
" • OADIZ .• "
Etablerade te io; - )

NedEq-lagi Stpo\fholm af

äkta Spanska och· Oporto-liner.
. \ .

Champagne '
. .;.

Lanson pere {', fiis, Reims,
samt

Bordeal}x-. Bourgogne-,·. Kosel- & Rhenska Viner.
_ Kontor: Södra Blasie,hol"1shamnen 12.

Minutförsäljningslokaler :

Södra Blasieholmshamn~n 12,
Drottningga,tan ,63 •A,

Stora ,Bad.tug.tan 66 (norr).
, . .; , -:.i "

. Nederlag: Ku.ngsholmstorg 2.

OBS.! Vinernas äkthet garanteras.
Observera alltid etiketten! Se upp för efterapningar'

-, af .densammR"!
:Adresskalendern 1906. 2

SMFVBE
Textruta
Denna text är ocr-tolkad. Detinnebär att du kan söka i dokumentet.Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Texten du ser är alltid likadan som i boken den kommer från.
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Aktiebolaget
Sch.äffer &. Budenberg

Generalagentur för
Sehäffer & Budenberu, G. m. b. B., Magde~urg-Buekau

14 Klara S. Kyrkog. S T O CK! OL 11 "Klara s. Kyrkog. 14. ~.
. b:l

Egen verkstod i Stoc1{holm.~.
. . ~.

Stort lager af ~
all slags ångpanne- och masktnarmatnr, ~

tl"
CD

~e;
~.
C'i-

l::l<'f..
~.
~
~
~

~
C'i-

~
C
~
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Manometrar och Vakuumm~trar, alla
slag, öfver 3,000,000 tillverkade,

Pyrometrar, Termometrar,
Indikatorer, Tachometrar, ,
Slagräknare, Väktarekontrollur:

m. m., m. m,

Ångpumpar, system Voit, af egen till-
k . !

. ver nlng, "
Restarting-Injektorer, öfver 150,000 i

bruk,
Tandem- och andra Injektorer,
Fyrapendel- och andra. Regulatorer,
KondensationsvattenafI edare,
Tryck-Reduceringsventiler, ,
Slussventiler för vatten, ånga-och gas,
Ventiler Och Kranar af järn och metall,
Vattenståndsvisare och Glasrörskranar ,
Säkerhetsventiler, Anghvisslorj

Pulsometrar, Ejektorer, Profpumpar, -
Lubrikatorer och Smörjkoppar,
Vattenståndsglasrör af bästa kvalitet, ,
S.' k. kompoundglas af' alla dimen-

, sicner och längder.

~anometer=Verl{stad.
I

,~-:--= Repa.ra.tioner omsorgsfullt. och bil1igt~ -,-
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METAtljER :~

.&; ..••.•..."S Blytråd,
~ Nicht, Tenn,

Mässingsmanufakturartiklar. '-;<;' Nickelanoder,

Kopparplåt, . Bleckplåt, Babbits-metall, ~ Nickel, Vismut,
Antimonium Regulus, Koppartråd, Zink, ~. Mönja, Salmiak,
Garkoppar, Zinkplåt, Skeppsmetall, ~ Järnduk, Saltsyra,
Deglar, Fosforbronstråd, Zinks pik, ~ Wienerkalk, Slaglod,
Kopparspik, Metallbult, Kopparbult, .~'T Målkärl, Vikter, Vågar,
Åskledarespetsar, Kopparbrickor, ~ Balanser, Nysilfvertråd,
Mässingsplåt, Mässingsskrufvar, ;:::..;, Fosforkoppar, Glaspulver,
Mässingstråd, Kopparbettnar, ~~. . Kvicksilfver, Fosfortenn,
~opparnitar, PinsbachsPlåt,! Ii ~/' Nysilfverplåt, Svafvelsyra,
Askledarelinor, Kopparrör, II ~. Stearinolj~, Delta-me~all, Spik,
Pinsbachstråd, Zinktråd, ~ Koppar- & Mässings-Angtuber,
Mässingsduk, Zinkbult, l"\ ~ ~ranar, Smärgel, Smärgelpapper,
Fosforbrons, Stannio I ~ ~ Flmtpapper, Smärgelduk m. m.
Aluminium, Graphit, ~ • *~ __
Mässipgs-Skostift ~
Galvan. järnplåt, ~ Vid köp aj stön'e partier torde dagens
Mässingsrör, ~ lägsta. noteringa1" infordras.

Schellack, ~~ Kontor och Lager:
Blyplåt, ~
Blyrör, ~ ~ H:o 22 Mästersamuelsgatan H:o 22.
Bly, ~..•......C. Magasin:

~ N:o 2.0 Stora Nygatan
V (ingång från Yxsrnedsgränd).

~ •. ," Post. och Telegramadress:
"'V JtlETALLBOLAGET

.~ STOCKHOLM.
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~I)~r\ B(RQQ~IIST
.Damkonfektion och Trikåhandel

Central-Badets hus

RIKSTELEfON
9688.

SSLA Drottninggatan 8S A

STOCKHOLM.

,
ALLM. TELEfON

321.

Rekommenderar sitt välsorterade lager af:

Finare Trikåvaror,

Kjolar af Siden, Moare,

Kläde och Panamaväfnad,

flanell och stickade

Schalar,

BlusI1f, Trikålif, Koftor,

Västar, ReformIif,

I . lösa Byxor och Blusar,

Sportblusar,

Klädningar, .

Normalsnörllf,

Rid- och Gymnastik-byxor,

Strumpor, Tröjor och

Kalsonger,

äkta Normalunderkläder

för Herrar och Damer,
, ",::"

Badkostymer,

Förkläden.

OBS.! Billiga priser! Goda varor!
!

Stock~olms Juri~iska Affars~yrå
A. T. 422. Regeringsgatan 8, Stoekholm. R. T. 70 80.

Inkasseringar" ~ättegångar,
alla Juridiska och aff"årsuppdrag,

Konkurs- och sterbhus-
utredningar m. Dl.

Inlämning och bevakning af handlingar hos .ämbets-
.verk och myndigheter.

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

Alla uppdrag utföras af exem, [urister,
Arvodena billiga. * Expedition snabb.
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12 Kungstpädgåpdsgatan 12 .
~ikstelefon 49 36. 1 tro AJlm~Telefon 42 43, 83 93.

Kontorstid kl. 10 f: m.-4 e. m.

•.•. BYFån gFundad 1894 •.••
\.

Uthyrning af rum och våningar, möblerade eller
omöblerade, äfvensom sommarnöjen och

affärslokaler.

Inackorderi~ i bildade och respektabla hem i Stock-
holm och landsorten samt i utlandet.

Anskaffar v~~'dhmor, lärarinnor, barnfröknar, atfärsbi-·______ ' traden.

ÖfveFsättningaF till och från främmande språk.
Uträttar i öfrigt kommissioner i alla lofliga branscher

med största omsorg och skyndsamhet.

Observerat
Särskild- afdelning för juridiska och ~ffärsuppdrag.

Köp och försäljning af hus, egendomar och tomter i
stad 'och på landet; boutredningar; arfskiften ; inkasse-
ringar och konkursbevakningar m. m.; räd och upplysningar
vid placering af penningar samt i affärsangelägenheter i öfrigt.

Bref besvaras m.ot dubbelt porto.
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Jl~Fllall .1~jistl~t~~
Metallurgiskt- Tekniska' Byrån,
Post, telegraf- och telefonadress: STOCKHOLM. Karlbergsvägen 8, ? tro..

utför och ombesörjer konstruktioner, byggnader och kostnadsförslag

till samt igångsättning och skötsel af bergverk och alla. till denna

industrigren hörande maskinerier, ugnar ~. m., grufmätningar, g~o-

.logiska och' magnetometer-undersökningar, prof tagningar och ana-

lyser af alla slags bergsprodukter etc.;
köper och försäljer kol, malm, tackjärn af allehanda slag, bes-

semer- och martin-göt, s~ältstycken, järn' och 'stål af alla sorter,
. , t . .

kvarts och fältspat, kalksten, eldfasta materialier etc., äfvensom

grufvor, bruks- och skogs egendomar m. m.

Notarius Publicus

UNO OLDENBU,RG
. ' .

v, H~r~dshöfding, Audi,tör' i f Kun~l: flottan ..

PRIVATJU.RIST.
Ledamot af Sveriges A~vokatsamfund.

Tjänsteium" Skeppsbron N:o 8.
.' . .

Personlig mottagningstid kl. 9-10 f. m., 2-3 e..m.
. ~ 'Kontorstid kl. 9' f. m.-;3 e. m.

Vä~iar till prote.stemottaglLs un kl. 3 e. m.

Telegrafadress' t; J.lIR I S TE N.' Rikstel. 1406, Al/m. Telefon 2936.
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Juridisl{ ·1\ffärsb9rå,
(öppnad 1875)

STOCKHOLM,

66 Västerlånggatan 66, 2 tro
Allm. Telefon 2322.

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

eljest säkrast 1-2 och 4-5 ..

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

Om ej särskildt aftal träffats därom, beräknas i arfvodo.
För råd och upplysning lämnad å skriftlig förfrågan Kr. 5.-

» muntlig konsultation ....•............. : ..~ :.. l> 2.-
l> d:o d:o om rättshandlingar genomgås... » 5.-
l> stämningsansökan, lagsökningsinlaga eller SVarå sådan . l> 5.-
l> testamente, köpebref eller skriftligt anförande i rätts-

saker .'............................................................... l> 10.-
l> köpe- och andra kontrakter ,.................................. »15-25.

19h.If. JloHeniuS1
V. Häradshöfding och e. O. Hofrättsnotarie,.
f. d. Ledarnot af Sveriges Advokats,amfund.

POS1\-och' Telegrafadress: STOCKtlO LM. '. "'
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, lya Asfalt IkHebolag.et
(Asfalt Aktiebolagets Efterträdare)

Skandinaviens äldsta och största asfaltafl'är.

Silfvermedalj Stockholmsutställningen '1897.
Hufvudkontor: '
29 Birgerjarlsgatan 29. Telegrafadress:

STOCKHOLM. Asfaltbolaget,
Centralkokningsanstalt: STOCKHOLM.

Värtan.

Rikstelefon 1049. Allm, telefon, 4258.

FILIAL I ÖREBRO. Rikstelefon 82,.

FILIAL I NORRKÖPING. "Rikstelefon 1228.

- 26-

" Sp e ci a lj te:

Dessa märken föreskrifvas vid asfaltarbeten för Staten och Stockholms Stad m. fl.

Obs. Enda~t tana garante:rad materiel användes.
Till billigaste priser och med, aO-årig vana utföras alla slag af arbeten i

ASFALT'och- CEMENT
såsom beläggningar å

Gator, Gängbanor, Gårdai',Balkonger, Tak, Trappsteg och -planer,
samt i Stall, Ladugårdar, Mejerier, Bryggerier, Mälterier, Fa-
briker, Mek. Verkstäder, Laboratorier, Affärslokaler, Förstugor,
'Badrum, Tvättstugor, Magasin och K,ällare m. m.

TORRLÄGGER KÄLLA~E,
äfven sådana, hvilkas botten ligger djupt under grundvattnets nivå.

Försäljer: 'Naturlig Asfalt, Goudron, Asfalttjära, Asfaltfernissa,
Konstgjord Asfalt (=Asfaltbeck), m. m.

Upplysningar, råd-oeh kostnadsförslag lämn~s, beredvllligasiomgåend'e.,
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We~ter &. j\1orgrens
M-/e1{onis1{o Stenhq.gger-i,

Hornsgatan 57, Stockhol~.
Utför " 'Marmo·rarbetoen..

*
samt

Ölands kalksten för Trappor och Golf.

Guldmedaljer: .
Stockholm 1897. G~ne 1'901 •.

Post- och Telegrafadress: Wester i& NQ):gren, Stockholm.



28 -

:: Lundgrens Fiskredskapsfabrik ==
Al/m. TeL 1022. STOCKHOLM Rikstel 2122.

12 Storkyrkobrinken 12,
rekommenderar hos Herrar Amatörer, Yrkesftskare och Återförsäljare sitt
stora, rikligen försedda och väl sorterade lager af alla sorters== Verkligt prima Fiskredskap ==

1 parti och minut till ytterst moderata priser.
, . ..•••.. Hängmattor ...•

starka och välgjorda, savll.l knutna som af väf, största sortiment till billi-
gaste priser.

Obs.! 1titogra/ierad priskurant i bokformat gratis på begäran.
Obs. ! Aterförsäljare erhålla betydlig rabatt.
Obs. ! Tillerkänd Silfvermedalj i Stockholm 1897. Guldmedalj i

Bergen 1898. Första priset, stora silfvermedaljen i Ge:B.e1901. Guld-
medalj vid 100 års Utställnlngen i Karlstad 1903.

Obs.! Fabriken är i tillfälle att effektuera äfven de största order.
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Guld-, Silfver-' och Silkes-Broderier,
• - 29-

såsom ~ä~shak~r, Ant~endier, Kalkdukar, Bokpallar, Biblar,

Hand- och Psalmböcker, Altardukar, Mäss-skjortor, Prästkappor,

Vapen, Fanor, S~andarer, Uniformer, o'rde~sdekorationer,Mössor,

'samt å Klädning"r, Möbler, Krans- och Bouquetband förfärdigas

fortfarande af

Irl, lilhehlllim~.Ahlirem,
. I

P· b I" t STOCKHOLM,riS e on '

. med' medalj i ,17 Drottni1?-ggatan' 1.7.
Stockholm. ' . \'

o .' T-elefon: Brunkeberg, 1~4.

Prisbelönt

~ed medalj i

Lon.don.

~ Broderier och galon~r renoveras och transporteras.

Allm. tet. 62,92.Rikstel. 66 67.

Kla~a Expressbyrå
(Innehafvare: c~'A. R~~lre~g)

Sto:ra Vattug~tan'11.
Ombesörjer packningar och flyttningar såväl inom' hufvudstaden

som till och från landsorten, Transporterar pianon, res- och fraktgods.
Befordrar bref och. paket m. m, Ombesörjer förtullningar.

OlfS.! Förstklassig sjukbår och sjukstol. OBS.!..,
Full garanti för anförtrodda uppdrag. Mångårig praktik., "

Van och pålitlig person.iil.

Byrån öppen 7 f. m.-9 e. m•.. ~ -:.....,.~

oBS. Öfvertagit Nya Expressbyråns verksamhet;
-. 'lir '
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'R··l~' R··k' 'R··k'O.K.. o. o.

j~ . '~\ eJ?; A/"'\JB' \ ~I ~-v ,\ ~
:Tabåcös \. ?~ .

Cigaretter : "o~

A. 13.fPABAG8S
. \

. .
Rikstel fo~ 87 00. AlIm. telefon 98 88.
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IIIJ. dllJ Bi6)&Ok6)
.J. ;>

. Konst- ·och'. Skönfärgeri '& Ke~iska Tvättan,stalt
emottager till färgning eller tvättning allting, .hörande till
Herr- och Damtoaletten, och garanterar för utmärkt välgjordt

arbete'.

OBS.! Herr- och Damkläder behöfva ej sönder ..
. sprättas.

Alla slags siden färgas' utmärkt väl (il la Resort), och er-
, hålla tygerna ett vackert, och nytt utseende.

Postadress: 'f. d. RI-SACK.

Rockar, .
Byxor och Västar,
Schalar och

, Bajadärer,
, Borddukar,

Klädningar, ~ap~
por, Halsdukar,. .

Bodar:
. ,

69, Drottninggatan, ,69.
Allm. Tel. 10165.

6~Kornhamnstorg ,61,
Allm. Tel. 22 13.

F'a br-ik ochMo~ttagni~g: ,

,3 O .8., GreftuTeg'a, tan 3'0:' 1\.
, Anm.T~I. 15<~6'1" <, .;

Order från landsorten expedieras skyndsamt. '

' .. ''-.



- 32.'-

_1).28 LÄSTMAKAREGATAN 28,~
utför Plåtslageriarbeten, Taktäckningar med koppar ,

skiffer, zink samt galvaniserad och svart plåt,
Spis- och Kaminrör, Röksugare, Takstrykningar och

Reparationer m. m.
Förfärdigar alla sorters Bleck-, Koppar-, Zink- o<;h Mäsl"

singsarbeten samt all .slags Metalltryckning.
Rustningar m. fl. arbeten för teatrar, Skylt-, Gatu- och

Järnvägssignal-Lyktor, Lampor, Fotogenkök och'
Kokkärl m. m.

Badkar och Duschapparater.
Förtenning med rent Engelskt tenn alla. ~a.gar.

Obs. ! Beställningar från landsorten emottagas.
. ~ .

Palmqvist & Östlund.
28\ ~ästmakaregåtan. 28.

Tel.: Allm. 5286. 'Riks. 5387.



AW . ITZ·WUn;QR S'
HAN DELSAKTI ~BOLAG,

Ya s'ag_J;3; ta., .st~JOkJi.i".
RikstfJlefon. 1234. .A.llm. tele:lon. 84 0:8. ,

Filialer,: ~. DJM)t_1D .itaD'I~cb,lkailsgA,,~n2.
, ,

Lager ~f:. '

Krill, Bev.r,'.""gt,., nskredskap,',
Am"."nition och $gqrt.rtIW.,., \l1,l. m.

qJ ag tge vär,_.- '

Engelska, 'Belgiska, Tyska och Husqvarna.

Hundbröd Hundbröd .
22 kr. pr säck

innehållande 50 kg.

50 öre pr kg. i påsar

, a 21/2 och 5 kg.

Hundkorgar, Hundhalsband.och Koppel.

Fyrverkeripj eser.
Kulörta ,Lyktor, Fa"k/or,

Dynamit, ,StulJin,Bergskrut.
Skidor, Staivår, KliIkarm. m.

Ad1'esskalendCfm 1906, 3
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'L ~'. - Tjllerkänd SilJvermeday å o :

~~}!Stoekholmsutstältningen 1897. o ~ _

o'~ • _. o G~ne~~~tälIni~gen.,_Ilol. ~~~~;<l"" il

~Kött:~ Fläsk- och Korfaffärl ~
~ (Försäljning i parti och mlnut.) _ ~

§ Kontor, .. Slakteri-: .och Korffahrik: ,.~
~ Karlberg~vägenN:ris 6-2'& ~~~ ~
~ - --o - • Rikstel. 7122: Allm. tel. 7907. -.:.;~

~ ~.~ . Fjjpsäljningslokale:r: .u
~ 10 Kungsgatan 10. cl
te Rlkstel. 12 32.• Allm. ter. 42 68. <b'.
~ ~
~ lO Norrtullsgatan ro, s
N Rikstel. 4208. AlIm. tel. 18883. '1

~ 22 ~arl~vä,gen2 2. ~
~ Rikstel. 21 79. Allm. tel. 154. t::1o ~
~ 57 Kungstensgatan 57. te

Rlkste], 21 80. AlIm. tel..112 se. ~
~
Q.

~
,~

68 St. Badstugatan 68.
Allm, ·tel. 5347.

62 Xarlbergsvå.gen 62."
_' AlIm. M 13070.

1.elegraj'a,dre$s: N Q'r,rrrtalmbQlaget ..
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Byrå för IlIfskin'sk,rifninu·och :ö~ersåttningar
Of ,•••••. ~ • "". 'o ' " '.,' •

Stoekholms, äldsta'" maskinskrifningsbyrå,.
Innehafves sedan 1895 af Ingeborg Taflin.

Med Skrifrnaskin ..~.....:>;,,, ..,.;.;.\~.. lag~g, ända till
MedSkrifmaskin och.Optimus- ' ...,

Hektograf ::;:.: .: .. , ~
Med Skrifmaskin och' Dupli-

I,

cator ) :.......... ?
(' .1

~t "J

Speeialite:': korrekt .renskrifuing ~r' samt öfversättning
'! . till och från främn,iari:dt( språk.vÖfversät.

tare med fack-och' akademisk bildning tilf
, 'och från de flesta ,europ~i'sk<l-språk. . 'I

,., .. ~ ''o... • ~ h ;J

STENdG~A',FI. ,~
Enskilda rum för.dikt~inti~sk~ifning.:'
Kassaskåp för Handlingars ..fö, varande ..
Försäljning af skrifmaskinspapper och skrifmaskins-

,utensilier af prima kvalite. '
·.i Kontorstid 9-:5. :~, Lördagar 9-4.

Andra tider efter öfverenskommeJse.

N:o '3<'B Klara Västra ,Kyrkogata ~:o3 ..R·
(Strax ofvanför Vasabron.)

6 ex"

30 ~',.

> » 2,000 »"

.AlJm.tel. '11702. , , RIkstel. 6061.
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ffkmans, . y._ Sni:ckerifab riks-Aktieb olag, "
•.. I

STOCKHOLM.,
tta6l seJan '1858.

Hufvudkontor och Fabrik : Strand vid Utfsundasjön.

RJ~"t l' (:)~.'~ ~Allfu.'"e:1, ~ 10,

Byggnadssniekerie-r, Butikinredningar,
,Pa:r,kettgolf

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

-M
•• Q)

'~ c»
'" ::l... O tIl . ,~ .c:u: , ':tU

M ~
~~ re ~ -- O O
fl)

~. ..= 1:'1'm ,.,... cc.- ~ m re ,.~env .~ r-4 ~~c..
~

M ,~
.~ ai

CI'\ Q)
~ ~ -E

~ ~ CC
fl)

Ao4

Ekmans Nya SniJlkuiftbrits'·
,4 kt ie b o I a g.

Sto c kh o l rn ,
Fabriks-M~rke. • _" Fabriks-Märke.

Telegrafadress; Ekmans,Sto~kholm.
PcQs1;adress:Stoekholrn 1. Postfack 143.
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Ekm•. ·lyaSnick,rifabriks-titieIJaIag;
. 'STOCK'H'O~M .. "

" Jt •••. ,..,.

Etabl. se:dan 1858.
. :l

Handels •..B,päd,gärd vid
72 & 74 Mästersamllelsgatall och Vi-.:);tel'vägell.

, , . Al hn. tel:efory ~07 8~

Skepp.i~~~-B.ä~«'.d~d
Bar-nhusvtken, .söder om 'Atlas.

Allm. telefon 15341. • "

ACcJ~IDings~oJiib~ J. ft I'

a Östra Järnvägsgatan 8.
Allm. telefon. 52 88. Rikst.eh~fon 549

:med anknytn. till brädgården vid Mästersamuelsgatan. ,j

Försäljer därs~ädes:

Plankop, Battens, Bpädep, ~egiap,.histep, häkt
af furu och gran i alla kuranta dimensioner.

, Packlådor, Packlådsämnen, Rutstaket, Sågspån,
'I'ak- och VäggfJ·äll. '

t ByggnadssI).ickeri:'
Karmträ; Foder,' Sockel, Poster, lo~holz, Panel, Boasering, ,

Lister, Hyflade, SP~ntade, Pärlade och Fasade Bräder. ,

g~~ ~~:~::.mmm
I . i ~•. , .. '. - . ,.<

. Största lager i Stookholm' at'
Ån g t o r ku dt; H9fl 00 t Golf trä ..

ACd.-koniop i Stoekhol:m _
a Östra Järnvågsgatan 8

Teleqrafadree«: Ekmans, Stoekholm;
'Poetadres«: Stockholm 1. Postfack 143.
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Allm. tel. 3 56.

finnas ständigt å lager. Beställningar utföras å allt
hvad till yrket hörer

på möjligt kortaste tid .och till billigaste. pris hos

'J. A. Stenström,
Hamngatan 17.

RIKS 3522 110 16

Svensk Förhydningsmassa,
prisbelönt vid Helsingborgs Industriutställning 1903,

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

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

Prof,/er och Broschjr~,. gratis på begäran.
J. SCHEJÄ.

l Stockholm.



&~L~"Jf~OOBY"
, ~

. " KungI.Hof~L.everantör""" ':~"
, .:, \ . I' ~

IIrnr[isk In~trllIn8ntlllak'ar8och Banna~sl, ,
4 Oxtorget 4.

Prisbelönad i. In- och ~tlandet.
Förfärdigar och håll-er ständigt lager af alla slags bandager och

kirurgiska instrumenter, såsom:
Bandager .för .snedhet, plattfot, krökta ben och klumpfot, Konstgjorda

ben & armar, Bråckband, Liggdynor, Maggördlar, Resårstrumpor, Suspen-
soarer, Träben, Kryckor, Urinreservoarer, Bröstglas1 Diapparater, Hörsel-
lurar, Katetrar, Koppinstrumenter, Knifvar, Respiratörer, Saxar, Sprutor.

Tennsprutor, Glassprutor, Slangsprutor, Pumpsprutor. flera' slag;
Injektionssprutor, flera modeller m.' m. , '

Specialitets Bandage.
Post- och' Telegrafadfess endast: G. L. J ACoa Y, Stockholm.

Bepa1'utWne1'utfÖ'ras skyndsamt. Allm. Tel. 4939. Bikstel. 7149.
... .., '.

J. LIND.
Pappersaffär

Tel.: Riks. 676 .. Ro S e il b_ad 2 Tel.: MIm, 7502.

, Stockholm.
, ,', r' .

Lager och försäljning af~

Klippans, Iiessebe. War~e '&. ,j\1unksje
tilloerkningar. _



, Jlktlebolaget
5venska . Aato'matfabFiken

STOCKHOLM.
Kontor: Biblioteksgatan 5, 2 tro

R'i'ksfel. 7027'. AIl'm. tel. 8' 2'5'.

-:40 -

Verltstad: St. Badstugata:n 43 & 45.
RiksteL 62 61. Allm. tel. 2 40>.

Telegrafadress. Automatfabriken.

Levererar och uppsätter fullständiga

Res t-auran t-A utorna t-e r
af egen tillverkning.

Utbyter
äldre och otidsenliga automat-

apparater.

Tillverkar
varmmjö1ks-och svagdricks-
automater för skolor och'verk-

städer m. m.

Tillverkar
portativa smörgås-, kaffe-,
och maltdrycksautomater
In. lll.., m. m.

Kostnadsförslag, ritningar och
kataloger .på begäran.

OBS.! Enda svenska special-
fabrik!

Våra automater äro paten-
. terade i de flesta. kulturländer.



'~ ~. ~ .~..~ 1\ A A '~ .!\-1\1 ~ 1\ ~., ,

.$\7en5ka .00'0000 00

~la5för~äkring5-
00 00 00 okfiebolo qef,

Stiftadt 1884,

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

. \

Skeppsbron 18, ·Sto~kholm.
Rikstel. 45 24. Al/m. iel. 26 96.

. .

OBS.! Skyndsam och liberal skadereglering,

OBS.! Fasta och billiga premier.

. '.. ' .... ~

~ 1\ ~ 1\ ~ ~ ~ ~ ~ ~~'~~,_~
. ,,' .' .' .' - , .. ~. . ~
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. Stora Nygatan 35, Stockholm 2.
Rikstelefon 393. Al/m. telefon 11 76.

, Komrriissionslager af·

Mun~sjöA~ie Bolags i Jönköping,
utmärkta. och välkända tillverkningar af,

Papp för ytter- och innerväggar, Asfalt-Takpapp, Iso-
leringspapp, Grålumppapp och Taktjära.

Omslagspapper af Fidele-, Kraft- och Sulfitkvalite.

Brukspris m.ed hög rabatt.

Partilager af

Jönköpings Tändstickor ..
Agenturaffär i:

Kemikalier, Droger ID.' ID. -
för framstående utiändska fabriker .

. . Prisförfrågningar besvaras omgående.
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Hyflade och ohyflade Trävaror, alla slag, levereras
l fulla vagnslaster (äfven mindre partier) direkt: från

• Angsågenfill afnämare i Stockholm och .Iandsorten.

Möbler;, .lnredningsarbeten för banker, butiker och
affärslokaler, Paneler såvä'l \i furu som ädlare träslag.

~ Förstklassigt ~aQrikat. *' Moåerata priser. ~

Kostnads{öl-slag låmnos PC(begäran.

Ordres emottagasuf .

,'o Gustat CaiJbe!1-
7 Kontor: Barn hu sga ta n 18.

- ~ Rik'steL 613. *\ Allm. tel. 7856., ~~

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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Kostar .endast
3/4" öre pr timme ncht 00 normalljus.

Bästa och billigaste belysning för

städer, villa-samhällen, järnvägar,
parker, fabriker, verkstäder, meje...

rier, butiker, båtar m. m.
.

Begär prospekt.

"AKTIEBOLAGET LUX,
-=-=, STOCKHOLM. ==-~-'

Filial: M A"L M Ö,
"Gustaf Adolfs torg 65A. .

.,
• o .• j
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• Thure, 1\nrneb,erg &(:0.

lftejeri-, &- lsundtmunnuprcdukter. '
GiPeftllll"egat •• '71.

~nm. tet, '8'6 Z14'; Rikstel. 55 54.

o. ------. - Speci.!JJiteer,: _ , .'

Mejeriem.ör OJ:tyr3dt, ~:3:4'~~Jlt ,

50 ooh '~kilo ,fJärdingar, och paketeredt vi y, kg. bitar.

Mjölk & GrFidde

'Ägg
filtrerad och pasteurtserad.

i kommission från 'Söderrnanlands och 'Västrwrilanlls 'läns 'fjäderafvels-
.föreningar.

e. o. Hofrättsnotarierna

SVOll Lllldw~l & RolJBrt 'NOrmll,
Led, af Sv.erigesAdy,okatsamfund.' .

Kontor: St. Nyptan '8'8,2 tre

.RA-ttegån:gilT' (äfveni landsorten), inkasseringar, konkurs- och
-Sterbhusutredningar, i;estamenien, arfskiften, kontrakt, protokollsföring
vid 'sammanträden, bolagsordningur, 'fil'maregistreringar samt 'Ofriga

juridiska uppdrag.

Fastighe~sförsäljning & Inteckningsplacering.
Kontorstid: 'kl. 9-4.

Persenlig' mottQ.g~ihgstid: kl. lO~T2; :liu-4.
Rikstel. 1747. * All"!. Tel. 1212. * Telegrafadres$: Lundwitt.



Sveriges snabbaste oehbäst underrättade nyhets-
tidning samt m~~f anlitade annonsorgan.

utkommer i,~2upplagor
.•

S T oc K H O .L.M S.. och ,N A T I O NA L ..
uppla~an

, ' .hvarAe~amed 7
Pris pr år Kr, 12.-

upplagan

nummer veckan.

.Pris pr år Kr. 5.50

Annonspris pr millimeter:
Endast Stockholmsupplagan.

Före texten , 10 öre
Efter texten 8 »
3:dje sidan :. 10 »
Sammanträden å »
Bestämd plats 20 »

Båda upp tag or-ne.
Före texten , 12 öre
Efter texten ~ 10 »
il:dje sidan ,; 12 ;>
Bestämd plats 1. ••.......••.... r ••••••• 24; •.

Endast nattonalupplagan,
Före texten 6 öre
Efter texten å ;>
3:dje sidan................ 6 ..-
Bestämd plats 10 ;>

För annonser i lördagsnumren heräk~as 10 % förhöjning, utom för .
dem under ruhriken» Sammanträden».

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

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

DIGBNS NYBB~BR.



,:, ~'" ".

::.~}•. Nygatan 12
J, tro

'\: ,<~:~~~~/"
A)ktiebolag ..,",~~,"\" .~'i~:/) }

, , .,:;- ·~,;t~\,';'~,~>·:~::·:"<'·:··l·-<"~~·'·.:'}

Leides,~,orffskafiskreQil<ip~fijb:ri~~!l
• ,.. ,1. ' .• ".':- . "~""" ". "-0'" •.... «-:»

Rekommenderar'till Ue~rar Amatörer, Yrkesfiska.re' och\ateMÖ'~sälj~~ sitt
stora sorterade,lager a,f ~ ' ' ... :" ....• ':/>(,:'

~.: Endast prima fiskredskaper -.:. y je:'<>,/ _•.\ ,;r.'
i pa.1!ti, ?~)1(minqt tm .p\~ts.ensbilligas,e priser.

Hängm.attor såväl af väf so.m knutna till billigaste priser.
OBS.! Illustrerad ·priskuränt. för'~ret· gratis' påöegäran: ~

OBS.\ Återförsäljare er1J~Il~b~stavillkor. " . . i
OBS.! Tillerkända Guld- och Silfvermedaljer silväl i Sverige som l utlandet.
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RIKSTEL. 22 26

lildb~QmsdiridiskI AHirsbJri
Mal~skill~8:dsJJatan 38.

~r:J;'OCKH,O;L:J.v.L
Allm. telefon 127 22. R.ikste/ejon 5312.

Biträdande Jurist:. ,

Filosofie Doktor och vice Häradshötding

o.J. jIul~r~n.
Kontorstid; kl. 11 f. m. till 3 e. .m..

~ ..J; .'

Byrån åtager sig rättegångars utförande vid alla svenska domstolar .sarnt inkasse:-
ringaF,o förmedlar köp af fast .egendom; inleder 'affärsföretag och upprättar,.bouppteck-
ningar, testamenten och äktenskapsförord. .,

Därjämte vill byrån använda synnerligt bemödande på att medla mellan tvistande,
som vilja förlikas utan rättegång, samt att söka åst dkornma ackord -mellan-gäldenär
och borgenärer utan konkurs. '
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Eta.blera.de 1.8". '

- Slu$splalt ~3~
.D,' ;oe9. o,tiskll' vattotr

-----===, U1fOWfaitq1tett.
Specialite:

Marln:Ur, ,'lakt·Knntr,eUJJr,
tle~ sYS,teol.

KMltr~n·bönk8r l -f0m80r.

Sallnometer i metall och glas..
Alla sorters Aärometrar tlllverkae efter mönster.

~effergU(5f ~L.öfgrefl
TA-PET~A'FF ÄR

Rikstelefon 30 ss, S T-9"CK H'0'L M. JtlIm. Telefon 833@.
------*-----

Gförsäljningsmagasin:

1 & 3 Humlegårdsgeten 1 & 3.

$törsfa' lager af . ' -
.suel1S~a, fr·ans}{a, a;ys~a oeh El1geJs~a

Tapeter, Bårder och Dekorationer
, samt

Takrosetter, Rullgardiner, "Gardinkornischer, Portiere~$tänger.,
, Gardinhållare och Papp m. m, tiil billigaste .priser.
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Pubriks- och Hundels-
Akti,bQh~a8t HY;Y.alA

La,gep a~,

FÖJ,"bands-och Sjukvårdsartiklar, ~emiska utensilier,
Kemikalier, Tekniska artiklar, Tvåler 'm. m. ,

~olagets ~örsä.ljningsmagasin:
, /

]{arlavägen 2. Al/m. iel. 615. .Riks- 1785.
, ':Ii,., ,',

Bolagets Kerntskc Fabril{:
Brahegatan l. Al/m. fel. '52 10.

J. ~ ..A;NNQ7VJ:ST
--~ 31 Bögbergsgatan 31. -.~--

SvarfninlJar i irl. alla slag utföras, Särskildt ftartJ.hållasarbet~o
för Byggnader och Industri~h, Käglor och Kägelklot, m.m.

Partiarbetenaf Gardinstänger
och RO$ei~r utföras af såväl, äkta
träslag, sås~~ ~k, ValQ9t ~.h M;ahoEnY
etc., som l imiterad Valnot, Ek, Ma-
hogny, svart, hvitt, grönt, guld, hvitt
och guld, m. m.

Katalog på begäran.
A:l~,th.tel. 35'" 1.

Adresskalender'/l 190(;. 4
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Skräddare
Stora Vattugatan 1, 3 tro

Rekommenderar sig för utförande af'.: '

_.~.Civila kläder .~-
samt allt hvad till yrket hörer. --::---_._==--
Obs.! Profirer af moderna tyger finnas elliid till påseende.

Allm. tel. 125 84.

F."JONSON & 0°
~.. i ,

" Kontor:

. .Skånegatan: 51~'.
1,:;;~Y2,~..J~'-===:==-",

R. t.1345.· , A. t. 3705.

f:.' . 'Brädgårdar. " .
.) :i' .;i·.~ ~.\-;.

Liljehol mer:tl,och Södr'a'
~ .'

;: ,}l

, 'Ängpåg och hyfleri:

Igelstad, Södertälj~ 'och':Ock~lbo.
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Nya tariffer m.ed billiga premier.

Nya liberala försäkringsvillkor.
~

Under den danska statens
kontroll samt med koncession
att drifva försäkringsröreise

i Sverige.

Samlad garantisumma:
30,000,000 kr.

Aktiekapital:
4, O O O, O O O k r-,',

hvaraf garantifondsförbindelser
: ,3,QOO,O?O, kr.

Den svenska afdelningen: ,

Fredsgatan 13
I

STOCKHOLM.
R. T. 5413 & 5415., A T.641 & ~8 89.

•••..ED:ergiskaagenter med goda referenser an:tagas..•

~
, ~

~
~
~
~
~, (Grundadt 1864 i Köpenhamn) ~

meddelar brandförsäkringar å' fast 'öch lös egendom ~
på billiga 'och, fördelaktiga ~illkor. ~

.: ' s r ," ~

Hufvudkontor för Sverige: ~
: 'cc" " " _' ,i ~

Fredsgat'an .3,. ~
Allm.:tel. 6,41.

",BRAND·,
fÖRSÄKRINOSAKTIEBOLAGET

'!'NV~ D.AN.,SKE"':
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BJ-Örs tcd ts Ir a smt-, Språk .. &____________ ~__ Handels-Institutet,
STOCKHOLM, Smålandsgatan 31 B.

Rikstel.81 15. ~llm.Tel. 12058.
im!lIF"o Handelsläroverk med sarskilda fackafdelnin-

gar. - Ars-, ter~ins- o. 3-må.n:s:kurser för Handel
(gross- 00. minut-l, Bank, Fabrik, lIandtverk, Landt-
bruk; Kommissions-, Speditions- o. Agentura{fäl'er m. fl.
branscher jämte öfning i hithörande skriftliga expeditions-
göromål vid Tull-, Posto, Järnvägs- o. Ångbåtskontor
samt undervisning i enskilda ämnen .

••.. Bokhålleri (dubbelt ital. o. enkelt) för alla branscher. Kalligrafi,
skönskrifning (alla stilsorter): affäl's- o. rubrikstil, rundskri{t, träskrift o. textsti/.
4l1m. Kontorsgöromål, Räknekonst: handelsaritmetik, geometri o. algebra.
Vä.xellira., Maskinskrifning, Stenografi, snabbskrift. Korrespondens,
svensk o. utländsk. Allmän Handelsvt;tenskap. Lagkunskap: växellag o.
allmän handelsrätt. Språ.k: Engelska, Tyska, Franska o. Italienska.

Illustr prospekt kostnads- 1IIli ~lever mottagas dagligen. - Obs,!
•• fritt på begäran. --.m Afven afton- o. söntlagslektioner.

Brr Affärsmä.n! Väl utbildade skrif- o. kontorsbiträden rekommenderas.

Stoekbolms Räkenskaps- el Renskrifnings-Byrå
. (Inneb. P. Tb. Björstedt), .

Smålandsgåtan 31B. Tel.: Riks. 8115, ~lIm. 120,58.
Bokslut, 'Bokf'oring, Revisioner, Kalkyl~~ng o. Of'Versä.ttningar

m. m. utföras [ort, omsorgsfullt o. billiqt.

'u"iS Kandidat S. DRHLBACK,
fldvokåtJ

ödep(vid Stadsgårdskajen) Stadsgården14AII

(hörnhuset mot Mosebacke trappor).

Träffas hvardagar kl. 10-11 och 3-4,
dessutom på Lördagar kl. 7-8 e. m.

.och på' Söndagar kl. 10-11 f. m.
Andra tider enligt teletonattal.

Mottager uppdrag rörande:
Svaraniletalan i 6rottmål.
Kommuttala tvistefrågor på landsbygden och städer.
Rågångs- och andra torda4:visler.

Bellfeleron: Ma1."'ia 800,' '*' ilHisteJ.(jfiJn78iJ4.
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Skinnb~redningsaffäF
6 Handtverkaregatan 6.

Pälsskinn från de enklaste till de finaste, för Körsnärer, Herr- & Dam-
skrädd are, Modister, Sadelmakare m. fl. i parti och minut.

Lager. af färdiga pälsvaror, endast egen tillverkning.
Herr- .& Dampäisar, pälsjaquets samt alla slags ,finare pälsarbeten

utföras på beställning efter praktiska råd, '
Modeller, verktyger och tillbehör för buntmakeritillhandahållas.
Pälsberedning och renovering af alla slags pälsskinn utföras efter väl".

känd metod.
ltäf-~Må.rd-,Utter-, Säl-, Xatt-, Eko r-m. fl. vilda djurs skinn upp-

köpas till högsta pris. .

Allm. Tel. 70 66. Rikstel. ~864.
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STOCKHOlMS·TIDNINGENS,ANHONSPRI~
Stockholmsupplagan (c:a 65,000 ex): Landsortsupplagan (c:!l 65,000 ex.):

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

\ 'i . I.'

Båda upplagorna (ca 130,000 ex.):
Före texten .38 öre pr rad
Efter texten 28
3:e sidan 38»

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

införas på smala spalter och är annonspriset för. dessa:

I en upplaga:
Platssökande . . . . 11
Lediga platser........... 13
Önskas hyra 11
Utbjudes hyra 13
Diverse .....•.............•... ,. 10
Förloradt och tillvara-

taget.. 10

Båda upp\.:
öre pr rad Platssökande ............... 16 öre 'pr rad

» » Lediga platser ............... 20 » »
» Önskas hyra ................ 16 » » »

» » » Utbjudes hyra ............. .. 20 » » »
» » » Diverse ......................... 23 »

Förloradt och' tillvara-
» » » taget .......... 23 » » »

'* '*', ~-
"

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

i kr.: i båda upp!. kr. 1: 5Q. Diidsatuumser 18 öre pr'i-id i vare sig endera eller
båda uppl. . . .
. . Annonser om sammankomster i endera uppl. 12 öre och i båda uppl. 16 öre
pr .rad, - Annonser om affärssammanträden betalas med vanligt annonspris.', .

; För ann0J.lser i lördagsnumret tillkommer 10 proc. förhöjning å samtliga'
ofvannämndapns med undantag för tjänste-, hyres- och sammankomstannonsei'.:

För annonser' från utlandet beräknas. 50 proc. förhöjning' å: samtliga .ofvan-,
nämnda pris. .f

.' . • , • ~ L • ' • i.;. . _ t .

, ) Rabatt lämnas vid annonsering för minst 100 kr. med 5 % - för mi~st
500 kr. med 71

/2 % - fi:).rminst 1,000 kr. med ·10 %, allt för år räknadt.' ,\'~. t
:j '* '* '*,,'

. '. .För HVAD NYTT I DAG?, Stockholms-Tidningens sammandragna upplaga,
;gjH~a -efvanstående ..villkor, men annonsprisen utgöraierrdast hälften. af samt~lga
.ofvan noterade; såvida beställning för både Stockiiolms- Tidningen och Hvad N'!Jtt
.i .dt;'g ~ sker samtidigt. Minsta annonspris 25 6re.'· Skiljelinje 5 öre. ;;-"

\ - - -. ;~..:
STOCKH'c)tMS~T:rbl\11i\fiiBMt,14fi}@f
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Patenterad, ~verisk
uppfinning

Ekonomisk!
Hygienisk!I Modern ugn rör uppvärm- I

ning &; ventilation ,

Systemet är tdlliimptuit för

Ka'minep Kakelugnap Cenlral-Var~apparater
för uppvärmningsrymder a för rymder af för rymder af

,25-500 kbm.,
afsedda- för : afsedda för: afsedda för:

A1färslokaler, verkstä- Privatbostäder, kontors- Villor, .skol- och sjukhus,
der, tamburer etc. lokaler ID. ID. större affärslokaler etc.

50-1,500 kbm., 600-2,000 kbm.,

.Em1nentsystemets fördeJar:
1. Jämn och behaglig värrile dygnet om. - 2. Sund luft. Ej torr »kamin-

luft», i hvilken äfven blommorvantrifvas. - 3. Lätt och bekväl)1skötsel. -'-
4.' Stor . accomodationsförmåga. ,- 5. Ringa bränslekostnad. Enär förbrännings-
gaserna före bortgåendet afkylas till särdeles låg temperatur, kan mellan 80 och
90. % åf den i. eldstaden alstrade värmen tillgodogöras. - 6. Spar:.adtutrymme
och billig anläggningskostnad. -.T Systemet är tillämpadt för centralvarmapparater,
kal<.elugnaroch kaminer. - 8. Aldre kakelugnar omsättas till eminentugnar, och kan
systemet i de flesta fall äfven införas i äldre hus. - 9. Ugnarnas utstyrsel lämpas
efter de mest. skilda önskningar.. ....:-Vitsord och upplysningar, p;rospekt,ochkbst-
riadsförslag på begäran.

Ugnar, ventiler för varm- och friskluft. evakuation och cirkulation; imspjäll och
galler, råkhutvar af Johns och Groves patent m. m. å lager.

Centraluppvärmning för ånga o. varmvatten, ven-
tilations- o. torkinrättningar m. m. af Aktiebolaget Emi-
nents tillvel\kningar.

lIyhet inom ventilationsbrtinschen:
Direk~ tillförsel af yttre, icke förvärmd luft medelst

, . .

.LU fl f Ö r d " I n i. n g s f i IIer .
Rationellaste och billigaste system. Utmärktes med »Grand prix» å hy-

gieniska keugressen i Paris '1904. Guldmedalj å 'värld-sutställningen i Liege 1905.
Lämpligt för boningsrum, skolor, sjukhus, kontor, fabriker, samlingslokaler,

[ärnvägsvagnarvkajutor m., m. ','
Narmareineddelar: .

:lJ.llJ~~;N~Ö~, IVl\~. LANDq~E~.:,
Byrå för uppvärmn> och ventilatiOlisanläggningar. Generalagentur för Eminent-
systemet, agentur för .A.-B. Eminents sanitetstekniska afdelning. Exploatör inom

, . . Sverige af filtersystemet. " '
Allm. Tel. 4503. Byrå öppen 9 f. m.-;-7 e, m. Telegramadr. :
Rikstelefon 69 07. Reg~ringsg. 99, Stockholm. .Värmeventil.
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4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ii . ... ,.
t' I-nIe·· köpa Edert kaffebilligare-än ,.t{ . hos oss. Våra kvaliteer äro ,.
t( de bästa, de köpas direkt ,.t' från produktionsorterna, äro ,.
t{ omsorgsfullt utvalda, väl ro- ,.
AJ stade, särdeles välsmakan- tA
••.• de, men likväl billiga!· ~
t' ko· n Jämför gärna vårt kaffe ,..

I t( med hvilket annat som helst ,.
t{ och köp sedan det bästa. ,.
t( Ni kommer då alldeles ,.
AJ bestämdt att göra Edra in- tA
~ köp uteslutande hos ~

t ni !i~~tI~~~~Sl~O!!~~~~~~~t( Rikstel. 88 39. Allm. te1. 98 33. ,.

~~••••••••••••••••••••••I

Barnhusgatan 2 (midt för Hotell Fenix).

Utför beställnin~ar med största noggrann-
het, såuä] uniferm- söm eiuilt arbete. Billigaste

priser garanteras. Ny~t serteradt la~el' af
~öda in- eeh utländska ty~er. Ele~ant snitt.

Mot~ager äfVen reparationer.
}\lIm. (felet. 153 07.



.~dvokatfirman
La2ercranlz, .Daldn& .Appelbom

30 Dpottnin,ggatan 30 I

STOCKHOLM.
Allm. telefon 9874. <8> Telegramadress: »LlLIUS». <8> Rikstelefon 9874.

Innehafvare :

IVAR LAGERCRANTZ ,I,
Juris Kandidat 'i'

e. o. Hofrättsnotarie.

HJALMAR DALEN ,I,
vice Auditör. Ledarnot af ~,
Sveriges Advokatsamfund.

--~--"*----
NILS APPELBOM

e. o. Hofrättsnotarie. Ledamot
af Sveriges Advokatsamfund.

RÄTTEGÅNGAR
INKASSERINGAR
BOUTREDNINGAR

BOLAGSBILDNINGAR
BESKATTNINGSFRÅGOR
LEGALA HANDLINGAR

Kommissionärskap vid öfverrätiernu och administrativa verk .samt
öfriga juridiska uppdrag.

Kontorstid: 10-4. Personlig mottagningstid: 10~11, 2-:-:-4.

'~komagasinet' i)vecia
2@ Regeringsgatan 2~

af

rekom menderar

ett välsorteradt lager

•
,~tnrkn,ele~nntn,völ!iUnnde

billlga

SKODON.



- 58-

Afde~:lf:~:::;r~lng '1~.Brun-kebergstorg 1~ Telefoner:
o. inackordering, .' Afdelning

egendomsf'orsäljning . 2' tl." för
ID, ID.: " platsanskalfnlng:

' .Alim. 8440. • Mottagningstid 10-4. .' All 84 3~
~HU = .

förmedlar

e; EgendomsfÖtlsEHjning .
. '."

i\nskaffar '." .

,.~äp.aPinnorr, Väpdinnop, ·llffärrs~, Sällskaps~,
Hushållsbitrräden samt Sjuksköterrskop.

~ -<?6'0S~ ~---- -~

förmedlar . l ,:-Uthyr,.

IQ8ckordcriQQ I möblerade och omöblerade

. .. i . I 1få.nin~al','·

"®i0c~beJIl)'
och

~ommal:r:rlöjen. '



. .Aktiebo,laget·

Skånsk8,.'Cementgjuteriet
" , i' STOCKHOL.

::,.i06 .Sv~_a väge~' ~O'6~
,Rikste/efon 348. Allmänna Te/efon 6389.

• $IZandinaviens, största fabrik =

* för Gementarbeten. *"
, . Utför, . '.

" B e ton g r u n d e r , P å I n ing a r' ,,','
,'. .: och Dammbyggnader

Arlllerad'betonenligt system Hen:ffebique
Grand' Prix vid världsutställningen i Paris 1900 ' " ' .

samt arbeten af
Cement, .Asfalt, Mosaik, Marmor och Gips.,

Vikt9ria'golfplåttort'~", ,':,':.
'. . I ~ ' , " ".; '.

Maskinpressade dränerings1'ör al lQ -53 cm. diam. ;:
Köhlers patenterade cern errt.t.akpfat tort"

. l,. l r .'1 __, . . .1 ;'.'j ju. ,

OBS. !Gipsdielen för eldsäkra bjälklag och väggar;

I
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A~olp~ ~emons Altie~olag
" Etablepad 18&9.

Box. 118.
Kontor o. Butik: Mästersamuelsgatan 49

*
Rikstelefon 750

5788
Allm. tel. 54 18

·18646Skyddemiirke.

Telegramadress:

ALEMON.

Lager a:f
» Skylldemiirke.

Fättgett, FettnissQtt, 01jott & I{emikaliett.
!Aluu

A~moniak
Anilinfärger
Aspinalls Emaljfärger
Betzer
Benzin för motorer
Benzol
Blyerts (Grafit)
Blodlutsalt
Blysocker
Boningsvax
Borax
Brunsten
Bronspulver
Citronsyra
Dextrin
Fär~trä
Galläpplen
Gips, stuck- & modell-
Glaspulver
Glaubersalt
Glycerin
Gummi
Harts
Hjorthornssalt
Insektspulver
Kali
Kamfer
Karbolsyra
Katteku

Kranar af päronträ
Krita
Kvillajabax:k
Lim, alla sorters
Lutpulver
Lycopodium (Nicht)
Mjölksocker för barn
Naftalin
Naftalinkamfer
Natron (Bicarbonat)
Natronlut
Nicht (Lycopodium)
Orleana
Paraffin
Pergamentpapper
Pärlsand
Pimpsten

, Pottaska
Qvicksilfver
Q.villajabark
Saffran
Salicylsyra
Salmiak
Salpeter
Sand, hvit, Holsteinsk
Sandpapper
Sandrak

I
Schellack (Gummilacka)

.Smergel
<Smergeldnk ,

Soda, kalcinerad
d:o kristall
d.o pnlv, amerikansk tvätt-

soda
d.o kaustik fast
d:o d:o pulv.i Sprit, denntur.

Stanioi
Stålsvarfspån
Svafvel
Syror, alla sorter
Såplut
Talk i stycken och pulver
Terpentin
Tjära, trä- & stenkols-
Trippelsten
Tändstickor, Jönköpings
Vagnssmörja
Vallmofrö
Vanilin
Vaselin
Vax
Vienerkalk
Vinsten
Vinsyra
Vitriol, Järn-

d:o Koppar··
d:o Zink·

m. m.,~. m.
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H. G.,SM8r~8r[~ ImDnrt-Akti8~~la[
~, .....•.STOCKHOLM. :A.
'"V' Importörer af alla sorters ~

Varumärke., Varumärke.

Stenkol, Antracit· &Cokes.
Lager af:'

Prima rökfria Waleska Stenkol.

» Newcastle Ångkol.

» Southyorkshire Stenkol., '

~ Wällugnskol.'

» Smideskol.

» Hushållskol.

» Stenkolsstybb.

» .aslffukrossall :Ai1traQit:

, Westfalisk gjuteribokes.

» 'Engelsk 'ICa1fW:tcoIt~s-·()ch,Gasverkscokes.

l> Poley Briquetter~'

H. G. SÖdOrD8r[~'llDD~rt-AtliBlIDla[
. KOtltor(R: ~lt.-_,~~:Sh}USt')slflan.J . Förman:
. an massare use . I' ,

", • .' ." . '. " I'Allm. Tel. MaNa 7 87.
,Ällm.Tel. ~5'82. Rtk$tel.·575. .



Oscar· Ed~.E~ell1uds
Snic~erifabrl's A'tlebolags lfederlag
22 Birgerjarlsgatan 22 '.

AUm. fel. 15 500. Bikstel. 5'120.

föreståndare:

Oscar Ekelund.

-Specialite: .

E K M ,Ö B ~"E R -.
Största lager i Stockho]~ af

Salsmöbler,
Kontqrsm,öbl~r,

Herrumsmöbler;
.,Fantasimöbler

Amerikanska skrifrumsmöbler
m. m.

, .

'/' .'

Priskuranter och fotografier på begäran;
5 års garanti för möblernas hållbarhet. .

BILLISA PRISER. FERMEXPEDITION.. .} , , . ' .. ".

;

t . . f ';
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PAUL uBERGSTRÖM
" ,

74 'o 76 Drottninggatan, 74 O 76
__ I _ Hörnet al Kungsgatan, n. b., 1. O. 2. .tr. I. .

STOC KH o LM.
"Afdelningar för

Finare ~err·S~rädderi
Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti för välsittning.

Alltid nyheter i Engelska, Skottska och Svenska tyger i
högfina och medelkvaliteer.

Afdelning för F~llständig Herrelä perl-ng
och välsorterad •

Spec:i.alite: Hatta,r,Mössor, alla ~orters Underidä~er,,$portkläder,
bättre Skodorr;: Galoscher, alla sorters Reseffekter,

"f.\

Säng-, Res- och Häst-filtar m: m. ,'. ,,'
o '"

Afdelnin,g fö~ eleg.an~a Herr ,via·-de" r '
och verkligt välgjorda. -IU, •

" '.', l •..~.;. ., .

, Efter Engelskt mönster, Obs.! Egen tillverkning.

Sport- och Hvardagskostymer;: Smoking, Bonjour- och
frackkostymer, Ofver-Rockar, Resrockar, Impregn.och.

• " . l

" Engelska Gumml-Regn-Boekar, Jagtrockar, Natt"
rockar, Kontorsrockar, Sport-, Res- och Promenad-

; Fälsar samt kläder för. Ynglingar.

, Afde!ni~g för, Barn wla--'der - Lalla
välg'Jor,da "' -Il . storlekar,

för Gossar och Flickor. "

Förstk;~sSiga.,;ij.~a ·v~ror.· Billiga 'be,s'uimda.priser.,

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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Stockholms stads. Sparbank.
Stiftad år 1821.

Hufvudkontor:
19 Fred sga ta 0,

öppet helgfria dagar kl. 9 f. m.~1/23 e.im. samt kl. 1/26-7 c. m.

Rikstelefon 3 60. Allm. telefon 79 35.

Afdelningskontor,
öppna helgfria dagar kl. 4-6 e. m., i följande folkskolelokaler:

.Brunnsgatan 1-1,
Handtverkaregatan 17,
Saltmätaregatan 2,
Linnegatan 37,
Timmermansgatari 28,
~järhofsgatan 15,
Svartmangatan 22.

Insättning äfvcnsom uppsägning af medel kan göras ~åv.äJ å
hufvudkontoret som vid afdelningskontoren under ofvan angifna expedi-
tionstider, hvaremot uttag sker allenast å hufvudkontoret mellan
kl. 9-1/23.

Högsta insättningsbelopp, hvarå ränta godtgöres, är 5,000kro-
nor. Ränta å insatta medel utgår för närvarande efter 4 procent.

Lån utlämnas mot säkerhet af med bästa rätt gällande inteck-
ningar i fastighet i Stockholm eller jordbruksfastighet på landet.

Obs.! Lan mot namnsäkerhet förekomma icke.
Motbok skall årligen under Februari eller Mars uppvisas i ~par-

banken för ränteinföring. .
Om å motbok insats icke göres under tio "kalenderår, godtgöres

icke vidare ränta. 'Har' å motbok hvarken insättning eller uttagning
skett under loppet af tjugu kalenderår, tillfalla innestående medlen
sparbanken. . .' .

{

insatt kapital å 329,750 moth. kr. 167,867,757.37
Under åren 1821-1904 uttaget » .••.••••••.....•...... -: 163.,514,226.85

delägarn e godtskrifven ränta » '32,75.7,914.11
Vid 1904 års slut utgiorde insättårnes behållning in:. ~'?lO,i1,554. 53,

fördeladt å 81,505 motböcker.
Sparbankens reservfond, till hvilken all af rörelsen uppkommen

vinst afsättes, utgick vid 1904 års slut till kr. 3,560,756.ao~
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, ,,'FORSNERS"

fotogrofiskoMogosln'
Klarabergsgatan 44, -

.·STockH(,)LM ..',

, Lager .af ' \ "-

Apparater och förbrukit.ing~artikl~r~-.~
. för 'yrkes- 'Och am9töpfötö,gra!e'I".'

..,-~!~- "

I • ,"

I
Stämpel-pressar för olika ändamål.

Skärmaskiner för papper, kartong
• och tyger.,

, /

, I

\ Mekoni!kO lek!oker. . * EleKtri!ko Ulklompor m. m.. ~
, Begär' Priskurant!

Adresskalmdern 1906. [) a
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Gösf;)·· gundeJjll8~
'" • < ·1 . , ~, • ,.'

[)~0ttninggatån, as
(Oentralbadets hus)

- STOCKHOLM.

Lager af diverse byggnadsartiklar:

Taktegel och nocktegel med eller, utan gla~yr. " . i •.

Fasad- och Beklädaadstegel, .alla färger och storlekar.

Glaseradt tegel till 'såväl fasader som innerväggar (Speciatite .- s. k.
. Badanstalt-tegel). •

F:ajansväggplattor" från Villeroy & Boch, Mettlach.
Mai,olikaplattor till möbeldekorering. '

Porslinsdiskar och uppsatser för butiker.

I Holländska kake~plattor i Delft-stil m. m.

Emaljerad väggplåt (imitation af fajans) för toalettrum, kök etc.

Mettlacher golfplattor, oöfverträffade i täthet och hårdhet,' emot-
stå syror.'

Tramezzo-sten, .. bästa material till mellanväggar samt ytterväggar å
burspråk och mindre byggnader. Materialet levereras (och bibe-
håller sig) fullkomligt fritt från fuktighet, är eldfast, ljuddäm-
pande och bärkraftigt samt kan spikas såsom trä.

Linc~usta-relief-tapet och panel, imitation af gyllenläder och
träskulptur.j . . . .

Prismagläs i järninfattning för dagsljusets inl~dande i källare.
Korksten, Takpapp, Ruberoid, Gips m. m .: '

.'-SPi!cio;li~e:
,

Yägg- och golfbeklädnad i butiker, kök, bad- och toalett-
lokaler, maskinrum," bryggerier, laboratorier) bageri-
och znejerilokaler., stall etc .

. ...,: "

, Rikstelefon 86 97. Allm, telefon 56 54:
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J.- .17.-T-ENGE-bI-NS
(Inneh. C. M. SJÖSTRÖM)

V å:gf'a b ri k.
Rikstelefon Jt-805. Al/m. telefon 7947.,

Vågar emottagas till re-
paration och omjustering till
möjligast billiga priser. '

Tillverkar och, försäljer
Batans-; Disk-, Decfrnaf-,
Centima1-, Person-, Gods-,
Bagage-, Kreaturs- och
Vagnsvågar m. m.

Svenska

Uthvrnings- a Affätsbvrftn
Innehafvare J. Ericsson.

He ger l ngsgatan
Allm. teL 21278.

Öppet 10-3.
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'AKTIEBOLAGET
VI S B y: E'XPO RT,StAKT.E R t

. . ~ .' . -, ~.

KON'SERVfABRIK
Rekommenderar sina. a Industrtutetällningen i Visby 1904

med rörsta pris belönade .

KÖtt-, Fläsk- & Korf-v~~or.
S~eciaJitet: . " ' ,

GOTLANDS SOCKERSALTADE FÅRKÖTT
, ." i

! hvarå order upptagas för höstleverans.

Försäljningslokal i Stockholm:
. -

F l e Dl 'i n gg-a ta n •.3.
Allm. Tel. 9031. Rikstelefon 9~ 82.

-~ ....-.<----_\ - -~ ~ . -~ ---~-----~~ -- ---_._----

~~-~_., , - ']f1011orsta': -'.. - .. '.~- - ,

Gotland~' Andel~IIl8jerimrenin[
. .• '- '" ~ '.

Rekommenderar sina ""

ocb

,1:rna Mejertprodukter

Gotlan_dsägg,r
, .

, ~a:ral1teradt . nyvärpta samt stämplade mediin '. -
registreradt märke.v-.



. fJorton frålor ttu'Eder!!!
l@ " .. - * -,," . ~

Önskar' Ni fä. reda på den nuvarande adressen '1
af Eder far eller mor, syster. eller. bror, ~ller. .'
annan anhörig eller vän i Amerika?

Önskar Ni någon arfsutredntng i Amerika? \ ," .
Önskar, Ni någo~'sl,\gs, attest frän' Amerika} :' ,
Öiiskar 'Ni nägo~ ilpplysniizg om näg9n:ting i Am~- '. >

I rika eller bland SvenskLAmerikanerna? .
Önskar Ni annonsera i Amerika"?\ . '
Önskar Ni abonnera på nägo;;' tidning i Åruerika?
Önskar Ni vinna marknad för någonting. i Ame-

rika?,," . . l
Önskar .Ni sälja någon lastighet i stad eller på

landet till någon i Amerika? .
ÖIlskar Ni sqlja någon: aflär;srörelsf}' Itill någon i.

Amerika? . I

Önskar Ni någon vinstgifvande kapitalplacering
i Am~rika 7'., "' . ~, .' "

. Önsk~~ Ni nägon-""agentur för I.exporth~~ eller
fabriksfirmor i Amerika?' .

~nskar':r-Ni _~ågot.patent placera~t lAmerika ?~
: Önskar 'Ni" kapitalj6rstärkningar fräh Amerika?
Önskar Ni i'öfrigt näg6nti~g uträttadt .rörande
I ,Amerika, eper bland °SvenskiAmerik<l:nerna?

Vänd Eder .då genast tiJl .

Syensk~lmeri'~äris~a förme~linusbyrån
" ,O' CARL FRIBE~G, Direktör .. . , - .""" \.-,

44 Vasagata'n '1T "1\lIrrl. tel. 8629:. "
S'FOCKHOLM,' '1l c Rikstel. 9473/
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.Juvelarbeten. .

. Guld~, Silfvar- och· Fantasiarbatan .
.B:o~ClsiliTe:~<" "

Hofjuvelerare
STOCKHOLM ...

Pörsäljningsbod

& Drottninggatan 6.
Filial:

Göteborg.

Gstra Hamngatan 44.

Fabrik -

Bergsgatan '29, 31. '
Filial:

Malmö

Östra Hamngatan 4. .

till lägsta pris efter dagens kurs å silfver.
" ~ c ~ \ .,. , )c..,:,'

Obs.! Stort lager af pr;;" a svenskt nys/lIver.

Obs.! Ga,mla,juvelsmycken, guld .oeh sil:f'ver
upp~öpa,s kont~nt.



I

'öfver d;~

Advokater 2 b, 21, 23, 24-;
45,41,52, 51 o. å kartan

AfIoppsledningar ..•...... 831
Ahrneberg & Co, Thure 45
Aktieb. Eklunds kaffe-

rosteri ,56
-c Ekmans Nya Snickeri-

fabrikv.: 36, 31
- Eminent " ;;·..... 55
-r-r- Grohmann & Eichel:

berg ä k~rtan
- Hallbergs paraply-

magasin , ä kartan
-'- H E 'Carlstens' 'Por-

terbryggeri .,.......... 808
- Hygyrea 49
- Keros .. ä kartan
- Leidesdorffska Fisk-

redskapsfabr .
Adolph Lemons .

- Lux .....•.... .' .
_ .. Nordiska Kreditban-

ken 688
Nya BIll. Hand.~.... 69

- Schäffer&Budenberg 19
- Skänska Cementgju-

teriet 59
- Sleipner [5220]
- Svensk Express 811
- Svenska Automatfab-

riken 4-0
-' 'ljabacos .. , ä kar-

I tans konvolut o. 30
-'- John Wall............ 85
- Visby Exportslakteri

och Konservfabrik... 70
Allm. ~ifförsäkr.bolaget 386
Allm. Sv.Platsanskaffn.-,

Uth.- & Inaekor.byrän 802
Almgren, W., Guld-, Silf·

ver-' & Silkesbrodös... 29
Aluminium 20, 385
Ammunition 33
Anderson. F. & C., ä kartan
Antracitkol 61, 806

,Arbetsäkdon 831
Arboga Margarin å

kartans konvolut
Artificiella ögon (f. uppst.

däggdjur, fåglar &
fiskar) 28

Asbestartiklar 2 c
Asfaltarbeten 26, 42, 59
Automatfabr.sfåvenska..., 40

13

L.,

Register
Adresskalendern' upptagna.annonser .:

Attting & Co: 802 €igarrettfabrJk30
Cokes 61, 806

Badhus..................... 36
Badkar... 32
Badrum ........•....•.... 816
Bagare ..,.. .. . .. ... .. . ä kartan
Balder, Litförsäkrings-

bol. [5219]
Bandager, Bräckband 39, 4-9
Bank, Hernösands Ensk.,

113, 114-
Bank. Sthlms Ensk ... , ä

bakpärmens innersida
Barnförsäkring 386
Barnkläder 63
Begat V · ä kartan
Belysningsanläggningar 44-
Bergq vist, Edla 21

41 Bergström, Paul U, 63
60 Betonarbeten .. , 59
44 Bilj ardbollar .. ll. kartan

Bjurholms Porter 804-
Björkenstam,Fr., Bthlms

Expressbyrå A.B ... , 801
Björsted tska skrif- .spräk-

o. handelsinstitutet... 52.
Bleck- och Plätslageri 32
Bokbinderiarbeten 805
Bokslu't 52
Bosättningsartiklar ä kartan
Bouppteckn., se Advokater.
Brandförsäkringsakfieb.

Nye Danske 51
Brandförsäkringsaktieb.

Victoria .... " ä bokmärket
Brand- o. Lifförsäkrings-

.1201. Svea il.
främre pärmens innersida

Brodös,guld- och silfver- 29
Brädgårdar 36, 31, 50
Bultfabriks-Aktiebolag. 2 c
Butikinredningar .. . ... . .. 36
Byggnadsarbeten...... ... 23
Byggnadssnickeri,
. Ekmans .36,31

Carlberg, Gustaf......... 43
Carlsson, O. M 831
Carlssons Söner, C. A 831
Carlstens . Porter 808'
Carlströms Nysilfverfabr, 803
Cementgjuteri 26
Centralvarmapparaterv.. &5'
crampagne~ '....... 11

Dagena Nyheter t: '46
Dahlbäek, B., jur. kand. 52
Dahlheim &-Engström,

Vinhandlare 25
Damkonfektion : .. .. 21
Dekorering ä kartan
Distribution af cirkulär

och tidskrifter ..... : .. ; 801
Djursholme Villastad 685,686
Droger .......•. ,:........... 42
Duschapparater .:.. •• il2
Dörrar. Ekmans 31

Egendomsagentur 23, 41, 58
Ekelunds, O. E., Snick.-

fabr, -A.,B. 62
Eklunds kafferosteri .. , 56
Ekmans Nya Snickeri-

fabriksaktieb' ..... äbak-
pärmen samt 36, 37

Elektriska »Hereulex>
batteriet, Dr Sandens 681

Elghorn 28
Emballeringar, ä kartan o, 801
Eminent, Aktieb, 55
Eriksson, E. G.... ä kartan
Express, Svensk, Aktie-

bolag, Göteborg r: 811
Expressbyrå, Klara' , 2T
Expressbyråer, ä kartan

27 '0. 801

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

Fahnehjelm & Co 816
Fernissor 60
Ficklampor, elektriska' 65
Fintling, K. : '74
Fiskredskapsfabrik 28, 33, 47
Flyttningar verkställ. 21, 801

samt ä kartan o. [5220]
Fogelström &, Hilde- .

brand : ä kartan
Forsners fotografiska Ma-

gasin 65
Fotogenkök 32
Fyrverkeripjäser :.... 33
Fägelägg (prep.) 28
Färger :..... 60
Färgeri 31, 69
Fönster, Ekmans......... 31



Förbandsartiklar ,
Förgyllning .
Förhydningsmassa ~ .
Försäkringsaktieb. Tre

Kronor ·.... 96
Förtenning 32
Förtullningar 27, 801, sir,
Galoscher å kartan
Gal vaniseringsfabrik ... 74
Gardiner ,....... ii- kartan

samt vid [1001]
Gardinstänger . 48,' 49
Gasledningar 81,6,83]
Geijer & Co.......•..... 807
GilllJerg, G. (Gryeksbo) 810
Gipsarbeten ;. 59, 66
Glasförsäkringsaktiaho,
. laget, Svenska .. : .

Golf trä .
Grafvårdar .
Grohmann & Eichelberg

å kartan.
Grycksbo Pappersbruk 810
Guld-, Silfver- o. Silkes-
. brodös 29

-74-

49 Instrumentmakare, ki-
74 rurg ' 39
38

Jacoby, G. L., Kir. in-
-strumentmakare 39

Jaktgevär............ 33
Johansson, Carl, framför

sid [1001]
Johansson C. J ä kartan
Jonson & Co, F 50
Joulins, Gust., Hyrkusk.

verk [2879]
Juvelerare 72
Järn·grindar......... 384
Järnkonstruktioner...... 384
Järnstaket ~ 384
~önköpings tändstickor 42

41
37
27

. .
Kafferosteri 56

'Kaminer e » 55
Karsten, Jullus å kartan
Kassafack .... .. sista
, pärmens inre sidao.lH, 832
Kemikalier .. ,.... 42, 49, 60
Kemisk tvättanstalt 31
Kemiska artiklar 49

Hafnia, .Lilf6rsäkrings- Keros, . Aktieb .... å kartan
aktiebolaget............ öl Kirurg. instrumentmak. 39

Hallberg, C.G., Juvele- Klara Expressbyrå 29
rare 72 Klicheer .. 't 'å kartan

Handebinstitut /52 Kloakledningar 831
Hellstrand,C. A., Brand- Klädeshandel...... 86

o. Lifförsäkringsbolag. Kokapparater 32
Svea å främre Kokgasapparater i , 831

pärmens innersida Koks ..... .... 6],806
Hellstrand, Johan 50 Kol· o. kokshandI. 23.61,806
Hernösands Ensk, banks Konservering af djur,.

notariatafdeln 113. 114 alla slag 28
Herrekipering 63 I Konst- o. skönfårgeri... 31

o. å kartan Konstsvarfveri. .. ... å kartan
Hoffstedt, Herman 23 Koppar-o. Zinkspik 20,373
Hollenius, J. F., Kornischer 48, 49

Jurid. Affärsbyrå 24 Kraepelinsbyrä, f. d. ... -35
Hultgren, 0, J. 47 Kranar 19, 831
Hvad Nytt i dag? 54 Ku?gsholms badhusak-
Hyfleri..................... 50 tieb å kartan
Hygyrea, aktiebolag 49 Kött- o. Fläskaff'år 34, 70
Hyresbyrå 58
Hyrkuskverk, Gust, Jou-

lins [2879]
Hägg, Gustaf .

å kartans konvolut
Hängmattor 28, 47
Höganäs - Billesholms

Aktiebolag . .. 2 c

Inackordering anskaffas 58, 22
Inkasseringar 2 b, 21,' 45,

47, 57, 688

Lacave y Ca., Vinhandl.
Lagercrantz, Dalen &

Appelbom : .
Lampor .
Landgren, Ivar .
Laurins, C. F., Söner .
Leidesdorffska Fiskred -

skapsfabr. . .
Leksaker, mekaniska .
Lemons, Adolph, A.B.
Lessebo papper, J. Lind

Lifförsäkringsbolag, å främre
pärm. inre sida,' kartans
kQnv'olut o. bomärket

samt 386 o. [52l!}]
Lifförsäkrlngsbol. Bal.

der 5219
Lind, J., Pappershandlare
. en gros, ..:... 39

Lindbloms Juridiska
Aff'årsliyrå' ...• " ' '47

Lindmanssons ' bokhin-'
deriaktieb. 805

Lindner, C. J. 53
Liniering verkställes.... 805
Lundgrens F'iekredskaps-

fabrik '28
Lundholm, O. L. 56
Lundins, Erik, Juridiska

Byrå {....... 2b
Lu~dström,' Joh. & Co

A. B 806
Lundwall, Sven, & Nordin,

Robert, Advokatfirma. 45
Lux, Aktiebolaget 44
Lyktor 32, 384
Lysapparater ·831
Löfgre~, Zetterquist &... 48

Manometrar............... 19
Margarin, Arboga .

å kartans konvolut
Marmorarbeten 27, 59
Maskin arm atur 19
Maskinförnödenheter 19, 85
Maskinskrifning 35
Matsilfver .... .. .. 803
Matt- o. Möbeltyg å kartan
Mejeriprodukter 45, 70
Mekanisk Snickerifabrik,

Ekmans 36, 37
Mekanisk Vagnfabrik .. , 831
Mekaniska leksaker ... 65
Mekaniskt Stenhuggeri 27
Mellersta Gotlands An-

delsmejerif6rening .. : .70
Merkantila B1rån ... å kartan
Metallbolag, Akerberg &
. Hellströms 20

Metall- & Mässingsarbe-
ten 20, 32, 385

Metalltråd ." 20, 384, 385
Metalltryckning ... :..... 32
Metallurgisk Teknisk

byrå...... ...•........... 23
Munksjö papp, J. Lind 42, 93
Munktell, se Grycksbro 810

47 Målkärl.................. 20
65 Mälaremejeriets Parti-
60 affär .. : å kartan
39 Mälll,rerestauranten ... åkartan

17

57
32
55
48
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Rum och väningar an- J Stockholms Ensk. banks "
skaffas O" ••• ••• ••• 58 notariatafdeln. bakre'

Rydberg, C. Å.. ......•.. 27 pärmens inre .sida
Rystedt, C. Gottfrid 2 C - Läns Sparbank 809
Rökhufvar : 32 Stockholms ExpressbyrlL.801
Röksugare 32 '-- Handelsbank ::,' 832
Rör o. rördeIar...... . . ..• 831 - Nya Bleck- &; Plåt-

sla~erib.· .... :...... S2
Räkenskapsbyrä •.. 52
Stads Sparbank 64
"Tidningen , 54
Uthyrningsbyrä •.... ;;· 22

Sundberg, John : 28
Sundelius, Gösta .. ;.. 66
Svarfvare ...............•. , 49
Svea ä främre

pärmens innersida
Sveeia, Skomagasinet ... 57
Svecialäder . .. ILkartan
Svensk Express, Aktie:

bolag, Göteborg ... : .. 811
- Förbydningsmassa... 38
Svensk- Amerikanska

Förmedlingsbyrän... 71
Svenska Automatfabrik. 40

Dagbladet 18
GlasfÖrsäkringsaktieb. 41
Linotolaktieb. ,68
Metallverkens För·

säljningsaktiebolag ... 385
Sveriges Allm. Köpman-

naförening å kartan
Söderberg, H •. G:. .•.... ,

. ä bakpärmen o. 61

•MÖbelutställning .. , ILkartan
Möbleringsafiär .: ..... il kartan
'samt 62 o. sid. vid (1001)
Mölnlycke Möbelfabrik

ä kartan

Naturalieaffär 28
Nordfors, A.,Skomakare 84
Nordiska Kredilbanken,

Aktieb. . 688
Nordiska Möblerings-

Akt.bol ..... :.... ILkartan
Norgren, Wester &,Sten.

huggeri ,y •••••••••••••

Norrmalm, Slakteri A. B.
Nya Asfalt Aktieb. . ..
Nya Blå Hand, A.·B .
Nya Trikåbandeln .
Nynäs Verkstäder .

Saltsjöbadens Badanstalt 80
Salubrin 807
Sanden Electric Co ; .. 687
Sandberg, Alfr~ 86

27 Scheja, J. 38
34 Schumacher, C. W il kartan
26 Schäffer & Budenberg 19
69 Silfver- och Silkesbrodös 29
21 Sjuksköterskor............ 58

384 Sjukvärdsartiklar ... 39, 49
Skinnberedningsaffäl'... 53

Oldenburg, Uno, v. Hå- I Skodon å kartan o. 84
.radsh., not. publ.v., ... 23. Skodon, Amerikanska ...

Oljor ,............ 60 i å kartan
Omslagspapper 42, '810 Skodon, fysiologiska ä kartan
Ordensdekorationer bro' Skolor: Björstedtska

deras 29 skrif-, språk- och han.
Ornamentssmiden 384 delsinstitutet 52

Skomagasinet Sveeia .: 57
Skomakare 57, 84

. samt ä kartan
Skromberga Stenkols- &

Lerindustri-Aktiebol. 2 c
Skrädderiaffär. 50, 56,63,86
Skänska Cementgjuteriet .59
Skönfårgare : 31
Slakteriaktieb. Norrmalm 34
- Östermalm [5219]
Sleipner, Aktieb [5220]
Snickerifabrik

Ekelunds......... 62
Ekmans 36, 37
Sparreholms 43

Snörmakerier 38
Soliditetsupplysn. 2 b, 24'
Sommarnöjen anskaffas 58
Sparbank, Stockholms

läns 809
Sparbank, Stockholms

stads 64
Speditörer 801, 811
Spirituosa , .25
Spis-o. knäckebröd ä kartan
Sportartiklar 33
Stahre, Nils [3000]
Staket, rut- 37
Stenhnggeri : 27
Stenkolshandl. 61, 806
Stenografi. 35
Stenström, J. A.......... 33

Palmqvist & Östlund,
.plätslag. 32

Papper alla slag 39, 42, 810
Paraplyer ä kartan
Parfymmagasinet 53
Parkettgolf: Ekmans 36
Paviljonger 36
Pettersson & Björck [2600]
Pettersson, P. G., sko-

makare ,.. ILkartan
Planohandelsaktlebol, ...

å kartan
PlatsanskaffningsbyrlL... 58
Plät 20, 85
Plåtslagare 1....... 32
Porterbryggeri. ., 804, 808
Portfölj fabrik 805
Protokol1sföring 45
Punsch .•.. 25

Tabacos, Aktiebolaget å,
kartans konvnlut o. 30

Taflin, Ingeborg ,...... 35
Takspän 37
Taktäckning 32, 66
Tapeter , 48
Tapetserare... å kartan

- ' O. sid. vid [lOOIJ
Tekniska artiklar 49
'I'engelins , vågfabrik 67
Termometrar 09h baro-

metrar 19, 48
Tidbeck, J. H. 830
Tjäders, Th., Byrå...... 58
Trikähandel.. .. ~ ,.... 21
Träben............. 39
Trähus, Ekmans......... 36
Trävaror, Ekmans ... 36, 37
Tvälfabrikater............ 49
Tvättanstalt, Kem. 31
Tändstickor, Jönköpings 42
Uppstoppning af fåglar 28
Ur & Optiska varor... 48

samt ä kartan

Regnkappor , ä kartan
Regulatorer... 19
Renhorn 28
Renh ....aktieb. Sleipner [5220]
Renskrifn,ing med skrif-

maskin : ,
Reseffekter .
Restarting-Injektorer .
'Ringledningar ... 816,
Risacks Kem. 'I'våttanst.
Rullgardiner .. , .

35
63
19

831
31
48
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Urfuniituter ' 48 Victoria, Br~n'dförkäk.
Uthyrningsbyrl\; 22, 58, 67 . ringsaktieb. Il. bokmärket

Victoria, Lifföi-säkrings·
aktieb. :..... Il..bokmärket

VagnClI-brik, Mek. 831 WidCorBs, .Mauritz...... 33
Vakuummetrar 19 Yillor, Ekmans ~.36
Wannqvist, J .: 49 Viner ,. 17, 25
Vattenklosetter : .. : .. 816 Wykman, Bud. 42 Älghorn 28
Vattenledningar .:. 816,' 831 Vägar, vikter 20, 67 I

Vattenmätare 1. •.••••.•••••. 19 Väktarekontrollur 191 48 _ .
Ventiler ,........ 19 Värmeledningar .. : 816 ~fversättn!ngar 35, 52, 688
Verandor ....• :............ 36 Zetterquist, & Löfgren 48 Orbyhus Angsll.g ' 43
Verktygsaffår 851 Zinkografisk konstanstalt . lÖstlind & Almquist .
Wester & Norgren ·... 27 Il. kartan Il. kartans konvolut

l .. " .. , ~ -.

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

Metallaktiebol. 20
lngled~ingat :, 831
Ängpanne-armatur 19
Ängsäg' , 43, 50

,



SALTSJÖBADEN
Sveriges. modernaste badort och villasamhälle.

Härligt läge vid Baggensfjärden, 30 min. väg från
Stockholm.

Tåg hvarje [hel timme i båda riktningarna till och
med kl. 12 på natten.

Vattenledning. Yttre och inre elektrisk belysning.
Kallbadhus. Bekväma cykelvägar m: m.

1500 bofasta invånare. Omkring 200 villor.

GRAND HÖTEL SALTSJÖBADEN med 100 rum och först-
klassig restaurant, biljard, läs- och klubbrum. Riks 39.

GRAND RESTAURANT SALTSJÖBADEN med tillhö-
rande Sommarhotell (se omstående sida).

SAMSKOLA med 3 förberedande och 5 elementarklasser.

SALTSJÖBADENS BADANSTALT (se omstående sida).

STORÄNGEN
Villasamhälle vid Saltsjöbanans station med samma

namn.
13 min. väg från Stockholm.

50 villor uppförda sedan 1904. Vattenledning.

Tomter vid Saltsjöbaden och Storängen säljas af ]ernvägsaktiebolaget Stockholm-
Saltsjön. Agenter: Trafikchefen C. Larsen, Riks 1600 och Saltsjöbaden 4, samt

för Storängen äfven Häradshöfding John Loden, Riks 35 32.

79
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Badanstalten vid Saltsjöbaden
).1), lA

Doktor Kapten

E. lander A. Astrand
Bad- Kamrerintendent

"'-Jt 'V~'7

"

~ ÖPPEN HELA Å~ET. ~
)

Alla bad. medico-mekaniskt gymnastikinstitut (40 apparater).
70 gästrum. Societetsvåning. Hiss.
Allt under samma tak.

Grand Restaurant Saltsjöbaden
. ' och

Sommarhotellet
Med härligt läge, äro öppna från den 1 Juni

till den 1 Sept.

Rum med full pension till moderata
priser.

o

Aug. Ah/fe/dl.
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