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,',:',"ö'fv~i,"3,QOO;OOO "Wlverk'ade,'"·,, r,; "et ',. '~I"
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, Restartmg-lnJektorer, öh'er.150,QOO' i 'br:uk,o' '~ j I " , ,~,
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METALljER ·
~

, I

, Messingsmanufakturartiklar. '
I(opparplåt, Bleckplåt, Babbits-metall,

Bly trå
Nicht, Ten

Nickelanode
Nickel, Vismll

---,*---
" Vid köp'o.aj ;t~n'e p~rtiertorde dagen

. lägsta noteringar infordras.

Kontor och Lager:

H:o.22 Mäster I'Samuelsgatan' N:o 2~
'f

I Magasin:

N:? ~<;> ~to'ra 'Ny~atan
(ingång från Yxsmedsgränden).

Post- och 'I'elegramadrees:
,...7J'lETALLBOLAGET

STOOKHOLM.

,
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"ftälsD'v:ann~ns:":ktfffi~,)T,
1" 'Uplan'dsgatan 27..~Allrn.I'tel. 213. >, "

.' , " l' <I
Filial~r~ Måste~.SafTlu,elsg~tan)~.:Allrp.·tel,~16~7"1: "',(1

, :,' .', I ,,'H~J:~,~g~.~~,~2:~)i~,Ilrt1; 't~~'2~€>;5.5" ,',"" I \ /, \

Am.erikanska 'lJadtält, Elektriska apparater,
'.4ntiseptisKa,'m:ed~l; \ '" ,1/: ;','1

" :Bandag~r.I.och 'Bråckband, '.' - .," "
~,''l;~a'd-;,TEind-,Hår~~ch.N"ag'elb~r~~ar,'

l pi~teti$ka m.edel,Elektriska apparat~r;
Förbandsa~tikiar~ ",' " ,\

GlasÖgon 'oeh :Piri.ce~nez~; ", ,
.. 'Sjukvårdsarti,~l.r,:·<·, ,', . "

r \" Sprti.tor och' Termoi;n,etrar. ,', ,
, • . '.,'>. _ /' , ~'.. /-', . \ 'f

'To al'et ta)·Ul\.lar för! mun, hud, här,' s~ägg,: naglar ni. \in.'"
}.,; \Terksamt~'~attgift'(utan, arseoik,,'fosfor,'strykriin;:kvkk'~ \,

'si!fver' elle~/ dyii'ka "farliga'<'gifter):'" ",.,;';:- ':",,' " .
I .~OBS.J-', OrdresJrån land~Qrtehe,pediera(pmgå~n'd.e~'":-11II' ,',' (,

, \: ". -"'1 \, .' .. ,,' \,

. f.,?' ,.O·~hk;",~"~~~:·S-'"'O! " '--n· " :', '

.','~;~,~ ~~~ • ",~; 1 ',' -: ','.",

1tIIm, , Telefon 138/@@,:, S,;TOCKJlOLlVl '1tIlm.. lelefon 58,@@'("'"'
lo" 'v ~'" ,..',' 36 Norl'aSmed1egatan' 3~. ,'" '''e , v ,

\..' 'J' ;.' J.

, \ Utför~ på}>estäl1ning s0~specialitetl, '.: ,;-

,Album~ 'DiplomportfUijer" Bokband, 'Etuier, ·M.
, '" 1,1 ': • 4 ~ '" \ ,~.I:,-'

, ' l '. ,_" ,-' (afseddvii! festgafvor) '. ' !' ,I " ' ,:'.

I sti1~n)igt och'',af, ~r)c;ind",godhetvd'~äderplastik, ','
, Läd..f;r~os.alk"'H,and~Förgylln'ing o. s. v.,t' "

•• _' ~ . .\ .' ••• _' " j', ' , '" ,'1 f, 'i
v f 'Dessutom \ utföres aU vanlig ,bokbindning 'utan' U1ia,ant~g tilr, ",

billigaste pris,er,!., ,,; / " " , '! ',' )' " '

, '" Kontorsl),öcker 'och,Iinieri1:1.gar utföras' skyndsamt' och med"
.zstörsta: omsorg. " .r '," "',

',.' 'f111'-led~ing 'vid beställning af festgåfvo,," sändes,påbegä!lj,R {llu's,tr:
katalog. Kostnadsförslag och ntningårmppgöras.: Arbetsprof af alla slag'finnas
till påseende, ) ,,' .' , \'" , " . - < ' '; j '" ;,

l Efter, husets ombyggna~ är., bokbin~eri~t; inry,mdt i stora lokaler: och 11mottagas
~artiarbeten '!if ana: slag., ,." -, " , c>: ' " '\, I'

'. , .. , I '/ . - I /1. ~ \ '

','_'1!e..B!"!lii~.ar,torde II1~raBi'1!9f1ti,!-,~,\~~,"
,'I ,"I '.,',', Il!!, ,~~ .•i1ld''''''''ed'al'iep.'I, '"C, , ~

I.., , " I :-~k. ),:'~.,\U_ ,~,.... . ~.a\" " ~I __ • I_!l~' .: ,"",:1, ~ "J. ':':: '~. ~.,

Mal,mö'18.8'1 i" Parjs' 18.9,~" Liib~ck 1895' Maltnö 1896 • Stoekholni 1,81)7-;Paris 11)00.
I I '~ .... ,- ,. -~ ',. , ' ., •

'~ ' '\

I, "

!' '\. I



, .

·ReiDh.V.Ramstedtjr
, I(lädeshaodel,'

sT O C K H,O L M, S.
hörnet af Storkyrkobrinken och Vesterlånggatan

(Skandinaviska Bankens hus)

/

rekommenderar ett -välsorteradt lager af alla slags .
"Svenska OCh Utländska Klädesvaror

, till billi~a priser:" '
, .. (

Kostym-, Byx- 8( Ofverrockstyger,
Uniforrns-, Livre-, UIster-,

, "

Foder- .och Nattrockstyger. t

, "ästtyger, (1'igue, _rUe och ~i1ke).
\ ---ov.~"

---u....-U-';--

Kläden, Loden, Chinchilla och andra moderna tyger
,till I

Damekostymer.
. Bilj'ilrd-, Bords- och Vagnsklä.den.
Kläden till Natio.-.aldrä.gter, Boj o. Filt

m. rri., rn. m.
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kallas ,ik9'llstelil\~tt tillverka, ~ltii~eieI1a,..ögon, 'föx--' att I~~r-',
I ,~~t,t~!',e~k,g~ndrrl'91ycks~an~ller\~~J~kdom,:rö;io~adf ,9ga~/
A~\'de.nn~~,kp~st~"eller~<i1,1~i~stri,hvilkeI1 il1edl;ät,t*, i-ri~"

", rangerats: såsom '~,n:gre~i,af den, trioderna' ophtp.'~l~oJo-;
gi~n,::va(;a~d~?:te~knad~så:vidt l~lJdt~r,\deJi f~17~te~,-
ut~~v~re~\,j,S~~rige 0SP, är ,fortfar~n~~' :d~l)(e_~~e , I ,

,okula:risteil', i ,Skandin'avien. \ -'\, ,", :' '~'j

,-r-i,: l ,!4;- I " -'~ ~ '" '\ •. c" . . ~ ~. ~, '....... \' \. ;\ ~ \ r I 1

'Kpn'ste~.'belönad':me<r;nere pris och:gqld~ectalje~., :1""\
! j' '" .' I l '

," I, 'I" ' ..'", -,f . ".' I, - 'j , ;'
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'.)Nöt~pius :Publicus'
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.Jurldisk l\ffqrsb9rå,
(öppnad 1875)

STOCKHOLM,

66 Vesterlån ggatan 66,. 2 tro
Al/m. Telefon 23 22.

, '

Motta~ningstid : 10-2 och 4-0.
, ,

Träffas. personligen efter öfverenskommelse pr telefon.
eljest säkrast 1-2 och 4-5.

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

Om ej särskildt aftal träffats derom, beräknas i arfvode:
För råd och upplysning lemnad å 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.

lob. Ir. JloHenius1
v. Häradshöfdi:ng och e. o. Hofrätts notar!e,
f. d. ledamot af Sveriges _Advokatsamfund.

,
Post- -och Telegrafadress i- S T o C K H o LM.
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,lya lsfalt,'lktiebolaget
, (Asfal~A~tieb9Iagets Efterträdare), \

, Skandinavi'ens äldsta och största asfaJtatnir.

Silfvermedalj Stockholmsutstä(/~ingen' 1897.,
Hufvudkontor:
29 Birger-jarlsgatan 29.
, STOCKHOLM.

Centralkokningsanstalt :
Värtan.

'I'elegrafadress:
, Asfaltbolaget,

STOCKHOLM.

Rikstelefon 1049. Allm. telefon 4258., I

FILIAL I ÖREBRO. Rikstelefon 82.
••. ' l

.FILIAL I ,NORRKOPING. Rikstelefon 1228.
I

_~peciali,te:

Dessa märken föreskrifvas vid asfaltarbeten för Staten och Stockholms Stad m. tJ.
'Obs. Endast 1::1nagaranterad materiel användes.

Till billigaste priser och mad aO-årig vana utföras alla slag af, arbeten i
\

ASFALT och CEMENT
såsom beläggningar å

Gator, Gångbanor, Gårdar, Balkonger, Tak, Trappsteg och -planer,
samt i Stall, Ladugårdar, Mejerier, Bryggerier, Mälterier, Fa-.
brfker, Mek. Verkstäder, Laboratorier, Affärslokaler, Förstugor,.
Badrum; Tvättstugor, Magasin' dch Källare m. m. '•

TORRLÄGGER, KÄLLARE, r

'äfven sådana, hvilkas botten ligger djupt under grundvattnets ?ivå.

Försäljer:' Naturlig Asfalt, Goudron, Asfalttjära, A.~falffernissa,
Konstgjord Asf~1t (=Asfaltbeck), rh. m. _

Upplysningar, råd oeb ko~tnadsrörslalf lämnas beredvilligast omgående.
i .. . .•• " ., ~ •• "'::. _ _
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,A. W. Linde'skogs
Pianofabrik .1

" I I '- , ,

12~östmctl{aregatan_ 12
I STOCKHOLM.

•

Tillverkning' och försäljning af Pianinon.
Pianoreparationer utföras noggrant och billigt.

Telefoner: Allm. 10745 och tel. Österrn. 21 63.
\



, \", l,

"r '" '2'9: 1

,Sitfve~T:oe~:iSllkes~Br~d2~~~;:L >:
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så~oml'iM~~,~~a~~;\~~tipen~ier, :lKalkdukar:. '~k~a~l~r\", Bi~l~r, ...
.Hantt~.o~h·Ps~1n).b()cker;~Altard~k'ar;,+'iess;skjorto.r,Prestkappor,' ,
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":::Otf'o '.:Pett~;~~,6'ri'~,"r,,
I I .". '.J • • '" I . , f· '{., ~, , ,~ '-..yr>"I,..I''''

,~, 'T.pe,tse.rare ,t&.,ne~oP2\töP•.',':.'{,.·','~,;,
, ., ••. ~,,~ 'j .''''~ .<~'I d, .. -, ,\'" ".: ',' :;'-', r": " ••

Etablet:ad Ma·· stersamu 'e'Is"g' atan ,0>1 Etablerad1879 .. ' ' O~ ""'Cl1I ' " "-.;u , '," Zj • 1879
, : l,· . ~' /. ' .~ .' "'," ,J~ '-,I·A

;. -"~ '; r·
/ ' , -. J' ,,' -, ,.; I ,/~ /

,I ,~ I' t-n.,/'
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Sängar,
Sängkläd~r,
Täcken,
Filtar,
Linoleummattor,
Briisselmattor,
Gångmattor,
Divansmattor från de enk-

laste till de elegantaste,
Fjäder och Dun.
Paneldivaner, Stolar m. m-,

Billig a ppisep.

dohn ytterinan.
Drottninggatan ~3, l' tr., Stockholm.

Allm; tel.·U; 35. .

Stoc~holms JU,ri~ish Affärshrå
A. T. 422., Malmskilnadsgatan 48 J, Sioekbolm. R. T. 7080.

Inka~seringar~Rät1egä~gar,
alla Juridiska och aftärsuppd~ag,

Konkurs- och ,sterbhus-
utredningar zn, !p.'

Inlemning och bevakning af handlingar hos ämbets-
verk och myndigheter. .'

Uppsättande och utskrifning af alla slags legala hand-
lingar m. m..

\

Alla uppd:rag utföras' al exam, jurister.. , \

Arvode~a billiga. * .Expedition, snahh.



»r, r,

, \

" , /

,,'

. ,- ',\~ , 1.')~B,~dkl~~'.. ~"~~'t -r', /' ,\ ,~

\.'-~ , ' '.... \ l ~ ' ~\,'"' .:- t I.~'(,.,""',/: I l I~ ~ ,'",,, I _ 'J" ~ ' I; • or 't ~ -,

, '6.9::nrottniri'gga;tan ':6,9.' .' 6t"K,or.nhamustorg ~L',",.
t \ ""'w~,~" "-t'l ,-~I>'rr \ .~!- 'Ij ,,-~,J:~,l). _ * "~-

, .. Allrn.' Tel .' 10165'.' '. \ Anm.'f~1.;'2213'i. '
J '~i' ,..' f' "" '~..- '.~ - . -,

. I'. -,- '~ -: ' H," . :, .1" .' I, l t l. - •• , ';'.; ~1;.

'<,.'" ~\ .; , ~I ~~Fabr-ik.:och Mottaqrung: c~

. 36':~;Al,.Gr~~'f2~'hnr:~~~:tan'SQ<1A.:
,~ .~I,:, :";< ~A'Jf~.;Tet}Z5:~~<;;..'~i:;, " ! (

Il )'~Ur<!ter'Ifrån, I;'~dsorten expedieras skyndsamt::;:--;. "
;'. - '., -',\.-' \.. . -; ,:--. :' ,,'

''. _.'-.



~ 32-

_lP 28 LÄSTMAKAREGA:TAN 28,~

utför Plåtslaqerlarbeten, Taktäckningar med koppar,
, , \ \ ,.. ..

skiffer, zink samt galvanisersd och svart' plåt,
Spis- och Kaminrör,' Röksugiare, Takstrykningar och

. Reparationer m. m. .
Förfärdigar alla' sorters Bleck-, Koppar-, Zink- och Mes-

. singsarbeteri samt all slags Metalltryckning. .
Rustningar m. fl. arget~n för teatrar, Skylt-, Gatu- och

Iernväqsslqnal-Lyktor, Lampor, Fotogenkök och
Kokkärl m. m.

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

o • •

Obs. ! Beställningar från landsorten emottagas.

Pulrnqvist .&. -,Östlund ..
2BLä.tm·a;/c.a.re.ga:tan 2B•

. Tel.: AUm. 52.86. Rik~'~5387.
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Slatteriattie~olaDet Norrmalm
. S tO ck h o 1ffi /j-\c>"-S'OCI1. 01-

. 1/' "
Tillerkänd. Silfvermedaij å ,i; ~

l",
Stoekholmsutställningen 1897, o

Geneutställningen 1901.

~Kött- Fläsk- och Korfaffär.r
~ , ~
~ (Försäljning i parti och minut.) 2.;~ S
§ Kontor, Slakteri- och Korffabrik: ~
~ Karlbergsvägen N:ris62 & 64. ~
~ Rikstel. 7122 .. Allm. tel. 7907. :J.
O T
~ Fö:rsäljningslokale:r: •...•
~ ~o 10][ungsga.ta.n 10. O
~ Rikstel. 12 32. Allm. tel. 42 68. ~
~ ~
O 49 Odenga.ta.n 49. ~

~ Rikstel. 4208. Allm. tel. 18883.' ""J

~ 22 ][a.rla.vä.gen 22. g
Q) Rikstel. 21 79. Allm. tel. IE4. b
~ 25 ][ungstensga.ta.n 25. l:'t
..;...; , Rikstel. 21 80. Allm. tel. 11280. I:l .

.§ 68 St. Ba.dstuga.ta.n 68. [
]; Allm. tel. 53 47. ~ .

~. ~
C 62 ][a.rl bergsvä.gen, 62. ....

~ ~
Allm. tel. 13070.

Telegrafadress : Norrmalmbotaaet,
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-4N!R~~'
- , , -1- .•• l..... f '... ..

: L.nndgr~ns Fiskredskapsfabrik.::
. Al/m. Tel.· to 22.' S,T9C~HOU\1' ,~ikstf:fl. !H22'J~ .•.

. 12Storkyrkobrinken 12, , ,
rekommenderar hos 'Herrarimatörer, :YrkesftskarJ och Åt~rförsäljare sitt
stora, rikligen försedda och väl sorterade laget af alla sorters' ,== Verkligt prima'Ftskredskap :::

'I parti oeh. minut uu ~.tter&tt ~oder~t~ pr)ser;: ,,"" .
.. ,"IIf""" Hängm'a:tt;o~·•••• l~ '.""~: ..

starka och välgjorda, savålknutn.a som af·vaf, största sortiment till bllh-
gaste, priser .• l.-,.,\ """'\'" .' .

Obs.! Litogra{ierad p1'iskuranf i bokformat gratis' på begäran.
Obs.! Återförsäljare erhålla betydlig rabatt. '. .
Obs.!; Tillerkänd Silfvermedalj i Stockb,.olm1897. lGiildmedalj i •

Bergen 1898. F~rsta pt;is~t, ,sto~å,sillye:qu.~d~j~n.i Gefiil1901. Guld-
medalj vid 100 ars utställningen i K:arlstad1903.· ,

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

TAFLINS
. Byrå för" maskinskrifning och' ·öfversättningar. r •

<. ' r (f. 'd..K~aepeliris "Byrå.) .•.I ~,

, .Stockholms äldsta masklJ1fJki-ifningsbyrå.
. "l il'" ..-. lJ'. ~ •• · •... ·t

}nnehafves ,.sedan,1895 af: l~G,~BO~G",T.AFUN. ',',
Med Skrifmaskin ~: ,...........•.... tagas ända tiq 6 ex.
Med Skrifmaskin och Optimus-Hektograf. » '»' »..... 30'»
,MedSkrifmaskin och Mirneograf e~.Neostyle '» » »'-2,000»

STEN'OGRAFI.
Specialitå: korrekt renskrif~ing ä,' samt öfv~rsättning till och .från

• ~ .' ,.. , l

främmande språk. , ',I

Enskilda rum för diktamenskrifning. " r~ .'. ,Kass.~~å.p~
'. ..••. ''1 J' •

Kontorstid 9~5~ Lördagar 9·-4.
, Andra tider 'efter öfverenskommelse.

N:o 3 B Klara VestraKyrkogata N:o .3~ .
.,{., ., .:

t '. (Strax.ofvanför Vasabron.) .
Aluh. Tel.' 11702. . r,._ j . B.ikB~Tel.6Q61.1

'-
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Ekmans Nya Snickerifabriks-Aktiebolag,
STOC-KHOLM.

Etahl. sedan 1858.

Hufvudkontor och Fabrik: Strand vid Ulfsundasjön.

Rikstel. 1105. - Allm. Tel. 8510.

Tillverkar:

Byggnadssnickerier, Butikinredningar,
J?a:rkettgolf .

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

M.,
CD enM •• ön ::l

O rJ2 ..s::
• :Cll..- M ~

L.~ "d = -..- O UJ

~ ..c= O el-;; . ...-.4 Cll.- ...-.4
~ "d 0r-:l enu 0.-4 ...-.4 ~~cA> M ~ 0.-4 ca
CD I=Q l> -E> ~ Cll

UJ

~

Ekmans Nya Snickerifabriks-
A k t i e b o I a g.

Stockholm.

Fabriks- Märke. Telegrafadress: Ekmans, Stockholm. Fabriks-Märke.
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Ekmans Nya Snickeri,f~briks-Aktiebolag,
'ST'eeKHOLM:'

Etabl. sedan 1858. ,

, Filialkontor, Utställn'ing och Upplag:

, 72 Mäster-Sam uelsgatan , 72.
" t. o. m. l' April derefter 'I t

8' Östra Jernvägsgatan, 8.
,. 'Allm. Tel. 5288. - Rikstel.5 4~.

'Försäljer det-stä dea: ' "

Plankop, Battens, Bpädett,Reglatt,:I!ist~~,.ltäkt
af furu, och gran i alla 'kutantadlrnensloner.

Packlådor, Paeklådsämnen, Rutstaket, Sågspån,
Tak· och Väggfjäll.'

" Byggnadssnickeri:
Karmträ, Foder, Sockel, Poster, Losholz, Panel, Boisering,

Lister, Hyflade~'Spåntade, Perlade och Fasade Bräder,

Största .Iager' i Stockhol m af. '
o ." {..'" ,t"

An gt o r kd d t, H ~fl u d t Go lf t'r ä.

72' Mäster;.Samuelsgatan '7'2.
, t. o. m. 1 April derefter

8·' Östra dernvägsgåtan, 8.
, " Allm: Tel. 5288. Rikstel.549.
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MERKANTILA BYRÅN
(ADVOKAT-, INKASSO- & AFFÄRS-BYRÅ)

SMALANDSGATAN 20, STOCKHOLM,
föreståndare för Byrån: BYRÅNS SAL
R W LINDHE- för sammanträden upplåtes för bo-

", lags- och borgenärssamman träden eller
Advokat. andra 'merkantila eller juridiska ända-

f. Orossh., fabrikant o..Skeppsredare. mål, hvarvid Byråns tjänstemän stå
Allm. tel. 4060. Riks 7524. till disposition.

åtager sig alla uppdrag inom såväl det Juridiska som Affärs-området.
Specialitet: Soliditetsupplysningar, Inkasseringar,. Ackordsuppgörelser,

Konkursutredningar och Handelstvister.
Byrån är grundlagd hufvudsakligast för tillvaratagande af köpmannakå-

rens intressen, och att det sker på ett praktiskt sätt betryggas af att dess
Föreståndare äfven besitter mångårig och vidtomfattande erfarenhet som köp-
man, industriidkare och skeppsredare.

Advokatafdelningen förestås af en sedan många år själfständigt praktise-
rande jurist, och utföras rättegångar och juridiska uppdrag inom alla områden
på ett betryggande sätt.

Byrån har fastställd låg taxa samt Ombud å alla orter, hvilka förbundit
sig att följa dess taxa, äfven i rättegångar.

RIKS 3522

Svensk Förhydningsmassa,
prisbelönt vid Helsingborgs Industriutställning 1903,

har hittills .visat sig som det bästa golfbeläggningsmedel och oöfverträffadt.
Brand- och Dragfritt.

Är under dagligt bruk i de flesta offentliga platser, såsom: å: Kungl. flottan, Skolor,
Sjukhus, Ämbetsverk, Affärslokaler, fabriker, förstugor, Balkonger, Väggar, Bad- och Bo-
ningsrum.

Protver och Brosch}'rer gratis på begäran.
J. SCHEJA

Stockholm.
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Gf~·L~~~~O:_·Yt
Kongl.Ho{;Leverantör",· ,,' .' ',' . ';' ,

lirIirIDskIlistrmn8ntDlaka~.'~hBåndaID~,
': ,','" :4 O\x~orget4.,' .;:,", ';,', ,1

~ { \... -, . ',.. ,i.'" . . ..',., ,.~ ., r _ ' ~,

..prlsb'elön.-d. Fln- ~ochUtl~n,d€'ti,",:, "
Förfärdigar' och håller: ständigt .lager af: alla ,slags ,ba,ndager och

" kirvrgiska,insthimenter;såsom.:,," I' ,.

Bandager .för snedhet, plattfot, krökta ben och kl:unipfot, KiU!stgjorda
ben & armar, Bråckband, Liggdynor, Maggördlar, R,esärsttumpl)~,'Suspen-
soirer, Traben,: Kry~kor, 'Uri,nreservoirer,. Bröstglas, 'Diapparater" "Hörsel-
lurar, Kalt:letrar, K~ppi~strument~r; Knifvar, 'Respi,ratörer;'S,ax,C!-r:,Sprutor.

Tennsprutor , ',Glassprutor , Slangsprutor, , , PumpsprutOr; ,,'fl~ra slag;
Injectionssprutor, Heta ~:odellerm, m.' : " '" ',' ,\ .• ~. ,

j Specialitet: Ban'ii.a;ge: /'
" Post- och"Telegrafadress endast: G. L. J ACOBY, Steekholm.

Beparatwnt;.l'utfiyras ~kyndsamt." AUm.Te~. 4939. Rikst,el.7149.

-------------
Pilpp'er saJfå r. .

Rosenba'd 2
,Stockholm.

,-
I /"\

:Tel. :·Allm. ,75:02.Tel.: R!ks. ,'6 76.

Lager och ~örsäljIiing a:f:

~lippans, Iressebe. Warg~, j\funksj~ '~,
> , •• '. . .1f· \ i , '" ~.;. ";'. ! ..\....

'''; 'I,", ~jupaf~rs~· fil~oerltnin.gar .. ~, '
..... ., .", .
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EVA HE'LLMANS &Co. ,

Husbållsskola, lYIatsalar, Gafe oeh Buffe
Konditori och Finbageri.

68 Drottninggatan 68.
Rekommenderar sig fortfarande till den ärade allmänhetens hågkomst.

Matsalarna (särskilda för damer) kända för
godt och varierande bord.

Cafe och Buffeen. God frukost-, supå- och----
kaffeservering. Varmrätter hela dagen.

Konditoriet.,. Färska Tårtor, Bakelser och Des-
serträtter färska flera gånger dagligen.

I hushällsafdelningen mottagas flickor från bättre
hem för omsorgsfull undervisning i matlag-

ning, finbakning och desserträtter. Prospekt och
upplysning fritt.



- 41-
-

=

" ,
(öppnas imedio af D~cePIber 190~).

Under~s~mma regim som Eva Hellmans Hushailsskola .

..
,rekominenderar sina hemtrefiiga ruin, möblerade i

, engelska stilar; försedda med elektriskt ljus
samt; öfräga bekvämligheter, allt till låga, 'i hvarje

resanderum .angifvet pris. '
, ;"_ Ingen afgiftför lyse, bet j ening etc;

,Se,rveringsafdelningen
•. .... .' .'

l:sta klass' matsalar 1 tr.' upp, rekommenderar sitt
-, goda och varierande ,bord.

,00 Allmllnna matsalarna å nedra botten re=

kommendera sina billiga varmr~tter från

-"'--'~-:-+- 15 öre till högre pris. -.'7-+--'0-- '

e.
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"Draperi-Yentilatiims-Ietoden"
.är att i högsta måtto beakta inom
{fe enskilda hemmen, för sofrum-
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 ti ll-
träde till våningen. Slidverrtilerna
lämpa sig äfven ofta för sofrum-
men i de fall, der en lämplig pla-
cering för dem står att vinna.

För större samlings- och ar-
betslokaler likasom ock för stall o.
ladugårdar utgöra mina frisk-
luftim.pressatol.'er, de
der medelst vindarnas 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 boril
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:
del min vindventilator Janus,
genom hvilken med vindarnas 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-
hufvars i högsta grad effektiva
'äfven såsom röksugare, och
hafva de för detta ändamål vunnit
en mycket vidsträckt an vändning
inom de flesta delar af vårt land.

För reglerande af luftutström-
ningen tjel\a mina runda patent-
ventiler (svängventiler af gjutjern
eller messing), de der erbjudas till
många olika storlekar.

Vid all ventilePing äp att bemäpka,
att det icke är nog att sörja för
luftens bortledande, utan att huf-
vudvigten ligger på, huru och
livarifrån .den luft inkommer, som
skall ersätta den bortgående. För-

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

Men friskluftinföringen är .ofta
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före~a,d' 'med olägeri.~eten af~dr~g, ,
der man' näroligen .Icke kan o tåta
den inkommande luften. hafva en
bögre värI1!egrad än, den- i 'rummet
rådande, och detta är 'oftast fallet
.der många meriniskor äro ~!tmlade.
och' sålunda ett kraftigt luftom-
byte bäst behöfves, och i allmän-
het äfven eljest under de årstider,
då det Icke är" särdeles kallt i

. det fria. ' ,
Det mest betfyggande sättetatt :

vid ömtltligar~ fall förebygga detta-
drag erbjuder den ofvan omnämnda
draperiventileringen, ovid'hvilkell; ,
der fr~ga icke är om allt' fö/stora

lti.ftmängder,. nied'fördel kunna' så-
SOIlJ,viirme~älla begagnas:ll}~na s. k.
värmekolonner för gas och foto-
gen, de der äfven för va~ligor,~m-
värmning hafva en mångsidig an- I

vänd~{:ng. ,~ o, J "

Om-dessavärmekolonnersegen-
skaper och ski1jaktighet från -öfriga .
gas-och fotogenkamiiier äfvensom
om deras värmnlngsförmägao. s. v.
upplyser ett -utförligt prospekt,
omfattande allehanda Iuf'tvexlings-

j .~.

och värmningsattiklar från min
specialtill verkning,' och- hvilket
prospekt på .I?egaran tlltsändes."

,,'.

Tillverkningen omfattar följande
. ., ~..,

• ~. '., .~ ~ t

$peeiali teter:
o • jo

l"riskluftimpressatorer, hufVar för luftinledning. patenterade i Sverige och
. utlandet .. ,. ., 1<,;. o" l' ..

Vind-ventilatorer\ Janus~hufvar,registr., i .Sverigeoch utlandet, de kraf!i.
. 'och f .gaste utsugare., .' j' •• o , :
. B.~ksugareo: ,Gjutrra.Spjelhufvar, sedan gaIhl,nalt väl .känd~·o ';.

VentJler ;tf flera slag, för in- och utledande af-luft. . " \
Fläktar för .luftvexlingsändamål, erfordrande minsta möjliga: kraft. • I

Vä.rmekolonner för gas och fotogen. (Patent.) o ,
,.Snabbtork~r~) for d:o, d:o.·. .: o" •

Xakelugnskä.mirier, ekonomiska och sanitära, att- insätta i -kakelugnar,
Kaminer för skolor,: kyrkor, aamlingssalar unv rn. {OBS.! Vedkaminerna e~- .
• ligt moderatörsystemet.) ,o" " ,
Wimans .Draperi-Ventilering» för friskluftinföring utan drag m. m., m. m.

• .' 1 !

.• . I

Agentur fqr :B:osmos~:8.äktar;att drifvas af °v:ittenledningsvatten.
• D:o »Så:fford·B.adiatorer· för äng- och vatten-varmapparater.

. E. -A~W1MA ilS' ,I~ , .,

,.. .:,. ~_ ' "I. ,,:-' _ 1 ." "t:,·,' -<r~ --~" l, ' ,.," r. ~<

~-peoi.,al ti.1;l :&,~:r~o~i.~€,
· af
· '. - (" l '.' of '

o Luf~y~xl~ngs':'artikla~ .lE: m.
"rel.,B.i~s.:1112., '9 'Läslm~karegaian 9. "rel./.lbl1.7356.
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före~a,d' 'med olägeri.~eten af~dr~g, ,
der man' näroligen .Icke kan o tåta
den inkommande luften. hafva en
bögre värI1!egrad än, den- i 'rummet
rådande, och detta är 'oftast fallet
.der många meriniskor äro ~!tmlade.
och' sålunda ett kraftigt luftom-
byte bäst behöfves, och i allmän-
het äfven eljest under de årstider,
då det Icke är" särdeles kallt i

. det fria. ' ,
Det mest betfyggande sättetatt :

vid ömtltligar~ fall förebygga detta-
drag erbjuder den ofvan omnämnda
draperiventileringen, ovid'hvilkell; ,
der fr~ga icke är om allt' fö/stora

lti.ftmängder,. nied'fördel kunna' så-
SOIlJ,viirme~älla begagnas:ll}~na s. k.
värmekolonner för gas och foto-
gen, de der äfven för va~ligor,~m-
värmning hafva en mångsidig an- I

vänd~{:ng. ,~ o, J "

Om-dessavärmekolonnersegen-
skaper och ski1jaktighet från -öfriga .
gas-och fotogenkamiiier äfvensom
om deras värmnlngsförmägao. s. v.
upplyser ett -utförligt prospekt,
omfattande allehanda Iuf'tvexlings-

j .~.

och värmningsattiklar från min
specialtill verkning,' och- hvilket
prospekt på .I?egaran tlltsändes."

,,'.

Tillverkningen omfattar följande
. ., ~..,

• ~. '., .~ ~ t

$peeiali teter:
o • jo

l"riskluftimpressatorer, hufVar för luftinledning. patenterade i Sverige och
. utlandet .. ,. ., 1<,;. o" l' ..

Vind-ventilatorer\ Janus~hufvar,registr., i .Sverigeoch utlandet, de kraf!i.
. 'och f .gaste utsugare., .' j' •• o , :
. B.~ksugareo: ,Gjutrra.Spjelhufvar, sedan gaIhl,nalt väl .känd~·o ';.

VentJler ;tf flera slag, för in- och utledande af-luft. . " \
Fläktar för .luftvexlingsändamål, erfordrande minsta möjliga: kraft. • I

Vä.rmekolonner för gas och fotogen. (Patent.) o ,
,.Snabbtork~r~) for d:o, d:o.·. .: o" •

Xakelugnskä.mirier, ekonomiska och sanitära, att- insätta i -kakelugnar,
Kaminer för skolor,: kyrkor, aamlingssalar unv rn. {OBS.! Vedkaminerna e~- .
• ligt moderatörsystemet.) ,o" " ,
Wimans .Draperi-Ventilering» för friskluftinföring utan drag m. m., m. m.

• .' 1 !

.• . I

Agentur fqr :B:osmos~:8.äktar;att drifvas af °v:ittenledningsvatten.
• D:o »Så:fford·B.adiatorer· för äng- och vatten-varmapparater.

. E. -A~W1MA ilS' ,I~ , .,

,.. .:,. ~_ ' "I. ,,:-' _ 1 ." "t:,·,' -<r~ --~" l, ' ,.," r. ~<

~-peoi.,al ti.1;l :&,~:r~o~i.~€,
· af
· '. - (" l '.' of '

o Luf~y~xl~ngs':'artikla~ .lE: m.
"rel.,B.i~s.:1112., '9 'Läslm~karegaian 9. "rel./.lbl1.7356.

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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ACETYLENGASVERKEN SOL & SECURITAS.
FÖRDELAR:

Bilda gas :endast då
sådan förbrukas.

Ingen skadlig upp-
värmning.

Renaste gas.
Största ljusstyrka.
Ingen gasförlust. .
Ingen s. k. efterut-

veckling.
Jemnt gastryck.
Alldeles ofarliga.
Explosionsfria.
Största enkelhet.
Enklaste uppställ-

ning.
Lättaste skötsel.
Små dimensioner.
Minsta utrymme.
Solid konstruktion.
Säker funktion.

Fullständiga belysningsanläggningar
för Kommuner, församlingshus, jernvägsstationer, fabriker, Hotell, Herre-

gårdar och Villor m. m.
Specialite. Bantågsbelysning, Ångbåtsbelysning, Acetylenstrålkastare m. m.

Handlyktor, lämpliga för. belysning i grufvor, vid jernvägs- och
byggnadsarbeten samt öfverallt, der en lätt transportabel och

'lIkraftig ljuskälla behöfves.
Kostnadsförslag efter insänd ritning gratis. * Begär priskurant!

Aktiebolaget Acetylengasverk, Sundbyberg
(hvari är upptaget Nordiska Acetylen-A.-B.).

ALLM. TEL. SUNDBYBERG 154. RIKSTEL. SUNDBYBERG 43.
TELEGRAFADR.: SOL, SUNDBYBERG.

Hufvudkontor: STOCKHOLM, fredsgatan 24.
ALLM. TEL. 7795. <8> RIKSTEL. 2878. <8> TELEGRAFADR.: CARBID, Stockholm.



BOK•..och PAPPERSHANDEL
." ~.46 Malmskilnaasgatan 46~

f STOCKHOLM.@
In- och' Utländsk Litteratur.

\ > I' , 'I \. ';" ;

Lager af Papper;'Skrif- och Bitmateriel,'
{' Fotograffer, ,Foto~rafiramar, Fotografi- och Br~fkort~-
; album~ Cfravyrer,Aqv~r~ller och Färgtryck, Brefkort,
1: Vyeröfv:er Sv~rige och Norge samt.! ~ . ~'

Stockholm med dess omgifningar.

Nationaikorh 'Resehandböcker och 'l.artor~'

GÖ.

Newspapper, maps, g'uide~ etc.
• I

All";!. Telef. 43 06~

.,;
;:••..
::Io- "

Allt slags tryck å Breffapper. Kuvertef. Visitkort'm~ m. "tf öres. '

e. o. Hofrättsnotarierna

Sven Lundwall & RO~8rt NUrUin;
- Led. af. Sv~ri~~sAdvokatsamfund. -, I

Kontor: Tyska,;Bpinken 23,'1 tr."
. (Mellan Mälaretorget och Lilla Nygatan.)

.1\

" .
Rättegångar (äfven i landsorten), inkasseringar," konkurs- och
sterbhusutrednlngar, . testamenten, arfskiften, kontrakt; protokollsföring
vid sammanträden, bolagsordningar, fimlategistreringar samt' öfriga

"[uridiska uppdrag.'

'. "Fastighetsförsäljning 4 Inteckningspla~ering ..\ .
Kontorstid« kl. 9-4:

. Personlig ,~ottll:gIJj~~s~id: ~l. 10,:-12;~W,32.f.
Rikstel. 1747.' * Allrri~ Tel. 1212. '* Telegrafadress: Lundwitt.
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DIGBNS NYBBTBR
Sveriges snabbaste och bäst underrättade nyhets-

tidning samt mest anlitade annonsorgan ..

utkommer i 2 upplagor

S T O C K H O L M S· och N A T lON A L -
upplagan

liverdera ~ed 7
Pris pr år Kr. 12.-

upplagan

nummer veckan.

'Pris pr år Kr. 4.-

Annonspris pr millimeter:
Endast StoekhoJmsupplagan. Endast Landsortsupplagan.

Före texten 9 öre Före texten 6 öre
Efter' texten 7» Efter texten I) »
3:dje sidan 9» 3:dje sidan 6 »
Sammanträden 1)>> Bestämd plats 10 »
Bestämd plats 20 »

Båda upplagorna.
Före texten 11,öre
Efter texten 9 »
3:dje sidan ... :................•........................ 11 »

Bestämd plats 20 »

För annonser i lördagsnumren beräknas 10 :Ya förhöjning, utom för
dem under rubriken »Sammanträden».

För ramar betalas 1-125 mm. 50 öre, 126-250 mm. l kr.,
251-500 mm. 2 kr., 501 mm. och därutöfver 3 kr.

Åt respektive annonsörer, som under ett kalenderårs lopp hafva
annonser införda .till sammanräknadt belopp af minst 500 kr., lämnas 5 .'Va'
rabatt, å annonsräkning på minst 750 kr. lämnas 71/2 :Ya rabatt och å
räkningar, som uppgå till 1,000 kr. eller därutöfver, 10 % rabatt.

DAGBNS NYBBTBR.



,,' ,.,,:
~' '~;

~. ,~'
,.~" ]i, ~~.

, o~~~«);~
, ;ÖIj>INSENS"\)~~,"

" ,,'~~tit1bolaget: .~~_" 'c',~',

Leidestlorffska:' "fiskredskapsfl:lb,Eiken
, Rekommenderartill HerrarAmatörer, Yrkesfiskare ochMerförsäljare sitt

stora sott,ende lager"af' . ' -,,,,, -, "
. " ••. Endast prima fiskredskaper. . __

i parti och.mtnut- till,platSensÅiIligastepriser. .:' < - .

Hl.ngmattor"såväi af väf'som knutna till billigaste priser.
OBS.!Illustrerad priskurant för året.gratis på begäran.
OBS.!'Återförsäljaree'rhållabästa. villkor.' ',.-.," ,'. .f
'OBS.!TillerkändaGuld- och Silfvermedaljer såväli Sverigesom i utlandet'.

St. Nygatan
1 tro 17.

Person-HISSAR
"aru-HISSAR
~at~HISSAR 4

~ol';'HISSAR
Ved-HISSAR
Pappers-HISSAR
HoJe-IUSSAR
Tegel-HISSAR,
Murbruks-HI,SSAR
Bjelk-HISSAR.

-
, ,~RANAR och VINSCHAR~

Elektriska Linbanor enligt telfer-
, .systemet; nutidens' billigaste transport-

anordning. .

Levereras som specialitet ~f

Aktie~olauet Lan~ens,-Hissar
. STOCKHOLM.- ';

/, 'Kontor: Vollmar Yxkullsg, 10 C. Verkstad: Rosenlundsg. l,
Allm. Tel. 3554. Riks. 45'50. Allm. Tel. 30225.

<' ' , " "-'--~-, - ,
Byggnadshissar, Mu"t'bruk'skva'rnar och Pålkranar
.. , 'Jthyras till billigt pris. - . , _

Snabbverkande:' transportabeleiektrlsk hiss
m~d själfreglerande bromsanordning.
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. G. F. Laurins ·SÖnOf.
Eta.blerade 1844.

Slussplanen G3.
Utt och Optiska vattop

Uttfouttnituttett.
Specialite:

. Marin-Ur, Vakt-Kontroll-Ur,
flera system.

Kontroll·böcker iL "remsor.
Salinometer i metall & glas.

Alla sorters Aräometrar tillverkas efter mönster .

.Jefferguisf .~ ~öfgrel1
T APET-AFFÄRo

~ikstelefon 30 ~@. S T O C K H O L M. 1tIfm. Telefon 833@.•-----*-----

GFörsäljningsmagasin:

1 & 3 Humlegårdsgatan 1 & 3.

8försfa lager af

.sUenS~a, Franska, a:ys~a eeh Enge)s~a
Tapeter, Bårder och Dekorationer

samt
Takrosetter, Rullgardiner, Gardin~ornischer, Portlere-Stänqer,

Gardinhållare och Papp m. m. till billigaste priser.
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Pubriks- .och! Heindels-
"'," . ' • .;,' ", t

AkUebollset, BY tI Y,iI A'
-, .:,Lager .,aC, '

Förbands:'~och Sjukvårdsa:~tiklar,Kemiska utensilier,"
, Kemikalier, Tekniska artiklar, Tvåler m.m. ". .,

/ " 'c§olagets'~örsäljn~ngsziuigasin:

l{a.r.lavägf3n ,2. Allm. tel. 6 15.," Biks- 17 85.

5o]å:ge,s', I{emis~(r Fabril{:
Bra.hegata.n'l., Allm. tel. 52 10.

'., ' ..

J. ,~..A~NQVIST\
j' 31 HögJ>ergsg~ta.n '31. =' ="'=-'-
" SV8rfningar i trä alla slag utföras. Särskildt framhållas arbeten',

för Byggnacler och lndustriän, Käglor och Kägalklot;: m. m. ' ,., , </

-.

, ,
Partiarbeten af GardinSitänger

och RpsetteJ;' utföras af såväl äkta
träslag, såsom Ek, Valnöt och Mahogny
etc., .som i imiterad Valnöt; Ek, Ma-
'hogny, svart, hvitt,. grönt, gu Idl, hvitt
och guld, m, m. ',,,

Katalog på begäran,
.L\llm. tel. 35 11.

4
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Adolf Fredri~s Expressbyrå
(f. d. Vasa Nya).

UpIandsgatan 9 B
(midt för 'I'egnerlunden).

Ombesörjer billigt Flyttningar
såväl inom hufvudstaden som till

och från landsorten, Flyttningar till

och från sommarställen, Emballering
och Packning.

Transporterar Pianon, Res- och

Fraktgods m. m. Befordrar Bref
och Paket inom Stockholm och

dess omgifningar.

Spridning af: N~tiser och Cirku-
lär m. m.

Rikstel. 60 24.

Obs.! Ny tidsenlig Sjukbår.

Allm. Tel. 4612.

Allm. tel. 3 56.Allm. tel. 3 56.

finnas ständigt å lager. Beställningar utföras. å allt

hvad till yrket hörer

på möjligt kortaste tid och till billigaste pris hos

J. A. Stenström,
Hamngatan 17.
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AKTlEBOLAGET

WAHLEN & BLUCKJ, ...
Gummivaru- & Maskinremfabrik)

StÖrsta lager af '
Läderremmar, alla .slag, såväl engelska.' belgiska,

amerikanska & Orange Tan. .

Balata Remmar, Bomullsremmar. Gummi';
remmar,' Syremrpar, ' '

Q''U 'm'm' I-var or för t~k,h~ska bebof
, " af alla slag.

. /'. ,. ' " - " ..
,PacknIngar, Asbest & AsbestguIDIDI.

* Hampslangar *
, 'Pressenningar' 'af ny sort impregnerad duk.

a L J a R af alla slag, Bomolja, Rapsolja, Hvaiölja, Ryska
Mineraloljor1 Äkta Amerikansk Valvoline etc.

Alla öfriga maskinförnödenheter. ' '

PI L lA L E R:
MALMÖ . Kontor Larochegatan 24. Lager' vid 'Ångfärjestationen.

SUNDBY ALL »'Storgatan 12. »» Hamnen.

KÖPENHA~N » Ho/8ergsgade 13.. » i Frihamnen.

Rikstelefon :
Kontoret 1148.

, .Lagret 33 48.-
Privat 1148.

STOCKHOLM
, Stora N9gatan ,.

,

Lä d'cr-r-e mmar-
. af svenskt fabrikat. , .
, ,; .

Allm. Telefon:
<

Kontoret 27 96.:
Lagret 2796.

Magasinet 13679,
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B•.. t dt r- Skri f., Språk- &JOr s el S~ a Handels-Institutet
STOCKHOLM, Smålandsgatan 31 B.

AIlm.Tel. 120 SS.
___ Handelsläroverk med särskilda fack-

afdelningar.
Kontors.kurser pr år, termin 0.3 mån. för

Handel, Bank~ Fabrik, Bruk,
Handtverk, Landtbruk, Mejeri samt Spedi-
tions-, Kommissions- o.Agenturaffärer äfven-
som undervisn. i enskilda ämnen. --- Bokhålleri

(dubbelt ital. o. enkelt) för alla branscher. lDIF"Kalligrafi, skönskrifn. (alla stil-
sorter): affärs- o. rubrikstil, ruruiskrifi, träskrift o. textstil. --- Allm, Kontors-
göromål. Räknekonst: handelsaritmelik, geometri o. algebra. --- Vexel-

• lära. l!JIF" Allmän Handelsvetenska.p. Stenografi, snabbskrift.
Korrespondens, svensk o.utländsk. Språk: Engelska, Tyska, Franska o.Italienska.

___ Elever mottagas dagl. --- Begär prospekt!
l!JIF" För plats eft. lärotiden medverkas.
OBS.! Äfven afton- 'och söndagslektioner ..

Stockholrns Rä1{ens1{aps=B9rå
(Bi9,.stedtska Handels-Institutet)~

Allm. Tel. .12058. __ SmålandsgataR 31.B, 2 tro
Bokslut, Bokföring, RevIsioner, Kalkylering O. Ofversättningar

m. m. utföras fort, omsorgsfullt O. billigt.

Juris Kandidat S. D1\HLBACK,
ledamot af Sveriges Fldvokatsamfund,

Södel.' (vid Slussen) Brunnsbacken 4;II
(samma hus som Restaurant Pelikan).

Kontorstid (hvardagar) kl. 10--3 och 4-6.
Träffas personligen säkrast kl. 10-11 och 2....,..3,

dessutom på Lördagar kl. 7 - 8 e. m.
och på Söndagar kl. 10-11 f. m,

Mottager uppdrag rörande:

Svarandetalan i brottmål.
Stadsjordar, gatu- och tomtregleringar.
Kommunala tvistefrågor på landsbygden och städer.
Rågångs- och andra jordatvister.
Vattenrättsfrågor.

Belltelefon: Maria 800. *" Rikstelefon 7624.



- 53.-

6~J~tINDN:lt~S
~ - • + '" ' ,

Sk in flbered ningsaf.fär
6 (( d. 8) & 1.5 Handtverkaregatan· 6 (f, d, 8)& 15.

, .' , .~
Pälsskinn från de enklaste till de finaste,' för Körsnärer, Herr- & Dam-

skräddare, Modister, Sadel~akare In. fL· .' ,
Lager af färdiga pälsvaror i parti och. minut.
Jlerr- & Dampälsar, päl~jaquets samt alla slags fin,are .pälsarbeten

utföras på beställning, efter 'praktiska råd. , r "~c ,

Modeller, verktyger och' tillbehör för buntmakeri tillhandahållss.
Pälsberedning och' renovering af all'a slags pälsskinn utföras efter väl-

känd metod. ",.,. ,
, Bitf-. Må.rd-, Utter", Säl-, Katt-, Ekorr-. m. fl. vilda djurs skinn 'upp-

köPras till högsta pris. . '. . ' •
. ' Allm. Tel. 1066. '.Rikstel. 3864.

-.~.__ ~~ . .9.

Allmänna Telefon .69 44·' '. ~<\..
-G-.----~·~-, ~~fl'

, 6~ 0~

'~~A.~t···~.:J.}e,,~~t;>••,
s: 0 ~.~

~~ ,\-~ ••.•.~.. . rekommenderar
.A'~\.--:0~~v~ 'i '

.~" hP' .~...~~ .sitt nya och goda lager
, '~..,.. -<f~i"'''' . . ."

~() ~./.' ~'\-.. af Glas, Porsli",ochKö){sartikt~r .

Y' . till billigaste IpriS.,.

; ,CQ),
(QS:/

". r. ; , :'."

jENNY jOI;fNSSON.
JO ~ .,' •
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S T O C K H O L M S - T 1'0 N I N G E N S A N N O N S P R I S.
Stockholmsupplagan (c:a 60,000 ex.):

Före texten 23 öre pr rad
Efter texten .........•........ 18
3:e sidan 23 »

Landsortsupplagan [c.a 50,000 ex.):
Före texten 23 öre pr rad
Efter texten 18
3:e sidan , 23

Båda upplagorna (c.a 110,000 ex.):
. Före texten 38 öre pr rad
Efter texten .. 28
3:e sidan 38 »

*' *' *'
Diverse-, hyres- och tjänsteannonser samt förloradt och tillvarataget

införas på smala spalter och är annonspriset för dessa:

I en upplaga:
Platssökande . .. 11
Lediga platser............... 13
Önskas hyra 11
Utbjudes hyra............... 13
Diverse 15
Förloradt och tillvara-

taget.. . .. .. .. .. .. . .. .. ... 15

Bådauppl.:
Platssökande ;',; 16
Lediga platser., : 20
Önskas hyra 16
Utbjudes hyra 20
Diverse 23
Förlorad t och tillvara-

taget......... 23

öre pr rad
» » "» » »
» », »
» »

» » »

*' *'
För skiljelinje. i en eller båda upplagorna: 5 öre pr spalt.
OBS.! För särskild plats beräknas 50 proc. förhöjning.
Ram 50 öre-3 kr. efter. ramens storlek.
Födelse-, förlofnings- och vigselannonser i Siockholms- eller landsortsupplagan

1 kr.; i båda uppl. kr. 1: 50. Dödsannonser 18 öre pr rad i vare sig endera eller
båda uppl.

Annonser om sammankomster i endera uppl. 12 öre och i båda uppl. 16 öre
pr rad. - Annonser om affärssammanträden betalas med vanligt annonspris.

För annonser i lördagsnumret tillkommer 10 proc. förhöjning å samtliga
ofvannämnda pris med undantag för tjänste-, hyres- och sammankomstannonser.

För annonser från utlandet beräknas 50 proc. förhöjning å samtliga ofvan-
nämnda pris.

a a ba tt lämnas vid annonsering för minst 100 kr. med 5 % - för minst
500 kr. med 71

/. % - för minst 1,000 kr. med 10 %, allt för år räknadt.

*' *'
För HVAD NYTT I DAG?, Stockholms-Tidningens sammandragna upplaga,

gälla ofvanstående villkor, men annonsprisen utgöra endast hälften af samtliga
ofvan noterade, såvida beställning för både Stockholms-Tidningen och Hvad Nytt
i dag? sker samtidigt. Minsta annonspris 25 öre. Skiljelinje 5 öre.

Stockholm i September 1902.

STOCKH OLMS-TIDNINGEN.
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~.ö![W"UG}[-=,
jJYG:iENi;iJ( !

EKONOMISId
t, ,
~

En eminentugn bin uppvärma och ventilera 8-10 rum -i 2' il, 3 våningar
l, Planen ofvan utvisar ett 'af de många sätt, på hvilka detta låterjrig göra.

• j- l ' , '.

, Eminentsystemets tördelare
, .1., Jämn och behaglig värme, d}'gnet om.::-:-:-'2: ,Sund luft. ,Ej torr »kamin-

'luft;, i hvilken äfven'blommorvantrifvas. ,::....:3. Lätt och bekväm skötsel. -
4. Stor accomodationsförmåga. -[\. Ringa bränslekostnad,: Enär förbrännings-
gaserna före bortgåendet afkylas till särdeles 'låg temperatur,' kan mellan 80 och
90 % af 'den i eldstaden alstrade värmen tillgodogöras. 7'- 6., Sparadt utrymme
och billig anläggningskostnad. Bevisas af planen. -:' l, Systemet är tillämpadt rör
centralv,armapparater, kakelugnar och kaminer. -: 8.' Åldre,kak~lulinar omsättas tU!.
eminentugnar eeh kan i systemet, i de flesta: falläfven införas,' i,:äldre hus. -:,9.
Ugnarnas utstyrsel lämpas efter -de mest skilda önskningar. - Vitsord .och upplys-
ning ar, prospekt och kostnadsförslag på begäran>. - ' _.. '

, Ugnar, ventiler för varm- och friskluft, evakuation 'och cirkulation; imspjä{1 och
galler, rökhufvar af Johns och Groves patent m. m;å lager. -' , "

Centraluppvärmning rör ånga och varmvatten,' Ventilations- och, torkinrättningar
m.,m. " ' ',",

Acetylen-gasbelysning <System: »Sol», A. E.Adolfssons 'patent)
installeras fullständigt! Fördelaktigt att låta: samma firma utföra anläggning för
uppvärmning, ventilation och belysning. .

Närmare meddelar: ' . ",
,- INGENIÖR IVAR;LANDGllEN. ',,,t~'

Byrå för uppvärmn.: och ventilationsanläggrringar samt acetylengasbelysning.
MIm., Tel. 45 Q3. i Oppe~, 9 f. m.-:-7 e: m ... ' Telegramadr.:
Rikstelefon69 07.V'asagatan 36, Stockholm. Värmeventil.
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~

~.~.
do ~

, S. .

Effektiva, Billiga och Prydliga VRTTENUPPFORDRINGSVERK för
Sommarvillor, Landtgårdar etc,

MASKINKOMPANIET, Vasagatan 12, Stockholm ..



~ - 57 --'- .

Billigast,; finast, solidast Gulnar ~'aldrig.
Största "sUfve~mängd. ' Hel'hvif .stomme, "

" ,,2~~'års ~garanti."" ":~. ». -<

BEGÅlJ" PRISliURÅNT'. ,

OBS'., .Vårt .matstlfvert är 'det 'finaste .
, " •• fabrikatet i marknaden och ab-

solut det, söm bäst ersätter äk:ta stlrver.
,-, ,.
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Telefoner; 1~B 1~Afdeln. för uthyrning runkebergstorg
o. inackordering,

egendo::~~~äljning 2 tr.
Allm. 8440. • Mottagningstid 10-4. •

. Riks 24 52. .

Telefoner:

Afdelning
för

platsanskatrning:

Allm.8438.

förmedlar

Anskaffar.

Itäpapinnop, Väpdinnop, Affäps~, SällskapSM,

.. Hasbållsbitpäden samt Sjukskötepskop.
~ ~,~ ~

förmedlar Uthyr

IQ8ckorderiQg möblerade och omöblerade

i . 1lånin~a.:u,

~t0c~b01I:9 l\um ~
0C:ry • och

·pomma.:unöj en.



,A,k:ti~bolaget .

Skånska Cementgjuteriet
i 'STOCKHOLM '" I. .

.S'veavägen 1.qe~
Rikstelef~n 3·48.AII~änna Telefon, 63' 89. "..

.••_~-~. $IZandinavien;5 största fabrik . ,_

,

•. för Gementarbeten .•.
, utför

Beta ng r u n d er, P å In in g a r
. . ,',och Dammbyggnader
ArlDera'd bet on enligt systelD Hennebique

. Grand Pri~ vid verldsutställningen i Paris 19.00 .
, \' , , . samt arbeten af ' ,

Cemen~,'A'sfaIt, Mosaik, Marmor och Gips.
.Viktoriagolfplattort .

. Maskinpr,essadedräneringsrör af 10-t;3cm. diam.
Köhlerspatenterade cementtakplattor. :

OBS.! 'Gipsdielen för eldsäkra bjelklag och väggar;
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A~olp~ Lemons Attie~ola~'* Etablepad 1859. , '*
Kontoro. Butik: Mäs~er-Samuelsgatan 49

Skyddsmärke.

Telegramadress:

ALEMON. *
Rikstelefon 750

5788
Allm. tel. 54 18

Lager af
Skyddsmärke.

Fättgett, Femissos, Oljott & Kemika1iett.
Alun
Ammoniak
Anilinfärger
AspinalIs Emaljfärger
Betzer
Bensin
Benzol
Blyerts (Grafit)
Blodlutsalt
Blysocker
Boningsvax
Borax
Brunsten
Bronspulver
Citronsyra
Dextrin
Färgträ
Galläpplen
Gips
Glaspulver
Glaubersalt
Glycerin
Gummi
Harts
Hjorthornssalt
Insektspulver
Kali
Kamfer'
Karbolsyra

'Katteku

Kranar af päronträ
Krita
Jrvillajabark
Lim
Lutpulver
Lycopodium (Nicht)
Mjölksocker
Naftalin
Naftalinkamfer
Natron (Bicarbonat)
Natronlut
Nicht (Lycopodium)
OrIeana
Paraffin
Pergamentpapper
'Perlsand
Pimpsten
Pottaska
Qvicksilfver
Qvillajabark
Saffran
Salicylsyra
Salmiak
Salpeter
Sand, hvit, Holsteinsk
Sandpapper
Sandrak
Schellack (Gummilacka)
Smergel
Smergelduk

Soda, kalcinerad
d.o kristall
d.o pulv.amerikansk tvätt-

soda
d.o kaustik fast
d:o d:o pulv,

Sprit, denatur ,
Stanibl
Stålsvarfspån
Svafvel
Syror
Såplut
Såppulver
Talk i stycken och pulver
Terpentin
Trippelsten
Tändstickor, Jönköpings
Vagnssmörja
Vallmofrö
Vanilin
Vaselin
Vax
Vienerkalk
Vinsten
Vinsyra
Vitriol, J ern-

d:o Koppar-
d.o Zink-

m, m., m. m.



.'
".~ .,

--:- 61 < .,...

< •

, H'; G. SMer~~r[~'IIn~ort~AniRbolå[,
'~S""FOCKHOLM. : ~
~,' . ., Impo;:~rer a~ alI~:Ol;t.;s ;:,' ~
Varumärke. Varumärke.'

Lager .af:

Prima rökfria Waleska Stenkol. '

'» 'Newcast~e.i.ngkol.

» ,Southyorkshi~e Stenkol. I

Wäl~ugnskol.

» .' Smideskol..
I I •.",':> .

Hushållskol.

»

»

""St~nkolsstybb.

» Maskinkrossa.d Antracit .

• »t ~estfalisk gjutericok,es.

," ,~ng~l~:s:i[Xami;ncokes och Ga.sverkscokes.

» ,Äkta, Marie Briquetter.
• ' J'"

H. G. Söd~rMr[~ImDurt-Akti~bola[,
,Kont?r: 6~B~. SIU.SS'p~anen !' /< FÖrman:

. (Räntmästarehuset). "m ~ ,
• 1<,. . tAllm. Tel. Maria 787'.

Allm. Tel. 25 82. RiRsteL 5.75.
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Oscar· Ed'J. E'eluuds
. Snic'erifabri,s A'tiebolags )\lederlag

22 Birger Jarls "gata 22
siu«. tel. 15500. I Rikstel. 5'120.

'föreståndare:

Oscar Ekelund .

. Specialite.

EKMÖBL"ER.
Största lager i Stockholm af

Salsmöbler,
Kontorsmöbler,

Herrumsmöbler,
Fantasimöbler

m. m"

Priskuranter och fotografier på begäran.
S års garanti för möblernas hållbarhet.

BILLIGA PRISER. FERM EXPEDITION.
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Postadr.TORSYIK, ST~CKHOlM 5,: * Jernvägsadr. WÄ'RTA~
. •. ' Riks. 40

Telefoner L1D1NGONAllm. 10.

Bygger Motor-bätae l olika storlekar af -stål &
trä. Insätter Motorer såväl för fotogen som' benzin
& gasolja. Utför reparationer & förbättringar. Tillver-

kar delar & armatur, till motorer.

,HIIIDTVERIS-: .oeh ~
~ lIDUSTRI·TIDlfIIG.
Redaktion och Expedition: 9 BOxtorgsgatan.

\. , , .

Rikstelefon 5547. . Allm.' telefon. 4375.

Utkommer hvarje fredag och har ren spridning af
cirka' .4,00.0 .ex. 'bland de förnämsta Handtverks-voch
Industriidkare .öfver hela Sverige.

Prenumerationspris: 3 kr. för helt år,'2,50 't, år, 1,80 for halrar, 1 kr. '/.'
Annonspris: 1 kr. pr-centimeter före och 80 öre efter texten.

, .
Rabatt lemnas 'då annons reqvireras ett antal. gånger.

Registerannons 10 kr. pr rad pr år .

.OBS.! Synnerligt lämplig att annoneera ruti fÖr a;ffärsmäJl 'som
hafva sin kundkre~sbland Herrar .Handt~erks .. och Industriidkare.
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HALLBERG

Försäljningsbod

9 Regeringsgatan 9.

. Filial:

Göteborg

Östra Hamngatan 44.

Hofjuvelerare
STOCKHOLM~

Fabrik

Bergsgatan 29, 31.
(f. d. 19.)

Filial:

Malmö

Östra Hamngatan 4.

Juvelarbeten.

Guld-, Silfver- och Fantasiarbeten.

:Bc~4:ail:lTQ~

. till lägsta pris efter dagens kurs å silfver.

Obs.! Stort lager af prima svenskt nysJlfver.

Obs.! Gamla juvelsmycken, guld och silfver
uppköpas kontant.



öfver de iadresskalendem uprtagna annonser.·
Adolf Fredriks Express- Bank, Hernösands Ensk., 113 Cokes 61, 806

pyrl!....... 50 . 114 Dagens Nyheter ,'... 46
Advokater 2 b, 23, 24, 30, Bank. Sthlms Ensk., ä Dahlbäck,' S.,·jur.'kand •.· 52

38, 45, 52, 802 bakpermens innersida. Dahlheim & Engström,
.Afloppsledningar " 831 Barnförsäkring 362 Vinhandlare
Aktieb.Acetylengasverk. Beck, F.&Son, Bokbind. 21 Dekorering, ä kartan

Sol & Securitas 44 Berglunds Kappfabr 687 samt '29
- Arvika Ullspinneri ä Betonarbeteu 59 Dietetiska medeL....... 21

kartan. Biljardkläde 22 Distribution af cirkulär
- Bris~ng&Fagerström 96 Birger Jarl 804 och tidskrifter 50. 801
- Calor, ä kartan. Björkenstam, Fr., StWms Djursholms Villastad 685,686
- Ekmans Nya Snickeri- Expressbyrå 801 »Draperi-Ventilering»... 42

fabrik 36, 37 Björklund & Co, F.... 45 Duschapparater '32
- Eminent 55 Björklund, Eric 56 Dörrar.. Ekmans : 37
- Grohmann & Eiehel- Björstedtskaskrif-,spräk-

berg ä kartan. o. handelsinstitutet... 52
Hygytea ........•...... 49 Bleck-. och. Plåtslageri 32

- Landens hissar 47 Bokbinderiarbeten21,80,805
- Leidesdorffska Fisk- Bokslut.................. 52

redskapsfabr. 47 Boktryckeri, ä kartan, o. 830
- Schäffer&Budenberg 19 o. kartans konvolut.
- Skänska Cementgju- Borstar, Tand', o. Här- 21

teriet 59 Bosättningsartiklar 53, 96
- Sleipner [5220J samt ä kartan.

, - Svensk Express 8111 Bouppteekn., ReAdvokater.
-. Wehlen & Bloek-v.. 51 Brand- o. Lifförsäkrings-

John Wall...... 85 bol. Svea, främre per-
J. O. Wengströms mens innersida.

Snidkerifabrik ... ' 832 Brising & Fagerström,
Akvariehandel 2 c Aktieb. 96
Album (F. Beck & son) 21 Brodös.guld- och silfver- 29
Allm. Lifförsäkr.bolaget 362 Brädgårdar, Ekmans 36, 37
Almgren, W. Guld-vSilf- och Wengströms 832

ver- & Silkesbrodös... 29 Butikinredningar 36, 832
Alpacca-Pepöten .... ,.... 57 Byggnadssnickeri,
AlUlniniuln .....•......... 36i Ekmans 36, 37
Annonsbyrä...... 80 Wengströms 832
Antiseptiska medeL..... 21

. Antracitkol , 61, 806
Arbetsäkdon 831
Arboga Margarin, ä kar-

tans konvolut.'
Artificiella ögon......... 23
- ögon (f. uppst. dägg-

djur, foglår &,fiskar)... 28
Asbest 51
Asfaltarbeten 26, 59

Badhus tillverkas. 36
Badkar....................... 32
Badrum 816
Badtält.. amerik. 21
Bagare, annons ä kartan.
Bandager. Bräckband 21;39,

49
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'Register

Cafe & Matsalar, ä kar-
tan o. 40

Cakes &Bisquits, äkartan -,
Carlsson, Alrik 2 c
- C. M 831
Carlssons Söner, C. A 831
Carlströms Nysilfverfabr, 803
Cedergren,Th.,Okularist 23
Cederquist, Justus 2 c
Cementgjuteri. 26, 59
Central palatsets J uridi-

ska, Inkasso-, Aktie-
o. Fastighetsbyrä ... 802

Centraltryckeriet ... 802, 308
Centralvarmapparater ... 55
Champagne............... 17
Clicheer .................• 2 c

samt ä kartan.

25

Egendomsagentur ... 58,688
Ekelunds, O. E., Snick.-

fabr. A.B ,.... 62
Ekmans Nya Snickeri-

fabriksaktieb.,ä bak-
permen samt ... ;.. 36, 37

Elektriska hissar.... .• 47
<Elghorn 28
Emaljögon , 23

I E~~a::~.~~~~~~.~..~~r~~~801
Eminent, Aktieb.. 55
Eriksson, E.G.,sekartan.
Etuier 21
Express, Svensk, Aktie-

bolag, Göteborg 811
Expressbyråer, annons ä

kartan o.. sid.. ... 50, 801

Fabriks- och Handels-
Akt.-bol. Hygyrea... 49

Fahnebjelm & Co 816
Fiskredskapsfabrik 35, 47
Flyttningar verkställas pO,,,

801 samt ä kartan.
Fogelägg (prep.) 28
Fotogenkaminer 42, 43
Fotogenkök 32
Fotogenmotorer e» 80
Fotokemigraf. anst., os.

derquist 2 c
Friestedt, A. W., annons

ä kartan.
Friskluftsimpressatorer 42
Färger .. ; ;......... 60
Färgeri .•................. 31
Fönster, Ekmans... 37
Förbandsartiklar 21,49
Förhydningsmassa ....•. 38
Förtenning, :........... 32
Förtullning-ar ,;. 801. 811



••

Gardiner, å kartan samt
vid [1001J

Gardinstänger 48, 49
Gas' & Fotogenmotorer 80
Gasledningar 816, 831
Geijer & Co 807
Gillberg, G" (Grycksbo) 810
Gipsarbeten 59
Glasvaror 96
Glasögon & pinee-nez, 21
Golf trä 37, 832
Grafvärdar 27
Grohmann &Eichelberg,

ä kartan.
Grycksbo Pappersbruk 810
Grytan, ä kartan.
Gröndals tomt- o. bygg·

nadsaktieb., ä kartan.
Guld-, Silfver- o. Silkes-

brodös 29
Gumeelius, S. 80
-- & Komp. 80
Gummivaror 51
Gymnastikinredningar 832

Hagborn, N .
Hallberg, C. G., Juvele·

rare, ä främre permen
och sid .

Ham pslangar : .
Handelsinstltut .
Handsverks- och Indu-

stri-Tidning .
Hellman, Eva & Co. 40,
Hellstrand,C. A., Brand-

o. Liftörsäkringsbolag.
Svea, främre permens
innersida.

Hernösands Ensk. banks
notariatafdeln 113,

Hissar .
Hollenius, J. F.,

Jurid. Affärsbyrå .
Hotell .
Hushällsskola .
Hvad Nytt i dag .
Hygyrea, aktiebolag .
Hyresbyrå ; ..
Hyrkuskverk, .
- Gust. Joulins [2879].
Hälsovänneus affär .
Hängmattor ; .

Iduns Tryekeri A.B., ä
kartans konvolut.

Inackordering ~nskaffas 58,
688

Inkasseringar 2 b, 30, 45, 688
Instrumentmakare,
- kirureisk 39
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Jacoby, G. L., Kil'. in-
strumentmakare .

Janus vindventilator .
Johansson, Carl, sid. vid

[1001].
Johnsson, Jenny .
'Jonsson, Eskil, se annons

ä kartan
Joulins, Gust., Hyrkusk-

verk (2879L
Juvelerare .

Kaffedepöten, Vestindi-
ska 809

Kaminer 42, 43, 55
Kassafack, sista permens

inre sida o 114
Kemigrafisk anstalt, Ce-

derquist 2'c
Kemikalier 49, 60
Kemisk tvättanstalt .. . 31
Kemiska artiklar 49
Kihlström, F., ii kartan.
Kirurg. instrumentmak. 39
Kloakledningar 831
Klädeshandel... 22
Kokapparater 32
Kokgasapparater 831

64 Kokspisar, Wimans 43
51 Kol- o. kokshandlare 61, 806
62 Konservermg, djur af

alla slag 28
63 Konst- o. skönfårgeri... 31
4l Konstgjorda ögon 23

Kontorsböcker 21
Koppar-o. Zinkspik 20,361
Kornischer 48, 49
Kraepelins byrå f. d.... 35
Kranar 19, 831
Kromotypi 2 e
Kyrkbänkar 832
Köksartiklar 96

24 Kött- o. Fläskaffår, ä .
41 kartan o. 34
40
54
49
58

802

114
47

Laoave y Ca., Vinhandl.
Lampor -
Landens hissar, Aktieb.
Landgren, Ivar .
Laurins, C. F., Söner .

21 Leidesdorffska Fiskred·
35 skapsfabr. 47

Lemons, Adolph. A.B. 60
Lessebo papper, J. Lind 39
Lifförsäkringsbolag, bakper-

men, främre perm. inre
sida, kartans konvolut o.

362
Lind, J., Pappershandlare

en zros 39

Lindeskog. A. W. 28
Lindgren Edv., ä kartan.
Lindmanssons bokbin-

deriaktieb. 805
'Lindner, C. J. 53-

53 Liniering verkställes 21, 805
Ludwigsbergs mek. verk·

stad, ä främre perm en
samt......... 33·

Luftvexlingsapparater... 43
64 Lundgrens Fiskredskaps-

fab-rik ....•............. 35
Lundin, Victor, annons

ä kartan.
Lundins, Erik, Juridiska

Byrä......... 2 b
Lundström, -Joh. & Co. 806
Lund •.all; Sven & Nordin,

Robert, Advokatflrma 45-
Lyktor... 32
Lysapparater 831
Lådor 832
Läderplastik .. .. .. . .. 21
Läderremmar 51
Löfgren, Zetterquist &... 48

39
42.

Manometrar .
Margarin, Arboga, ä kar-

tans konvolut. .
Marmorarbeten 27,
Maskinarmatur, . .. ; .....
Maskinförnödenheter 19,

19 .

59
19

51,
M

Maskinkompaniet 56
Maskinremfabrik 51
Matsilfver 57, 803-
Matt- o. Möbeltyg, ä

kartan samt............ 30
Mekanisk Snickerifabrik,

Ekmans 36, 31
Wengströms...... 832

Mekanisk Vagnfabrik 831
Mekaniskt Stenhuggeri 21
Melin & Kihlström, ä

17 kartan.
32 Merkantila--B)"rän 38
47 Metallbolag, Akerberg &
55 Hellströms 20
48 Metall· & Messingsarbe-

ten 20, 32, 79, 361
Metalltryckning 32
Motorbätar 63
:M:unksjö papp; J. Lind .39
Munktell. se Grycksbo 810
Mälkärl- 20
Möbelatställning, ä kart.
Möbleringsaffår, Il kartan

samt 29, 62, o. sid.
vid fl0101



Salubrin .
Sandberg, Alfr : ..
Scheja, J .
Schumacher, C. W., ä

kartan.
Sehäffer & Budenberg 19
Siktduk , 79

23 Silfver- och Silkes brodös 29
Sjuksköterskor............ 58

23 Sjukvärdsartiklar 21, 39, 49
60 Skinn uppköpas och be-

810 redas 53
Skodon, fysiologiska, ä

kartan.
Skolbänkar 832
Skolor: Björstedtska

skrif-, språk- och han-
delsinstitutet 52

Skomakare 84
samt ä kartan.

Skrifmaskiner 56, 80
Skrädderiaffär ; 86
Skånska Cementgjuterict 59
Skönfårgare... ...•.• 31
Slakteriaktieb. Norrmalm 34
Sleipner, Aktieb [5220]
Snabbtork,Wimans 42, 43
Snickerifabrik,
Ekelunds...... 62

Ekmans 36,'37
Wengströms 832

Snörmakerier ' 50
Soliditetsupplysn. 2b, 24, 802,

8H
Sommarnöjen anskaffas 58
Speditörer - 801, 811
Spirituosa 25
Spisar 43
Spis- o. knäckebröd, ä

kartan.
Ramstedt J:r, Reinh. V. 22 Staket, rut- .............•. 37
Reformhufvar Wimane 42, 43 »Star>, Vindturbiner... 56
Regulatorer : . 19 Stenhuggeri............... 27
Remmar ;.. 51 Stenkolshandl. 61, 806
Renh.-aktieb.Sleipner .[5220] Stenström, J. A.......... 50
Renhorn 28 Stockholms Ensk. banks
Renskrifning med skrif- I . notariatafdeln., bakre

maskin.................. 35. perm ens inre sida.

Mölnlycke Möbelfabrik,
ä kartan.

'Naturaliea1får 28
Nitriol.; '..•..~ [52'19]
Nordfors,A.,·Skomakare, 84
Nordiska. Möblerings-
,Akt. bol., annons ä'

kartan.
Norgren, Wester &,Sten-

huggeri :.
Norrmalm, Slakteri A.B.
Nya asfalt Aktieb .
Nynäs Verkstäder .
Nyström, C. G.,skom.,sid.

Odens Expressbyrå, an-
non s ä kartan.

Okularist .
~ Oldenburg, Uno, v. Hä-

radsh., not-pub], .
Oljor 51,
Omslagspapper .
Ordensdekorationer, bro-

deras .
Orglar, ä kartan.

Packningar .
Palmqvist & Östlund.

plåtslag : .
Papper alla slag, 39, 45,

Parkettgolf: Ekmans .
'Wengströms .

Paviljonger .
Pettersson, Otto .
Pettersson, P. G., sko-

makare, ä kartan ..
Pianofabrik 28
Pilsener-Bier 801
Platsanskaffningsbyrä... 58
Plåt.. , 20, 85
Plätslagare 32
Porsllnshandel . 96
Portföljfabrik 21,805
Pressenuingar 51
Pripps Pilsner 801
Protokollsföring 45
Punsch 25

'Restarting-Injektorer 19 .Stockholms Expressbyrä
Ringledningar .... 816,. 831 ~Fogel- .& Akvarie-

,Risacks Kem. Tvättanst •. 31 handel , .
"Rudens Motorbåtvarf ... " 63 : - Juridiska Affärsbyrå
Rullgardiner' ..... :...... 4.8"- Nya-Bleck- &.Plät·

:Rum och våningar an- slagerib .
skaffas ;.. .58 Räkenskapsbyrå .

.Råttgift ..•.............. ' 21 - -Tidnlngen ; .
Rökhufvar 32,43·- Uthyrningsbyrä .

,Röksugare ' 32, 42 'Sundberg, John .s ,
Rör o•.rördelar 831 •Svarfvare :." ..

.Svea, se främre permens
innersida. .

Svecialäder, 'å kartan.
Svensk Express, Aktie-

bolag, Göteborg .
Svenska Dagbladet .
- Lift'örsäkr:sbolaget, se

bakpermen.
- Metal lvdrkens För-

. säljningsaktiebolag .. ,
Sågspån .
Sängkläder o. sängar, å

kartan samt .
Söderberg. H. G., ä bak-

perme~ o .' 61
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27
34
26

360
800

29

51
32

80,
810

36
832

36
29

80}

2'c
30

32'
52
M

6.88 '
28
49"

801
86
38

811
18

361?7
30

Taflin, Ingeborg ." 35
Takpapp & Isolerings ..

massefabriken Svea [5219]
Takspån 37
Taktäckning ,........... 32
Tapeter 48
Tapetserare, .å kartan, 29

o. sid. vid [1001].
Tegelhissar ..............• 47
Tekniska Artiklar ." ... 49
Termometrar och baro-

metrar 19, 48
Tidbeck, J. H :...... 79
Thule, Lifförsäkringsbo-

lag, ä kartans konvolut.
Tjäders, Th., Byrå...... 58
Toalettartiklar............. '21
Tryckerimateriel ..,......••. 80
Träben :....... 39
Trähus, Ekmans 36
- Wengströms 832
Trävaror, Ekmans 36, 37
.- Wengströms 832
Tvälfabrikater . .. .. .. .. . .. 49
Tvättanstalt, Kem. 31'

Ullspinneri, ä kartan,
Uppstoppning af foglar 28
Ur & Optiska "aror... 48
. samt ä kartan.
Urfourniturer 4~
Uthyrningsbyrå 58, .68,8

r Vagnfabrik, Mek ·831



.....
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WahHm & Block, A.-B. 51
Vakuummetrar 19
Wannqvist, J.............. 49
Vattenklosetter .. .... ... 816
Vattenledningar 816, 831
Vattenmätare 19
Vattenuppfodringsverk 56
Wengströms mek. snie-

kerifabr 832
Ventiler 19, 42, 43
Verandor 36
Verktygsaffär 85
Wester & Norgren 27lYtterman, John .

Vestindiska kaffedepöten
Viktualieaffär, ä kartan.
Villor, Ekmans 36
- Wengströms 832
Wiman, E. A. · 42,43
Wimans »draperiventile-

ring» 42, 43
Viner 17, 25
Vägar, vigter 20
Väktarekontrollur .. _ 19, 48
Värmeledningar 816

809 I Zetterquist & Löfgren 48
Zinkografisk konstanstalt,

ä kartan.

Åkdon, lyx- o. arbets- ... 831
Åkerberg & Hellströms.

Metallaktiebol. 20
Ångledningar 831
lngpanne.armatur 19

Öfversättningar 35, 52, 688
30 Ögon; konstgjorda 23
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J.R. TID BECK
STOCKHOLM

32 S:t Paulsgatan 32

lWe t a 11 d uk s v ä f v e p j * Sik tf eb p ik
lYIe t a 11t p å dv a p « f a b~ik

Telegrafadress: »METALLTRÅD».

Tillverkar och försäljer:

Telefoner: Riks 5523, Allm. 3238.

SIKTDU,K
af jern, messing, koppar, nysilfver etc.

SIKTAR och S'ÄLL
af tagel, jern och messing, för hushållsbehof och fabriker.

( ,

'Firman etableradi1840.

,Galler och Nät
till skydd' för hissar, maskiner, fönster etc.

-Slasksllar, oumbärliga för slasktrattar; håller' dem alltid rena.

Spjällsnören af metall. Eleganta, billiga, hållbara.

Tafvelsnören med klammer.

Säkerhetsnå1ar, Knappnå1ar, Kedjor för kronor och lampor.
Meta11trådsarbeten, alla slag, efter modell eller ritning.

Priskuranter sändas på begäran.
5 b.



80s. GIllIllii AUllousbyrå
Grundad 1877. NYA .ANNONSBYRÅN Grundad 1877.

Expedierar annonser till alla tidningar och tidskrifter i Sverige o. utlandet
billigast och bäst.

Allm. tel. 5593 och 7800. Rikstel. 107.

Telegrafadress: RNNONSBVRAN.

Drottminggeten 2, Stockholm.

Synlig skrift. Största hastighet.

Lätt anstag. Ger största antal
goda kopior på

en gång.

SKRIFMISKIRER SUR kostar endast 200 kr.
Å lager föres stort urval af Skrltmaskinspappet', Karbonpapper i flera farger (för

mångfaldigande), Posto, Skrif-, Brochyr- och Emaljpapper, hvit och kulört kartong m. m.
Maskiner för Boktryckerier och Bokbinderier, Elektromotorer, Gas- och Fotogimmotorer,
Pumpar etc.

Allm. tel. 54 58.
Rikstel. 4230.

Telegrafadress : OUMrELIE~NA.

Gumrelius & Komp.
Drottninggatan 2. Stockholm.
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