI\'" . Nationaldräkter 61 slinshandel, .karta~ o;.

~Lit\lgrafisJ{ '.all~t., Cen-" Nattrockar IS Porterbryggeri, , - . ,I 1 '

i':>,>traltrycke~iet/I."""'.' S.09 N~1<;s~n,O. A., A~vokat Sin Carlstens : ,...•:~~2 ~;.:,
: :t.lidvigsbe,rgs .mek, verk- ...: Njurling, K~rl, Jund: byrå 3? Portföljfabrik. ;, '21".$05~q'
".' "stad'.åfra"mreperm.en;~ .. ' Norbergs Pianofabrik 33[ Pr~ssenni?gar , ,51"

'Lundberg; C. O.... 63S' Nordfors, A., Skomakare, Pripps PIlsner ' : .SOl 'o '.• ,
>. L1p1tlberg"k·.~. , 6Q, 61 å kartan. Punsch" 25,:6~, l~J
.. LuDdgreilsFi~redski1ps. Norgren, Wester &,Steil· ' ,.'. .:,.' .. ~'?,,}~"';;t
.c . -fl> 'k" " 35 buggeri 27 ReformbufvarWlmaIls42,.43"·'J:lp:;''>l<

'L' ad·rl 'E' • •• :k··:J :d·~·B.. ··å' 2'b Normaltvål å kartan. Regnkappor, Vattentäta, "lS~ ',':tf'"
t un ms, n , urru.. yra z o. , R kl' 'kl" \ . ' ".' O·,,,,·,~

",·'Lundstrihri;'., Jpb.,,&·C'o. 806 Normans, A. L., Bok- e amarti ar ':': ,. ,5- ~r-(.;•••~
L . d ;1"1&' 'W'tt' .. Ad, tryckeri-Aktiebolag .. : ·809 Remmar h •• :51 "h,::
, un va .' ~_lllg, .,....' - R båll' kti b'F" ,r··' J.• "
··.•·,vokatfir{ria> : , :< : .. 45' Norrköpings tyger ... .... IS en. mngsa le,:, ~r?i':'<j:","_
Eyktor\ : .. :i,: ..: ,' .. 44,' Norrmalm.Blagteri Ai B. 34 enm~en/\., , ". [52.~81,,;~ !":i'i'j
L'" ·t'·'-l :,' ,., '96" Norton/s dörrstågare ... 113 Rensknfmng ..medskrif-j' :.: ',;".,:yxar 1,JS::ar , .. 0 , k' .J' ;,.,1," 35-.-':': ~:'_r
Lådor'.::.!,';.'.'... .. .v S32 'Notari~tafd'elning, Sthlms-, mas m :; ·.,. ;',:,,,,:'ö'~~

'L"d "l t'k" . ,,',. l .01' "ensk, banks bakre Reseffekter ;;.161,.55~~"' :.,,'a erp as. l ..............•. , .' R t t D'" b Imv.. >O-2'···~''Läd , ... " ~ '. 51 permens inre sida. estauran Jurs,om ..,.. ;'q ,""-t
, a .erremmar .. '1'..... ... . _ Kungsträdg årdeu v.;' 8ad',:, i,:'';.''

, Löfgren, Zetterquist &... ·4S Nottrycknmg , : S09 _ ' .. ""', . ,': "1.,.
>,,, , . d'1\ 'W"lb Ad' Nya Blå Hand färgeri 41 Metropol 816. .';/.,J...Jowenat,e:r:,.\,l~, .. " .. ~ \,. :.v.

, . k t". .•. . , ." 19 Nya Stockbolms-Posten 60 Ringheim, J. C : ...•, .;;Q.,
'. .vo ~ . i": .....i·..,:·;.:··, ~ycander '. & Tjerneld Risacks 'Rem'. 'I'vättanst. 31
MagaSi~~ri~g af;gods S04 .. Advokatnrma : 4.6 Rull~ardiner,' : ..,: : ,4:'8:,

"M~ltd' k' C' '1' t~' Nyqvarns Pappersbruk 79 Rum och <våningar an-·'.~·'·:;.: ~ ...,.,ryc e.r, , ' ar s ens' . ' r,_~'; -~". _'~',,;
, port brvzaeri .. ',' ,2 Nyströmv Ci G. Skoaffär 518 skaffas _ 58";
:-'.por\e~, ry,gg~n , ;.:· C Nåf " '29 Räknemaskiner" .. ; •..

Mauganjern,': SOS a v:er...................... .." . . '".
'''''UaIJ;llstaedt,·'Hans· 22 ., Ra.ls, :, ; .. : ..

'M: . t' , .' 22 Okularist 23 Rokhufvar •...... : 42,
. , anom~ ra; ...•...... ,...... Oldenburg, Uno, v.E;ä- ','

.Manskläder ...•.•.... IS, 554. '. d höfdi '. " 23 Sacbs, Max" ä ; kartan .,
u v, 'b "åk ra s on mg S db & C· J A

'.\~v~!~gartn,.~r :oga,." ~:- Oljor ~ ,......... 51 an erg. :0, .~, ""
, talls konyolut .. ' 01' P E V d å '. 4" f. d .. RIsack ·-r z, 31 .

,....','M' , . b 'o ro 27 'S02 sson,.., e s gen o S db' 'J E' 'Sk' "d ~,.;' ,.: .armorar eten......., O t' k I t t an erg, . . 'n> rau- ".":"','
"M k' " 'edsk 5'6'57 pIsa. nsrrumentma- d . ffi" , "'5'"

, ':' as~ne~.~: re s a,~, kare, å kartano.v.v.. . 46 ~:la ~~ ,' , ;"0:,,,"
\ Maskinförnödenheter ... 51 O d' d k' t' b ' Schiött, rh.,. Blomster--', "

M ki ". b' "k . '51' r ens e ora toner, ro- ~ b' 'k '1 , ". .",.",
-, f as m remra n ..... ·.. 1·.· • d '~9 ra n an •.............. , V"
.",,~!att. o.:Möpeityg,.Sa&i~,: ,. eras......... ~ Sehumacher, "C....

}l. k!}'rtl\n~'samt ,60,. ~.20 .b Packningar ' .. 51, kartan. >.



v. Schwerin, A. W.,:Ju.
rid. Byrå ;... 40

Sellin,Im., Advokatbyrå 21
Silfver- och Silkesbrodös 29
Sjuksköterskor... ... ... ... 58
Sjukvårdsartiklar 39, 49, 113
Sjöblom & Co, Alfred 62
Skandinaviska Inkasso-

byrån 40
Skolbänkar ; ;.... 832
Bkomakare 518
- Nordfors, å kartan
Skrifbord, Amerik:a... 320 b
Skrifmaskiner ... .. .. .. .. . 29
Skrädderi-affärer 18, 554
Skyltar 50
Skånska Cementgjuteriet 802
Skönfärgare 31, 41, 62
Slakteriaktieb. Norrmalm 34
Snabbtork, Wimans ... 42
Snickerifabrik,'

Ekmans 36, 37
Wengströms 832

Snörlif.. 49
Soliditetsupplysningar 2 b, 24,

. 30, 811.
Sommarnöjen anskaffas 58
Soptunnor [5218]
Speditörer ." . 801, 804, 811
Spirituosa ....•....... .'... 25
Spisar, ;," 29,,42
Spis- o. knäckebröd, å

kartan. I
Sportdrägter 554
Staket, rut- 37
Standar 2877
Stenhuggeri .. ". .. . .. .. 27
Stenkolshandlare 45,806,808
Stil 79
Stil- & Stereotyp-gjuteri,

A. L. Normans 809
Stockholms

Ensk. banks notariat-
afdeln., bakre per-
mens inre sida.

- Expressbyrå .. :...... 801
-- Fastighetsegarefören.,

dess egendoms- o. in-
teckningsagentur ... [5219]
D:o dess jurdiska
byrå [5220]

- Gymnastik. o. Fäkt-'
klubb 19

- Kaffeaktieb. ä kartan.

Stoekholrns " ,
- Nya Bleck- & Plåt-

slagerib. 44
Stockh .. S. Gymn.-' o:

"Fäktklubb ...•......... 63
Stoekholms-Tiduingen o.

Hvad Nytt i dag... 5i
Stomatol, ä kartan.
Strandberg, W., Restau-

rant Metropol 816
Strindberg, A. G., · [2877].
Strykugnar 29 Ur & Optiska varor, å'
Stämning af pianon 331' kartan samt...... 48, - 803
Stämpelfabrik, Central- Urfourniturer 48

tryckeriets .. .. .. 320
Svea, se främrepermens Wahlen & Block .; 5J,

innersida. Valsmassefabrik 79
Sveasalen , 830 Vassrör· f..... 29
Svenonius, B.; ä kartans Vattenmätare .. ::........ 22

konvolut. 'Vedsägeri.v.v.. 45
Svenska Dagbladet .." 807 Velocipedkostymer 18, 522
- Panoptikon 59 Wengströms mek, snic-
Svensk Express, Aktic-, kerifabr ........•....... 832

bolag, Göteborg 811 Wennerström, John 28
Sybehör' ;; 49, 61 Ventiler : 22, 42
Sågspän o.. •.•••••••• 37 Verandor.................. 36
Säkerhetständstickor "', 28 Wester & Norgren...... 27
Sängkläder äkartan samt 61 Westin, L. Eng 80

Wiberg & C:o, ·C.;·...... 80
~ Joh .. P., Hofr.· e. o. Not.

[5220]
Villor, Ekmans 36
- Wengströms ; 832
Wiman, :E. ·A 42, 43
Viner, spanska 17, 19, 64
Wiren, A. G., Parfym.

fabr .........•.............
Witting, Ernst, Advokat
Vågar, vigter' .

- 78

Taflin, Ingeborg.......... 35
-Takpapp 39
Takspån .. 37
Taktäckning 44
Tandpulver :.. 32
Tapeter 48
Tapetserare 320 b
Taxameterbolagets drosk-

stationer o. hyrkusk.
verk .

Tegel, eldfast ....•.......
Tegelhissar .
Tekniska Artiklar .
Thule Lifförsäkringsbo-

lag å kartans kon-
volut.

Termometrar och baro-
metrar å kartan o, 46, 59, 61

Tidningspapper ... :..... 79
Tjerneld, Nycander &

C:o 46
Tjäd~rs, Th., Byrå å

främre 'perme'n samt 58
Tryckfargsfalnik 79
Tryckerimateriel..::.: 56, 79'

'Träben..................... 39
Trädgårdsmöbler... ... ... 29
Trähus, Ekmans......... 36
- Wengströms u •• 832
Trävaror,' Ekmans 36, 37
- Wengströms 832
Tvålfabrikater , å kartan

samt 26,32,49
Tvättanstalt, Kem. 31,41, 62
Tändstickor .. .. .. .. .... ... 28

53
808

47
49

26
45
20

Ylleväfnader ' .

Zetterquist & Löfgren
Zinkografisk konstanstalt

å kartan.

Åkerberg & Hellströms
Metållaktie bol.

Ångmaskiner ,
Ångpanne.armatur .

Öfversättningar .
Ögon, konstgjorda .
Östermalms Nya Ex·

Ipressbyrå .

80
48

20
57
22
35
23

804
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R".'"",,, • RR. U lbar!beh,.;"& "••••
- Allm. Yel. 50~3 & Sf8

4
•. ~ -. ;:~a,b'l.'l'J.L'%~~i.t"l'ebolal'l:,:

:releg.ramadre~s: "; J1' l Ii.., .&a Ii, \J
~jestvang.:Stockhdlm. !'.: ,', 'J -.':

Tryckfärgsfabrlk,Valsmassefa'brik: "
Mekanisk reparationsverkstad fÖ~:~~:~~~.ks_

, 'Levererar kompletta jf6r~ä(jarea:f Litografiska
: Tidnings- och . . 'Hand- &Snällpressar

Accidenstryckerier. GoJding & C:os
,Rotationsmaskiner. Pearl och jobber •

. T,våfärgsmaskin"r. Märlmaskiner.
,lIlustratlonspresr-ar. Häftmaskiner: '

• Oylindertrainpmasklnen ' Åldr~och m&derna
Rhenania. " '. ~Stilsorter&. Infattningar•
.. 'Albert & C:os. ; M.e&singsltnier. -,
,,universal-Snällpress." • Utslutrling'& Hålsteg.

3}'otogenmotorer.

II.

ADRESg~AFDEtNING

-Kontor. Stora Vattugatan 10. ~ Fabrik: Nyqvarn Nr SI. J.'
Telegramadress: Nyqvarn, Stockholr,n, - Riks- &:A!lm. Telefon.

Tillverkar:

Koncept- och Tryckpapper,
'Färgade Rapperssorter :

Olifant, Broschyr, Duplex- &
. .Affischpapper.

'Elefant-Kardus;: Sulfitpapper,
Kuvert- &. Påspapper.

TI DNINGSPAPPER" i rul1a,r för rotationspre,ssar,-",§'
;~ . _.. . och skut~t i olika .format. ',~__'_~,._ ~.' t ••

• • • • < 1 < •••• ~ • ;

Skrif-,

'11
Kartogg ,från Aktiebolaget Nyqvarns Pappersbruk. IL
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