
I •.. " ,,~

'" '

I'-,I.
A NN O N S ~A F D E L N I NG .. \'

Laoave yC:a, ....
/' • OADIZ .• "

E t a b I e ,.a d e '8' O.
Ned,erlag i Stockholm af

, ,
t ,

äkta Spanska och .Oporto-Yiner.- /
Kommissionsfager af förstkfassiga

Champagne-Viner från Lanson Pere &, Fils, Reims,
Laurent-Perrier & C:ie, 130uzy pres, Reims '

'/

samt

13ordeaux~, Bourgogne- &, Rhenska Viner
direkt från vinodlare.

Kontor: Södra Blasieho/",shamnen 12.• '

'., \

" \

Minutförsäljningslokaler :
Södra Blasieholmshamnen 12, .!

'Drottninggatan 63 a!!
Stora Badstugatan 50 (norr);', ,;

./Nederlag:Kungsholmstorg 2.

OBS.! Vinernas äkthet garanteras.
2

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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PAUL U. BERGSTRÖM
Nytt tidsenligt Etablissement

. -=Prima varor! *
i#fdelningar för:

Klädes-Handel

Billiga, bestämda priser!---:--
För Dam.er:

Moderna Promenad-, Capes- och Kapptyger,
Plysch, Krimmer, rue- och Foder-
varor.

För Herrar:
Moderna Kostym-, Paletå- och Byxtyger,

Bonjour- och Frackkostymtyger.

H Sk ..dd · f Engelska och Franska Modejournaler.err- ra er'l)Elegan! O.?h ~~IQjor~t arbete. .
. t Garanti for välslttnlng l

Herr-Ekipering
Res-Effekter

Herr-Kläder

Barn-Kläder

l.

Felbhau. ar 11, U och 16 kr. FOdl.a.l gratis.
Eng. Filthattar fr. 3.85-9.50.
Paraplyer, Handskar och Halsdukar.
Skjortor, Kragar och Manschetter.
Underkläder af silke, ylle och bomull:
Galoscher, äkta Ryska och Svenska.

J Reskoffertar från 8 till 60 kr.
Res- och Handväskor.

lBärremmar, Portmonnäer och
m. m..

Plånböcker

r

Eleganta Promened-Pelssu: fr. 140 kr. st.
Vinteröfverrockar, fullt jemförliga med

beställda från 30 kr. till 75 kr.
Kavaj-, Bonjour- och Frackkostymer, Res-

I
rockar, Regnkappor, Jagtrockar .

. Byxor i hun.dratals fina mönster från 5 till
18 kr. paret.

Eleganta Nattrockar för Herrar från
18 till f,O kr.

f För Gossar.och Flickor till alla åldrar
och af alla storlekar, från enklaste tilll finaste, på lager eller efter beställning.

Ytterst billiga, men bestämda priser.OBS.!

PAUL U.
Hörnet af .., 6

Kungsgatan. I
Allm, Telefoner
6316 & 6266,

BERGSTRÖM'6'Dl'ottninggatan
nedre bottnen, 1 och 2 tro upp.

Filial: 14 Hötorget 14.

Hörnet af
Kungsgatan.
Riks-Telefon

1199.
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-Jleinhold Scicif
Generalagen t för

. Sehäffett, & Budenbepg,BuekaU-lYIagdebupg.
30 Fredsgatan S T Ole K H O L M Fredsgatan 30.

Stort lager af
all· slags ångpanne- och maskinarmetur.

Manometrar och Vakuummetrar, ~lla slag, Re-
starting-Injektorer ~ch Fyrapend.-Regulatorer.

Original-Fabrikat.

Kranar och Ventiler af jern och metall,

Vattenståndsvisare och Glasrörskranar,
Matarepumpar och Säkerhetsventiler,
Lubrikatorer och Smörjkoppar,
Pulsometrar och Ejektorer,
Indikatorer och Slagräknare,
Väktarekontroll-ur och Vatten-

mätare
m. m., m. m.

[\\anometer= Verkstad.
\ ,

-------=... '.. Reparationer omsorgsfullt och billigt.
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I~I
METALIJER .~ I @

~ .~!
~ / Blytråd,

Messingsmanufakturartiklar. <,;V ! Nicht, Tenn,

Kopparplåt, Bleckplåt, Babbits-metall, ~ y Nickelanoder,
Antimonium Regulus, Koppartråd, Zink, ~ fl Nickel, Vismut,
Garkoppar, Zinkplåt, SkeppsmetalJ, ~ ( Mönja, Salmiak,
Deglar, Fosforbronstråd, Zinkspik, / Jernduk, Saltsyra,
Kopparspik, Metallbult, Kopparbult, I. I Wienerkalk, Slaglod,
Åskledarespetsar, Kopparbrickor, I ~f Målkärl, Vigter, Vågar,
Messingsplåt, Messingsskrufvar, .§2j I Balanser, Nysilfvertråd,
Messingstråd, Kopparbottnar, '"~ / Fosforkoppar, Glaspulver,
~opparnitar, Pinsbachsplåt, I ~~Uvicksilfver, Fosfortenn,
Askledarelinor, Kopparrör, f ...~ I Nysilfverplåt,. Svafvelsyra,
Pinsbachstråd, Zinktråd, ~ . Stearinolja, Delta-me!alJ, Spik,
Messingsduk, Zinkbult, q,) Koppar- & Messings"Angtuber,
Fosforbrons, Stanniol, ~ ~ranar, Smergel, Smerqelpapper,
Aluminium, Graphit, ~ Fhntpapper, Smergelduk m. m.
Messings-Skostift, A.:x. . :*---
Galvan. jernplåt, . ~
Messingsrör, ~ Vid kap aj större partier torde dagens
Schellack, ~~ lägsta noteringar infordras,

Blyplåt, ~
Blyrör, ~
Bly, q,)

~

~'

~

af

Kontor och Lager:

N:o 22 Mäster ·Samuelsgatan N:o 22.
Magasint

N:o 20 Stora Nygatan
(ingång från Yxsmedsgränden).

Post- och Telegramadress:
JtlErpALLBOLAGET

STOOKHOLM.
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• Hära~s~öf~ing K. M. Il ND. 'vice
Innehafvare af:

lm. Sellins l\d v o ku tb9rå
(Etablerad 1876). '

Rättegångar, Ster bh usu tredningar ,Inkasseringar.
OB S, 1 Särsmild afdelning för s. k, Öfverrättssaker"

3 ~ e 9 e r in g s 9 a t a n 3.
Postadress: STOCKHOLM, N. Telegrafadress: SELLINS .. ,

Allm. Tel. 44. 20. * Rikstel. 27 88.

F. Beck & Son
1llIm.Telefon 58 @@. STOCKHOLM. 1llIm.Telefon 58 @@.

Utföra på beställning som specialitet

Album, Diplomportföljer, Bokband, Etuier mJ m.
(afsedda till festgåfvor)

stilenligt och af erkänd godhet i Läderplastik,

Lädermosaik, Hand-Förgyllning o.. s v.

Dessutom utföres all vanlig bokbindning utan undantag till
billigaste priser,
" Kontorsböcker och linieringar utföras skyndsamt och med
största omsorg.

l, Till ledning vid beställning af festgåfvor sändes på begäran illustr.
katalog, Kostnadsförslag och ritningar uppgöras, Arbetsprof af alla slag finnas
till påseende.
. Från kr. 50 till högre pris utföras Album i maroquin med handförgyllningar
och monogram ilädermosaik.
, l:.ma Pergament för textning och målning på.lager.

Beställningar torde göras i god tid.

o 6 Guldmedalj~p: ~
Malmö 1881 . Paris 1894 . Liibeck 1895 . Malmö 1896 . Stockholm 1897 . Paris 1900.
\ -,

I,
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Reinh.V. Ramstedtj:r
Klädeshandel

STOCKHOLM, S.
hörnet af Storkyrkobrinken och Vesterlånggatan

(Skandinaviska Bankens hus)

rekommenderar ett välsorteradt lager af alla slags

Svenska och Utländska Klädesvaror
till billiga priser:

Kostym-, Byx- & Öfverrockstyger,
Uniforrns-, Livre-, UIster-,

Foder- och Nattrockstyger.
"ästtyger (1'ique, Y11e och ~i1ke).

"S1{olt9ger" för ~össar oeh Fliekor.---a- ....•----
Dame- v Barnkapptyger.

Kläden, Loden, Ghinchilla och andra moderna tyger
till

Damekostymer.
Biljard-, Bords- och Vagnskläden.

Kläden till Nationaldrägter, Boj o. Filt
m.m.,m.m.
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Okularlstlk \ -:'

kallas konsten att tillverka artificiella ögon 'fqr att er- ':
sätta ett genom olycksfall eller sjukdom förloradt öga. !'

Af denna konst eller industri, hvilken med rätta in~. .'~
rangerats såsom en gren af den moderna ophthalmolo- .' "
gielil, var underteckna.d, så vidt kändt är, den förste\'
utöfvaren i Sverige och .är fortfarande den ende oku- -,
laristen i Ska.ndinavien. ,'o

Prisbelönt med guldmedalj.

fTlieodor Cedergren.'
Träffas: Söknedagar 1/210--,-1/22, Drottninggatan 28, I tro

Nota:rius Publicus

, \

v. Häradshöfding, v. Auditör vid Kong!. Flottan., \

Ombudsman hos Mälare-Provinsernas Enskilda Bank.
o ,

PRIVATJURIST.
Ledamot af Sveriges Advokatsamfund.

, Tjensterum: . Drakens gränd N:o 1, efter den I Oktober Skeppsbron N:oS;

Mälare-Bankens nya hus.

,. ,.::

Personlig mottagningstid kl. 9-10 f. m., 2-3 e. m.
Kontorstid kl. 9 f. m.-3 e. m.

Vexlar till protest emottagas till kl. 3 e. m.

Telegrafadress : J URI S TEN. Rikstel. 1406, Al/m. Telefon 2936,
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Juridis1{l\ffärsb9rå,
(öppnad 1875)

STOCKHOLM,

6 6 Ves t er Iå n g g a t a n 6 6, 2 t r.
Al/m. Telefon 2322.

Mottagningstid: 10--2 och 4-5.
Träffas personligen efter öfverenskommelse pr telefon,

eljest säkrast 1--2 och 4-5.

Rättegångar utföras vid öfver-och underdomstolar i Stockholm
och landsorten; kontrakter. testamenten och andra hlgahandlingar
uppsättas; arfskiften och boutredningar verkställas jemte alla andra,
slags juridiska uppdrag.

Om ej särskildt aftal träffats derom, beräknas i arfvode:
För råd och upplysning lenmadå skriftlig förfrågan ; Kr. 5.-

» muntlig konsultation » 2.-
» d:o d:o om rättshandlingar genomgås... » 5.-
» stämningsansökan, lagsökningsinlaga eller svar å sådan » 5.-
» testamente, köpebref eller skriftligt anförande i rätts-

saker ,................................................ » 10.-
» köpe- och andra kontrakter.......................................... » 15.-25

Vid bevakning i kommission för uppdragslemnare från lands-
orten afstås till denne 1/3 af kommissionsarfvodet .

• ob, sr. lIoUenius1
v. Häradshöfding och .e. o. H ofrättsnotari-e,

Ledamot af Sveriges Advokatsamfund.
Post- och Telegrafadress: STOCKHO·LM.
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~~Ii
. ~ . Ilmll

'I'ml.o~l~~im& Ingström III "
100lJ11' '. . . II~~ .

.IIi " .Södermalmstorg II, '.'
11~11. ~III . '
II00lJII .. reko.mme'ndera· 11~11 "oII~~ '1[0011

' . 100]11 si tt 11[0011OO~ ~OO.~ill-välsorterade lag. er [i~11 ,,'
Ilill ,'. 11[0011 .
IIiii. '. . . af . II[]ffiII .
II II 1[0011· '

,I~II···' . \)\t\et ,III .
II~~ . ' . 11~1·
II00lJII & ' , ~~I!

I~I ~ t\\t\\\1o~a Im!
II~I ~ r' ~. 11ll1.
II~II 'II~II"
1100lJ11 [0011
11~li --~ ~ [0011
!I~II' Allm. Telefon: Hikstelefon: [0011

:~II 3~~~9. ~:~1. ~II.
===~~=========='==_ I '

~
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A~GJ~Wlren~
Kongl. Hof-leverantör.

21 Lilla; Vattugatan 21. * 30 Sturegatan 30.
Riks/el. 2371. Allm. tel. 4857. Allm. tel. 16261.

Största lager af de förnämsta franska och engelska Parfymerier.
Eau de Cologne Royale är känd för sin rika och friska vällukt.
Eau de Cologne på halfbuteljer från 1 kr. till högre priser.
Ambre, Fleurs d'Italie, Heliotrope, Jockey Club, Bouquet Mogadcr, Moss Rose,

Thea R~se, Reseda, Syren, Vera Violette, White Rose, m. fl.
Tomma flaskor fyllas med parfym och Eau de Cologne.
Doktor Larsons Tandpulver och Tandtinktur.
Coldoream, LancJincream, Odalin,. bästa medel för hudens vård.
Medicinska tvålar såsom: Karbclsyre-, Lanolin-, Svafvel-, Kamfert-, m. fl.
Transparent-Tvål är mild och behaglig.
Borstar, fick-, hår-, klädes-, nagel-, rak-, och tandborstar.
Kammar, elfenbens-, horn-, fick-, fin-, Iriser-, nack- och slängkammar.

Vid.köp för 10 kronor lemnas 1 kr. rabatt.
"'.. ,
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, "

, Mil',i Mekaniska 'Stenhuggeri.

~,,
"'~

~

GULDMEDALJ
~.

~ »För inredningsarbeten m: m. af
. ~ marmor, utmärkta genom konst-

90 ~ närlig behandling af formen
_« ~ , ~ \ och ådagaläggan.de framst.å-

~9';;~~.'~ ':6.:\" endo skicklighct i m.ate-
1;;, ~ ,..r '\ rialets bearbetande i

~'tt/ % .~ ,..p Y;'" f o h'
••~ ~ O""~. ,~,..~ raga om, uggmng,

, a~./. C#~ 1;~~polityr och inkru-
'?~ ~~ ~ stering.»Beställningar J'~ ~ \\>

,~, , '>%.1%; 0\
å alla sorters sten- ~~A'~"!-'~' ~, ~'~
arbeten emottagas. ':'~'" ,..~ '\ ~i~~

();if fd o ifd if af svart och ~ ~,Ul·a Val" al' blågrå granit ,/ ~. O
på lager. .J), ~

j\1arm~rspislar "'\:.p~ ~."
, och Utställningsml!lntern ~ ~.' .
, 'till påseende vid , ~,

, Fabriken: Hornsgatan 57_. t'

" ' Al/m. tet. 3197. Rikstel. 1239. , .'

~"'~""""""~""""~""
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Hofrätts-Notarien

Wilhelm Isöwencdler,
Juridisk Byrå,

(grundad 1893),

~r~ttninggatan 4~, 1 tro
STOCKHOLM.

"* Rikstelefon 23 89. "* "* Allm. Tel. 10897. "*
Rättegångar, Inkasseringar, Boutredningar,

Uppsättande, inlemnande och bevakande af

handlingar hos ernbetsrn qndigheter, }\apital-

placering jemte öfriga juridiska och ekono-

miska uppdrag. t t t t t t
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" Guld·, Silfvef- och' Silkes-Broderier,
.såsom Messhakar, Antipendier, Kalkdukar, Bokpallar, Biblar;

Hand- och Psalmböcker, Altardukar, Mess-skjortor, Prestkappor,.

Vapen, Fanor, Standarer, Uniformer, Ordensdekorationer, Mössor,'

samt å Klädningar, Möbler, Krans- och Bouquetband förfärdigas

fortfarande af

Prisbelönt
STOCKHOLM,

17 Drottninggatan 17.
Prisbelönt

\ l"

med medalj i

Stockholm.

med medalj i

London.
Telefon: Brunkeberg 124,

~ Br,oderter och galoner renoveras och transporteras.

,Sth\ttet &. )totms\töm
Skrädderiaffär

"1

. ,

17 D:rottninggatan 17 '
1 tro

I rekommendera sig i den ärade allmänhetens välvilliga hågkomst.

Ständigt lager af Engelska och Franska.

Nouveauteer .
.Omsorgsfullt 'arbete! Billf.ga priser!

I 'i

Allm. telefon 16244.
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l1l\&

S\ tän n tt\ aSSät
••

N:o 42 Smålandsgatan N:o 42.

Emottager och utför efter nyaste mönster beställningar
af allt hvad till skrädderiyrket hörer, till moderata priser,
äfven då kunden själf håller tyger.

Obs.!
För våren nyinkommet litet kurant lager af Norrköpings,

Tyska, Franska och Engelska tyger i utsökt smakfulla mönster
och af finaste kvalitet.

P. ~. Weste~g~en
~ Buteljkorgsfabrik. ~

För Bryggerier, Vattenfabriker, Vinhandlare.
m. fl.

13äsla Ut k örar e-
och

Transportkorgar.
I

Postadress: Hagalund, Stockholm.

Allm. telefon: Hagalund 29.
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!I~J dllJ Bilia10kli
KonstM och Skönfargeri & Kemiska Tvättanstalt

, ,

emottager till färgning eller tvättning allting, hörande till
Herr- och Damtoiletten, och garanterar för utmärkt' välgjordt

arbete.

Rockar,
Byxor och Västar,
Schalar och
Bajaderer,
Borddukar,

/'~.

Klädningar,Kap- "
por, Halsdukar,

, "

OBS.! Herr- och Damkläder behöfva ej sönder-
sprättas.

Alla slags siden färgas utmärkt väl (a la Resort), och er-
hålla tygerna ett, vackert och nytt utseende.

Postadress: r, d. RISACK. . "\

Bodar:

'69 Drottninggatan 69.
Allm. Tel. 10165.

61 Kornh am nst~rg 61.
Allm. Tel. 22 13.

Fabrik och Mottagning:
, .. ,

/

3'0 A Gref-Thuregatan 30 A.
Allm. Tel. 75 26.

Order från landsorten expedieras skyndsamt,
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11• .fs..@;@;@;@;@;@;@;iS@;@;aQ€'~~~~~~~~~~~.1\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~OV , ~W
® ®~O~ j\llm. Telefon 54 93. § ~O~,
~ <9 -- ~l~__C~ ~

~O~ ~~O~
~O~ ',,,.,,;,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,""".,,""""""""'''''''''''''''''''''',''''''''''''''''"'''''''''''''''''''''' ~O~® @
®. . ®
~O~~ P 1/,; . 11} ,__ (~ Li ~O~~~~'Wlu <t aJ (O)~tiII1S(o)Jl1l ~
~~~ ~~~~V[l '11111,1,111111:111 (:11' 111111.' -11:11111 ;,11111(11.1111:111111' 111Ii: 11111111'1111111111'111111111 Iii II 111111,11I1111111111illlll "I" 1 ;II' ,II ~V{/~~ - ," ~o~® ®~o~Slr äddc · ~o~~o~ ~ra ·erl- ~o~® ®~o~ F bl- ~o~~o~ Lta lssernent ~o~® ®® ®~o~ ntt\\tat\'\ata\~t\, ~ \oe\hotm. ~o~® ~ r ~ ~ ®~o~ I tro upp åt Rödbodtorget. ~o~
® '®
~ ~AGER AF ~

® ®~o~ in- och utländska tyger, ~o~
® ®
® ®~o~Be5tällnin~ar utjGra5 ~o~
~ omscrqsfullt och noggrant ~

~o~ till billi~a priser. ~o~
®®
M~~~~~~@;~~~~~~~~~~~~~~~~M~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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• 22 Lilla Nygatan 22 ...••••••••--",

Etablerad 1856.

Allm. Telefon 1291. -®- Rikstelefon 5365.

Hatt- & Mössaffär
STOCKHOLM

4: S,torkyrkobririken 4.
Förfärdigar alla slags Uniformsrnössor, äfven Pele-
mössor. .pelsmössmärken billigt. Alla slags Guld;-.
och Silfvergaloner, Knappar, l11ärken, Porte-c>

epeer m.m. för' uniformer levereras till fabrikspri~.
3
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SlaUeria~tie~olaDet Norrmalm
/i:,.'öS· oet:Stockholrn .o,~"S1.:.0

"~//~ \

Tillerkänd I Silfvel'medalj å i,i,~ ~I
\\0 ' ~h

Stockholmsutställningen 1897 '~~~OL~V
~ Kött-, Fläsk- och Korfaffär. i
~ (Försäljning i parti och minut.) , ~~ ~
~ ,~ .,....

~ Kontor, Slakteri-, och Korffabrik: .~
~ Karlbergsvägen N:ris 62 &- 64. ~
~ Rikstel. 1722. Allm. tel. 79 07. ~

1'. ' 101C Fö:rsäljningslokaler:' O

~ 10 Kungsgatan 10. ~
~ Rikstel. 1232. Allm. tel. 4268. fI.l
O ,O

/:( 17 Strandvägen 17. ~~ \ <:..t
Rikstel. 21 79. Allm tel. 154. O

~ ~
C1> 25 Xungstensgatan 25. ~

~ Rikstel. 21 80. Allm. tel, 11280. tt
'. I:::
~ 68 St. Badstugatan ,68. ~
~ ~....., AlIm. tel. 5347. rl"\

~ ~
~ 62 Karlbergsvägen 62. (b

~ .~....., AlIm. tel, t 30 70.

Telegra:fadress: Norrmalm bolaget.
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l'

, e:' Lundgrens Fisl{redskapsfabrik:::
'Al/m. Tel. 1022. STOCKHOLM Rikstel. 2122.

12 Storkyrkobrinken 12,
rekommenderar hös Herrar Amatörer, Yrkesfiskare och Återförsäljare sitt
stora, rikligen försedda och väl sorterade lager af alla sorters'== Verkligt prima Fiskredskap'::

, i parti ,och minut till ytterst moderata priser.
DIr Hängm.attor •.•• , '

starka och välgjorda, såväl knutna som af väf, största sortiment' till suu-:
gaste priser. '

Obs.! J;ito.Q1'afierad priskurant i bokformat gratis på begäran. \ '
Obs. ! Aterförsäljare erhålla betydlig rabatt.
Obs.! Tillerkänd Silfvermedalj i Stockholm 1897. Guldmedalj

Bergen 1898 .
.Obs.! Fabriken är i tillfälle att effektuera äfven de största order.

; KRAEPELINS BYRÅ
för

Renskrifning med Maskin
. och Öfvepsättningal'e • I r

, i,

Med Skrifmaskin .
Med Skrifmaskin och Hektograf.. .
Med Skrifmaskin och Mimeograf .
Specialite : korrekt renskrifning å samt

främmande språk.

tagas ända till 6 ex.
»» 30 »

" » »2,000»

öfversättning till och från'

Öppen 9-5. Lördagar 9-4.
Andra tider efter öfverenskommelse.

N:o, 3 A Klara Vestra Kyrkogata N:o 3 A.
(Strax ofvanför Vasabron.)

A.llm.Tel. 11702.
Riks-Tel. 6061. ingeborg g;4ilin,
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Ekmans. Nya Snickerifabriks-Aktiebolao,
STOCKHOLM.

Etabl. sedan 1858.

Hufvudkontor och Fabrik: Strand vid Ulfsundasjön.
Rikstel. 1105. - Allm. Tel. 8510.

Tillverkar:

Byugnadssniekerier , Butikinredningar,
:::E?a:rkettgolf

af ek med inläggning af mahogny, valnöt, lönn m. fl. träslag .

•.
~

.. .. O--- ~fY '"d--- O.:z:: =!'U ~.- ......t
~CJ • ..-t

fY

~
~li:l..

CI\ (1)

~

Fabriks-Märke.

Ekmans Nya 8nickuifabriks-
Ak t i e b o I ag.

Sto ckholm.

Telegrafadress : (kmans, Stockholm.
Fabriks-Märke.
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Ekmans 'Nya Snickerifabriks-Aktiebolag, ...~
'. /

STOCKHOLM.
Etabl. sedan 1858.

,
.Filialkontor, Utställning och Upplag:

72 Master-Samuelsgatan 72.
Allm. Tel. 5288. - Rikstel.549.

, \

Försäljer der-stä.des:

,

i
".:,

Plankop, Battens, Bpädep, neglap, I1istep,I1äkt ' ',"

, af furu och gran i alla kuranta dimensioner.

Klufven Takspån, Rutstaket, Torr Sågspån, , ',.~

. , .

\ .
Karmtr~, Foder, Sockel, Poster, Losholz, Panel, Boisering,

Lister, Hyflade,ISpåntade, Perlade och Fasade .Bräder.

~
Dl' '" l' n,D Dörrar ffiffiEJD W'ffiimctJOCl:'Cd,.OB ".Ona _ "och. :00- Y 0-·' ~-"_,ol"D' Dl UU ro Fonster. . ~ lJJ~IJ

l '\

Största lager uti Stockholm af
o ',An-gtorkadt, Hyfladt Gp}fträ. '),'~"

72 'Mäster-Samuelsgatan 72. ' ,
Allm. Tel. 5288. - Rikstel. 549.

, :J
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; o KOSTA GL'ASBRUK, m:
c o ~ ~
~ ~ Kongl. Hoflever~ntör. j5; (ii"
c ~ 8 ~
;§ .~ \Anlagd! 1142. Ombygd! och utvidgad! 1890-92.) ~ -:
~ p., Rekommenderar sina prisbelönta tillverkningar af c: =-~ ~ ~. ~
~ ~ Kristallserviser, Hushållsglas, ~ ~
:g ~ Prydnadsglas, Lampglas ~'~
~ :s i parti ocii minut. tO <
~ g .Monogram eller Vapen anbringas. P c.:

31:

~ Utställnings- och Försäljningsmagasin I
~ . ~
:§ Allm. Tel. 19 Birger Jarls gata 19 Rikstel. ~
c$ 58 38. . vid Stnreplanen. 10 11. ~"

1if 10 Gustaf Adolfs torg 10 ~
<n"~ OBs.t Enda försäljnings'fnagasin i s
1! Stockholm. föp Kosta i parti o. 1ninut. ~

J. T-ufvessons
välkända

möbelaffär
rekommenderas för alla som sätta värde på ett godt
arbete i förhållande till sin prisbillighet.

Säljes äfven på afbetalning till välkända personer
inom Stockholm boende.

7 B Stora Vattugatan 7 B
1 tro upp.

STOCKHOLM.
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JrA..If' O Bly" ,~_~~y;~ ~~
Kong!. Hef-Leverantdr,

: I

Kirnr[isk 'Instrnm~ntmakarB och Banda[is1,
48 Regeringsgatan48.

Prisbelönad i In- och Utlandet.

Förfärdigar och håller ständigt lager af alla slags bandager och
. kirurgiska instrumenter, såsom: .

Bandager för snedhet, plattfot, krökta ben och klumpfot, K~nstgjorda
ben & armar, Bråckband, Liggdynor, Maggördlar, Resårstrumpor, Suspen- \.
so irer, Träben, Kryckor, Urinreservoirer, Bröstglas, Diapparater, Härsel-
lurar, Kathetrar, Koppinstrumenter, Knifvar, Respiratörer, Saxar, Sprutor.

Tennsprutor, Glassprutor, Slangsprutor, Pumpsprutor, flera slag;
Injectionssprutor, flera modeller m. m. '

Specialitet: Bandage. .
. I

Post-och Telegrafadress endast: G. L. JACOBY, Stockholm.
Reparalionm>utföras skyndsamt. Aitm, Tel. 4939.

J. LIND.

Strömsborg,

Stockholm.

Popper-s aff är-

Lager och försäljning af:

Klippans, Iressebe, Warg~, j\1unksj~ &
.~j upaf~rs'tilloerkningar.

.r

, '
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Hälsovännens Rffätt
UpIandsgatan 27. Allrn. tel. 212.

Amerikanska badtält,
Antiseptiska medel',

Bandager och Bråckband"
Bad-, Tand-, Hår- och Nagelborstar,

Dietetiska medel, Elektriska apparater,
Förbandsartiklar,

Glasögon och Pince-nez,
Sjukvårdsartiklar,

Sprutor och Termometrar.
T'oalet tartiklar för mun, hud, hår, skägg, naglar m. m.

Verksamt råttgift (utan arsenik, fosfor, stryknin, kvick-
siIfver eller dylika' farliga' gifter).

OBS. f Ordres från landsorten expedieras omgående. •••

SkaJIDl~imaJ,isklIlk~ss@bJråm,
<, Juridisk Alfärshyrå;

lNNEHAFVARE:

Jllfrid jlhlquistoch Jld~lf w. een Selfwerin.
STOCKHDLM,

Vesterlånggatan N:o 9, 2 tro
<S> Allm. Telefon 2181. <S> <S> Rikstelefo'n 2164. <S>

flättegångar i åtrrer- och underdomstolar utföras.
.fllla legala handlingar upprättas.

Inkasseringar utföras inom heja Skandinaoien:
Sterbhus- och konkursutredningar utföras.

Allt prompt, omsorgsfullt och billigt.
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AKT-IEBOLAGET /
\ 0'

NYA':BLA HAND ,f
Jo8<?ph ·Degen

, ~emisk. Tvättanstalt & Skönfäpgepi
. \ S T O C K H O L M. . p

Fabrik: Löfholmen ~.. , Rikstel. 5373. Allm. Tel. 3426
Bodar: Holländaregatan 13, Norr............ » »4633"~~:~r~~~s:~s~:ge~.'» (llli~t.fÖ.~ » »125 09

Linuegatan 22, Östermalm » »10296
,Hornsgatan 11, Söder , -, » » 1725
Brånkyrkagatan 2, » '. 3439~ .

Upsala: Vaksalagatanl........... ..................» 243!\ ';
Filialer: Vesterås, Norrköping, Enköping, Hudiksvall och

oscarshamn,
O B S. T Fläckuttagning verkställes dagligen ..

Postadress: Stockholm, Jertw-adrese: Liljehotmen,



,
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"Draperi-Ventilations- Metoden"
är att,i högsta måtto beakta inom.
de enskilda hemmen, för sotrum-
met och för barnkammaren, lika-
som den ock eger sin ofantligt
mångsidiga tillämplighet och re-
dan flerstädes vunnit användning
inom arbets- och samlingslokaler.

,Medelst denna metod kan äfven
i ömtåligaste fall den friska luf-
tens införande försiggå utan
ringaste drag.

För mindre ömtåliga fall, d. v. s.
i allmänhet för blott under dagen
begagnade lokaler, erbjuda mina
patentventiler och mina slidven-
tiler för direkt friskluftinföring
ett fullt tillfredsställande medel för
den rena och oblandade luftens till-
träde till våningen. Slid ven tilerna
lämpa sig äfven ofta för sofrum-·
men i de fall, der en lämplig pI a- ,
cering för dem står att vinna.

För större samlings- och ar-
betslokaler likasom ock för stall o.
ladugårdar utgöra mina frisk=.
luftilnpressatorer, de
der medelst vindarnes hjelp ned-
pressa den friska luften ifrån de

högre luftlagren öfver byggnadens
tak, ett synnerligen kraftigt me-
del att införa friskluften. \

. För den orena luftens bort-
förande måste man naturligtvis
hafva tillgång till skorstenar eller
andra evakueringstrummor, de der
i många fall kunna mycket enkelt
utföras af trä eller plåt. Å dessa '
afföringsvägar anbringas med för-
de'! min vindventilator Janus,
genom hvilken med vindames hjelp
äfven vid mycket ringa blåst, så-
dan den nästan alltid förekommer
i . något högre luftlager, åstad-:
kommes en kraftig luftutsugning,
en egenskap som gör dessa »Janus-
hufvan i högsta grad effektiva
äfven såsom röksugare, och
hafva de för detta ändamål vunnit
en mycket vidsträckt användning
inom de flesta delar af vårt land;

För reglerande af luftutström-
ningen tjena mina runda patent-
ventiler (svängventiler af gjutjern
eller messing), de der erbj udas till
många olika storlekar. .

Vid all ventilering är att bemärka,
att det icke är nog att sörja för
luftens bortledande, utan att huf-
vudvigten ligger på, huru och
h varifrån den luft inkommer, som
skall ersätta den. bortgående. För-

bises. detta, vinnes i många fall
genom ventileringen föga eller-in-
tet i sanitärt hänseende, ofta må-
hända tvärtom.

Men friskluftinföringen är ofta



förenad med olä~enheten af drag,
der man' nällllig:e;l icke kan låta
den 'inkommande luften-hafva en
högre värmegrad än den i rummet
rådande, och detta är oftast fallet
der många menniskor äro samlade
och sålunda ett kraftigt luftom-

I ". '

bytabäst behöfves, oclu i allmän-
het äfven eljest under de årstider,
då det icke är särdeles kallt i
det fria.'

. Det mest betryggande sättet att
vid ömtåligarefall förebygga detta
drag erbjuder den-ofvan omnämnda
draperi ven tileringen,. vid hvilken,
der fråga icke är om alltför stora
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luftmängder, med fördel kunna 'så-
som värmekälla begagnas mina. s. k.'
värmekolonner för gas. och, foto-
gen, de der äfven förvanligrum-i
värmning hafva en mångsidig an-

, \ '

vändning.
Omdessa värmekolonners egeri-

.skaper och skiljaktighet frånöfriga
gas- och fotogenkaminer äfvensom
om deras värmningsförmåga ö; s; Y.

upplyser ett' utförligt prospekt,
omfattande allehanda Iu ftvexlings-
och värmningsartiklar från min

f
specialtillverkning"och 'hvilke,t
prospekt på begäran ttllsändes.

j'

Tillverkningen omfattar följande

Spec ia li te t e l.' :
Friskluftimpressatorer, hufvar för luftinledning, patenterade i Sverige och

utlandet ..
Vindventilatorer}' J'anus-hufvar, registr. i Sverige och utlandet, de "krafti-

och gaste utsugare. '
Röksugare: Gjutna Spjelhufvar, sedan gammalt väl kända. II

Ventiler af flera slag, för in- och utledande af lufL
Fläkta.r för luftvexlingsändamål, erfordrande minsta möjliga kraft.
Värmekolonner för gas och fotogen. (Patent).
"Snabbtorkar» för d.o, d:o.
Kall:Eilugnskaminer, ekonomiska och sanitära, alt insätta i kakelugnar;
Kaminer för skolor, kyrkor, samlingssalar m. m. (OBS.! Vedkaminerna en-

ligt rnoderatörsystemet.) .' .
Wiman-Spisar, yt!erst ekonomiska, ypperliga stekugnar, störstb varaktighet;

o. s. v. T
Wimans »Drapel'i-Ventilering> för friskluftinföring utan drag m, m.rm. m.

Agentur för Xosmos-:O.äktar, att drifvas af vattenledningsvatten.
D.o » Sa1ford-Radiatorer för äng- och vauen-varmapparater.

':E. A. W/MANS
/-Bpeci.al ti.ll ~e:rkni.n~,

af
Lu:ftve~dings-al.'tiklal.' m. m

Tel. Ri~s- 1112. 9 Lästmakaregatan 9. Tel. Allm. 73 56:-

>
.'i'

I..,




