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Bestämda priser I Bestämda prls~r l'

Svenska '~lätlesmagasinet
I • • I

e :X:~~g~g'ata~ e
........•

midt för Hötorget S T O C K H O L ~ mldt för Hötorget

Norrmalms mest välsorterade klädeshandel.
,Kläden, Doft'lar, Korderojer. Kamgarns-Chevioter, Kostym- och Byxtyger.

Impregnerade Ulster- och Resro.ckstyger, Nattrockstyger,
starka GQsskläd&/'s-tyge'l' m, m. ,

Fina, moderna l)aJn-promenadtyger och Da~-kappty,ger.

Finare HepI'skrädderi utföres extra billigt.

OB S.! 'Bestämda ,låga pr1Jserutsatta å, allatygerr.

~oooo~~oo~~oooooooo~oooo~~~~~~oo~~~
~" '/ I~

~ . $'\.' A. SAN,TES$ " . I

I
~ (MANIER EUG. BERTHELON, PARIS.) ~

1d För VÄGGYTOR i TRAPPUPPGAN~AR, VESTIBULER, ~
1'l SALONGER, KYRKOR, m. m. PELARE,
~ I PILASTRAR et~. ARKITEKTU~.? I;
§ Obs.! Marmormålning enkla,1"e men sma.kfullt till ~är gällande priser. , '"

I~'Naturtrognare, solidare o. billigare än s. k. 'Marmorit, eller Smalto-Marmor, I~, 1-. ...,. ••••• ~

~, PRIMA REFER'ENSER. MEDALJER OCH DIPLOM. ~

I
~ Kostnadsförslag och Adress K utförda arbeten meddelas. I:

~ STOCKHOLM ,
: ' 28 H a In n ga t a n' 2 8. '~
d'JimicnftJ'Jl<l«il«il«i~l«iOOl«i~OOmi~ib~M,cn'OO«ii&~.,

, \ . ."

"MAltlVJ:OB,·AB.TISTIQUE"



,'\

,I, " ,\,,' ef'1Ifu- 'r,
0_ ,]o- ~

'. Allm;',Telefon,: "
" .-,

'3129,.' /
-; "\ ',.' ~:

~:;~ 1,1 :~' •• ".~~

II

,.,j

d"'dfiYv,

Riks~el~fon:
1421.\ ,

-----~(
~.

,.
\
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,~,

~

MeSSingSman:kturartiklar. . . ~ NiCh~,I~:::
Kopparplåt, Bleckplåt, ~abb}ts-m.etall! ,'~ I . Nickelanoder,
Antimonium Regulus, Koppartrad, Zmk, ~ Nickel, Vismut,
Garkoppar, Zinkplåt, Skeppsmetall, ~ ,Mönja, Salmiak,
Deglar, Fosforbronstråd, Zink~pik, ~ )ernduk, Saltsyra,
Kopparspik, Metallbult, Kopparbult, . ~~"'" Wienerkalk, Slaglod,
ÅSkl~darespetsar, ~opparbrickor, ~ Målkärl, Vigt~r, Vågar,
Messmgsplat, Messmgsskrufvar, ;::::..;, Balanser; 'Nysllfvertråd,
Messing~tr~d, ~opparbott~ar,. ~~. .Fosf~rkoppar, 'Glaspulver,
~opparmt~r, Pmsbachs~lat, l~~/.Qvicksllf~er, Fosforte~n,
AskledarelmOI; Kopparror , ~ Nysilfverplat, Svafvelsyra,
Pinsbachstråd, Zinktråd, §. Stearinolja, Delta~me!all, Spik,
Messingsduk, Zinkbult, ~~ Koppar- & Messings-Angtuber,
Fosf~r~rons, Stan~iol, .' ::. ,Kranar, Smergel, Smer~elpapp,er,
AlummlUm, Braphit, ~' , Flintpapper, Smergelduk m. m.
Messings-Skostift, ~ '*< , '
Galvan. jernplåt,
Messingsrör,
Schellack,
Blyplåt;
Blyrör,
Bly,

META,LI1ER

Vid köp aj större partier torde dagens
l~gsta noter~ngar infordras.

Kontor och 'Lager:

N:o 14 Mäsfer-Samuefsgafan, N:o 14.
Filial:

N:o 20 Stora N~gatan
(ingång från Yxsmedsgränden). '

Post- 'och Telegramadress:
fltlETA LLBOLA GET

STOCKHÖLM.



Irlnehafvare af: r ,

\ ,'. ,:,'. o

. " ~~~I~tp~.,~ellin8 l\dvp1{atb9f-:o
-,' -,"., ',' -';,,;' (Etablerad 1876). . .

, .'

:,'ltä~}eg~nga~,.Sterbhusutrednfngar', ·Il1kasseri~gar~..o::

':::7 ."OBS},; Sär'~kfla"'afdalning förs.k. Öfvarrä:tt~saker.
~•.•.'- -'I 'j' '- - .', ," i ' .. ' ~. ,

l J',. \. '" . - . _.;

" ; \~:13,j)1qrar.et~rget 13. '" .J
..).. Post- och- telegrafadress : S TÖ C K H O L M .

.~ . i., ,::~,.: '.~ Allm. Tel. 2110. * Rikstel. 2788.
;i: . -' ~.~ -•• ~ A',' , ",;',J' ", _,_-,--\_~ __ ~,,---,-~-,--_

-~~,;B~ck& Son: .j
,j, 1tllnLTel~fdn '5S,@((, ,c 'STot::KHOL M. ····1tllm:.Telefon·58 @@. .

"~"', , " Utföra.~·å bestäl1ni~~ som sP~öia:litet. ;.

',>JIlbum', Oiplompo,tföl!ep, Bokband, EtUlePr m.'m:,
, "'~" '~~fsedd'a till festgåfvor) • j ,

'. ",stjjeIl.!jgt och al erkänd godhet j Läderplastjk,.,,' "

'>,~:,,:i:';::i;,,).:.L~·r!e,rm.?sajk 'Hand-Fo"r-gyllnjng o;:~. P: ".:; " ,', '"

( ;,; •. "Dessutom utföres all' vanlig bokbindning .utan .undantag till .bil-
ligas te 'pd,;;el:.! ' ...,. . , ' ' . .' '

> . .; " ,gorit9rspÖck,er och li.niering~r utföras' skyndsåmt och' m.~d , ,,).•...'
'·stors!a· omsorg.' . , . ." ".>.' .,

. ''', :'TilL'iedning ..vid. beställning af :festgäfv'or sähdffs ,'på,beg~rah'j'lluslr.
katalog:" Kostnadsförslag och ritningar uppgöras. Arbetsprof 'af ·alI1j.,slagS,finn~s

'till p-åseende," ' '. • ' .'" ";,.{:"'r.: ,
, '<.:.., ,Fr~n: kr. ,50' ,t-illhögf~ pris utförit~ Album i maroquin nl~dhanp:.fÖl;g'y.liningar

ochjnonogram-i läpermosaik.. . . <"~::3.:'·c,;\:":,;,,,
,.~.,~it,'1:m~<'Pergament för textning och målning på lager ....,::;\i'};I,> '
.,' ,~ r, • ' :,Bestä"flnjngar torde göras ,j god l~d.·~·"!<:~ , •
, " r/ . ~ Guldmedalj~r: ~'[ ....' '..,;.';" "' ..' .' l

Malmö 1881., Bin''j;:; '1894, Liibeclr 1895, Malmö 1896,\.st~ckholm lM'7:';". "::";, ',. ."
- • '" 'f<.'
t'
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HANS. MANN~TA,EDT,
Generalagent för,

Sehäffer & ~udenb.erg, j\1agdeburg-~uekau.
30 Fredsgatan _ST OC K H OL M Fredsgatan 30.

----'-,~,--~-

Fabrik för, och lager af:

Manometrar och Vakuummetrar
i alla brukliga graderingar.

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

Glasrörskranar, Säkerhetsventi ler,
Matarepumpar, Pulsometrar, '
Kondensations-vattenafledare,
Lubrikatorer, Slagräknare, Vattenmätare,
Kontrollur m. m., m. m.

Manometer- Verkstad.
Reparationer omsorgsfullt och billigt.,

-----"<>

HANS MANNSTA'EDT,
_Elektroteknisl{. Byrå. '

30 Fredsgatan STOCKHOLM Fredsgatan 30'.
Generalagent för:

Allgemeine Elektricitäts 'Gesellschaft, Berlin.
----0#----- '
Försäljer från lager:

Dynamos, Motorer, Glödlampor, Kolspetsar, Lednings-
materiel, Apparater etc., etc, ,

Utför
,Belysnings-Anläggningar

för städer, fabriker, hotell, jerIfväg~vagnar,' privata byggnader
m. m.

. Kraftöfverföringar ,
medelst likriktad ström, trefas- och vanlig vexelström. -

.Accumulator-Anläggningar.
Elektriska spårvägar.





(öppnad 1~79)

STOCKHbLM:~
- r,

6 6 Ves t er I å n g g a t a n 6 6, .2 t r:
./'
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A//m. te/efon23 22",
Mouaqriiriqstid: -tO~=-2:'oGh" -4-.,~.'

, .
•...( 'f., I ••• ~ .." ,:.- .,

Rä(tegå~gar utföras" ~vid öfver":,' och. unde'l;domstolar i Stockholm
och landsorten; kQntrakter, - testamenten oSh r andra .laga. handlingar tl]W-
sättas, inlemnas tHl och bevl}kas'hos vederp6i;thae .~y~iqjgp~terj arf:
skiften och, boutredningar verkställas jemte alla andra slags juridiska
uppdrag! ~fven jnk~s.er~ga~". '. ~ :~. 1 " Atl~ _I ~, -: . l ~ v. .,' I,,: ,$

Råd och upplysningar, ~egärdl1 i bref med åtföljande 5 kr., lemnäs .
skriftligen med, ömgåenpe;;- Ii' • l 11'" '", U" •

, • y • j<; III. I~ ~ '.... t" ",'"

Konsultationspris:; 2 .kr. for svt;r 'å mll'ntlig fQrfr:ågan, 5 kr. om
rättshandlingar genomgås:; '," \1

. \ "" '

För inlemnande 'och bevakand~tar'bandlingl1r i öfverrätter, departe-
menter m. m. beräknas 15 kr. i kommissionsarvode. t:

At a:ffars~än~\lell;:ihas äfven juridiskt bitr'ä~e,,m'ot v~sstarvode
pr år. 'r .' 1 ,

\,

v. Härads h öfdf ng och'e. ,O'.' Hcfr ättsnotar le,
, ' ,

Ledarn of af Sv~"'ige~.,:,AdvQkats~mfu IJd.
, " • • '. ,II '. ,_~. • ,. •

Post- och Telegrafadress. '~tockho~.,

~ .



:j

.(;):':;,~::~~!Pk,;«~.',;~"t!'i/j~- " " -
~~ ",~':'~-fr'~"'~;:~'~~{ ,,{"(:I;-':{;

I , ,,"/~" ::>'("l~~~~(l~:liti{'X~~\~"
MIm, TeIef~l}. 1_08:,97:;'H:',;'::~ -.(:d

. .. ':~'::. ::..

"

"
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A~"ca~_~6n~
Kongl, Hof-leverantör.

21 Lilla; Vattugatan· 21. 15 Fredsgat,a.n 15. 16 Brahegatan 16. ,
Största .lager af de förnämsta franska och engelska Parfymerier.
Eau de Cologne Royale är känd för sin rika och friska vällukt.,
Eau de Cologne på haifbuteljer från 1 kr. till högre priser.
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, ' . ,
Transparen't-Tvål rekommenderasför sin godhet.
Amykos-Aseptin il 50 öre flaskan och 90 öre litern.
DoktorLarsons Tandpulver och Tandtinktur. .

. Cold-Cream, Odaline, Röksprit, Rökband, Märk- & Skrifbläcl,{, Blank-
svärta, . .

Tand-, Nagel-, Rak-, Här- och Klädesborstar,
Tomma flaskor fås fy~damed parfymer och Eau de Cologneför godt pris vid

fabriken 21 Lilla Vattugatan. " , " ,
Vid köp för 10 kro-nor lemnas 1krona rabatt. 1

Allmänna Telefon 48 57.
Rikstelefon 23 71 j A.G. W I R E N.
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.Jobn Wenneitstttöm
'2, Dra~e.n$gr~~d 2

Post- och telegrafadress: STOCKHO~M."
Allm. Telefon 22 65. Biksteleft;Jn 2819.

Engros-Lager af:
Glasv,aror: Serviser,"slipade och etsade, G~Ie- och Sockerskålar,
såväl slipade och etsade som gjutna. Assietter, 25 olika mönster.
Karotter,kulörta och hvita. Tillbringare, hvita och kulörta, Karaf-
,finer, vatten-, vin-, punsch-, konjaks- och bränvins-. Syltburkar, Kaffe-
kulor och Bärflaskor. Gräddkannor, många sorter. Smöraskar, Ost-
kupor och -Saltkar, ' Alla slags ÖI-, Purisch-, Vin-,Konjaks-, Porter- och
Bränvinsglas. ,S,eidlar, många olika sorter. Fickflaskor, stor sortering .
.Blomglas, Vaser, Blomställ och -korgar .. Glassprutor.o Diflaskor m. m.

• .., ~ , <

LalDpor: Bordlampor, Hänglampor, Vägglampor, Kökslampor och
, Nattlam~Lampglas, alla storlekar,' såväl af svensk SOm utländsk

tillverkning. Lampkupor, tulpan- och klotformiga. Lamp~kärmar,
. många 'storlekar. Lampvekar, såväl tyska som svenska., Lösa' lamp-
delar: oljehus, brännare, fötter, rökhattar •.och ringar. Ljusstakar och
Ljusmanschetter, Sprit- och Fotogenkök.

Hus'gerådsa~tiklar: The- och Matskedar af britånniametall
och jernbleok., Knifvar, Gafflar, Bordställ. Termometrar, Fotografiramar
m. m. Brickor och Brödkorgar, Kaffekvarnar, Kaffebrännare. Stekpan-
nor och Skyfflar, Salt- och Mjölkar, Sy- och Pennskrin, Thekannor och

. Tartt:'at,' 'Kaffe-~ Sockel:-,'The- och Kryddburkar, Brödbräden. Korkåkruf-
var, Väckarur: m. m. Linialer, Grifflar och' Gdffeltaflår.Borstar och
Viskor.•~'\(,K'affekall'nor, Tillbringare m. m.

Leksaker;·;'Munspel fr~n O: 75 pr duss. till 'högre priser. Gummi.
bollar, en mängd' ölikä storlekar. DiverseTeksaker af glas, tenn, bleck
och trä, såsom: Barnur, Trumpeter, Skallror, Pistoler, Flöjter, Sparbössor,
Bygg- och :Kul~lådor,;Xökslådo:r från! Xl'. prduss. ~ill h1gre pris', Hii:].kar,
~padår, Hästar, Yagnar?J\:ärroj, Kattor, Fåglar sarnt-Servisersåväl af glas'
som 'metall, Kokspisar, Kastruller, Tennsoldater och Tennserviser m. m.

JulgranSdekoration~r: JulgranslJus; 'Ljushållare, Flaggor
, m. m. Papperslyktor .• Hyllremsor,' Porslinsfigurer och Toalettprydnader
af såväl porslin- som 'glas. " '

Tändstickor: Patria-, impregnerade säkerhets- och fosfortändstickor.

lfIF
försäljning.

Ofvanstående artiklar säljas till lägsta priser. Endast parti-
Priskurant tillsändes Herrar Handlande kostnadsfritt.
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, ,~, ". ".,,' A~ C,",. L...-.."I{rtS{~i1", ':'f\Guld';.c, ~Stlfver- och SIlkes~Brode'fler>\:~.'>'·'~~'}~}l

\ , >' ., ., _ , _ ",L -', - _', _ .: - 'i.> .' _" --: _ t~_"_,J~~

" såsom M~sshaka;; ,.Antipendier, I Kaikd~k~r. 'I ~()kp~når, <:J,Jibfa;~",.~'-i,:t1
~ I!~~~~~?ch"~~~a:!~b.~,Ck7e~".Alt~rdy,~;at~,~es,S-:~kj~:t9~J.:p.r;~~~k~PPi~~~2,:;.:~:~i~

v~p~l\.\Fa~nq,r,'Standal'~r, {fmförmer;, Ordensdekoratldner; IMOSs'or..·",:~:;r~
, samt å, Klädnlngar, Möbler, Krans- och Bouquetband förfij,i'digl1f:3,J,~:J)~1

fortfarande ~f ", , ", "~:';;;JJ
" ' :'" " C"" ','" ,.,' " , '-'. ", !. '~::"~'N~J;,~.~~ ~ ~l~ ="~-~~"('>'~~~::'" ~;,~":W;/,@) ) ~ " !~,;:;>,:~l~~~~

, c.. '\ I • >

\1

':"" Prl sb El Iö nt

, , med medalj i
1 '

. S t o 'c k h o"lfit."

STOCKHOLM, " " , ,

P,risbelönt "
J '

11,.Drottnjngg~t~n'17,.,;'~~d ~e(j,~lj i',
" 'f •• " .i" o" .':, ·,,'L'!~ndo'n:

Allm. Telefon: Brunkeberg 1 24. ' • " ,-,
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Rikste~efon24 800 ,Allm. Tel. 8 780

KO ID m a n di tbo lag-et
.Stockholms Förlags-& Kreditanstalt,

/ ~o flo 001 Sk &. e:i
(Telegramadress: Fö rlagsbanken),

19 Drottninggatan 19,
Stockholm,

emottager penningar:

å 'Upp-och Afskrifningsräkning:
vid anfordran 21/2 .%
med 3 dagars sigt :.' , 3 %.
med 8 dagars sigt ' '..'............................ 31

/
2

%
.' ,

å Depositio.nsräkning:
på 1 å. 2 månaders uppsägning .

» 3 å. 4 ,l) l> •••••••••••••••.•.••.••••••..•••••

» 5 å 6» »

4 %
41

/2 -%
5 %o.

samt

å Sparkasseräkning
mot godtgörelse af högsta depositionsräntan.

Diskonto för vexlar :......... '6 %.
Ränta på lån : 6 ~~
Ränta för kassakreditiv .., 6 %
Beviljar Byggnads- och FÖrlagslån.
Försäkring af Obligationer mot kursförlust g~tJ.om utlottning.
Aktier och Obligationer köpas och.-.§.äljas.

Gl Genom Stockiiolme Förlags- och Kreditanstalts af-
delning föl' ink,asso- ocb notarielle uppdrag verkställas
inkasseringar, lagsökningar, sterbhus- och konkursutredningar, uppsättas
och förvaras testamenten 'och andra legala handlingar mot billigt, . \ ,
arvode.

Särskild. afdelning för köp och försäljning af stadsfastigheter
och Isuuitegetuiouuu-:



,.,
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geniik r§.ahns '~inyko:S
är sedan ..30 år beprötvad, erkänd och värderad. ',' ,) ~

. ~ 1',;'\ J.~ _. 1 _ - I '.,'~' ,r.- ::: ;.;; '" - r,r ,J

~~ . Prisbelönt· v/d 7 verldsutstallnfngar;, ~ --",' .
,

c!!enrik ,fahns gvålar:
Konc. Amykostvål, Vi.ctorJatvål, .Borax Benzoetvål ,, ,

m. fl. samt Äkta Aseptintvål rekommenderas 's~som
" . I'.

för huden si;i,rskp?t,pyttiga.
r ~"

N;y a ·pp.ep.a~.a~t:'
l

~ira, i!eniik~ir,hns
koncentrerade bakteriedödande munvatten.
Intyg'en af Professore~na Sundberg och Hammarsten:. å

\ flaskans etikett torde beaktas;'

Tand pulver. T a 'n dp a s ta .. '
" .J.r

GuldDledalj för utmärkt tvåltill-
verkning.

Silfve,J'Dledalj (ensamt. högsta ',.
pris' som utdelats) rör- Arrrykoa, .~~
T'artdp u! ver-, -pasta,! -tin,ktur.
/ .- . --------

" ,

Hanrik nahns Asa~tin" Amykns .Aktiaho~ag,' Up,sala.
", ," ,- ... - ~

Ho1leverantör hos H. M, Drottningen.

Partilager i S'tookholrri hos
.'- . ",

Emil FredriksOD,' Hofslagaregasan 4 B..'

.,
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N"fQ'Pt,9S1? iouofabril{,
""" .:-' f • • -.'" .', , .- " ,.' ' . l'

. .u .: ". : ; .... , . , grundlagd 1862; , " :' : ':

15 S:t Paulsgatån 15.
: :B'~ln;ikaterna prisbelönta 1866 i Stockholm, 1870 i London och 1876, . "

,i, Norrköping med stora eilfvermedaljen. . '

Pi~DiDQS
från"aOO till 1,200 ,kr_

" -'

~-' -

samt
> -,

./
,~Iångårig erfarenhet om till verkningen vid Tysklands och Frankrikes

förnämsta fabriker.

Stä~ningar och reparationer, verkställas.

~

','EI•• A ALDlQVIST
e..--Y-G~. 1B~omst~r~t~~i~r~"-9

N:o 5 B r u n k e b e r g s g a't a n N:o 5.
----- ,

, ,

S.tort lager af
, ,

Ko~n:~tgjord{t Blommor,
Bal-, 'Orange-

och

.Dekorcticnsblcmmor.
preparerade palmer_. och Blad " /'
. .

,till större och mindre växter och dekorationer.

Allm. Tel. 10630.

3.
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S Ia tte ri atti e ~o IagetN orrm aIm
~:~ St~ckh~lm.~.
~

" i Tillerkänd Silfvermedalj å Stockholmsutställningen 1897. ~~.'
IS... t ~.'i"

t Köth Fläsk~ och Korfatfår. f
~ (Försäljning i parti och minut.) [
:::l ' .
..:t Kontor, Slakteri och Korffabrik: ~

~ Karlbergsvägen N:ris62 & 64. ~
~ Rikstel. 1722. AII~. tel.:79,Q7. ~
~ / ~
~ Fijrsäljningslokaler : ~

~ 10 Kungsgatan 10. ~
~ Rikstel. 1232. Allm. tel. 42 68. ~

~ 17 St!and vägen 17.. g
~ , Rikstel. 2179. Allm. tel. 154. - ~

~ 25 Kungstensgatan 25. ~
~ Rikstel. 21 80. Allm. tel. 11280. S
o - .~
-h 68 St. Badstugatan 68. ~,g ~
~ Allm. tel. 5347. •

.Telegrajadress: Norrmalmbolaget.
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.~ Lundgrens Fiskredskapsfabrik E,
JOlm. <tel. 1022. STO C K H O L M, Rikstel. 2122. '
,lir 5 lVIyntgatan 5, •• .

rekommen:derar hos Herrar Amatörer, Yrkesäskare och Aterforsäljare
sitt stora, rikligen försedda och väl sorterade lager af alla sorters'== Verkligt prima Fiskredskap ~

i parti ocfi minut till ytterst moderata priser.",
. , .,... Hängmattop, ',. -r

starka och välgjorda, såvijl knutna som af· väf, största sortiment till.
billigaste priser.' .

.obs. T J;;itograjierad priskurant i bokförmat gratis på begäran,
Obs. T Återförsäljgre erhålla betydlig rabatt.
Obs. T Tillerkänd Silfvermedalj vid Allmänna Konst- och .Induatri-

utställningen i Sto~kholm 1897.

K'RAEPELINS BYRÅ
! för

mRens~rifninD med Maskin
f~ch Ö:fvepsättningap.·

Med Skrifmaskin tagas ända till 6,ex.
Med Skrifmaskin och Hektograf...... »» 30 ex.
Med Skrifmaskin och Mimeograf...... » » » 2,000 ex.

Specialite : korrekt renskrifning å samt öfversättning till och från
främmande språk.

I,

."

Öppen 8-5.

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

Allm. Tel. 11702.
ingeborg ®aJlin.
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Ekmans Nya, Snickerifabriks-Aktiebolag,
STOCKHOLM.

Etab/.· sedan 1858.

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

Tillverkar:

Byggnadssnickerier, .Butikinredningar,
.'J?a:r~ettg91f

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

Ekmans Nya Snickerifabriks-
~ Aktiebol'ag,
~ Stockholm.
~~

Telegrafadress : Ekmitl1s, Stockholm.
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Ekmatls . Nya. :Snick~rnabrl ks-AktieblJlag,c" '"::
" " ":sTo:6'KHOLM.,· " "
, ) . \, .:>

EtaQ/. sedan 1858. .
, - " .....

. .

'<. ~: ,'-;~ . FiI.iaJ'ko'nto r, 'Utställning och 'UppJag: . ,

\:,.: 6,4,·M~:steI.'i~'~,~mUelSgat~.64~,
'..:,; ;,~', i',', "Aljr6~ 'Tel.'.,52.~8. - Rik~teL 5 49:. ~ " , "

, -, ',-,- .•• ;~ '. ", ,'- 'o, '-, i' •

\ _. 'i .,;,.

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

,,'<~':Forfiäljer,<ders'tädes: ,"

fl~nkor" 01lt,t.en~,'.'O'riider, Reglar,tistet, qk('
<.: ' : .,' '~ , aJ fu~u,~nh! grap' iaila kurantadImensloner';'j: , :"t,r~' >

- ~', ',." -.' .'~- . ' _..., ~'''I . _ ""' " ',' '.' •. 'i .»; _,J
".> Jitllf,;,el1'Tal{spAn, 'Rutstuket, ·'],orr;Sågspåri~>.. ~;
".:.~.c·. _._ .... /f ,t.,:, ',"', ., _ .".... ", _ '~. _,',' .: -'. ,~

\ . ~" .~. . .'

-: / ".(,,;',":BYggnatlssnickeri : ;'. ,
,- ~ "'j' " "<, 'c" " ..• " ~.'_' . ''-' ,"' ,'._ _", ~ \:

,~arm\Jf,ij,~>,f9~et:,"Säckal,,: Poster, ~LoshOIz,. Panel, Boisering,.'
-.." J,.isterr'HYflade;:,Spåntad'e;' Perlade och :Fasadf} 'Bräder: -
...' •.•. ~ -". ; I .: ~ <. .c: ,

~... - -': ,;,.v

~:rclooc,1OO1;elml,~Öf~~FlERao @a9,:'
:~lQ}',,qg' ,.~~.l.DlQttl~!J;Fönster~,w·W:·tJ1UJ1>
.'.~J;",,';-"~*":"/,.,:.<' "~" " ,<""i, ,..?~
,~':~;>, /<;'jSiö~sfa)ager\ uf Stockholm af . :; ::-",,:, . .. ,

9~\h;giiör"~',~~tt,·'HYIl a clt 'G,o~rt.il~t:'/.'
i.; '. ..'~ .C ': •••• .., , ',I '

- \ 6~<.:lVläster~Samuelsg~~ari~~,~:,',
';' '·''Allm'.Tel>'52 88: -:. Rikstel. 5'49.: 'j

," \
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KOSTA GLA~SB~RUKI ,

,IAnlagdt 1142. Ombygdt och utvidgadt 1890-92)

-ål-\»
Rekommenderar sina prisbelönta tillverkningar af

, ' ~

Krietalleerviser; Hushållsglas, ~
alPrydnadsglas, Lampglas ~

i parti och minut. ,-
MonograDl eller Vapen anbringas.

~ - ~

~ Utställnings- och Försäljningsmagasin !
E ' ~

~ , \»'

~ Allm. Tel. -1'9 Birger Jarls gata 19 Rikstel. ~
.:- 5838. vtd Stqreplanen. 10 11. ~
~ - :::
.~ OBS. / Enda 'försäl,jningsmagasin i O;
~ Stockholm' tö):~Kosta i parti och.minut. ~'

,

<,,c::

1\nderssonsI{erstin
(f. d. Joh. Anderssons) :

- -',
Likkistfabpik,. Ragvaldsgatan 19,

Etabl. 1865..,.'.' • _••• ~ 1

B~=~atDi.=fi)b7~.O~~
Götgatan 25, Brunnsbacken 6, Kungsgatan 32, _

Allm. Tel. 30 66. Allm. Tel. 30 66. .\" Allm. Tel. 12300. -
{,.,;-Ombesörjer be~rafningar 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 räcke och Lakan.
..- Ständigt lager af alla sorters svepningsartiklar, kransar & band m. m.

Allt Ull billigaste priser,
Order från landsorten expedieras noggrant, billigt och pr omgående., ,

, ' ,..
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JrA(oOIJ)Y~
7'·~Kongl. 'Hof-Leverantör,

.Kirur~isklnstrmnRntmakarR 'och Banfia[isl,
48 -Regeringsgatan- 48. ' ' ,

. .,'p.'-r.h;;b~löna~: i I,n- och Utlandet. / , ,

Förfär?ig~r_ qcr-~åHel:-stä~?igt lager a:f a~laslags\ban~ageroch'.
(r ,,',,' ;, r. ,; kirurgiska. znstrumenter, /sasom: ' . _,
, .:':B~ndagerför sny:d~e~,pllitttfot; krökta ben och klumpfot, Bråc;kband,
-;LiggdYnlj~,.Maggördhu~,Resårstrumpor, Suspensoirer; Träben och Kryckor.
'.l:Jrinre,s,ervJoir~r,-Bröslglas;Diapparater, Hörsellurar, inhalationsapparater,
. .Kath~trar,J(lfppinstrumenter, .Knifvar, Respiratörer,- Saxar, Sprutor. ":'. \,

• ',o ;. 'Tifnnsprutor,\ Glnssprutor, Slangsprutor, Pumpsprutor, flera slag;
; Inje~tronsspl~utor~'flera- modeller m. m. ' .' '< <~,'"
. ".~" ..\.,"\' Specialit'et:Bandage., ' .' ..

'_.Post .. ~ch/:relegr~fadres~ eng~~t.:'G. t. JACOBy,Sto~kh~lm.
1 "'" '~~\'ii~:P("'rdtionei'u.tlöf.9S/S1~yndswntt.Allm. Tel; 4ff 3rt; , ,

\ , ,~~,. ~ • .'0 •

..J:}' ~"l~":'.1'- .. ", .,~, J..[, " '. . . ,
~ ~.. - . - '." ,

'Lag-el"' och försäJ.jning~ af:;'.' ,',.' .
, , '.~ , '_ >. ','. ., '-, _I' -; , ,

, ~

"l{npp~·tjs·~',}~~ss~bo".··Wargö,~·.··l}\·ii!tl{sjo.~-.
.....: ~<.. t .~->::-.:., ;,- -; \',1 ;- "- ' ' • .: '_ " .;" 'el'

"i5f )il:lpaförs tillverl{ningar.
" , .' , '..

,.'>-;
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AX~ELPEr-rTER:SOl\1~ -
Likkistf~brik och Begrafningsbyrå,

32 A Götga,t,an '32 A.
Allm. tel: 3179.

."-". 1-

Ombesörjer allt som tillhö~~begrafninga~ fort,o~hbilligt.
- Lager af välgjorda. .

Ek- och Furukistor, Svepningar, Svepningsartiklar
. m. m., -allt tIll fabrikspris. .

Ordres från landsorten expedieras med första lägenbet.
'" . "-,

"

SkamdimJaJWlskaJImJkassobyrb.
. . ~ ~

- . Jiirfdisk Äffä;shjrå., _
'. .'..... '. ~ ..

,INNEHAFVARE: J

jllfrid jlhlquis,t ~ch: jld~lf W. 00!1 Sehwei'in. _
ST.OCKHOLM ...-

VesterJånggatan N-:o 9, 2 tro
'~ Allm. Telefon ii 81.~ ~~ Rikstelefdrl 21'64. flll

'RättegånfJdr l' åtoer- och underdom~~olar ut/dras,
.!Illa legala handjjngar upprättas.'

Inkasseringar utföras' J1lOmhela S.'kan(/jI!a!!l'el1~
Sterohus- och konk'ursutredningar utföras.

. '. /

; Allt "prompt, 'omsorgsfullt och' billigt.
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~,~ ~,.'>,' ~.'.i·:·;'iJ.ephDegens,'~
, ..k~~st-.& Skönfärgeti·· "" '.'

'~j .- , ,/samt \ .

, t' . "_ . T'_ ,. ~j "I '... "-'f'~

,-'~Fa:briIr:;.Löfholmerr ....... ..~.,........' .. c.. - ,:" AHql;:·;J;·er.;.'34<26~':~1
;":';,Boaar:' o Hollärndaregatan' 1:3; Norr:.: : ..·.'.. ". ., ,,::,46'33:~'::L\~.:<.'J ..., Linnegatan 22, . Östermalm ....:. 1029(>."-;';
'.:~.~<'j'H"" :',' " ' ''S" . , " " .r '~
L. 21'\"., •. . \ omsgatar; ,11, l' o' . o,' . öder , r •• ,30! 7.a.~'T
'~\':,-t'/ - / •.,. .; ,'-.' - _ - . \ -' '.'," -~<',":';-i.'· , ,Branky,rkag.atan 5,' " ... ' .. "... '''. '31<:3~'i.C;;',
"',,,' , . ,,' ' .'. . , ,'. J ," ' ,'c' "".,:.,iJJ'psala:.Naksalagatan 1, .,.~ , ,.:".. " :,<; ,,(, ·,24,3',,'1

~'I.._. . ,....- -..-, . ""c,'''> - '""', " I' -.j, _,' ';":1

o'i,:Vjli~l~r:::){~sterås,.,Norrköpihg, Enköping och Hlldjksvall.:"" ;',.:.~':
l~_';;:""'lo'-',-<- I';.,,,·,,,.'· ,:,-.:t->_ 'F"~ ""-,I, _ .~. ,7 _ " _ '" _'''''~; ',.l

.' , .Oc~$. y:. Fläckuttagning' verkställes da,gligeil:' . J.~',';
, ' ". >= . "1 ••1.



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 längdfot kläd-
streck. Köket belyses samtidigt väl af
apparatens fotogenlampa eller gaslåga.

Obs.! Har man fått erfarenhet
om snabbt orkens fördelar, viII man
sedan ej undvara den.

E. A. Wiman,
Lästmakaregatan 9, Stockholm.

RIkstelefon 1112. Alhn. 73 &6.
/

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

såsom åuxiliärugn, för temperaturens 'IPpe.•
hållande, äfven ioom större lokaler.

Fullkomligt osfria. Värma 1cke genom
rumluftens uppblandande med beta gaser,
ntan blir kolonnens yta varm och strålar
värme ä(ven mot golf vet. _

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

ruenecessärs eller dyl., men är vida lätt-
sköttare, lätt att tända och släcka efter be-

Ihof. Angenäm OCh.sund värmning; icke
heller skadlig för växterna! Belysni,ng på
köpet! Förträffliga vid al\ll. årstider!

E. A. Wlman*
Lästmakareqatan 9, Sthlm. .

Rikste!. 1112. A11m.7356.

Wimans Vedkamjner
(Patenter) "

för skol- och samlingsrum m. m.
Silfvcrmedalj å Stockholms-utställ-
ningen för »mycket god konstruktion
å kaminer "för eldning med ved».

Wimans Spisar.
(Patent)

Silfvermedalj å Stockholms-utställ-
ningen föl' »myoket god konstruktion
il. spisar». . Numera välkända inom ij
större delen af landet. De aldra yp-
persta intyg.

E. A. Wiman,
Lästmakareqoton 9, Stockholm. '

Rlkstelefoll.1112. Allm. 7366.

42

Wimans Rök~uhar.
Obs.! De sedan gammalt väl-

kända, gjutna spjelhufoarne samt de
nya • Reformhufuarne», utmärkta för
sin pålitliga effekt äfven under de mest
ogynsamma "förhållanden, i närheten
af brandmurar etc.

Obs.t »Reformhufvar» ha setts i
verksamhet vid Utställningen, Stora vä·
gen å Djurgården, (å de Lavals elek-
tricitetsverk - 6 st.), samt inom Ut-
ställningen å en mängd ställen.

E. A. Wiman,
Lästmakaregatan 9, Stockholm.

RIkstelefon Ii 12. Allm. 78 &6.

t Ylimans PatentventiJer ~
för-di~eki luftvexling. - t

Allmä~t '~älkända för'sin soIi~itet
\II och utmärkta effekt. Utan fjedrar
\V ~lIer a~na~"~?kani.k. Rörliga påaxeJ,

I \V ICke pa ga!1gjern l underkant. Isole-:
"I \V ring af VentiJSki.fvorna un skydd mot

~

kyla. Absoluf /eglerbara efter behof.
Ventilskifvorna inpassade inuti öpp-

, ningarna, icke anslående utanpå ra-
~ marne. '" ~

- E;, A. Wiman, \II
~ Lästmakareqatan 9, Sthlm.> \V
!!B> Rikstel. 1112. AlIm .. 73 56. ®

I' ~Ylimans Specialverkstad .
för rÖkhufvar, lufthufva (s ven-
tilatprer»), ventäter m. m., 9.Läst-
makaregatan, Stookhofm,

OBS.! Wimans» Reformhufvar»
ständigt lager (för 4'/., 5'/.,' 6, 7'/2'

9, 10'/2,12, 13'/ •• 15, 16'/2' 18 tums
rördiameter ). ~ Pålitlig effek~ för' ut-
rökning och ventilering.

Billigaste priser.

Endast direktförsäljning.

r.

Ing. E. A. -Wiman.
RIkstelefon 1112. Allm. 7866.

, ,
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) ,(

~.28 LÄSTMAKAREGATAN28~

\

uHöi: Plåtslaqerlarbeten, _ Taktäcknlnqar med koppar;
, . skiffer" ziVk samt' galvaniserad. öchsval'{ plåt.
I \.... I '... ;-, • ~.

,Spis-' och Kam inrör,' ,Röksu'ga~e, .Takstrykningar ~ch
'. - "Rep~~a'io~er fil. m.- '

.. ,,- .." ~,. -.
Förfärdigar', alla sorters Bleck-, Koppar-, Zink- och Mes-

• °Si,ng~a:rbet~~s~~lt all shgs Meta·IJtryckning. .
, Rustningar m. fl. '\arbetenJör teatra.r~'Skylt-; Batu- och

Jernvägssignai-Lyktor, ~lam'por, o Fotogenkok och
_~r ,. Kokkärl', m, m. ,', ,

, , , . Badkar 'Qch Duschapparater.. l. ., .. ." '. -:..'~
.. '. ' ." . . . ).., ."

Förtenning med -~ent .Engelskt- term alla dagar..

Obs.j' ,~~~f~llni~ga~~ frå~l land:sohen emott~g~s.

28~L·ä,stma~a.r·eg:a;,t/an· 28.'
C., ~. O" Pa.lmq"'i~t.



, ~ .'

"-- -,-4r/~ -:
I

::,P~BIIJOL6\SOR'
0"0 _~,.. -. "o -I;, ,. ,'- __ ' .,.'. ", " .~_ 'L_ '\ ,'-'-. - •. -~; >"- ,.•. .i

,Allm.,J~~efon87 96.·~ STOCKHOLM.,' >Allt"~relef~n87·96. '."

:,,;G,ÄSMASKINS-VEDSÄGERl "/~
. :./~''-25' 'KliFa Norra Kyrkogata 2';5".....';','~~>.'

. .' \'" !;Iörnet af Kungsgatan. . ...' .
. '.

Upplagodh försäljning' af ': t:

I . I

.. '. . '. . prima prima

:'~.', :Björk-,'ÄI,-· .oehBarrved, kros~adAnt~raCit, HushåHsk~I"
" 'såväl hel,soUl 'sågadbch klufven "" Träkn .I·'oc'h· .Basverk·sk.o'iks '.._

o '. ip~rtioch ~inut

. , till billigaste prisnoteringar.
, 'Fritt. b«mlcsändt till alla stadsdelar.' __ .'

~' på en ,jamn ve~..sågas och klyfves på c:a 30 minuter, il' det Hitt för köpare: .>" .
att sjelfva eller g~norri ombud yärvara vid så väl iläggning som,sågning. " :.~ 't

Ve~en li)1>varasunde~' tak ..!

Advokatfirman

Lundwa ll &Witting\;
. -~

lnnehafvare: Hofr-not, Sven Lundwall och Ernst Witting,
Ijedamöter af Sveriges Advokat-Samfund .

.Kontor: Tyska Bpinken23,. tI'.
(mellan Mälaretorget och Lilla Nygatan).

'.

Rättegång,al' (äfven i Iandsorten), inkasseringar, konkurs- och";'
. . . \ -.1 , • ' • . ;~ .,. ~',

_ sterbhusutredning ar, testamenten, kontrakt, protokollsföriilg vid' -,
sammanträden, bolagsordningar, firmaregistrering samt öfrlga,:' ,

. ... . juridiska, uppdrag. "
.\

. '<: :» ~ontorstld: kl. 9-1/2 4·

Personlig mottagningstid: kl. 1/2 IO~I I, 2-'/24.
I .

'.'. '.Rikstel,tl'jl. '* Al/m.. tel.'.1212. * Telegrafadress: Lundwitt .

'. ..'
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1\dvo1{atfirman

N9cander & T[ern eld
(1: d. Nyoander & Fahlorantz).

Innehafvare:

1/. ltättadshötding G. .Il. fiyeandett
Ombud föl: Stockholms, Malmö m. II.

Köpmannaföreningar .

v. Jluditötten John Tietrneld
Juris kandidat.

Ledamöter af Sveriges Advokats'amfund.

STOCKHOLM
Öfre Munkbron N:o 5.

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

Rättegångar (äfven i landsorten), inkasseringar, utredning af sterbhus och
konkurser, uppsättning af kontmkt och andra legala handlinqar, inregistrering af

firmor och bolag, protokollsföring vid bolagsstämmor m. m.

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

Patent.

1: S t a k I a s s a r b e t e.

Hvilstol,
elegant, stark, med stor och beqväm ligg-

plats, rymmer sina sängkläder.

Ny Patentsoffa
för hörn, fyra fot lång, kan vid bäddning

Jörlängas till 6 1/, fot, stor och rym-
lig liggplats på resårer med sido-

stöd för sängkläder. _
Äfven Soffor med tvenne skilda

liggplatser. Pa ten t.

c. 1\. lslndbloms Möbelutställning
9 Brahegatan 9.

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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'·~I(lt~Ii-:"JURkIlt G$:~,
-."',iuridiska ,'Byrå- -' -,.

- grundad 1880'-

S t o r a Nyga t/a n-l"
I'~'. .•...•.

,STOCKHOLM:. " "
-"~

.•. ,

,_ ",-. 1,-

. Postadress: S T OCK H OL M. * Telegrafadress : "If J U 8f I N G s.. , . -
: I ~ ~

Telefoner: Riks- 2999, Al/m. 2300:'
" ,~... ' .: .'.,

, tmten.arva re: "-, ,

'- '

,Ka~l·· 1Xjurling,
e; o. Kanslist.

Advokat.

Kjalmar -Xarl~on; ,
Jur. utr. och 'fil, kand. ; ,

"

E. o. Hofrättsnotarie.

~~-.----.-
, f'" "- ,

.' ~f!lättegångal', ä/ven i landsorten.
, . ' 9nliasse1',ingal'e '._ . - ,

.••..,1-

i_. 8olit!itetsupplysning4I'e_
?Jo1ag$6ildnihgal'e

'i

,'filegistrering af afitie6olåg. .'-',
-,.

J.

, J"
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G. F. Laurins SÖDBf.,
Etablerade '1844.

Urma~efi. <8> Ur- ~ Optis~
handel. <8> Va~t-~ontfoll-Ur.

<8> Ur-rournitufef. <8>

En gros- & en detall-
försäljning.

För våra varors godhet
garCbnterarfirmans 53-
/ åriga verksamhet.

·6·3 Slussplanen 63.

~effer94-igt ~ 11.öf~rett
TAP~TAFFÄR

1\ikstelefon SO ss. STOCKHOLM. ltllm. Tefefon 833@.
~~~~~ft(--~--~-

er;örsäljningsmagasilt:

1 & 3 Humlegårdsgatan 1 ,& 3.

Största lager af

Svenska, Franska, Tyska 'och Engelska

Tapeter, Bårder och Dekorationer
., . ~.

samt
Takrosetter; ffullgardiner, (lardinkor,nischer, Portiere-Stänqer,

Gardinhållare och Papp ~1. m. till billigaste priser.

/
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V I C E HÄ R A D S H ÖF D I N G E N

UNO OLDENBURG
v. Auditör vid Kongl. Flottan.

Ombudsman hos Mälare-Provinsernas Enskilda Bank.

PRIVATJURIST OCH ADVOKAT.
Ledamot af Sveriges Advokatsamfund.

Adress: Drakens gränd N:o I.

(Notarius Publicus S V E N W E S S B E R G S kontor.)

Personlig mottagningstid kl. 1/2 10-1
/2 11 f. m.

Kontorstid »9-1
/2 5 e. m.

Telegrafadress : J UR(STEN. Rikstel. 1406, Al/m. Telefon 2936.

~ c;.. S-- ~
-~~~~+~~~~~~~4~~~++4+~~~~~o

&V' <?' . ~t '
•..1/ ~'1)- tf. Ylletvätt utan kl'ympning! i
~. (lJ 'I' t

<, ~. . ~'
~ ~ ~

r ~
~.

. mottager t
Yll~under1{läder och Filtar, t

~
hvilket behandlas på omsollg'sfr111astesätt, hltallföll gallantellas. i.

~,

l

I
~
~
~
t~
t
~
t ~ Blir fullkGmli~t rent! * Xrymper ej! ~.
~ : -- ,

t~· Tvätten hemtas, om tiHsägelse sker 'å Allm. Tel: 53'80.l-~ Stock hO Ims Ylle:T vätti nrätt~ ing ...•.•.-
~ 58 A Apelbergsgatan 58 A.t~~ .,., .
~~',. .:::2, '. Å3
o+~+~+~~.+~~~+~+~~~~~+~~_.

';j i\> . ' ?"' ~
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,WAIILEN & BLOCK,
,G ummin n- & Ma s k in romfabrik,

7 Stora Nygatan ST OC K H O L M Stora Nygatan 7.

Läder- ,
- '@''''

remmar f

. Största lager af ' '"

Läd errem mår; 'allä slag, såväl engelsk~l belgiska, .
amerikanska & 'Orange Tan.

Balata Remmar, Bomul{sremm ar, Gummi- "
.''remmar,' Syremmar. \ .,

G U 'm m ivar o r förl~k~i:k:l:g~hof,:,"
1 ./ . .:" "

Packningar, Asbest &, Asbestgummi .
.~ ,~. .Hampslangar ...<3 ...,.

.'P'ressånningar af 'ny sort impregnerad duk.-' .. '

~'ÖLj·Q R -af alla slag, B~m~lja. Rapsolja, H~aiolja, ~YSka' --
-' Mineraloljor, Äkta Amerikansk Valvoline etc. .' \

..Alla öfriga, mäski·nförnödenheter ..
_~'·d" , ..-

Rikstelefon 11'48. . Allm. Tel~fon 27 96. \ .
' ../

-. "

,, \
, .-~ -~,'
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I.ttescel\\ ~
~ ls\c1c\es

Xontoret Uthyrningen

Allm. Telelon i Allm. Telelon
382. 123 82.

Riks- Telefon Verkstaden
22 85. 382.

6(Fi~ 6'C§~

.
Tiltbehör

Amerikanska och Engelska
största sortering; i parti och minut.

Lösa delar (Components parts).

'\t\t\\\tt\\t\9 aS "Jetoe\\1ea.et.
AktieMBolaget ämerikansk Cyele Import

Eli Pettersson & August Lindblad
STOCKHOLM

7 :Birger J"arlsgatan 7.
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-TtIxainefer60lagets
~,OrosKstationer./'

ÖSTERMALM.. .~-';. ,. ,

\ Nybroplanen. .Allm. telefon *6486 (kl. 8 f. m.-kl. 2 natten).
. Djurgårdsbron.. Allm. telefon *6486 ankn:

StureplanEm. T~lefon från Nybroplanen.
Kartavågen vid Sibyllegatan. Allin. telefon *64 86 ankn.

\.

NORRMALM. ',>,
, , -

Gustaf Adolfs torg vid Statyen. Telefon från Mynttorget.
.Gustaf Adolfs torg vid Palatset." » » ' »

(' Centralplanen (med-fjenstg. vidank. tåg.)
'. Blasieholmstorg, 'I'elefon Trån Nybroplauen.
Carl Xll.storg. /

• <':
- ,

:STADEN IN,OM BROARNA. .,-,' ,~ ..•.-'

Jerntorget.' Allm. telefon *27'84 (äfven RikEttel.2617 sökne- '
-:' . .dagar kl. 8 f. m.-+8 e. m.). "

Mynttorget.Allm: telefon *2794. '\ .
•:.' Rjddarh,llstorget. .

K UN GSH O L'M EN'.
. 'Kung~b(on .. Allm: telefon Kungsh. 50. ~

./

. .'i-" "\

-: ... ;" :', Gr:u';td,taxa jö;' al4: tdining, natt och; dq,{1; ,,5.0·/ire: "
-' , ,:-""\; n. ~.":' ',.' :<.. -' '. ";'" ".•. ~' -' ~-' .,.':.' ~'-' ';',' ".' ,',
" '.,Ingen afgift för, framkörning _vid feqi:Jisition<-Pt~relrjbn.

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

";~ktj~\llolaget Taxameters;
("flyrk.bskverk '..

•;·~:fill~1t~Ter>~3j~,"_R.Qslagsg,ata:h".
~'~>\;:2;?r''-~'}l~;,,~;<.«: ';, · . , l' .
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~~~1'--~'~~'t;..~'!.-~'t-~''--~'t-~'t-~1t-~'t-~'t-~!t-~'t-~'t-~'!,.~1t-~'t-~'t...~'t-~!t-~'t...~'!-~'t-~'t...!~

~ ~

EricSö~erlun~ & C!
<

pl\rrädderri-Etablissemen t·
15 Stureplunen 15

1 tro

/

Besöka psrsonliqen tandan
huar]e 5aisGl1 för inhemtande af de n'yaste
mederna ceb för' in~öp af de ~Ie~antaste ny-

heteraa iEngelske. och SkGtska ty~er.

" .



/

- 55 -

;43ergsgatan 36'
hörnet af Scheelegatan

s-v , •.••• '

,".:::.~åt:age(r·,sJ~stGrre Ge}y rn+n:cl-r~.
\. '",\ )~J: ',4-,flyttninga'r,~./

, . .

'('

I -, ~.. '.'

l:' .- "
) -

I';,1

--;- .
.<

\ '

'tI!a~sporr~,':af Il..t res- o-ch~fiTal\~~9,dg
:. • 'il" ' -,. " •• ~' \,... ".:. -c-r- .....,·,··,··,·

'. till .oc~ .lfrån [ernväg och ångbåtar,',

-eu: 'IllpaePEit pris.
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AKTIEBOLAGET

MEKANIKUS
ALLM. TEL. 3560,'
RIKSTEL. 614.

VERKSTADEN ETABLERAD 1874.

SrOCj<HOLM

FOLKONGIGITINI6&18

TILLVERKAR:
, I

I

UTFÖR:

TRYCKERIMASKIN ER'
ALLA SLAG.

REPARATIONER
MOTTAGER:

SNABBT OCH BILLIGT.

GAMLA PRESSAR
(

I UTBYTE.

1I- ,--- n"'-'" I ",!!mln'-"" -11'110HMm:llliliIfl' 'I II:~' II" Ili.n~ipl!IT:,·~.--- ..--- ..--- ..--- ..--- ..--- ..--- ..---.
II _ .JIII ~_ J ~"itii 1,1~ _IJ I j __ }JlII_ u:ijj ,

U t t +" f t t t tTffffffffft f t +" t t t t t t t"t
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t'ttt{tttttt"tf_trt

~ ,AKTIE~OLAGET

MEKANIKUS
STQCjfHOLM l

" I

FOLkORGIGATIHf8~18 I
ALLM. TEL 35 60.,

.'

RIKSTEL.' 614.

VERKSTADEN ETABLERAD 1874.

för elektrisk/belysning' m., m... .

J.PRECISIONS~~EGutATORER'

:1···:F~~~~t:~it;:::::!:'~::~
~ s ".,' .. ~ ;;:.:tör:al!a kraftbelOPP...

~iI J H'f l (n i'tt r+et:+: H i +: t +: i.t.~ H..
. ". ~1I1Ii!lM~n~~;1IDij!ilIll~'i!f1Jlli1'linim,jICYlitlm~I'.'l\l\mOOi1!1!1II"IOOl\I'IIIIIIIIII'$I'~qlllli'IIIIl\,"iWIW''~Ii'I'li'llnllll~l~~~ ..-._ ...-...._ ....-.._.-._ .._.a .-''' JL1.' ~ .. '.. .@_~ ..__ . ,II., ~-'III~.. III-'G,.~j~~IiIill~\I~lil\!®l~I~II,m~1M

• f t{tt~ffif,~frfffffffffff .
'~ o -,.~ - -. - ':_~ _.::: • - _ "o .'"! -'\' .

, ,
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TJI~T4111lS ISTIA
I

~;t:i~.12 Brunke bergsf.o~g 12 Riw~t
84 40. ~ 1·tro ..••. 24 52.

~""'V-~~P'" . ~

. förmed lar

Egendomsföpsäljning. -
~nskaffar

Itäp~ttinnop, . Yättdinnott, llffä~s~, Sällskaps-;
. . .. ~ .~ . -, .'

»ushållsbitttäden samt Sjuksköte.ttskott.
~C) . <:;;;> :' <?Y7[39 J <?'.

. .!0 "t' OJ . .

förmedlar . U t h Y r
,

." IQackorderiIlY eMöblerade ~ch omöblerade

. . och' v.

• <

" .
t
~
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/ ,

'H··EL'GE MELLBlN/~·-
, . ' ,- ..

+5,< 'Strartdvägen15.
, I

, //" . \

Hvardagar; 9--10( 1-3·; Helgdagar; 1--2 (äfven andra. tider)

,AI1m; Telefon 4219,
" ",

~ Plomberingar ~ "
,Artificiella tänder på gom" ool~ på stift, ;

,~~;;c
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Nya Stockholms-Posten
. vill söka med uppmärksamhet följa de

evang, lUth. missionsföreningarnas
och den kypkliga lekmannavepksamhetens intressen, be-
hof och närvarande ställning.

Våra förutvarande medarbetare komma fortfarande att biträda oss,
hvarjemte vi ega flera nyfårvärfvade krafter till vårt förfogande.

Regelbundna bidrag äro sålunda att fårvänta från pastorerna G.
Sioård, T. Lindhagen och F. A. Lodin, fil. kand., past. Efraim Bang,
fil. och med. doktor Henrik Berg, med. doktor Itlolf Rosenqren., hofrätts-
notarien, juris utriusque kand. C. L. wernsiedt, Axel B. (läraren Axel
Blomqvist), -su. (läraren Joh. Thysell), E. S. K. (fröken Vendla Emanuels-
son) m. fl.

Det program, vi' uppstält, är ej ensamt vårt; såväl inom hufvud-
staden som landet rundt hal' länge funnits och -förefinnes ett intresse i
samma syfte. Många personer bland dem komma vid tillfälle att lemna
bidrag får vål' tidning och hafva vi glädjen deribland nämna professor J.
O. Rosenberg. .

Såsom vi tillförut kännagifvit, utkommer Nya Stockholms-Posten
från nästa års 'början två gånger i veckan till oförändradt pris hos
redaktionen eller .enda-st 2 kronor fårutom postarvode, som för half-
veckotidning utgör' 40 öre. - ...-

. För att tillmötesgå »ett länge kändt hehof» har redaktionen beslutat
att under nästa ål' öppna en särskild afdelning i Nya Stockholms-Postens
.spalter med titeln Läkal'eråd.

Deri besvaras de frågor angående helso- och sjukvård, som äro af
beskaffenhet att intressera den stora allmänheten. Deremot lemnas ej
gratisrecepter får diverse sjukdomar, en både vansklig och får läkareståndet
mindre hedrande praxis, som vunnit burskap i en af Stockholms tidningar.
Vi komma att införa både frågan och soaret, Frågare, som ej kunna
offentligt få sin vetgirighet tillfredsstäld, komma att derorn underrättas.

Under samma rubrik kommer tillika' en nyhet för vårt land
att införas,

En af våra medicinska medarbetare ämnar kritiskt belysa en massa
s. k. »läkemedel», »kurer» och »patentmediciner»,hvilka på amerikanskt vis
.tyckas komma att öfversvämma Sverige.. .

Analysen och mikroskopet skola blotta humbugen, och Nya Stockholms-
Postens läsare skola få varning i tid till gagn får helsa och plånböcker.

Vår afdelning »Läkareråd» kommer att redigeras af d:r -g. ,
Vi komma äfven att anordna en

Jupidisk af'delning .
får besvarande af sådana rättsliga spörsmål, som, äro af ett allmännare in'

. tresse, och kommer den alt redigeras af hofrättsnotar-ien C. L. Wernstedt.
Prenumeration får landsorten verkställes ii närmaste postkontor, för

hufvudstaden å tidningens kontor, de flesta tidningskontor m. fl. ställen,
som särskildt tillkännagifvas.

Stockholm i december 18!j7. '
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FAB'RI,KS- och HANDELS-
Aktilbola~l\ HYG YilA

Lager af
Förbands- och Sjukvårdsartiklar, Kemiska utensilier,

Kemikalier, Tekniska artiklar, Tvåler m. m.
-----------~-~Ci8-------------C0-------------

Förbands- o. Sjukvårds-
artiklar.

Bindor:
Gas-, :E"'lanell-, Linne-,
Bomull-, Gips- Karbol-
'gas-, ·Salicylgas-" Bor-
sX"egas- ID. R. .

Bomull:
Charpi-, Borsyre-, Kar-
boi-, Salicylsyre- ID. R.

'Gas (kemisk ren) alla sorter,
Bl'östglas, Bråckb,and, .
Catet1'a;r, Clysopolllper,
Diffasko~, Dinappar,
D!no,r (Sittdynor) runda,
Hörlurar, Inandningsappa-
, r,~er,

Ispul[U-par", KOPI>instrumen-
t'1r"

MjÖlksugare, Moderrör,
l\lorfinsprutor, Penslar, Rör

af glas,
Rondskålar, Spottkoppar,
Skölj,kannor af bleck, zink, glas,

poralln, fr. 1.75, m. tillbehör,
Sköljkannslang, röd, svart, grå,
SprutoJ..:, alla sorter, 8tick-

b~cken,
SusPfnsoirer (svenskt arbete),
Termometrar: Bad-,lJ"eber-,
_", fr. 1.50/ .
Yaxtaft;- gul, Åderbråcks-

strumpor_.

Tvåler:
....Aseptin-, Lra, kg. O.80,COCQSO.75,

lIlosaik- kg, 0.60,
Tvål i lådor, Tvätt-, l:a, kg.

0.42,
Viol-, Hya.cirrtfr-, Heliotrop-,
Opoporiax-, Aseptin-, GI)r-

cer-tn-,
Rosa-, Linllea-, Orange- m. fl.

Tvål 1 kartonger:

Reseda-, 'Vindsor-, Liljekon-
valje-,

Mandel-, Yiolette-, Paris-,
Opoponax-, Toilette-, Rose-,
Niobe-, Ess Bouquet- m. fl.

Tekniska Artiklar,
Aseptin, Aseptinsats (till 4

liter),
Oo'lj.orlfn, Cosmetique,
Fläckmedel, Putsmedel,
F'ot.puf.ver , Putspomäda,
Tandpasta, Tandtinctul.·, -
Parfymer. Eau de Cologne,
Hårväxtmedel (äkta orienta-

liskt),
Sundhetssalt, Insektpulver,
Naftalinkamfert, Vasselin, ,
Symaskillolja, Blanks-värta.

Kemiska Utensilier.'
Afclunstningsskålar af glas,

porslin m. m.
Apparatel.", kemiska, Areo-

metrar.
Blåsrör, Burkar med proppar,

Byrettel.·,
Bägare, Cylindrar, Deglar

af porslin In. m.
Filar, Filtrerpapper, Flaskol.

med proppar.
Flaskor, "\Voulft'ska, Förlag,

Glasrör,
Glas för urinprof Kastrullerar

porslm, _
Klällllnare, Karbon~ Kolf-

var, Koppartråd,
Korkborr, Kranar, lUCllSU':

rer af glas, .
l\lortlar af glas, [ern, porslin

m. m .
Objektglas, Pincetter, Pi-o

petter, Pr-OfrÖI",
Profrörsställningar af trä och

bleck, ,
Retorter, RÖI", kemiska,

Sandbad,
Skedar af horn med spade,
Spadar af jern, Statif, Såglj,r

med skaft.
Termometrar, kemiska, m. fl.
Trattar af glas, Urglas, Vat-

tenbad,
"ågar, Hand-, med messings-

balauce , ,~
Insektnålar, Vattenpassrör.
ÖgO;Il,artificiella, för djur. "

Kemikalier,
för -Sk«?lorID. m., m. ffi.

.\

ALBUMINIMETER
Iör procenthaltig undersökning af ägghvita i urin.

Att erhålla den be\tämda qvantiteten af Ägghvita i urin är ar stor vigt och' I många
fall' ett säkert' medel att bestämma grad-n och gången af l'\iuri\iukdomen. För att 'erhålla ett
's!'kert resultat lämpar .slg användningen af AlbuIDlnlIDetern •

. ' Denna "r en liten graderad cylinder, i hvilkeu ägghvitans fällning på följande sätt fram-
kommer. Den lilla cyHndern fylles till märket u med urin. Derefter ihäl les till märkeLR af den
medföljande uudersökuingsvätskan (Innehåller ej salpetersyra' e. d.), hvarefter -cylindern ttllslutesmed :

'kautschuksproppen och omskakas varsamt. '.'
. Man låter derefter blandningen stå stilla under 24 timmar vid 15° Celsius, efter hvilken tid
ägghvitan sjunkit till botten i cylindern. '

,o, Skiljetecknet, 'till hvilket underlaget räcker, angifver bestämdt qvantiteten ägghvita i '
gram P~ 1 li~er ur~n. Albuminimetern med undersökningsvätska säljes uti ., -:,~ _
Bolagets' Försäljningsmagasin 'Karla vägen 17. Allm. tel. 6' 115. "

H'llmlegårdsgatan 20.' Allm. tel.~7 :;lE!
;.-" J'::r .- t,
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LOUIS GUILLETMOT
Säkerhetständstickor

(Engeln med facklan)
(i röda askar)

hos de flesta handlande

i St.oc kh o trn och i landsorten.
En gros hos' Adolph Lemon,

45 Mäster-Samuelsgatan 45,

STOCKHOL.~

Stoc~~olmsGymnastik- & fäij~lu~~,
2'" Små.landsgata.n 2'"~,

Kupongbiljettep
fl 10 kronor för 20 öfningstimmar jemte dusch. finnas att tillgå så väl i klubbens
lokal som ock hos nedanstående Bok-, Pappers- och Cigarrhandlare:

Bokhandelsaktiebolaget Minerva, Norrbro.
Göthes Bokhandel, Drottninggatan 48, Köpmantorget I, Stureplanen 15.
Sandbergs Bokhandel, Sturegatan 8.
J. Falks Hamngatan 2.

Svanströms Pappershandel, Myntgatan I, Drottninggatan, 9.
. » Norrmalmstorg I, Södermalmstorg 8.

Svenska Dagbladets Depeschbyrå, Gustaf Adolfs torg 8.
Edgards Cigarrhandel, Gustaf Adolfs torg 1-4.
Tjäders , Malmtorgsgatan 6, Riddarhustorget 18.
Strömbergs » Nybrogatan I, •
Schmidts » Handtverkaregatan 8,
Ostermalms Cigarrimportaktiebolag, Strandvägen I I, samt å
~lhnänna Tidningskontoret, Gustaf Adolfs-torg.
ÖfningstiDlDlar 7-8 och 8-9 f. m~ samt 3-4 e. m..
Öfningsafgifter, då ej kupongbiljetter köpas, 7 kr. pr 1månad eller

:IS kr. pr 3 månader; studerande ungdom 5 kr. pr 1 månad.
Inskrifnings- och årsafgift 5 kronor.
Ryntliga sala,.. Tidningsrum, Telefon och Modererade duscher,

Styrelse : se 'kalenderafdelniugen [24 8sJ.
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(fäktning och motionsgymnastik). ,

Morgonöfningar hvardagar 7.30-8.30 i Södel'malms hogl'e
al.lm. täroeerk« gymnastildtu;y. (En af hufvudstadens yppersta
gymnastiklokaler.) Instruktör; Kapten d'Artagnan Wistrand.

Afgift för öfningarna: hel termin (iJ nuinader) 18 '~1·.;afgift
af 20 'kr. berättigar äfven till aftonöfningarna; en månad (efter
datum) 7 kr.; kupongbiljetter. gällande under en hel termin (äfven
till.aft01'iöfningarna), 25 st. 10 kr., 10 st. 5 kr.

-,Aftonöfningar månd, 8-9 (K. F. U. Ms afdelning): tisd. och fred.
7.30-8.30. i Södra gymnastiska 'institutet, Mariahissen. a. t.

- 35 98. Instruktör: Gymnastikdirektören, Löjtnant P. Lundb/ad.,
Afgift för öfnlngarna: hel termin (3 manader) 12 Ier.; afgift

af 20 kr. .berättigar äfven till morgonöfningarna; en månad (ef·
ter datum). 5 kr.; kupongbiljetter. gällande under en hel termin .(äf-
ven till morgonöfningarna), 25 st. 10 kr. '

Vap~n och: annan materiel tillhandahållas afgiftsfritt afklul5ben. "
Obs.! M'odereJ'addusch utan särskild afgift i båda lokalerna..

. - \

O b
. '0 Fem kuponger till morgonöfningarna och två till afton- -S . J örni~garna, utlemnas gratis till en hvar, som önskar. pröfva,
•• huruvida klubbens öfningar äro för honom lämpliga .

• ' bstdi;ift.eii Lklub6enär 5'h-. för iiI'; le(1a!I10tskap ejnöd,vändigt
<, fo;' begagna.nä.~af klulJben's·ö;fuingar. ' ,

, .Hösttermi~enbörjar:'.l·· oktober, vårterminen j midten af. januari.
;Anmäl eder 'sjelf eller andra oförtöfvadt å någon af gymnastiksalarne '

eller till-skattmästaren, a. t.. 302 17 !

" . Sty'i'Mse: s~.kalenderafdelningen -[24S6,L

• -I .•.
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G. IL hlndgren & Gis V.--ll.--B.
STOCKHOLM

rekommenderar ett uälsorteradt lager af direkt Importerade,
uäl la~rade uiner, af de bästa år~ån~ar.

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

af de förnämsta märken.
MousseJ:ande Rhenska viner, Cap Constantia,

Gammal Malaga, Sherry Moscatel, Malvoizir-Ma-
deira, Muscat, Rives Altes och Frontignan, Hvita
och Röda Italienska viner, Italiensk och Fransk
Vermouth flera märken, äfvensom Cognac, Arrak,
Jamaika-Rumm, Gin, Genever, Danskt Kornbrän-
vin, Lysholms Norska Aqyavit 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-

ran t som tillsändes på begäran kostnadsfritt.

Särskildt torde appmällksammas 1tåll mycket omtyekta, fina oeh 1tälsmakande

.i\tta\s-,unseh )teua\tte u'(it,
belönad med sexton G~ldmedaljer och högsta belöningar.

C. A. Lindgren & Cis V.-A.-B.
15 Hamngatan STOCKHOLM Hamngatan 15.



~~~~~, ... ..... .... .','<,·fL,r: <: öfver d~;;i~adressk9-1endem upptagnaånnonSer.
~-Abf'aha~~s~;;, 'B'; Syb~:. .' Begr~f~ingsbyräer .• 3'8, 40 Cllcheer :- Cederquist,'t:· )lör 'o'. '~orta,v~i;or:::}!49~ Belysningsartiklar, alla slag, kar,(ans'könvoltit/
,~:Acciden~t~yck~ti{,C~J1~ '.' ä kartan samt >2, 28;'29 - Gen~raltry.cklJ.riet ; ..
:',';,trilJtryckei-iet\ ..';;•. .'.~,.J'17 Bergin, John [5100J,' , ..,.-'Grohmann; &; Eichel~;-
':~Adv6kater,2:b;, 2t;,24, :25;'40, Rel:gström'l Anna, 'dam··.. lH)rgF'äJkart;m: ,,: .
: " 45;.'-*6;', ,+7.1',§0,'U6 b, .frisör , , 27 Cokes-..~.,,'j(9, 4'5, 614,
",/'Q~9f [9~) t~PJ,l.~O~OQ]..:c Bergström, Paul U., .', Collin, ,C. 'G·.(,pp{i~ei'
c A,hlqmst,K;, Inkasstibyrä :"40 ',Skrädderiaffår .. .:..... , 23 Crescent Bieycles '

••....XktieJ:{.Afllerikansk,'Cy-, BJörkenstam,Fr.;Sthlms Cycle i Import ;~. .. ....
'ii, ck i~~ort:;; ..: )" '. 52' Expressbyrå , ..I.,••••• 612 ,,","

;Akti~b<.; Ekni~ns:~ya';~'·. Bleck· 'och 'Plätslageri - 44 Dllh~~elm. & Engstrom, .
(i';;'Snickerifa15rik .::,36,3.7' Block, Wahlen & :"'.' ;,5L -Vinhandlare. ..,-v-. , •... ,.

?:Äk'ti~b. Mek'ahiki:i'ii'.:, 56,,57' Blommor, r konstgjorda " 33 Da~frisering .. ; ..,; , .
;~,:~ktieb. 1!f.':J);,·Carls{ens·,', Bläck '. .. ' :.. 26 Degen, !oseph; F;,arg~re
",,;i'Porterb.rYggerr. ".;!,':'i. '2,c: Bokblnderiarbeten, ä DekoraMonsinålare .... v J'

,tAktfeb. Nyqvat~s~~P~p: ' bakrevpermen 21, 613 Dekorerlng-: (Sachs), å, "'i.'"
);._:persbrU'k'";~ .. ,•.~:.,:,,,.:- '7p Boktryckeri.. .... , : .. 617 .. ka~tan.sam~ .. :.v..: ,[5100J.,; "'._6'
~,)'A:kti~b. Hygiseaz.', "~I;' :61 Boktryc!-,eriutensitier .. : 79 DIstl'lbu:lOn .~f 'Cll'k~la,r .. "/;~:'-'I,
;'( ._.,A.~tJeO.~k.,å.nSka~..e'm,en,t,... " Bblin.der, C. A. 'K, ä I :Ochtlds.k.r~fter ...,.. ".!.:.6.",t2 \'.;~,',".t
,·::gju:f~i'ie.t' •..... ; ..... F,: .. ·6)0 bandets rygg.' .' DJms~ol~s vlllastad'5lt,,5J,~;/':12'11
~rAktieb.Ta,:X:li.metet:':"~:;'-531)39rstar;.Tll.nd. och Hår, ~6 Droskstanoner, 'r~,x.ame,;,,' -: /"4
-'~'~ktie/:J; We,ngströms\.Me~:'·. ~ Bosättningsartiklar 28~ 96 '. ter, .. : ;".5?IJ~,·;:;.Zi
<,.:, .., kaniska Snickerifabrik. '646 . samt å kartan. ' Duschapparater·4.4:J;:',~~
··.·~)bum ,CF. Bec](& 'l3on) 21 Bouppteckriingen, ReAd. Dynamos..' ... """",,, ... :~2:"i,r;;;.J

".>'A.lbiiniinfm'eter: .. ::'.. •• '61' .: vekater. . Dörrar, Ekmans , :,: .. ,,37'o/I;';)
~: ~~ll~än·na-iiff6rs.äkring~. :. Brandförsäkriugsanstal- Dorrsträngare ';.:.; :;'? 11.3~" '~il
vr . ;'b'l t", ". '~;1'0 - . k ' 'd ' .".-:«d, o' a,ge , , .. :"," a ten, Nordis ca InVI - . E d C l' ,; '," 26' i.· ••"'!

Al
' .. "G'ld S'lf . 'd' ' 1i~000] au e ,o oglle., ' < . '•...

. ' ...nngren; u '.r u ver..•, .. SI, , .. l" . E d t '58 [52'17' J .(1'.".'" :'&"S"lk' b d" .. '. 9 ' . .. ..' gen omsagen 1I,r ,. j ,a '''''"!\
, • J es ro ös .•......: .~ .Brand,. o. Llffotsa.·krmgs-. .Ek' & C· C'" A', "V' ".: 'j' 0'0·; ,."'l'.'. f.
Al' .' t 'E bl b l S f" ".0, .' '. " .." ",.""'~.. ',.mqUls, .; , mma'"om- ? ,:ea,. r~mre per- EkJiIans -Ny~ Snickeri, '<<;'/"i':!:il

'''' sterhandl. : I....:..··..";" 33 mens innersida- f'b' -ik , kti b '. b ,-"
~i 'A' 'k "'C' l' 'I' '-- t' 52 n 't" , . 28 . a 11 sa .ue ., a., a.h.~
/' ,."mer! .. ~ yc ,e . ~.p"r,,~, rsrr a.~llla-varor ..: :.":: . permen .s~mt ~'.... ;'S.6,-

,Andersson,. Kerstin .....,... ,38 Brodös. guld- och silfver- . 29 El kt . k ,. .' t '~'A' k"~' M'" l'" -.. , ' '. e' 1'1Sa appara er .. ,
;", ... n aret", }nera yatten-,. Br\lll~ebergsmagasl~et, ll: Elektrisk belysnIng •.';.':- .
<:.' faj):~, å,kart:an o. ,[5,694J. .kalta~.., 'Apparater fö'r;;';"" 22,:57
'.' A,n~racltko1p'" 29, 4_~" 614 Bryggeri, Carlstens...... 2 c El kt . k B l . , .".,
•. .!\rboga .Margårin, ä-kar- .. ' . '. Brädgårdar, Wengströms 640· eE.tl'lS . ':" : ysn~n~~""i'22;
.' 'j k' lut . '\ . .' h' Ek I - ~6 07 n repel10l ....•.. ,·.... '.,'

,·ans.onvou," oc mans .. , ... "," Elkt t' . 22
".,"t·ft . 11 bl' o. O~ 'B tiki d" . "6 6'40' e romo orer ....,....... .;"'-rl,Cle.a", ommqr ... oo UI Inre nmgar, .. ou, E"'1"" ' ',',' , 9'"

i' '~'t" d'-' . '9 n' dssmid '29 maJogon ;.. , .• "
',:, "'-;-·, ..an~.e~,'(''': O 'Byggna SS~1 en · .. " Einbal.leringar .. , : 612

~.ogon ..•....•... 23 'Bygguadssnickerl , E t, ..~ 'D"blh' . &. <>.'.
;, Ä b t"'. .' 51 -, Ek ' 36 31 ngs 10m, a nerm o. ,;c'
, '.s es.: ,:~ ;,::~:.,,,,,,,,,,,,, " ,mans , ' .. ,. . .Vinhandlare ,: .. :., 19'\, ,••..
, .Aseptlp.fa1:?nklltllr· .~.. 26,.32 Wengströms .. .; 640 Et' . 'Cd ," t·{ ••~;~.,,
; "'~skfliQiik Centraltryck:s' 617 '. sn~l),gaI, e. erq~~s,1.. "f,"

. " ',,,' . . kartan ' .•
Atters ',:-- Cafe.. ~ · 620 Ii' ·s' k 'Akt·.j--. fotogM.f~inpa "11~ Cakes·&Bisquits,äkartan. xbPI:less,;GV,etnbs, 'le: 619 ,.;., '.
• '. . l ar , 14 C'· l p' b ' . . o ag,' o e org '.,., ..~
-,- gasg o Jus.... .... 1. . ar stens orter ryggen, E . b "å ;. TT . h'. '55' '. ,.:}.

'1 ' B 'dh '11' k' '.'- "6" .xpress Yl, ,~~uQ.gs,sr .', . . "'j" a us tI ver as 3 . SId. 2 e. E b R St' kh l'. '6"1'2'·<,,,.1,,,.,i"B' d' '., .'..;<.,'" ., ,'. ",c,.,.. ' . " . T' 'O' xpress yr ••,. oe o ms . ,~.' ,tankar. l.~ ••• .; •••••• • 44 Cedel·gren,A. h., ku- E ] å-Öt~ ii' 609,;;,'$
._.: B,iindager;}3rjl.ckband.,39, 61, . Iarist : .... , .... :l....... 23 xpressJyr ;~, rma IDS, ~~,:;\,j
<: v ,.;;I'J ~'.•./_,. ",.,113' .C~,derquist, Justus, å kar- ' Farmaceutis~a 'artiklar; :"i;' .•~>

.Bank. ::I '.k;, n.· 30 tans konvolut.' . Numa Petersson , 113', j,'
; ".J3'ank;' :Sthlms ·'Ensk.::, ä '", Cement :-: :' 61O Fastighets~gentiF, tntec~n::~.~, .
.\,::.bakpermens innersida- Cementgjuteri ,: 610 . bolagets, å frampermen... '.( ,
:Barnr6rsäk'riI!g' ....~:...••....310 a Centraltryekeriet. .. 615, 617 Fastig:l,Ietsegaref6r.~ing;' ..-
~Beck, F.,&Son, Bokbind-. 21 Cigarrer, ä kartan.' Stockholms .. ,;.:. [52tf;,al'r

r , '.;1d':!rai.'n'!.~"}5~98). 'o ," • ~ a';'.



Fasti ghetsegarefö renin-
• gen s egendoIDsagen-

tur [5211 a]
- juridiska byrå [5211 b]
Fastighetsförvaltning 310 b

[5211 b]
Filtrerapparater 113
,Filtrerpapper 618
Firmaregistrering 45, 4G,-41
Firmor, Upplysning om

2 b, 24, 41, 619
Fiskredskapsfabrik ... ... 35
Flaggor .. [2811)
Flyttningar verkställas

55, 609, 612
Fläckuttagning verkstäl-

les .. .. .. .. .. .. .. .: 4 l
Folkteatern 631
Fotogenkaminer 42, 43, 66

.Fotogenkök ~ 29, 44
Fotogenmotorer 19
Fotografiska artiklar 113
Fotogr. reprodukt., se k;artan.
Fotokemigraf. anst., Ce-

derquist, å kartan.
Fredrikson, ,Emil (Hen·

rik Gahns amykos)... 32
Friktionskopplingar ... 51
Fäktklubb 62, 63
Färgeri 31, 41
Fönster, Ekmans......... 31
Förbandsartiklar... ... ... 61
Föreningen, Renhålln.

aktieb [5216 h]
Förlagsbanken............ 30
Förtenning 44
Förtullningar 61J, 619

Gahns, Henrik, Aseptin--
fabrikat 32

Galvanoplastik, ä kartan
.Gardiner, åkartansamt[5100]
Gas- & Fotogenmotorer 19
Gasglödljus, Numa Pe-.

tersson 114
Gaskaminer 42, 43
Gasmaskins- Vedsägert . . . .45
Gasverkskoks .........•.. 45
Gillberg, G., (Grycksbo) 618
Gipsdielen 610
Gjestvang, E. C.......... 19
Glasvaror , ' 28, 38. 96
Glasögon & pince-uez,

å kartan o....... 59
Glödlampor 22
Golf trä 31, 640
Gosskläder 18, 23
Grafvårdar 21
Grohmann & Eichelberg,

å kartan. ,

- 66-

Grycksbo Pappersbruk
Guilletmots, Louis, 'I'änd-

stickor : , ..
Guld-, Silfver- och Sil-

kesbrodös ,
Gummivaror .

.Gymnastik- o.Fäktklubb,
Stockholms .

- - södra .
Gymnastikinredningar .. ,

Hallberg, C. G., Juvele-
rare, ä främre permen .

Hammars, J. G., eftertr. 29
Hampalangar '.. 51
Helen, C. R., (J. G.

Hammars eftertr.)... 29
Hellstrand, C. A" Brand-

o. Lifförsäkringsbolag.
Svea, främre permens
innersida.

Hellström, . F., Urma-
kare, å kartan. I

Hellström, J. E. Åker.
berg &......... 20

Herrekiperingsaffär 23, 522
Herzog, .P., Bokbinderi,

å bakre permen.
Hollenius, J. F.,

J urid. Affärsbyrå 24
H vilstolar, patenterade, 29,46
Hygytea, aktiebolag ... .61
Hyresärenden [5211 b]
Hyrkuskverk 53
- Gust. Joulins [2819J.
Hängmattor... 35

Inackorderlng anskaffas 58
Inkasseringar 2 b, 21, 24,25,

30, 40, 45, 46, 41, 310 b,
639. \

Instrumentmakare,
kirurgisk .

- musikalisk .
,- Optisk, å kartan o.
Inteckningsbolagets Fa.'

stighetsagentur, äfram-
permen.

Intubikafi'e, å kartan.
Irrgångssalongen 638
Isskåp 29
Jacoby, G. L .. Kil'. in-

strumentmakare 39
iernbalkar o. räls 29'
Johansson, G., Kosta'~

Glasmagasin 96
Johnson, A. & Co., Kol,

Jern o. Tegel en gros 616
Joulins, Gust., Hyrkusk-

verk [2819].

618 Juridiska uppdrag, se
Advokater.

62 Kaffe, 'å kartan.
Kaminer : 29, 42

29 Karlson, Hjälmar, Ad-
51 vokat :....... 41

Karlsson, E. A. Urma-
makare 611

Kassafack uthyras af
Sthlms ensk. banks
notariatafdelning, sista
perm ens inre sida.

Kassaskåp :.. 29
Kautschukstämplar "'P' 615
Kemigrafisk anstalt, Ce-

derquist, ä kartan samt 611
.Kemisk tvättanstalt 31, 41
Kemikalier 61
Kemiska artiklar 61, 113
Kempe, K., Brunkebergs-

magasinet, å kartan.
Kikare, å kartan o. ... 59
Kirurgisj; instrument-

makare.: 39
Kläder, färdiggjorda 23

[2871]
Klädeshandel 18. 23, 80
Kokapparater 44
Kokspisar, Wimans 42
Kol· o. kokshandlare 29, 45

614, 616
Kommanditbol. Stock-_

holms Förlags- & Kre-
ditanstalt ..... .'......... 30

Kommissionärer, se ~In-
kasserare.

Konstgjorda blommor... 33
K onst- och skönfärgeri 31, 41
Konstgjorda ögon 23
Kontorsböcker 21
Koppar- o. Zinkspik 20
Kornischer 48

39 Korta varor -;..... 49
33 Kosta Klasbruks försälj-
59 ningsmagasin 38

Kosta Glasmagasin, G.
Johanson 96

Knepelin, G. Renskrifn. '35
Kraftöfverföringar 22
Kristallserviser 38
Krympning af tyger... 4,1
Kungsholms Expressbyrå 55
Kyrkbänkar......... 640
Köksartiklar 28, 96
Kött- o. Fläskaffär...... 34
Lacave y Co.. Vinhandl. 17
Lampglas 28, 38
Lampor. 28, 29, 4,4
Laurin, C. F., Söner .... 48
Lawn-Tennis-kostyniar 522

62
63

640



"-t;~::"'~/'i -:

r: 2ek:~ak:::r. •. :,•.~.,.~..•... ~'~2S1IlIski~renifabfik ;.: 51
Lemon, .~dolf; se. (juil-:,'. Matt-·o ..Möbeltyg, S!I2h~,

'.0 letniot,.'Louis·'., ... '~:.. "62 .ä kartan samt [fi700r
:Lesseb~ ,papp.er;: J. Lind . 39 Mattor, Sachs, å kartan,

. -Le \lYs,'Georgi Linnerna- . ' samt [5700]. -
;gasin;å. liartan.,~"J; Mekanikus, Aktiebol. 56, 57

Lif(örsäkrihg~bol~gj ,.0 , .: . Mekanisk Snickerifabrik,
. Aifa:<~; .•.. :.~., .... 310 a Ekmans .........•.. 36,.37
AllmäilIlå .. :f:; 3iO . .a .. Wengströms , MO
Svea, 'se'f!ämre per:' Mekaniskt' Stenhuggeri : 27.

" ·'II).ens iinnersidä.· .} ,,' -MeIlbin, Helge, TandläK. 59
\ i..."Tl:lUle"å kll;rt~nskoon. Metallbolai' Åkerberg &

volut, - j' Hellströms :........... 20
. 'LiRkistfabrik:;' 38; 40' Metall, & Messlngsarbe-

Lind,J.;pappersh.engros~39 ·,ten : .. , 2Ö, 44
Ltnd;'.If. M.,.v: Hiiradsh .. ' 21 Metalltryckning o......... 44
Lindblad, .A:ug~.st,.,Äfue. Metropol, Restaurant., .. ~20

~tika,nsk Cycle-Impo.rt· 52· 'Mineralvatten fabriken • <,

· Lindblom, C.··A.; Möbel- Ånkaret, . å kartab: 0:-
:- uj,s~älln · 46 [5694].
'''-Lindgren &:, Co.; C.,Ä., Munksjö papp, J. Lind 39
'::.:\Vinhani;lelsflrma io":": 64; Munktel'l. se Grycksbo 618
t •.Lindmansson, J;' A.W.;: Munspel : :. 28
~ ,,~l)·okbinderF .i. ;:.:.. 613 Mutual Life ä bandets

'tini~H~g verkställes 21, 613 rygg.
~, o. samt' il ])akr~ permen. '.. Möbelutställning, å kar-
:'·;;i.inneniag~sin; ä ka:rtan.'·;·· tan samt ,.,. 46
·.~'LttograflsK:.anst.,'pen- Möbleringsaffär, Sachs, ~ .

0:.0, c tra1ti'yckeriet .... ;~.,':.' ·617 kartan samt [5700].
-c'.Luftvigsbergs.niek. verk' .

"r. ,,;.stad, å främre permen. Nattrockar 23
. . ,". Nilsson, O.A., Advokat'G39

.Lundberg, C.,·O ' '.. 638 N' l' K 1 J 'd b å 47
.' .".Luridgren,s,Fisln'eds,kaps, JUl' mg, ar, Ur! . yr

.'.fabrik ;.~ ; ,35 Norbergs Pianofabrik '33
, c' D~ndjns; Erik) urid. Byr1l2 b. Nordfors, A., Skomakare,

" oLundstNim~J oh .. -& Co;' 6 i4 ä kartan.
L1ind.v.a,11.&.Wittiiig, Adr. ·· Nordiska Brandförsäk-

.ringsanstalten invid.'
. LY~O~~~~!~:a..:<::::"''''~: . sid. ' .. [3000]

Norgren, Wester &,Sten·
Lyxartiklar v, •. 'i,': -:.96, h .' 27

.-,Lådor .' ...,:,.;~,.''':';.. ,:." .. 6,40 ugger!. '
Läd l' tik . 21 Normans, i A, L., Boke

"., ,a erPl!-s} ";"'<.""':",,:, °try'(keri:Aktiebolag ... 617
· '·L.äderr.emmar ,.,; :.., [,>.51

J
Nprrköpings tyger .. :... 23

'Läskedrycker oo"'" 5694 Norrmalm, Slagteri A.B .. 34
~Löfgre:!l, Z;ettllr9.~ist &:_.: :48 Notariatafdelning, Sthlms
Löweila~er~~Wilh., Afk ,ensk. 'banks, bakre

· -M.~'Okat -: ..... :.~.'.. ;... ;,., ..;:·25 permens inre sida.
"."' agasinering af gdd'!l':.. · 612 .\ J Maltdrycker, .. 2Cadstens . Nottryckning 611
· 'h' . ' Nya Blå Hand, färgeri 41
· c'::",porter ryggeri,' ::,-.'2 il Nya Stockholms- Posten 60

,;,',,:/Iia:ri'ganjern , :., .. ;~.. 61i) Nyeander: & Tjerneld, -:
. ·./Mannstaedt, .Hans ..... :•. 22 Ad k fl '6"M ~., .. '... : vo at rma :;. I~

"; Ianometrar ;:·..•<'o:' :22 Nyqvarns Pappersbruk 79
,.Manskläder, .r. ,18, 2,3,'5:22 Nyström, C. G.,' Skoaffär 518
·-.\~fargiirin,Arboia; ä,1iar.· .

.' tans -konvolut.,.' ." 'Obligationsaffär : 310 b
, :Marmdl'arbet"n;.·.: .. · 27, 610 .Okularlst , .. 23

Marnrormålning' t .... ,.:.. 18 -OldenbergcUnos v. Hå-
. '.l. ':Maskiner, o: redskap. 56, 57. radshötding 50

Ma;skirrförirödenheter' 51 Oljor 51
'-';"

$~1·

. :.' . ',~~J~::;;:\";;. -""iS.,.
Olsson; P. E.;Ve.dsägeri\;{~5'>
Optiska Jnstrum{m~n111: 1. ':A', "

kare, å kartan o..,:, ... '59'
Ordensdeko:ra:tio:ri~ri.bro.·§;, .. -:
" de!~ ;: :· :.,:.... ::.,,~9~'
Packnurgar :.. ,.. .51 , .
Palmqvist, C.J., Pl~tslag:'~',t4'" if
Papp: :.. ,39';:,48;"
Pappersuff en gros 39;7\l,618;,
Pappershaudelv. .., ::.} 618~ '·~.c"
Papperslyktor :.:r.,.: •. '28'"
pi1ffyme:r,' ä kartah'samG:26' '.
Parkettgolf: Ekin~ris' ... ": 36·

Wengsttöms ... , : -r,,'··640·. ,:.
Paviljonger .. ' .;: , ..<: .'3~ ,:.,d
Pegamoid, å bandets'ryg'g >'.i ; .";~.;:
Pergament ..... '..... : .. ::: ,2\O~,\''\.''1:
Peterson, ,Numa 113, lip'.;;
Petroleum'Motorer .... .v 22, 'j(

Pettersons, Axel," , .. j' '/\A ,"

Likkistfabrik '0'.:.::" 40~' ~\
Petterson, C. ,A., Kungs- " i','J'.

holms'Expres~byrå' ;;.;Yfi 5, ; ~:.. :
•••• - ""'. - \. '<,~.~ ", .• '"

Pettersson, Eli, Amerik.", ',.;/~ ",~1
Cycle Import .. :.,,, .•. "'5~'j':'i"''''''>

Pianofabrik, Norbergs ... ,;'33:;:;,;";''-
Pianostämmare .. :' -,, .. , .,' 3~'::·''.', ~
Pilsener-Bler 2-c;.612, .. ,:Z'.:"
Platsauskaffni!!gsbyrä ..n > 5&;>};~
Plomberingar ,(,... 59.">',,; ,;
Plät ::. "'T"':' :~29:~.,.:"".<:
Plåtslagare ,.......... ..... 44," .N~

Porslinsfabrikh & 'por-".. r,
slirrshandel, karta.U'· "96"';

-Porterbryggeri, ~:>--\ .
Carlstens '..• ; - 2·c

Portfölj fabrik '... 21, ~n'3
Pressennlugar -: '.51
PrippsP.i1sner : .. ,:612, -,
Punsch : 19, 64';','
Reform1).ufvar Wimamt 42, 4'3-;'''' .
Regnkap.por,:Vattentäta/' 23
R'mhälliiingsaktieb. För: :'~'."" ..
, eningen [52'16, bJ- ,:';:"

Renskrifiling med,skrif.'} :';,. •
maskin .•'.~;:-.. :-..... ,0"' .: •• ' ~~-3), -~~J:'~~~

Reseffekter .•. :., .. :: .... ;, .52-2':: . ':;.,;
RestilU~iJ.:ritM~t.r.oi)Ql .•,:·l;·2.o·-:"tL .:
Risaeks Kem, 'l: vättanst:~,. ~l, oW",f"
RullgardIner.' ..; .. .: ... ·.?'. .48;,.''''
Rum och väningar'an.;':,,',.

skaffa~ ... ,::. ; .. :::.'o~::~/5.8:~ ,~ ,.
Räknemaskiner. .. , .....:...••.29;,'. "j'

Räls :... --; ..:.,.:.::; ..•..,\)j;2°~<;·'{'"
Rökhufvar ;42,,43,'4-4 . ;,,;~',
Sachs, Max, ·äka~~an"'·"" ..;..·,,>,'t
Sand berg .& C:~, :J. ,A:,:,. 'f: ~,

f. d. Risack , ..... ;'...... 3h.·
Sandberg, ,J. 'E:, ~kräd;' .

deriaffär "
: •••• :".:.\." •• ~•••. ,!
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/

Santesson, Gust. A., -De- Stoekholms-Posten, .nya 60
. koratlonsmålare ..... , l8 Stockh. ~ S:' Gymn.c o.
Sehumacher, C. W., å "Fäktklubb' .... :.: ... :.. 63

kartan. - Ylletvättinrättning... 50
v.' Schwerin, A. W., Ju· Stolpe, C. A., Kungsh,

ri'd:.By.rå.... 40 Expressbyrå : 55
Sellin, Im., Advokatbyrå 21 Strandberg, W., Restau-
Sitfver- och Silkesbrodös 29 rant Metropol 620
Sjukvårdsartiklar 39, 61, 113 Strindberg; A.' G., [2877].
Skandinaviska Inkasso- Stämning af pianon .... 33

byrån 4,0 Stämpelfabrik, Central- Wahlen & Block , , 51
Skolbänkar 640 tryekerleta .. A': ..••••. ,615 Vassrör 29
Skomakare 518 Sv~a, se,crämre permens I Vattenfabrik, å kartan -
.....:Nordfors, å kartan innersida, . och [5.694].
Skotskt öl 2 c Sveasalen , ~38 Vattenmätare : .. '\" 22
Skrifbord, Amerik:a [5700] Svenska Klädesmagasinet 18 yedsågeri................. '45

f Skrifmaskiner 29 Svensk Express, Aktie- Velocipeder :.: 52
Skrädderi-affärer, 18, 23,54 bolag,. Göteborg 619 Velocipedkostymer ,. 522
Skänska Cementgjuteriet 61.0 Sybehör 49 Wengströms mek. snic-
Skönfärgare ., 31, 41 Sågspån 37 kerifabr 64Q
Slakteriaktieb.]'forrmaIm 34 Säkerhetständstickor 28, 62 Wennerström, John ..•. 28
Snickerifabrik, Sängkläder il. kartan. Ventiler :....... 22; 42

,Ekmans : 36, 37 Söderlund, . Eric & Co. 54 Verandor .........•......... 36
Wengströms 640 . Vicevärdskap 310 b

Soliditetsupplysningar 2b,24, I Westberg, Knut R., In.'·
' .. 47i 619. ',' Taflin, Ingeborg 35 kassebyrå m. in 310 b
-/SoJ;Ilmarnöjen anskaffas 58 Takpapp 39 Wester & Norgren 27
. Speditörer 612, 619 Takspån 37 Westin, L. Eug.......... 80

Spirituosa. '~"""''''''.'' 19 Taktäckning' 44 ·Wiberg & C:o, C., :.. 80
Spisar . 29,42 Tandläkare, H. MeIlbin 59 - Joh. P., Hofr. 'e. o.. Not. ~
Spis" och Knäckebröd, å Tandpulver ,... 32 [5217.b]
: kartan. \ " Tapeter :.......... 48 Villor, Ekmans ;..• 36
Sportdrågter . .' 5112 Tapetserare; [5700] - 'Wengströms 640
Staket,'rut-............... 37 Taxameterbolagetsdrosk- Wiman, E. A .:.. 42, '43
Stenhuggeri............... 27 stationer 'o. hyrkusk. Viner, spanska 1~, 19, .64
-8tenkolshandIare 45,614,616 verk..................... 53 Wiren, A. G., Parfym.'
Stil 79 Tegel, eldfast .. : .....•... 616 fabr 26
Stil- '& Stereotyp-gjuteri, Tekniska Artiklar -61 'Witting, Ernst, Advokat 45

A.' L. Normans ..~.:. 617 Tholander P. W., Opti- Vägar, vigter .' 20
Stockholms kel' il, kartan. • Ylletvätt 50

~~sk. banks potariat., Thule Lifförsäkringsbo- Yll eväfnader 80
afdeln., bakre per- lag å kartans kon- Zanoni, Juridisk byrå [30()'Q]
mens inre sida. volut. . Zetterquist & Löfgren 48

~ Expressbyrå ....•.... 612 Termometrar och baro- Zinkografisk konstanstalt
- Fastlghetsegnrefören., 'metrar å kartan o. 59, 61 il, kartan.

dess egendoms- o. in- Tjerneld, Nyeänder & . \
teckningsagentur [5217a] C:o ·.46 Åkeiberg &/Hells~röl)l~'
:p::O dess jurdiska Tjäders, Th., Byrå å Metallaktiebol. ....•. 20
byrå ..•............. [li217 b] främre perm en samt 58 Ångmaskiner '57

- /Förlags. & Kredit- Tryckerimateriel 56, 57, 79 Ångpanne.armatur ...• 22
anstalt 30 Trädgårdsmöbler......... 29, ,

- Gymnastik- o. Fäkt- Trähus, Ekmans 36 'Öberg, Anne·Sofie 50
klubb 6.2 - Wengströms 640 <!fversättningar 35

- Kaffeaktieb.å kartan. Trävaror, Ekmans 36, 37 Ogon, konstgjorda ..•. ,. 23
-.Nya Bleck- & Plåt, - Wengströms 640' ÖL : ·:...•.. .2 c

slagerib. 44 Tvålfabrikater 26, 32, 61 Östermalms Expressbyrå 609
. I

T,vättanstal't for ylle 50
Tvättanstalt, 'Kemisk 31, 4l
Tänder" artificiella " 59
Tändstickor: : 28! 62

Uniformer :: 54
Ur & Optiska varor, 'å

kartan samt .•.. :. 48; 611
Urfourniturer : , 48



E. C.· Gjestvangs
Handels- & Fabriks-Aktiebolag

(verkställande direktör E. C. Gjestuang.)
Telegramadress: Gjestvang, Stockholm

Rikstelefon 288. *" AIIm. Telefon 59 S3.

.Tryckfärgsfa brik,
Valsm.assefabrik,

Mekanisk reparationsverkstad--------------1 för Boktrycksmaskiner.
cd ~ ,,; ~= 00 • ~ • ~ bD
:1j 0t: Q) '-~: ~ _~ ~ 4). ~ ~ ~ .!
v 6) .~(J)fll:.a<!/l~ tQ~J:J.r..~ l-<._t..:(/)o. ~ ~~~~M~~cd[Ö.g~.~ ~~.~;a
~..t:~ ~,"g.SZUa~,::l "':i~ g.j!!,§J:'" 0"'1 El ro I:l ""CIl <Rl = -~ dö lA (j) I "<: '"oll
k ~ ~ ~ ~.2~tz4 t ~~ro ~~ lQ ~ -5;;.;bl
ro lA al q bD ••• tfil "'~ o""~ O E S o '" <:t bD-cJ .~.~ as v= .c t,fJ:;: g:g &: ~ "- UJ"c~~~~~~]~<:Hid~;~~~~]
~"ce rSl-':0' -= Jil el :I: ,~~ .l!l~ ~ ~ ~ ~ 00 ~

Tangyes Gas- &. Fotogenm.otorer.

Aktiebolaget Nyqvarns Pappersbruk,
(verkställande direktör E. C. Gjestuang.)

Kontor: Stora Vattugatan 10. - Fabrik: Nyqvarn Nr SI. J.
Telegramadress: Nyqvarn, Stockholm. - Riks- & Allm. Telefotl.

Tillverkar:

Skrif-, Koncept- och
Tryckpapper.

Färgade papperssorter :
Olifant, Broschyr,
Duplex- & Affisch-

papper,
Elefant-Kardus,
Su Ifitpapper,

_ _ __ _ _ Kuvert- & Påspapper.

~~ -Tidningspapper i rullar för rotations-
.~ pressar och skuret i olika format.

Kartong frl1n Aktiebolaget Nyquarns pappersbruk. 5 b.
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