
~tGiJlllRID RYS.TEDt~
.....••>:'S~\.CKH9LM, Vasag.~>t.an}:i3.~·;,

äJaclres~:'G'ottstedt: .Rikstelefon372 - 32 Ur StocktiOl~sf(!lef~~':~7
l\'~.c~ ;i., <", " " ~,' ; '.. """" '-;~f,.-ij1'jX.c;

Levererar från lager i Stockh~lm elh~rJ~ire~
fabrikerna .

'H.öganäs-...Billesholm~<ÄU:neje
Eldfaståtege.1 och leror föfalli1Je~n1s~~

stämplar:"BJuf*',. ,Bjuf P" ,Bjuf 1(., 'Bli'e~h9.,m".·
. )}Höganäs), )Stabbarp», »$Stabba,:"p'». -1", .

·:.(Skr~)Jfibetga.Stenkols- och Lerindustti"~fiHeb;~
~~L:·',."~_-'-"- Y.-,~" "'.,', ',- ",-,,: "o ,: " " - , , -, " ",," :".:", ,,'-'-',' e. ,,:: ,:"t")"[

S"ltglaserade Lerrör, Brunnar och Krubhor; Golfplattori Trottoa'l'stelf:i.
TrottoarIUinKer.; KlinKer för l(anal·, l(aj, och (;rundmu,..ar;
. . FasadKlinKer och Byggnadsornament; . .

Runda Pelarskorstenar m.m.

..'Buldabrills· Aktiebolagets
Skrufvar, Muttrar, Nitnaglar, Blecknitar, Trägängade Bult(l~,.Räl$spi.kat,

. Skarfbultar, Flänsmuttrar och Mutterbrickor ro; in)"

, -F!e'ttestra'Fötisterbdgar och galler m•.m. af
Gjutgods af Elektrostål;

Portlandcement, Gips Dl. Dl.

Preolit isoleringsmedel mot fukt.
Utför alla sorters arbeten enligt

c•.RABITZ',Bel'lin, Patent och C. BEINE'S, Bochum, ~atent å
Scagliolplatlor samt af Pimpstens- och Cementplattor, Pimpsten

och Cementlegelsåspm
Eldsäkra mellanväggar (cloisonväggar, brandväggar); eldsäkra tak, golf, hvalf;. -(

·eld.säkralJeklädnader af järnpelare, järnbalkar, järn- och träkonstruktioner, ,ehlsäkrll
vindsafdelningar; eldsäkra varmlufts- och evakueringskanaler.
Beklädnader af isolerande l(orkstf!n(

,för ångpannor, vattenbehållare och ångrör, för väggar i varmluftskanalefr\
för beklåd.nader af fuktiga stenväggar och isolering af kylrUT m. m. ..

losz'schesVäggbekladnadsplattor af EmalJerad Zink: :
';;,. . Amertkanske porallnsrnosaikgolf. ..tt'

~'Seln ita s"-golfmassa Patenter. Isolerin2smaSSD.(
för 'beläggning af utslitna trägolf Bästa isolering förångpannor, ångl~dnlng"nn.m).

på grund af sin stora hållba1:het, utan sprtckor
m. m. eller afspj~lkning.

Adresskalendern 1917.
\
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&;
Mässingsmanufakturartiklar .

Kopparplåt, Bleckplåt, Bahblts-metal],
- AntimoniUl~ Regulus"Koppartråd, Zink;

Garkoppar, Zinkplåt, Skeppsmetall,;
Deglar, Fosforbronstråd, Zinkspik,

"', Kopparspik,"Metallbul.t,K·op·parbult,

.BI~tråd,
Nicht, \ !Fenn.,

I\!ickelanoder,
'Nickel, Vismut,

Mönja, Sahniak,
Järndll'k, Saltsyra,
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· I!f./1CKORDERING
i bildade och respektabla hem i Stockholm och latids-
orten samt j utlandet. \

PLATSANSKAFFNING (Kungsträdgårdsg, 121)

för bildade platssökande, såväl manliga som Kvinnliga.
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\

Ombesörjer uttagning af patenter, registrering af varumärken, järu' ,
,stämplar, mönster ooh modeller i alla )ånder, ,Utfört öfver 28,000så·~,
.dana.uppdrag. Ombesörjer bevakning af pateut o. varumärken, registJ\f:

. aföfverlåtelser, inlämn. afinvändningar o. besvär, anskidfar kopior sam1}1
, , gifver utlåtanden m.m. Eget bibliotek af svenska och norska patent.'

. skrifter m. m. Prisuppgif~e och anvisningar på begäran.

'l';

.EKSTRÖM&;; tRRSSONS-
, o.

MASKIN-VEDSAGERIER



- 25-~'~,._"===~~~~~~~~=--
,;"i! 'i:Ji .~. '" . ',t " .:;f(lfIT. ,t~

Iln~lijeipt&lngströms
"l])inliltnne[5.ltK tie,6o [ag
, SÖbE~Ml\:tM8TORG

re k o fu'men d e r a r
sitt

välsorterade lager '
af, f'i ", .r: .

I;~\net & Sl\\t\tu~s~_~~,
\









,'c",._!i\,,:":i

. 'M)}\ UBIIZ (W I g~QRSSI'." .r .L 1 \:'1 .......> ,s';';'>L~'!:; ~fjd;:';j!':;:;!/D' '.. ... "
'",.'., , '".'

HAN DELSAKTI E'BOLAG,
~~*,.,J t!X!r~ Iir.tt,.. 'D .,K~~.~h~OFI,.~yeR~NTö~;., > .·.··.t;.,: . ". ~:~~
~i~~flKlara~~pgsgatan Sl!~;Stoeltft'.l;m~~

" J1ikstelefop.1234. .A111tl. telefon 84 08: ..... '.

~ilial~~~:iBfik,Brqttninggatan och. qöt~atan11.

, . Fy±verkeripjäser,
,;?'K.U.li;jPtliL;Mkto:e,Facklo:e

[i;'(!"""" .' ..,····Dynamit, Stubin, Bepgskpu~"

.)O!/!;!;.SkidoJJ,:Staiv8-p, .KälkaJJm. ',m•..
•..••. ." .. .... '.' <. i







utför Plåtslageriarbeten, Taktäcknjnqar med koppar,
i skiffer, -sink samt galfaniser.ad o~h,.svart plåt,

, Spis-. och KaminFör~ Röksugare, Ta;kstr~kningar ocf
. " " \,. \ ,~ ,

. ReparatIOner ID. m. , , .',~ .
Förfärdigar- alla sortersBleck-,Koppar-, Zink- ?ch Mäs:,

singsarbeten samt allt slags Metalltryckning~
Rustningar m. fl. arbete~ för teatrar, Skylt-t Gatu- och

t , " .' ,i,'Iärnväqsalqnal-Lykte:', Lampor, Fotoge~kök och Kok-:
kärl mv m,

;/ Badkar,~ch D~schäpPflraier. ~ ,
y • Förtennlngmed rent Engelskt tenn: a.lla'dagar.

Obs. t Beställningar frän landsortenemottagas. '
l.~ ~f -' _ • ,
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..~i"

,'z{ [ifHn~f~fnDnM~iHI!
. ",-

Sfocl{holtnJ ön:l{~,in~.·t
Drottninggatan 108 Ö.Storgåtan:3.5

Riks & Allrn. 246

Kontorstid 9-5

Samtliga kontorens telegrafadr.: SKOGEHN.

Affären grundad 1905.

, Köp och försäljning af stads- och
·.··]andtegendomar, hotell, villor,' tomte,~,

, ,. \';' ':'. .',. -c' .,,;

kvarnar, vattenfall och skogar samt alla
islags hyflade och sågade trävaror.

Förmedlar bytesaffärer, arrenden

Alla kontrakt och respektabla affärs-
uppdrag för våra uppdragsgltvarekost-
nadsfritt.

3 Adresskalende,.~19i7.



, TilIerkändt Silfvermedalj .å
Stockholmsutställningen 1897", Geneutställningen 1901. .

.
~
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Kontorstid9--5. Lördagar 9-4.
Andra tider efter öfverenskommelse.
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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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~~#### ••••• ~ •• ~#.####.###.##.#~o.l ETABLERAD~ AR 1908 ' ~KTIEKAPITAL K.~~100,000 '!','

i :~A:021•• ]· j
~ ~\,. '-AKTIEBOLAG. c.~, ~
'~* Sveriges främsta kreditupptysnlngs-coch inkassoHrma. ,JiVid' hvarje kontor finnas fullständiga juridiska afdelningar, under dlrekt-lednlng af ,

examinerade jurister, för rättegångar, konkursbevakningar, utredningar och öfriga
jurJdiska uppc;i råg. ' ,t

GÖTEBORG STOCKHOLM MALMÖ; *
$ (Göteborgsafdelningen) (Stockholmsafdel!ningen) '(Malmöafdelningen) i

,s. Hamngatan 25\ Drottninggat~1l 26 Storto rget 29 .
, Telefoner: 66 l8, 66 l~, 6638, Rikstel. 4255,4256, 31'90, 4155 Tel~foner: 5820. 58.21, 5822,f 6639, 7297, 7299 Altm, te!. 9663, 15011, 23835 5823 i
fl.J T ~ö?'A ----------~ "för , J

KREDITUPPLYSNINGAij,. INKASSER.INGAR.. 'i
" Soliditets upplysningsabonnement, gäl- 'Inkassoarvode' för, hela Sverige l % '
':\lande för Sverige, Norge, Danmark och (minimum Kr. 1: -) jämte porto och

Tyskland,_kosta: direkta utlägg för uppdrag, där laga:'
:J'Of>:ågesedlwr ,Kr. 25;~ åtgärder .ieke behöfva vidtagas. Efter
50 " ,,100:- emottagande af stäpmingshandlingar 1

100" 150:- beräknas inkassoarvodet till 2 % samt
"Frågesedlarna hafva obegränsad gil-, öfrig~Kostllader och besvärefter ären- '

tighetstid och berättiga till kostnadsfria dets art och hafda utlägg. För :upp- '
supplement om för Soliditet kända för- drag, i hvilka några större' kostnader ,

.,änil~ingarminst ett halft år efter skedd icke (jns.1l'ariskeras, kunna separataftal
'J' ," förfrågan..··· , I t "if '_ra as.

", K;editupptysningar på äfriga länder kosta:

i Finland 2 st, blanketter. Uppdragsgifvare hålles genom oaf-
'" Ryssland (europeiska) l -blankett -t bruten korrespondens a jour med sina

Kr. 2: 50. ärendena ställning. Redovishing följer

! England, F:.a,nkrike", B,elgien, Holland, omedelbart efter ärendets .elutbehend-
. Schweiz, Osterrike-Unqern ~ blankett ling.

'I + Kr. O: 15; ,. ' , '.-

IBalkanstaterrui, Grekland, Spanien, Bor- \ . I
• . tugal; Italien l'blankett + Kr. 2:'=. Tidsbesparande 'blanketter för)nsän-'

Nordamerika« 1!'Öl'el1ta S~ater .rblankett dande af inkassouppdrag, (hvarvid fak-
.+c Kr.. 5: -. turor eller kvitton icke bohöfva med-

äfriga 1i1,'hder,ef,t,,er,,.ö,fverensk(;mmelse sändas) tillhandahållas kostnadsfritt af
$0 - och;l?na k~~tnader. '. Solidit~t. , , L,' ~

~--.~#.##.####~~### •• #~~~~
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\

$målanbsg'lt~n 6
lDrujan & 1koff

1Riks'70572. !Ulm. 9100.

Svensk Förh,dningsmassa,
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,Sjukh.\1s;
Ämbetsverk, Affärslokaler, Fabriker, Förstugor, Balkonger, Väggar, Bad- och Boningsrum.

Svensk Talkum-export.
Profver och Broschyrer gratis på begäran.

,! -. "
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, .

-:t2 -

$ven~kla 0000 00, 00' .
, ~

~l~i1förgaI{rings-
00 00 'J[kfiebologef,

, .
meddelar försäkring 'af spegelglas i. fpnster,
dörrar, trymåer o. s. v.

OBS.!
OBS.!
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.S'HigesDffantliD".a(betsföfme~ lin U
..• (under st~!~n~ledning)~ch~kontroll)

,-Kontor l ollka delaraflan,det."
"Sveriges ,·Qift'entHg.,arlJetsfÖrme(ll,i~g[

l:u~rtill. uppgift. a;tt .~ö~ap~redaärbetsg.if'Vare bästa möjlig.a~~rbets~
kraft och arbetssökande det arbete, hvarfill de "bäst lätnp~l:sii1,"
'ArlU!te oeh å:D'stännin(raf 'CtU,d''1slagförmedlås,'i.-r AFGIFTSFRI~.T __ .

för. arbetsgifv~re och arbetssökande,
för. män och 'kvinnor, I ; föJ:'.stad,<ich'~and,
till - jOr.dbrukoChbrUksrör.else~ I till, indUSitl'i.;;och handtverk,

till handel och sjöfart, till husligt . arbete. in. m.
\OBS.! Afven tillfällig arbetskraft 'aI;ls~;1ffas.

, Anlita närmaste offent/igakontor eller ombud!
I;-~~~~~ t.;tl!1~ "!
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Billiga priser.

noggrant, utförande.
*full diskretion.

L.

Q)'
••••

. m
:ro

TELEfONER:

" Allm. 26139
Riks 11151

f\dress-skrifning
Kuvertskrifning .-

Betygsafskrifning &
Hektografering.

, Kop[ept hämtas.
••

~nabb expedition.
OBS. Vi utföra äjven atbeten jrån landsorten, hvilka

kunna tillsändas oss per post och återsäfldas de-
samma å de aj kundema angijna tiderocb orter..

Vi betjäna oss endast af förstklas,iga Illaskiner.
'. • I . .'





gikstelefon "SO ~)@. STOCKHOLM.,
------*

Gförsäljningsmag'tsin:

1 & 3 Humlegårdsgatan 1 & 3.

$försfa lager, cif

,Svenska: Franska, <Lyska", oeh J;ngelska
'Tapeter, Bårder och Dekorationen

samt
• ' • .,., - I '\

Takrosetter, Rullgardiner, Gardinkornisch~r, Portiär-Stänger,
'Gardinhållare och Papp m. m. till' hilligaste priser.

"- . o','

8 Oxtopgsga~an ~.
,~'.~. STOCKHOLM. ~. ~&

I

'Allm. telefon 112722. Rikstelqon 5312. <

\

/
Biträdande af exam. jurist.,

Byrån åtager sig rättegångars utförande vid alla svenska domstolar samt illkasse-
<,tingar, fÖ~medlar köp, af fast egendom, '.inleder affärsföretag och~~prättar bouppteck~

bingar, testamenten och äktenskapsförord.
I , I'r

Därjämte vill byrån .använda synnerligt bemödande på att medla mellan tvistande
som vilj~jör1ikas ufan 'rättegåRg, samt att söka åstadkommaackord mellan gäldenärer
6clI~o~genar~r' utan konkurs.: . ' , !.. ' "







", '.:~.
'" -'51-

·1!t;.~'rÄRsE·NPiC:ö! ,
,,~ -f i'o ., \ ,'i'
ij~ ""::. \ b . '>t~ ,.,:i " : Skeppslanternsfa rik, , . I.~ "'h

"C~~.' .).~ ;ur':i' "0 •.0 ....i\ '.' . '{~i<;";
·i!!~3Ei·'·Osterlanggat'ah. ~a';'{i\.
<;,j;. o;.' ,,,--+t+tSTOCKHOLM +:+.•.•.++ ",~,.'<

"",,~, ", " j.", - $~ .

,Tillverkningoch lageraf allaslagsSkeppslante~nO'i ..
med certifikat, Salongslampor, Luf'thuf'va~'
'ifokQPpall'~~'.'åt'bojar•.Ljusstakar, Hyttlampo*y;

:.' ,"'"",:,-.:"~'" - - \:', - .. ,:~,-._ -: '.' .. ', . I . ,-;l"'i~',':",,\,~
i;Qeh~~~ttJy~tor.Pollettbössor, Mlstlura~~\;?,
)p~() :.t_·;.;?~J~~~pruto:r",,Smörjkannor,., Lan1p,!,,;
\.'4id, . -~?,~b:1Jlekar.ll).m.Utförpåheställnip?allaslag~.••
'>"Iec, ."platsla geri~rbeten till})~ltigaste.prise!i?,';

;~~::/:~t'.:-,-->-~;~~- .; . ..' _ .: /-. " ";,-",.", •. __-'{~\~-, ,,,:_i\
Ut.,....l{;t'/f~,.,t~nn).ng af'Kopp~r.kärl.·( .~~,.<'

~iRsteli2~.7$~ Allm .. freI. 2734.•' .;~

;~ " '~:J"/
""".·,il- l; '-,' ':,:">:-,·)P~·:·~·:~:---·:·----':-:"·:":'---';---·:·~·:·-,",,'-.--+Y"":---::! ,.,~';:i" . TWm: och STRYKINRRTTNlI"lGEN f~:

j~W •. E~bRLSIORI-~'::~~_:,-, 35 ·Bt1"ge:rjarlsgaotan35
Allm.-telet'on 22620.

samt moderat pns.

(:'-:,1<

;:~.",-;"



Stockhoim,
Mästersamuelsga:tian 19 B.

, R. 81 15. Övningskontor. A. 12058.
Prospekt på begäran. \ Anmälningar och inträde dagligen av

elever med realskole- och studentexamen, bet)lg från Ring 2,
') klassen av allmänt läroverk" Ilick- och folkskola. Ärs-, '/2- ,

års- och 3 månaders kurser. Specialkurser i Bokhål'leri, Räkning, Skrivning, Steno-
grafi;'Maskinskrivning, Korrespondens och Språ~. \2 7:e läsåret" ' . "

P I a t ~e r kostnadsfritt. efter slutad lärokurs. rnnehavar~.. av Sveriges"r' Handeh;skoIeelev.er8 Platsförmedlings
__ Byrå. '

l' ,

RäkenskapsfÖring. lfIIF' BokMPpläggriing" Bokfö-
ring, Bokslut,Reviderin9fOver5iättningar, Ren-

skrivning ochDuplicering. billigt.

, StOtkh~lms' Räkenskaps- ocl' RenSkrlvnlnts-Byrå,,'
Rikstel. 81 l, # MÄSTERSAIVIUELSG,rPAN 19B, 2 tro ,AlIm.t~1. 120,,8

, \
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~~#### ••••• ~ •• ~#.####.###.##.#~o.l ETABLERAD~ AR 1908 ' ~KTIEKAPITAL K.~~100,000 '!','

i :~A:021•• ]· j
~ ~\,. '-AKTIEBOLAG. c.~, ~
'~* Sveriges främsta kreditupptysnlngs-coch inkassoHrma. ,JiVid' hvarje kontor finnas fullständiga juridiska afdelningar, under dlrekt-lednlng af ,

examinerade jurister, för rättegångar, konkursbevakningar, utredningar och öfriga
jurJdiska uppc;i råg. ' ,t

GÖTEBORG STOCKHOLM MALMÖ; *
$ (Göteborgsafdelningen) (Stockholmsafdel!ningen) '(Malmöafdelningen) i

,s. Hamngatan 25\ Drottninggat~1l 26 Storto rget 29 .
, Telefoner: 66 l8, 66 l~, 6638, Rikstel. 4255,4256, 31'90, 4155 Tel~foner: 5820. 58.21, 5822,f 6639, 7297, 7299 Altm, te!. 9663, 15011, 23835 5823 i
fl.J T ~ö?'A ----------~ "för , J

KREDITUPPLYSNINGAij,. INKASSER.INGAR.. 'i
" Soliditets upplysningsabonnement, gäl- 'Inkassoarvode' för, hela Sverige l % '
':\lande för Sverige, Norge, Danmark och (minimum Kr. 1: -) jämte porto och

Tyskland,_kosta: direkta utlägg för uppdrag, där laga:'
:J'Of>:ågesedlwr ,Kr. 25;~ åtgärder .ieke behöfva vidtagas. Efter
50 " ,,100:- emottagande af stäpmingshandlingar 1

100" 150:- beräknas inkassoarvodet till 2 % samt
"Frågesedlarna hafva obegränsad gil-, öfrig~Kostllader och besvärefter ären- '

tighetstid och berättiga till kostnadsfria dets art och hafda utlägg. För :upp- '
supplement om för Soliditet kända för- drag, i hvilka några större' kostnader ,

.,änil~ingarminst ett halft år efter skedd icke (jns.1l'ariskeras, kunna separataftal
'J' ," förfrågan..··· , I t "if '_ra as.

", K;editupptysningar på äfriga länder kosta:

i Finland 2 st, blanketter. Uppdragsgifvare hålles genom oaf-
'" Ryssland (europeiska) l -blankett -t bruten korrespondens a jour med sina

Kr. 2: 50. ärendena ställning. Redovishing följer

! England, F:.a,nkrike", B,elgien, Holland, omedelbart efter ärendets .elutbehend-
. Schweiz, Osterrike-Unqern ~ blankett ling.

'I + Kr. O: 15; ,. ' , '.-

IBalkanstaterrui, Grekland, Spanien, Bor- \ . I
• . tugal; Italien l'blankett + Kr. 2:'=. Tidsbesparande 'blanketter för)nsän-'

Nordamerika« 1!'Öl'el1ta S~ater .rblankett dande af inkassouppdrag, (hvarvid fak-
.+c Kr.. 5: -. turor eller kvitton icke bohöfva med-

äfriga 1i1,'hder,ef,t,,er,,.ö,fverensk(;mmelse sändas) tillhandahållas kostnadsfritt af
$0 - och;l?na k~~tnader. '. Solidit~t. , , L,' ~

~--.~#.##.####~~### •• #~~~~
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$målanbsg'lt~n 6
lDrujan & 1koff

1Riks'70572. !Ulm. 9100.

Svensk Förh,dningsmassa,
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,Sjukh.\1s;
Ämbetsverk, Affärslokaler, Fabriker, Förstugor, Balkonger, Väggar, Bad- och Boningsrum.

Svensk Talkum-export.
Profver och Broschyrer gratis på begäran.

,! -. "
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$ven~kla 0000 00, 00' .
, ~

~l~i1förgaI{rings-
00 00 'J[kfiebologef,

, .
meddelar försäkring 'af spegelglas i. fpnster,
dörrar, trymåer o. s. v.

OBS.!
OBS.!
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.S'HigesDffantliD".a(betsföfme~ lin U
..• (under st~!~n~ledning)~ch~kontroll)

,-Kontor l ollka delaraflan,det."
"Sveriges ,·Qift'entHg.,arlJetsfÖrme(ll,i~g[

l:u~rtill. uppgift. a;tt .~ö~ap~redaärbetsg.if'Vare bästa möjlig.a~~rbets~
kraft och arbetssökande det arbete, hvarfill de "bäst lätnp~l:sii1,"
'ArlU!te oeh å:D'stännin(raf 'CtU,d''1slagförmedlås,'i.-r AFGIFTSFRI~.T __ .

för. arbetsgifv~re och arbetssökande,
för. män och 'kvinnor, I ; föJ:'.stad,<ich'~and,
till - jOr.dbrukoChbrUksrör.else~ I till, indUSitl'i.;;och handtverk,

till handel och sjöfart, till husligt . arbete. in. m.
\OBS.! Afven tillfällig arbetskraft 'aI;ls~;1ffas.

, Anlita närmaste offent/igakontor eller ombud!
I;-~~~~~ t.;tl!1~ "!
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Billiga priser.

noggrant, utförande.
*full diskretion.

L.

Q)'
••••

. m
:ro

TELEfONER:

" Allm. 26139
Riks 11151

f\dress-skrifning
Kuvertskrifning .-

Betygsafskrifning &
Hektografering.

, Kop[ept hämtas.
••

~nabb expedition.
OBS. Vi utföra äjven atbeten jrån landsorten, hvilka

kunna tillsändas oss per post och återsäfldas de-
samma å de aj kundema angijna tiderocb orter..

Vi betjäna oss endast af förstklas,iga Illaskiner.
'. • I . .'





gikstelefon "SO ~)@. STOCKHOLM.,
------*

Gförsäljningsmag'tsin:

1 & 3 Humlegårdsgatan 1 & 3.

$försfa lager, cif

,Svenska: Franska, <Lyska", oeh J;ngelska
'Tapeter, Bårder och Dekorationen

samt
• ' • .,., - I '\

Takrosetter, Rullgardiner, Gardinkornisch~r, Portiär-Stänger,
'Gardinhållare och Papp m. m. till' hilligaste priser.

"- . o','

8 Oxtopgsga~an ~.
,~'.~. STOCKHOLM. ~. ~&

I

'Allm. telefon 112722. Rikstelqon 5312. <

\

/
Biträdande af exam. jurist.,

Byrån åtager sig rättegångars utförande vid alla svenska domstolar samt illkasse-
<,tingar, fÖ~medlar köp, af fast egendom, '.inleder affärsföretag och~~prättar bouppteck~

bingar, testamenten och äktenskapsförord.
I , I'r

Därjämte vill byrån .använda synnerligt bemödande på att medla mellan tvistande
som vilj~jör1ikas ufan 'rättegåRg, samt att söka åstadkommaackord mellan gäldenärer
6clI~o~genar~r' utan konkurs.: . ' , !.. ' "







", '.:~.
'" -'51-

·1!t;.~'rÄRsE·NPiC:ö! ,
,,~ -f i'o ., \ ,'i'
ij~ ""::. \ b . '>t~ ,.,:i " : Skeppslanternsfa rik, , . I.~ "'h

"C~~.' .).~ ;ur':i' "0 •.0 ....i\ '.' . '{~i<;";
·i!!~3Ei·'·Osterlanggat'ah. ~a';'{i\.
<;,j;. o;.' ,,,--+t+tSTOCKHOLM +:+.•.•.++ ",~,.'<

"",,~, ", " j.", - $~ .

,Tillverkningoch lageraf allaslagsSkeppslante~nO'i ..
med certifikat, Salongslampor, Luf'thuf'va~'
'ifokQPpall'~~'.'åt'bojar•.Ljusstakar, Hyttlampo*y;

:.' ,"'"",:,-.:"~'" - - \:', - .. ,:~,-._ -: '.' .. ', . I . ,-;l"'i~',':",,\,~
i;Qeh~~~ttJy~tor.Pollettbössor, Mlstlura~~\;?,
)p~() :.t_·;.;?~J~~~pruto:r",,Smörjkannor,., Lan1p,!,,;
\.'4id, . -~?,~b:1Jlekar.ll).m.Utförpåheställnip?allaslag~.••
'>"Iec, ."platsla geri~rbeten till})~ltigaste.prise!i?,';

;~~::/:~t'.:-,-->-~;~~- .; . ..' _ .: /-. " ";,-",.", •. __-'{~\~-, ,,,:_i\
Ut.,....l{;t'/f~,.,t~nn).ng af'Kopp~r.kärl.·( .~~,.<'

~iRsteli2~.7$~ Allm .. freI. 2734.•' .;~

;~ " '~:J"/
""".·,il- l; '-,' ':,:">:-,·)P~·:·~·:~:---·:·----':-:"·:":'---';---·:·~·:·-,",,'-.--+Y"":---::! ,.,~';:i" . TWm: och STRYKINRRTTNlI"lGEN f~:

j~W •. E~bRLSIORI-~'::~~_:,-, 35 ·Bt1"ge:rjarlsgaotan35
Allm.-telet'on 22620.

samt moderat pns.

(:'-:,1<

;:~.",-;"



Stockhoim,
Mästersamuelsga:tian 19 B.

, R. 81 15. Övningskontor. A. 12058.
Prospekt på begäran. \ Anmälningar och inträde dagligen av

elever med realskole- och studentexamen, bet)lg från Ring 2,
') klassen av allmänt läroverk" Ilick- och folkskola. Ärs-, '/2- ,

års- och 3 månaders kurser. Specialkurser i Bokhål'leri, Räkning, Skrivning, Steno-
grafi;'Maskinskrivning, Korrespondens och Språ~. \2 7:e läsåret" ' . "

P I a t ~e r kostnadsfritt. efter slutad lärokurs. rnnehavar~.. av Sveriges"r' Handeh;skoIeelev.er8 Platsförmedlings
__ Byrå. '

l' ,

RäkenskapsfÖring. lfIIF' BokMPpläggriing" Bokfö-
ring, Bokslut,Reviderin9fOver5iättningar, Ren-

skrivning ochDuplicering. billigt.

, StOtkh~lms' Räkenskaps- ocl' RenSkrlvnlnts-Byrå,,'
Rikstel. 81 l, # MÄSTERSAIVIUELSG,rPAN 19B, 2 tro ,AlIm.t~1. 120,,8

, \
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