
l. ANN ON S -AFD ELNlNG.. ~ - , .\ -

c. GOTTFRID ..RYSTEDT
Vasagatån 38,. St,oek~O~~ C?~

Telegrafadress: Ingeniör Ryste~t. Riksteleion3:72. ,Al1m.Telefon 57'50.
Levererar fr.ånlager i Stockholmeller direkt från fabrik~rna: '

" ' ' .'" I "

HÖGANÄS-BILLESHOLMSAKr.flEBOLAGS
'" . \ - " 'lt <",' l;; ,

, , . Eldfa.sta. t~gel och leror för alla tekniska behof; .
stämplar: .Bjuf. F2», ,Bjuf F», »Bjuf K», ,!3i11esho,lm:o,»,Höganäs., ,

, . '>StabbNP> och)»*Stabbarp*>>., . .. .
Skromberga Stenkols- & Lerindustri-Aktiebolags, . ' ,

, , Sa.ltglaserade Lerrör, Brunnar och Krubbor; GQlfplattor; ,
Trottoarsten; Trottoarklinker ; Klinker för Kanal-,. Kaj- ,0, 'Grundlflurar ;

Fa.sadklinker och Byggnadsornamen't.· " '

Runda Pelarskorstenar m. m.

BUL TFABRIKS-'~KTIEBOLAGETS \
Skrufvar, Muttrar, Nitna.glar, Blecknitar, Trägängade Bultar,

Rälsspikar, Skarfbultar, Flänsmuttrar och Mutterbrickor m. m.
»Fenestra» -fönsterbågar, -galler, .m. m.

. . ., ~

Portlandcement. . Gips ni. m.

.Tltför alla sorters arbeten enligt
C. R AB I T Z'" Berlin, Patent,• . ooh . ~

C. B E I N E'S, Bochum, Patent å Scagliolplattor
. såsom' " '

Eldsäkra mellanväggar (cloisonväggar,braudväggar); eldsäkra tak, golf, bilaN;
eldsäkra beklädnader af järupelare, järnbalkar, järn- och'träkonstrukti<?uerj \

eldsäkra vindsafdelni(1gar" eldsäkrayarmlufts- .och .ellakueringskanaler.

Beklädn~der .af' isolerand~ I Korktegel "
för, ångpannor,v.a~t~HP'ehållli.~e _och :,ångrör, för väggar i värm-

luftskanaler, för. beklädnad af fuktiga stenväggar m. m.
Ios~'sehe Väg~bejklädnad8pi~ttoraf Emaljerad Zink;'

fullkomligtliknande och ersättande de dyra porslins-väggplattorna.
r . )s~NiTAS~"'~golfrrlassa ' ..

, för beläggning af'utslitna trägolf m. m.
Ådres8k~ 1912,

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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STOCKHOLM ::: l<~ara Södra- Kyr~ogata 14
. .- ,'{ .

Generalagentur för

SCHÄFFER & BUDENBERG
'g. 112. b..E, Magdeburg-Buckau

STORT LAGER AF air .slags '

A N G P A N N:'E:·.oc h
'MASKINARMATUR . ,

ManomeJrar och Vakuumme~rar, alla
slag, hvaraf mer än 4,millionerutförts,

Original-Restartiog-Injektorer,
Fyrapendel-, E~akt- o. andra Regulatorer,

Pyro- och Termometrar, .
Ångpumpar, system Voit,

Kranar och Ventiler af järn och metall
för mättad och' öfvertiettad ånga, .!

Vattenståndsvisare och Glasrörskranar ,
Matarepumpar ochSäkerhetsventile~,
~....,. .. .~' 'i,.' ~"

Lubrikat(fr~ och Smörjkoppar,
Pulsometrar och Eje~torer,
Indikatorer, Slagräknare och

, Tachometrar,
Väktarekontroll-ur m. m., m. m.

EGEN MANOMETERVERKSTAD I STOCKHOLM
för tillverkning af nya' Manometrar ocb reparation af gamla.

Generalagentur för: HARI!Y's VAKUUMBROMSAR,
The Vaeuum Brake ,C:o L:td, Wien .. tD:IJ BRESLAuER' c

lIIETAlJLGI!PSSEREf, , ti1l~~f~~in,g':af Wolffska och Wolt-',
, ", mann-vattenmätare.' - .

. ,
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afMETALLER
& , Blytråe

tlkls Nicht, TenrMä.ssing~manufakturar l ar. Nickelanoder
Kopparplåt,'BJeckplåt, Babbits~metall,. Nickel, Vismut
Antimonlum Regulus, Koppartråd, Zink, Mönja, Salmiak
Garkoppar,Ziitkplåt, Skeppsmetall, Järnduk, Saltsyra
Deglar, Fosforbronstråd, Zinkspik, Wienerkalk, Slaglod
Kopparspik, ,.etallbult, Kopparbult, Målkärl, Vikter, Vågar
Åskledarespetsar, Kopparbrickor, , ~ Balanser, Nysilfvertråd
Mässingsplåt, Mässingsskrufvar, -§::1 Fosforkoppar, Glaspulver
Mässingstråd, Kopparbottnar ,I ~~Kvick'silfver, Fosfortenn,
~opparnit~r:, rinsbachs~'åt,' .~ s: I Nysilfv~rplåt,. Svafvelsy~al
Askledarehnor," Kopparror, .a..~ Stearlnella, Delta-me!all, Spik,
Pinsbachstråd, Zinktråd, .Koppar- & Mässings-Angtuber,
Mässingsduk, Zin.kbtilt, ~ .Kranar Smärgel, Smärgelpapper,
Fosforbro~s, Stanqiol, Flintpap~er, Smä,rgeiduk m. m.
Aluminiunl, Grafit, *_' ~_
Mässings-Skostift, - _

Galvan. järnpl~t, Vid ...köp aj stö~re pa>rtier:tordt.dagens
Mässingsrör, .' ,.' lägsta .noteringar, infordras .

. l' "
Schellack, Kontor och-Lager.: "~o,Blyplåt, , . _ l'

Blyrör, N:o 22 Mästersamuel~-Da:tan N:o'22Bly,

Filia~;
13 Lilla Nygatan 13~

, ' ,., ,

, . Post- och 'I'elegramadresa-
:ME.TALLBOLAGET

, .STOOKHOLM.
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"/<', " ,

'"' Rikste,lefoner:
~" . . .:'~
AI/~. telefoner:

l

42 43, 83 93 och '
8891.

;{

~''49 36, 88 91 och
, :',,; 3093.

OBS. Platsanskaffnings-afdelningenstelefoner ärö
Riks. 12907 och Al/m. 235 80.

:•..Stoct~olms Ut~,[Oings~yrå.
12 Kungsträdgårdsgatan 12

,KONTORSTID kl. 9 f m.-5. e. m.

B;ypåQ. gpun,dad 1894 __
UTHYR

större och mindre våningar, dubbletter och enkelrum,
omöblerade eller möblerade, äfvensom butiker, kon .•

' torslokaler och~dm'marnöje;'. '

FASTIGHETS-AGENTUR •
" för köp och försäljning af Slads- och Landtegendomar,

Villor och Tomter. , ,
OBS.! Alla kontrakt och handlingar upprättas eller
granskas af Byråns jurist. ; .

INACKORDERING
i bildade och respektabla hem i Stockholm och lands-
orten samt i utlandet.

PLATSANSKAFFNING
för bildade platssökande ·SS.I oärdinnor, lärarinnor,
barnfröknar, affärsbiträden m. fl.

UTLÄNDSKA AFDELNINGEN
tillhandahåller tolkar och, ciceroner, verkstället
ÖfvepsättningaP och meddelar Sppåklek-
tioner.

Bref besvaras mot dubbelt porto.

OBS.! Byrån har öppnat Filial i N:o 16 Kungsgatan, 1 tro
(invid Drottninggatan). Rikstel. 2099. A//m. tel. 26280.
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YBuBtariskaMatsalarna & ~BnsionatBt, .- . .
Drottninggatan 94,1 tro

Allm. tel.i26Q 55..
>

,'God 6ch-Jiär.a~de,,~~st;'tillagad enligt
'~e v~ten'skapliga'principerria.. .

. Middagservef~i från kl. I half'4-5.
T.iden kan dock- 'iindras efter ö/verens-

'" . . "

kommelse.

Augusta ·Rydel~.

'. Notarius Publicus

'UN'O',QLDE>NBURG;
, .\ I '.

v; Häradshöfding, Auditör i Kungi.: Flottan.

~ ~
Tjänsterum: ,SkeppsUron N:o 8.

PRtVATjPRlST. ::,
Ledamot af Sveriges ~dvokatsamfurid.

Personlig mott~gningstid .kl. 9!30~10,30 f.m., 2;3'e. m. ' ,
Kontorstid kl., 9 f. m.-3 e. m.

l'
Växlar till protest emottagas till kl. 3 e. m. -,. ~ .

~, .'
, 'lP c' ': •..• '

Rikstel. 1406, Al/m. Telefon 2936.
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,II;: 1

====== Kontorstid 9-4.' --- ~. \ .

. Placering af'

Inteckn ingar, .....{
\ ,---'....._--
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SÖDEltMALMSTORG -

:r-e Ic O rra.rrr e il d e-f a'r
sitt, .

välsorterade 'lager
af )

...•! \)\t\tt ,le. S\l\t\\UOS~.
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r

"',L.
Därmed åstadk~mmlls'.eri jämn; slät 'och fOgfri, prydlig, lätt rengörbar

och hygienisk golfyta !tf utomordentlig styrka' och hållbarhet.
Patentputsen åstadkommer, icke damm och är okänslig för värme-

och köld, så att den äfven ersätter kakelugns. ocbaplsplan af sten.
, Patentputsen kan anbringas på och fäster vid hvarje~underlag, som,

är" tillräckligt fast och stadigt, äfven å trappsteg och väggar m. m.
Patentputsen utföres i flera olika färger samt i tre olika kvaliteter,

afsedda för golf af olika art.

:Granitputs
är afsedd för lokaler med, mycket stark nötning och användes för bu-
tiker, kafeer, skolor, kaserner; verkstäder m. "m.

, .. Marmorputs .,',
med ,fin mllrmohiknande i'Yt~.,för kök, hall~r; tamburer ioeh kb~iidorer
butiker, badrum': toaletter, 'm: .m, o,.

, '." . Par~.ettp""ts, -"
med träartad, 'finslipad och blankbonad' yta, ersätter parkettgolf i bo-
stadsrum, matsalar, ämbetsrum, balsalar m. m.

Patentputsen i mer än tolf års tid pröfvad och befunnen ..oöfver-
träffad, användes bl. A. af Kgl, Fortifikationen, Kgl. Flq~an, Ofverin-
tendentsämbetet, Stockholms Stads Byggnadskontor, Ofverstyrelsen
för Stockholms Stads Folkskolor, Armeens kasernb}'ggnader, offent-
liga och privata sjukhus och skolor samt i under Hälsovårdsnämn-
dens kontroll stående butiker och andra Iokaler,

Brpschyr, attester och prof .på begäran .
. ' .~~.. '!

.

T:" Söd~r 1210. Adolf Rydholm R. T. 6220.
Civilingeniör.

19 $:t."aulsga~an, STOCKHOLM~
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Aktiebolaget

Wester & cf\lcrgrens
~el{cinis1{a S.tenhttggeri,.,

Kontor: TorkEU-Khtifssonsg. '31, Stockholm.
" , .' " (2:a huset fråp. Hornsgatan.) "

.! ·l1tröt' ( . , )
.M··arm'orarb:et'eri

, ~
såsom: Spislar. Kandelabra~ .tor 'elektr. belysning, S~Iiackbord, M6bel-.
marmor, Sm6rvågar, Diskskifvor, Väggbeklädnader och Golf i olika
färger och mönster, Trappsteg och öfriga marmorarbeten för husbyggnader

in. m.J'm, m. "
, Ständigt 'lager af ,

'HUlT' och' GRÖ,N MARM,()"R
samt

Ölands kalksten för Trappor och Golf.
GuJdmedaljer: '

Stockhobn.1897. Gefte 1901.
Telegrafadrese:" ~Marmor» Stockholm ...'



. .~.

:: Lundgrens, Fiskredskapsfabrik ::
(KuO~J. Hofleverant:ör.) ,

Al/m. ITel 1022. STOCK HOLM Rikstel 2122. ' I

, . 1~ S1;orkyrkobrinkel) 12,.' .
lrekommenderarhos Herrar Amatörer, Yrkesfiskare och Återförsäljare sitt
-stora, riklig~nförsedda och väl sorteradelager af alla sorters .::= V~rkligt ..prima ,FiSkredskap ::
" . 1 parti och minut till yttei'st modepata pl'lsel'. .
• ••••• I Hängmattor •.••.
:Starkaoch välgjorda~slväl knutna som af väf, största sortiment till biUi •.gaste priser.

Obs.! Litografierad priskurant i 'bokformatgl'atis på begäran.
Obs.! ltenörsäljal:e erhålla rabatt. .' .
Obs.! Tillerkänd Silfvermedalj i Stockholm 1897. Guldmedalj' i

BergelI 1898. Första priset, Stora Silfvermedaljen, i Ge:fle1901. Guld-
'medalj vid l()()·års Utställningen i Karlstad 1903. I För~ta priset, Stora
SiVTermedaljen, i Norrköping ]·906. Första priset. Stora Silfvermedaljen,
i Orebro 1911. . .

(Q) (Q) fQl. Jg). (Q) (Q) , (Q) (Q) (Q)' (Q) (Q) (Q) (Q)

e. o. Uofrättsnotarien
I

F.BONELL.
Floragatan 6, Stoc,kholm.

Boutredningar, Bolagsbildningar, Inkasseringar, Rättegångar
. och öfriga Juridiska uppdrag.

\Personlig mottagningstid kl. 9-10 f. m. och 3~4 e. m.

Rikstelefon 9168... ©©
(Q) , (Q) (Q) (Q)

;

Illlm. Te/efon 7175.

(Q) [Q) (Q). [Q), [Q)
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~.,8,?H9rr:'sg.~~,an83:
" \

SpeciaUte':';, ~
- -'

Väskor ~ ,PortfiiL;arbeten- -
"Allm. Tel.' 30735 - -- : Riks Söder :t 49 '

STOCK.-:iOLM-

,"

:,\,- ,
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f~ d~Bi~a~k~
Konst- och Skönfärleri & Kemiska Tvittanstalt.

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

. arbete. . -

Gardiner,

I •

OBS •.! Herr- och Damkläder. behö,fv~ej. ~t!nder.
sprättas. '

_ i.l

. Alla slags siden färgas utmärkt väl (a la Resort), och er.,.
håna tygerna ett, va'ckert och nytt utseende.' ,

Postadress: C. d. R I S A C K.

69 Drottninggatan 69.
\

Allm. Tel. 10165.
61 Kornhamnstorg 61.

Allm. Tel. 22 13.

Fabrik och Mottagning:

30 A Grefturegatan 30 A..
Allm. Tel. 75 26.

Order från .landsorten., expedieras skyndsamt. -



30 -

.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::=:l:::::::::::::::::::.c.. , .', .... ' ' . ,c." . c' , .•••• •••• ••:: \. ::

n,toIPes. ~E1P'~Ss~,1,,-l'
II f\~ifllttninJsl_p l
•• _. - . :" ~ 't'\~ :,' . '_,', ";'! o'".~~"'~1 . ••

:: 37, ,Sibyllegatag;<,;3?;r",c". . ::
::. ,'''' A ,'.-.'~. ~.I_·: ,- '~f'~:·." .',\..\ . ::,,,i'-' _,l~;·j'- '.: .=
5i AI1~. tel, si 5S: .' . ", ,(" ·)?ikstti1!'7i 12:, ii c

:: -. c , ~. _ '~'_\., ';.., _.I-'i<::,1. ,,~". ','._" ::

•• 1 ••.., ,. '" ..;~-", ! ~ ;'-'7"t: ••

ii' Solid. c Allt arbete utfQ(es,: tinder ,funt. ansvar ii
..'~; ,-.: r l -, '(' " !'"~,,''''' ••n·,' af.' vant 'och ' nyktert folk till "billigast möjliga \ 'ii.. . ...•• ••:: pris. :: ,)•• •••• ••:: - ,~"" " ::,l: Utför allt hvad till facket hör, såsom 'fl)4tningar, :1.
•• ••
•• o' d" I ••:: större och mindre.: savar -inorn sta en som til ::•• ••
:: och från landsorten (inklusive p.ackning ar och ::U c G
••• o ••
:: emballering), 'all slags -transport till oc_h. fran ::•• ••5i ' , , ,jätnv~g och ångbåtar: Kassaskåps-' och Pill 110- ii.. ' '..
55 fJyttnin~ar. .Omflyttning i våningar. Piskning ii
••• ••:: och Wrvanng af matto}: m. m. ", ::
:: .!<_.I', ••. ,.1'(". ::

•• ••5i Rekommenderande mig i allmänhetens ii
•• o ••
~: ===== benägna h~gk9mst ===== ::

:: : j. it. ,i lIr
•• t •••• ••:: .Högaktningsfullt ::•• •••• ••.. S ..Ii Edvin. iiderström, Ii
5i ' ~ Innebåfva,re.~ -:' :l .;» 5i
•• •••• • •••• ••l! ".,~...", ,"; ':,':~'~;'_~,1-,., ~~.;''o' .'~~ ~ :', .: '--::; :~_r ,., . ', :1..~:a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:'•••••••••••••••.••••••••••~:..............•. ~ !............. ....•~ .•~~.~~ •.
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utför Plåtslaqerlarbeten, Taktäckningar m~d koppar,
skiffer, zink samt galvaniserad ,och svart, plåt, " ' ,

Spis-., och Kaminr~r, Röksugare," lakstrykningar och
Reparationer m. m.

Förfärdigar 'alla sorters 'Bleck~; Koppar-, Zink-· och Mäs-
singsarbeten samt allt slags Metall~ryckning.,

Rustningar m: fl. arbeten' för teatrar, Skylt-, Gatu- och
Järnvägssignal-Lyktor; Lampor" FotogenkÖk och Kok-

" • • l.

kärl m,; m.- ' " .

Badkar och Duschapparater.
Förtenning med rent. Engelskt ten,~ alla dagar.

'Obs.! Beställningar f:åI\ landsorten e~9ttagas.

Palrnqvlst &:. Östlund. ,
28 Lästmakarega,tan ,28,.',

'T~I;; A1lm.5286. > ' ' ", ,',"" Ri'ks:'53'87~ ",



, I Lager ,af,: u

Krut, GerlIr, Jakt-,Fiskredskap,
A,m~u"ition och Sportartiklar m. m.

>Jak~'gevar, ,
Engelska,. Belgiska, 'I'yska och Huskvarria.

Hundbröd Hundbröd
22 kr. pr säck

innehållande
50 kg.'

50' öre pr kg.
i, påsar a ~l/!
, och 5 kg.

Hundkorgar, Hundhalsbandoch Koppe'.

. .Fyrverkeripjäs~r.
Kulöptti Lyktor, Facklop,

Dynamit, Stubin, Bepgskput,,
Skidor, Sta/var, Kälkap 'm. m.

Adre8.kalend.m 1912.
3
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I

Sla~t8riatti8~ola08t Norrmalm
Stockholm
Tillerkänd Snrvermedaij ,å

Stoekholmsutställningen 1897, Geneutställningen"190t.

Kött-, Fläsk~ och Korfaffärl
~ (Försäljning i parti och· minut.) I ~

~ Kontor, Skiktericoch Korffahrik: ~
~ KarlbergsvägenNrrfs 7'7 & 81. §
::::l • '. :';-
~ RIkstel. 1722. Allm. tel, 7907. . "" tt1
~ Fö:rsäljningslokale:r:. (b ..

.q 28 Begeringsga.t~n 28. ~
~ RiksteI. 2003. Allm. tel. 69 98. "

~ 26 Borrla.ndsga.tan .26~ld
OJ Rikstel. 8198. Allm; tel. 8120. - ~
OJ o "rn
~ " 9 Kungsga.tan 9. ro2 RiksteI. 12 32. Allm. tel. 42 68. ~

~ .;' 35' ·Odenga.ta.n 35. ~
~ ' , Rjk~tel. 20 03. Ållm. tel. 8643. l:r
; 22 X a. r l a.'V'ä g e n 2 2. t::s
:r: Rikstet 21 79. AlIm. tel. 1 54. ~

~ 57 Kungstensga.ta.n 57. §.
::§. Rlkstel, 21 80. AlIm. tel, 112 80. ~

~ ~c:: 68 St. B~~stuga.ta.n 68. ~
~ AlIm. tel. 228 54. ~

62 Ka.rlbergsvägen 62.
r

, Rikstel. 22 28. Allm. tel. 13070.
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(f. d.' Kraepelins Byrå)
l "

, "

Stoekhol~s c äldsta mas.kinskrifningsbyrå.
Innehafves sedan 1895~af ,Ingeborg Tafiin.

;

Renskrifni ng!?afde.1ning: Maskinskrifning. Mimeografering. Hekto-
graferlng. Handskrifning. .Adresseringar. Rundskrift.

\.#

Öfversättningsafdelnin~: Öfversättare med fack- och akademisk
bildning inom de flesta europeiska. språk.

Särskild a/delning för korrespondens, '--Uppdrag för
•• denna afdelning' kunna intelefoneras. #f'

. .'

Diktamensafdelning: DIKTE~INOSAPPAR~T, stenografi och ma- .
skinskrifning.

1911 utvidgad lokal me(I' flera enskilda diktamensrum och
rum för mindre sammanträdeux

Försäljningsafdelning: försäljning af skrifm~skinsutensilier. Spe-
cialitet: Carbonpapper och skrifmaskinsbandaf Kungl. Kontroll-
och Justeringsstyrelsen godkända för användning' i statens tjänst.

Undervisningsafdelning-;, Ett; begränsadt antal elever m~ttagas rör,
praktisk utbildning.

3 6 ,I{lata' Västra K9r1{ogata
d

3 B.
,Kontorstid',9~5. .Lördagar 9-4.

Andra tider efter öfyerenekommelee.

Riksie]. 60 61. $tockholms Tel. 11702. '
. .
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, ,

N. ,A.~B.

JEJÄ:E1ERS' BYRÅ
Brunkebergstorg 12

STOCKHOLM
~Ikstel. Allm. te,l.

4848 8440
8438 4644·

Tjätlers Byrå

/

, Rör,såljning av-stads- och landtegendornai; och villdb ;

Uthyrning av våningar, affärslokaler 'och villor.
.

Placering av prima inteckningar.

lnackordermg, Platsanskaffning.



N. A.=B. ,-

]J~~IDERS 'B'Y;RA~
Brunkebergstorg' 12 - .

" ,

STOCK HOEM
f(ikstel.

>

Tjäders Byrå
,

4848 8.440,
8438 4644'

Försäljning av- stads- och landtegendornar oeh villor.

Uthyrning av våningar, affärslokaler och villor, i{ J

Placering av prima inteckningar. i' t

Inackordering. ~:" Platsenskattning.
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ÄKTIEBOCÄGET

F. JO~SQ~ & C9
Kontor. och brädgåtd:

R. t. 1345. A. t. 37 05 och 30 52.

Ångsåg och hyfleri:
-Igelsta, Södertälje.'

RIKS
3522

ALLM,
11016

- Svensk Förhydningsmassa,
prisbelönt vid Hälsingborgs Industriutställning 1903,

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

Är under dagligt bruk å de flesta offentliga platser, såsom: Kungl. Flottan, Skolor,
Sjukhus, Ämbetsverk,' Affärslokaler, Fabriker, Förstugor, Balkonger, Väggar, Bad- och Bo-
ningsrum. , J •

Profre~ och Broschyrer gratis på begäran.
J. SCHEJA, Stockholm,



Eder ny skräddare..
l

försö'l{ lAN '6. . i.

,

Alltid Nyheter!
I ,

Garanterar passningar in i c'' ';,'

,
. minsta detalj. .' I

(Reparationer utföras, allt till moderata priser.)
~ .. '

\ I

Allrrt. Telefon 22244~

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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Kungl. Hofleverantör.

NorrmalO\lstorg.

Hattar.. Kr. 7.50.

Skjortor, kuL..................... » 4.5 o
Kragar ,................. .... .. . » 0.5 o
Halsdukar 4 ••••••••• ) ••••• : ••••• - '» 1.25

Handskar.......................... » 2.90

Skodon, Herr- & Dam- » 15.00

ENSAMfÖRSÄLJARE .
- för-

BINDSLÖjDEN
- LAHOLM.

Tröjor, Strumpor, Mössor, Vantar i flertald färger
och mönster för Damer, Herrar, flickor, Gossar.

I

RES,EffEKTER
. tillverkas på egna verkstäder.

SPECIAl:.ITE:
Inredda väskor med kundernas egna toalett-======= artiklar.
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\I', . ''. \ 'I 'I.Automobilkosty~- Hästsport- .
III afdelning, afdelning, ,

IIIB,indslö~ds- ' " Käpp-ö Parap,iy- ',,',
p 'C· .. , , P rf IID igarr- "a ym- '"
IiCivilskrädderi- ",Reseffekt-l "III " ,"' 'r
II Damblus- , ,'" Skjort-Iii' Il' Halsduks- . " Skd~, " "IHandsk- Unitorrnseffekt- "
Ii Hatt- &' Möss- " Uniiormsskrädderi-.

I~, I '

1__ 5 % rab'att vid kOht?ntkÖp·för25.-·k.~<?nor.; ,
. _ 10' % ».» '», 100.-' »

§§ , ,I' Militär Ekiperings. Aktiebolaget
~ . - Kungl'. Hoflever~ntör- et.
D JN~rrmQlmstorg.

"
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, ~~~~~.a1\1\~~:!\~1\~
. l ~

$ven-Bko' 00 00 00 00

.~lO-B'f örs~kr ing-B"
1_ l, _

@ 00 ]Ikfie601agef,
. Stiftadt 1884,'

meddelar försäkring af spegelglas i fönster,
. r

dörrar, trymåer o. s. v:
.' ,

Slussplan 63 B (Räntmästarehuset),

Stockholm.
Rikstel. 45 24. Al/m. tel. 26 96;
I

OBS. !Skyndsam och' liberal skadereglering.
pBS.! Fasta och billiga premier. " " l
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STOCKHOLMS .LÄNS

(stiftad år 1862).

! '\ '

HUFVUDKONTOR i Stockholm: 39 !?,rottnirlgga~an
öppet helgfria dagar kl. 10 f. m.-3 e. m.

f\FDELNINOSKONTOR: t~r
i Liljeholmen (skolhuset): fredagar kl. 6-8 e.lIn.
i Gröndal [templarhuset] : tisdagar kl. 6-8 e. m.
i Sundbyberg (kommunalkontoret): lördagar kl..

4-6 e. m. ' ,
i Kungsholms Villastad (Alviks skolhus): mån-

dagar kl. 4-6 e. m:.
i Gustafsberg : (Brukskontoret).
i Nynäs (blindhemmet): onsdagar kl. 5-7·e. m.

Vid samtliga dessa kontor verkställas såväl insätt-
ningar som uttagningar å motböcker med sparbanken.,

t
Hemsparbössor '

tillhandahållas på begäran afgiftsfritt.

Högsta ål motbok innestående belopp,hvarå ränta
godtgöres, utgör 10,000 kronor. Ränta å insatta me-
del goQ.tgöres från insättningsdagen- _-

Motbok skall årligen under februari månad upp-
visas för ränteinföring. _ -

Lån meddelas 'mot 'säkerhet af inteckningar i fas-
tighet i Stockholm eller jordbruksfastighet -på landet;
hvarjämte lån utlämnas _till kommuner och samfäl-
Iigheter .

•
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~nlita och sprid kännedom om

I SVBrigBs O fBotliga arKBtsförmBdling
.'/ , I. II- (under stateris lednmg och kontro ) - _

•••• Konfor i olika delar af landet. ..•
, ., \

Sverlges oWentliga arbetsf'örD;ledling
har till uppgift att- söka bereda arbetsgiJvare bästa möjliga arbets-
kraft och arbetssökande det arbete, hvartill de bäst lämpa sig.

Arbete och anställning af alla slagförmedlas,
~ AFGIFTSFRITT ....••"

för a~betsgifvare och ~rbetssökande,
för Jnän och kvinnor" för stad och land,
till jordbruk och bruks rörelse, /_till industri och handtverk,

till handel och sjöfart, till husligt arbete m. m.
,OBS. !-ifven tillfällig al.'!bat skJ!af t anskaffas.

Anlita närmaste offentliga kontor eller ombud!. ..-----

\
'\

STOCKHOLMS STADS ARBETSFÖRIVIEQLlNG.
HUFVUDKONTOR:' -ilfdelningskimlor:

.a.1)~H$
Regeringsgatan 113. J.,+,,~.r,.., Högbergsgatan 37.

~ c>'
Manliga afd. ' •• III Manliga afd. _

l}iks oc~ Allm. tel. 42 15. ~ ; Riks och Allm. tel, 34,83.

Kvinnliga afd.. ~~J'.l''' $' Kvinnliga afd. -
Riks och Allm. teL 40 47., : € lI\ 'Riks och Allm. tel. 3074.

rFöreståndaren (hufyudkontoretj.. RiksteJ. 4t 97 och Allrn:,tel. 7020.
Expeditionslid : kl. 9-4 (lörd, 9-2). Telegrafadress: Förmedlingen.

Obs. ! Afdelningskontortit är i första hand afsedt tör arbetssökande,
bosatta å Söder, och arbetsgifvare med verksamhet i denna stadsdel.

Arbetssökande skola alltid personligen inställa
- I , sig å Arbetsförniedlingen ocli höra vid 'inställelsen medhafva

• betyg och rekommendationer. l' t,

Arbetsgifvare må äfverr skriftligen eller per telefon
eller telegraf aflämna sina uppdrag.

\ ,

Obs.! Hvarje arbetssökande, som hänvisas till en arbetsgifvare,
medför ett anvianingskort, hvilket arbetsgifvaren flnm9das att, genast
ifylla och återsända till 'Arbetstörmedltngen.
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Inkasseringar,
Rättegångar,

Konkursbevaknlngar,
, ". 'S.ol,Jtrea'tfingar,·",

• Affärsfötsäljningar m,' m.
l

OBS.! Billig inkassotaXa. ",'l)

verk samtKommissionärskap vid . Ofverrätierna
öfriga juridiska uppdrag.'

AlIm. Tel.
28439 S' g 18 20 Allrn, Tel.tortor et - . 26439,

Maskinskrifning, Handskrifning, Betygsafskrifning.
. Kuvertskrifning,) Adresskrifnlhg m. 'hl .•r ,

Duplicering af skrifoelser i stårt:e antat. '

.J - , Nit ombesörjes till extr« billiga priser: \ ' .
I

Ytterst noggrant utf'örande: ~. . ,', Ferm expedition.

Rlla koricep..t ämt-iJ' efter. fillsägelsf!.
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Innehafvare af:
Norra Expressbyrån
j Tegnersgatil" 19

Telefoner:

Riks'17 02
Allm. *881, 2822

Innehafvare af:
Vasa Expressbyrå
Uplan~sgatan 40

Telefoner:

; R'iks :3149
Allm. *8925, 6829

Ombesörjer
I

Flyttningar, Emballeringar, Packningar Inom Stock-
holm, landsorten samt utlandet. Egna hästar. Sjuk-
transporter ~~d .Stllles pate~terade .sjukbår,

Transporterar
Pianinon, Flyglar, Kassaskåp.

Spridning af
Kort., Cirkulär och Notiser. Befqrdrar Bref och P.aket.

Förmedlar ' ' "
Köp och ~yten af Fastigheter, Landtegendonfa'~ o. t

Villor. " "
Verkställer'

"-Uthyrningar, Inkasseringar. Vicevärdskap åtages.
ii; - Tel. för F'örmedlingsafdelningen Riks 1702,AII'Ill.,*28 22. •• st Jo[
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}!efferguisf ~. höfgrell
T APET":'AFF ÄR ..

Rikstelefon 30 ss. STOCKHOLM.
-----*-----

JtJIm. Telefon 83 SS.

GFörsCiljningsmagasin:

1 & 3 Humlegårdsgatan 1 & 3.

$törs{a lager af

S\Jens~a, Franska, a:ys~a ceh En~eJs~a
Tapeter, Bårder och Dekorationer

samt

Takrosetter, Rultgardiner, Gardinkornischer, Portiär-Stänger,
Gardinhållare och Papp m. m. till billigaste priser.

8 Oxtorgsgatan 8.
~~--- STOCKHOLM. =-. ..:::=---;-:--

Al/m. telejon ?27 22. Rikst~lejon. 53 12.

Biträdande af exam. jurist.
Kontorstid: kl. 10 f. m. till 4 e. m.

Byrån åtager sig rättegångars utförande vid alla svenska domstolar samt Inkasee-
ringar, förmedlar köp af. fast egendom, inleder affärsföretag och upprättar bouppteeJ(.

t)ingar, testamenten och äktenskapsförord.
Därjämte vill byrån använda synnerligt bemödande på att medla mellan tvistande,

som vilja förlikas' utan rättegång, sa~t att söka åstadkomma ackord mellan gäldenärer
och borgenärer utan. konkurs.
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tttttt*tttttt+tttttt~ttt+t~,

.mässbakart Jlnt~p~ndt~
ocl) alla sorters 'KyrkObrod~ri~r' förfärdigas., 6amlabrod~rier
transporteras ocb enoceras.' mässkjortor ocb pråStka.,.,o~ efter:

.beställning. 'iuil~ocl) militära uniformsbrod~H~r

,
sr. €riksgatan 35

Jlllm. ,at KungsB. 1i8. _

l , . I

g. IV\T ANN.QVI:S'E·, -

'> Sv~rfve~" & Snickeri.
Etablerad i -Sto-ckholnt år 1882.

( .

'fabriken iförlagd i Bromsten lfrån den 1 Oktober 1911',
, ,"

med postadress AlIn~~~l" Spånga.

Specialti1(v~('fP..ilJJ(",af ~',', \ \ '.
0rrdinstängyr, Oa~diQrqre~ter,~1\ !

Afdelnings- och, rönsters)(är-~ ;, ~,
m~r, kälade och, runda Led-
stänger för trappor.

Dessutom utföres 'all slägs sv~rfning för- .byggnader lieb' 'möbler,

_ gröfre qdil .finare' Snickeriarbeten m. m.

Telefoner: Al1m. B'romsten 11.
'-. - .. {- ",i • '" . Riks ... ' •• ,-' ·1-2.'

Adresskalendern 1912.
/
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-. . . .. .. . . ., .

<

II

aj Pianinon och

• !<'-. •. . .. . ..~.



~ ftJ.;-

1r:':l~X'l;
.1' "

msrr"

.~,ti\!~\"\;\11.'\0 Vlt'(Hin.\t\\>iq ,~

fPEbJiJ~R·:· "'
.. -elsfD@6&"G " t&86' .-' ··ks;;r~t~ 4
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Stockholms Högre Handelsläroverk, ~
Q

Björstedt~ka H_ndelsinstitutet, ~ ~i
NORRLANDSGATAN 20, STOCKHOLM: ~ S:.;

T I 12058
-~,. l::l,

;t Jo Riks Tel. 8115. Allm. e. • ;;, l::l. <:>-

~ Öfver 1,000 kursdeltagare årligen. ~ ~ ~. ,:-'o l::l,

./'~o ~",.. . Öfningskonto:r. ,'" i:l
?'1q" en$ "'0 ,;::

A. ~rllkurs för elever med realskoleexamen, betyg från 5 kl. a. 1. eller flickskola.
B. Arllkurs för elever från tolkskolan. eller med motsvarande, kunskaper.
C. Terminskurs årskursens h. afdelning, för studenter eller elever från 6' a: 1.
D. Terminskurs (lä~re afd.) o. kortare kurser samt enskilda. ämnen.

Platser kostnadsfritt. Innehatvare af Sveriges Hand~lsskole-
elevers Platsförmedlings-Byrå.

Stoekholms RäkenSkaps!" el Renskrifnings-Syrå
(Inneh.,P. Th. Bj6rstedt)'

• •. , • l. '

20 Norrlands~at~n 20.. .' .'

Rikstel. 8116. [II! IIQ Allm. Tel, .1·20 68.

Bok S_I U t, ''!''~' .BevU;.n~. ~l.ri~. o, ~' ~~____ Ofversattnmgar m. m. utföras fort, om- . ~
sorgsfullt och billigt. ....•..•

J ,

, . samt

r
Tel.for I
4254

I

'\"V~~~I"flyttO:::::,:g::~::~O~h·B.~'d'd~

.Qch emballering. och huggen, samt alla. sorters
'- -'lo - W

,Transporterar reseffekter, fraktgods, Kol,' Antracit' 'neo l, 2, 3 till
pianinon; ,

Befordrar snabbtibref och paket. d.agen~p,"ris. ,l

Äfven möbler repareras till billiga Alla upprirag ~tll-gersig E:xpresfieq
ugder fullt ansvar.priser.

.~'" .

. ,, ,==dj
'f 1./ ~ ~
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t

BY,GGnADSI1A ERIAtAffÄREII, GÖtA
i STO,GKHQLM' , il, :', ' •• ' ,

::: . ! ,,\ Ii' .<
Rikstel. 4336. . !All rrr, Tel. 46~69.

;;\> Tel~9ra~ad~es;;~ IGÖTfAFFÄR. \ \

l' Grarrit« -Kal~tensar~et~n,;
Fasad. och akteg«:l, Gla~e~adt Be.kläd.
-nadstegel, Badanstalfsten, Asfalt, Cement,

. Gips, Kalki Goudron, Beck, .~jä{a, Trä·
varor, Snickerier, Parkettgolf, Rev. Mat.
tor, Korksten, M~:mor, Marmorcemerit, ,
, ' t'
Asf. Tak. 'och' Förhydningspapp, Golf-
och Trottoatpfattor,' Glaserade - Bekiäd~, ,-r-«,

nadsplattor, ~asadputs > Lithin», Gips.
dekoråtiönaarfiklar, Kakelugnar, Ka(k'IlI'
ugnsplanar, Kakelugnsamide, Byggnadll-'
gjutgods, _ Köksspislar, Vattenvärmare,
Kaminer, Fönsterglas, Trådglas, " LJ~~-::
.brunnsglas, Ventiler-'o'ch Galler, Sanitär.
tekniska artiklar: Badkaminer. Badkar;
Diskbord, Tvättställ, Klosetter -afträ, samt
Byggnadsbeslag och Smiden af alla slag.

~YGGNADSFACK=
.-lJTST ÄLLNING

4 ~EARNHUSGATAN 4

, Rikst. 43.36. Rllm. tel; 46 69 & 242 34.
r ,
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••
,

och därför. också~i,verkl!g •

heten -basta och billigaste

aAnonso~gan
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•••••••.'•••
• x ,•••••••••••..'..........,....

1. nn~~n~BnlKolimlorl. '

-- CENTRALPALATSET. --

.'••!:.•:.•••••••••••••Hushållskol, Briketter. .:
, ..,..............•'

Allm, TeL 52 ;19, 71 80, 78 oo~ Riks!el. 573, 2307... .

Krossade RntiGilkol, .
Koks,



TELEFONER: '11byrån: Riks 66 67; till bostaden: Riks' Sundbyberg 1 30,
Alhn. 6292. Allm, Sundbyberg 431.

. }

~tata ~11'tess~sYå
(Innehafvare: C. J).. RYDBERG)

Stora Vattugatan Il.

Ombesörjer packningar o h flyttningar såväl linom
hufvudstaden som till och från landsorten. Trans-
porterar pianon, res- och fraktgods. Befordrar bref

--;

och paket m. m. Omb sörjer f'örtullningar.
t

OBS.! Förstklassig sjukbltr och sjukstot; OBS.!

Full garanti för anförtrodda uppdrag.

Mångårig praktik.
. \

Van och paUtlig' personal.

By••än öppen 7 f. ~.-9 e. m.
j

o BS.! Öfvertagit Nya Exp.ressbyråns verksamhet.
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C~Rt*~)IJIN'8ENI
ijtlftl1{e~erg)ggb'tan~~9;~':St'ocl{l1dlm., 'II ,

Rlkstet. 40 12. 'Al/m. tel. 167 30. ' ,

i. maskiner och artiikl~r för\ pappers-' St ' träm~s;e{abriket!
boktryckerier och bokbin1ierier samt ångkraftanläggningar

, ,

~aaaQaaaaaa~a~aaaaaaaaaaaaaaqaaDa
u." •

5 "KONSTHANDELN i
gaa I3run1{.ebergsgatan 9, Stocl{holm, Ig

(vid HoteiI $ronprinsen).' ElI

, g Antika 'gravyrer, 'må1ning'ar, akvareUer.S
ag =Moderna, repred. af .konatverk. II

g ~YKOR~ j g
~, . ~gaaaaaaaa~~aaaaaaa~aaaaaaaaaaaaaaaaa=
= Skrif- & Räknemaskiner" =.a ,. ~
g Kontorsmatertaller, g
gaaa Blektriska ficklampor i

, bäst och billigast i J
a ~tockHolrns trrip'orteff'är, .a
a B k' b ., IIa , run eergsgatan ~" el'a ' ". " IIa - Priskurant gratis.' II
n- . . - .nb:Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaalladaaaaaaaaaaac:d

I



J

Gynna Köp

Svenska
industri!

"', . ""'-'

Pi begäran fåt jag härrnedrmeddåla att Skandinaviska EternitaktiebOlaget,
som täckt taken å de s, k. förgårdsbyggnaderna vid Stockholms Stads Slakfhus-
byggnader, utfört detta -arbete på ett synnerligen tillfredsställande sätt, detta
såväl i afseende på själfva eternit-täckningen som äfven i afseende 'på dithö-
rande plåtgarnerlngsarbete. Med' anledning af det goda resultatet, som denna
tllcknlngsmetod visat, hu Stockholms Stads Slakthusstyrelse glfvit bolaget i upp-
drag att täcka samtliga återstående -byggnader (c-a 30,000kvm. takytor) med eternit.

För byggnader af ofvan nämnda lag synes mig eternitsklffern vari ett
synnerligen lämpligt material' och såväl ur praktisk som ur utseendesynpunkt
att föredraga framför astattpapp, svartplåt, galvaniserad plåt m. :fl.-

~tockholm den 25 januari J.910.

Undertecknad får härmed intyga, att eternit-taktäckningen .nied därtill hö-
rande plåtarbeten å slakthusbyggnaderna vid Enskede. hvllken verkställts af
Skandinaviska Eternitaktiebolaget under sistlidne och innevarande år, visat sig
'vara af utmärkt beskaffenhet, såväl i afseende på täthel som hållbarhet,oaktadt
inträffad orkan och hastigt växlande väderlek denna vinter, hvarför eterniten
med-fog kan an~es hafva stora företräden framför tegel, svartplåt och papp, och
då eternilen därjämte har ett 'prydligt utseende, torde densamma haha utsikt
atl vinna insteg inom byggnadsfacket.

Stockholm den 8· februari 1910.
A. O. AL1'{UTZ,

f. d. Byggnadschef. Slakthusstyrelsens tekn, kontrollanl.

Stockholms Stads Slakthusanläggning å Enskede (c:a 30,000 kvm. eternit-tak).
r:
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, Aktj'~_li9}jlg'et- --~
kå'D:S k~;'~rrementgjuteFiel

iSTOCKHOL.,
:kea.:sV~'~V~ g,e ~1. 02;

Riks (el.' å 48, 4() 60, 11566. ,; AllIn: f81, 6'2 02;6t2 06, '6389,8112, 8113 ..

ffikandinaviens'Slprsta firma .: --.-r
~ ....

Arm.e~adbetong enligt -flera syst-em..,
. OBS,} ,:Bjälklag af' armeradi håltegel.,
" • Samt arbeten af

Ceme,nt,Asfalt, Mosaik och Gips.

~iktdrlagolfplattor~
,

Maskinpressade dräneringsrör af 10-53' c.n:t." if.ia~.

O~S.Y Gipsdielenfiir eldsäkra bjälklag och väggar.
OBS.! Marmorstenhuggeri. ' '

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.



Brefadress:
Ferniss-Boleget, Stockholm.

((jl"J

Telegramadress:
Pernissbolaget, Stockholm ..

'Förnämsta specialfabrik i sin bransch i

r • i Skan4lnavien.

lags:. ~,

Kopalfernissor för in- och utvändiga arbeten, vagnar,
ångare, segelbåtar, möbler, golf,' linole mattor, järn-
varor m. m.;

. '\

Spritfernissor, svarta, bruna, färglösa och-kulörta;
Glasyrer för bryggeribehof, gjuterimodeller och maskiner; .
Maskinfärger, matta; ,.j'~

Lackfärger för person- och godswagnar;
Japanlack, hvit, svart och kulört;

J.

Fernissor för Bok-, -Sten- och, Bleck- Tryck;
Färger för .Bok-, Sten-' och Bleck- '(~yck, syarta och

kulörta;
Valsmassa och Valsgjutning;
Putsmedlen -Trtumf. och -Pernol» .

Export till -,
FINLAND, NORGEoch DANMARl(.

•

RiksteJefon: Allmänna telefon:'
Stockholm 3 18. >i. . 50 37 ,~ 61 44.

Jarnvägsadress: .
Albano.
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• t.

H. G.SM~r~~r[~Im»nr,t -Aktlobolaoc .
N~bpogataD" 3 f:V. "
, . \, '''', ' ~'\, ~.l V'\. \'\\

Allm. Tel. 2? 82. ', Rikstel. 575, f. '; , 'Förman
,",. y~ ,451. , " I> 'jQ914.,_'t l! ",ih'

'Yl' ,12~2. " 118,12." i'· Rikstele{on~Q~SQ!

Prima rökfria Waleska Stenkol.
',. , :N'ewcastle '"Ångkol:
",. 'SouthJlorltsliire Stenkol. ,
',.11, .•WäJll1g)1skoli" 1(" '

Smidesltol. '
,.;::> lHushåJlskol. J l ~

• ,:t, St~nkoISBty:bl;).ll,!-l ~I l l ,~\, ~ J . :;)J'(8f>1f}
,. Maskinkrossad Antracit, ",.',.., -"t •••••"Ö 'r; •• "-

, ~t ~ .,1 If'-~;,.,#a li~.); jJ t'..:t;U t

,. Westfalisk Gjutericokes. 1.,
- ~ ~ \4 •.•. {. } ~ t ,q., t •. • ••., }. B I '"

:t 'Engelsk Xamincokes och Gasverkscokes. .
• \ t • ..••. of • <o. ~~

,. Poley, Briquetter. .. •

Ätaga 'Voss te~era'nse;lau dngbåta~, f~brike·r, t I

, , ( tegelhruk, ;ärhväga'r m. 11l. ""
'. jf!

I f

l,

h
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'formåga. Då preparatet kommer i beröring
nf~q föroreii'r (garsaso'm m1ftrest~P,baRteilJr., .... r . OO.! " .
m. m. I upp ar en kraftig syrgasutveckling,

. - ~..' J J ' •

h~~J1Vid'skut;lJp-tetrycker med b ilg . alla för-
o ~rliflgar 4:~o\sprickor och hålighete~ i tän-
d~6i:J., som oe] lkunna åtkommas med' tand-.
b()~ten~;t2 .. " .~);'l,'i:)\\\\)\'\')~IjJ.(j

I Dc: r I ('.:ns'gsd .?lJbni) ~\')\\~,t\. ~'~\()~:''''\(J.l)

~f'yggor ochnK6n~tgjorda~~t'änilet
, 'l i e ~. Jl~r; •!oö': renas pa denna, &ri~nd effektivast
! oe I,' med ,Oxy~~n~t ''\'\:J\)\\t)\\Ot\'j9-~t1.0
I, '" ,.

r ~ r _ 'O·.1i>.X· YO~~f~1L~t~t~rid~~~~~.~\t>\\~'~\l:J.C
:OOl. . 1A~ -tandereme

göra tänder1J~ ip",·.t . te~a,tandköttet.

Absolu
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••
AKTIEBOLA..GET

- "'

•• ••
Skeppsbron 44 .

STOCKHOLM ..
'Telefoner: Riks 3926, '3993. AIlm. '13 Il; 13 13.

filial: 'OPTEBORO,

.'••
. Magasinrring,

~ till' billiga priser. -' - . . •
. . 1 ,

Begär, eiiert I· .

Åkeri. Specialitet: Tullgodstransporter.

Genomfrakt~fferter till ,a,lIa världsdelar. noteras.
Snabbaste'och bekvämaste förtullning genom oss!

.. ....----,....----
'" ". ,. _ Egna. kontor i

Hamburg, Liibeck, Stettin, Berlin, Bremen,
Antwerpen, "Kristiania,' Köpenhar:Jn: Lissabon.
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~~~ ..eM~~

llya 'JI·fxprtSSIII .
C) Kontor: -GREFTUREGATAN 24 A l'I
te Rikstelefoll 4571 .g. Allm, ' Tel. ,8397 « 58 87 ~
S'J / i

•• -:..-.::== UTF'OR ==-,-

~ Transporter till och, från järnväg -och
Q båtar. ";",f _~===-VERKsrÄLLER==~-
~. Emballerlngar, Packningar, _förtullnin-
I' - garoch Körslor, äfvensorn
~ 'r \ ~öbeltra~porter och flyttni~gar inom
Q. och .utom Stockholm samt,
, Budskickningar och alla till en \l:sta' kl.
i .Expressbyrå 'hörande uppdrag.
1" OBS.! Skickliga packmästare för glasvaror,

konstsaker och ömtåliga föremål. Alla uppdrag' ut-
föras snabbt, korrekt och billigt under full garanti
och med största diskretion.

fnnehafvare

JOrl. BERGGREN. ·
/ ',', !. S -__,., .S "'41

.~~.~~~~
'. • I '

- Adresskalenckrn 19J2. 5
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JOHSSOtlS
. SKYLTFABRIK

AK ~~GU\~T " · t\~\,

GL'\StSKVLTAR ·
'<' 0,. \

~. • O,,

MESSINGSKVLT"AR"- - . .

JOSEF JONSSONS ·AUTOMATFABRIK
• DROTTNINGGATAN 47

Uppsätter 4 levererar fullständiga lutomatrestauranter
- •• - - ECNA PATE"NTER" - - -
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-J. 'T. TENGE/~,I~NS,
, .••. I

(Efterträdare C. M: ,SJÖSTRÖM)

V ågfa,br~ik.
Rikstelefon48 O?' uu« telefon 79_47.

" Mästersamuelsgatan 57.,1" ,t

Filial
Prästgårdsgatan 25. '

'Allm... Tel: Söder ,4511.

l" "f.

\

"

Tillverkar och 'försäljer
Balans-, Disk-, Decimal-,
Centimal-, Person-, Gods-,
Bagage-,' Kreaturs..;' och
Vagnsvågar m. m.,

, Vågar emottagas till' re-
paration och omjustering till "
möjligast bi,lliga. priser. ,,'

, ~ V._' _

, ,

\

Clli············~·························~··~·~·······~~.~~~~.: ~
= '- I " l'" .•

,I S'KRÄDDERIAFFÄREN:: I• ••••••••••••••5 Rekommenderar sig,till utförandet af allt hv~dtifi~yr~et' h'Örer.
: I :""-',

•i FÖRSTKLASSIGT ARBETE VTLOFVAS .•· -----------------------------••· 'i ,Tyger från förnämsta:' in-och utländska. fabrik~r:~föras-i lager..
• J':•••:: Förut anställd som tillskärare 20 år hos Claes Wester-:

• I •: ,berg, Stortorget 3. ' l
~[! , '- / ~ - . " " .; !I~
~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• j ••••••••• ~

'73- Västerlånggatart 73·
\

-Allm. tele], 14325~
Till bostaden 3:. t. SÖder 29,17·:' ...".: ,W""

FREDRIK FREJD.,
_ _'" ~ t'
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~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,.~' "', , ~.~

~'!AKTIEBOLAGET I
~t1 . , I.t~

I N1721 .Bla'Hand Iw'y· ~~I~ STOCKHOLM . . I.t~
~~, I.~
~t1F·· Ii · K . T .. ~l~'I argen, em.vattn
~t1c." h k t ··tt ' . . lt\~t1 . I argar oc am. va ar. T i.t\"1 K 't' o" f k Kl" d" I , K' , lt\~t1', os ymer, verroc ar,_ a rungar, appor, i.t\I Pälsverk, Mattor, DukarvDraperier, ,~I~
~t1' Gardiner m. m, .:' I.t~
~t1 I.t~
"1 In Iä m n i n g-s'st ä II e n : I.t~
"1 I I.t~~t1 Holländaregatan 13. Birgerjarlsgatan 7. I.t~~I~Allm, Tel. 4683. Allm. Tel. 125 09. I.t~
~~ 'Brännkyrkagatan 2. Hornsgatan 11. I.t~"1 Allm. Tel. 34 39. Allm. Tel. 17 25. I.t~
"1. ' , I.t~~I~ ~~~ F El b,ri k: 'I.t~
~t1 'L Ö'p H O L"M E N I..~
~t~ '" I.t\fl Rikslelelon 53 73. RUm. Tel. ~4 26. j
\'l\ .' A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~.,..~~~~~~~~~~~:,:,~~. .,

I
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AKTffiOOLAGET

'AUO. LINDBLOM & C:o
" ~" .

Järnaffär
21 Te~nersgatari 21.-

I ~ Specialitet:

Landtbruksmasktner-
I

Byggnadsmateriel,
Verktyg,' .

Husgerådsartlkler-
,

OBS.l Ensamförsäljare för Stockholm med omnejd för
Deerings världsberömda' sl~tter. och skördemaskiner.

,
, TELEFONER:

Allm. 5110; 7948. '. Riks' 14'13.., \

Jur. utr. kand., Hofrätts e. o. notarie

SA M ',IHRE Ns',
, .

Adv,?katbyrå, ..-
Vasagatan 9', 2 tro

Raffegångar semi alla öfriga juridiske
:: ..' .'\uppdrag- . ,'. .0::'"

===========,;:;.=======
Ombud öfverallt i utlandet.

.•.. ;.' .~ _.,.

Kontorstid 1/,1O-S, Pers~nl. mottagn. 1/~10-1/211, 3-5.
Rikstel. - 121'63. .Allm. tel. 93'82.' ~·Telegr.'-adress::IHREN·~
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==== :i=== ::::b=-== :::::=--=1Ql. ,

Aktieb'olaget

·AT'TLINGS BYRÅ
Oxtorgsgatan 5, ,ltr. Stockholm C.

Kontorstid: 9 f. m.':'-5 e. m.
Personlig mottagningstid: Verkst. Direkt. 12-2.

:Telefon R. A. 88 95~

Affärs- C'O.Egendomsförsäljning,
Kommissions- tO. Uthyrningsaffär,
'fl 'fl' Inkasseringar m. m. ~ 'fl

--
Allm. "Svenska

- - -

Platsförmedlingen
Kontorstid 9-5.

Riks tel. 88 95. 'Allrn. tel. 88 95.

Föreståndarinna Fru Alma Attling.

rör manliga och kvinnliga platssökande.

c:::= =:::= =========== ====IEJ
~.. ',' _.. . • ." " • \- • <-.l • ," _ _.
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• ••• = •••••• '.' ••• I.: C-ont,lne·nt.al :
'. ' A utomobilringar .. .... •

Motorcykt;:lringar .. .. ..
• Massiva 'Lastvagnsringar ::.. •

Drosk- och Ekipageringar ..
• Velocipedringar, ' .. .... •

Täflingsringar:: .. .. ..
•• TilIhehör o.' ReparE!tio;"s~aterial • ,

för automobil- o. velocipedringar.

•
Aftagbara Fälgar .. .... •

; Tennisbollar::.. .. .. ..
• Fotbollsblåsor ... .. .... •

,BallongstotIe .. .. .. ..
• Aeroplanstoffe :: \ .. '.... •

". äro de mest omtyckta öfver hela världen
• ,på grupd af sin öfverlägsna kvalitet., •

• Spe~iil1verkstad för gummireparationer å Automobih:;ingar. Nya •
slitplattor påläggas. Hydraulisk press för snabb och korrekt

•.. påmontering af massiva lastvagnsringar. ..•· ',' ...' .
• •, ,'. .- .. .. . ..' •..•.....
, -_.- I \ , - .
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I

H, M, KONUNGENS HOFLEVERANTOR,

H, K. H. KRONPRINSENS HOFLEVERANTOR,

c. G. HALLBERGS- ,

GULDSMEDS- A.-B .
.KUNGL. HOFJUVEJ..ERARE

STOCKHOLM
6 DROTTNINGGATAN 6

I

GÖTEBORG,
KARLSHAMN,

.'

.Filialer;
MALMÖ,

ESKILSTUNA,
SUNDSVALL.

. UPSALA,

JÖNKÖPING,

Fabrik Bergsgatan 29 & 31.
, \

Juveler, Guld, Sil/v(J~,Nysil/ver
Eget svenskt fabrikat.

Största urvall Billigaste priser!

Gamla juvelsmycken, pärlor, guld och silfver uppköpas kontant. '

.==========================================.
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öfver de i Adresskalendern upptagna annonser.

R eg is te r

Accumulatorer 102
Advokater :! b, 21, 23, 28,

4n, 48, 69, 1106, i ios
Affärs- o. inkassobyrån 146
Ahlins, J., Fastigh:byrå 24
Aktieb. å.ttliugs by,å" 70
- Carl A. Lassen 64
- C. R Carlströms Ny-

silfverfabr.. 'o- -1107
- Conrinenml-Caout-

choucConrpagn!e .....•
- Enebybergs villastad
- F. .Ionsou &C:o .
- Förenade Choklad-

fabr. å kartans konvolut
- Grohmann & Eichel-

berg -1114
- John WalL 101
- Lidingö villastad [4999]

Nya Blå Hand...... 6M
Olson & Wright ... 1497
Schäffer&Budenberg 19
Skänska Cementgju-

teriet 59
- Sleipner ...•. , •...•. 1498
- Sthlms Expresskomp. 47
- Stoekholuis Handels-

bank 0- •••••• 1152 b
Strutskompaniet, ... å

kartan
Södertörns villastad 1497
W esterdahls Ångba'

geri & Konditori ... 1106
- Viktor Begat's Herr-

ekip-ring å kartan
Allm. Lifförsäkr.bolaget 113
Allm. Sv. Platstörmed-

Iingen .••.......•.
Almgrens Eftertr., W.

(L. Graf) '49
Aluminium .......•. 20, 463
Ammunition 33
Anderson. Karl" .. 114
Arrd-rs-on J., Kolim-

port Nya A.-B. 55
Antracitkol 55, 61
Arbetsförmedling, Stock-

bolms stads ....•.••....
Asbestartiklar : .
Asfaltarbeten 26,
Attlings hyrå A.·B, .
Automatfabrik .
Automohilringar ...•.....
Badkar .

Adresskalendern 1912.

Badrum •................. 1116 Emballeringar 30, 47, 102,
Bagare 1106, 1115 0- ••• 1112
Burnförsäk rlng 113 Errebyberzs villastad 95
Bar-Lock, Skrif- o.' ste- Engelbrekts expressbyrå 52

nografbyrän 1105 Eriksson, E G " pä kartan
Barnkläder 94 1<;temitbolaget 58
Befwes juvelerareaffär 2 c Expressbyrä.Av.B Stock-
Begat's, Viktor, A.-B., ,h ••lrns Expresskomp. 47

Her/ekipering å kartan - Engelbrekts express·
Be lysninzsartik lar 102 byrå '''0- ••••o- 52

71 Berg-tröuis å. ·B. Paul U. 94 Katarina "'0-' å k.rrta n
95 Betonarbeten 5l! Kla-a expressbyrå 56
38 Björstedtska skrlf-,språk. Ilexpr- ssen 5 I

o. handelslnstituret v.. 52 NYH Ilexpressl-n 6;;
Bleck- och Plåtslageri il2 Sture 0- •• 0- å kartan
Blt'ckplåt...... ..•......... 20 Stol pes Express...... 30
Bly........................ 29 Södra •.•....••. " ... 1112
Bokslut 52 - Östermalms Ilexpre-s 102
BoneIl, F. 2~ Fahu-hjelru &: Co. 1116
Brandförsäkringsakti ••b. Fastighets- och Uthyruings-

Victoria ä bokmärket byrå .......•.... 22, 24,,36
Brand- o. Liff6rsäkrings- Pernis-bolaget L: , ,60

boL Svea ä Fiubruken .........•.. 465 b
främre pärmens innersida Fint!ing, K l,l78

Brodös.guld- och sllfver- 49 Fiskredskapsfabrik .. , 28, 33
Brädgårdar 38 Flyglar, Ibaeh- .......•. 464
Bultfabriks-Akti •.h'oIAget 17 Flyttningar verkställas ilO,
Bygenadsuratertalaffären 47, 51, 52, 56; 65, 102,

Göta..................... 53 • 111~
Byggnadssmiden ss, 69, 465 Foderaffären,Södra Bani
Carlströms Nysilfverfa- torget 5000

brik Aktieb 1107 Fotogen •................. 1109
Cementgjuteri 159 Folkbanken, ä. kartong 2 'O
Cigarretter, å kartong 1497 Fotogenkök .•.......... 32, 94
Cokes ....•.... 55, 61', 1110 Frejd, Fredrik ........• 67
Dahlheim & Engström 25 Fyrverkeripjäser......... 33,
Dahlströms pianomagasin ~64 Färger å kartan, 60

70 Danielssens pensionat 18 Färgeri . •....... 31,'68
••.•••..••••.••••. 0. å kartan Förgyllning 1112, 978

Deglar 20 Förhydningsmassa 38
Dekoratör vid [1500] Förtenningl...... 32.
Depåt-n Rex 114 Förtullningar 64
Djursholrus Vlllastad. .. 959 Galoscher 971
Dus-happarater \ il2 Gardiner •.•...... vid [1500L
Eclipse, ljusskylten 1I()5 Gardinstänger 48, 49
Egendomsagentur 22, 24. GasledninglIr : 1116

36, 37. 48, 70, 1109 Geijer & Co.........•... 1111
44 Ekelund J"Advokatkon· Gelin, Fanny å kartan
17 tor llOl) Gipsarbeten 69
69 Ekström, G. K 111~ Glastörsäkringsaktiebo-
70 Elektriska Aktieb. Mo- laget, Svenska 42
66 tor '....• 824 Glasmästare .••.••.•.... 1112
7l Elektriska laddningssta- Glasyrer ......•.•......... 60
32 tionen, E. N. Holm 102 Golfbeläggning •••...•..... 38

, , 6, a
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I

Graf, L., Guld-, Silfver- Lampor 32 Norrköpings ullspinneri
o. Silkesbrodös , 49 Langs, C. J., Skrädderi- å kartan

Grånitputs 26 ,affär ,............ 39 Norrmalm, Slakteri ,A.B. 34
Grafvårdar ......•..... ;.. 27 Landtbruksmaskhfer... 69 Nya Aktieb: J. An'ders-
Grohmann & Eiehelberg 1114 Lassen, Carl, A..B 64· sons kolimport 55
Guld-, Silfver- o. Silkes- Lidingö-Brevik .å ' kar- 'Nya aktieb, S.venska Me-

brodös 49 tong vid sid. 483 tallverken .: 465.
Guldsmed 2 c Lidingö viIIastad,A.-B.[4999] Nya Blå Hand, A.•B.... 68
Gummivaror •..... 114, 977 Lifförsäkr.s- a.b, 'Nord, .Nya Ilexpressen ..... ,... 65
Hafre ; .. , .. :......... 5000 stjernan å bokmärket , .
Hallberg. C. G" .:....... 72 Lifförsäkringsbolag, å främre Oldenburg, Uno, v. Hå-
Halm och Hackelse 5000 pärm. inre sida o..bok- radsh., not, pubI. 23·
Hammar, Ernst å kartan märket samt 113 Oljor :... 60
Handelsinstitut 52' Lilla Maskinskrifnings- 0mnium, Tekn. fabr, 462
Herrartiklar 94 byrån .' : 46 o. 463
Herrekiperingsaffärer Lindblom & C:o Aug., Ordensdekorationer bro'

sid 94 o. å kartan A.-B., Järnaffär 69 . deras 29
Holm, E. N '102 Lindbloms Juridiska Orglar 50, 464
Hydrometriska Instru- Affårsbyrå 48 Oxygenol, Aktieb. 62, 63

mentfabr ä kartan Linden, Carl ,A. 57 Palmqvist & Östlund 32
Hyfleri. '38 'Lindhå, R. W" Advokat Pap.peralla slag 465 b. 1113·
Hyresbyräer... 22, 36, '37 ä kartan Parfymer ... ä kartan o.
Hängmattor '28 Ljusskyltar ' 1105 kartans konvolut
Höganäs-BilIesholms.. 'Lundgrens.Fiskredskapa- Pariserdepöten Rex 114
. aktiebolag ....•....... 17 fabrik 28 Patentputs 26·

Ihren,' Sam,' Advokat 69 Lundins, E:rik, Juridiska- Pensionat Danielssens.. . 18-
Jlexpress, Östermalms 102 I Byrä , .. :: 2b o pil. kartan-
Hexpressen 51 Lundström, J oh. & Co - Vegetariska matsa-
Inackordering-anskaffas 22,37: A.-B. 1110 larna och pensionatet 23
Inkasseringar 2b, 21, 45, 46, Lundwall, Sven, &Nordin, Pettersson, Carl Axel 1108

. 48, 7Ö. 1106, 1109 Robert, Advokatfirma 45 Pianinon 50,' 464
Inteckningar placeras 2'4 Lyktor .. 32 Platsanskaffning fafgifts.

J. " " .' Löfgren,.Zetterquist& 48 fri) ............•........ 44
aktgevär...... 33 M t' 19 Platsanskaffnin sb ä 22Jansson Carl, ,Möbel. anome rar ..,; ,...... g yr er :,'

ffi . . Marmorarbeten 27, 59 36, 70
a år , ä,kartan MartinelI & Sandström 1106 Plåt 20, '101-

Jansson & C:o,;I':,~; 1105 Maskinarmatur :.... 19 Plåtslagare · 32
Johansson, Carl, SId.' [1500] .Maskinf6riJödenheter 19 101 ProtokoIlsföring 45
Jons\m&Co,F., Aktieb. 38, M:aski~skrifning ,.. 35,46 Punsch '25
J·on~s?n,.:rosef.. .. : , .. 66 Matsilfver 1107 Pyro, fotogenkök •......... 94
J uridiska Affärsbyrä, Mekaniskt Stenhuggeri 27 ,Rabitsputs 17"

Stockholms -, 21 ~eIin, J 29 Regulatorer ...........•... 19'.
J~veler.are 2 c, 72 Merkantila Byrån åkartan Benh.vaktieb. Sleipner l498"-
J'ärnaffär .. ;................. 69 Metallbolag, lkerberg& Renhållningsverk 1,498;.
Katarina expressbyrå Hellströms ......•..... 20 • [5000]

• ' • r ä kartan Metall-, & Mässingsarbe- Renskrifning med skrif-
Kembels skodon 9i ten 20, 32, '465 maskin 35, 46, 1105·
Kemisk tvättanstalt 31, 68 Metallträd 20, 465 Reseffekter 29
Klara expressbyrå 56 Metalltryckning ' 32 iRestarting-Irijektorer... '19',
Klleheer ......•........ , 1114 Militärekiperings A.-B. Rex, Pariserdepöten '114
Kokapparater 32 40, 41 Ringledningar 1116
Kol- och kokshandl. 55. 61, MälklirI 20 Risaeks, f. 'd., Kemiska ..
Konst- o;' skönfärgeri .31,68 Mässhakar ; 49 : Tvättanst. 31
Konstsvarfveri............ 49 MöbleringsaJfår vid sid. 1500 Rullgardiner 48
Kopparplät ...•........... ' 20 ,Nordfors, A., Skomakare 100 Rum och våningar an-
Kornischer •.......... ; 48, 49 Nordstjernan, Lifförsäk- skaffas ·.: ,. 221 37.
Kraepelins·byrä;f.d 35 rings A.-B., .. å bok_o Rydholm, Adolf. 26
Kranar,.................... 19'! märket Rysk amerik. gummi-
KVlCksHfver : : : 20, .Norgren, Wester&,Sten- companiet 977

"Kött- o. FläskaJfår...... 34· huggeri......... 27 Rystedt.. C. Gottfrid '.17
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Räsunda fprstads A.·B .. 96 Sthlms Juridiska Affärs-
• o. ,pä kartan byrä , ...•.. 21

Rökhufvar 32 Läns Sparbank 43
Salubrin •.......... : .. Ull Handelsbank 1152 b
Sapa fotogenaffär 1109 Handelsläroverk 52
Scagliol.................. 17 Nya Bleck. & Plät-
Scheja, J. . '......... 38 slagerib... :.. 32

_Schumacher, C. W. ". 1115 - Räkenskapsbyrå ... ( 52
Schäffer & Budenberg 19 - Stads arbetsförmed-
Segerfeldt \& Liljeqvist ling .....•.•.............

(SödraExpressb.) 1112 - -Tidningen .
Silfver- och Bilkesbrodös 49 - Uthyrningsbyrå .
Singers symaskiner .. ä.kartan Stol.pes express- o. flytt- .
Skandinaviska Kredit ningsbyrä...... 30
. A.-B. ä kartans konvolut Strutskompaniet,Aktieb.
Skarpöby o. Stegesunds . ä kartan

villatomter 1152 a 'Stures expressbyrå ä kartan
, o. ä kartan Svahnqvist, C. J. 50

Skodou.,',: .. : .. : ;~.. 94 Svanström & Co, Frans 1113
Skolor: Sthlms högre Svarfvare .... :............. 49

handelsläroverk 1>2 Svea, Brand- o. lifforsäk'- .
Skomakare 100. ringsbolaget ä främre

, S.kromberga Stenkols- &. pärmens innersida
'Le.rindustri-Aktiebol. 17 SveilskFörhydningsmassa 38

Skrädderiaffär 39,67,94 1108 Svenska Bindgarnsfabri- .
Skyltar >. 1105 kens A.-B. i Lnnd 944
Skyltmälare .........•.. :... 66 Svensk Rockenit Indu-
SkänskaCementgjuteriet 59 stri .' : .. på kartan
Skönfärga're 31, 68' Svenska Glasförsäkrings-
Slakteriaktieb. No~rmalm 34 aktieb ... , .....•.. :...... 42
Sleipner, Aktieb 14-98 - Metallverken, Nya
Soliditetsupplysn, 2 b, 21, Aktieb 465

1106' Sveriges Allm. Köpman-
sommarniijenans,kaffas 22, .. nåförening : ..... ä kartan

36, 37 .söderberg, H. G., Import-
Sparbank, Stoekholms A-B. å bakpärmen o. 61

läns ·..43· Söd~rmalms Tvätt- och ,
Sparreholms möbler (C.badinrättn. .....•... 55

Jansson) ä kartan södertörris villastad, A.B.
Speditörer : 64 1497
Spirituosa 25 Södra Expressbyrån , 1'112
Spis- ·0. knäckebröd 1115
Sportartiklar ~3 Taflin-;' Ingeborg ..•... 35.
S,tegesund o.. Skarpöbys Taktäckning 32

villatomter 1152 a .Tapeter :........ 48
. " ", 6. på -kartan Tapetserare vid sid.

Stenhuggeri •.............. 27 . [1500]
Stenkolshandlv..c L, ••••••• 61 Tekn. fabr. Omnium 462 o.
Stenografi 1:\5, 11051 ~63
Stockholms Ensk. banks, Tengelins vägfabrik .. . 67
. notariatafdeln. bakre . Termometrar och· baro-

pärmens', inre sida metrar .19
Expresskomp. 47 'I'houell, Gustaf, Skräd-
Folkbank ......•...... :2c I' deri affär ..........•.... ,45
Importaffär 57 Tjäders Byrä 36v37

t . I

, ,

/I'omtföreäljnlug 24, 95, 96,
1109, 1152 \ a) 1497 c

I . • ' [4999].
Torfströ och. Torfmull .500.0
»Treugolnic» ' 977
Trävaror, alla slag...... 38
Turkiska Tobakskomp. pil

. kartan
Tvättanstalt, Kem .... '31, 68

44 Ullspinneri på kartan
54 Uniformskräddare ... 40, 41
22 Ur & Optiska varor ä kartan

.Uthyrningsbyrä 22, 3'6, 37. 70;
Vakuummetrar 19
,Wall, John, A.·B •..•... 101
-Valsmassa . 60
Wannqviat,' J. 49
Wasa Expressbyrå ~.. 47
Vattenklosetter' ..•••.. •.. 1116
Vattenledningar: , 1116
Vattenmätare :.:......... 19
Ved 102
Vegetariska Masalarna o.

Pensionatet : ..'. : '23
Ventiler :........... 19
Verktygsaffär 101
Westerdahls ängbageri o.

konditori A.·B. ..•... 1106
Wester & Norgren 27
Victoria, Brandförsäk-

ringsaktleb. ä bokmärket
Wldforss, Mauritz -::.... 33
Villastad, Lidingö ... [,4999]'
Villatomter 24, 95,115fl a,

'1497 [4999]
'Viner .... ,. 25 o. ä 'kartan
.Vinimportbolaget .:.å· kartan
Wiren, A. G å kartans

. 'konvolut
Vågar, vikter 20, 67
Väktarekontrol lur 19
Värmeledningar 1116
Zachrisson, Renhällnings-
,cntrepr. .. ~ 114

Zetterquist & Löfgren 48
~inkografisk konstanat. 1114
Aker1;>erg .& Hellströms '

Metallaktiebol. 20'
.ÅngpilJlne-armatur ..•... 19"
Ångsåg -, 38
Åskledarelinor OQh-spet-

sar .................•... 20,
ÖfveI'Sättni~'gar 22, 35,' 36,52'
Östermalms Ilexpress o.'

Vedaffär 102 .
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- "pAUL U. BERGSTROMS A.-B.

r
TO~KHOI.M' Dr.ottnin~ga~an 74 & ~6, :: Hörnet af Kungsgatan.

Storsta speeialaffär l HerrartIklar med afdelningar för
.. finaste Herr-Skrädderi efter Engelskt mönster.

, .8 .8 Fullständig HerreIUpeJ;"ing.'.tå .8 .

",pec1allte: Hattar, Mössor, alla sorters Underkläder, Skinn- och Sportkläder, Skodon,
Galoscher och Reseffekter m. m.

Eleganta och H Kl" "d' i högfina och
välgjorda err- a. er medelkvaliteer.

Sport-, Hvardags- och Sällskapsdräkter samt Öfverplagg m. m.

Fina och välgjorda Barn-Kläder i alla storlekar

för Gossar och Flickor.

frima reela varor.

l,

Bilfjga bestämda priser.

.UBELS Handmet.!!!!

1·~ ~~~~~a~i~~ .
r Herr-, Dam- S k O d O n för Promenader,

och Barn-' Sport och Baler.

I . Billiga bestämda priser.

Hl!M B l!L S ,~ 65 Drottninggatan 65~,L L Sko-Fabriks A.-8., Hörnet a,f Kungsg.

YR~
enda Fotogengaskök i världen
som tänder och, brinner

. ,

utan pumpning
och med så litet fotogen som en liter på 12 till 13 timmar. •

J~ker icke. Osar icke. Kan ick~ explodera. Pris 7 kr. Enkelt o. lättskött.

l1ed pump för hastigt åstadkommande af extra stor låga 8 kr. .
Alla pyroköken säljas under full garanti i [ärn-, Lysolje- och Bosättnings-

. . affärer samt hos .

P1\UL U. BERGSTRö'MS 1\.-B., Drottninggatan 76.
Tillverkas och säljes i parti af A.:'S. PYRO, Stockholm.
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I Välordnad Villastad I
• 24 ,minuters jiirnvägsresa från Stockholm till Näsby. •• •• Ny hållplats inom samhället mellan Näsby och •
.• == Danderyds järnvägsstationer. == •• •• == •

• Kommunalutskylder 2 kr. 10 öre per bevillnings- •I krona eller en tredjedel af utskylderna i Stoek- I
• holm och nästan alla öfriga villasamhällen. ._

• == •• •• Inbesparing å skatten betalar resorna. •
• Byggnadsmateriel å platsen till billiga priser. •I === Byggnadskreditiv erhålles. === I• • •
• Vidare å •

• Enebybergs kontor •
• Stockholm, brottninggatan 4 •I eller å kontoret j Enebyberg- I
I Riks Tel. Al/m. Tel. I
~ ..-..••.-•.....-...~

6 b
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