
I.ÅN'N'OlS;'AFD EL'N'Ij'6.~ ,',.
l ~ , , . ." ~ ~. ~, _~1,

, U~<GOTTFRID . RYSTEDTr
.' ,

" Stock·holm,"Vasag~ta:n ~8~' i,,;
. ,,,,' 'I'elegrafadress : lngeniör Rystedt' Rikstelefon "-372. Allm. vTel~fon 5750;.:':"'.

, .Levererar från lager i Stockholm eller direkt från,fabrikernl\:"" :,,\,

"H,ÖG'A'NÄS-BILLESHOLMS AKTIEBOLAGS '
;' " .". E14!asta tegel och lel,"or 'föt: alla tekniska. ltehof;,'" •

" •••.. ,'.' , ,\ ~ - ' . . 'o , .•.• ..r- ~

stämplar: '.Blut P2», .Bjut F», »,Bjuf K», »Blllesholm», »Höganäs»;
'. ,~' »Stabbarp» och >4'Stabbarp*». " , " .

. . ,- " .". ,~,' ,.' '., ~<j '·'1.,!,. ,

.•Skrembergå Stenkols-B Lerindtlstri~~ktiebol;~gs·'.,
- ') ,Saltglaserade Lerrör. Brunnar och Krubbor,;' G'ö~fi)1attor;~::' " '.

:1'rottoarsten, Trottoarklinker; Klinker för Kanal-, K,aj- o. Grundmurar;,,· '
" , Fasadklinker och Byggnadeornarnent, ,

Runda. Pelarskorstenar m. ni: ,
- I ~ _ •

. BUJ:TFA.BRIKS-AKTIEBOLAGETS::>,'·
, ;Skrufvar, Muttrar, Nitnaglar, Blecknifar, Tragängade Bultar, "

~lsspikar, Skarfbultar, Flänsmuttrar och Mutterbrickor 'm~.m. .
, I .,,' ,.!'

,Por-tlandeement, '-:",~iI?s ni. ni.

"ASBE·STARTIKLAR. " ,,:;,'
" - . \ . -.. '. .. '.. " . , ~'-','," .. -...:

·A.sbestsJ!;i:lf'er'för taktäckning m, m. ~sbest~:fibel', -'duk..-madrasser,,'
i, • -lister m. m. för isolering af ångpannor, ångrör .m. m,' ' ,:

\, -,. ,j ,

I " ----- .:~ '.' ,
Utför alla sorters arbeten enligt

-C. R A B I T Z', Berlin, Patent,
'Och

" ej; :B El NE'S, Boehum, Patent, å Scagli~lpilittol"
.,' , ' såsom" :' . ,,'0:" ,,'

~Eldfa8t.amellanräggar (elöisonväggar, brand väggar); eldfasta tak"goJf, hr,H; ,
:eldfasta beklädnader af järnpelar-e, järnbalkar, järn~ o'cl1träkonst~~ktiop-eih.

eldfasta "vindsafdelningal',' eldfasta rarmlufts- och erakuel'iilgsktinalf!/'.

;:.: Beklädnader af isolerande. Korktegel
~ör åIigpannor, vättenbehållare. och 'ångTör, för.väggar, i '\Tarqi.~.
'y -luftskanaler, för beklädna4af' fl,lktjga. stenväg:$'ar m""m. ':.

I', Sanitasgolf ,', ' ",.' :,':', '
" ,'-, f~r' beläggning af trägolf, cementgolf eller, andra "golt') ,

Ad ••,"skalendern' 1907. 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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I ----- STOCKHOLM -'--'. ~
I m
~ ~!är den största, populäraste och därför ock' m
w mIDlest spridda af Stockholms större I
w 'm
~ dagliga morgontidningar. ~
i Ingen .annonsör, som söker den m
Uj . .' miburgna och alltså köpstarka publi- m
i ken, bör försumma annonsera i m
~ 4
W . '"w m
.i Svenska Dagbladet, i

Wo -' I m

.isom är ett enastående fördelaktigt annons- i~ . mw m
: organ. :
w mI mw' mI S~ells~a Dagbladet I
; STOCKHOLM. Ji. . , mw ..' _' . m,.. . J
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, ,

Aktiebolaget .
..Schä:ffer & Budenberg

; \ :,

, , "o,':' G~neralagentur för,
SehäfCer cll Budenberg, G. m.b.B., Ma~deburD-BDekiu i

14 Klara S, Ky~rk~og,~"S~T~OC_K}~IO~L"_KI_a~ra~s.Kyrkog. 14. ,~

-,'Egen verkstud i Sto c4h'oIm. l,
, . s,u:'

Stort ,lagrzr<af . ';~'
allt' slags ångpanna. och maskinarmatu~. ~:~

'Manometrar och Vakuummetrar, alla T ,E::,
'slag, öfver 4,000,0.00 tilIverkad~," . "I ,

, Pyrometrar, Termometrar, '~ ~'I

Indikatorer, Tachometrar,' ~:
Slag räknare, Väkblrekontrollur,

l::Im. m., m, m. , C'fo.'

Ångpumpar, system Voit, af egen till- ,< ~'7

verkning,' , " ,oq.
,Restarting-Injliktorer, öfver 180,00P i " ~

Ta~d.~-och andra Injektorer, "~"_ ~ ••
.{yr~pendel- och andra, Regulatorer, . ' , 'C'i",

, Kondensationsvattenafledare, , ' :~'.
. Tryck-Reduceringsventiler" .:~ ...

Slussventiler för vatten, ånga och gas,
o 'Ventiler och 'Kranar af järn och metall,

,Vatteilståndsvisareq,ch Glasrörskranar,
, \ S~J(erhetsventiler, Anghvisslor,

, ',~'~.Pulso\metrar, Ejektorer, Profp~mpar, ·"f '
·":Lubr:iKatore.r: och Smörjkoppar,.. .

\(attenståndsglasrör af bästa kv~litet,
s. k. knmpoundglas ,af alla dimen-
. sionej och längder. ' , .

,:," ,:\.[Wifn.ometer=Verl{stad.
,',,~~- Itepa.r~~i~neromsorgsfullt och billigt"
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LAcaBB
af I' ;~

METALlj:ER
&::; Bly tråd.

M
M' • Nicht, Tenn
assmgsmanufakturartiklar. Nickelanoder

Kopparplåt, Bleckplåt, Babbits-metall Nickel, Vismut
Antimonium Regulus, Koppartråd, Zink; ,
Garkoppar, Zinkplåt, Skeppsmetall,
Deglar, Fosforbronstråd, Zinkspik,
~opparspik, Metallbult, Kopparbult,
Askledarespetsar, Kopparbrickor ,

Vid köp af större partier torde dagem
lägsta noteringar infordras.

Kontor och Lager: .

H:o 22 MästBrsamuels-gatan H:o 22
." .

• , • • j, Magasin:

i N:o 20 Stora Ny.gatan00 (ingång från Yxsmedsgränd).

Post- och Telegramadress:
JUETA.·LLBOLAGET

STOCKHOLM.

, ,~ \: ... ~~.~ '



~,J:Dtl\Bf]~(jQVISl '
'~' , " "

'.Dam:konfektion och Trikåhåndel
"

RIKSTELEFQN
.t .' 9688"
!l- .', , ': '

, ',- 21 -

Central;.Bade'ts hus

88 A Drottninggatan 88 A

STO~K"OLM.

,
ALLM, TELEFON

321'.

'. ,.RekoPlmenderar sitt välsorterade lager 8.t':
, Finare Trikåvaror,

-, Kjolar ,~f?iden, Moare,

l(iäde och, Panamaväfnad,

Flanell och stickade . ,

, \ Schalar,:

Bluslif, 'Trikålif, 'Koftor,
~ i l ,

Västar, 'Reformlif,

lösa Byxor och Blusar,

Sportblusar, •

Klädningar,

Normalsnörlif,

Rid- och Gymnastik-byxor,

I ' Strumpor, Tröjor, och
JIII 'Kalsonger, ;

il äkta Normalunderkläder

II för Herrar och Damer, .'

il, Badkosty~er;
II , .'
i Förkläden.

'OBS.! Billiga priser! Goda varart'

::', Stuc~~olms J uri~ista Affårshrå'
,', \,.' Regeringsgatan 8, Stoekbolm. s-r; 70 80.

, '

,t
1

, . Inkassepingap, Rätte9äng~, ..
~,\ ,. 1 ._

alla· Jupidiska och' a:trår~uppdpag,
.Konkurs- och stepbhus-

utrednlngap m. ni.,
I'nlämning. och, bevakning af handlingar hosäm.bets-', '\

" .-"verk,od; 'tri}tndigheter.· . ,'. ' . .
"; "Uppsättande och. utskrifning af alla slags I~gala hand-
li'ngar m. m." '. ,. ,

'II'

Äila ~pp;dJ:'agutföpas. af. essun. ju,pist'ep.

Ar)'o~ena. .billiga. * Expedition ,snabb.,~. -..
-,- .. '. . - . . . .....~

A. T.422:

\,

• ~, le
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Stock~olms Ut~yrninus~yrå
12 Kungsträdgårdsgatan 12

Rikstelefon 49 36. 1 tro Allm. Telefon 42:43, 83 93.

Kontorstid kl. 10 f. m.-5 e. m.

~ By:rån g:rundad 1894 --

••

Uthyrning
.

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

affärslokaler.

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

Anskaffar v~~dinnor, l~rarinnor, barnfröknar, affärsbl-
____ -- traden.'

Öfve:rsättningar till och från främmande språk.
Uträttar i öfrigt kommissioner i alla lofliga branscher

med största omsorg och skyndsamhet. .

Observerat
Särskild afdelning för juridiska och affårsuppdrag.

Köp och försäljning af hus, eget/domar och tomter i
stad och på latulei; boutredninqar ; arfskiften,. inkasse-
ringar och konkursbevakningar: m. m.; råd och upplysningar
vid placering af penningar samt i affårsangelägenheter i öfrigt.

Uref besvaras m.ot dubbelt porto.



- ~3-

Jihriul 'Ih·fhtt~t~
Metallurgiskt Tekniska Byrån;
Post, telegraf- och telefonadress: ?TOCKHQLM .Karlbergsvägen 8,2 tf.'

"""' u.tför.'Y;cn ,ombesörjer konstt~tioner, byggnader och kostnadsförslag

till samt igångsättningioeh skötsel af bergverk och -alla fill, denna'
0". • • " ~

industrigren hörande maskinerier, ugnar m. m., grufmätningar, geo-
<. ...••••• •

logiska och magI}etometer-undersökningar"proftagningar och~a-
lyser af alla _slags bergsprodukter etc.; -., _ '; ";

köper och~lörsäljer kol, malm, tackjärn af allehanda slag, bes:

serner- och martin-göt, smältstycken, järn och 'stål' afall~- sorter,

. kvarts och fältsp~t; kalksten, eldfasta nlaterialier ete., ~fyenso~i ' . '
" .. '. '-,

. grufvor,b~uks- och skogsegendomar m. m.

NotaPiusPublicus .

}UNO.· OLDE.NBlJ'R'·G.··
\ . ..

v. Häradshöfding, Auditör i Kungl; :Flot~an.
,-.,,' ~,

PRIVA1JURIST.

-,' .

LedarnotafBveriges Advokatsamfund.

,;' ,Tjänst~nim;, Skeppsbron 'N:o'8.:-

. .-:'persOl~~g~9ttagningstid kl. 9-10 .f, m."2;3
. ',Konto~stid kl. 9 f.,m.-:-:;3 e. m.

'VäXlir ,tili' protest ~m:ottagas till! kl. 3 e. m.
l ~.":~., ., " '

, .

I

Tefegrafadre8s: ,J UR I S T E N.
\ -r, •.•· ~~ ~ ,'\-' ,...(\

Rikstel. '1406, Al/m. Telefon 2936 : \.
.. ~ " __l!
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Jurldisk' l\ffärsb9rå,
.(öppnad 1875)

STOCKHOLM,
(

58 Vä S t e r Iå n gil a t a n 58.
Al/m. Telefon 23 22.

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 j 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 arfvode:
För råd och upplysning lämnad å skriftlig förfrågan l ••••• Kr. 5.-

" muntlig. konsultation 1............................... » 2.-
»d:o d:o om rättshandlingar genomgås... » 5.-
» stämningsansökan, lagsökningsinlaga eller svar å sådan..» 5.-
» . testamente, köpebref eller skriftligt anförande i rätts- .

saker »10:-
> . köpe- och andra kontrakter : : »15-25.

loh. Ir. JlolleniU$1
v. Här adshöf ding och e. o. Hoftättsnotarte,
f. d. Ledamot af Sveriges Advokatsamfund.

Post- och "I'elegrafadress: STo CK Ho L M.



Ip~lijcim&InDström
,.<.!, . ."-SÖDERMALMSTORG ~'. . . .
" , '1 " , ~ ",' ,. .) . ~"~_

of, -,

" re'komm'ende'ra
. ~\ $o - •

" ,,'. sitt ( .

.välsörterade lager'
, ' .~t . '. . • "- J

.\ "l· .• ,c;·'t",. ' . af ' .. . ; ,\.:

,j1\t\tt ,,"S,\t\\';\()sa.
r ...:-".... i ' '., .' ~

.. E,nscrmförsäJj a te af ,;','
,:,.,rl'~',,·,·· .:~ '-, A'·· 'kt:' . -/'
~,~';::.. "a .

. ): "'. . " '., . , .' ': ":1
" ,1\~lJt ..... ,'.' 111',,' J( ~..' "-I
" JJllt' IF'S al ~ aj ~' IJ j 'al ut eua .'"'j
"'. ". . , '!7"_,":,. , .e-, . .

:l~lrnäI1t~~käDd för SiD. :fir:a~mak~ !
" '. '.. .:'. ,....~ .. ..I
::::/~""', ~~"~".' " .. ,~ ., "j'

:AUr;n; Telefon: ,', . Rikst~lefon: I
·3.·:a9~. " 1421. .111
l, I
".~'~., I '~. ,I
.' . I
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E.'BEGATS
Skjortfabrik, Tricotmagasin

/

Etabl. 1862.

~

Största sortiment af Skjortor, Kragar, lanehetter '
samt :

'.Underkläder
af

Silke, Ylle, Bomull, Ramie m. m.
With. fJenjer ~öhnes äkta Jaef!er SVormal ' Ylle.

OBS.! Alla underkläder levereras på önskan efter. ,

mått utan pris'förhöjning.

försäljningslokaler endast
N:o 7 Drottninggatan N:o 14 Västerlånggatan

. N:o 14Västerlånggatan Hr.
(Engroslager'.)
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I,

Wester'& j\Iorgrens
I, l\l~1{anis1{a Stenhuggeri, ' 1-'

Hornsgatan 57, Stockholm, .
Utför i,

Mårmorarbet.en' ,
I . . , ,. _

:~å~om~Spisiar. Kandelabrar för elektr, belysIiing,Schackbofd, Möbel.•
mazmoe, Smörvågar, Diskskifvor, Väggbeklädnader och Golf i olika
färger' och mönster, Trappsteg och öfriga marmorarbetsn .för 'husbyggnader

m, m" m, m,

, -, Ständigt lager af i.'

<rfV1T, och GRÖN MA'R{'1QR"., . ,

" samt..."
Ölands kalksten för Trappor och' Golf.

'Guldmedaljer:
-' <: ~:~ 'Sto~kholm 1897. ,"Gefle 1901."

..Post- och 'I'elegrafadress: Wester & Norqren, -Btockholm ...-.' . ',"""'! .~ . -. , .
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'~

ELundgrens Fiskredskapsfabrik ::
(Kungl. HofIeverantör.)

Al/m. Tel. 1022. STOCKHOLM Rikstel. 2122.
12 Storkyrkobrinken 12,

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

i parti ocli minut till ytterst moderat", prtsee,
••.. HängIDattor __

starka och välgjorda; såväl knutna so~ af väf, största sortiment till billi-
gaste priser.

Obs.! Litogra{ierad priskurant i bokformat gratis på begäran.
Obs. ! Återförsäljare erhålla rabatt.
Obs.! Tillerkänd Silfvermedalj i Stockholm 1897. Guldmedalj i

Bergen 1898. Första priset, stora. silfvermedaljen, i Gefle 1901. Guld-
~edalj vid 100 års Utställningen i Karlstad 1903. Första priset, Stora
Silfvermedaljen, i Norrköping 1906.

- -- - I

~

. ~~ 0" * I."',;",'\- ~t\,<::::' ~~ ~tq~ ~6). '--0.0,0"
V .'9" h."\> ~ ~ ",., ~
c-<v~ ~~~ -i~' 'I',/'f?:"~ e"'~'\"t,o.; ?;"o' I

~ ~~~~" ~q; ~~ ~ ~Q., ~ I
~ -~ ~}~0~~~<;:,~q; ~O ~OJ<$ ~o:-'ö-~'Q0,0,'C>0:-' I

~~ ~ b'l>b r » ~ -~Q.,~'Q ~ ~~O? ~. I
~ ~ '\)- ~~~~'§' 4)~ ~'b~ ~ ~ ~~ ,1 ~,Cj ~~ ~~ -

~ ~~ +~~~'b .o- ~~ o ?:;'Q~"J~'C> ~~ ~~~ I
~' ~ •• ~ ~~ \'0- "'\\ o:- \'O-O? I

~'lf -d ..!t~~ .' ~O;) ~Q., ~~' 2).~0?.~,I .,
:<.roQ() ~~ •• ~ ~ ~'ö- ~ ~, ~\ ~

<i,,~0~'b~~~ ~. ?p~~'O-. Q.,~~ '6.--o.o,~ ~, •.
0' q.~. < VJ.~~~Q.,'\- .;,~~ fi-' ~~ ~

~ (V 6-. Cj ~ \ &~ ~V ~ .~
O '"...'00:; ~~'"? ~'O- .~Q; \.'::; e-: ~ .~~

• V ~'Q v ~C? -::::- ~.~. ~~"* ~b~~.fi-'Q~~Q; .••.:b~ ~~, ~••~~~~ i,
r \ \ ~'O- ~~\ ~ .~ ~ &.,c&
. "'\~ ~ ~~ ~-Jf

-----~ -~-
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Guld-~,Silfver~,och - Silkes-Qroderier, .~_
I

• 'I såsom, Mässhakar, Antipendier, Kalkdukar, Bokpallar, , ~ibJar,

• 'Hand- och Psalmböcker; AItardukar,Mäss-skjortor; Prästkappor,
-. .i _, - " .•..

'Vapen, Fanor, Standarer, Uniformer, Ordensdekoratio~er,Mössor, ,
• . o,', •

samt å Klädninqar. Möbler, Krans- och Bouquetband förfärdigas

fortfarande af
I

_'ll'H&e~minaJ Almtr'lt,
~ ....

S T O C K H O L lVI,

21 G:la' Kungsholmsbrog. 21.
Prisbelönt "Pr is be l ö rrt ., ,

med medalj i
" -

stockl!o/m.
Telefon: Brunkeberg 124.,

med -medalj i

~o~don.

'. ...-:' Bz>o'derieroehgaloner renoveras oeh transporteras,
- ,

Rikliitel. 66 67~ . "
AlIm•.tet, 6292.: c

Klara. E.x:pressbyr'å:;
~. "

(Innehafvare: C. A. Rydberg)

StopaVattugatan' 11.
-j , 'Omb~sörjer': packningar och flyttningar; såväl inom hufvudstaden
: som ,till -och lrånl'andsorten. Transporterar pianon, res- och, fraktgods.s,' . . -.,~ \. . .... _: . "

Befordrar bref" och paket m. .m. Ombesörjer' förtullningar. i,.. '.: -' ~..,~.. ."
1-;" . _ \

• 1 OJjJS.! -Förstklassig sjukbår och sjukstol. OBS.!',

/ .Full.g~ranti ·för anförtrodda uppdrag. Mångårig praktik.
• . • ~ '. f '., ~

, V'8D och pålitlig personal. ' "

:Byrån öppen ~ f. m.~9 e. m.
•• .-/,.,.5·~:,'r1'>~L~';;i;' '
OfveJtagit Nya· Expressbyråns ,verksånlbet~'

-j
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,

RökI Rök! Rök!
Yachtsman

I· ~~B" \\I .(>,' '\
~ .. \iTabacos ':
Cigaretter ,.'

A. B. TAB'ACOS .
, STOCKHOLM

Kontor &.' Cigarrettfabrik
p i Iga t a.J;l ~ : o 9. ,

• ' .' ,t, :... ~::.

RikSte!efon87 00. . Allm. telefon 98 88.
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-'f~~-:dt~Bi~aGk&,
, "

,.Konst-, OC~' S~önfårueri & Kemiska Tvåtta'nstalf':
" ~ : ". , le

\ emottager "till färgning eller tvättning. allting, hörande "till,
" Herr-. och' Damtoaletten, och garanterar för utmärkt välgjofdt~.
. . '. - . ' :'~' .' ..•. ~arbete: ..

" '"

, '.
, Rockar,- ,

l' , .:' ,"

, .Sehalar och

. '

OBS.! 'Herr-eoch Damklä,der behöfva, ej sönder-
sPrä.ttas", .

I' '\' I • ~

, Alla- slags siden färgas utmärkt väl (il la Resort), ~chet
~"..i ' '" • I

hälla tygerna ~tt vackert och nytt utseende. . .
.f

, .

Postadress: f. d. RISA;CK ..
"

Bodar:
.' '

, 69,. Drottnlnggätan 69. '
, Allm. Tel. 10165.

61 Kornh amnstorg, 61.
Allm: Tel. 22 13. '

. .,'" F~brik och Mottagning: ,

'3.0·:A.jGrc~ftliregåtan· SOr'A:'
;,:." " ," " " ',', -AllJD. TeL7-526. . t'

, <~' ';_,Ord~:r'frå~ landsorten expedieras skyndsamt, \,
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utför Plåtslageriarbeten; Taktäokningar med koppar,
., "

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

" Reparationer m. m.
Förfärdigar alla sorters Bleok-, Koppar-, Zink- och Mäs-

sinqsarbeten samt allt slags Metalltryoknin"g.
Rustningar m. fl. arbeten för teatrar, Skylt-, Gatu- och

Järnvägssigrial-Lyktor, Lampor, Fotogenkök och
Kokkärl m. m.

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

Obs.! Beställningar från landsorten emottagas.

Pulmqvist & Östlund.
28 Läs'makarega~a~/28.

Tel.: Allin. 52 86. Riks.53 87.
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M'A,fJ'~Irz:WII1FQRSS1

:-"~;:" " "'HAN DELSAKTIE'SOLAG,': '~,:," ,
,3,i.,Klarabergsgatan 31, ,~toekhOlD1., '
, 'Rikstelefon 1234, Allm. telefon 84 08. ',' " 'e

Fili!ller:' 88'orottninggatan och' Stadfjga\:rden'2.'
~ . " I; , '; '~

.> .Lagec af:

~K~ut,,"Gerilr, ;Jagt-, .Fiskredskap;"':<:;
, ":'" t" ~,Ammunition och .$portartiklar'<m. m.

Jagtgevär,

NONE GENUIN~

Engelska, Belgiska, Tyska och Husqvarna.

22 kr. pr säck

Hundbröd'

,-
'" innehållande 50 kg.'

50 öre pr ~g. i påsar

il 21/2 och 5 kg.
UNLESS so STAMPf;O

"tZ HUlidkorgar, Hlindhalsband och Koppel •.
\",- r- --- '1

, ,'; Fyrverkeripjeser.
. .. ,,' "',

.·Kulii~t.~Lyktor,Facklor, , ' -
.'Dy"."'it, ,Stubin,. Bergskr"'t •.......

,SkiJ.-I-, Stal rar; KII/kar\ nr:- 'm.
Aa,:esskale1ldern ·1907; 3

\
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Slatte,iattie~olaoet Nonmalm
Stockholm c,,,-S·OC/i.~s

"'<v
'".::;

Tillerkänd Silfvermedalj å I~
<fl

Stockholmsutställningen 1897, .~
GeDeutställningen 1901.

g Kött-, Fläsk- och Korfaffärl ~
~ (Försäljning i parti och minut.) 3"
~ . ~
§ Kontort Slakteri- och Kor/fahrik: ~
~ Karlbergsvägen N:ris 62 & 64. ~
~ Rikstel. 1722. Allm. tel. 79 07. ~

~ ~.~ Försäljningslokaler: :u
~ . 9 Kungsgatan 9. cl
at Rikstel. 1232. Allm. tel. 42 68. ~- -~ 10 Norrtullsgatan 10. ~
M Rikstel. 4208. Allm. tel, 18883. '1

P1 22 Karlavä.'gen 2 2. ~
~ RiksteI. 21 79. Allm. tel, 154. l:r
~ ~
~ 57 ][ungstensgatan 57. l:'"
~ Rikstel. 21 80. Allm. tel, t t 2 80. §
] 68 St.' Bad·stuga.tan 68. Q.

] AlIm. tel. 5347. / ~

. § 62 Karl bergsvä.gen 62. . ~
~ Allm. tel. j 30 70. . •

Teleqrafadress: Norrmalmbolaget ..



'. :: : '(" ;.:' l.~ '.: -' •. '. -''f r, " , ,"~. ,: ~ , .,-';;": ;;:. ;'f~!i~;'~~
"tlllf:j"t ••",i[l~-i•... ' ~:' '-p.; '·If····: ~"I~'··~tf4''!;·S' ..r: iJ,C:""'}'[", tJ':!,0',: '.I"~#"li~"" ,!;,oJ, 4 • ,! :'. ',", c"l< :"'l':>'ln:;;,j: v,:--':,f,~.,Il"'f~~·*,'i,J~ ~[~~! '; ': •s: ~ 'V;·c. ~"'t ':":>h.t,,;'.~g,~'>l!""

~~~1::~:3'':'~~'\ ''':~;~':~,'',' " I,":: -, ~ •. :~~>:'.:~::.';:"':. '~:'~':~/~~'~'~';
" ;8yrå för maskiris~rifqingochönerS,ittDingar~; ,~{J
'>:!;{'<;~~,,::';. .' . '. .:, t '., .• ;(j'" "'~il;

·;l:>·F(~}>~:'r1;j~.·i'i~f·;l~·:.:~r:~Zpe!l;ms Byrå). 5 s;: .>St{,.:</E"~'.
".,.St~~khlilJ!l~iäl~sta~maskjns.rifninfs6:ir.a~;:'iff
' '. " !') .; . ..' . ;,...... .' . "/ ..' ,.;\ ,)l~e;':,i.

::')'.iflnnehafyessedan' 1895. af !Ingeborg Taflin~" cs;?i.';;;'

":f~~i~~~ahs1l!llhlii:f','" 'i :,f; 'lk~~~$r~~{i~'?1
';Mea',Sk~'ifnl'aS'ktIi\,::;'::"';' "'fagas,: ända' un:
. 'Med,Sk~~fi1iC1~kin'qch,{)p'tiIll us- .
.:;, ," 'H' ""'k"t"':" "'f" .;, ., ".,',e, .ogra· ....:".:..C-\. _.
. - " .·r~.;,: '\'-.-,,:- .'" '1.. ;'

Me9;:~SktiJmaskill .och .Dupli- . I . :' .;.;:.

i;{~'ktor '» » .; ,2,000 ,),»;,~.,
f~}';'=, • :. . . ~.<;" ,:,~i< .:'? -,,/'i~
~e~~!~Ut~:..~ortekt-,':r~,~~k,rif~i~q,;..~t'sam~oöf~~~~ät!~)i~.gil:~~'~:~:I.,t;'.'bIl.' ,Oe~;i~.fran:-fra~Il1,::Ln~,e.spräk. ~)jQf~~rsa~~~,~.:~:t:y.~~'.t~~tare.,m~d~·faelf;;f,;2ch.~:~*~,~}p1iskbildrifng{,.Hl!I',{
;.,~ • '1'<--""'" h 'ff" 'o x,.',.:;.):; "fl' r····t··, v,', . ,,'.., ····k .. ··';·7.lk· •... ,,"'>.,"'..~.~.,?J,i:;"'1~.{.'cJJ"oc ~'t:;iu(,u:e:ecS.a.;;e,i:n:;QpelSf.l: ,spra. i,,,,,X'i;F,;'";

~~~~:~~~~~~~~~ii{;~~~lf~
';;~~thskildafriim,,'föt",'diktamenskpifnihii1t ~~:~,r,;::f~t.\$
. ,... '. ., . "'. '" t'.,,, .......• '.' . .e: '-I,f,:"":""'" ~. '. " .',..;.~ ..,
",',Kassåskåp för:nandliiigafS1,1Örvatande. ,,;;~~";~\;'(
",<.' " '-~ ,.:. "o "'~""'" '.. .j .'J .'.,. ' ,'.,. . ;:~.".:'.r,.'i'

;i;;"*~qr.§~~n'ing>,afskdfiriaskip.sI)~pperoch skrifm~15Jiij:s?:l,
'~ ~U$'" Iii"" . '·r·' L,,,': <f' ., .} c.; f l' " '1·' ''','c " 'y •. "" .•,~,~ (N"''''''''';'''''''if"
f" 'If!~,,' •.utensi let:, ';>a:l:l)l;-},mu,..j eva 'l!tet i· ,', . ''4;<;;' il,;"! ;.,.~;t,::i:~
t,ti~~thff,.> 01'-;" . : j., ,;! ~: . '. ,i~",j~~~,.;j~~.!'J;:.\;
,.I. 'X}.k!"':ll' Kontorstid 9:45 ' .lj '" ,i lLördagar 9~4, ..:~· ,t,'k; :~'i;'As{,
" ~.. ":""'. ;", z '... '.... ..,. ," . .. . JiW.;:, .~b.; :;':;;'W
~'" oftl\"'-'iR'. Andr~ t~df'l.r'~lt;E;lx;(~tV~rlil~akommelse.. ·c ~~' ',i'~..',:~~:\~
"'""'''·';-'''~<:i.J >,.. ,\:., ", - . -, . \'.i'B:\"'''''',",.~''Ii'.'
~~1>[;;N~Q.?8!B',Klara' Västr~KyrkQ'gata N:o )3;\ .):~:;.,,:;~;,';~\::'

:;.#~t;r:h,~1~;~~~;.\r~~~asa"rQ~;~~;'•••:[~i"r'f~
r J. O' ,

. ~~ ~'·KO. "t ,.

" . t' ~(~,
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Ekmans·· Nya Snickerifabriks-Aktiebolau,
STOC.KHOLM.,

- 36-

Etabl. sedan 1858.

Hufvudkontor och Fabrik: Strand vid Ulfsundasjön.

, Rikstel.1105. - Allm. Tel. 8510.

Tillverkar:

Byggnadssniekerier, Butikinredningar,
:J?a:rkettgolf

af ek med inläggning af mahogny, valnöt, lönn m. fl. träslag.
. Packlådor och Packlådsämnen. .
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m Ekmans Mya Snickerifabriks-
- . . At t ie b o l.a g.

t
. Stockholm. '

,
Fabriks·Märke. -~

Telegrafadress : Ekmans, Stoekhoi'm.
postadress: Stoekholm 1. Postfaek 143..
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·;~:~~mans.'·NJa..snickerif~W~~;Akt!Qbj)14gJ·
/:'cc" ...:',,''' ",S T' ",O.>C····,.·~n:~'L,,':~M. .~i,i.';.~.·,;'" ..'
-. ~.,- i A ' .:' :, ,~.:~ ~::.:~),. t.: /, ,~

, . '" " '; Etah.l,se'iJ~n 1S5§::( J. T'

" :', v, " Ra'nd~l;;::BrädgåPd' vid, 7,
• ' '" ~'1'i ~

72 &)~74: l\fä:ste:r~~Qluel~gatano~lrV~Jl~et:Y'ägen.\
r, , ';» ;~/t'i·<ttl/~<:;;,.'~~ IT;}\t1:lel0t)":~9i$~?,Jr",!;; j~,r~:~~~;t>,

~SK'ep'pj{ing's'~Bp'äddå~d "'Vie!"
,. n, . .: ',Barnhusvilten; söden :om1\:tlas~l.'."
I '. J ~ • '."~ I· ,

;. :' , ",Allm. tetef'on .l03!4,1. ... ; ,

y,' :1~f~~I~ing~lt()~t?~P;'
IOstfaJårnvägsgatä'n "

•. . . 'f .' Allm ..telefon '52 88.:.,,~jkst~lefoil) 549·'
;: ; l'"i ,.: med' arik~1t;;.;:tiil~b~äagära1~';':idM:r~tersi~l;uelsg~tan.(

•• j·;I.f"l:.1 .{- I

,,~ ' ..,1.,"'. ' FörSä<lj~:l'rhdäl\städes:

'~:Plä~k()ji,-13atteQs, 13Päde-tt;Regrått~"liiste]1;fliättt
" . ';.': ; ·af furu och gran i alla kuranta, dinlensioner. ..:. ". '.;, .;

Pa~·klådot·,Packlådsämne.ri, Rutstaliet, ;'Sågspån,
}t(, , ,.' Tak~ ocl{·YäggfjfHI. . . t,

~i1;'t-'4:. . '.: ',. -~ , '...•.-, ,"<;:"'" ',~ '-- .."","

.,,,';;:.,:'~{i" ':": "By:gglla;~a~~ickeri:. ..' .....
. Kar'tnträ". Foder, Sockel" pp~fer.,./Losho,lz, Panel;" Boasering;"

.. "",_', ..,. I J' -",' •.... ",.. -l" '. .." ."\- , ,", ".: 0_, _.. ,".· ~lcilelr:'~~:~I,:h::nfade/:~D~,a~~OCb,~:ade'Br~,e...:; .
" '·ITU. '. O ';'l~,Off"ar'(i~,~m~:'tTIc" '('

~ \ '{::'\.f ,~ f rh .,.,:, " f ,.~,+. ; Y·,; . :; :-; ~~~. 'l'{~~"l_;,~>'~;~<'~1i·(':n~1~~J'''1- ~-,-~i ,~,~. - ;\: a-.' "~l' )\., ~" "'0' O' '.'.;~ :~ ~::l ~.i'~. : ';':ri",·•.Hii<;'O'~~"4,. J'., . ~";' B'- ~~ ~.", ~~: ,"m:t.': .:~; '.. .t.::1IJ '. ., r., '~ :JLIIlJL ". '.t" . i "'<I) t : " • i"'" ',.-- "'«. '... J' ,o, f ,,1dJ.·'·' ':'~'~':'D";~c,,,,,,' ,;,';e:rlffigtep':v,e' ~. {I~~ "'j;; ,t et "'k'

,,;tl,>:~/··,,"y:·;.Jd "'~: : ".1' ,t.; , ~, :i. !ti: '}";i)I'!:j,}"~;'l"i,
:'.Fo,~l;;, ' ","; .. 1',StQrsta,,~~ger.l Stoekholm af U 't?',,"; : ;\!h~i';'~'b'i'
"'icA""t' .•• 'd t· 'H 1.' fl' dt G "l'ft:'" ... ' ,.<,.<),;.ng .or ~ a; , I'", t~~, .' ;0'0 ..' \'.,f' ~!".~ ,f;

",',.,'.1 . ':,,',-c • ,t':. > • '}".J'" ' '. '. -,.'t' ·.•·i·t '..... t ~ .•:, ' _ -,-,'f :" .. );.,~.• _,' ...•...~..,.~.",. ;,,...• >,-;

:,·;\ii:'~: 'l,', -: Af"d.-kOJitor, iStoekholml:2<,":;'!j!;~~1
~L,~'~~:f;:,,~';;\~_r~,~.~~-~8<"\"~O·· ': _<-0., J; ... ," 1.. .: ..-.;'j:,: '8e.-- -.,~;~:.~~,~~-h.'1,~t,;~:
,.,·.,;h.~Nl.i'~, ' . .st ra .,al$:n·v,a,:g,sgva"tan.,,;. .·..';it~;ir...);' ..,

"j. :i\":~"":'-,~'f:l_' ,"" '~;I'fr, .,.t~;.- '~.(";' ,', ",", '-~, ,"o ""-'1/t-"',:'1:"':'~"~"~~

. ·'·li't,~:h!.~.'.;>':;1?telkrir4i(Ldr,es$;':Ek'fftans, Stockhotm, " ",.:)~,"
, Il ·)~it,mt1J.i)Sf;.adr:6Ss:·stöckholrnl -. ,Postfack ~i,!3..';;,-; .

-', '

• , • \, : >' '

l·.•.;.."..'

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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-~~ -
Allm. tel. 3 56.7 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.

11016

Svensk Förhydoingsmassa,
prisbelönt vid Helsingborgs Industriutställning 1903,

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

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

Prof"er och Bro:schyrer gr.atis på begäran.
J. SCHEJA

Stockholm.
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e~L~a'A((JOBY t
'. '," , . " KungJ.. HOf-Lev.erantör,. ' .... , ' " .

J' Ktrnr[isk ,InslrulllonlIIiakaro och Banda[isl,
4 Oxtoget 4.

~risbelönad i I~- och Utlandet:
Förfärdigar och håller ständigt lager af alla slags bandager och

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

ben & armar, Bråckband, Liggdynor, Maggördlar, Resårstrumpor, Suspen-
soarer, Träben, Kryckor, Urinreservoarer, Bröstglas, Diapparater, Hörset-"
lurar; Katetrar, Koppinstrumenter, Knifvar, Respiratörer, Saxar, Sprutor.

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

Specialitet: Bandage.
'Post-och Telegrafadress endast: G. L. JACOBY, Steckhelm.

Beparationerutj'öl-as skyndsamt. Allm. Tel. 4,939. Rikstel. 714,9 •

- ' ..'

) J. ..-_./.. ... ,
\

LIND~
." >

Pa"pp€rsaffär

Stockholm.

-Lager och försälJning af:
, ,

Kl~ppans,Lesseb~, Warg~' &. j\1unksJ~.
Ulloerkningar.

'1,
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Aktiebolaget
Svenska IlutomatfabFiken

STOCKHOLM.
Kontor: Mästersamuelsgatan 1

Rikstel. 7027. Allm. tel. 825.

Verkstad: Riddaregatan 17
Rikstel. 62 61. .Allm, tel. 2 40.

Telegrafadress : Automatfabriken.

Levererar och uppsätter fullständiga

Restaurant-Automater
af egen tillverkning,

Utbyter
äldre och otidsenliga automat-

apparater.

Tillverkar
serveringsautomater för Biljar-
der, Bryggerier och Verk-

städer.

Tillverkar
portativa smörgås-, kaffe-
och maltdrycksautomater.

Kostnadsförslag, ritningar och
kataloger på begäran.

Våra automater äro paten-
terade i de flesta kulturländer.

OBS.! Enda specialfabrik i
Sver/ge!
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i~, >.--, ( '1\K TYIE B Ö L 1\G.ETc. -:"~'/;;'~'.~}:_~:"i

,NITRÄJ~11M6rq.;:
, .\ . \ i '..... 'f

Kontor: Mäster,sal)'luelsgatan 1. Rikstel,. 70'?-7. 'All";''' t~'.,8j~.1 .;
"I l' ~'''fab''i1t/'LLöisia:~''A!IIri-''>R;ddersvik'~2Q''': '1~;);,'

~ .••..••. ,) ," \ t, ,l, ~ .,ii<.» J .__,p". .?! >:l. ~..,,~ "..,,_~1f.

~ ~ . '. ~;-r
'J-. Telegrafadress: NITRAMMON." ...

:f,"':" , J

or r?cr\l""~ ,. ",. t- l~::~.J~: ;:
r:: (J.,~;·l) " r, ~; { 'i~; (} ;

t9 t ~'~,'.J Tillverkar ocn:försäljer,,.

l Nitr'ammonkal~j6CIylAw;wgniums~lfaJ '
. .' "'/ :', '-,-',:

enligt, IngeniörKnut Fryklinds patenterade -metod; 'fram-
•• " f " , v _

ställda, af Latrin .och J(alk;,'j; ~,; i'i "

. l" , ">s'

Ej att förväxla medPtidrett. eJl~r' sj,ik. ;Goönrn~~Ralb
. , . ,~ .. . ';-,,

i fo~~,'?' '" '; , ~ •..: " . ,"\ " :7 y; ",:~''::, "Cii,ft y::~,(;w:,~:~'~f;::;;~;'
. '. 'NITRAMM·ON'KAhKEN'~!J,ete''''effek'tfvt'i·,gottflingS"ähuIe,

• ,'/ • ". ;, ' ",",,'J';.""

lämpligt för hvarje jordart ,.9ch sädesslag. ,to/~träfflig't~;äd- .
gårdsgödning. \.' ''\,\', ..~, ,' ... ' ",:;>n~~;. ?,

.. ~.• '~MMQ'NIl!MSU,~f ~;1;~r;tjj tö1[~,ft,ligt-:,~;g~~ihg~~)n,?~1'
öfverträffande Chilisalpetern.. ". ' ' "',: '

;) " ,', " .•. ,. .".

Användes äfven' för- teknl~k·~'·\ähctamåF
, l' ~ ~_' :.:
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$venbka @ '00 00 00

~labför~äkringb-
I

00 00 00 akfie661agef,
Stiftadt 1884,

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

Skeppsbron 18, Stockholm.,
Rikstel. 45 24. Al/m. tel. 2696.

OBS.! Skyndsam och liberal skadereglering.'

OBS.! Fasta och billiga premier.



t: ~{',.;,.' --'-.:~Z_?$~~~:r;:'ld~jS~1:}~:-":~J:-]~)~\1::(;~~:~~~~;'-~:}::~'::~~,_~~;~;}~:;:~oi~};~:~,_cr·~;';_~~·~J~;~.~;r:';i;~'~~'Y:;~}/',·1l~~:??~:,:~:\-,~,,.,; 'O- - ::Oj:fj'~,~,,/.,,~,";';'ti'"':10!"'"'&::;:" ,4:8'·'i;·;·'1;t'~'1·g;;;'c';1;lf:.\ti;)j~ij'{!jt <';:.'>

~'~"':':.~,,,,',if~V_~·'.lJ':;':~>;)~~,~;'r"Ja;~\a::'a.~~~ili'~~, " ··t;;;,., "1~':",:,',,,,,l~'J\i'iJ,~:,\~r?'k 'i!fl~:J~c'.';f'=a~t.;f,.? "~~:',l','.,'~t: .:,~,:':"~"~',<'1:«J2';,'.~<~!}:':~".'". ~"='.", <";:.~~;.)
. '.,tl'Yf1,ade:och-ohyflade Trävaror, alla s~äg"leye~~ra~'
i'fqila.va:i~slaster·räfven mind~e ·parfier)~~åireldfftå~.~
" • i: .:j ,_~-~t' ''J _ _"I," " _ _ _ . t:" ~:;::"
Ang~·ag~h.til)"afnämare i Stockholm ochJ~pdsort~~:"""
. :: :/:.,"""i..,rf",ir;{:j;';',:, ,.. '~c, ], ,,' ':; ~~ . ',. ;'~""'i'i':
.Il ;'.- ~--J.;.'.'.'.. ) '.' '.ä.'..'~"-'';''t:.' ""i'l!'/-'~~'~.' t, . r-; •. ' ".' "' J •.• " •.1, ' .

~'st:',rpf'/a' r'~r:"er.h"o<1'm'<":';s".~4 \;9' 'n'I·'Je· "biS'" ··I·f·a·~'''·r{I·' 0:1';::'"if). ' .. -, " . ,.' i. " ., ,~.,." .' "1\ i '.. 'D' " 1;/
: "';',''''''1 C;',r o,!, r', ...., ),' .' <' "L:;~','~';
';:. _~~bJ,~:\;;;!~~'~~~·in$~;fP'et~~1.för,i,?ail!f~~;:~,~}1!i~~er~k?CP~
a(fär~loKaler:, Paneler Såväl 1 furu som ädlare, tr.äs)ag.
\ ,~'. 'i,," '·(';·~~Ji,.L,-,' ";~;;{ . .: ':" '. "&'~~.1~'i,~'!{:~~l;:
" ~ . först~I,assigt,~abr.ik~t.,'*,. moq~rat~.t?riser,.'~:;,~~:,
,- ,·:.;;;'t _, Ä:,i~ ':".-':~;-'''~ -'., .,' "/';"':;',.411,;'" '.-'(.rc ••se: ..;- - ~l '.\;.,;iJ'

/ ;,~:;~~,.:. I' Kdstn~dsförslag {ämnas 'på begäran: ',:~/IL'~
.; ~t"·· ... ,' .' .', ," "1" "i/" ,.)::<)1r;,

.c Order'ehlottagasaf, ,,',"\', .l:li'.'''';~;~,'
~i.'!;:.... ",. : , T \ ' • •• , l_~ e; ' "1~.;j

.";' "'~, " ',,' If, ;
-vs ih.. -r> . .t t: r> .1'" -, ~
(':;~4~"<""vllS,ta ,','~l/liJ::t.veFO '>~"~I,l~ ,,~.

,.;<:, 1';.;<; z.r:~;.~" ~ {' ~ ~ _ 1'0~\ ~l \ "\. : ;' '::, ~ ~ \ ,'~ -: ~t t<:i\\~. r~;t ~
. ~~tt~ k"'t;- ~~,zl.;:"~ !' ..•... ~ '] ~.~ ~'"'t';;~ ~ '" :W ~ "'.•. /Jb T\. .~~~lc' t
. )~t.~':," : ,', '.. ' " . ~. i yJlt~>;:::Y{
·,:,>,?Kontor.:·· B airn'b;1J S g.ata n l8.;~,},.:.~
/;·;~~t': ',o ,'"~o .: " ! :"1.' .•.. i ':.;:ttf"";'
l ,,;,-.~.:- R~kstel.{(j13.*",'AUm.:,tel.,7856~· .;' ,'~ ~:"i-4~;If:~ ": ,'< ~ •••~ \. "'~. I, ~ ~ . ,.' • - ~l:J ~.
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. ,

Kostar endasf·
3;4 öre pr timme och 100 normalljus.

Bästa och billigaste belysning för

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

rier,: butiker, 'båtar m. m.

Begär prospekt.

~ STOCKHOLM. ~~- -

'Filial: 'MA-L MÖ,
Gustaf Adolfs torg 65 A.



• .'~ 45":""

Thure...'AI1·rrieb,erg~'&< ,(:0.
, .',:/'. j~~t:;~[;J;~'"';l~::·'~~t',.'.·,···'.l>·.·.~·,~'. ,.' '
-~ejeFii,~~ .~~'~.~in~ttma·nn~pr~aul{te:r.
. .' .~~~~j;~~~.~~9i~~t~~~'.i~~#~;;P:~·:.~·;.~<~~~·

~,f'",,'AIJm.i·tel:';'86·14 :;"~·Rikstet. 55 54.;;~';}./ ' . ~c~,;'.t . ~

~. • .• 0". - ·.-.-··:r~r::'i~ieCi:~~;'V',;:;'~f,l~·:';~~~,;'.
':i' \ '-M-.e~i.~~ iam Ö r,~:"~~ira:dt,t~2C~ra'fl~t· .•.:'

_.' r;.,50- och .25:kilp"fjärdingar, och ..påketeradt ~i'~}/,·kg.' bitat>..: .~/,lVljölk:)·~~·&·jGlo·ä:d;~'~'' l>fL ~ .,;
ie \'.1 :~.".,;o·'\·}::;".ln.>·;,";· ','" ~': '1.~}+'·). 'i~;~
!, ' .tr .._'filtrerad .och pasteurfseråd .. '.~ " ,i' o

" '.t~,~.i,t;.:,;kg~~~:.,<~i\"'~ -. :'? ",'
i kommission Jl'åii. Södermanlands och Västmanlands Jäns fjäderfä'afvels-'

t,. ~".>.~, S· ;, ~._. • ..'Ii "f:. , ~''- ~/': .:g {-.;'
'" '."f, ". >. ..··forenlndar,,· ,,> " .;; '" . ",

f ~ .~-'o; ,'LX' '1; _~ (~ ;"~_ t~" '.'b ~,' .~' ,._.~, i::. 1~_~ "'G-, i~,

, - ": -\~,:~{i1;1~{I;' ::,~:~;;;,J L' " T~i' "1 :, ,. , "
o> ' , ,'i; , M f ..tt . t . ;~ '1 •~.,.,p~<;i )00 'ra .s~~.arle,na, _-,::,

, ,8ygh.'Ltu~tan,,!&Jm~~r~r,N~r@f(~:
-,ii', ~. Led. af Sveriges Advokatsamfund. ~ '/i' ',,'.

',~)~ - .;,' " • , '. ' < I "ff'- ;, l-~'~C:~:'~..e ,,:

. " Kontor:S't~ Ny'gatan 3~,. ~ tP., t'~':i'lo:,
1· {'\:,-," I. ."';L . , _.;, ,~ «:..,':,

~. ' . ~ .. '." ,,>O,., :,. .' f' ",;or . l;'. "
.A~~9~~~. '(~f~~_n' I';lå~dso~te~~,~inka~'~erin~~i," k6rikur~~.(,~C~,
sterbhusutred~n~r"·testamenten,,, arfski:liten, kontrak!~. protokollsföring-
~id .saIh;m~ntti\d~D,.. b~lag~~r~~inga~~· ~i~m~~,eg~~treriigat, s~mt.<,~frig2'
"'0 . '. ~ •. "j. '.JUrHll -Sk.a:uppdl'a.g.... · '.'.' €a . . ',', fi '.' • H '

Y'FastjghetsförSäljl)ing :~(inteckningsplaC?~fing. .;:
"~;-,"..• "':. ~"'."':-'',~~.; .~.'\ ,:,,\.;,""i, - ~j ".:~:~,~:

~:'. Kontorstid. kl. 9---:4. ;~.:' .; ' . 'o
i' • ~ ';;":("~' . ":" ,',',.". .'.' ..'". ,~, »':
P~rsoDlig-:::'mÖ'ftagbifigstid::'Id:'"'f()'''''~t'2~<:t,q23~4'.·

_ "-"<," \,.:). ~", ,; ,,:.L,· .'\,'- ". ".'-!

Rilt~Jek"1.7.:47~ :*"Allm. Te/o. 1212.,'*, ·Telegra{adre~;,.(,.utidwift. .".
....,""" ',' . ., 'i~ '.:',', "l :1:;
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~Iå ett ~tort~lau
för Eder. affär genom en

effektiv annonsering!

är, erkändt en af, Stock-
holms bästa annonstidnln-
gar och en annons däri
behöfver ej riskera att ej

observeras.

Goda råd ooh anvisningar'
för annonsering lämnas

gärna 'på begäran.

•

/



.:t·
;, ,', ' .~~

~>" _.•~ ~.\r·
. '(' ;~.~'f ~'~,',;,,:'\:.i._ '.S-~~ -'~ .,,'.' ,,;,,'~Y<':· - '~~ -~ \ " , '

6 Storkyrkobrin,ken'6 '~:":,.,, .,«•..«, 6"Sfö'f»yrkobrinken 6'. .A~t;~:~;:g~t1~1~;~':"i. '
[eld~s(iorifsJ~afis~rea~~~~pS.~~~~!~.~\j1:

t .:: ~.' I • '-~'_,_ •.;,:->-:). '~.::i:",<",:.t,>\ :;;';:_.:.~';; ~
Rekommenderartill l:Ierral',Amatörer, y rkesfiskai'~"qch~ li:terfOlsäljar.~, sitt

stora- sorte~a:de lå~er aH -. 'l":" .'" -'" J''J::-~ .>. ...,>.End~t prtma fiskredskaper
i parti' dalJ : minut till:<p'la!Sfns:;biliig~sf~priser.

. "Hl.ngmatt~"-såväl,af:Va.t. som..knutna till billiga$te~priser;i,:.,
".,' ." . ,;' 'J' :...••. " " ,~, ",;.-:< ,~-: .. 4.~' ,.::..,'i~ <.- ,. ,

OBS.! Illustrerad: prisKurant fö';:'liret gratis"p'ä begä~~it:.,J-.. •
OBS.l Återförsäljareerhåll:,-b~.s~ayiIllcoi.1J
OBS.!' TillerkändaGuld- och Silfvermedaljer Såväli Sverige som i utlandet. " "

- ~ - > - •••• ~,' ".. < • ~",,~-"';.",,;'.' ,..,-~...... ..'
-, ----~----- • • ;<

lil~b~OMSc'lllri~iskaJAfiIFs~jrj"
'.. . . .• .''c., .

~lap. NOPl'., KypJt~gatä 20.'
l ':>.> ' ~,4 ~';: '1"J' !,l

, . , .s~~aKHOL;M.
'Allm, telefon 127 22. R.ikstelefon 53 12.

, ~itr~p.~n4eJurist:
... " " ~'

fit~tie ,Oo.ktPf,O,eh:;~i~e';hfär~dshö,Jding>

,O. J. pul(gren.
4' ":' . l' ,,",d, ' \ •

. '''K:öntor§!i~:,~f/g.,f.,Jii<till3 e: in.'
.",' .. ;' ...•..... ' ,;" ~

By4liåtage sig,:rätfeg~ngarsutförande" yidjl]/\l svenskadOllJ~tolar~a~tink.
ringar: )Önnedlar,~öpraf fast egendom, inleder"affärsföretag-och \.lppr.ätt~r",60lJPpteek-.~
Ringar,testameiitelrO~h liktenskapsföror~. \ . > • "" .':" •

. f?lirj;unte.Vill,;?y';ån 3:nv~,'1,a<h~~~n~m~t,.,bemg~~~~e.,p~~,tt}Ile~!~_~;!l~I>t'(jstandcl
.som vilJa. forlik,isl.lltan "rättegåJlg~'samt' att' söka åsta,cll<öm.rillllJckotd 'melJa,W' gäldenär
och l:>orgeliärerötaJl:konkurs;·J .. " "..•.EC:,,~t1!;::,' ;Y' -c,
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G. F. Lanrins SÖnOf.
Eta. blera.de 1844.

Slussplan GZ.
Utt' och 'Optiska vattott '

~=:==--=- UttfouttnitQttett.
Specialite:

Marin-Ur" Vakt-Kontroll-Ur,'
flera systern.

Kontroll-böckar & -ramsor.
Salinorneter i metall' och glas..

. ". ~' . .' ,

Alla sorters Aärometrar tillverkas efter 'mönster.

?efferguisl· ~Löfgrell
."

TAPE"T-AFFAR f

Rikstelefon 30 ~@. S T O C K H O L M. ItUm. Telefon 83 S@.
-~-~~-* .

llförsälJningsmagasin: .

l' & 3 Hulnlegårdsgatan 1 & 3.

$försfa -lager af '

5uenska, Franska, <tyska eeh Engelska
Tapeter, Bårder, och Dekorationer

, samt
Takrosetter, ,'Rullgardiner, ,Gardinkornischer, Portiere-Stänger,

Gardinhållare och Papp m. m. "till billigaste-priaer.
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.Lagep af·

-fö:rband~- .ooh. Sjukvårdsartiklar: Kemiska:\u~n~hiet~ i'

.' Kemikalier, Tekniska artiklai,;'Tvaler- m;:\ri:y)'
',' \.. . ,

<§olagets~örsä.lJningsm~gaSin:'.

Xari8lyägeb 2. Al/m. tel. 615. Riks- 17.85:{:/;-.,·

B.ol~gets· Kemiska _Fabri1{:
Brahegatå.:il l. Al/m:' tel. 52 {O.

. ,

J~-vv"".ANNQVIST
~==: 31 B:ögbergsgatau. 31~__~ - .

t • . C" • Sva~fningar i trI. alla slag utföras. Särskildt framhåilas arb~ten
för Byggnader QChIndustrien, Käglor -och Kägelklot, m. m. .

;' .-<. \ .!. .' '-, " •

.. ' ~

Partiarbeten af Gardinstänger .
och Rosetter utföras af såväl äkta
träslag, såsom Ek, Valnötoch Mahogny ,

' ete., !ao'miim,i,teradNa'lnöt;Ek, Ma•.
'hogny; Isiraft, hvitt;':gront, guld, hvltt

. och guld, m. m. .

Kata.lo~ på begäran ..
. IMIm.tek 35 Il..' 1:.~·",-,: ...; ~.~:;_.~' . y [ _~ k -: :'.,

AdrelSkalendern 1907.

. '.

,... ,

.\

"

4,.
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ftnfievolagef
;fOcRl}olms

. flnfinvHefs ~agasin
llppnöper, försäljer ocQ emoffager i

. uommission ' anfiuvifefer.

~i1t5fefefon· •

, .

F. JONSON & 0°, ,

Kontor: "

i. Hornsgatan 39 B.
R. t. 1.345. . A. t. 3705.

~ - _._--....,-~_. -
;

. Ängsåg och hyfieri:

/ Brädgårdar:·
../~ .

Liljeholmen och SödraBangård~n .

Igelsta, Söqertälje och Ockelbo .
.,



{ , NEDDELANfJE"
från

,~Advokaten S I GUR D DA H L BÄ c«,
Juris' I<andidat.

f1qttagning Tisdagj Onsdag, Torsdag och {redag kl.: 3,30-,5 e. m.
Lörda,gar 5-7 e. m., Söndagar 9-10 f. m.
f1åndagar och Helgdagar inqen mottagning.

I • '.

Telefon endast under mottagningstiderna f1aria 800, Riks 7624.
". > Hornsgatan l' (vid Södermalmstorg).

idräl~sjuri4isJm och andra uppdi;ag
som ligga 'i;;'om,en praktiserande jurists verksamhetsområde ..

, -Särskildt gärna mottager undertecknad uppdrag som i ett eller. annat af-
seende (dock ej, i frågor om vräkning af hyresgäster) beröra,

, , fastigheter i Stockholm '
- (och äfven i landsorten, i saker af någon betyderthet) medellerutanatseende.på '

:. .,< "... .1-. _ • •

genomförandet af nya stadsplanen '
(ob,s.:bL~. den .vidlyftiga omregleringen af Södermalm)

. . eller andra kommunala frågor;. ,;

samt uppdrag SOm f~rutsätt\t ' ,
, .0':." .' -~ , historj~ka uppgifter rörande Stockholm,
'och har underte~kJ:lad'fÖr dessa ändamål till' hands en. välordnad, rätt storsamling;' '. " . 'J

'. kartor och litteratur öfver Stoekholm
"som tillhandahållas .besökande äfven föl' sjalfstudium , mot en afgift motsvarande
endlist det besvär besöket orsakar.

'-'Denna samling, 'inbegripet särskildt upplagda 'eller kopierade

register öfver några arkivs kartsamlingar ..
samt nyaste. kataloger från alla svenska antikvariat af någon betydenhet, afser

., "-,, : :.att ,i,många fall gö.ra;öfveT:llödigtatt besöka
StadsiJlgeniörskontoret, Byggnadskontoret, 'Vattenledningskontoret, Renhållnings-
kontoret; Gasverket m. fl. kommunala verk, Stookholms Stads Arkiv ,.

' .•'samt GerierallJtndtmäterikc)Iltoret, Kungl. Bibliotekets Kartsamling och
Riksarkiv,et;' och att i>andra'fall möjliggöra ett praktiskt råd bvåd-den be-
sökande bör anskaffa eller eljest på hvad sätt fullständiga upplysningar böra
söl!:aS'i "och'för «let ärende besöket gäller. ' .'

\ .. ..

Stockholmden l,Januari 1907.
S. DAHLBÄClf.

;'';''''''

"CC' .51 -.

Med, bibehållande och helst-utvidgande af undertecknads

c arbetarepraktik
och med afsik(att fortfarande liksom hittills' utföra

)'\.

e- svarandetalan i brottmål
, ar' under'teoknad numera i tillfäll~ utföra äfven

J'
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STOCKHOLMS
H A N D E LS LÄ RO \J E R K,

Björstedtska Skrif-, Språk- & Handelsinstitutet,

SlDålandsgatan 31 B
STOCKHOLM

Rikstel. 8115. Al/m. Tel. 12058.

~ Handelslä.roverk med särskilda

fackafdelningar. - Års-, ~ermins- och
3-mån:s-kurser för .Handel (gross- o. mi-
nut-), Bank, Fabrik, Handtverk, Landt-
bruk; Kommissions-, Speditions- o. Agentur-
affärer m. fl. branscher jämte öfJiing i hit-
hörande skriftliga expeditionsgöromål vid
Tull-, 'Posto, Jä.rnvägs- och Ångbåts-
kontor samt undervisning i enskilda ämnen.

••.. Bokhålleri (dubbelt italienskt o.

enkelt) tör alla branscher. Kalligrafi, skön-
skrifning (alla stilsorter): affärs- o. rubrikstil,

rundskrift. träskrift o. textstil. Allm. Kontorsgöromål, Räknekonst: handels-
aritmetik; geometri o. algebra. Vä.xellära, lVIaskinskrifning, Stenografi,
snabbskrift. Korrespondens, svensk och utländsk. Allmän Handelsveten-
ska.p. Lagkunskap: växellag och allmän handelsrätt: Språk: Engelska,

Tyska, Franska o. Italienska.

III t prospekt kostnads-..... Elever mottagas dagligen. - Obs.!us r. fritt på begäran. --.,m Äfven af ton- o. söndagslektioner.
Hrr A,firsmän! Väl utbildade skrif- '0. kontorsbiträden rekommenderas.,

Stoekholms Räkenskaps-. &; Renskrifnings-Byrå
(Inneh. P. ~h. BjUrstedt),

/ S.inälandsgatan31 B.·
Tel.: Riks. 8115, ~lIm. 12058.

Bokforing, Revisioner, :Kalkylering o.
,Öf"versättningar m. m. utföras [ort, om-
sorgsfullt o. billigt.
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•
\

([fJ~-ll~D"I1,RS
Skinnberedningsaff~r

.6 'Handtverkaregatan 6.
·Pä.lsski~ från de enklaste till de finaste, för-Körsnärer, Herr- & Dam-

skräddare" Modister, Sadelmakam m. fl. i parti och minut .

. Lager·af färdiga pälsvaror, endast egen tillverkning.
l" .

, 'B:err~ &' Då.mpälsar, "pälsjaquets samt alla slags. finare pälsarbeten •
- utföras ~pil,'beställning eftei- praktiska råd. o'

Mc>'dellex:, verktyger .ochtillbehör för buntrnukeri tillhandahållas.
'f . Pälsberedning och renovering af alla slags pälsskinn. .utföras efter-väl-

känd metod. . ' .. <;<.
. . . Blir-, lVIård-,Utter-. Säl-, Katt-, Ekorr- ·m.·fL ~ijda,djurs s~i~~~pp_ '
köpas till högsta pris. . ~ !' -'. ....

Allm. Tel..70 66. RiksteI. 3'S64.

[Q}.(QJ (gl' (gr ,(Q) (Q) (QJ
. .

e>O.,' Hof~~tts'noJarien
(Q] . (Q] .• Jg). (@

Ostermalm, Sturegatan 15 Ö. g. n., .~ •..

~

f. BONE:L·L;:'
b.

B?ufredningar,
'·'r·' ,

,.' 013,8:1'Protokollsföring vtd.sammanträden,

'.ottagningstid kl.3':'-4e. m.

.Bolagsbildningar, . Inkasseringar, .Rättegångar.
o<;h'öfriga Juridiska uppdrag. lo

> •.• ~ l

-;'

~;,'.

.Riksteie-fon 9168.,
...•.t ~~; ~V' •.' .{'~ ~_,_~_".

*A//m. Te/efon 71-75.
. {~ .. \'';1' 'h •

fQ) . [Qj\(Q)""(Q)"!Q).[Q)':[Q)", [Q) (Jgl '(Q)',.(Q);'[Q)':,f,@
'. ,

.~'l
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S T O C"K H,U L M S· T I D H I N G E N S A H H O H' S P R I S.
(Tidningens tolaluppiaga: 130,000 ex.)

öre pr rad

Före texten. , , , 2f,
Andra sidan ......40
Tredje sidan.' _ ' 30
Efter texten 20
Diverse-, bytes-, hyres- och tjänsteannonser samt

förloradt och til~varataget införas på smala
I" spalter och är annon~'pl-isetför dessa:

\
OnSkaShyra och platssokande ,........... 12 10 10
Utbjudes hyra och lediga platser 1ö 12 12
jFörloradt och tillvarataget.......................... la 12 12
[Diverse- och bytes- 18 la If,

För skiljelinje i en eller alla upplagorna: 5 öre pr spalt.

OBS 1 För särskild begärd plats beräknas 50 proc. förhöjning å ofvanstående pris.
'Annonser ang. spirituosa, vin och maltdrycker införas ej.

II För Ram tillkommer 50 öre-3 kr. efter ramens storlek.
Födelse-, iörlofnings- och vigselannonser i Stockholms- eller endera af lands-

ortsupplagorna 1 kr.; i båda landsortsupplagorna 1.25, i Stockholms- och 'en lands-o
ortsupplaga 1.50 och i alla upplagorna 1.75. .

Dödsannonser i Stockholmsuppl. 20 öre, i endera af landsortsuppl. 15 öre,
i båda landsorts- eller j Stockholms- och en landsortsupp1.20 öre och i alla upp-
lagorna 25 öre pr rad.

Annonser om sammankomster i Stockholms- eller endera landsortsuppl. 12
öre, i båda landsortsuppl. 15 öre, i Stockholms- och en landsortsuppl. 18 öre och
i alla .uppl, 20 öre pr rad. Annonser om affärssammanträden betalas med vanligt
annonspris.

För annonser i lördagsnumret tillkommer 10 proc. förhöjning å samtliga
ofvannämnda pris med undantag af legala, föreningssammanträden, tjänste-, hvres-,
tillvarataget och förloradt. .

För annonser från utlandet beräknas 50 % förh. å samtl. ofvannärnnda pris.
Rabatt lämnas vid annonsering för minst 100 kr. med 5 % - för minst

500 kr. med 71/. % - för minst 1,000 kr. med 10 %, allt för år räknadt.
~ OB S.! Vid annonsers ajlämnande torde noga angi[vas

i hvilken eller h'vilka upplagor aen tmskas, Är lti detta
angifvet, införes annonsen 'i Stockholmsupplagan. --.m

FÖl' B VAD NYT'l." I DAG? (Stockholmstidningens sammqn-
dJragnaupplaga) gälla samma pris som för Västra upplagan, men annons-
prisen utgöra endast.hälften af Stockholmsupplagaus samtliga ofvan noterade,
sävida beställning för både Stockholms-Tidningen och Hvadnytt i dag?
sker samtidigt. Minsta annouspris 25 öre. Skiljelinje 5 öre.

Stockholm i Juli 1906. STOCKHOLMS-TIDNINGEN.

22
30
'22
16

18
25
18
U

30
35
30
22

la
18If,
20

18
20
18
25

20
2a
25
30
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~"E-MINEN-T"
"

.'.',

Patenterad;: svensk' I Modern ugn för uppvärm- I Ekonomisk!
~I1P~n1ng' ", l, ning ~ vllntllation 'Hy;g1en1s~!

:. ""-Eminentsystemets för~elar:~
,> fl .. ; Jämil~'~ch behaglig värme dygnet ~m. - 2. Sund luft. Ej' tOrr»-ka!nin--
lufU, -:i hvilken äfven , blommor vantrlfvas. Friskluft i riklig mä~gdkan'

" införas och .uppvärmas af Eminentugnen. ......:;3. -Lätt och bekväm skötsel.' ---",
4·rStor accom,odationsförmåga. ~ 5. Ringa bränslekostnad. Enär förbrännings-
gaserna före bortgåendet afkylas till särdeles låg temperatur, kan mellan 80 och, ,
90 % af den i eldstaden 'alstrade vännen tillgodogöras. -' 6. Sparadt utrymme' o

,oc~ billig" anläggningsKostilad. En Eminentugn kan i gynnsamma fall uppvärma .
och ventilera 8~10 rUql i 2 il, 3 våningar. - 7. Systemet är tillämpadt f'or cen-,.
tralv,aJ:mapParater,,kakelugnar och kaminer.' - 8. Äldre kakelugnar omsättas tii,;
eminentugnar" och· kan systemet i de flesta fall äfven införas i äldre hus. - 9.'"
tlglillrnas utstyrsertämpas efter de mest skilda önskningar. :".' , , ','
, ',;,,,< Anvppd' i villor. skolor:',sjukhus, kaserner, bostäder m.• 'm: Efter, insända 'ritningfl,r -
elle:~ uppgifter, uppgöras projekt och kostnadsförslag. Begär prospekt! '" ol:UFT FÖ R,DE L NIN GSFILT E'It: ,

f ' . • - .•

) 1- • ,-,

"Patent. ' j. ' Rationellaste och I
Guldmedal] , ,billigaste

'I, Lie%~ 1,905. ventilationssystem ..

FÖRDELAR:
,,,A. Luften " . o ,

; 1:' tillföres 'rummet direld utifrän ; 2. 'inkommer uias» 'drag; 3. bibehÄner
, sinauppjriskandeegenskaper; 4. t'enas dessutom från damm m. -m.
',' " B: Systemet, _,

",; 5.erfordrar,)nga Särskilda apparater eller källärrum )ötuppväriiming ,.I'

"eller befuktning af luften; 6. ställer sig billigt vid anläggning och under.drift: _I .'

, 7. är enkelt i skötseln; 8. tillåter en förminskning af rumshöjden (värdefull vid
'nybyggnader); ,9:, låter sig utföras äfven i äldre byggnaderv där andra' ventila- ,,'
,tions'gystem' antingen varit omöjliga eller kräft betydliga kostnader; 10. kan ut-'
. föras i för ögat tilltalande form och är användbart nästan öfverallt.' •

." Lämpligt"för~ boningsrum" skolor, sjukhus, kontor, fabriker,\.S~mlingslokale~.,
'järnväg~vagnilT, kajutor-m. m..
.? Flere 'anläggningar i Sverige utförda. I utlandet öfver 5,000 'i, bruk.

, ," • Begär prospekt!

Grand' p~ix:
Hyg.Utställnirig~n I

Paris ,190A-.!.

o ,

,GraUs-värmaren "SURTUR"
,Ingen eldning:, Ingen underhAlfskostnad, ,

" Om apparaten t. ex. inkopplas till den frän en kokspisel ledande rökkanalen kan man yratif,
~. ~tppvä,.,naJ_närgränsande rum eller tambur, antingen i samma våning .eller våningen öfve:r och - på \ }-

,gru1!-d af Surturs förmåga 'att reglera draget - sparar man qessuw>n ej obetydligt med sptselbränsle.
, '. Be,!Zär prospekt! .

Ven:till!r; nyckel-, 'klaff" balans- och jalusi-, praktiska oeh billiga för varm- och friskluft,
evakulttion (immspjäll!) och cirkulation, Galler, ornerade, jalusi, och spalier-, Bökhufvar.· I

M ~ \ regel å lager. Begår prospekt och offert.
" :Närma~meddela'r:, " ',,- " .,
.,,: ,.'INGENJÖR IVAR LANDGREN.
-,Byrå för uppvärmnv'oeh. ;yentiIationsanläggningar.Öppen9 .f, m.-7, e" m.

o, Allfu. Tel. 45 03.., Regel'ingsg. 99,' "Telegramadr.t.
. : Rikstelefon 6907. ' Stockholm. ,Värmeventil.

'/
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4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ . ~

t Återförsäljar;e! ~
t, ' , ,köpa Edert kaffebilligare än ~~ · t hos oss. Våra kvaliteer äro ,.
t( In e .de bästa, de köpas direkt ,.
~ från produktionsorterna, äro l4
~ ' omsorgsfullt utvalda, väl 1'0-, {l"
••.• stade, särdeles välsrnakan- ~'
t( de, men likväl billiga! ,..
t( k' , Jämf?r gärna vårt kaffe )t,~ on med hvilket annat som helst .~'t .'. och köp sedan det bästa. {l
V' Ni kommer då 'alldeles ~
t( bestämdt att göra Edra in- )t
~ köp uteslutande .hos ' , ,.t ni ,lt~~:'~~I~l~~~~~8 ~
~ ~
~~ ~ ..~ ~

o. L. LUNDHOLM,

Skrädderiaffär,
Barnhusgatan 2 (midt för Hotell Fenix),

Utför beställningar, med största noggrann-
e het, såväl' uniferm- söm clullt arbete. Billigaste
,priser garanteras. Nytt sorteradt lager at

göda in- cch 'utländska 'yger. Elegaritsnitt.
, Mottager äfven reparationer.

1\lIm. (felet. J5301. '
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"·'Advokatfirthall. '
.tDletcrantz~ :Dålen l'Appelbom

'/:~~_,;,:~:,30,Ji),pottninggata'J1 30 '.' "
• ' ,'."" , S T O C K H O L M. t,

,,', ~ .~\ ~" . i < , '

Allm.vtelefon 98 74 .. ,.~ ,Telegramadress,: »LlLlUS •. , <So, .Rikstelefon 9874\ .

Innehafvare :~.•

"'IVAR LAGERCRANTZ ,I,
Juris Kandidat ?i::

e.. o:, Hofrättsnotarie.

HJALMAR DALEN ,l,
vice Auditör. Ledamof af ?l'

. Sveriges Advokatsan1fund.
e. o. Hofrättsnotarie. Ledamot
af Sveriges Advokatsamfund.

NiLS ,APPELBOM

RÄTTEGlNGAR BOLAGSBILDNIN,GAR
INKASSERINGAR! I BESKATTNINGSFRÅGOR
BOPTREDNINGAR _ ,LEGALA HANDLINGAR:' ' ,

Kommissionärskap. vid" öfvei'rätterIia och administrativa verk saiui
. äfriga juridiska uppdrag. .

"_ '_'Ko~tC:tstid:10-'-:'4: Personlig mottagningstid: 10-11".274:' / ;~.
"";=============;=..;=========='=

*.-1'/
"

. ",._' cxt, ; -; .;'

.~.:'Eldsläcknlngsapparaten

',VENl \)1(1 '
',! ~ '

jämte alla slags Elektriska maskiner,
\bå~dainpor,glödla~por ~ch

kolspetsar .säljas till
': .,.,' .. ,-' ~
"bil)igaste pris

, af '.

",~'·'mehrens,.~8t Weftermark
. Berg'~gatan 7 B I '

RIKS 8569.

,,' ; ,AL;:LM: .t9~;44."

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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.

Åfde::lf:~ou::;r:mg 1~Brunkebergstorrr 1'~
o. inackordering, ~

egendo:~r::.~~äljnlng 2 tro
Allm.8440. .• Mottagningstid 10-4 .•

Riks 24 52. ,

Telefoner:

Afdelning
för

platsanskatrning:
Allm.8438.

förmedlar

~nskattap

lläl1attinnott, Vättdinnott, llffäl1S~, Sällskap SM,
Hashållsbitttäden samt Siukskötettskol1.

~~~j~-_.- - . ·~t9'0S~--, ~

förmedlar . Uthyr

Inaekordertnq möblerade, och omöblerade"

iV å.nin~a.I',

®t0cbB01r9" l\um *-
<

lec~Js0pf~l}, pommaItnöjen.
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i STOCKHOLM
,,,',',;:(06"Sveavägen ,,106.

,.... '" -:1 ' '

: :,R/kstelefon 848. ,Allmänna Telefon 6389. .:
" I·' .

, " $IZandinaviens största fabrik L .

<a:, '

.• för Gementarbeten..•
, Utför

°B,etong~under, Palninaar.
r : r' : och Dammbyggnader ',,',- '. " ."
. 'Ar~eJ.!ad"beton enligt system. Hendö;blque ",,,

Grand Prix vid världsutställningen i Paris 1900 •
, .' samt arbeten af oj'

, Cement" Asfalt,' Mosaik,Ma~mor och ',Gips.:l

':.,'" Vlktorlagolfplattorl
'f Maskinp'I'e!Jsade dränerings'I·i;r af 10-58 cm. diam •. ,'~.

Köhlers patenterade ce men ttak pfa t tor. ,,'
'-:OBS~I>';Gipstlielen'föreldsiil(f!a:bjliIIN(ig:och' Y:iiggai;.
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-~
, ._=~

, ~ ~
.Fe~~~~~~:~~~el FERN I'S S- 'l:~;~:;~:;:~:,II ~

Stockholm. ' 'Stockholm. II
I ' , I
i AKTIEBOLAGET III

. wm . STOCKHOLM . ~

I FÖRNÄMSTA SPEClALFABRlK l (3lN ~ ~
BRANSCH l SKANDlNA VlEN. 111

Tillverkar .alla slags: ~
KOPALFERNISSOR för in- och utvändiga ar-: ~.~

beten, vagnar, ångare, segelbåtar, möbler, ~ i
golf, linoleummattor, järnvaror m. m. II i

SPRITFERNISSOR, svarta, bruna, färglösa och ,~ i
kulörta; ~l(ffi!

GLASYRER för bryggeribehof, gjuterimodeller 11~~
och maskiner; 1

1

I1 '

MASKINFÄRGER, matta;
LACKFÄRGER för person- 'och godsvagnar; ~
JAPANLACK, hvit, svart och kulört; ~
FERNISSOR för BOK-, STEN-och BLECK- II

TRYCK; . . . ~
FÄRGER för BOK·, STEN- och BLECK~TRYCK, I

svarta och kulörta; I
VALSMASSA och VALSGJUTNING;
PUTSMEDLET»TRIUMF:) pomada och pulver.
Expört till FINLAND, NORGE och DANMARK.

RIKSTELEFON : ALLM. TELEFON: Järnvägsadress :
STOCKHOLM 318. 5037 & 6144. ALBANO.
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,:1:,&,''S~d8rn~r~lmDort·Anf~~olåi'
i;~ ,-'STOCKHO'LM',,- 'A"
<;~ .....Importörer af. aUa sor~rs' . ~

'Val'umäl',k·e., ' ',~ Vlll'umäl'ke.

Ste,nkol, .Antr~cit& Cokes.
•' •. h •• .~ " ,

'Lager af:
"

Prima rökfria Waleska Stenkol

, " :R'ewcastle Ångkol.

Southyorkshire Stenkol.

» ~äJl,ugDSkOI.

» ' $mideskol.

> Hushållskol.
, ",Steukolsstybb.

~ -" ,.
,.Maskinkrossad Antracit.

- ,. '

"

c.,:'t:, ' '~. ,t ;Westfalisk ,gjutericokes.
"" '.. ...Engelsk ICamincokes:ochGasverkscokes.

, : - • ',": • :<'>; ,: Pöley, :Bt1quej;j;~r. .'

'~. G.~~d8rMr[sImllllrt-Akti~oola[
·-li~tor.:J"'lSluSSplanl,··.. Förman '.'
, '~':~:.;.;, ".h;;.(~~n~~~t_a~el,J.~set). ,,' , l ,',Allm. -,tel. Maria:,7'S7:"

·"',;3,Allm."'fel.2082. RiRstel: 575. ',;, ..» .,' ,'/(;:1';', c
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OscarEd~. E'elUllds
Snic'erifabri,s A'tiebolags Nederlag ,
22 Birgerjarlsgatan 22

Allm. tel. 155 00. Rikstej. 5'720.

Föreståndare: .

Oscar Ekelund.
---,--- -

Specialite :,

EKMÖBLER.
Största lager i Stockhol m 'af

Salsmöbler,
Kontorsmöbl~r,

Herrumsm.öbler,
· Fantasimöbler

Amerikanska skrifrumsmöbler
m. m.

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

BILLIGA PRISER. FÄRM EXPEDI~ION., .

.•~ .•~ '.•~ .•~ ..;' ."~"~ .S' .. S'
" ,
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o Afd. för Finaste

o , .Herr-Skrädderi
efter Engelskt mönster.

"Alltid nyheter i Engelska, SkQttsk~
och Svenska tyger i högfina och

medel-kvaliteer.

====

Afd. för

Fullständig och välsorterad

Herrekip'ering·
i ..~PECIALlTE: .

Hattar, AMÖ-,ssor,.alla .sorters Underkläder, Bättre Skodon, af Kem-
bels .~välkända. handmetod. Oaloscher,Reseffekt~r, Säng-,

. Res- och Uäst~filtar' m. m. . -
•• c; ~A:fdelning för .. _

.,' ·,B.ättreHerr-Kläder."
Elegant snitt, Välgjordt arbete. Egen tiU~erkning~

. ()fVer~Rockar fr. 25 kr. till 85 kr., .Kavaj-Kostymer' 'fr. 25 till 65
'ki·. 'Smoking, .Bonjour- och Frackkost'ym~r,. Sportkostymer.

~:Ulsttar;\Impregn. och Eng. Gummi Regnrockar, Jagtroekar.
. . 'Nattrockar; Res- och Promenad-Pälsar samt kläder för Ynglingar.

- ",c;'. Afdelning: för fina B ·KI··d· .. i. !illa·" ..
. ' .:'( .Qchvälgjorda·. arn~ .a .er: st9rlek:ai:,.

. .... '. ,:':. ',.' för Gossar och Flickor~" .... ,
, / F6rstklassiga "prima varor. . Billiga' bestänida .priser ..' . ·

.. ,',74 o. ~8 Drottningg. ~4 o. '78.(~~:::g~r)
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Stockholms Stads Sparbank.
Stif~ad år 1821.

Hufvudkontor:
19 Fredsgata n,

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

Rikstelefon 3 60. Allm. telefon 79 35.

" Afdelningskontor,
öppna helgfria dagar kl. 4-6 e. m., i följande folkskolel~kaler:

Brunnsgatan 11,
Handtverkaregatan. 17,
Saltmätaregatan 2,
Linnegatan 37,
"I'immermansgatan 28,
Tjärhofsgatan 15,
Svartmangatan 22.

Insättni~g äfvensom uppsägning af medel, kan göras såväl å
hufvudkontoret som vid afdelningskontoren under ofvan angifna e~pedi-.
tionstider, hvaremot uttag sker allenast å hufvudkontoret mellan
kl. 9-1/23.

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

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

Obs.! Lån mot namnsäkerhet för~komma icke. '
Motbok skall årligen under Februari eller Mars uppvisas l Spar-

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. .. .' '1 insatt kapital å 334,643motb.kr. 173,6\5_0,081.41
Under åren 1821-1905 uttaget » •• ~ •• , •••••••••.....• » 169,364~822.52

delägarue godtskrifven ränta » ,34,200,595.75
Vid 1905 års slut utgjorde insättarnes behållning kr. 38,382,693.50,

fördelad å 80,620motböcker.
Sparbankens reservfond, till hvilken all af rörelsen uppkommen

vinst afsättes, utgick vid 1905 års siut till kr: 3,725,051.3 O.



. ,

Rudolf Österberg
Specialite :

Kungl. Hofleverantör •

•Segelmalteri och

Tågvirlteshandel

, .TELEF0:NER:

Kontoret Allm. 25 02. )

Boden l 20 OS
Verkstaden f »

Privat »30 65

Kontoret Riks-' S 66

Privat »57 56
Rindö » 10

Lager af: .

Yach't- och

Skridskosegel

. TAGVIRKE, SEGELDUK,FLAGGOR,-

BLOCK, WIREROPE M.. M.

Adresskalendern 1.906.

ti11ntrust~ing af kuttrar. och större fartyg.
6 a .
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-(lösta Sunde/jus.
I

Drottninggatan 88
(Central badets hus)

STOCKHOLM .

.Lager af diverse byggnads artiklar :

Takteget och nockteget med eller utan glasyr.

Fasad. och Bektädnadsteget, alla färger och storlekar.
Gtaseradt teget till såväl fasader som innerväggar (Specialite ., s. k-

I

Badanstalt-tegel). .
Fajansväggplattor, från Villeroy & Bach, Mettlach,

Majotikaplattor till möbeldekorering.

Porstinsdiskar och uppsatser för butiker.

Holländska kakelplattor i Delft-stil m.m.
Emaljerad väggplåt (imitation af fajans) för toalettrum, kök etc.

Metttacher golfptat~C?r, 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.

Lincrusta-retief-tapet och panel, imitation af gyllenläder och
träskulptur.

Prismaglas i järninfattning _för dagsljusets inledande i källare.

Korksten, Takpapp, Ruberoid, Gips m. m.

Specialite:

Vägg- och golfbeklädnad i butiker, kök, bad- och toalett-
.lokaler, maskinrum, bryggerier, laboratorier, bageri-
och 'mejerilokaler, stall etc.

Rikstelefon 8697. Allm. telefon 56 54.
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. ', '(Inneh," C. M. SJÖS~RÖM) .

Yågfabrik.
Rikstelefon 4805. Allm. telefon 7947 .

.,Mästersamuelsgatan 57.
Tillverkar och _ försäljer

f Bafans-, Disk-, Decimal-,
Centimal-, Person-, Gods-,
Bagage-, ~reaturs- och
Vagns vågar m. m.

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

JOHN NYHO,LMS,':,
:1: Måleriaffär.:I: .

Villa gatan 5 Il 7
STOCKHOLM

rekommenderas
Specisilite:

·VE'LOURmALNING.
GL!ldmedalj å, utställningen i Bryssel 1906~:'I l

~.'~ ~ ~ ~ ~. ~ ~ ~ ~ ~ 11 tA' ,;' '.'; .. ,
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~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.fF - . . , ~.~

~ ~\t~ AKTI EBO LAG ET· I.'~
~ ~

\t~ N BI H d I.'~~ va blå an ~
~ ~~~ STOCKHOLM ~~
\t~ . .' I.'~

!Färgeri, Kem. TvättI
\t~ - I.'~
\t~ c:.. h k ' t ··tt . ,,\\t~ I argar.oc em. va ar. i.'~
\t~ K t O" f k Kl" d . K ,,\\t~ os ymer, verroc ar, a nmgar, appor, i.'~i Pälsverk, M~tt~r, Dukar, Draperier, ~t~
\t~ Gardmer m. m. I.'~
~. ~
\t~ Inlämningsställen: I.'~
\t~ I.'~\t~ Holländaregatan 13. Birgerjarlsgatan 7. I.'~

. \t~ Allm. Tel. 4633. Allm. Tel. 125 09. I.'~
\t~ Brännkyrkagatan 2. Hornsgatan 11. I.'~
\t~ Allm. Tel. 34 39, [I Allm. Tel. 17 25. . I.'~
\t~ I.'~
\t~ Fa.brik: I.'~
\t~ I.'~
\t~, LÖ F H O L ME N I.'~
\t~ I.'~\t~ Rikstelefon 5:5 7:5. flUm. Tel. 34 26. I.'~
~ ~~~ 4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a~

=--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'7"
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, .

(G,OLF och VAGGAR fogfria]
. \

garanteras. ;;; -

. /' UTF6RES: Hvar, hur, 'när som helst i~na
färger, i alla tjocklekar och å alla undedag -..

TlUverkas och, försäljes rör, SVENSKA LINOTOLBOLIGET
• , ,o"~ ~.~

af

<····NyAAKTIEBOLAGE:T'
\, ··BETONG

. "

, I

"

STOCKHOLM.
,A·ld. ;

GIJTEBORG •

" 'ÖfVer ~ela Skandht~vien lämnas gra.tii.kÖsinadsberäkningar och utfÖras
<,ar~.eten· /B!lt~ng, speciellt [ärnarrnerade.konstruktioner, grundläggningar,berg-.
,'-!P!!Dj~~!ar, _~ålni~6a~, ;äg., va1telJ·, brQ-, k!lh !lamn· och doekbyggnader.. .
l..'~.~.;Iidd., ,r.tn'gar.'A.Sfal~ar~et\ln~.;Särskilq afd.eln!ng.,~ed asJaltsy~~ar, AIl~ slags. _1'- .
jtJ~~Wll1gar...oslllk. PI~ttor. Trappor. Uthyr .alla slag~.3fPtltsmaskmer.. "

'n -'., ,. '. ' \ • 4, - -

.' .. .,.. . I'

'v~tksiäliållde direktör.; ARV10·WINBE.flO •.•.
I ~.~~.. :' ..;.;.",

'.~onto", ..konstruktionsbyrå, laboratorium, verkstäd~r;
smedja; upplag, automobif- och. histstal1ar .

'. 19 • ODENGATAN • 1'9 •
.. TELEFONER : Riks. 94 66 • 5349 :' 2'711

. Al1tit. 9466:"": 53 49 ~'99 4:5

* -



- 70-
J

Aktiebolaget AUrO
24 Birgerjarlsgatan ,24.

Verkstad 129 Birgerjarlsgatan 129.

. '

Försäljning *' Uthyrning * Reparationer
C' a f a iltomo b ile r. r»:

" ,...•. ...•.• ~
Person- och Lastautomobiler, Omnibusar. '

.~. • - :-. I" _ . ~ ~ ••~... ._. •. "",:.~ ..•..... , ~~ >=.- .

, Sqlida,: tystgående, eleganta.
SpeGratr:r:±ärke'I'l~ .-. o•• c" ..,;.' •. :., ,o •• ""J'<~,..;",,,,.._ .., _,,

MOTOBLOC :
~ : "} '.':.' .• " J. _,' ,,- ~ ~'· .•::s-ri"~;-· _,_.".~... . c I' • .'

.• -!..:J '~l~"'~~~_ •• '- COTTT7T:JDE'.iI a '. ,J..i.L!.l. Lb ..(:1',•.-::-C .' .: )

.,:~g-'lI<r.katåiog~~. ~';'''·i ".-; .: ',~
OlEllO RiksE323~ '1l1I 00 .su«. 99 7'J._D~[](Ji

L.;~=Å-~t··~l'~~~'·'b;;"'.a' , "'g"" e', . 't'~'_:"- :41'.1,,:r:e'~~,',J
"" 1\ '."\7ie'ul ' ., '"'R UT't .- .. ~ -,.'. (. -. . > _ •• - ••. - - -' ,. ~ ,.' •• •

, "
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e .• ·:~~~p1"tS:·K~mu(antba"<Iel
, :," :'J" , ' " ", '. ,S'1:\otrKH~LM ',"

04engatån 3~Al/m. C(JI.6Q05 Al/m. cet..6205

Re:kommenderar sHI :nyavälförsedda.lager af.

--,,-~~;'-'
GODA .vARQR. L.O::.______..

J . ,'j " •••- ••••.>/:' ~"';>"i\·,-::'."~ ,

,:'tIt~ERATA PRISER .
. I . ~',,:,. ')'/""-:"

I : •.~ :'":./('~;.", > ~~

II.,.
."

Alla slag af kryddor, bågerifärgor,
oljor o, essenser, benzin, terpen:,
tin, emaljfärger.denaturerad sprit, ; ,
maskinolja, hartz, lack, lanolin, "
vaselin,km-ibid, <bUnwrax,'· bläCk,,' \
fönsterpapper o:iböJriull, v'axauk,
baduteneilier.vputsmodel .afulla ... "

slag m.m. ; 'J •

Kemikalier,· GU~llmivaror, För-
, bands- och Sjukvårdsartiklar,

Bandager,Pi1l1'ynlerier, Tvålar,
Mun· oG.hHårvatten, Kammar,
Bo'l-sth"cl:m;';ni,.ifra:no.e förnäm-
st;·in·:o~li rit1änd~ka·firmor.

El1ik- SvanstltÖm ..
,'o ._ . ,'."~',

\..,

'HEtKES-· ,SKRIVINSTIT,UT.:
Ar;m.. Tel. ',,<. :-':'." ';~'.; ,',~'. -' 0,° Allm. ro,
Brunkeb.. Drottrlln'ggatan 4911 (privat) ,4 "

3314. ~ Spånga 5.,

'::{;'~,li,äindsti~a!;;'.tv1,åsl9"·Skfi V n-rng:'Stej);6~raf;i. , ,
, (Grundlig undervisning meddelas i alla':. mode'rna stilsorter-

.såsom Affärs- pep' :S:aI,l<il~tih,.RubriJkstiLT'ys~,~stil, Vinkel-och
R;un,dskrift' m. "fl: Undl31;~lsriifiieIi;sk~T"p'å/grundval 'aN Kgl.'
Hovkalligrafen C.O. Heikes av skolmän erkän:da och i vårt:·

. land. ~äsfå ~och,:lnl;l~t.,ispq;iddfl'.~kriv:Ju;yto,derr:'
. .O::c ,

, FÖl'estånd~pe:L. HEIKE.,
lärarin,\l~>,i ·f~J}.tning oclTvälslglvJjipgtyisJ.. Kgl, Skogsinstitutet, Stockholms Bor-

. "::·t'-J.::%'?'!~":'!:;~",;,gii~~~~~"q1~'' ..~~\m~~~-;!rb:~~Ij~Ii~\iftit;.,~,_., " /_:,;;~';';.

,.,; ···OBS.!· For ett gb 'resultatgaranteras. . -,
,_~:<;#~;öalligrafiska,arbet~qo9h rensl<riVIJ\IJg.J9r,;m.~skin. 4tföl'as: _
·'Pö'J:s.ariA\'i:lk>i:ia v-"'R:E1i1t'es' p~·6~dJ4:tti~.I<J:,sk:ri'Yb~d~e'.t"s~mi~HaUia>

Sk r;rvrn aski ner.' .:';:~,~·,$:'~~~~~ftr'i/"o,.;,,»·:i<'.:"" '.
, .'...

,.
,'

I • '. o,.
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HALLBERG
"

;"Hofjuvelerare
STOCKHOLM.

Försäljningsbod

6i>J Drottninggatan G.'
Filial:

Göteborg

Gstra Hamngatan 44.

f '

Fabrik
, ' '

Berisgatan 29, 31. .
Filial:

Malmö",

Östra 'Hamngatan l

Juvetarbeten,

Guld-, Silfver-" och Fa,nta,sia,rb eten.

. Bo~c18ili o~
f . • ~'•..

Itill lägstapris -efter dagens kurs:å silfv~'r.

- '

Obs.! Stort lager af prima svensKt nysiHvBr.. ,

> • •

Obs~! Gam1a juvel.m;Q ,guld, 9~:h,sjl~~
-: • _'. ."•• -·0

uppköP" "o~tant; ;1"'"

~ , ,
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Register
öfver' de Adresskalendern upptagna annonser.

Advokater 2 b, 21, 2;3, 24, 4'5,
47,51, 52,52, 53, 57 o. å

kartan
AfIoppsledningar 831
Ahrneberg & Co, Thure 45
Aktieb .. Auto............ 70
- Eklunds kafferosteri 56
-, Ekmans Nya Snickeri-

fabrik 36, 37
- Eminen.t............... 55
- Grohmann.å Eichel-

berg ä kartan
- Hallbergs paraply-

magasin ,ä kartan
- Hygyrea 49
- Keros å kartan
- Leidesdorffska Fisk-

.redskapsfabr .... ;..... 47
- Lidingö villastad v. [5000]
- Lux ,........... 44
- ~Nitrammon' 4l

Nya BIll. Hand...... 68
- Schäffer&Budenberg 19
- Skånska Cementgju-

teriet 59
- Sleipner : [8220]
- Stockholms Antikvi-

ters-Magasin
- Stockholms Handels-

bank 832
- S'v~nsk Express 811
- Svenska.Automatfab-
. . riken 40

Tabacos 'ä kar-
tans konvolut o. 30

John Wall.:.......... 85
Wiklunds Armatur-

& Metallfabrik ... 684 b
Allm. Ilexpressen ä kartan'
Allm. Lifförsäkr.bolaget 386
Almgren, W., Guld.; Silf-

ver-' & Silkesbrodös... 29
Aluminium 20, 385
Ammunition' 33
Anderson, F. & C., ä kartan
Antikvitets-Magasin,

Sthlm s, Aktieb. 50
Antracitkol 61, 806 samt ä

kartan
, Appelhom,' N. H., e. o.

Hofrättsnotarie .. :... 57
Arbetsäkdon ......•..... 831
Arboga Margarin å

. kartans konvolut

Arcus, Betonbolaget [5000 b]
Armatur 684 b
Artificiella ögon (f. uppst.

däggdjur, fåglar och
fiskar) .

Asbestartiklar .
Asfaltarbeten 26, 42,
Auto, Aktiebolaget .
Automatfabr., Svenska

Badhus..................... 36
Badkar..................... 32
Badrum 816
Bagare... ä kartan
Bandager, Bråckband 39, 49
Bank, Hernösand's Ensk.,

97, 98
Bank. Sthlms Ensk .... ä

bakpärmens innersida
Barnförsäkring 386
Barnkläder 63
Begat, E., 26 o. bokmärket
Begat, V., ä kartan
Belysnlngsauläggningar 44
Bergqvist, Edla 21
Bergström, Paul U. .. .. 63

50 Betonarbeten ... 59, [5000 b]
Betonbolaget Areus [5000 b]
Biljardbollar ä kartan
Bjurholms Porter 804
Björkenstam, Fr., Sthlms .

Expressbyrå kB. ... 801
Bj örstedtaka skrif-japråk-

o. handelsinstitutet... 52
Bleck- och Plåtslageri 32
Bokbinderiarbeten 805
Bokslut 52
Boktryckeri... 383
Bonell, F 53
Bosättningsartiklar ä k~rtan
Bouppteckn., se Advokater.
Bran dförsäkringsaktie b.

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

bol. Svea............ ä
främre pärmens innersida

Brodös.guld- och silfver- 29
Brädgårdar 36, 37, 50
Bröderna Edstrand ä kartans

framsida
Bultfabriks- Aktiebolaget 17
Butikinredningar ' 36
Byggnadsarbeten...... 23

Byggnadssnickeri,
.Ekmans 36, 37

Carlberg, Gustaf......... 43'
28 Carlsson, C. M•.......... 831
17 Carlssons Söner, C. A .... 831
59 Carlströms Nysilfverfabr. 803
70 Cementgjuteri.. 26, 59,
40 Centralvarmapparater ". 55'

Charkuterivaror 2 c,
Cigarrettfabrik .. .. . 30
Cokes 61, 806

Dagens Nyheter 46
Dablbäck, S., jur. kand. 51
Dahlheim & Engström,'

Vinhandlare
Dalen, Hjalmar,. v. Au-

ditör :.. 57,
Damkonfektion '.... .. 21
Dekorering ä kartan
Distribution af cirkulär

och tidskrifter 801
Djursholms Villastad 685, 686
Droger..................... '.\,2
Duschapparater ........• 32"
Dörrar, Ekmans .... ,'.... 37

25

Edstrand, Bröderna äkarta~s
framsida

Egendomsagentur 23, 47, 58
Ekelunds, Q. E., Snick.- '

fabr. A.B. 62
Eklunds kafferosterf v.. 56
Ekmans Nya Sniekeri-

fabriksaktieb 36, 37
Elghorn 28
ElIqvist, Oscar o. Ernst 688
Emballeringar,äkartano.801
Eminent, Aktieb. 55
Eriksson, E. G.•.. · å kartan
Express, Svensk, Aktie'

bolag" Göteborg 811
Expressbyrä, Allm, Tlexpres-

sen ä kartan
, , , ."Expressbyrå, Klara 29

Expressbyrå, Sthlms 801.
Expressbyrå, Södra 808
Expressbyråer, å kartan

29, 801 o. 808

Fabrlks- och Handels-
Aktieb. Hygyrea...... 49

.Fahnebjelm & Co.. :.... 816



Fernissaktieb., Sthlm... 60
Fernissor ,. 60
Ficklampor, elektriska 65
Fintling, K. 68'1 a
Fiskredskapsfabrik 28, 33, i7
Flyttningar verkställ. 27, 80 l

samt ä kartan o. [8220]
Fogelström & Hilde-

brand ä kartans framsida
Fotogenkök , 32
Fyrverkeripjäser 33
Fägelägg (prep.) 28
Färger •.................... 60
Färgeri 31,68
Fönster, Ekmans......... 37
Förbandsartiklar ' 49
Förgyllning , 74
Förhydningsmassa 38
Försäkringsaktieb. Hansa ä

kartans konvolut
Förtenning 32
Förtullningar 27, 801, 811

Galoscher .. . . . . . .. ä kartan
Gal vaniseringsfabrik ... 74
Gardiner .. , .: .... '" å kartan

samt vid [1001]
Gardinstänger 48, 49
Gasledningar 816, 831
Geijer & Co 807
Gillbeeg, G. (Grycksbo) 810
Gipsarbeten 59, 66
Glasförsäkrings aktiebo-

laget, Svenska .
Glasyrer .
Golf trä .
Grafvärdar .
Grohmann & Eichelberg,

A.-B., å kartan
Grycksbo Pappersbruk 810
GnId-, Silfver- o. Silkes-

brodös 29
Gödningsämnen 41

Hallberg, C. G., Juvele-
rare ' 72

Hallbergs Paraplymaga-
sin ä kartan

Handelsinstitut . . . . . . . . . 52
Hansa, Försäkrings.

aktieb. ä kartans konvolut
Heikes skrivinstitut ... 71
Hellstrand, C. A., Brand-

o. Lifförsäkringsbolag.
Svea ... :..... å främre

pärmens innersida
Hernösands Ensk. banks

notariatafdeln 97, 98
Herrekipering 63

o. ä kartan

- 74 -

Hoffstedt, Herman .
Hofgren F. F .
Hollenius, J. F.,

Jnrid. Affårsbyrä .
Hultgren, O. J .
Hvad Nytt i dag? .
Hyfleri ...........•... 43,
Hygyrea, aktiebolag .. ,
Hyresbyrå .
Hängmattor 28,
Höganäs - Billesholms

Aktiebolag .

liexpressen, Allm., å kartan
Inackordering anskaffas 22, 58
Inkasseringar 2 b, 21, 22

45, 47, 57
Instrumentmakare, ki·

rurg , 39

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

Jaktgevär , 33
Jansson Carl, Möbel-

affär ä kartan
Johansson, Carl. sid. [1000]
Jonson & Co, F , 50
Juridisk Affärsbyrå 24,
Juridiska Affärsbyrå,

Stockholms 21
Juvelerare 72
J~rngrindar 384

42 J ärrikcnstrnktioner 38'1
60 Järnstaket .. , , .. , 384

37
27 Kafferosteri 56

Kaminer :................. 55
Karolinska balsamerings'

byrån 808
Kassafack sista

pärmens inre sidao.Tl s , 832
Kemikalier 42, 49
Kemisk tvättanstalt . . . 31
Kemiska artiklar 49
Keros, Aktieb. ... ä kartan
Kirurg. instrumentmak. 39
Klara Expressbyrä...... 29
Klein :.. å kartan
Klieheer 383 samt ä kartan
Kloakledningar 831
Klädeshandel............ 86
Kokapparater ... 32, 68'1 b
Kokgasapparater 831
Koks 61,806
Kol· o. kokshandl. 23,61,806
Konservering af djur,

alla slag 28
Konst- o. skönfärgeri , .. 31

'Konstsmiden '384

Konstsvarfveri ... , .. ä kartan
Koppar-o. Zinkspik 20, 373
Kornischer 48, 49

24 Kraepellns byrä,f. d. ... 35
41 Kranar 19, 831
54 Kijtt- o. Fläskaffår 2 c, 34, 70
50
49
58
47

23
802

Lagercrantz, Dalen &
Appelbom .

Lampor .
17 Landgren, Ivar :

Larsson, Carl (Karolin-
ska balsameringsbyrån 808

Laurins, C. F., Söner ... 48
Leidesdorffska Fiskred-

skapsfabr. Aktieh ... 47
Leksaker, mekaniska .. , 65
Lessebo papper, J. Lind ,39
Leufvenmarks Bokför!. 383
Lidingö villastad, Aktie-

bolaget vid [öOOO a]
Lifförsäkringsbolag, ä främre

pärm. inre sida, kartans
konvolut o. bomärket

samt 386
Lind, J., Pappershandlare

en gros 39
Lindbloms Juridiska

Affärsbyrä i7
Lindgren & Börgesson

Målare ä kartans framsida
Lindhe, R. W., Advokat

å kartan
Lindmanssons Bokbin-'

deri-Aktieb, se Normans
Lindner, C. J. 53
Liniering verkställes 805
Lundgrens Fiskredskaps-

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

Byrå , .:. 2 b
Lundström, J oh. & Co

A. B..................• 806
Lundwall, Sven, & Nordin,

Robert, Advokatfirma 45
Lux, Aktiebolaget ... ii
Lyktor 32, 384
Lysapparater 831
Löfgren, Zetterquist &... 48

57
32
55

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

ä kartans konvolut
Marmorarbeten 27, 59
Maskinarmatur , 19
Maskinförnödenheter 19, 85
Maskinskrifning 35



Matsilfver ... ::.......... 8031 J'almqvist & Östlund.
Mått- o. Möbeltyg å kartan . plåtslag. 32
Mehrens & Wettermark 57 Papper alla slag .,. 39,810
Mejeriprodukter 45, '70 Paraplyer å kartan

.Mekanisk Snickerifabrik, Parkettgolf: Ekmans ... 36
Ekmans .;.: 36, 37 Patentkontoret, Svenska

Mekanisk Vagnfabrik 831 å kartans konvolut
Mekaniska leksaker 62 Paviljonger 36
Mekaniskt Stenhuggeri 27 Pettersson, P. G., sko-
.MerkantilaB~rån å kartan makare Il kartan
Metallbolag, Akerberg & Platsanskaffningsbyrä .. , 58

Heliströms 20 Plåt 20, 85
Metall- & Mässingsarbe- Plåtslagare 32

ten 20, 32,~8°5 Porterbryggeri. 804
Metalltråd 20,384,385 Portföljfabrik 805

[82l9J Protokollsföring 45
Metalltryckning 32 Punsch 25
Metallurgisk Teknisk

byrå .,,~ 23
Metallväfveri .......•. [8219]
Minuthandelsbladet 383
Munksjö papp, J. Lind 39,93
Munktell, se Gryeksbro 8H)
Målkär! 20
Mälaremejeriets Parti-

affär ... o" •• , •••••• å kartan
'Mälarrestauranten ..'. Il kartan
Mätapparater för vätskor

, 684 b
Möbelutställning ... å kartan
Möbleringsaffär o ••••• å kartan

samt. 62 . o. vid sid. [10001

Naturalieaffår 28
Nauckhoff, Henrik [5000 b]
Nitrammon. Aktieb. .... 4'1
Nordfors, A., Skomakare 84
Nordiska Möblerings-

Aktieb å kartan
.Norgren, K. H:, Maskin-

.vedsågeri ,.. å kartan'
Norgren, Wester &, Sten- .

huggeri 27
Norrmalm,SlakteriA.B. 34-
Normans Bokbinderi

Aktieb. 805
Nya 'Blå Hand, A.-B.... 68

. Nyberg, Th. E., ......•.. ,86
Nyholm, John 67
Nyquist, C. J. & C:o

Aktiebolag 384

Oldenburg, Uno, v. Hå-
, radsh., notvpubl. .

Oljor .
Omslagspapper.. . 39,
Ordensdekorationer -bro-

deras .
Ornamentssmiden .
Optiska varor," .. .' .

Skolor : Björstedtska:'
skrif-, språk- och han-
delsinstitutet 52

Skomakare : 57,84
samt å kartan

Skrivinstitut Heikes' ...71
Skromberga Stenkols- &

Lerindustri-Aktiahnl , 17
Skrädderiaffär. 50, 56, 63, 86
Skånska Cementgjuteriet 59
Skönfårgare :..... 31
Slakteriaktieb. Norrmalm 34
- Östermalm 2 c
Sleipner, Aktieb, :: [8220]
Smiden, konst o. deko-

rati va .... .. . .. . .. .. .. .. 384
Snickerifabrik

Ekelunds............... 62
Ekmans : 36,' 37
Sparreholms ' ~43

Snörmakerier '3'8
Soliditetsupplysn. 2 b, 24
Sommarnöjen anskaffas 68
Sp~~bank, Stock~olins o

lans ...........•......... '809
Sparbank, Stockholms

stads .' 64
Sparreholms möbler {C.

Jansson) å .kartan
Speditörer . .. 801, 8ll'.
Spirituosa :.. 25
Spis- o..knäckebröd 1\kartan
Sportartiklar 33
Staket, rut- ..............• 37'
Stenhuggeri...... 2~
Stenkolshandl, 61, 806

samt Il kartan
Stenografi 36
Stenström, J. A.......... 33
Stockholms Antikvitets-

Magasin, Aktieb.
Saltsjöbaden 79 o. 80 Stockholms Ensk. banks
Saltsjöbadens Badanstalt 80 notariatafdeln. bakre
Salubrin 807 pärmens inre sida
Sanitas 71 Stockholms Expressbyrå 801
Scagliol '.. 17 Juridiska Affårsbyrå 21
Scheja, J. ~8 Läns Sparbank 809
Schumacher, C. W å kartan Handelsbank 852
Schäffer & Budenberg 19 Handelsläroverk 52,
Segerfeldt & Liljeqvist KemigIr. anstalt 688

(Södra Expressb.) ... 808 Nya Bleck- & Plåt-
Silfver- och Silkesbrodös 29 slagerib....... 32
Sjukbårar 29 Räkenskapsbyrå 52
Sjuksköterskor... 68 - Stads Sparbank 64
Sjukvårdsartiklar 39, 49 - -Tidningen '54,
Skinnberedningsaffär ... 63 - UthyrningsbyrIl...... 2~
Skodon Il kartan o. 84 Storängen, Villasamhälle' 79
Skodon,Amerikanska... Sundberg, 'John .. : , 28

Il kartan Sundelius, Gösta......... 66
fysiologiska å kartan t Svarfvare..; .. 49

Rabitsputs .. 17
Regnkappor , å kartan
Regulatorer 19
Renhorn 28
Renh.-aktieb. Sleipner [8220]
Renhållningsverk [5000 b]
Renskri.fning med skrif-

maskin .
Reseffekter .
Restarting-Injektorar .
Ringledningar ... 816,
Risacks, f. d., Kemiska

Tvättanst. .. .
Ritbyrå, grafisk .
Rullgardiner .
Rum och våningar an-

skaffas 68
Rystedt, C. Gottfrid , 17
Rökhufvar 32
Röksugare , 32
Rör o. rördeIar............ 831

23
60

810

29
384
48 Skodon,

36
63
19

831

31
383

48

50



Svea, Brand- o. Iifförsäk- I Termometrar och baro-
ringsbolaget äfr~re . I .metrar .......•....... 19,48

. permens innersida 'I'idbeck, J. H [8219]
Svecialäder ...•... ;. ä kartan Tjäders, Th., Byrå...... 58
Svensk Express, Aktie- Trikähande1 21, 26

bolag, Göteborg .....• 811 Träben..................... 39
- Forbydningsmassa... 38 Trähus, Ekmans......... 36
Svenska Automatfabrik. 40 Trävaror,. Ekmans ... 36, 37

Dagbladet 18 Trävaror, alla slag...... 43
Folket, Tidning, å kartan Tvålfabrikater::.......... 49
Glasförsäkringsaktieb. 42 Tvättaustalt, Kem. 31
Linotolaktieb. 68
Metallverkens För·

säljuingsaktlebolag ... 385
- Patentkontoret kar-

tans konvolut
Sveriges Allra. Köpman.

naförening å kartan
Söderberg, H.G., Import- Wrern, W" Ingeniör, '

A .•B. å bakpärmen o. 61 konsulterande 684 b
Södra Expressbyrån 808 Vagnfabrik, Mek 831

Vakuummetrar .. . .. 19
Tabacos, Aktiebolaget å Wall, John, A.-B. 85

kartans konvulut o. 30 Valsmassa 60
Taflin, Ingeborg 35 Wannqvist, J 49
Takspån ..............•. " 37 Vattenklosetter .. . 816
Taktäckning 32, 66, Vattenledningar 816, 831 ÅIghorn .
Tapeter 48 Vattenmätare ,...... 19
Tapetserare å kartan Ventiler 19 Öfversättningar 22, 35,

o. sid. vid [J001] Verandor 36 52,
Tekniska artiklar 49jVerktygsaJfär 85!<?rbYhus Ångsåg .
Tengelins vågfabrik 67 Wester & Norgren 27 Ostermalm:, Slakteribol.

- 78

Uppstoppning af fäglar 28
Ur & Optiska varor... 48

samt ä kartan
U rfurniturer , 48
Uthyrningsbyrå 22, 58

•

Victoria, Brandförsäk-
ringsaktieb. å bokmärket

Widforss, Mauritz 33
Wiklunds Armatur- &

Metallfabr, Aktiebol. 684 b
Villastad, Lidingö. vid

-[5000 aj
Villor, Ekmaus .. , 36
Viner 26
Vägar, vikter 20, 67
Väktarekontrollur 19, 48
Värmeledningar ..•..... 81'6

Zachrisson, Renhållnings-
entrepr [5000 b]

Zetterquist & Löfgren 48
Zinkografisk konstanstalt

å kartan

Åkdon, lyx- o. arbets- ...
Åkerberg & Hellströms

Metallaktiebol. .
Ångledningar .
Ångpanne-armatur .
Ångsäg 43,

831

20
831'

19
50

28

688
43

2 c
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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. 1~ på natten. . . ,

Vattenledning. Yttre och inre' elektrisk belysnlng.
Kallbadhus. Bekväma cykelvägar m. m.

1500 bofasta invånare. Omkring 200 villor.
GRAND HOTE'L SALTSJÖBADEN med 100 rum och först-

klassig restaurant, biljard; läs- och klubbrum. Riks 39.

GRAND RESTAURANT SALTSJÖBADEN med ~il1hö-
rande Sommarhotell' (se omstående sida). ,..

REAL-SAMSKOLA med 3 förberedande och 6 elementarklasser.

SALTSJÖBADENS BADANSTALT (se omstående sida).

STORÄNGEN
Villasamhälle vid Saltsjöbanans station med samma

namn.
13 min. väg från Stockholm.

76 villor uppförda sedan 1904. Vattenledning.

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

för Storängen äfven Häradshöfding John Loden, Riks 3532.

-5 b
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Badanstalten vid Saltsjöbaden
"'~'A s:

Doktor Kapten

E.lander A. Astrand
Bad- Kamrerintendent

C-t'" 1"J

~ ÖPPEN HELA ÅR.ET. "'I" 2?'
Alla bad, medico-mekaniskt gymnastikinstitut (~o apparater).

100 gästrum. Societetsvåning. Hiss.
Allt under samma tak.

Grand Restaurant Saltsjöbaden
och

Sommarbotellet
Med härligt läge, äro öppna från den 1 Juni

till den 1 Sept.

Rum med full pension till moderata
priser.

Aug. Ah/fe/dt.
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