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Laoave yQ~:'a~r~,
- · .Cadiz,

,,', E t a b l era d ej 8 1 O.
, ,

Nederlag .af äkta spanska viner" ~
samt . ,

spedel t, fina O:porto-viner, " .'.( .
" i

. " ',STOCKHOLM. ,
,Kon,tor, Proflokal, Parti- och Minutförsåljning: / '

12~Södra Blasieholmshamnen'l2, ".;'
, " Blasieholmen. '

Minutförsäljningslokaler :

"',;"Drottningga tan6,3' A' i.'
.~'och

'S'tora',Badstugatan ~50:'(nor~).

, N e d e rl a g : ',.

',' ; ;.:2 :K.u,~gsholmstorg2. :',,'
l

'OB S.], Vin.e rh a s ä k th e t ga ra nt eras,
/: I

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.



'rAIIm. T~'fO"
'>'" 5316.

\

Klädeshandel ocl'i Skrädderiaffär,
Etablerad 1882 -x. 14 Hötorget 14 -x. nedre botten och 1 tro upp.

ST'OCKH.OJLJl!J

~J ;örsta lager af färdiggjord~~fdelning för Klädesvaro:~1 f{ans- oebä~~.sskIäde~, frånDrags Itiqi:~N~ÖPing ID fl nr I
·::4 Ka"aj= cclj f'remenaa= ~es{l'mer. Sveriges ochUtlandets förnämsta Klädesfabriker. tito

$e m m a r = o clt "0in {e r =Of"erroc1{ar. j O b s.Y Stor och lju~ beställningsvåning för finare I
Smpregneraae (;{lstrar. Resroc~ar l Herr-Skrä.dderi, 1 tro upp.

oc-h Regn1{appor. ,9.agtrec1{ar. Kenters= OBS.! Modernt, välgjoMt' och välsittande ar-
rcckcr, NaHrec1{ar. "0eledp'fa1{estl'mer. ~~ hete utföres.. \

Obs.! Extra billiga, men best/imdapriser!
".•..•..

.'.~>

'!

;W--- ."'.? ..•.'?~.' ..F~.' i:~--- ,
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Hcfrätts- Notarien-

WlIhelm". Löwenadler;
\ 1 ._c _.,

Juridis-k Byrå;
(grundad 1893),

G{~ntralpalats'et,., '
STOCKHOLM.

!llJ Rikstel. 2389. !llJ ~ Allm. Tel. 10897. !llJ

fättegångar, Inkasseringar, Boutredningar"

Uppsätta~de;- Inlemnande och bevakande af
, -~ '. -" ~

handtingar hos embetsrnqndiqheter, Kapital. "

'I placering jemte öfriga juridiska och eKono-

rniska ,uppdrag. _ I?ji ~. ti 'W - I?ji

-- -~fdelningskontor i Katrineholm. ...•

Stock~orms", Gymnastik~,& fäktklo~~,
,1-.

27 Smålandsgatan 27•.
I(upo n g b il j e.tt e r

ä 10 kronor för 20 öfningetdmmar jemte dusch finnas att
tillgå å klubbens lokal. . .

. ~' .-~-;' ~ .Öfnin'gstimmar: ~ +-«< '<-;«<~

7-8 och 8 -9 f. m. samt 3-4 'e. m.

Öfnin gsafgifter,
då ej kupongbiljetter köpas, 7' kr. pr 1 månad eller'iS k~..

«, ~r 3· in~,Il.ader;studerande -ungdom 5 kr. pr l·månad:.~ o"~

. ,: Inekrifninge-v.ooh årsafgift5 kronor.' .; ,

l' Ry:qlliga salar. Tidningsrum, Telefon och Modererade duscher:.. -, '
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af #l
~..SS

.~'

& kl ~ - Blytråd,
Messingsmanufakturarti ar. ~ Nicht, Tenn,

Kopparplåt, Bleckplåt, Babbits-metall, ~ Nickelanoder,
Antimonium Regulus, Koppartråd, Zink, ~ Nickel, Vismut,
Garkoppar, Zinkplåt, SkeppsmetaJl, ~ Mönja, Salmiak,
Deglar, Fosforbronstråd, Zinkspik, ~...,. Jernduk, Saltsyra,
Kopparspik, Metallbult, Kopparbult, Wienerkalk, Slaglod,
Åskledarespetsar, Kopparbrickor, ~ Målkärl, Vigter, Vågar,
Messingsplåt, Messingsskrufvar, ~ Balanser, Nysilfvertråd,
Messingstråd, Kopparbottnar, :'~ f Fosforkoppar, Glaspulver,
~opparnita~, Pinsbachs~låt, I ~I Qvicksilf~er, Fosfortenn,
Askledarelmor, Kopparror, ~ Nysilfverplat, Svafvelsyra,
Pinsbachstråd, Zinktråd, ~ Stearinolja, Delta-me~all, Spik,
Messingsduk, Zinkbult, Koppar- & Messings-Angtuber,
Fosforbrons, Stanniol, Kranar, Smergel, Smergelpapper,
Aluminium, Graphit, Flintpapper, Smergelduk m. m.
Messings-Skostift, *~__
Galvan. jernplåt,
Messingsrör,
Schellack,
Blyplåt,
Blyrör,
Bly,

Vid köp aj större partier torde dagens
lägsta noteringar injordras.

Kontor och Lager:

H : O 14 M äs t e r . Sa m u e I s D a t an H: o 14.
Magasin:

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

Post- och Telegramadress:

JJ'lETALLBOLA.GET
STOCKHOLM. •
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, .Innefiafvare af:
. Im. .Selltns 1\.dvo1{atb9ra,

(Etablerad 1876). -,

'. , ,I "

Rättegångar" Sterbhusutredningar, Inkasseringar.
nB S. !" Särskild afdelnin[ för s. r Öfverrättssaker.,

5, ~eger.ingsgatan z.
,

Postadress; STOCKHOLM, N.Telegrafadress: S,ELLINS.
, ,

Allm. Tel. 44 20. * Rikstel. 27 88~
..:.;.,

F. Beck & Son
ltIIm. Telefon 5S@@. 'STOCKHOLM. ltllm. Telefon' 5S @~.

, Utföra på beställning som speci~litet '

Album,Diplompotttföliett, Bokband, Etuiett m. m,
, (afsedda till. festgåfvor) .

stilenligt och af erkänd godhet i Läderplastik,

" Lädermosaik, Hand-Förgyl1ning o. s. v. .

, Dessutom utr6res all vanlig bokbindning ut~n undantag"-tilI billi- ,
gaste priser. ,

"Kontorsböcker och linieringar utföras skyndsamt och med
största omsorg. <' ,

Till ledning vid beställning af festgåfvor sändes på begäran illustr,
katalog. Kostnadsförslag och ritningar uppgöras. / Arbetsprotaf .alla slag 'finnas
till påseende., ' ,'"

Från kr. 50 till högre pris utföras Album 'i maroquin med .handförgyllningar
och monogram i, Iädemiosaik. \ '

1:ma Pergament för textning och målning på lager.
Beställningar torde göras i god tid.

\" , GuldlDedaljep: '
Malmö 1881,. Paris 1894, Liibeck 1895, Malmö 1896,', Stockholri1·18~7.
, ,
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HANS MANNSTAEDT,
r - Generalagent för:

Sehäffer &. ~udenberg, j\1agdeburg-~uekau.
30 Fredsgatan S T O CK H O L M Fredsgatan 30.

-----4>$>0----

Fabrik för och lager af:

ManoDletrar och VakuulDDletrar
i alla brukliga graderingar.

Restarting· Injektorer och Fyrapend.- Regulatorer.
Original-Fabrikat.

Glasrörskranar; Säkerhetsventi ler,
Matarepumpar, Pulsometrar,
Kondensations-vattenafl edare,
Lubrikatorer, Slagräknare, Vattenmätare,
Kontrollur m'. m., m. m.

Manometer- Verkstad.
Reparationer omsorgsfullt och billigt.

-;c

HANS .MANNSTAEDT,
Elektroteknisk Byrå.'

30 Fredsgatan S T O C K H OL M Fredsgatan 30.
Generalagent' för:

Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft, Berlin.
0#0'----

Försäljer från lager:
Dynamos, Motorer, Glödlampo-r, Kolspetsar, Lednings-

materiel, .Apparater etc., etc.

Utför
Belysnings-Anläggnil).gar

för städer, fabriker, hotell, jernvägsvagnar, privata byggnader
ID. ffi.

Kraftöfverföri ngar
medelst likriktad ström, trefas: och va~!ig vex~lström.

Accumulator-Anläggningar.

Elektriska spårvägar.
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kallas konsten att tillverka artificiella ögon "fÖratt ersätta"
ett 'genom ,'olyckSfall' 'eller .sjukdom förloradtöga.' A~
denna .konst .eller industri, hvilken med rättainrangerat&
.såsom : en ,gl~en "af den. moderna ophthalmologien; var

undertecknaå,så vidt kändt är, den' först~. u~-: '
, .öfvaren i Sverige' och är fortfarande den errde .o~u.:.

laristen i Skandinavien. .
- , ,.

9'lieodoP ..8edepgpen.
, "',....

. Träffas: Söknedagar 1/; 10,-1/2 2, Jakobsbergsgatan .8.
•••

. ',V1CEHkRAD8H'ÖFDINGEN

UN'O OLDENBU'RG~~ ~

. v. Auditör vid Kong!. Flottan. .
Ombudsman hos Malare-Provinsernas Enskilda Bank.

, . .

PRIVATJURIST OCH ADVOKAT.- -
Ledamot afBveriges Advokatsamfund.

Ad;ess: Drakens gränrl·, N:o I.'
,.. '>, :t' _

(Notarius Publicus S V E.N. W·E S'S B E R G S kontor.)
, ~ ::-", :>l~/ _. t :' "r' .~'-'.'"

Personlig mottagningstid kl. ~/210-'/211 t: m:
Kontorstid"'" 9-'/,25 e. m.

Telegr~fadress:·JURj'STEN .. Rikstel. 14 06, Al/m. Telefon ,29 36.
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Juri diskjtffcirsb\,rå,
(öppnad 1875) .

STOCKHOLM,

66 Vesterlånggatafl 66,2 tro
Allm. telefon 2322.

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

. eljest säkrast 1-2 och 4-5.

Rättegängar utföras vid öfver- och underdomstolar i Stockholm och
landsorten; 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 räd och upplysning lemnad ä skriftlig förfrågan Kr. 5.-.

muntlig konsultation » 2.-.
» d:o d:o, om rättshandlingar genomgås 5.-.
» stämningsansökan, lagsökningsinlaga eller svar ä sådan... 5.-.
» testamente, köpebref eller skriftligt anförande i rättssaker » 10.-.

köpe- och andra kontrakt er » 15. -25.
Vid bevakning i kommission för uppdragslemnare frän landsorten af-

stås till denne 1/3 af kommissionsarfvodet.

Joh. Ftt.HoIlenius,
.• ~;.f

v. Häradshöfding .och e. o. Hofrättsnotarie,

Ledamot af Sveriges Advokatsamfund.
Post- och Telegrafadress : S T o C K H o L M•.



---'- .'.... j.. •
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••
0"0"

1\,' '>Sodermalmstorg' . ",
. > ;J:ek o m m.e nd e'r ~...\ ..

"I':0;~;" sitt" "', ,.1':
te .', välsorterade lager' c' .:

y .,~
,
, .~.' af "
, \ • ,":""'<'. .' .' '

1\' .: ,". ~';. ~\",et "~'c 1/
, I· . ,~ .\ "." .. ,' . ..' &." "~ ',.,. .

1 . <. '. <

r 's,\t\\uo.sa. "'1 ,"
. . .\

'. ~I
~

Rikstelefon: \ >

.' \ 1421.. '

;

All rn, Telefon:
3129. I

1!J---~5'2---
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A~ca~WlreB~
Kong l, Hof-leverantör.

21 Lilla Vattugatan 21. +:. 16 Br~hegatan 16.
Största lager af de förnämsta transka och engelska Parfymerier.
Eau de Cologne Royale är-'"känd för' 'sin, rika och friska vällukt.
Eau de Col<rgne"på halfbuteljer från.1 kr. till-högrepriser.
Parfymer: Liljekonvalj, Essbouquet, Heliotrop, Linnea m. fL

/ Tvål, alla sorter, såväl dussinvis för 60 öre som efter vigt från 60 öre pr kilo
till högre priser, efter qvalite,

Transparent-Tvål rekommenderas föl' sin godhet.
Amykos-Aseptin a 50 öre flaskan'och !JOöre litern.
Doktor Larsens Tandpulver och Tandtinktur.
Cold-Cream, Odaline, Röksprit, Rökband, Märk- & Skrifbläck, Blank-

svärta.
Tand-, Nagel-, Rak-, Hår- och Klädesborstar.
Tomma flaskor fås fylda med parfymer och Eau de Cologne för godt pris vid

" fabriken 21< Lilla' Vattugatan.
Vid köp för 10 leronor lemmas 1 terona 1'Ctbatt.

Allmänna Telefon 4857,
: [!ikstelefon_23·71. .,' 'A. G: W I R.EN~



-Wester-IN orgrensMe ~aniska
••. . f ~ '.

. ~'Slenhuo oe ri -~ -
i_ . _ . -

c \

GuldlJJedalj
, ,

, "
, . Stockholm 1897.

»För inredninqsarbeten m. m. af marmor, ~iJtmär,k.tg:'genom"
~ ;\

'konstilärlig .behandli?g af formen och ådagaläggande framstående
. skickligh~t i. materialets beqrb'etning' i fråga om hu!!yning, p.olityr

och inkrustering_»" ---~.~---

rafvårdar
.) . . - - .•..

af svart, grön ()c~n ,

blågrå granit,
!ifvensom alla sorters

'Marmor- och .Kalkstcns-
, ' " ~rbete~ ut"~ras v(a. " ,'"~," ." ,
'W'ESTER & NO:EtC~ENS

;·Mekan.isk~ Stenhuggerio.ch Sliperi, ,
HorJlsgatan 57, Stockholm.' ..

AIJm: Tel. al 97. Riks. 1239
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John Wennerström
\

2 Drakensgränd 2
Post- och telegrafadress : STOCKHOLM.

Allm. Telefon 22 65~ Bikstelefon 2819.

Engros-Lager af:
Glasvaror: Serviser, slipade och etsade. Gele- och Sockerskålar,
såväl slipade och etsade som gjutna. Assietter, mänga olika mönster. Ka-"
rotter, kulörta och hvita. Tillbringare, hvita och kulörta. Karaffiner,
vatten-, vin-, punsch-, konjaks- och bränvins-. Syltburkar, Kaffekulor och
Bärflaskor. .. Gräddkannor, Ölkannor, Srnöraskar, Ostkupor och Saltkar.
Alla slags 01-, Punsch-, Vin-, Konjaks-, Porter- och Bränvinsglas. Seidlar,
mänga olika sorter. Fickflaskor, stor sortering. Blomglas',Vaser, Blomställ
och -korg~r. Glassprutor, Diflaskor m. m.

Lam.por: "Bordlampor, Hänglampor, Vägglampor, Kökslampor och
Nattlampor, Lampglas, alla storlekar, såväl af svensk som utländsk tillverk-
ning. Lampkupor, tulpan- och klotformiga. Lampskärmar, mänga stor-
lekar. Lampvekar, såväl tyska som svenska. Lösa lampdelar: oljehus,
brännare, fötter, rökhattar och ringar. Ljusstakar och Ljusmanschetter,
Sprit- och Fotogenkök.

Husgerådsartiklar: The- och Matskedar af britanniametall och
jernbleck. Knifvar, Gafflar, Bordställ, Termometrar, Fotografiramar m. m.
Brickor och Brödkorgar, Kaffekvaniar, Kaffebrännare, Stekpannor och
Skyfflar, Salt- och Mjölkar, Sy- och Pennskrin, Thekannor och Tårtfat,
Kaffe-, Socker-, The- och Kryddburkar, Brödbräden, Korkskrufvar, Väc-

"karur m. m. Linialer, Grifflar och Griffeltaflor. Borstar och Viskor. Kaffe-
kannor, Tillbringare, Spånjalusier. Hängläs m. m.

Leksaker: Munspel frän O: 75 pr duss. till högre priser. Gummi-
bollar, en mängd olika storlekar. Diverse leksaker af glas, tenn, bleck
och trä, såsom: Bamur, Trumpeter, Skallror, Pistoler, Flöjter, Sparbössor,
Bygg- och Kulelådor, Kökslådor frän. 1 "kr. pr duss. till högre pris,
Hinkar, Spadar, Hästar, Vagnar, Kärror, Kattor, Fåglar samt Serviser så-
väl af glas som metall, Kokspisar, Kastruller, Tennsoldater och Tennser-
viser m. m.

Julgransdekorationer; Julgransljus, Ljushållare, Flaggorm.m.
Papperslyktor, Hyllremsor, Porslinsfigurer och Toalettprydnader af såväl
porslin som glas.

Tändstickor: Patria-,' impregnerade säkerhets- och fosfortändstickor.

•••• Ofvanståendevartiklar säljas till lägsta priser. Endast partiförsälj-
ning.. Priskurant tillsändes Herrar Handlande kostnadsfritt.
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Buld-; JOo Silfver.: o och. Silkes-B'roderier,
, ' ;; _"\. ~ '/ < .J' .•••,.. '"' '"

~äsom'Messhakar, ,Antipendier, Kalkdukar, Bokpallar. Biblar,
Hand- och'Psalmböcker, Altardukar, Mess-skjortor, Prestkappor,:
Vap~n, Fanor, Standar er, Uniformer, Ordensdekorationer, Mössor,

o samt ä Klädningar, Möbler,Krans- och Bouquetband förfärdigas
fortfarande af o

c f

41~~~eD;'~oo
\ , .,

Prisbelönt' ~ S T O C K H-O L M, flrisbelönt

med medalj'i -:' -17 Drottninggatan - 17. ,. med medalj i

Stockholm. . , o, :Lo n d o n. _
.r Allm. Telefon: Brunkeberg 124,

~ 'Broderier och galoner renoveras och transporteras.
~o Undervisning i broderiernas ritning, o uppsättning och förfår-

digande, o uteslutande å .elevernas egna arbeten, lemnäs hvarje dag. '..' -' _.'

.J.,G. Hammars' Eftertr,
: -30 ~almskilnadsgatan,3 O.

AUm. telefon 48 51. o

, Stort, välsorteradt lager af -alla slags

Kaminer, Splsar, Lampor, Gaskokare, Fotogen-
· kök,' Strykugnar ~och -Jern, Kon'stgjutningsföremål,

Kassaskåp, Skrifmaskiner, Räknemaskiner~Amerl- '"
kanska Hänghvilstolar, Trädgård,sm6b\;er, Skrif-
garnityr, lS'skåp,Kylkammare för Mejerier"och Hushålls- .

: o o behof,\Jernbalkar, Räis, Byggnadssmiden,
000; • , Vassrör' ~ch N~fv~r m.' '~. C' .'

A:n1.raci1.kol.. och Koks ..
Rep~'ratio'ne';å (Illa slags 'kaminer verkstiillas,

"
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K A R L . N J U R L I N as
Juridiska Byrå

(grundad 1880)

N:o l 'Stora Nygatan N:-o 1-
STOCKHOLM!]

Innehafvare:

J< a r I ~ j u r Iing.
e. o. Kanslist.

Advokat.

J1jalmar J<arlson.
Fil. Kand. Jur. utr. Kand.

e. o. Hofrättsnotarie.

~ättegångar, äfven i tandsorten. "Sterbhusutredningar.
Inl{asseril1.gar. Bolagsbildningar.

I{egistrering af al{tiebolag.

Från och med 1899:

T e k n is k Af d e I n in g.
Föreståndare:

Civilingeniöp P. A. WALLER.

Patent i Sverige och utlandet.-

Varulnärl{en och inregistrering deraf.

Vattenfallsundersöl{ningar och utredning af
va tten rättsför pålla nden.

).)atent=Tvister.

Telefoner: Riks- 2999, Allm. 2300.
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"i'~14~aisaok~<-.
Konskoch SkÖnfärgerj & KemiskaIvättanstalt
emottager ,till färgniÖg eller ,tvättning allting; hör~nde' .till .

• ',f_ \.' ,_ 0_". •.• ,. -

Herr- och-. Damtojletten, och garanterar för utmärkt välgjordt
" '-~

arbete. '
/

, Rockar~'
By;xor ochVästar,
Schalar och )"

. Bajaderer,·
Borddukar,

por, Halsdukar, '.
...,. , l'

OBS.I~·Herr- och Damkläder behöfva ej sönder ...
sprättas.' .

Alla slags siden färgas utmärkt väl '(a la Resort), och' er-..
hålla t.ygerna ett v~ckert och n,Ytt utseen.de._ . .

. ,

Postadrese: f." a, ~I~ACK.

Bodar:

69 .DrottniIiggataQ": 69.
, , Allm. Tel. 10165.

61 KOTuham-nstorg 61.·
c

Allm. Tel. 22 13,,'

Fabrik' och Mottagning:

30'.'A'Gr.ef~Thu~regatan a:O'.'A ..·•
~llm. Tel. 7526.

". Order iftån_/Land~orten; expedieras skyndsamt
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i!enrik r§ahns ~mykQs.
är sedan 30 är bepröfvad, erkänd och värderad.

-....:.~ Prisbelönt vid 7 ver/dsutställningar. ~--'

i!ez:zrik r§ahns ~vålar:
•

Konc. Amykostvål, Victoriatvål, Borax Benzoetvål
m. fl.} samt Äkta Aseptintvål re,kommenderas såsom

för huden särskildt nyttiga.-----...---
\Nya Preparat:

r§ahnelit, -'-i!enrik r§ahns
koncentrerade bakteriedödande munvatten.
lntygen af Professorerna Sundberg och Ham~arsten å

flaskans etikett torde beaktas.

T a n d p u Iv er. T a n d p a s t a.
--.q.po--

FJ:!i8belönin~a.J:!i ~tocl\holm 1897:
Guldmedalj för utmärkt tvältill-

verkning.
Sil:fvermedalj (ensamt högsta

pris som utdelats) för Amykos, -,
;:randpulver, -pasta, -tinktur.

--'-4'",>-.--

lIenrik nahns Aseptin Amykos Aktieholag, Upsala.
. H'ofleverantör hos H. M. Drottnif1gen. .

Partilager i Stockholm hos

Emil Fredrikson, Hofslagaregatan 4 B.
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Norbergs PianOfa~rH<,
., - ~ .

. , grundlagd 1862,,' ;

> ;15S:t Paulsgatan 15.
,-~. ' - . ,.,

Pabrikäterna -prisbelönta 1866' i Stockholm, i870 i London" och'lS7'6
-c i Norrköping med stora silfvermedaljen. . '

, : . .'

'Pi&RiRO$
.*, från 600 till 1,200" kr. *

. ~ . ;;>;
. -. samt· r

_ .)c~

"Flygla:r~

Mångårig erfarenhet 'om' tillverkningen vid Tysklanda och' Frankrikea
, förnämsta fabriker.

Stä:m.ningar·och'repar~tioner ve:rkstä~las:'

~J . Il\ .~DI.A. 'MLDlQVIST'
." ~<c1I~omstQrilltQ~ilQr~~
N:o 5 Brunke bergsg a tan N:o 5.

~. on s t g jo rda B,~crnrnor, .
Bal·,Ot!ang~·

och' .' '

Dek~rationsblommor.(
, preparerade'palmer och Blad

till större och rriindre växter och dekorationer. "

Allm. Tel. 10830.,' '. ..~-

.-.---.-
stort lager af·
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Sla~teria~tie~olaget Norrmalm
~/ • Stockholm * "

~
" Of< ,.' ~ Tillerkänd Silfvermedalj å Stockholmsutställningen 1897.

~""'O""l"~

~ Kött.; FI~k~ och Korfaltär. ~
~ (Försäljnin'g i parti och minut.) ~
~ ~
::::t '.
~ Kontor, Slakteri- och Korffahrik: ~
~ Karlbergsvägen N:ris 62 & 64. ~
~ Rikstel. 1722. Allm. tel. 79 07. ~

~ - ~
O FÖFsäljningslokaleF: O
~ ~
~ lOK Un g s g a t a n l o. ~
O Rikstel. 1232. Allm. tel. 42 68. O
~ ~
f'I't 17 Strandvägen 17. ~
~ Rikstel. 2179; .Allm. tel. 154. b'

~ 2 5 K Un g s t e n s g a t a n 2 5. :.
Rikstel. 2.'80. Allm. tel. 11280. ~.

I::l
Q,

~

~. '

6 8 S t. B a d s t u g.a t a n 6 8.
Allm. tel. 53 47.

62 Kafl bergsvägen 62.
Allm. tel. 130 70.

Telegraladress: Norrmalmbolaget •.
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I· •

- ,
~< Lu-ndgrens Fiskredskapsfabrik':E

j{llm. ([el. JO 22. STOCKHOLM Ri~stel. 2122;
. , , ~ 5 Myntgatan 5 ~

rekomme~derar hos Her;ar' Amatörer, Yrkesfiskare och Återförsäljare sitt
stora, rikligen försedda och väl. sorterade- lager af alla sorters - .

.~ Verkligt prima Fiskredskap .~
Ipar-tl. och mtnut'[till ytterst moderata priser.

••. Hängm.attor -.J
starka och välgjorda, såväl knutna som. af väf, storsta sorti~ent till
bil1igast,e priser.

Obs. T ~itografierad"priskurant i bokform at gratis på begäran.
Obs.T Aterförsäljare erhålla betydlig rabatt.
Obs.T Tillerkänd Silfverm.edalj vid Allmänna Konst- och Industri·

utställningen' i Stockholm '1897; Tillerkänd Guldm.edalj vid-Internationella
Fiskeriutställningen i Bergen 1898.

KRAEPELINS' BYRA
föl'

Renskrifning med Maskin
,,' , 'och' Öfversä,ttningal'.

.

,
Med Skrifmaskin ; ! tagas ända till 6 ex.
Med Skrifmaskin 'Och'Hektograf......» »30 ex.
Med Skrifrnaskin och Mimeograf...... » 2,000, ex.
Specialite: ,korrekt renskrifning å samt öfversättning till och ,från

främmande språk.
,Öppen e-5.

N:o, 3 A.Klara Vestra Kyrkogata N:o':3 A.
. (Stra.x ofvanför Vasabron.) /

Allm: Tel. 117 02.
Inge~org . T.afliiJ~·
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Ekmans Nya Snickerifabriks-Aktiebolag,
(

. STOCKHOLM.
'Etabl. sedan 1858.

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

Tillverkar: .

Byggnadssnickerier . Bntikinredningar ,
J?a:rkettgolf

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

~
'" CD~

tI.i. '" on ::s.
O' .s::'i-..> '" UJ. :cu

~ ~ ~
r..

'i-..> re ~ -'N O O
(/)r--..l

~ ...c:: el
~ ~ cu....-4 ctj re .~ en

"N ....-4o • ..-4
~ • ..-4 .:!!

~
~

ctj Cli

~
CD

~
~ -

~
ctj 5cu

~
(/)

Ekmans Nya SnickerHabriks-
Aktiebolag,

Stoc kh 01 m.
Fabriks-Märke. ,-' Fabriks- Märke.

Telegrafadress : Ekmans, Stockholm.



.EkmaDS;Nya"Snickerifabriks~Aktiebolao,
, S'TOCKHOLM.," '

. ' Etab/.' sedan 1858. '
, '

filialkontor" Utställning, och Upplag:" ,"

54 M:äst~~!'S~muelsgatan64. ',':"..
-", ,'I .z. ~'A: • "j ~'-. -, ;,': '. ,

;Allm~Tel. 5288.' - Rikstel. ,549." ,'.;,'
." ..'- ~,. ".. .

.t,',r ' ..' " c,':"

<Försäljerderstädes.: "

, 'PlankO,tt,Bat,t,ens, Bttädettr'R~glaf, ltistett" hakt
h .:: ' 'af 'furu och gran i alla kuranta. dimensioner.. ,." .

Kiufven ','Tal(spån,.Rutstaket; TorrSäg;pän; ,', ~, ,

';' Byggnadssnickeri;:', <',' • ,'o :'" • /

'j ' •. c, ~ _ ~ -: . '. .•.•.. ,">' . J',,,,,,

Karmträ, Foder, Sockel, Poster, .Loshulz, Panel" Boisering,
, Lister; Hyflade" Spal'!tade', Pertade! 'och Fasade Bräder. "',"

f' ---, /

. " " . " Största 'lager, uti, Stockholm af:,' ':': ,,""
o' " ' .' . ,.,

, Ang,tdrkadt,',Hyfladt'G'ölf,trä .. '
.: ,~64Mäste~~S8;muelsgatan'64:~.--,'

-

"Allm, Tel T 52 88. ~ Rikstel.'549.' '
',l {
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Cf.). _

: Utställnings- och Försäljningsmagasin i
~ clAI~~·3~.el. 19 Bi-rger Jarls gata 19 R~~~~~l.~

: 10 GU;:;t~;::;;e;~rg10 l
al ==UJ _

.~ OBS.! Enda j"örsäljningsmagasin i ~
en!! S~ockholm:töp Kosta i parti o. minut.
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KOSTA GLASBRUK
IAnlagdt 1142. Ombygdt och utvidgadt 1890-~2.) "C.,

fir
CD~-Rekommenderar sina prisbelönta tillverkningar af

Kristallserviser, Hushållsglas,
Prydnadsglas, Lampglas

i paz>ti och minirt.
Monog:ram eller Vapen anbringas. <

iS:

Xerstin .1tnderssons
• (t. d. Joh. Anderssons)
Likkist:fabpik, Ragvaldsgatan 19,

Etabl. 1865.

Mi'
BO=rarfDiu=s b7rilor

Götgatan 25, Brunnsbacken 17, Kungsgatan 32,
Allm. Tel. 30 66. Allm. Tel. 30 66. Allm. Tel. 12300.

•.•. Ombesörjer begrafningar noggrant och billigt. -..m
. ••• Största lager af välgjorda Ek- och Furukistor. alla slag och storlekar.

••• Färdigsydda svepningar i Siden, jemte madrassering, äfvensom Klädning i
Vadd, i Sky samt i Täcke och Lakan.

••• Ständigt lager af alla sorters svepningsartiklar, kransar & band m. m.
A.llt till billigaste prism'.

Order från landsorten expedieras noggrant, billigt och pr omgående.



LI!J .'4€lOBY,"
Kongt Hof-Leverantör,' .

KirUf[is.k ',Inslrumonlmakaro och BanfiaIDst,
'48 Regeringsgatan 48.,

Prisbelönad -i In- och Utlandet.
- " '

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

,
Bandager för snedhet, plattfot, krökta ben och klumpfot, Konstgjorda'

ben & armar, Bråckband, Uggdynor, MaggQrdl~r, Resårstrumpor, Suspen-
soirer, Träben, ~ryckor,' Urinreservoirer, Bröst-glas, Diapparater, Hörsel-
lurar, .Kathetrar, Koppinstrumenter, Knifvar, Re$piratörer, Saxar, Sprutar.

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

.Specialitet: Bandage.
Post- .och Telegrafadress endast: G., L. JACOBV,.Stockholm.

Reparationer utföras 'skyndsamt. Allm. Tel. 4,939.

- 39-

·Pappersaffår.
'Strömsbo.rg,
.Stockholm., . . \ ,

'I

Lager och försälJwng af:
,l·,
K1ippans~Iiessebe. Warg~, j\1unksj~

&. '~Jupaf~rs' tilloerkningar.
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[JENNY-tiOLMSlIl . Handskaffär fl
~i 10 Storkyrkobrinken 10 !~i~ . ~!
I:= STOCKHOLM. ~I:
!il .= ....,

I .,.. Allm. Telefon 13925. II;"~~ ::: . .. , a 'J iii .Re~l1]mend~rar.,:;itt uälserterede la~er af i~- och f §
§ i utlandska Handskar och Janlar. l~I jlandskat' lagas gratis! "jlandskar tvättas väl! I
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

SkaJm]~ill,i~kaJbkaJ~~QbJFåm~
Juridisk Affärshyrå.

INNEHAFV ARE.:

Jllfrid Jlhlquist och Jld~lf w. een Schwerin.
STOCKHOLM,

Vesterlånggatan N:o 9, 2 tro
<8> Allm. Telefon 21.13'1.' <8> <8> Rikstelefon 21 64. .<8>

Rättegångar i äioer- och underdomstolar utföras .
.JlJla lega1Jahandlingar upprättas.

Inkasseringar uttoras inon; hela SkandinalJien.
Sterbhus- och konkursutredningar utföras.

Allt prompt, omsorgsfullt och bllllgt.
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-

-!~seph De,gens'
.~Qn8t:. ,& ,Skönfärgeri

.samt

Kemiska Tvättanstalt

·11YA:· BL'Ä B.AftD
, STOCKHOLM·.

F.'~bpik: Lötholrnen, ~ Allm.,~~l. 34,26 '
.Bodar: Holländaregatan 13; Norr, ~. » 4633,

, Smålandsgatan 9 }) (midt för ii

. ',,' Birger Jarls ~.assage) i.:.......... })'12509:
. Linnegatan 22, Östermalm ..,..:, ,., » 1029ff

, 'Hornsgatan 11, c ~Söder » 30173
, Bränkyrkagatan 2 ,J » ..» ',34 39, ~

, .,Upsala: .Vaksalagatan 1 ..,........ » , 2 43
:Filial~r:'(e~terå~, Norrköping; Enköping o~h Hudiksvall .
. ,OSS;Y· Fläckattagning verkställes dagligen ..



Wimans Snabbtopk
för tvätt i hemmen.

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

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

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

Rikstelefon 1112. Allm. 7356.

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

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

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

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

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

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

Rikstel. 1112. Allm. 7356.

Wimans vedkaminer~
(Patenter)

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

Wimans Spisar.:
I (Patent).

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

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

RlkJltelefon 1112. Allm. 7356.

- 42

Wimans Rök- och Luft-
hufvar.

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

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

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

lUkstelefon 1112. Allm. 7356.

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

~

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

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

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

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

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

/., 6, 71
/2,

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

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

Billigaste priser.

Endast direktförsäljning.

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

SMFVBE
Textruta
Denna text är ocr-tolkad. Detinnebär att du kan söka i dokumentet.Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Texten du ser är alltid likadan som i boken den kommer från.
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1IIlr' Nyheter! :.--.

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

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

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

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

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

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

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

.. ,

" (Patent sökt.)

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

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

• 'städes tillämpligt. '

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

Se [ör örrigt diverse specialartiklar å motstående sida!



- 44 -

)

_~,28 LÄSTMAKAREGATAN '28~~

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

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

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

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

Kokkärl m. ffi.

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

Obs.! Beställningar- från landsorten emottagas.

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

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

, Hörnet af Kupgsgatan. ' ,

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

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

-r . i parti och :mInut r oc l

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

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

Vedenj'örvai'as under tak.

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

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

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

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

, / juridiska-~pi>drag·'f.'

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c. G.

~

L

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

Fabrikör,
3 Öfre Storkyrkobrinken 3

(bredvid Storkyrkan)

20' Fredsgatan 20
(midt för Prinsens palats)

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

Utmärktaste och billigaste lager af:
Glas6gon~

Pince-nez~
Teater- och

""arin-kikare~
Barometrar och

Termometrar
m. m.



, .
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" .

Aktiebolaget.

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

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

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

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

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

såväl i' Sverige som i utlandet.

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

Rikstelefoner: 3098. 31 35. 3984.

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

Rikstelefon: 45 50. Allm. Brunkeberg 128.

Specialite :

• -Hissar ~ /

"

.
alla sorter.

Särskildtmå nämnas:

Patenterade Elektriska Personbissar,
skötas utan 'konduktör, .

och
. - Tegelhissa r _

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

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

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

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

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

bekanta maskiner och verktyger för urmakare och
fln-rnekanlci.

~efferguigf ~ höfgrell
TAPETAFFÄR

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

1 & 3 Hurnlegårdagatan 1 & 3.
Gförsåljningsmagasin:

$försfa lager af

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

samt
Takrosetter, Rullgardiner, Gardinkornischer, PortiEire-Stänger,

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

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

L J:

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

, l,

@olagets r$örsäljningsmagasin:

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

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

<.

~)~l»~l>l>?>,»l>~~~~~~~~~~~~~~"

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

, ~ q ~'\

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

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

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

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

Reklamskyltar m. fl. Reklamartikiar.

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

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

minut. Ensamförsäljare af de modernaste

fIIr Reklamkorten m. fl. praktiska Reklamartiklar. ~

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

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

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

4.1R~geringsgatan 41.

Etablerad 1868: .

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

. prydnader .

Artificiella Bfommor

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

" till fabrikspris.

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

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

Största lager af

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

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

, ,

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

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

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

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

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

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

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

Re~ommenaeras hos den äraae publiken med allt
/

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

giner a la larte ~ a Irix

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

.Enskilda Rum.'

.,1X.

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

Elektriska spårvagnar
från Nedre Engelbrektsgatan-Djursholm 25 minuter.

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

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

Vördsamt
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1fax~meter6olagets
~ Ilrosketotioner..

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

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

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

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

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

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

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

~r.l"!ftdtget.·Allm. telefon *2,794 .

. 1.. < _ • - •

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

f j .'
"

"Akt'ie6olaget Taxameters
- .

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



5tockhol mstid ningen
. " och

Hvad Nytt i dag?
Annonspris per finstilsrad:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stockholm i December 1898.

S.TOCKHOLNlS- TIDNINGEN.
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"~~;"I!!föflSäk.fIingsbol~ef":"~ ~

Mu tua },..k{'ff-'e
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,ST RÖ MS,B O R G.

.: 'Försäkrlngsfonder 850 millioner

Ninstfond 150 millloncr Kronor.

,
I~,\ .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

" 213,CS " • 85 " '! 199,20 , '

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

MEKANIKUS
- AllM. TEL 3560.,! SrOCjtHOLM

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

TILLVERKAR:

TR YCKERIMASKI N E-R
UTFÖR:

ALLA SLAG.

REPARATIONER
MOTTAGER:

SNABBT OCH BILLIGT.

GAMLA. PRESSAR
I UTBYTE.
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itt tt,tt~H±M:~M4
--- 111-- '--nNH' f iHf~l- 1- 111'lIn -------- -,--------Illfifm' - IIIIII~

•_ .••~ ••::- -=:~~I·· ---.. ·1'''''' wil1~II~~t

t tf ff fff t.t t f,ff f tf f~~ . '-

"!; - , ,

AKTI EBOtAG ET,

I
"
f

_SPECIALITETER: ,

~SNABBll'ÅENDE'ANGMASKIN'ER'. ;;, -

för elektrisk belysning m. ni.

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

för alla kraftbelopp.

t t t t t t t 'f t t t t t t t t f f H t t t--:Hf t f f tt
,"', ., - ~.. . - .

~, ~jifj'_.1C-'if~ll!f!ll~lIIlill".II@mlllll'~).llmIllIIHIIIIIC-lllllmlllmlIII ~I.I. mlIW'1• J........_ ......•..-..._ ..•...•.._ .._.
, liilblllllll~II~lm IIIln1II1111~~lmlllllllllllll",limImlllllllllltllillllUlllIIlIIIHtllllllllllllllmlltl.ll@!III!lliL!lIilUill!llilllil(~

fflffffffffffffffffffff
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TI~T~ÄIIII ISTI!
~~. .' ~~
Allm. tele! 12 Brunkebergstorg 12 Rikstelet.

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

förmedlar

Egendomsförrsäljntng: .
7\nskaffar

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

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

förmedlar U t h Yr

Inaekcrderlnq ~ö6lerade och omö61~rade

. i

'l\um ~
ocJi



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

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

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

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

större grupper:

'.::: 59 -

- .•. L

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

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

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

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

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

, Kalabdlik'en"i Bender.
·1 . .

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

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

(
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~ ~,~

STUREPLANEN.

~.
P'i'"

~ (f)

'ö .1

~ f-j
t-o CDt-o •...•
~ CD
• >-+:l

O
,~

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

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

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

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

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

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

Obs. ! Egen Tvätt- och Strykinrättning jemte Ånglflangel.

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

\ ',- '···.0 ' ., ,::; .• '. '-'

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

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

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

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

"

Obs.l Egna Syatelierer.l

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

I' Obs.'! Egna Syatelierer. ' .

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

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

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

. . slag. /

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

.

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

"'" 'I'"

x , ;~
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Alfred Sjöblom' & Co.
, ,

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

Gardiner, Filtarm. ' m.

Fabriken: -

GarfvaregatanN:o 3. Allm. Tel. 8418.

B u ti ke r:
-

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

Holländaregatan 7, (hörnet af Tunnelgatan).

(Gamla Blåhand.)
.' I .

Färgning - och rengöring af alla

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

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

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

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

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

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

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

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

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

och med höstterminens början. ,

.\Obs. !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rant som tillsändes på begäran kostnadsfritt.

Sättskildt torde uppmättksammas vått myeket omtyekta, fina oeh välsmakande

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

. ! "

c. A. Lindgren &. Cis V.-A.-B.
15 Hamngatan ST.O~C:KH.OLlYJ:'Hamngatan.15.
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Hvad Nytt i dag... 5i
Stomatol, ä kartan.
Strandberg, W., Restau-

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

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

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

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

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

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

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

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

- 78

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

stationer o. hyrkusk.
verk .

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

lag å kartans kon-
volut.

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

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

C:o 46
Tjäd~rs, Th., Byrå å

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

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

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

53
808

47
49

26
45
20

Ylleväfnader ' .

Zetterquist & Löfgren
Zinkografisk konstanstalt

å kartan.

Åkerberg & Hellströms
Metållaktie bol.

Ångmaskiner ,
Ångpanne.armatur .

Öfversättningar .
Ögon, konstgjorda .
Östermalms Nya Ex·

Ipressbyrå .

80
48

20
57
22
35
23

804
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- Allm. Yel. 50~3 & Sf8
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•. ~ -. ;:~a,b'l.'l'J.L'%~~i.t"l'ebolal'l:,:

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

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

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

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

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

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

3}'otogenmotorer.

II.

ADRESg~AFDEtNING

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

Tillverkar:

Koncept- och Tryckpapper,
'Färgade Rapperssorter :

Olifant, Broschyr, Duplex- &
. .Affischpapper.

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

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

• • • • < 1 < •••• ~ • ;

Skrif-,

'11
Kartogg ,från Aktiebolaget Nyqvarns Pappersbruk. IL
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