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FlirsälJnlngsvlllkor. 
J\lJ försäljnln1;1 sker eodast kontant mot postförskott, efterkrav 

eller förskottsllkv1d, kredit beviljas ej. De I katalogen upptagna 
priserna l!ro rent netto utom på de varor som hava bokstaveo N ef
ter null1l'et t. ex. Ni T 119 N, betyder att ett särskilt nettopris f!Mes 
på vmen, dessa nettopriser äro upptagna på sista sidan i katalogen. 

Provision. 
För Edert arbete att upptaga oroer på våra varor lämna vt 

som ersättning, med varje order som uppgår till kronor 10,
och di!röver, eo provis!onskupong som berättigar att bos oss 
utfå provision enligt nedaflstående: 

Då provisionskupongemas samrna11l.agda summa understi
ger kronor 1Cl0:- lämnas 8D/o konliant. 

Då provisionskupongemas samm8111.agda summu uppgår WJ 
minst 100:- kronor lämnas 10D/o kontant. 

Då provlsionskupongernas sammanleg<la summa uppgår tUl 
minst 200:- kronor lämnas 120;0 kontant. 

Fraltffrlhet eller fraktbldrac. 
Frakt.en betal.as ev oss om ordern upp9år tW minst 35:

kTonor och däröver, såvida fraktkostnaderna ej överstiga 4D/o av or
dersumman, då vi I så fall avdrags 4D/o på räkningen som fraktbidrag. 

Emballqe .cratts. 
Varorna emballeres omsorgsful4t i pappkartonger eLler vellpapp 

och lämnas am embllllilge gratis. 

öppet klip. 
Om någon V8i1'8 ej slnille utfalla till E-der belåtenhet elter Icke 

motsv8J'a köparens förvärrtningar, får den gärna returneras till oss 
och utbytas mot 811dra varor, eller och får Ni pengfJll'na åter, alit 
efter Eder egen önskan, dock måste retmnerlngen ske senast 8 
dager efter varans emottagande, samt måste den vara absolut 
oskadad och ej visa något spår av e.tt den varit använd. 

Order från Finland 
måste lii:tid åtföljas av full likvid jämte porto, J rekommenderat 
hrev, i svenska pengar eller finska mark. En finsk mark är lika 
med 9 öre i svenska pengar. 

Grammofon N! M 257, s. k. resegrammofon av det väl
kända märket •Husbondens röst•, model:l 101. 

HOj'd (m handtaget upp1t, 28 cm. Bredd 14 cm. Djup 4.1 cm. Utstyrsel: 
Inre be,; ag förnicklade och emaljeude, yttre bcslai oxiderade. Inbyggd trntt av 
ny typ. tonfGr1tlirkonde IJudarm av ny typ pl kullager, "Husbondens r6sf'.1Jud
doaa N:o 4 av llb iå fulfkomllgt ny modell. Uda av titt konstruktion , kfldd 
med nttcntlt, lldcrimiterad klot samt fö~d med handtag av lldcr, skydd•höm 
av mrWI och itummifötter . .Monterad mrd cnfjldrigt verk mrd U. mm. fjldcr, 
2/i cm. skivtallrik - an\'lndbar bAdc för 26 och 30 cm. skivor - graderad hastig• 
hctsregulator. lnfllld nllbchlllarc. I locket finnes plats för 6 l 8 <t. ~ cm skivor. 
Pris kronor 130:- netto. På avbetalning kronor 140:-

Bordslampa Nt V37, med oxiderad och bronserad fot, 
gjuten i st!JfuU modell. Skärmen av veck.a.t, tjockt papper. 
Höjd c:a 55 cm. Försedd med 100 cm. sladd med stlck-
kootakt. Pris pr st. ... ......... ................................. 12:60 
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BÖCKER FÖR 
Hundbok för mooU!rer , ."\f 1 A, ,•id elektriska 

slarkslröms1nliggningar. Utarbetad av Oais• 
berg översall av Wahlfrld lal'l son. 9:e upp L 
omarbetad efter ori11inalets 'i 8 :de uppi. ocl• 
1111·0 tlllökad med hansyn tlll svenska lor
hållanden av Folke Ericsson. Med 2 ~ ·I fi. 
gurcr i texten. 826 sid or . Trycl<t 19~1. 
Inbunden i klotband. Pris . • •.• 7 :50 

Bcrlk nlnga r , ,,; 2 A, lör elektriska m,>ntortr 
av E. O. Nyman. 3:dje uppi. Tryckt l 9 ~ O. 

Pris 0 :9Q 

Elektr olnd ust rlen. .M 3 A, dess utvcck l111g och 
betydcl<e av Bertil Traneu;. Med 6 2 illn
stratloner. l 7 6 sid. NAgot ur innehillel: 
Elektriska maskiner o. transformatorer, stark· 
strömsappa.ratc.r, arkumulatorer, ,·arme· och 
kokappa rater, motorugnar och lokomotiv lie· 
lcfon- och tele~rafapparaler , radioappar ater m. 
m. Tryckt l 9:. 6. Pris 2:25 

E(ektrl cltcl och mag neUsm, .,; 4 A. Grunderna 
till liran om clektric,tet och magnetism en · 
ligt modem l.$kådning av R- Holm och E. 
Friman. 2 :dra omarbetade upplagan. Tryckt 
I 9 2 G. 8 8 llluslr. 1 H sid. Pris 2 :25 

Elekl rotekn lk. .'\i 5 A. Starkslörm slcl.nlkens 
grundbegrepp 1v l'rofe,;sor J. Herrman. Del 
I. Fy ikaiiska gru ndlagar. Med 8 i l1gurer 
samt 1 li p lanscher efter texten. 13 !? sid. 
Tr . I O 2 3. Inbunden i k tolb1nd. Pris 3 :50 

Elektrot ek nik • • \1 8 Al av J. lle rrr114n. Del ·1. 
Den elektriska e11crg1ens alstring och för· 
delning. Korllattatl bcsk ril'lling av elcktr1-
citetsvtrk och strclmlö rdelning,system sam t 
redogörelse lör f6rsaljni ng av elekt r isk cnc r· 
gi. Med 100 figurer i och 16 planscher 
~•ml 3 G bilder elle r texten. I ( •I s1tl. Tr 
1026. Inbunden I klo tband Pris 3 :50 

BÖCKER FÖR 
Hand bok lör mekaniker • • '\f 11 A, En prakti~k 

handbok innehllla nde formler , tabeller , reg ler 
och data. Till användni ng for mekaniker, ritare 
mask inkonstruktörer och andr.a mekaniska ar · 
hetare av Peder ln hben. Oversättning o,·h 
bearbetning av O. Nyman. 3:d jc uppi. Med 
2 6 9 fii:nrer och 7 6 5 sid . T r. UJ ~ 0, In· 
bunden i klo tband med g uldtryck. Pri• 17 :-

Recepth andb ok. J'1 12 A. Kemlsk•teckni;k 
recepthandbok för metalli ndustnen. Recept• 
samling och uppslagsbok för fa~rikorcr, 
hantHrkare, vcrkmä,tare, förmän, guld och 
ilverarbetare, jim- och met,dlarbetarc m. fl. 

samlade och utgivna av H ugo W . Larsson. 
Tr. l !120 . Pris 6 :-

-1 

ELEKTRIKER 
Elektrotek nik, .'1 6' A, av J. Herrmon. Del. It 

LlkstromHeknik. Kortfattad be<kr1l'lling 1v 
llkströrnsgcn<ratorer och motortr samt ack u
m ulatortr. 1 !! l figurer I och I G plan,cher 
riter texten . 1-10 sidor. Tryckt 1923. 
Inbunden I klotband. Pris 3:5 0 

Elektrotek nik, .,1 7 A, av J. Herrman Del. 
lll ~ Växclströ1nsteknik. Kortrattad beskrivmug 
av generatorer transformatorer motorer och 
omlo1 mare för en- och flerlas1iixcl,tr clm. 
Med I ö ~ n~urcr i och 1 G plan scher umt 
:i II bilder efter texten. 167 sid. Tr. 1 \l 2 I. 
Inbunden I klotband. Pris 3 :5 0 

Elektrl cltctslftra. .,1 9 A. Kort kur,; i ekk· 
tricitc1slln jämte r4d och a11\'i~11111s:nr for 
urpsittningar av hkledue, installe ring av 
elekt. rlngledning , lampa I mörk rummet m. m. 
av M . D. Med 1-1 figurer. Tr . 19!!6. 

Pris 0 ,60 

Elektr lcltdsll rans grunde r, .'\1 
(j1ilman. Med 11 figurer I 
T ryckt I O 1 8. 

10 A, av Henry 
texten. 4 8 siJor. 

Pris 1 :-

Elektr . mask iner • • '1 79 A tr1nsforma1ore rs kon• 
st r ukllon och bcrlkmni:. Idealisk handbok f6r 
elektrotekniska konstruktörer , sbll 11ybOr1arr 
som lör.sii:komna. Synnerligen liimnllg lör 
sjilvstudwm. Boken omfattar l O 5 1iJor, 1 ~ 6 
figurer och konstruktlonrntninga r . lubun drn 
i klotbanJ. Pris 1 : 7 5 

Elcktrlclleten •• '\J 90 A a1· E Andreen och Il . 
Hol'it. En mycket lättfattlig: och iutressant 
framstillmng av elektricitetens olika fbrc
teel,e.r, alst r lng,sätt och anYällllning i man· 
ni,kans ljänst. Med ö 9 2 illu,trationcr. 
8 2 i slJor, tryckt 192 G, 3 :dje genomseJda 

och tillök.,.de upplagan, Inbunden med skinn· 
rygg och skinnhörn. Bokhandelsprlsct kr 
24;- , siljcs 1v oss för Kr. 12 ,-

MEKANIKER 
Metallar betaren pi landt 4 .'1 14 A, AnvlsnrnR· 

ar 111 löda, förten na, hilrda, etsa och poler a 
jir n- och metaUarbeten <n;tida nyckbr vagn
fjidrar, ski rpa filar, till,erk a turbin· och 
vindflngpust, slägginrättning m. m. Av { · M. 
Bong . Med 8 figu rer. 32 sid. Tr. 928 
7 :e uppi. Pris 1 :-

Metallen dekorer ing • • '\I 15 A, Urobok i i;ra· 
\"t:ring, eumng, tuschering, mkruslenng, 
lirgmug pi kemisk <äg, förgyllning, for 
sllvr111g, förkoppri ng, förnickling, f<irtcuntng 
platinering, Järn- och blyöverdrag, overförini I 
av teckningar och fotogrlf ,er samt Ull, crk-
11111g 1v tulasllver m. m. av H, Schubert. 
Tryckt 192 6. Pris 1: 7 5 

0 
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Handbok •• '\i 13 A, beräkning av ,äxelhJul 
för gangskirnlng i svarv, jämte tJllhoramlc 
labeller, utubelaJ av J. O. Johansson 2 a 
uppi . Tr. 1018 . Pris 1:75 

Keml•k-tecknlsk receptbok, .'of 16 A, för me
tallarbeten. lnnehlllande de nyasle och Ull· 
forhlligas1e uppfinnigar for arbelen i guld 
5alvcr, nysilverb koppar, mässing, rink, lcnn, 
stil, farn och leck, de nyaste melallcirerl.ngar 
m. m. Tr.1!12~ Pns 1150 

Metallers bearbctnlnt, .'1 17 A vid smiJning, 
böJni.ng ,pinning blrdnlhg, drivning, pres,· 
ning, hoploi:nu1g m. m. av pilt, beredning 
a\ kitt; r:nkla. metoder för prövning av mc· 
tallers il.lbd m. m Handbok för mekanik er, 
smhk s och p!Atarbelare av H. Schubert :l·c 
upr,I. Med H. figurer. 121 sid, Tr. l!122 

Pns 2:25 

Metallers f6rgyllnlng, • U 18 A. Handbok i me
lallers förgy Ilning, forsilvrinir, forkopprmg, 
fortcnning, förnickling, bron~ermg och fårguing 
forzinknlng, förJaruing eller s. k. forstU•ung 
formilssninll' m. ,n. enligt sl, 31 aUrc som nya,e 
metoc.ler jimte en kort framstallnlng av den 
galvaniska ~tapelos \'istnde, samm111siltn111g 
och behamlllng av D:r N. Orreirer . 4 :e uppi. 
108 sid. Tr. 1!122. Pris 2:25 

Kon,lhantvcrk, .,J 19 A. Teckm,k r1Jgi\'.ore av 
Eric 0. W. Ehrström. lnnehlll: G111tn111g me
talldrisning, dcdermg, m,111Hari:11111g, grave
ring, konstsmide, 16<lnlng, emaijkon,t, emaljc• 
ringen, 11iello, groflsk kon;!, gh,mllnmg, por· 
61i11smAh1ing1 keramik pcrR'amcnt. gwpsgJmmng, 
rid orh recept m. m. Med I 2 7 fiQurer. 2 2 I 
sid . Tryckt 1921. lnb. Pri, 6175 

Handbok I hlrdnlng, .U 20 A Det s,·cnika 
gjulatålels egenskaper och praktiska bchand· 
ling viu ,miJnmg och hirdninir av f..l I . Sund· 
buuJ. Dossuto111 medföljer 111,truktioncr lo, 
brytniug och rättning •" hlrdat fi.lremli av 
stll som under avkylningen i hirdnttnet 
kastat eller slagit sig, Jimte rltnmg till bryt
och riltningsl!da . Pris 1:-

Prakthk handbok I geometri • • '1 31 A, berik
ningar för bleck• plit- och kopparsliicarc . Ut
a.rbctad av 0. F. Joha11!lS011 2 a Ul<tJgadc 
urpl. Ur mnchAllel: Betsning, buktiga ytors 
utbredrung, cicelering, dtfmltloner, etsnll111: av 
melall, forgyllning, förkopprrng förmi sning. 
för111ckl111g, försilvr1111r, a-alvauueriug, galva
nopla<tlk, konstrukltoner av plana figurer, löd· 
nlng av korpar med kopparamalgam, ox,deriug 
och färgning av metaller, praktiska kalkylatio. 
ner, praktiska tabeller, utbredningar, ,•lors o 
krop('lar& berikning, metaners smallpunkter, 
metallers s~clllka ,·lkt, <lagloJle11:ering, silver. 
&laglodlegerlngar. Praktiska tabeller förberik· 
11111g av omkrets · och "vllnnehlll av cirklar, d1· 
m,na,onerna rar cylindriska och kubiska kärl 
I förhlliaude 1111 imden. Med 137 fi~urer 
180 sid. Tr. 19. O. lnbw1den. Pris 7:50 

Lftrobok .,1 92 A. Lorobol.: i teknisk mekanik 
av Profcs,or HJ Tallqvist lnnch!ller: Oeo· 
mtlrisk rörelselira. Den materiella punktent 
mekanik . De fasta kror,parna< statik Dt 
fasta kropparnas dynamik. Elasticitetstcori 
och hlllla.,thetsllra. Hydromekanik. 2 :a uppi, 
7 2 3 figurer. 2 del,r. 102 6 sid. Pris 15:-

-2 

Veten\kapen och livet, .'11 35 A, i häften Inne· 
hlllandc, Astronomi, autom,ib,ltr, a, iatil< och 
llyg111ng, betong, byggnader, elektricnet, fartyg 
och sjöfarl, folografl, 111du.trier, kinematograf. 
medccin och hyi:ien, metaller, radio, trldlos te· 
lri:raf och telefon, 11ppli1111111gar och upptäck· 
ter, v,h!nskaphga och teckni,ka notis,r.V.uj~ 
hifte innehllier c:a 5 0 1ll ustralioncr och 6 0 
sid . Pri, pr hi fte 0:36 

Pris lör 6 ohka halten 1:50 

Allmftn m .. ktnl5ra, .I' 36 A, Av P ehr M. 
fllom, Ur innehå'let: Kemiska grund er . meka· 
nik, mukinelcmcnt, l11gpa1111or, lugmaskiner 
lnglurbi 1cr, forbränmngsmotori:r, ,attenkraf· 
tc:m 111\lndnlng, pumpar och vallenur,('lfod
rings\'crk, "'ndmotorn, elektroteknik, tribe· 
1rbd11ingsmaskincr, rör och ror<le:lar. upp· 
stiilning av en smedja, metaller, farger och 
f,irsköniugsmaterial. kitt, cement,belong, mitt 
och vik kr . Med I ~ I fiRurcr och 2 0 0 ,Mor . 
inbunden I klolband 1 Pri s 6:-

Anl(ma,klns!Dra • Il 3 7 A av Eml SaraoJa, kk· 
tor vid Tcckniska Högskolan. Ur innehAllet : 
Olika slag av ingparmor, pannors Angb1kl· 
nings!!lrmlga, kon,truktion och varakti)lbtl, 
Angranncannatur skölsel n lngriannor . Ang
masl,incn; lngfi!rdel11inge11 och slldmck>rns· 
mt:111 cx:p:111sionsm~kn111sme11. omkastningsin
rällninJ?CII, prtds:ion~ln~rnaskrncr, ingt urbinc!r 
Angturbi11c11• 1nvimla11de a rartyg, komlcnu • 
tlonsinraltniugen, rcglonnJI' av maskinen, glng 
mekanismer för fartygs lr•mdrtvande, ln)I· 
maskinen clfekl samt mnjh11hcter till dess 
höjande ski!t.;cl av lugma,kiner m. m . Med 
a 8-1 fil(urcr, ~ l I sidor. Tryckt I 9 2 I. In· 
bunden I klothand. Prii 12:-

Handbok. .,1 91 A, I galvanuering. o>iderlng 
och mctalllär,1111ing, utarbetad av H u g o 
\V . L a r • s o n. Ntlirnt ur inueh&llct: ke
mi<~ rcngi!rlnir av metall, förkopprlng för· 
mi<,ning, förbronsning, förnickling, svarlfilr· 
nickling, förzlnkninir, förtenning. försllvrin~. 
förgyllning-, mattforgvll11int pla.t111abad gal
vani<cring, 0~1dering av koppar, guldirul färg 
p~ m.lssing, olivgrön färg pl mh<mg anlik· 
flrg pl mäss:ng, S\'artbets for måsslng 
1?"rlinpalinerin11, firgmnJI' av silver färgning 
av J"irn, stAI och gjuljirn, svartfargni.ng av 
,ml elar, bLhnlåpning av sill m. m. Keml
kaliclörtecknlng avcr I facket allminasl före
kommande kemikalier, jlmte beskrivnl,·g över 
deras egenskaper och utseende. 2:a upplacan 
Tryckt 1O25 . Pris 3:-

Metall"lrgninq, .\I 93 A. Beprovadc metoder 
för metallfärgning av E. Bculcl. Tr)•tkt 1~26. 
7 2 sidor. Pris 3:-

Rltmng Ull Anl{mukln .• u 32 A ,,, hiistkraft . 

Fullständig detalJ· och s•mmanstiillningsritnmg 
VII genomtänkt och beräknaJ kon,truktiun . 
Limplig. lärorik experimentmaskm Pris 2:-

Rltmng ull Anl(pann:i. .-U 33 A för loreglende 
maskin. StJ.cnde. Pns 1:50 

Ritning, .\i 3• A, 11il en histlcrafts ,·allenturb1n . 
Pris 2:-



M 0 T 0 R 
Cb aU:lilrbokc n .. \I 38 A. Popullr r 111,li'I i •11: 

av a.:tomobile:n och dc-ss verkni1 g satt. ni ra 
s, npunktcr Yid mkön Jämte a11\·h11111gar an· 
gåt'lldc körtekni < sa111t torJriogar lor crhll· 
lAnde a,· körkort. Av r'r!anJ Bralt. 1 O,t!e 
uppi Med 6-l li~u.er, Tryo,t 19'.!~. 
l'ni hUtad 5 :50 . l 11bu11dcn 8:50 

lll olor in ,trcktörcn, • \J 3 9 A. lnstrukll,:,11,bok 
for auto111ob1lför.ue och monturer samt 
chautlörskolornl a,· ingcmör Ene Lundv1k. 
Med il'u-.1atio11er. ö:te: uppi Trvckt l !J !! ~ 
3 'i ö >td. En karta öv« Sverige. Inbunden 

Pris 6: -

Aulomob llh andbok . .,1 4,0 A. om 1utomohilcn, 
dess konstrukl1011, drift och sköts<( av loh. 
S,·rnsson \1t"'l:I o\·er R 2 fl illustrationer. 18 ·, 
sid,,, 3:e upplagan. Tryckt 1928. Pris 4,:25 

Nya au tomnbl! lilr ordnf n .iw. .'1 4,3 A. Ku11gl. 
MaJ:ts forordningar ang1en te motorfordon 
jimtc ,·Htralfksladga och Kungl. Automoh,1· 
klubbens trafikrelllemente för stnd o~h lmds· 
b) gd, 13 !I ,i lo r. T ryck t 192 i. r•ri• 2 :-

Hur m an lilr ,ig all k öra hfl, .\! 4,4, A, och 
,·lika äro lordnni:•rn• for er h;l' l111dc 1v kor
ko r t. En handledning för cha u!förskolor och 
en'-kJlda nv 111ge111ör Erlau;:f Bratt. 68 sulor. 
T r \'ckl 1 923. Pris 1:50 

Kllrt cl<nlk •• \1 4,5 A. av Thor unge. Ur inne
hlllcJ; Till-yn och ju,tcr ingsåtgirdcr i chas· 
~fot, motor n, (örgasnrcu . Unclnrngc-111 srnorjiln· 
ordningen nt. m. Drjrtsanvisnini:iri H ur mo· 
torn• starl kan underlätta, vid kall oc h rl ,·ä· 
derlek , belrlif!andt kilrmng I tra!i.,. belraf!an
de reglermgen 1v gas och tiludnm~ m m 
förklarinr i •n del trnner och benamn,ngu 
so m tllllmpu inom a utomobil'ackel, l 18 <id 
SO lllu,t r alione r. Tr . I 9 2 5, Pris 2 : 7 5 

Mo to rcyke ll cl ."\J 4.6 A, av Ncrcn och Morln. 
Motorcvke lns sköhel och underhåll fel och 
huru de avhjälpas, I! 0 sia. 14 2 1ll11stra· 
tion cr . Tryck t 192 1. Inbunde n. l'ri• 4.:75 

8 Atmotorcr . ·" 4,8 A, Om moJerna hAhnotorer 
ock lillbehc'!r, de r as konstruktion, monterN1g, 
skötsel oc h fel 1v Joh. SHnsson. Med Ö\'cr 
200 illust rationer. T r. 1~21. Pris 3 :30 
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B ö C K E R 
Min moto rcykels kon,':uktio n och •klllsol •• '\f 

4,7 A. av E H ubenJi •,. Mc-d r.:, illu trat,oner . 
Tryckt I 9 21. lnhcuden. l'rii 3 :75 

Mm mobrbåb kon,trukllo n o ch skö tsel, ·" 
4,t) A av l: l l cbendick och C. O. l'eltcr son. 
N1~nl ur lnuchlllct : R~krivnin, p! 1 G o~ka 
motorbl1s1ypcr, lorhränning,-, lorga<-1rc, lån,!· 
kult och d1c,elmotort!r, mc-kani k h:1cl,arrurd-
111111.{, propcll.r rn,•1 vrltlhara hbtl. motorns 
få t;amJe I s~ru\'ct , komp.1sscn, ~jokorlt::t, 
lodet. na,·igation , radion ombord, motorh.ltens 
vlrd m. m. Med 2 I 8 !igurcr. 2 0 0 icl. Tr. 
1 9 :! ~. Inbunden. Pris 3: 7 5 

f lyg mo1om , .~I 51 A, Roterande motorer "" 
[nock Thulin och Ivar Malmer . Med l l G sid . 
och 6 3 figurer. Pris 3: -

Flyg mo,k in cn, :u 52 A, av Enork T h ulin och 
Ivar M•lmcr. Ur innchlllel: luftmo1stå11de1. 
llyguingens teori, ocropbnel, slabi'J elen mo • 
lor och propeller lllu trer>d. Pri 2 : 7 5 

lll otorl el. . \J 53 A, u- John Ncren. N~gol ur 
lnnehAllet: nuru fol och svårii:helcr sko la 
umJvikas, h urn finna molorfel, och huru de 
a•hjäl(IIS, fd I ventiler, fjadra r, förgasaren, 
ben insv,temet, l:cns111kdningcn bcnc:;1ntankt1t, 
t511d111g"tn, mog-nc1ar,paratc11, l,atlcritind11111gcn, 
!orbi11<l11i11gskahlarna, 111urjni11gc11 kylsystemet 
• tar!· och bclysningsanordniniten, kopp l111ge11 
och \ ä<elL\da n, kraltovcrfurrni:en och bak· 
ax.in, cha ssie t m. m. En oumbärliir bok ror 
alb bllåii-are. Med 1 5 7 1llu tral,oner. -l 4 8 
,ldor . Tryckt 19:? 1. Inbunden i 1<1juka klot. 
pärm ar . Pr is 11:50 

Laj!b ok filr m otor mln ., 75 A, med lörJ..Ja,fngar 
l /lgiven av Kungl. Antomohilkluhhcn 5:c om
arbetade upp lagan. 200 frl. Pris 2 :50 

Aut omob ilbok, ."\l 76 A, fö r amatörer 1v 
Charle< r-:. O uryea oeh James E. Homans. 
En bok vari man lår veta var felen ligi:a oc h 
h ur fcltn genas t avhjä lpes. 44 8 sid. I I 3 fi!!', 
Tr yck t I 9 2 3. Pris 1 :60 

Mot or cyk elh andbok e n, .,1 78 A, av Sft 11strö m 
& Sund lröm . f>rakti,k och lattlallli;:- hand 
led mng for kl5p, sköts,~ trimn111g och kö r· 
nmg av mo to rcykel, llluslrerad. 2 7 2 sidor. 

Pris 4,:75 

RADIOBÖCKER OCH RITNINGAR 
Vao lr det för fel min rad io? ."\J 80 A, 

Ingen behöver fumla p1Gu13st efter anlcdniug
en 1111 att mottagaren är stum . Denna bok 
torde inom kor t !innas vW varje radioappa
rat . T r . 1926, Pm 1:75 

TrAdl 01 bfid leleg ra le rln g .'1 94, A a, \X'1lh. 
Ax:sbn Limlbrrg. Nlgol ur innehållet: Bakers 
metod D,cckmanns apruaut., ~lin~ S\:&ttm 

k:orn!I: s~·stCJn, Karohli tc1cfuuktn .\ k~andcr • 
sons appa rat. .!:ooleys appar a t Fnltographen 
Dirtkmanns sprutmetoJ, bildtelrgralerlng ; 
n.turhga färger, Petcrscns SH tem, amator· 
b,·ggtl ap para t m. m M.ca 9 ~ r,gurcr. t 4 l 
sidor. T ryckt I 92ll. Prit 3 :-

3 

Ko pp llng aschcma .'1 89 A. till en- tvi - och 
trc rc'lrsapparalc r, lc'!rstirkare, k risl a thnoNag ar c 
och dubbetga llerrörsapp ara t . P ris 0 : 50 

R.llning, ·" 80 A till en k rista llmottaga re. Fu ll
ständ ig detal j- och sa m ma11stall11i11gs rilln11g 
jämte arbetsbes k rivning. Prh 0 :35 

Ritnin g .Y 81 A. till en konhögta lar<. Pr. 0 :25 

R.ltmn g .,1 82 A. 1111 en 1-rön kort,Agsmot 
tai:orc, mneh!llc r komp lell beskr ivning jlmlr 
lotogr:,lic r och rit 111111:ar for hopbyggande , 
prorn111g och handha\"lnde av app ar a ten . 

Pris 1:50 
R.ltnmg .V 83 A lill e n 3-ro rs ko rlvAgsmo t-

tagar,. Pri s 0 : 75 
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BÖCKER FÖR HÄNDIGA POJKAR 
El ·klrl,k motor, .Y 62 A. \1111 11111g hur mon l Tu~cnkon,lnlrcn . • 'I 69 A. fn hok r h 11d1ga ,,il\ ,kall kon lrucra ,g en li•e11 b.lhg men pcrsouer, s~rnlad od1 bearbe13J av Robert 

"fcklh· elddri I< motor som mc~ 8 st. lnt· 1'1chcl! c11 •. \\cJ I~':! 11 u trnt1um:r . O\'c rs:5tt· 
lrr,cr k•n uraga en 1nrv,l<Jl elLr 1\'å till tre 11111g frå11 ucl :•lnrsko urig111alets trdJc nppl 
S\'ln:Uk111cr. Mcu I ll hgurcr l ·e uppl•gan. a, A llerg lront N.\"ot ur 11111chlllct: Jl\11-
TrJ tl,.t I t12 l;. Prh 1:- 11111g, bet 11ing, bron cring, forgr,I 111g1 lim-

11111g, 111k11111g. tappmng, gcnng, lodniug. for-
Skolpojkens cl(e~ \crkstod •• \ 63 A. J':~i:ro I !'°PP!lllg, forstll'rtng, fortc11n111g. ct 11111g av 

iJCer och anv1 ... n1ngar u I u .. forauJct av prak- 111skr1 kr, lt·ck11111~.ir etc. rl rnct.alh·tor, tr1d-
llska och trcvli?• arhc:cn, sA,o•n S} ~ I 511- arbeten. popp· n h pappcr .. rbtlen. gla arbeten. 
nins:? for hiihtiga p,jf\:tr . Ny up;:Jla~a. gcno 11- R~rrar.ation av: mur\!erk, dorrar och fåll:-.ter. 
sedd och dehis omarbetad nv Karl R,· !r, la· I I alln111g av. rtllor, cld,traska anlig111ungar, 
rare \'JJ Sthhnc; folcskolor Nå,,.ot Ur iuue• kom,nrtJ ar1t1011cr., \altenkranar, tavel· ':'t'h 
håll t I luru ja;:: iureJer 01111 vcr1'.~•a 1

1 
vrrk· fologruhrn,ntir, h111J1111tg av hocker, r~r.1r11 1>11 

tyg oth rcthl,ap, !ikrll\JUII och Pi 11111g,:uheten •.~ _,:::-.unla hacker. S 1~er ~oi;.n m:m SJ.ilv k~n 
i m<l'l'.l. r•rra, beten, t>carhetui,, T .1 , r,Ja , forlärdlg_a: Tr>pet statt,, <pranghradc, enmechg 
inåhtingsarbcten, smA ekktn ·ka nrl•eteu :.d· l,ilh<, VIII 111 ,·lu. <lroka_r o_ h . andra lnrtfarl\·~, 
som a11\·i ningnr rA t,lh•rrloung a,· riug· 'Tl:l -.k11tn111,: ta, I r, hOJdmatmng. cy~dstati, 
klockor imhtktinns:1pp:1rnter hattcr er ad·dlllltl· ha11•1 m:1tta av t111111~bvcr, l\okl4 la. kuksp.1ll 1 

Jntorcr.' J.;romsyrec~·ment, k~btallmota~nr~ m. knti.sqof. 1,laJturkarc. schä t.,n~ en I ti· och 
111. Trvcl,t I H~G. 1 an ._ttlor. t HG li u .. ,... sl,r1\pulrrt, not,tall. hol,hvlla, 1Adm\1hlcr, 
lnbunu·en. l'ri• 2 :25 fönstertavlor, lukti hel mätare, rappkn~v. en 

nutoma11,;;;k ,att11111(!'sapparat 1 r11 solv:acl<are, 

Ritning, .\l 65 A full,13uu,g llclall· o•h ~am
man t,illn111sr~ntm11r.nr ti11 ett .5.ngVJ\,omotJv 
i m1111atyr. Mac.lunrns l.rngd 60 cm. Pris 1 :-

Elektroteknikern, .,+ 66 A, Den unge cl !mo· 
teknikern auktori eroll Ö\Cr äll11111g från tys· 
kan. Med 152 illthtrationer. K.c nppbgan. 
Tr. I 9 2 5. I dc11na bok fi1111es nt11111gar och 
hr<kriv1d11i(ar p! huru man själv skall tall· 
,·rrka ae.ml rlrktriska arlikllr s.~,;,nm arkumu· 
latorcr, lndnklionsapparater, ringl,bck•,r, tnn• 
torcr, ch n11momRsld11er1 influcn~maskrner, cl 1<
troforer, leyduerfhsknr, urhdll•re, eldnro· 
sklp. elektriska lurbincr, hl xllav lor. krnnt· 
syreelement, .D:mid, ekment, gni .. Hu lu!dnrrr, 
telegrafer, ciektri,k kråiull m. m. !'ris 1:90 

Tftllrilning, .,, 72 A Fulls1,indig ritning till ett 
tvA- och ett fyrm,11,lålt Ptls 0: 50 

Trollkonslens bok, ,117 0 A. l'op111år hondl l• 
11111g viJ utlörandel °'' alla sfags trollko11<1cr, 
(•. k. modern magi) av professor I lolftnan 
ö,·ersiltnlng frin engelskan av fil. D.r I} S. 
i fector. :16 5 sid. ~ 8 7 figurer Tryekt I !11 8. 

Pris 4:-

Tr ollkonslnJre n, .,1 71 A, En ulval I ,amlinl? 
mycket 111tresanla och lätt fr~m•lallJa troll· 
konster. 4 8 sill. Tr. l !12 2. Pris 0 :36 

en clcl,tn<k ,·äckarkloeka, en prai<tiik pump, 
en regnaJ,rmapparat ell Ila .1, ,altcnr• ~. upp· 
t'11 tring av kulor, en sol ir;an:, cement och 
hctoni:-arhcten. N,·ttil(a ,inkor och r ecept: 
Att lo'iSa glasprorpar, ma nrti!'k skrm·mcjs~~ 
c;phtsmnrr av U"'. hur en spiral tcc:lcn:iq, 
om knutar, "-edjelänkar o t h rin"'ar, lim oth 
klisterämnen, ki I, lrnllhlrn lnmi:.r, hektn~raf 
nch heJ..b,.,ralb iick, mo:lcll lera och mol<-11 ·• 
rh1,:-~,·a"<, kon rrvrrh1g~,neJcl for trä. hrkt"
rinr. ov ry!.lu, imprcg11crini: av l:i!IJuk, flrg· 
nini: nv 11lödbnmor, smnrirnc !el m . m I i I 
,Mor. 2:olra upplagan. Trl'ckt l !l 2 G. 
Pris I laft.111 2:-. lnbnnden 3:-

Amalllrfi·r1·~rkJrcn, .,i 68 .\. 
furfördil:(amle av moderna 
1 2 V iidor. 

Anvirnln~ar till 
fyrverkcrlpja,<r 

Pris 1:60 

Isjakt •• ,; 73 A, Rit11111g t,11 en enkel i ;jakl. 
Pr is 2:-

En pojkes ~ornm,rjubb, ."li 77 A. av Carl I fdJc. 
Med i I b1IJer I texten. Tryckt 19 2,. 
Boktn ger nogra11nn an,·1snin~ar Om hur man 
b\'gger en 11n.rau lägcr<tugo,h ur man gc,r en 
rubchbona, rn bli som kan drl\'a< ml!ll en 
cykel, hur man kon,truerar och bygger en 
bro över en i, hur ma n kortliigger m. m , 

Pris 3:50 

BÖCKER FÖR SN CKARE 
tlandbok .,~ 2 7 8 . i enklare snickercarhete lor 

amatörer och 11,·börjare av John S,ensson 
Ur innchlllet: Miteri•I och dess bchaudlini:-, 
verktyg , förarbeten, limning, sammansalt 4 

ning<arbelen, putsning, mlhnng och pnkring, 
fanering-, enklare snkkcriarbetrn, sn ideri, "\an·· 
ning, arbebritnit1!(or sam! några upJl ,lag till 
diverse möbler. 2:a tillökade uprl. Tr I\)~:!. 
112 sid. 93 figurer. !'ris 2:60 

ln1lruktloner, ·" 31 8, i rcl<tmng av ,li;blad 
ocu klingor av ,ågmihlare W. BohLn. Med 
19 figurer. Tr. 19 ~ a. Pris 2:-

-4 

Snickeriboken, .V 28 0, med an\'1<11i11g om de 
särsl.ilcla lr:i;bgens olika an,·ändharhct, lim• 
mcts tllircdning, li11oljcre1rini:-. fernissbcreduinir 
bct'-ning. poleri11g1 om faucrmg, nm triel!i 
uppskirnlug och utriklmnic •anti hopsallning 
a,· sS~kilda stycken ~m.; m. Med Jlha,t_rallonrr. 
84 srdor . Tryckt I 9_ -· Pm 1:50 

Bygl! •Jl lv ert hem .'\-l 3 7 B. l'ral,llska rAu o. 
anvisningar hur mall gir ltllviiga, dl man b,·g· 
ger sjilv ,itt hem AV J\•ar Lundberg. Med 
l b planer och bygg11ausnt11ingar. Tr l ~ 2 6 

Pris 2:25 



8ygl(n3dsrltnlngar, ."\! 2 9 B, till moJm1a sporl· 
stugor och ~1llor från ett rum och kok till 
sju rwn och kok jämte tratlg5rd bodar och 
uthus m. rn., sammanlagt ~ l>O teckningar. 6:-

Jag gö r all ilng ;j9h, .\I 36 8, T1lhcrkn111g 
av möbler samt deras 111\liuug, hcB11111g, 
rokring, Llcl«nng, fancrin(! och dthort11ng. 
Litet mubclhhlona med bilJcr n .,I.ha mo· 
bcl.tilar av M D. 2 G il{!• It, sul, Tr. I \I! h 

Pn s 1 :25 

Jag gör a lllh1g sjmv, ·" 38 8, IUd och anvh· 
ningar >id upplorandet a,· en kolo11111u"" eller 
ett eget hem samt dess 111rcd11111g a \"cnd tom• 
tens planering av M. Dahlberg . Mc<I 6 !.I bil• 
der. l :1 i ,JJ Tr. l !.I 2 å, Pri~ 2: 5 0 

Hand bok • U 39 B, for trä,nror 1m-d standard· 
tabell r Jor nom111ella std., aktuella ,td., ,1a,·, 
slati11gs·batte11,, timmer, ritprors och f'•Pr•r•· 
vtd, ham.Jel:,terrntr. L,-:,tniugstcrmcr 111 111 
av C. J. Larsson. 6 I sid . Tr. I !I~ I. Pri, 2:-

Vlnke ll ra p por . Y 76 B. En lorhhri11g 111 er toll· 
,·ägaglng,ällcl viJ 11:hcrkninl! a\ 11111,cl·ra" 
ror av N. A. Pcr,son. Med 11t11i11g11r. Pris 1 :50 

Hu sbyl(g n adsko nmuktlo ncr, \: 80 8 , av Val. iJ 
Karl,011, D,i Il, ,om bd1•11Jlar murar· och 
stcnhurr,::-eriarbetcn. ~ ~ ,t. htl-.iJcspbn!>chcr 
med :! 16 lrg . orh ritnmgor . lubunJcn , klol· 
b•nil. Trycl,t 1 !l 2 '.?. J>ri; 4:-

Tlmm i:rmanSJrb~ten, ·" 77 B. Uiroho!, i hu:,· 
byggnadsk<lll truklioncr a1• Valflil Karl,011. 
I :e uppi. I :J hci,iJ~i, l,n,chcr rnc.J :I 5 8 fij?. 

Tryckt I !I:! H. Något ur iuuehA l,t: Materi 1 i. 
Trä~i>rbi11d11i11gar. l1iharrgar: ti111111eri lnnk-, 
kor"irkes· och stolp1'5ggar , Inre phnk,ägg:ir 
Rjall,hg. Biirbjall,ar, •pann· och hängvcrk . 
Tak : 0 1ika tal,dagsformcr, ,·in:hkupor. ~·th'r· 
panel. Tratrappor m.m. l 11b1111de11 i 1,1 ,thamJ. 

Pcu 4: -

H ugJ!nlnJl av l• k~tol nr, .1 • 7 6 8. rorUiring övc• 
en enkelt lörfarrng-,iill rnc I cnkluc lnkstolar 
av bVJ!f?lTIU'-t. N. A r>crs,i;ou. Med !! i hrruru 
och labc!lcr. '! I <ni. Tryckt l !Il•. Pri> 1 :50 

LIiia s 1·nn a rcbol<en .• \I 30 8 . Arl\ i,nurgac fur 
memgc man alt sp .lv forrarlli_g:t dcu cnklt 
svarvstolen Jamtc brho J. ~il J)alroncr urh \'rrJ~
tyg, ,arnl därå ~varva, slip, och pokr, nrhc
leu ev trä, horn n ·h ben. ,i\·ethom ,itt for· 
färdiga slanf?'kam m:1r och skrm• bulr.!H till "lll-<l· 
tyg av J. M . (long. li·e up(ll. Tryri<l 1 •1 :! ~-

pi, 0 :711 

F ick bok, ."\; 32 B. for lra\Oruhondlarc . l'rok
u:ä<a tnbctler for 1å~\ crksa• 1arc, cxporturcr 
och köpmin, skeppsrcdare, sjol,aplenrr, <hog< 
tjä 1bttmä11, arkitekter och b)·t~mJst,lT~ m rl 
sammon,tiiil In av C. G. Ahlbom ll c uppi . 
Trytkt I~ 2 1. l'ri, 2 :50 

Ditt hem, ,"\i 34 8. hur det byg,:e, och 111reJc
av Ernst Spolen, ark itekt. I nnehåll: He111· 
mcb kultur, furhcreda11de arhek n hygi;:· 
nadsplanrrna utrcJa•, hcnrmcl inredes, hc111-
n1A:I rnublcra,, kokets bclydel,e, hc111111cls 
trildglrd, by11gnadsko11,1ruk ti oncruu ill\ cri,an 
pa bos t11dr111 uppvar11111111gskos111t1tl htc t mn· 
tcrial l.Jra, arbctsbrskrivnrng lur •n I illohycg
o_ad en trep renadkontrakt. 6G lrirurr r . I I J 
sid , Tr. l g ~ l. P r h Hliltad 2 :25 , lnb. 3: -

CLAS OHLSSON & C:o - 1/1.SJ0N 

' J\\llbolmkk.uen, .\1 3 3 8. liondlcJmng , 1d foc
farcJ1gamJc av cnk larc moblcr sd,;,om kommo 4 

tlcr, ~kiul\.lr, sa11g:1r o ... h bonl duffonjrrr, 
lavclran1,r rn n1. a,· J M. Rong. li·e upnl 
Med ,; 111:ur<r. li I >1d Tr, 19~.I. !>11s 0 :9 0 

liu,hH!~nad•konstruk I mer, .\i 82 8 , ·" Val· 
frid Karlwn. Del V, som behandlar inrnl· 
11i1111 - oc·h lulländ11111gsnrbet.11, hyg~nnds · 
s1a;lni11 ar. \'nr111\'altr11,·ar11111i11g, komb111,rad 
cc11tratupf>' annning I 1 hcl,iJ"planschcr 
mca 11 o figurer. Tryckt l !I:!:!. lnhunde11 
1 kiotbnnd . Pri s 3 :2 5 

H 11,bJgg ncd skon1trukt iJ n >r, .\f 83 B, av Vat
lritl KRrl 011. Dd VI, sum 11111ohiller Arbtb
leJnin,:, för c11tccprc11ad orlorderUga hand
liu~ar. ntningar, arbclshcskrivning, cntFL .. 
prcnadkonlrakt 1-.ostnadsförslag, m.- berak
ningar. Tryckt 1 'Il~- Prb 3 :50 

Snick~rl .'1 86 B. Larohol< r arhetsk1111skap i 
anslut11i11f,? till s111ck,n for rortsattmngs,l\o lor 
od1 andra ungJom,skolor samt för ,jah·,tu
ulnm av Erik Ni"•• <Jagnfr. Nigot nr mnc· 
h,i,J I: Tr5cl< h) g •nn I nrh cgcuskapcr Tro· 
forstoram..lc faktorer . Medel att ol,a ,1rhtl'i 
\·aral,tighct, \·irkct.; torkmng od, impregm .... 
ring . Tri,la • Skog,,- Hrkning od1 Chllru11g 
Sig, crk•indu,tnen. Bl' l!l!n3dssnlckerl: gnurd 
\'nl'1'g:,r s to111111r11, kl11d cl:1. Llorrar och fon· 
"er , tal,sto:ar, l?Ol,·, trappor, hophugg11i11,t?ar. 
M ubcl<11°cke r i: Verk,t.,Jen, -.rkt1 gen trah•· 
arbet11111gsma kincr, knpn,11~1 h l:,lrnrni11g och 
fo 'lling. 1111111111g-, gra•lmug. .;.f11k11i11g, tnpp
JIIII~. slitsnmg, r,:cn11g1 fanering, putc;ning, 
m6htlritni11gar. Ytbchn ndn n1t: len.i, ninir, het~
llillJ!', boninl!', polcrrn,:, m~l«iug rnctl kall,fnrg, 
hmlarJ? roJl.tr]l' orh o ljelarg I 11 •i I Tr 
l~J:?t-(. H:! fig-urcr PJii 1 : 75 

Egnnhcms b}'•'llJr<n, ·" 91 8 . En oumbarli~ cå.J
gr,arc om allr u:I j,,, har a11 1aklln(!'• 
när ja~ skall lwgJl'I, i11rc la oth nnrghcda 
milt eg.1a ht>m, 1111.i.liP och ..,ku:a min tr:iJ· 
i;:4ru eller täppa m. m T;i.ien bcl1sl med 
lnlriha illu trat1011t·r. Utgwcn av K, rrn-.t. 
[11l!h111 I. 200 cidor Rilnmgar ctlJ villor . 
Tryckt I U 1 R, Pris 1 :75 

Värdcrln1Nahell .,, 93 8 . Mun- utbytes-
t>(h \ ärdrringsl.al 1•!1, r fur stånd ko.,., ut,::1• 
\tn a\' ~u~1011 AhlmJ:1 1 /·11!111:t t:i.re. ~n:,hh. 
r11kel od, låltfattlr' mclo lur U'lfl kallnlJIM 
oth ,ärJcrin, av t. c~. s.t3mr,ling-.~~kr. 
Med denna tabell k,11 en,·ar b ·r.ikna vrirdet 
av sin avvcrkninl!SITIO!{l13 s'<og. !.\cd ex,mp<"I 
och a11\·h11111gnr frp:l,t 1 !l:! 1

) , Pris 1 :50 

Byfll(nads hdu .tr lon, ., · 92 B, praktisk upp<Jag,
hok frir hJJL!ml·Jc::n·rhsamhete:ns n:i"a greou 
a, facl-.hilJ:icle p~ hillwrande områden, red,
l{crn:J a,· Carl Lofroth. N:\~ot ur 111uchllll'>t: 
Bygg nadsk on s•cn• b"s'.or la . Bvgl(n>d,konslem 
ald-.ta m111ne:s111.irkcn, cJe,, antika grekisk:t 
konsten, lre ptrio.Jcr, den rnnte r ,sa bygg
nac..1-. !iic111 barorkstilen. skandma\isk by,:rj!nads. 
kons t m. m. 8 yg!( nod , loon , n. Ari:mcuk, al(!c
hra lrit?onomctri, tahellrr. gromt·lrl, --trrom1.:tri 
,lo.ugglära , per,rekth m, m . 8 )J! l!nad spr ~k.l .,cn. 
Mt'tl ovcr lu--cn illu..traliontr och ntnihiar, 
,amt 4 3 pla nscher t n del I l lerlärg<trvck. 
1 i 4 I silor. T\'l haml i11lt1111Jn2 i klot r arm., 
med guld t ryck Böckerna. format I SX 2 5 cm. 
Pris för bägge banden hil ,ammans Kr . 28 -
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MÖBELRITNINGAR 
över vackra och moderna möbler i 1:10-dels skala. .Mått och storlekar äro 
utsatta samt ritningar och förklaringar vid ihopsättningen av möblerna, så 
att var och en som är nagot sa när händig i yrket kan tillverka sina möbler 

själv. Ritningarna levereras i följande satser: 

Denna illustration utvi sar modellen till Sängkammarmöbelritning N:o 16 8. 

Sllngkammarmöbclrllnlnj!, :\J 18 B inn ehU• 
f.1nde en toilcttbyrl, enrnanss5ng med ut
drag, linncskåp, stol rnL'<l stoppnd ~,ts, ett 
biet ,krh bord, ualld uksburd mcu lida och 
sklp , lavoar . Pri, pr sats 1:25 

Hernnnsmllbetrllnlng, .\1 1 B, 111nehåtb11de en 
bokhyll•, ett hokskåp i tva olil,a 111utlcll~r, 
ett lemlAdrgt skrh hord, ,km hora med hurl· 
sar i hl olika mo~cllc,r och en sknv,1nl . 

Pris pr sals 1:25 

SnlsmObelritning, ,'I 2 B, lnnchlilandc cll mal· 
bonl mcJ mchauiska utUrt1gss.kh·or1 en llg 
bulll i tv4 modeller, en håg- burre, en stol 
srrv~riug~bonl och linstol. Pris pr sats 1:25 

$.lnj!kammarmilbclriln'nll, • \ i 3 B, 11111chilla11dc 
stol u.11lcttbyrä1 impt.n3I ii11g1 la\:oar, natt· 
duksbord, fon<ltrhord, li1111esl,Ap, soffa och 
ett lite! skri, bord Pm pr sals 1 :25 

Kllksmllbdrilning. .\l 4 B. 11111d1illl11dc mat· 
slihnk. stol, bon.I med 0111vu1Hlbar SldV3 ,·ar· 
,iu del kan a11,ä11da• till bakbord, soff• 1 
1,·a motlelkr, tlrsi,biuk o ch tvätl,lall. 

Pris pr sats 1 :2 5 

TrBdgård1miibclrit11mj!, .1J 6 B, över ihnplall· 
brn1 triui:lrd<rnuhkr , llå oli ,a modcll<r 
,5,om: 2 soffor!, 2 stolar, 2 l,,huretter , en 
länstol och ett , nr.I. Pr i, pr sats 1:-

Kompktterlnl(<m3helrllnin~, ,', 6 B, i n11ehlllande 
• ohka bl1111p1edrsulcr, ett u lornborJ, en 
not· och I d111gshylb, 2 ohka barn .. ängar, 
ell rö!,buro cc:1 ett runt läshord. Pr .ats 1:25 

Slnl(klmrn::rmUbetritn!ng, • \i 7 B. innchAllande 
5dlas1011J'.!', lavoar, nattduksbord toilc11hvrl 
med oval •regel, sto\ b<1nl och säng-. 0•1i"a 
~.tli är ritad i annau moJe:11 in ~:111~kan1· 
111armubelrit11111g .\J 3 B. Pris pr sats 1:25 

vantolsrllnlng, J\l 8 B, Ritning till en av 
husmoderskola n rekommenderad , avstobtyp 
lör hemmet sam! en prakmk k ui:gs1iilb1ing 
ocn 1'uggar, Pri< 1:-

l'rishsta på a llt srn1Je uU vävstolen med· 
foljer ntuingcn samt sändes även grafjg pa 
begäran. 

Tridgård,gunga. , V !) B. Ritningar Ull en stor 
och pri'.ug tradglrdsgunga med tvi bck,·äma 
so/for . Pris 1 :25 

Rltnlni:(, .\l 10 B till en trappsteg• ;om kan 
1hopfolh~ 1111 en stol, samt nt11111s;: till en 
k11l,shyll1 mrtl bakt,ord. Prl• for båda 0:36 

Bandsåj!orltnlng, • \I 11 B. R1t11111g till eu baml
dg lor uarnpning, att till«rkas .,. tra. 

Pri• 1:25 

Rilnfng, . H 12 B, lill CII träi\'U\' ror motor• 
l,r,fl o,h tramp. Eller dcnn• ri111i11g I.an 
man 5jål\' tillverka ~ig en svar\'slol a\ tr:i 
O<h ,rnide. • Pris 1 :26 

Ritning, .\I 13 B, till hyvelhi11k, put~hr·el 
rubank oc-h 66 "· Efter dt1111a arhetshcs 01\·· 

11111g och ntuing kan man sJälv 11llvcrka -,i11a 
snrcl.eriverktyg. Pris 0:75 

KöksmObclrl.ntng, ,\I 14 B, urnchllLlntle dl 

$lort kokssl<lp i likhet rned en h6g bur!~ 
,10I, <orra med utdrag, kök<bord med Udor 
och läll;idvor. Pri• pr sals 1:-

Mntrurnsmöbclritning .• \J 16 B, 1 den nu 111\'tket 
omtvckla Dala allrnogest!leu, i1111ehå11Jnde ett 
m•tbon.l, sklp (loufl~). länsto l, sen ering,bon.l, 
stol, softa, hörnskåp. Pri• pr sals 1:25 

-8-
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Byggnads ritningar 
Fullständiga byggnadsritningar (vanlig blåkopieritning} till kolonistugor, som

marstugor, uthusbyggnader, grindar, staket, hönshus, kaninhus, m. m. 
Ritade av Byggnadsingeniör G. Salomonsson. 

Byganmdsrltnlng, .'\f 31, hll smlbrukareladugird 
som rimmcr 2 histar, G kor, Z ungdjur, 
kalv, - svin, 3 0 höns, 2 logar, 1 logklsta, 
1 vagnbod och spannmllsvlnd. Pris 2:-

Byggnodsrltnlng, ,'lf 32, 1111 smlbrukareladuglrd 
som rymmer 3 hlstar, 1 2 kor, ungdjur, 1 0 
flr i avin, 3 0 höns, i kalvar, rotfrukter, 
loge, logklsl1, vagnbod, 1pan111nllsmaguin, 
redskapsbod loderskullo, gildselstad, wln· 
brunn, rastglrdar. Pris 21-

Byggnadsrltnlng, ,\f 33. till smlbrukarelatlugArd 
som rymmer a hlstar, I O kor 2 kalvkittar 
2 S\·in 3 0 höns, loge logklsto, vagn- och 
redskapsbod, sp1n11mllsm12asin, fodersk ulle, 
gödselstad. Pris 2:-

Byggnadsrltnlng , ."\I 3•~ till egnahcmsladugArd 
som rymmer 2 kor, • svin, 1 5 höns. Jada, 
tvättstuga, vedbod, •P•nnmllsvlnd, skulle, 
gödselstad och r1sl1?lrdar. Prh 1:50 

Byggnadsrllnlng. .'1 35, till egnahemsladuglrd 
~om rymmer 3 kor, kalv, hötb eller svin, 
loderskutlo, logkista, loge med stinne, red
skapsbod vedboo, gödselstad. Pris 1:50 

Bygl(nadsrltnlng, ,'1 36, till småbrukarcladuglrd 
som rymmer 2 hlstar, 1 2 kor, 6 0 höns. 2 
kalvar, 2 svin, rotrrukter, kraltlodcr, loga.r, 
logklsta, vagnbod m<d magasin, loderskullc. 

Pris 2:-

Byggnodsrltnlng, ,M 37 till egnahcmsladugård 
som q·mmer I hlst, 3 kor svin hön,, kalv 
loge logkl,ta, ugnbod, magasin m m. 

Pris 1:50 
Bygiinadsrltnlng, :u 38, till egnahemsladug1rd 

som rymmer 2 kor, 1 0 höns, !? s\·In, foder
lada bl!kMa, loge, redskaps- eller vedbod, 
loderskulle. Pris 1:50 

Byggnadarltnlng, ,'1 39 tlll hönshus I avdel· 
ningar for olika stammar varje avdelning 
rymmer en stam om 2 6 höns, kan ntbylll!U 
för 20 slammar. Prig 1:50 

Bi·gl!nad,ritninl!, ·" 4 O. till höns hm för 5 Cl 
hons. Pris 1:50 

8)"ggnadsrltnmg, ,\? •1, till hönshus lör avels-
stam oth 100 \"årphöns. Pri s 1:50 

Byggnadnllnlng, .M •2, till kyck kngh 11< I av-
delningar. Pris 1:50 

Byggnadsrltnlng, .'\l 43, till svin- lår och hons
hus som mrymmer G !I göd,1 in, moder
sul!'g•, smågrisar, t 6 2 0 lir, 5 0 höns, lo· 
dcrrum och skulle. Pris 1: 50 

Byggnadsrllnlng, ·'* 4•. svin- flr och hönshu, 
som inrymmer l O Ur 1 6 0 hons, :? mOOcr· 
suggor. G- !J göd•win, kokrum, fot.lerrum, 
skulle gödsef;tad och urinbrunn. Pris 1:50 

Byggnadsrltning, .,1 45 till svin- llr- och höns
hus som inrvmmtr 3 0 höns. I O lår, :1 
svin, loderpla·ts, foderskullc. Pris 1:50 

- 7 

Byggnadsrllnlnlf, M •e till ekonomihus som 
Inrym mer 2 0 höns, foder eller redskap. ved· 
bod, 8\'trlde och pudrctrum. Pris 1:50 

Byggnadsrltnmg .M •7 1111 ekonomihus för tvl 
familjer. som inrymmer !vittstuga torkvmd 
2 1•edbodar, 2 visthusbodar, 2 avtrldcn 
pudrdrum. Pris 1:50 

Byggnadirllnlng, ,\J • 8. UI ekonomihus •om 
inrymmer vedbod, redskapsbod, avträde r,ud· 
rctrum. Pris 1:50 

Byggnadirltnlng, .,'9 •9, till ekonomihus som 
Inrymmer slöjd- eller redskapsboa, vedbod, 
BO höns, 2 svin, loderrum, avtrlde och pud
rc!rum. Pris 1:50 

Byggnadultnlng, .M 50. till klllare av betong. 
Pris 1:-

Byggnadsrltnlng, ."d 51 , tall överbyggd källare 
med visthus slöjd- eller redskapsbod.. Prl, 1:-

Byggnadsrltnlng, ."\i 52, till gödscMad med 
urinbrunn. Pri, 1:50 

ByfJ!nadsrltnlng, .\i 53, till gödsclstao under 
s yddstak. Pris 1:50 

Byg!(Tlndsrltnlng, M s•, trll kaninhu• med 6 
avdelningar. Pris 1:50 

Byggnadsrltnlng. ·" 55. till kaninhus med 32 
boxar . Pri• 1:50 

Oyggnadsrltnlng, 
_..,, 56, 1111 lri1tlendc avträde. 

Pris 0:75 

Byggnndsritnlng, ,'f 57, Ull 2 o~ka träwmcJar, 
en järngrind. 2 olika tr ästaket och ell Jam· 
staket. Pris 1: 5 0 

Byggnadsrllnlng, ,J\I 58, till 2 okka trä11rindar, 
en jirngrind, 2 olika tril•taket och ett j;m
staket. Pris 1:50 

Byg l(nadsrltnlng, .~l 59. till sommarstuga innc-
h!lbnde ett stort rum med öppen spis, kök, 
skalleri förstuga, kilbrc. Pris 1:50 

Byggnadsrltnlng, .1\J 60, till sommar,tuga n1ed 
rit •lort rurn med öppen spis et t mindre rum, 
kök skafferi, garderob, sto r öppen veranda. 

Pris 1:50 
Oyl(l(nadsritn'ng, .\J 61, till sommarslui:• med 

kok, ,kallen, garderob, •tor öppen veramla 
ett stort rum med öppen spis kök •kallerl. 
garderober, lörstuga, siingkammarc. tlrb 1:50 

Byggnadsrltnmg, .\! 62. ttll sornmar.tnga med 
ett stort dagllgrurn, kokvrA, kilb.rc vlndllng, 
öppen veranda efter hela Llngsidan . Pris 1:50 

Byggnadsrltntng, .\1 83, till koloni,tuga typ 
•Lsgnet• med ett rum och brokvist. Prl, 1:2!1 

By!ll(nadsrltnlng ,\i 64, till kolo1•stuga !Yp 
l äpp•n med elt rum och veranda. Prl, 1:25 

Byggnadsrllnlng ·" 65. till kolomstuga tvp 
•Lilla Vrln• med ett rum och kokvrl Pr. 1:25 
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hllbnde !? 9 st. olika fors lag tlll moderna egna· 
hem,;1·Hlor för en och tv! familjer. Under varje 

bilu stlr uppgivet bur mAng3 rum m. m. villan 
innehlller. Pri• 0 : 7 5 

Om fulbtändig bynnadsrilning umt specificerat 
kostnadsforslag och arbelsbeskrirning ön~ku 
efter nlgoa i häftet upptagen ,·illa ,1 finnes 
ivcn sldana p! lager. I Tänk p! att en vacker och modern villa ej kos· 
tar mera att bygga in en ful och omodern. 

I J J 11111 J 1111111t111111°1111 t fot I 11 t l 11111 

Böcker för målare 
Handbok fOr milarc. .'9 42 B. full.tandiga 

anvbningar för enklare och lmare m:1 lmng, 
lackering, skyltmAlning förgyllning för>1l•
nng, bronscrlng- 111. m. enhgt sår hds ford
ringar; återstallandc av gammla målniru,·•· 
arbete11, materlalcrna,; bt:Jö111a11de och färg, rnu 
beredning, om lårgsammansiittnlngar Japansk 
lackering 111. m .. av L. E. And~s. 6:e uppi 
Tryckt 19H. 160 sidor Prl, 2 :5 0 

Mnrmorcrmgsmönstcr .,J 43 B. Z O tavlor i 
fickformat ml!d naturtroget ltergh•anue av lie 
mest olika marmorarterna I J..onstnärl,ga färg· 
tryCK. l etui, Pris 6:90 

Kamdragnlngs- och laserlngsarbeten, .\J 4t B 
2 0 bla'1 i fickform.at, 1 fint färgtryck mcu 
m0nsterarbetaclc l<araklcriska exc111pel på kam· 
dragningsteknlk och Je danncd be•läktade 
pricknings- och stänkmetoderna etc., sl ,om 
de ofta anvli.ndu vid utsmyckning av inre 
lokaler, möbcktekoratloncr etc. på senare tiden. 

Pris 6:90 

Fernissboken, .,1 45 B innchållan.tle klara, prak· 
tiska \leflnllloncr p1 fernissor och lcrniss· 
1naterial1 fysikaliska prov meu fenri,sor ,amt 
svar pa de frå~or som mota vid ft.:rnis~or.s 
försäljnu,g och användning, samlade och be
arbetade av I lccker och Carlbom. 6 1 ,idor. 
Tryckt 1 n 5. Pris 2:-

Smjrcparalloner I hemmet. • Il 4 7 B. RAd och 
anvisningar för mJlnmg ävensom polcring 
och bonrng av R)Öblcr. spänning a,• papp och 
tapetsering, överklädning av möbler, lödmn11 
glasmäsleriarbcten och diverse lagmngar o. 
renoveringar m. m. av hburitz Lar;son, Med 
3 0 lllustralloner. 6 4 siJ. Tr. l 9 2 ii. Pris 1:35 

MAlnlng. ,M 51 B, med 11111· och oljefärger 
slvil simplare som Ull eflcrb1IJ111ng av olik a 
trislag och slcnarler, beredning av fcmi.,or 
pl kall vig, om milning p1 linne, metallt'r 
och glas m. m. av E. Schrcober. 7:de upp,, 
~ 8 sidor. Tryckt 192 2. Pri s 1:50 

-· 

Hjll p dig s)9 lv. ,"\f 50 B. Praktiska och fun
ständiga rid och recept för utg iflbcsparande 
hantverk i hemmet av K. Kcy. Ur innehlllet: 
Målning med oljelarg, limfarg slamfarg. tiar· 
!arg, naturgrl !arg pl gamla hus mlkoing 111,0 

rödfärg, betsar, tap<lserlng. att skira glas och 
sätta i rutor, lödning cementbruk bil b•· 
to11ggjut11ing, eldfast lera, murbruk m. m. 
3:e upfl. Med Illustrationer. 122 srdor. 
Tryckt O:? G. Pris 2 :-

Bctsn lng, .Al 48 B. Fullstiimlig handbok för 
betsning, polcring och lackcrrng J5mtc bl· 
hong lödning av metaller. Av Stockel och 
Thon. 10:de uppi. Tryckt I 0:? 1. 80 sidor. 

Pris l.:bO 

Glasskyltar, .,i t9 B. Kort am·isnlng att fram· 
stalla etsade och forgyllda glas,kyltar av 
Axel Tbrner. Tryckt 1 !J l 6. Pris 1:26 

Marmormålning, .'\i 52 B. Mönster för marmor· 
mllning av P. MalmEn 10 •t. planscher. 
storlek a sx 5 5 cm., I linaste fargtryck oc1. 
beskrivande tax!. Pri, 18: -

Handbok I måfnin~, ."\f 56 B. Hjalpreda för 
den som själv vill utfora sin rnllnmg och 
tapetsering av A. Sö<lerbcrg 2:a upplagan. 
Illustrerad. Tr. 192 6. 5 G sidor. Pris 1 :25 

Jag l(Ör afltlng sjSh ·, .,; 57 B. Hur Jag m1la r 
och lagar porsli11 och gla,, etsar glas m. m nv 
M. D. Ur innehlllet: PorstinsmAlnrng, gl•.s· 
mAlning, glasetsning raderarbeten på g lu 
lagning a,· por.lin och glas. Tryckt' t 9 2 G. 

Pris 0:50 

Eov3r sin egen m!lare, .'7 58 B. Vägledning 
att sjilv ulfora allt slag, målnmg<arbete, 
åv<nsom pappspä11ni11g, tapel,cring m. m. 
av L. F. LindEn, milarm,istarc. Med Illustra· 
boner. 100 sid. Tr. I 9 2 G. Nlgot ur innc
hlllet: Oljefärger , andra fiirgsammansatt· 
ningar, mllningsarbctct, spännmg med p3pp 
tapetsering , mllnlng meJ limfirg mU,ing J 
träimitation, Jlnoliumsmattor, skyi 1mAl11ing 
penslar kalkyle r över färgkostnaa. Pris 2:2& 
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omfattande 15 färgplanscher i storlek 35 x 45 cm. med förklaramle 
text av Erik Kock. Plansch N:o I omfattar de olika stadierna vid 

§ PI. 12 de olika stadierna vid ådring i björk. PI. 13 björk i lugn stil. § 

~ PI. 14 björk i vresig stil (masurbjörk). PI. 15 alm. ~ 
§ Pris för hela verket i portfölj Kr. 12:50 ~ 

i ;;~~i~~s;~:J1f ~~iif i~i;f :!ii!~;;.;i;;::~i::i~is;1; I 
~ förkovra sig pa detta omrade, varför jag rekommenderar detsamma ~ 

till det bästa., 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. 

Undervisningsbrev N:o 93 B. I an
slutning till "Träådrings\'erket" har ut
arbetats en instruktiv och effektiv kor
respondenskurs avhandlande ek, ma
hogny, valnöt, björk, satinvalnöt, alm 
och fantasiådring, Pris för hela kur
sen kronor 5:-. Korrigering, för de 
som så önska, å 5:- kr. pr gang. 

NAGRA ELEVUTLATA'.IIDEN: 
Ort i:lr Jitt att arbe1a efter unJen I nings· 

breven, o ch korri11eringen lr \lgledande och tra,. 
Otto tfcman, Skallklrr. 

•Undervirn111gsbreven iro mycket latlfattl.ga 
och tydliga, kom •er111gen kkad.•. 

Erik G iata, ,on, L wid brunn. 
•Flr hirmcd siga att jag tycker kursen ar 

lömkta-,lg>. 
Gustav Ra,cf~ Köping. 

1 M ö b e I m å ;--~~-;-·;:;·:- .... 55 ~~ ..... I 
I En kortfattad handhok i möbelmålning för amatörer. Ur innehållet: 1· 

Om verktyg och materialer, tillblandning av färger, möbelmalning 
i utan underarbete, betsning, lacering, allmogcmalning, underarbcte i vid möbelmalning, ekadring, valpötsådring, björkådring, mahogny- j! 
• ådring, lackering m. m. Med varje bok medföljer 5 st. planscher i 
! format 18 .,.,_ 2b cm. i flerfärgstryck utvisande de i boken omskrivna • i adringamas utseende i färdigt skick samt dess grundfärg och lasyr. i 
: Denna bok är den mest praktiska handbok rör de som själv önska i 
I måla sina möbler eller rumsmalning i övrigt. Med avbildningar i ! 
i täxten samt 5 st. planscher i flerfärgstryck. 4:e omarbetade uppi. ! 
i Tr. 1929. Pris 1:75 i 
L ............ _ _...._. ___ ...................... ! 

Båt ritningar m. m. 
Bttritnln~ .\i 69 8, JMn111g till dickod hsl<eblt 

langd , mrtcr, mrd kaJuta. [Ulcn l,111 am:an· 
das för segel och motor. Tackelritnln~ meJ· 
följer. Pm 5:-

841ritnlng, • \i 62 8, Ritning till en motorblt, 
G meter llng for innombordsmotor. Mal en 
motor f' t-G hkr. kan den gor1t en fart av 
8 1111 0 knop. Pris 3:75 

o---------------- -9 

Båtritning, .\i 68 8, Ritning till eu rullail mo
torbit liingd 7 m<ter, stor.ta breJJ :! meter. 
for motor G-8 hkr. l'nt 5:-

BAtrltnlng, ·" 83 8. R1111ing till c,1 blt. 6 me· 
ter llng för utombordsmotor. Pr11 3:75 

Med varje bAtrltnlng medflll]er arbebbt,knv
nlng. 
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Btlrllnlng, .\f 61 B, Ritning till fbtbotlll'1d 1 halvdäckad segclkuttcr med lo, köl. Längu 
t. 6 meter bredd 1, 6 meter, djupg1ende 
c:a 8 0 cm. En bli som är m\'cl-.et enk~I och 
litt all bygga men ändock trrvli!!" och modern 
modell. Ritning i skala 1 : l 0. arbetsbeskriv
ning m.edfåljer. Prl · 3:-

Båtrltni .ng, .il} 64 B. Rilnin11 till en sydsvensk 
,, ·gelhAt 6 meter Ung Denna bmyp ir den 
mest nnllga i sydliga Sverige och Danmark 

Pris 3:75 

Båtrllning, ~'\J 67 0. Ritninir till ha lvdfickaa 
scirelbU O meter ling, 2 meter bred, sege I 
yta 20 kvm. Pris 3:75 

Ritning 1111 en eka, .M 66 B. Ni kan med lätt· 
het själv llllverka Eder cu eka efter dessa 
ritningar och arbetsbcskrlvrungar. Alla m.l.U 
och storlekar äro ututla, beskrivning p1 till
vägagångssättet vid böjningen samt ihopsäll· 
11i11gcn i övrigt. Pris 0: 7 6 

Ritning, ·" 66 B, till Blekingstka, linj10 4, b 
meter. Pris 3: -

Paddclltnnolrltnln g, ,M 69 B, Ritning och full· 
ständig arbetsbeskrivning till kanot I meter 
!Ang. byggd av segelJuk pl slgade spant och 
ribbor. lluvudritnmgen i 1/ 2 0-dcls skala 
spant och stäuitningar naturNg storlek. 

Pris 3:-

PoJk-kanot, ·" 60 B Ritning till en kknkbygga 
pojkkanot, , m<ter lång l meter bred. 

Pris 3 :-

Kanoter .1, 70 B, deras bygfnad, skötsel och 
an,•ändnmg av Sven Tll orel . Med 2 3 bilder 
och ritningar. 1211 sid. Tr. 19 2 0. Pris 2:50 

Om båtar, . '1 72 B. Handledning I blthyggerl 
n Ruben Osthmd, ingeniör, båtkonstruktör. 
Med l I ! ritningar ouh illustrationer. 1 ! ! 
sidor. Tryckt I O 2 4. Pris 6:-

Bygg sj51v Eder bAII .V 73 B. HJ1ndbok i enk
lare båtbyggeri av John Svensson. Med Illu
strationer. 0 3 sid. Tr. 19 2 3. Pris 1 :35 

Sjömansk.nopcn. ."'d 74 B. Fullständig rramstäU
ning av alla knopar, sptissar och andra sjå
rtl.lnsarbelen som förekommer ombord l ett 
segelfartyg a.v N. R. Cornlt, sjökapten. Med 
131 l\'bildningar. 2:a uppi. 7 2 sid. Tryckt 
1923. Pris 1 :76 

Kanoter, ,"1 78 8, Beskrivning över hur man 
bygger kanoter samt upplysningar orn ofika 
kanottyper av Sven Thorell. a:e utökade 
upplagau. Tr. 192 6. Med Illustrationer och 
ritningar i8 sidor Pris 1:50 

Om motorbAtar, .\i 87 B, 1111 ledning vid •al 
av motorb!t, dess motor och utrustning samt 
rld vid skötsel och navi~ation. Utgiven av 
lng. Oid. Fors lund. 16. sidor. Med ett 
lferfo. hel;idesplanscher och ritn,~frfs· 

3
;.:.:_ 

V-bltar. J\i 88 B, av lngeni!ir Oid. Forslund. 
Tryckt l 9 2 6. Med 2 3 Illustrationer och 2 3 
ritningar på olika motorbltstyper. Pris 0:60 

Ritning. .,i 89 8, till en Uen snabbgående 
motorbAI som bygges på klink. Användbar 

för slväl lnombortls· som utombordsmotor. 
Bl tens länga G, 5 meter, bredd 1, G meter 

Pris 3:75 
Ritning, M 90 8 till en badflotte som till· 

verkas av kryssfaner och segelduk. Pris 1:-

Juridiska böcker 
Advokaten, ,\i 11 D1 aoo av de mest an\'lnda 

juridiska formulär och in Ligor till alla myn
digheter utarbetad a\' en av Sveriges skick
liga,te advokater. Ur innehAlltt: Bosk1lluad, 
16,öreköpskontrnkt, ltöpekontrnkt boupptcck
uing, testamenten, deklarationer, förm~·ndtr· 
~karsrälwiug 3nmälan om oppnan::fc a\' affor 
antagande av nytt namu. uppskov med eller 
!rlkolld.c lrAn viirnpllkt, utagande av stiim· 
mng 111 111., rn. rn. 3:e tillökade och förbiilt· 
radc upr,la~an, rncJ utdrag ur nya äkfcn,~aps· 
Ingen samt senaste hyresllgcn och lagen om 
kvinnans behörighet att innehava statstjänst 
och annat almiint uppdrag. Tryckt 1 9 !! 5. 
I !t 2 sidor. Pris 1: 86 

Kommunallogarna, .A'I 16 D, av den 2 I mars 
11!~2 och deu 20 Juni 1!121 med dari, 

senast Ar I 9 2 4', vidtagna ändringar jämtt 
1 ~ l S lrs kommunala val,tadga samt övriga 
ti1! kommµnnllagarna anslutua författningar 
sann utdrag ur lagen om allmän folkpensi· 
oncrlng. Med utförl\r, sakrcgJSter utir,vna 
av A. Rer!l"tröm. 2 _ 1 sid. Tryckt l !12 5, 
Pris. Hiift. 2 :-. Inbund en i klotband 31-
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Arvsk!ftaren, "" 15 D, Om fodringsägarcs, cl· 
lerlevande 1nakcs, tcstnmcnttaq-arcs och ar· 
vingars rättigheter uti ett dödsbo, samt om 
an·skifte jllmtc formulär. En hjä ljircda för 
mcmge man av Joh. R.udbeck. 6:e omarbetade 
uppi, tr . 1!121. Pris 2: 50 

lloupplecknn ren, .:\} 13 D, lljalrireda fö me 1i~e 
man vid förrättande a,• bonpptecknin!l' och 
beräkning av arvsskatt jämte formular av Joh. 
Rutlbeck. 8:e uppi., tr. l :125. Pris 1:76 

f'ilrmyndarcn, .~ 13 D, En hjälpreda för för 
myndare och gode män. Med talrika råtis!all 
och formu lär av Joh. Rudb eck. 3:c uppbgan. 
Tryckt I 9 2 5. Pris 3:60 

Om testamenten, ,\l 140, Hjälpreda \'id upp· 
rällandc, hävande, ändraudc, tillgodonjntaude 
och klander av testamenten samt om stämpc l
a,·gift däri Jämte formulir av Joh. Rutlbeek. 
3:e uppi., tr. 1922. Pris 0:76 

Skattelagarna, .M 17 D. av den 2 8 okl. l 910 
med moll" och register Jimte anv!s1ungar Ull 
ledning viJ själ,deklarahon ull!ivna av Axel 
Cnrlborg och A. Bergström. 202 •idor. Tr. 
l 9 2 6. Pris. Härt. 3 :- lob. , klot band 3:-
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T'llr de som l ro lntra serade I lecknmir iro 
vid11Aende tvl hllcker den hasta hjalp vid 
s jal, ·stixlium . De iro tryckta pi tjockt, tralntt 
papper samt fllrs tdda med stora lira Illustra· 
t1oner i texten samt helstdeplanschor . Pnsct 
lr mycket llgt truts att 1nnchlllel Jir lika 
,·irdelullt och l;imnar hka gott re,ullat som 
en korrcsponden1k urs vilken kostar I O gln11· 
er mera Varje bok tng llr ett avslutat helt, 
men 16r nybörjaren ir det iimpbgast att först 
l{enomgl de grundllggande övningarna i bo 
ken Frihandsteckning . Dessa tvl. mycket ge
digna och llrorlka bllcker iro utarbetade av 
artisten och tecknlngsllraren V. 8J6rkman . 

u.,1&\PSTfQINISG 
:..=.:.:.u:: 

rrlha nd1teck nlnf1, ,\J 6t D, Nlgot ur innehlllet: 
grundliggande tecknlngsörnlngar . Beskrlv11'11g 
av de mrs t fö rekommande grundformer för 
tecknaren att minnas . - Hu r man skissar 
och renritar. Hur man med hjitp av o,·alcr 
ocn cirklar uppko11,1rutrar oWka löremll -
Fllra torinl( och lll rmlnsk nlng av blidytor. -
Uppteckning av lrlalAende lllrcmll .- Grupp· 
bilder Frlhand1pen pektlv. - Penpe ktlvbllden. 
- Penpckllvl.t<a grundprlndper. Storlekslör· 
hlll.tndena mellan 16remll placerade pl olika 
a\stlnd lrAn ögat. H unJJpunk t och horisont
linJe. - Rlttvrnkl:ga lllremll t 1ncch t1llninl(. 
Teckning av klo ssar . - Brytmng av grund
rttif"'kth ct . Skår11111gspunktcr. U g
l(ande cirk la r (Etipser). - Cirklar I olik a 
lagen De geometri ska ularna . - Sllende 
och lig-gan,ie cylindrar . Prismor sex- itta
och llersiJ1 ga . Rum••nlc rl llrcr. - Oeta lJ
st udlor. Perspektiv· och kon .. ruktlonstetk,.;ng 
a,· hela rum suncriörcr . Skulll(iJra. Om d1• 
rekl ljus, reflexljus, 1jllVlkugga och slag· 
sk 111:i'•· Ollka , k uggma ner . Overgb1i11111gs· 
metoden. Strcckskuggning. Korsskuggning m. 
11. ltur man nMru pl en sku 1n1h~J tcck· 
1111111. f1xor111g av rn tcck111ng. - Sti llebens• 
tecknlnl(. 0111,a pennor, pappers sorter och 
ski s h6,kcr . I luvu,1- och b1forcmll . Sk, serini:r. 
Renritning P.r,pcktiv m m. - Om ton och 
skulll!lll!gn lnl( av a ll dllrl!fflål. Teckning pi ,·,tt grltt och ovort papper. - Blommar och 
fruklu. - Teckning med kol och svarlkrita. 
Om materiel. Hur man ndfrar pi en kol och 
knllcckning m. m. Tryckt I !t2ti. 

Pm fllr hoken hlltad 3 :-
lnbunde11 i klotband Pri s 4: -

Land1kap1tecknlng , .\i 65 D, Nlgot ur innehll
lct: Stui?deiar, broar, staket. grindar etc . Om 
IJ111 och 1kuggo" IOrddnin1r J motivet. 
T rl dstud lcr . Om !ridet som lövat och kah. 
Kar aktlr<1tudicr m. m. LandikapCI och luf t · 
pcnpektlvd. Hur förgrund, mellanplan och 
bakgrund 1tl i tonstyrka l lörhllbndc hh 
var an dra . Om mohvval och , Bredd •. O lik a 
uppfattningar om landskapets teckning . Pcr 
•onhg och opcnonLi? lram•tallnmg m. m. upp· 
1kl11crlng av tand, kap . lämpl1g-a motiv att 
börJa med . Olika r,erspcklivl:ig-en. Blockstudtcr 
av landskap . Flrd g teckna ndet. lfur man lir · 
digarbetar efter h lockuppl.iggninit Vau man 
b6r tag a med och nd som hör ntcsl ulu I c-tl 
landskap. Finesserna vid av,lutmngen av land· 
1kapslecknmgea . NAgot om motnlorrnallo ncr. 
Limphga studiedagar. MoL,cns forindron~&r 
allt eller nstlndct frln hori,onten . Hur hm1• 
mcl bllr tecknas . Morgon och altonstlmningar . 
Sol· och grlsti111a111i:ar Nattstintningar . 811st. 
Landskapet vintertid. I lur man ern1r intryck 
av •nö i sin teckning . Teck nlnl! av •lllmo t1v. 
Lungt och oroligt utt cn. Bitar i ullen 111. m. 
Stadsbilder. - Landskap1tccknlnl( efter foro
grallo r . Tcck nlnJ! med ko l och kr ita, l'appc,· 
rtls 1011 1 förhlll.ind e till lamhkap<,h stäm
ning . Lavtrl ng. Malerlcl. Upf!Spän,.;nit av 
papper for iavcr1111r Fll:bc r cdande p1·11srlov
ni11~:,r, 1 onRradrr111gar. lletU:;chrring 1 thnik. 
Tongivning A enklare fllrcmjf. Bakgrunden . 
Elk 111~r hrl(1oncr . FllrhilJnlnl( med klnc,1,kt 
vitt . Gou.,c hkknl k . Lanrlng clkr lotoii rolt 
samt land ,kapsblldcr t • ortl!1m.l Tcckn;na 
direkt med pense l , Nlt:rol om Japan sk Li, rrine!. 
Tr , 1927. Pns lur hokcn hiflaJ 2 :8 5 
Inbunden I kiotband Pri. 3 :8& 

~::::::::=·=· :::;--- -- ·- ·-·--- ·····--
Lä robok i te x tning- N:o 66 D. En praktisk handhok i 

för affärsfolk som själva vilja texta och mala reklam- i 
sky ltat, prislappar etc. Boken är även till god hjälp i 
för de so m äro in tresserade av att rita watulatione r ! 
och andra dekora tiva alster för festliga trllfällen. Mo-

1 
dem i text och bilde r. Utdrag ur innehållet: Förord : 
Textnin ge ns ~rund er; Grundstilar, o lika s tilsorter. 
Textning direkt mtd redisp4.:nna och atope.nna. HandflSrmJ( v1J le..slning . i 
Svnl· och vitverkan. Rytmen och helan,. Tex•upp< IHllningar . Text I 
och bild. Utsmytkninga r. 1\nlanl(tr. Monoi: ram. Fi rmamilrktn. Re• j 
kl am t ex tn lnl( : Filr~18re. Svart• o. llcrlä rg. Fönsterskyltar . i\llischtr. I 
Pnsleppar etc. Textning lllr reproduktion m , m. Gra t ul atio n : l\dreucr . 
Pla,erinw:1korl. Programmer etc. 1\\Alnm,: pa I y~. Exlibrt~ LinoJiumsmtl. 
m. m. Med 50 ill. 12 stilp lanscher. b l sid. Tryckt 1029, Pris 2.'Z<Y -----.. ··-·-·----..... ·-- - - -·-··-
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B ö c k e r i foto g r a f i och b o k b i n·d e r I 
~Olllt, M 1 D, och kamerakonster. And•· I Llnlbok, .\I 88 D, l fotografi for amm1t6rfoto-

nlngar och rid , kl ett antal fotograf1Ska grafer av Helmer Biclutrom fil. doktor. Mrd 
uppgiltu av Helmer Blckström. Mc,d 6 li illu- 6 3 figurer. 1 6 U sidor. Tr. I \12 9. Pris 3: 7 5 
strationer. 128 sid. Tr. 1024. Pris 3:75 

Alfa handbok. .V a D, I loto11rall Med hm1· 
dra tals illualrationer. 2 6 4 sid. Pris 1:2 0 

De flinta stc4ea I unatilrfototrali, M 3 D, 
Praktisk vlglednln11 16r nyb6rjare av O. 
Malmberg. 8:e genomsedda u_ppla11an. Med 
, 1 figurer och 6 i sid. Tr. 1112 4. Pris 1:2 0 

Fototrall. M 4 D, Kortfattad llrobok för ama· 
ll'lr· och yrkeslotograler av Lu1h1g Da,ld. 
9·e bemyndigade sve111k1 upplagan utarhe"ad 
efter orlgenalets 18 5:te uppla111 av Ounnar 
Malm berg. Med 21 hehldeblUer och 8 :1 av
blldninpr , texten. 188 lid. Tryckt J 92 6. 

Prl• 3' 78 
N)'blkflr- llrobok, M I D, I lolograft av 

O:r Hanrkh Beck. Med 29 bilder. 68 Äd. 
Pris 0140 

Jal 1111' •lklnl 1Jllv, .'lf 8 D, Kort handlednlnr 
I lotograQ for nyb6rJarm av M 0. Med 
Illustrationer. Tr. 1926. Pris 0 1715 

K0111tai:rllg bokbmdalag, ./111 80, Lilllattlig Li· 
rokurs I konstnlrllg bokbmd1u11g dter metod 
Wiencr Werkstlttcn (Europas fllruJ nsla yr· 
kenkolor). bearbetad av E. Virslrilm. Mc:<1 
16 o bilder. Tr. I 9 2 2. Pril 3:-

Bokb1adarea. .v 7 D, Anvls111ng att hlfta och 
binda böcker, I sl>-11 enkla som finare band 
efter C. Thon, A. K,rsch m. Il. 8 :e uprbgan. 
Tr. 1928. Med 80 11d. och 18 fi11urer. 

Pris 1 :8 15 

Amatlkbokblnden, .\I 8 D, av Kerstin Key. 
8 :e tillökade uppi. Med 2 9 figurer. 8 0 s,d. 
Tr. 1922. Pris 2:-

Jal 1111' alltlnl sll lv, M 10 D,Hur jag binder 
&öcker, upplodrar kartor pl viv, till,erkar 
och dekorerar lampskirmar m m av M. D. 
med 20 figurer. 32 sid. Tr. 1926. Prb 0 ,90 

Böcker om räkning, bokföring, språk m. m. 
Goda rM, M 1 8 D, fllr alla allarsmlnlskor a• 

Merekanl. Prl1 0 1150 

Boklllrlnl, .V 19 D, Dubbel ltaLensk bolclllring 
16r sjilvstudlum, koncept 1111 alla 1j11 bolclö
rlnirsWckcrna, fulldindlgt förda och av1lutadc. 
vadan det lr omöJIIIII att gora ett enda fel 
som icke blir upptldct. Tr. 191 9. 8 0 sid. 
lnbwiden. Pri1 2 :26 

Bokförlnl, .V 80 D, Uroboi< I enkel bokföring 
16r mindre allirer och hantverk f6r sjilvslu
dlum av 0. Johansson . Tr. 11123. Inbunden. 

Pril 2:-

Boklllrfnl, .V 21 D, Lirobok I boklörmg för 
teckniskl yrkeukolor samt för sjilvaludlum 
Bokluring för snlckerl av Lektor K. L tlag· 
ström Jimte dartill horande tre bokförings· 
böcker mc,df61jer. Pri• hlbammans Kr, 1:80 

Boklllrfnl Jlf 22 D med kolumnaystem. Samma 
aom förcglende ~•n for mlnutharulel. 2 bok· 
löringsböcker medlolJer. Prla llllsamn1a11s , 
kuvert Kr. 1180 

Sv1111kt-En1elskl, .N 83 D, Frllzea parlil r lexlka 
llmnar den blsta bandled11lngen f6r en var 
som vill lira sig tala bqnpllrt p1 frimatande 
aprlk; lr en oumblrlig bok för varje resande 
I !rimmande land; lr en ny uppflnn,ng som 
blbrlnpr verklig sprlkllrdightl genom att 
llta lexlkone11 och par~reaa fördelar 11U11vcrka 
med varandra; lr nlll och prydlllll (format 
8X 11 cm.) och kan medtagas i fickan 6ver
alll; l r oekai för den, som Icke rete r mycket 
anvindbart. 7 7 0 td•rluga sidor. 9:e uppL 
Tr. l ll 2 5. lttbundea klotband . Pris 4 1-

Mla lenka,...Systemet, Jlf 8 8 D, Nv metod all 
p1 kort tid lira alg tala, skriva och liiu En• 
gelska. Med utal,beteclrningar och bllorad 
k6pmanstermlnolog1 . Utarbetad av D:r AUred 
Svensson. 13:e uppi. 384 sid. Tr. U124. 
Inbunden. Pris 4 :-

Mllt•ska(K-Syatemel, ·" 17 D, Samma som 
lllrcgicnde men pi Tyska sprlk el. a G 2 sJd. 
Tr. 1112 8. Inbunden. Pris •=-

Enlellka sprtke l, .v 28 D. Spccialkun I En· 
gelska sprikel för sjilvsludlum av fil, kand. 
B. Hammer. hmchlller gramatikalisk real,ko.e. 
kurs jlmle flera hundra tal-, lis· och sknv
övnlngar. Tr. 1920. J 92 si~. lnb. Pm 3 190 

llveoaken I Enllaad. M 28 D. Ny littlattlig me· 
lod an genast tala engelska sprlkel utan li· 
rare. Uttalet av orden lr noga a11g1ve1. lnne
hlller a Ila for del daglin behovet nli<lvindiga 
voka ler och tale-vlndnln11ar. Pri• 1 :-

Svemkca I Tyskland, .\i 3 0 D, Samma som fu-
reglende men pi tyska aprlktl. Pris 1 :-

Llr obok I tysk ll,J M 31 D, för sJalvsludlwn av 
B. Hammer. • 7:? ald. Tr. I !12 3. Inbunden. 

Pris 2 17 15 

Al(ebra .N 33 D, Reahkolck urs I al ehra för 
sjllvstudlum av rekter fil, lie. O. Lindborg. 
Tr. 191 !I. 160 aid. lnb. l'rl1 3 17 15 

Aritmetik., .M 84 D, Rlknebok anlmelik för 
sjilvstudlum av lirare O. Johansson. Tr . 1921. 
2 7 6 sid. Inbunden. Pris 3 :75 

Trlfoa_.trt, .V 3 15 D, Studentkurs i 11il!ono-
SY1r11kt-Tyskt pulllrledka, M 24 DL 633 tvi• mctri f6r 1Jilv1tudlum av O. l.Jndborg. Tryckt 

spalllga sidor. Tr. 1924. 9:e upp p1:,:m~~ I 1920. 192 aldor. Inbunden. Pris 3 1815 

IY..u a d, .N 91 D, 16r sjllvstudl..: aw "'-ebra, M 88 D, Stud~ttkurs i ali!ebra för 
J. E. ~- 171 skL Tr. 192 0. Inbunden. 1Jllvstudltm av O. lindborg. 3 i2 11d. Tryckt 

Pris 4 180 1920. Inbunden. Pris 8 1715 
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Geometri, .\i 37D, Elemenlar Lirobok i beskn· 
,ande geometri för ieckmska läroverk och 
sjalvstuuaum. Mal 30ii figurer av Fakp LanJ!· 
let. Pm 4:50 

Praktl9ka rDknctnbeller • . ,; 38 D, l<vadral· och 
k ubikröller. logarilmer, trlgonometnska räk· 
netabell<r, m:\tt· och vikll•beller jämte for· 
vandlingitabdler för utländskt mått och ,·ikt 
111. m. sammanställJa •" C. J lians;o11 . lnb. 
rr. u1211. Nedsatt pris 2:-

LDrobok I geometri, .,i 311 D, for sjilvst11d111m 
och barm.loms~ko!or a\· Hane; D:u11~J~c;o11 7 :e 
uppi. I~ u sid. l ~ ~ il!u,trat,oncr. Tr. I,!.' t. 

Pri, 1 :35 

Räknestickans anvHndnlng, ,,; 41 D, a,· Onstaf 
lrofdkuh~ civll1111:"emor 30 si-I. Trvckt l t1~:1 • 

. Pri, 1:25 

Snabbrftkn3ren, • \J 42 D, Lärobok i hasti,::het,-
1äk111ng för &Jalvstuåaum av 0. Johansson T,. 
l !l ~ 3. Inbunden. Pri< 2: SO 

Brc•&lillaren, . \J 43 D, Af fars- och prh alkor· 
rc:;po11dens1 plat~ansok111ng-ar, tjänc;tc• och 
tjanstgoringshctyg, affärs· och rättshanulingar, 
po,1· och telegralunderrätleher m. m. av Sven 
linde. 5:e uppi. Tr. 19 :! I. I I 2 sid. 

Pris 1:50 

Huru \kall Jag 1krlva mina brev? • \! 44 D, 
'•~ledning ,u ur,prätbnde av brev och andra 
i det daitlii:a ,vet förekommnndc •knf!rr 
Tryckt l!J2G. Pri, 0:90 

Huru skall Jag stava rBtt? .\J 45 D, kortlatta,I 
rätbkravning.Jära , svenska sprikel, Jamte 
ordfortcckning över cirka 6

1 
0 0 0 onl ang, .. 

nndc den på nämnda skrifter grundade ny
<tanthagcn. Pris 1 :-

Aflffrsbrev, ·" 48 D, liur man $kriver nffärs
hrcv >Ont göra verkan. En hnndlcdniaur base• 
rad på etl psykolog .. kt ,tuJlum av tolv hun
dra bre,•. Tr. 1 ~ 2 5. Pris 3: -

flck-Lulkon, ."\1 55 D,uver främmande ord i 
s,·cnska sprlkct ilmlc deras ultal och bety
delse. En oumbärlig hjålpreda vid läsning av 
lidningor, böcker m. m. 10:e uppi. G 8 dub
bclsp•lliga sidor. Tr. I 023. Pris 1 :50 
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Hond•lslBra, .,· 51 D, Praktisk rlJgi,are orb 
Upf1Slairsbok fnr köpmin alfärshitr.idcn och 
meniv,e man. !i:e uppi. Tr. l !12 J. l G I •id. 
Pris häftad 2:- lnbunJen 3:-

Kllpman~konsl .'1 49 D, i dctalJha111ld En h•ud
ledninl:" för kopmin o ·h deras bitriJcn av 
Thomas Russel. Tr l!.f 2 2. f'11s 2: 50 

Mina bankaflffrcr, .,,, 50 D, En handlc.Jnhw i 
praktisk bankkun.kap av P. G. Norher<:, .l:e 
uppi. Tr 1926. Pris 2:50 

Formulilrbokcn, .,; 48 D, for inhgor tlll ,tats-, 
domstols·, kyrk l.ga och kommnnab myn,lig· 
heter samt affär,- och allmanna mcdbor11crliga 
formulär av Axd Carlborg och A. Ucr ,,trum 
13bsid Tr, l!J2-I.Pri<h31lad 1:50 

Inbunden I klotband 2 :5 0 

Cngclsk-S,·ensk. .'1 52 D, ordbok av Alhcrl 
Mo,ngomery. Med unal<betcckmng. t:a uppi. 
Tr. I U 2 o. G 8 8 ~ ,paltii:a ,Hor. l111>u11den. 

Pris 8 :-

30,000 lrftmma ndc ord, ,\' 54 D, och ullryck 
i •vr11ska sprAl<ct med furklarin!:ar och 111• 
talsbeteckni111:"ar av Al'>erl Mont ;nmery. :!:a 
uppi. i 2 9 sid Tr. l \120. lnb. l'm 10:-

Frfimmandc ord, • \J 56 D, i •H11slu <prlkct 
med und,beteck11111rar och förld11ingar av 
Svc11 Linde. 6 :e uppi. 1 G H •Id. Tryrkl In 2 :i. 

Pris 2 :50 

Svensk ordlista, .,; 57 D, Omkring 2 ~. on II ord 
med förl<laringnr och ullal,bclcck11i11i:or n 
A. Stef. Glllla\S<on. l 5:e uppi. Tr, t !I?.,. 

Pris 0:40 

Rådgh•aren, .,i 58 D. Den praldl ka rAJgavoren 
ir en hjälpreda i tlagl,g handel för memga 
rna11. 2 0 8 sid. Tr. l ~'.?/i. Boken innehålla 
lormulär till alla möjliga I del dagliga livet 
förekommande handlingar, de«ulom slycl,e· 
tals tabeller frå n 2 !. o. m. I O O ore. Kuhik
masselabeller , r intetabcller ~pp!agaude frAn 
och med 11/2 till 8 •·,( A l !. o. m. J 000 
kr. l!ir en t. o. m. 3 0 dagar samt en t. o. m. 
l 2 mlnader. lnb. klotband. Pris 1 :65 

Väv- och h a n d a r b e t s b ö c k e r m. f I. 
flardangcrsllm, • \J 1 F. Handbok i hardanger

,om innehllbnde en utförlig redogorel<c for 
uUOrande av sidan samt !lO itlustra1joncr 
0l'er utförda moderna ha.rdangerarbeten Ut 
arbetad av Paula Oratz.Tr. J 9 2 I. G 4 sid . 

Pris 1:75 

Jumpe rs och sveatcrs ,'\.I 3 F,huru de slickas 
och virka;, av Olga Nyblom . Med 2 7 illustr. 
Tryckt 1921, Pris 1 :75 

Vlrkbok ,\f 6 F, 186 ,irkmönster för uddspel· 
sar, mellanspetsar, stjlrnor och rutor till dukar, 
•lngticken och gardinspetsar m. m. med anvis
ningar for virkningen. Av Alva Annann. Tr. 
l D25. Pri$ 3:75 

- 13 

/1\onol{rambok , ~,i 2 F, av Anna Bodl!n-Ham
margren. annchlllande monogram av tvi bok· 
st5ver i alla deras <ammansallnlngar sam
manlagl ·115 olika. Tr. 1921. Pris 1:25 

LBrobok I handarbete .\; 4 F. l landlcd11ing för 
utförande av ollka sligs moderna handarbeten 
s6som: korsstyng, stickning, vrrkning, parl- och 
flälarbeten hilbrodera, urklippsarbetcn, spel• 
arbeten m, fR. Med 2:l i fi2urer. 8carhctad av 
liedvig Stojanoff, Tr. 19 2 2. Pris 2:-

Fransf!Sfnl ng, ·" 7F , Lärokurs I lransfl.ilning 
jimte mönster ulJliven av Anna Pcltrr,son
Beri:. Mod 5 7 1l1ustra tioner . !:de upplagan. 
Tryckt 192ö. Pri• 1: 85 
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l /1\odcrn m5rkbuk •• \l 5 F av S3m, Andersson, 
lnneh411,r ell 50-tal all1be1 och ett 30-tal 
mönster för broderi l örngoll, lakan, nattpA• 
$1r. nisdukar, kuddar m. m. 6:e uppi. Trvckt 
1926. l'ri• 2:-

Mlrkbok, • \! 8 f', utgh·en av Aui:usta Abraham· 
son, lnnchlller ett lllJ-tal allabc1 i olika ,ti· 
lar. en hel del monogram •ammansat11 a,· 1,·l 
bvkstavcr, forna11111 1 olika s11br 1 f11\·ohtcts· 
mon•lcr, munstcr lur broJeri på lllkan, linnen, 
hamlukar, ser\'tttcr, hyll. ,mc;or 1 ruJlgudius· 
blrd marken för ,:o,sblu,,r m , m I 11·Je urrl. 
( I 1, 3-1 i i:dc luscmlct), Tr. 1 \I~ 5. 

Pris 2:5 0 

Skyttdarbetcn, .\1 9 F, Urobok för moderna 
skyttclnrbetcn av Hed vig Stojanort. Med 6 8 
a> baltlmn •ar. Utförandet av sl,yttcl petsarna, i,
cn kallade frivoliteter tlkr Occhi sker n6stan 
utan bcs,är o<h fodra, en.last övninl? och ni
gon fhirdighet. Tryckt 19~3. Pris 1:50 

Sy dina underkläder s)JI•, ,'Il 10 F, En ,·5glcd· 
11111g i hnnr sömnall fur han<l av Cth · Br1111ius•. 
M,.J l '.! il Ulu,tratioaer och en I,,, moaskr
bilaga, Pris 1 :8 5 

Vlh·bokcn, .\.I 11 F inaeh!lbnde patenterad 
uppliaing I kon<h ärnad all med fyra sk art 
och fyra trampor i HnUg vi»tol och med 
samma sol( och ru:;t111ng som slit viv, utan 
nl!!;ra forindrmgar och 11111.igg vava randig 
och rull l? drill eller duktyg efter flera olika 
mönitcr Jlmte mauor, töcken, gardintr,moltd· 
tnr förkläden, kostym· och kl.idningstyger. 
Ularbetau av Vilhelmina Bergman. Mtd htho· 
graleradc plan cher. l 7:dc uppl Tr. In~ fi. 

Pris 2:50 

Hemmets ,·livbok, .\i 12 F, a,· Elisabeth Wa,n,. 
0ni:ge. Med 200 illu trnttoner. 6:e upplag•n. 
18 6 sid. Tr. 19 2 2. Ur innehå:lct: Blndnlngs
lllra; lärft, J..ypert, a1lu, grundbindnln~cns 
avarter rnön,tcrutta~ning. Vlvredskapsl"ra; 
solfskaf t. ga rnb cräkmng, boblni11g, ,·arpning, 
bornoing- ~oh:ning, tlrätlmng, framk11yt11ing, 
, ä\'lndtt. VBvm!lnster; Gardiner, m!ibeltyg, 
mattor, duktvg, handdukar, lekund,kru<, 
drikt- och ldådningstner m. m. Pris 3 :50 

Praktisk ,·J\'bok, .'\i 13 F, innehAlbndc cit 
6 0-lal färgbgda vivmiinster med futl,tanchg• 
viivbc,,krivningar utgi•cn av Sigrid Palmgren, 
Dessa ypperhgt fnrnst5Ua, flerfårgiga bilder 
av klädnings- kostyia-, duk- och möbekyger 
samt gardiner och mattor m. m. l ,·ackra 
mönster och firgstiillningar, Atföljda a,· soh·· 
mngar och uppgifter l gamsorkr och sked· 
täthCI, 1orde bli till stor nytta och glädje för 
vivintrcscrade. Tr. 1~23, Boken• format 
2 8X2 l cm Pris 6 :-

Vl,·bok, .\J 14 F Andra delen av prakti,k , 5v
bok innehållmde ett li0-tal fiirglagda ,·a, mon· 
ster me<l full,limllga ,•hbe<kr ivn111<1ar, ull(•· 
ven av Sigrid Patmgren. Tr. 1, 2 0. Prh 6:50 

Hnr jag s)·r mina kllder 1JJlv, .,i 18 F Utfor
lig handlcd .. wt" i kon;trn att sy ejalv till hus
behov jimte materialhcskriv111ngar och rAd ,·,o 
ink!lpen av Marta S,·enborg. MeJ I 5 0 8\'hlld· 
ningar som visa tilh igaglngs-ättct ,·,d till· 
skirningen orh somnadcn. Tryckt I !l !.' 4. 
Inbunden. Pris 3:26 

Stickning, .\I 22 F. och virkmng av jumpers, 
trÖJor, kohort västar, mo~sor och ithalar 
samt en mönsterbilaga med ti1Lskir11111gsmonster 
till alla modeller . Med :; 0 avhlldr11ng-ar 

Pris 1:75 

HAlsUmsbrod<rl, ,\I 19 F, full,tiinJi~ l~rokurs 
Jåmte mon:1tcr utJ{i" c.n av Anna Pclt~rsson• 
Berg Med 115 tllu,tralloncr . Tryckt l !I'.! 1;, 

• Pris 1:65 

Mönster, .Y 20 f' ltll fransfLitnm~- Nya typiska 
mönster rrin olika l.tndskap samlade och ut· 
givna av Ann• Pettersson- Berg. ML-d ~ U 
1lh«trationcr. Tr. 1!124. Pri• 1:50 

TYltl och stnknlng, .\i 21 F, av llanna Eltn. 
Med 2\1 ilfustrationcr 3:e uppi. Tr. 1\1!.'&. 

Pris 1:26 
Små mönslerb!Scker, .,\I 21 F, för •sola och 

hem 11111ehl,lcr: .W 1. Stickning och 11rkni11g 
av slipsar. .\I 2 B.irdcr for kors,tynir. 
.\~ 3. ,\l on ter för virkninit - .\l -1. Enk~ 
frivolitetsspctsar. .\l .,;. Modern• al1ahcle11 
for korsst\'111(, .\J 6. Modern• albbetcr for 
\·itbrotlert.· .\i i . Mot1-.: for korssty11gsbrotlcn. 
,\; Il, Korsstyng,brollcn fur harn,lrlik1cr m 111. 

.\ l 1 O. Filctmon,ter. .l'! t l , Vir,ade ull· 
garnshlommor .. \t 12. ~!6bön1mar odt g:,•o,,m
brulel arbtlt. ·" I 1. Moderna ,·a tar .• \: 1 5. 
Ulla frlvolitclSspet<ar. Pri, pr. halte 0 :25 

Hemm ets tnlrkbok, ,\i 25 f', av Sara Cl.le on 
lnneh!lf : 5 0 alfabet 6 0 0 monogram, n,mn, 
i 1ffror och l.ronor,mon,tcr ror dag- och 11311· 
hruien, -.abongbroJ yr, harnhättor, lak•n,bår· 
<ler örngott, nartp:\ ar, nä.;dukar, ni.sdukl\ as· 
kor. <ervcttYi<kor, <tramali•a kor, v111rlker· 
som och spelssörn. Tr. 1925 . Pris 2:75 

Korsstyngurbeten, .\l 26 F lt andarbet sbok i 
korsslyngsarbcten med e,a 90 ilfu,1ra1ioner 
och 3 st. mön,terbilagor, Pris 1:75 

Arbet •n fUr ,fr kning, .M 2 7 F I l_anda~helsbuk 
i virkninir av koftor, jumper<, sill.crs1u111pa•, 
schalar, ,·åskor, kuddar, mch,or, hattar, mor · 
gonskor 111, m. Med c:• 122 111~,tr:tt~;~ 

frlvolltctsarbeten ~,1 29 F, Handarbct<hnk 
I frh·olitclsarbelen. Med LOG btUcr. Pris 1:75 

/1\aeramcarbcten, .'9 30 F , Handarbc1en med 
knytning l flera obka u1foranJen. Med I I 5 
illustrationer och en mön1terbilaga. Pri , 1:76 

Kulllrta broderier .',I 31 F, Med 60 hilcler, 
dirlbland 4 hdsldepbnicher i firgtryck och 
2 dubbelsidiga mönsterb.lagor. Pris 1:75 

Virkning, .,1 32 F, liandarbet shok för , irkm ng 
a,· spetsa r och mcllan,·crk . /1\ !d över l lJ 0 
illustrationer. Pris 1: 7 5 

Mod erna monog ram, J\i 33 F, och mönsler 
lur \'itbroderi. Ur umchllkt: 9 okka alfabeten 
i Kursiv-skrth, l 0 ohka atlabctcn i fraktur• 
skrift, I 0 'olika alfabeten t Anuqun-sknft, 
G olika alfabeten I IDnta,iskrilt, namn i 5 
olika sti llrter, 4 olika athbcten och motiv 
för ormuncnti.la ut:»irnin(?'ar pl barnkUJer, 
~ alfabeten I sl,,:cktt·,h.rlft !-amt "=&111111311 att:. 
namn med ut irniogar, kyrkliga monogram och 
ornament for ,·ilbroderi samt moti,· till altar
dukar o d., 111011v för b!rder, ni1dukar i \'il· 
broderi, olika korsstynits-aliabeten 1'8ml kors
styngsmotiv sammansättbara bok,tavcr l fen• 
olika stilarter för monogr•m . Pris 1:711 

c-----------------_-1_4 ____ __ ___________ o 
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·-··············-......................... -......................... _______ ............. ____ ............ - .................... __ 
! _ __ _ ---,.. __ _ V ä v m ö n s t e r.i 
i - Sal, .V l innehållande möns ler med solrnnto, l 
f r 1111 tre olika mattor Prl pr sots O: 7 si 
! - Sats ."\f 2 till tre olika gardiner. Pris p, •atsi 
i Wl1:tiii!~'/SJ1~ 0:60! 

j ~~~~~ Sah .,1 3 till tre olil,a handdukar. Pr. pr. sats! :
1 

····- o,5o. 
, Sats .-U 4 till tre olika möbeltyger. Pri, pr ! 
f l--- ---- ---_-_-_-_-_-_-_~ _____ __, sats 0: 76f 
i Sat, • Il 5 till tre olika dnlndrall. Pris pr at• i 
ivuvmUnster, • IJ 16 F. En samling m cket Hcku O: 7 51 
j v;ivmöuster trvckta i flera färger !tföljdn med Sats • U ti till tre olika draperm. Prb pr ,ats! 
• solrnotor. Monsterna säljas l satser om tre sL 0: 7 5 : 
i olika plnuscit,]r I 1•arjc sats rörvar.iJI!' I ku,crt. Pris för alln sex sat,erna ti11,a111111aus Kr 3:- i 
!•• • ••• ••• .. •• .. ••-••-•• ••• ........ ._. ............. -- ... ·-·• .. ••• .. ·--- ••• ••• • .. H•• .. •• .. •• .. •H•• .. •• •t•••• ·• .. --••t•tH•tM..! 

KOKBÖCKER rn. fl. 
Husmoderns kokbok, ,\i 3• F, nv Ida Mög•lcdt. 

:rn U recept for soppor, kött och 11,k, korv
beredning m. m., såser, växträtter och salbder, 
äggrättcr, gryn- och mackaronirätter m. m .. 
eftcrrAllcr, matbröd, kakor, småhröd, kon
servering, drycker. 2 O:dc tusendel. Tr. I !12 Il. 
Inbunden. Pris 2: 7 5 

Kokbok • • 'i 3 6 F av Tora Holm. Med I 50 
llhastrationer eller fo1ograficr visande olika 
rätter, upnlffgJningnr, g11rncringor 111. m lu11c• 
hAller 3 2 !I recept A J!'od husm311skost och 
l G ·I recept för bakning Tryckt In 2 Il. tnb. 

Pris 4:5 0 

Fhk .• \I 3 6 F, 112 säll att tllllaga. S:dje upp,. 
Pris 0 :75 

Eflerrfttte r ."\f 3 7 F, 8 3 sätt att tillaga, av 
Axel Horn. Pris 0 : 9 6 

Vill, .M 3 8 F, 6 8 sått atl tillaga. Pris 0 :6 0 

Varma smArlllte r, .-'\i 39 F, 209 siitt alt li11aga 
för det fina smö rgåsbordet, jämte 3 7 olika 
beskrivningar pA kalla och varma såser 6:e 
uppi. Pris 0 :9 0 

Sommnrlflerr5ttc r -'1 4 0 F, 116 sätt att tillaga 
Pris 1:25 

J\tjötk .• M -ll F, 2 O i sätt all tillaga rätter av. 
2 :dra upplagan. Pns 1 ,_ 

Jordgubbar • \i 42 F, sm ultrou, blåbär och 
lingon, 13 9 sitt att tilloga. Pris 0 : 60 

Kalla r3tter • • ,1 43 F, LI 8 sätt alt tillaga rn, 
smörgåsbordet. Pris 1 : 50 

Pumpor .• 'V 44 F, 8 4 säll att tillaga. Pris 0 :6 0 

Ris, .\I 46 F, 2 0 i såll all tillag•. 4 :c upplagan. 
Pris 1 :25 

Svamp •• I! •6 F, 97 sätt att tillaga. 5:e uppi 
Pris 0 :85 

SIii, .,\l 4 7 F. 08 säll att tillaga sill och ström-
ming. Pris 0 :6 0 

J ulmat ."\; 48 F, 13 7 !alt all till,ga. Pris 1:25 

Agg, .iU 49 F, l O, säll all lilL1ga Pris 0:76 

Tomater, .,\i 50 F, 8 2 sätt att an,·ända och 
tillreda. Pris 1:26 

Grönsaker • • ,1 51 F, J 3 !I s5tt att lllluga '1:e 
ui,plagan. 1 S sid. Pris 0 : 7 6 

Potatisköksan 
potatisköksan 
llsrälter av 

:u 62 F, Den , 31försl4mliga 
innchatler 2 6 I beprö,·ade pota· 
Johanna Holmqvisl lnb1111tlen. 

Pris 0 :9 0 

Kllll .-\1 63 F, l D 4 sätt att konservera, insnlta 
och röka. 2 :a uppi. P11s 1 : G 0 

llpplen .1; 54 F, 114 ätt att tlllaga av Bundy. 
6:e upplagan. Prl, 0 :9 0 

Mannnl{ ryn, .M 56 F, G O sätt all tillaga l:ickra 
rilllcr Pris 0 : 70 

Mlllldidrycker . • \i 66 F, 7 7 sätt att tillreda. 
Pris 1 :60 

Ovc rlevo r • • M 57 F, 121 sätt nit 1illa4tn över· 
levor av olika slag. 3:e uppi. Pris 0 :76 

Potatis, .'1 58 F, 1 O 7 ,att all Ulbga . 3:e uppi 
Pris 0 :90 

Kokbok, .M 69 F, av Matihla Rönnbbm fi 7 5 
recept för matla1rni11~. l 9 I ,,J. Tr. I !t ~ 3. 

Pris 1 :25 

Kokboken. :w 60 F, Den biiHa ltjiilpredau för 
lrnkerskor, fruar och Jungfrur Sllmt för la· 
mlljer pi budet Lättfattlig• anvismnp:ar i 
bakning ,amt alla till 1-.okkonsten horande up
gifter, även i syit11u1g och ullberedning m. m. 
av en svensk kock samt "'' Orela Slurk, 
jämte tillägg för llnarc matlagning och upp
sättning av matsedlar till mtddogar, sup~cr 
m. m. 118 sid. Tr. 1!!26. lnb. Pris 1 :76 

- 16 
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Hemmets kokbok, .Il 81 r, utgl•en a, facksko· 
Ian for husl i: ckonoau , Upp 11.i 2 c uppi 
drlvi, omarbetad, med ell llllagi: om mal• 
lagning med clcklrl ltct. 1 'r onnchållct· Soppor, 
köttrattcr, h krlillcr, mclbnr ttcr och r•tter 
till smörg!shordel, ,äxtr!iner, s,hcr, erterriil· 
ter tlrtor och bakelser, bakHrk •äxtkon· 
serv<r, konservering av kött och fisk uml 
scharkutrri\ aror ,n. m. Med 1 :? planscher 
i flerflrgslryck. ~ S G sid. Tryckt I O !! G, 
Inbunden I klotbaml med bikt I flcrfiri;stn ·ck 
p,l framsidan Pris 5:80 

LIiia hjllpredan, .\J 63 F, i 1-ökrl, av Ingeborg 
Zclhcl11u. I O·dc övrrsedrh och lillokla up~l, 
med 6Hr 4 00 recept. Vill din egen kock du 
,ara ta dl mig Ull hjalp f•g ber Jp kan 
boka kak nr r•ra, steka, koka sls meJ mer, 

öra pudding, karameller, sylta, sa fia lii:g• 
lo, • J•I: kan även om det gä!l<r, brygga 
punsch för frstcn din . !loken lnncltå'l r I I\ r. 
sid. Tr. l !!:?:?. Inbunden. Pris 2:76 

811111! mal, ., 6,& r, I ull;tfo.ti11 l.okhok for 
det enkl:i bush111ct ut hen n l11Lle11anl fr:
hcrg. li o,c 111,e111lcl. I 8 ll •Id, Tn•cl,I I I 2 f\. 
lnhw1den. • Pris 2 :75 

Soppor, • \! 85 F, !! In 15ll att lilh111 spppor, 
..- Oscar Ahbtröm. Tr. l 1126. l'ri• 1:50 

Hembnknlnl(, :u 66 r, av Tora I lolm , 1 I J 
rcttpl p,l JI bröd, bakelser, munkar smlbrÖll. 
!Arior m m. ,18 11lwtra1loner Asl,Adt,i:gorande 
handgref'p, 1:arneringar o, J. ll G s1,I, Tr\'rkl 
1 !J 2 ii. Inbunden . Pris 1 165 

Bakninl( av brlld . .M 89 f', kakor och smlhrÖ<I 
samt hakel er oth tlrtor, Utgi> en av Oötrborgs 
1'1• 111:<modtr kola, r.·e uppi Tryckt 1 !1 ~ , 
126 sl:lor. Inb unden. Pris 1:85 

Kallcrepet, ·" 67 F. I 00 bcskrl\'nlngar pa 
b.lk,erk a, mo ter Lotta. I l·c uppi. Pris 0 13& 

Kondllorn • \ 68 r. Den prakliske konditorn, 
T1 I örl tl handl<dmng vid t1U,erkn1ng a, 
alla nu brukliga konditorivaror, utarbeta I av 
C:Jv, Ehr trom 3·e •·ppl. !loken inneh:lller 
4 0 klart och redigt uppstllUa recept P' 
bal"crk, olika sill att hcreda glacc, karamel
ler, schokbdprahner, sylt , safl 111. 111 

l'ri, 3:75 

Pepparkaksboken, .\J 70 F, 60 hc<krivninirar 
utg1rna I\' Anna llcdin. Pr:, 1115 

Dukning oth aerverlng. ·" 73 f, H1ndlcJn111g 
1 kon ten att arrangcri m,Uulla borJduk-
111ngar slviil 1 ,ard•,: bit ,0111 "d lo tkga 
Il I allen , av Tora I lolm, Med GG illll$tral1 ner 
i texten och 4 planicher i kc,rpugra, yr ö, er 
dukade bon!, ser\'Crlng, servettbrytning och 
smorupptiggnin~. Med ett av lutninjl'skop,td 
ont plasrrlnir och servering av Ida lt ögslcdl 
Tr. 1 !l:?i, lubnnden. l'rl, ,&:36 

Hnndhok, ·'- 7,& F, i häll, str)knlng och lllck
uua nini:, I :I 8 ohka anvisningar. G l sido r. 
Tryckt 1923. l'm 0 :5 0 

Krukvltto dtlng , .'1 75 F, l bonlngsrum uml 
balkong• och röiulerplantcrlngar a, I lennttu? 
1 lalllor. Med 11lu1trahoncr. Pris 0 :6 0 

RcngHrlng hemmet .\l 76 r R1J, an\ls-
ningu odt lorslag lill cll prakl:skt ordnande 
"' de dagh ?I hem rss~,r11a m. m. av Thora 
lfolm Med 8 8 ,llmtrationer . G t sidor. Tr. 
I !I 2 3. !'ris 1 :3 5 

Fl~ckarl .H 77 F !l'l säll alt bg,1 ur fljckar, 
av Lie Adcl,k ölJ, 2·a uppi. Pris 0:90 

Böcker trädgårdsskötsel 
Kllk,trld,!lrden ·" 3 5 0 av John Orfcn, trld· 

gårJussl5tcnl vid cxperimentalflillel, 2 :a Ul'fli · 
Tryckt l!lli Pris 0 :75 

Trldl(Ardtbok, .c\1 26 0. ror louthushålls skolan 
och kolonitridgArden av Sigrid Mcl.indcr . ~ :a 
uppi. Med 2 i b11Jcr. Tr, l :J !? 11. 1 B 6 .. d. 

Pri s 2 :76 

Om ro,or och rosenodling, .'d 27 0. på fritt 
land och under glas, En handbok fur trid• 
gir~ •inner, amaturer och yrkesman av NIis 
Dahlmark, 3 e uppl McJ 8 :1 b,Uer i texten. 
Tryckt l!Jl!J. Prl, ,&:76 

Jordbrukarens lr5Jg:lrd, :'li 28 0, dcu anligg· 
mng och vlrd "' Carl 0. Dahl Mc<.1 illustr, 
Tryckt I !I 1 5. Pris 0 : 7 5 

Hemtrldl!Ardcn • \I 30 G, l'raktl~k handlcJnlng 
för den mindre lr dg1rdcns skötsel av Edith 
Bussler, trldgArdsmistarc Med 3 I ,llustr. 
B:c upplag.,, rr. 1112 Il. Inbunden. Pris t:-

TrldgArden, .'d 32 G. Den mindre lr5dgårdtn. 
ln korti,11tad hamlledmng ror frukl· mk gron
uksodllng, umman lillJ till IJanst för egna
hem agarc, koloniller mrd flera. I G bitJcr 
i texten . 6 G sid. Tr, I Il 2 3. Pris 1 :-

llnodl·na, .V 29 G,llandlcdning , Unodllng av 
C. 0 Arenander. 2:a uppi. Tryckt 1 !l I~-
Mrc1 !?.\ fli:urer. Pri 0 :76 

Egnahcrrulrldgårdcn, .)I 31 0 I bndledn111g 
vid den mindre trädglrdcn, skötsel .,. Ou 1af 
Lind . 6:c upplagan. l 5 Z sidor. Tryckt 19:? L 

Pris 2 :50 
Dm·hlnkar •• '\l 3,& G, deras IAggnlng och skotse l 

odling av t:J,ga gronsakcr jaonle 11bnt 11pp
dra1:111ng m. m. En handledning nirma t a, · 
.edtl för srn4brukarc samt innehavare a,· min· 
dre träJg4rdar av Pehr Boicrth, 8:e upplagan. 
63 s1Jor, Tryckt l.•~G. Pri, 1:50 

Frukltrldens, .11 38 G rationella bc,kiirnmg 
u1nt omyrnp111ng o. plantering m. m. av Arthur 
Prkrun. :\\cd 86 b,hJer. l ·H sidor. Tryckt 
1 ~ I i . l'rl• 2 :60 

Småbrukarens lrld~rd,bok. .'\J 37 a, HanJ
ledn111g 1·ld skotseln av trädgårdar vad mindre 
lanthruk oth egna hem av Gustav Lind. S:c 
o":,arbc:\adc och tll!:ikadc uppi Med :? 6 fig. 
1. I <:d. Tr. 19 .1. l'ns haft•U 1:50 
Inbunden l klolband 2:50 

Blomsten-5\ler, • Il 38 G. Cn hok som hchanJla r 
vira ,ackrasle flcrArlga l>hms.Jenixtcr av 
Ous1av TholEn. G 3 11d. Trycl,t 1 !l Z 5. 

Pris 1 :25 

o----------------------- 1-6-----~--------------fl 
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Hälsovårdsböcker m. fl. 

Huskurer, .'W 1 G. samlade och utgivna n 
Johanna Holmqvist. Boken b0r ,•ara till stort 
gagn i var Je hem. l O :e upplagan. 7 6 - H u :e 
tusendel. Tryckt l O 2 i. Pris 0: 46 

Hur blir man fet? N 3 G. Hur blir man ma11cr? 
Mot kore11tc11s och magerhel. Efter de lör
namsta kaflor av 0. H. 0. Tr. l 9 l 6. 8 0 sid. 

Pris 1:-
Mln nervositet :u 8 G. huru den uppkom och 

huru Jng botade den, av Rcinh. Ocrliug. Tr. 
I 9 14. Pris 1:-

Nlr den llfle vfinlas, :hi 16 G. Kort vägl"'111i11g 
för unga mödrar a,, Karin Tham. Med 4 9 
Illustrationer. ·l:e uppi. Tr. l 9 2 6. Pris 1160 

Nllr den lille vnxcr, A1 17 G. Kort vigkdning 
l!lr uug3 mödrar av Karin Tl1am. Med ö g 
iiluslralioncr. Tryckt 1926. Pris 1: 86 

Kvinnans könsllv ,'\1 18 G, En lysilogisk-socia i 
,tudie jtimtc hygieniska rid av fru Aunn Fi
scher-O11ckcl111au. Med flera illustrationer. 2 :a 
uppi. hiHllld. Pris 1:
Jubunden 111"'1 en modell av kvinnoluoppen 
till islirlä11gnmg. Pris 2: 26 

KHrlek och liklcmkap, .'Il 20 G, Rådgivare för 
förlovade och uygilta av Med. O,r Wolrnhrt. 
Med talrika iilustrahoncr. 80 sid. Tr. 1\126. 
• U - 6.; 0 tusendet. Pris 0: 60 

Om gikt, .,i 9 G, och reumatism orsaker och 
bchamlllngssätt, av 0. H. 0. Tr. l !11 ä. 80 
sidor. Pris 1:-

Kvlnnosjukdomarna ."\1 15 Ci, av C. 0. Jnseph
son. Ur 11111chållet: De kviohga könsorganen, 
deu normala och den abnorma regkringen, 
missfall och ulomkveds havandeskap, med· 
lödda n11s,bild111ugor, leliägen av org•ncn. 
h11lamalio11er, svubtb1ldningar, ofruklsamhct. 
128 sid. Tryckt 1926. Pri. 2:76 

/lkta makar, M 21 G,Ett nytt bidrag till de 
sexuclh problemens lösning av O:r Marie 
Stopcs. 6:e uppi. bemyndigad överslitning 
lr!n del engelska orginalcts 10:e upplaga. 
Sammanlagt 141,000 ex. Tr. 1925. 102 
sidor Illustrerad. Pris 3: 78 

Fosterfl!rdrlvningen, .'lf 22 G, Ett inli,;g , hi
gan om rosterlördrivuingen av W. Olrdluna. 
8 0 sid. Tryckt l O 16. Pris 2:-

K,•lnnnno hHlsn och sk6nbct .i\j 23 G, En prak
tisk avhandling om utvcckbndet och bihehll
landet av kvinnans hälsa och skönhet, samt 
om principenta för smak I klädedräkt av Ella 
Adeha flctcher. Med lllustrationer. Tr. l 91 ~ 
13 0 sidor. Pris 1:-

Ett sunt föräldraskap. .M 7 6 G, av Marl,c O. 
Stopcs. En bok för varje man och kvinna. 
Har i England utgAU i 0ver 10of,~i~0

1
,"::_ 

Kfirlckcns avvHgar, M 76 G sexuella splirs· 
mil i populir helysnlug. Pris 1:50 

Boken •Tyst • ."\1 77 G, om könsllvcls mest 
intima hemligheter. Pris 1:-

Sexuelb trAgor. M 78 G, av Eugene Alban I 
kort och populir framställning om kons!eu 
att exakt bestämma avkommans kon. 

Pris 0:50 

Paradll-Boken, ,\f 79 G. Nlgot ur in11chlllet, 
Människans könsliv 1 ikta makar hamn L;tring 
begränsad barnolstnng, uppfostran kärlek och 
äktenskap. kärlek utan äktenskap ofrukt
samhet oc.h dess orsaker, könss!ukdomar. 
Med illu,,tralioner. Tryckt 19 2 G. f ris 1:-

Klrlekskonslen. M 80 G. eller rätta sitttct att 
kunna älska och behaga. Med illustrationer. 

r'ri< 1:-

Böcker i levnads· och umgängeskonst 
Framgång. Jll 58 G. En handledning I konsten 

att ni V3d man vill av Lord Beaverbrook. 2 :a 
upplagan. Tr. 19 2 2. Pris 2: 7 6 

1:.nergL :\1 60 G. En hundledning I ,•iJJans och 
kroprens trinlng genom dagJ~I Övningar IV 

Sofis . Nervii. Med 65 iilustrat1ouer. 112 sid. 
Tryckt 192 3. Pris 3: 7 6 

Hur stä rker jag mln vDfa, JVl 63 C., En prak
tisk k nrs av O:r K. Rad van Praglovski 7 6 
sidor. Tryckt 192 S. Pris 1: 60 

lJmgHngeskonst. :u 64 G. lcvuadskonst rlo 
och betraktelser av J L. Saxon. Boken, som 
innchllicr 2 7 0 sid. och är tryckt pi fint, 
lrifritt papper, är hell enkelt oersättlig for 
varje milnniska som vill uppträda bildat 
laktfnllt och bcie,•at. 8:e tillökade uppi. n,cd 
,tu illustrationer. Tryckt 1928. 
Pris häftad 2:60 Inbunden 3:76 

Konsent rera Eder Jli 70 G, En kirs I 11 brev 
for iutcilektuelln arbetande, lllr tanksprltlda, 
nervösa och minnessvaga av Rcinh. Oerltng. 
O\'ersättning från 12:e tyska uppi. (160:e 
tu,endct), Med portri1t av författaren. Figu
,e, i texten. 2 I 8 sid. Tr. 19 2 6. Prydlig 
tkyddskartong. Pris 3:-

- 17 

Konsten att upptrlda, M 66 G, eller hur man 
blir en angenäm sällskapsmänni,ka. liur man 
lär sig uppträda energiskt, imponerande och 
bildat och blir omtyckt överallt i det offent
liga sällskapslivet, i privatlivet i dam- och 
herrsällskap m. m. Bekämpande och åsido
sättande av biyghctstlllstlndi lör,agdhcl och 
dyl., 9 3 sidor. Tryckt 1~23. Miiftad. 

Pris 1:26 

GenUcnwnnen .M 86 G i högiidsdrickt och 
arbebblus av Bo Berg. En bok f6r varje rna.n. 
som är mln om an uppträda korekt och vin
nande i familj och sillsk ap, hemma och borta. 
Tryckt 192 3. Prll 1: 50 

Vad fodrar god ton? J\f 67 G, Praktiska lev• 
uadsrAd och regler !lir umgingesllvel. .J :e uppL 
Trycl,t 19 !! 0. Pri· 1:25 

Hypnotism. .;\i 68 G, Utröriig handledning i 
hypnoli,m, mesmerism, suggesli,• terapculik 
uppfo,fran under sl!mn Jämte hn11dled11u111 uti 
utova ndet av magnetism av liiram Jark-.on. 
Med illu.<tralione.r. 2 2 i •id, Tr. l !I 2 l 

Pris 5:
OebaH och talarkon1L M 89 G. En handlt:dnlng 

för n18tesdeltagare, debatl!rer och fcirelisare 
av Fil. kand . Johan WestcrUn. Pris 1:50 
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Ci 

Böcker för lantbruket m. f I. 
Nlltkrealuren. .\f 40 G, i baln och sjukdom, 

1, 0.valJ Hult!n, Lrg . Veterln4r Med illu• 
stmloner . 22ij 51d. Tr. l'.121 . Pri s 4:50 

Histon .'\f 41 G, i h!lsa och sJukdom •• H . 
Waxhcrg, bataljonsvderinllr . 1 7 G sid Med 
illustrafl on er . Tr. 19:!S. Pri s 4:-

Hlslens yttre lkommor, • \I UI G, Med farg-
tryckt plansch . Tr . l '.1 t !1. Pri 0:35 

Nötkrcatunhcmllkaren. ,\I 43 0, 3:c f.lrbät• 
rade uppi . Utgiven av dlstrikhvrlennlr Knut 
Ced,·rbtrg . Tr . 1\124. 72 sid. Pris 0 :50 

Handbok .\I 44 0. i sköt d av gi ss ankor 
och kalk oner av A . Knutsson Med tllustra
tion« . Tr . 1 !120. Pri t 0:75 

Handbok, .'1 45 0. 1 skotsel a\ !Ar, ge tter och 
kaniner av John Nathorst. Med 1lluslrat1oncr . 
Tryckt 191 !I. Pris 1 :50 

Angorakaninen .,1 48 0, huru J111 sköter den . 
En hf,ilpreda u • fru Ella 2 ·a tillöka,tc uppl 
Mea tllm lr•floner . Tryckt I 9 I !1. Pris 0:35 

Kaninavel •• -U 47 0, av Alfred And ersson . Mtd 
illustralloner. 5:c uppi I 21f sid , Tr . 1920 . 

Prb 1 :-
KanlnAklltsel, .\I 48 0, en lönanJc bininnR av 

Thnrgny Wallbc<k·t-lallgren . 11:c uppi. Tryckt 
1911!. 80 sidor. Prh 1:80 

Hönsgården .\I 49 0. Prakti sk och ekonomisk 
hönsskötscl till husbehov för egnahems- och 
,·ilbagare av Mauritz Larsi.on . Med 1 9 illu. 
straltontr . Tryckt l 9 2 5 . Pris 1 :50 

lf0nuk611el. .V 50 G. av A. Knut~son konsu. 
lent . 3 :e uppi. Tr. 1!126. Med 2 3 Illustra· 
toner och rilningar. Pri• 0 :78 

Praktisk hön,bok, ."'\f 51 0, av J . Kr. Sdmcr . 
Hel"· •~ o , er.illnlng frln norskan av 
&tvld KUI IDOlllu. Med 6v 11lustrat1ontr, dirav 
8 hel idcpbnscber I ~ -firg stryck. Nlgol ur 
inrichllkt: R,·1:gande av hönshu•, lod« och 
sl.ö tsel, ntkurval. ru,·umg, kvckllnguppföd· 
rung, ruor, ulstlli :lng och utstlillnmg.tcknil., 
lggens omsattni ng och bclandling. avytlnng 
av kycklinl{ar orh utgallrade djur, hön,•n• 
vanliga te sjukdomar . I~ 0 "" · Tr. I !12 6. 
Pri s hlltad 3:-. lnhundtn I l.to thand 4: -

SmAbrukarcns blg.lrd,hok. .'\I 52 G Kortfatlad 
handledning i b,odkng och ht,klitsel for sml
hrukar<. egn•hcm 4&gare och l11ntv<1l-.arc m 
Il. av En1< Silredal Med 7 S t<ckn mg ar och 
fotogra!irr I I 4 sid . Tr . I !12 G. Pri • häftat! 
2 :-. Inbunden i k lolls\llll Pris 31-

Bisklllsol, .lf 83 a. lbmlblk 
halm· som ramkupor av J 
Med i 2 illirstntinncr. fi· t 
2 0 3 •idor . 

, h,sköt sel, sA•iil 
Alh L1ung,trom. 
uppi . Tr. I ll~2 . 

Pris 3 :-

Bina 1 ,·mlerlld, • \f 54 0. l'raktl•k handledntni: 
i bi .. mhällcnas ra11ondla m·, över- och ut
\lintrlng i halm· och ramkupor a\' J . Alh. 
LJun~tröm . 2 :a gcnom,edda och tillokade 
upplagan. Med 60 htl!cr ,xh portrilt av för· 
fatlaren . Tr. I 9 I :l, I" I sid , Prts 2:-

Biskllh<I. .\i 55 0, I-tandbok I b,sköt cl for 
nr.härjare av Alexander Lundgren . Med 8 :i 
b:ldtr. Tryckt I 91 !I, Prit 0:75 

Snnet. ·'* 58 0, deS< ~kötsel av A. 0 , J. Alm
rolh al{ronom. ~=• omarbetade upplagan . 
Med 9 blldcr. Tr . I !l I!. Pris 0:75 

Slllel all utrota loppo r. .'\f 8 7 C,, k><s, ma ~ 
flugor, myror, rlltor m. m. Over 150 olika 
rcctpt. Tryckt 1 9 ~ 3. Pris 0 :50 

Id rotts I it ter a tur. 
Idrott .\i 1 H, ttandbok i fri idrott av Ern,t 

ltjertberg, 2 :a omarhetadt uppi. 6 2 1lht.tr 
Trykt 1920. 128 sid , Pris 3:-

Boxnlng, ,\i ll H, I\' W. Leion, 3:c oinarbctadr 
uppi. G 2 b1Uer. Tryckt 1 \I f I. 104 s idor . 

Pris 2:-
Fotboll .\f 3 H, Redigerad 1v Anton Johan· 

s son 3:c uppi . 61 b1Ucr. Tr. 1921 . 11~ 
sidor . Pri• 3 :

Reg tcr •• ~I 4 H, Tiv~ng,rcgler f<lr fotboll Jämte 
S,·en,ka fotboll-förbundets stadgar och bestim . 
mclscr Tryckt 192• . Pris 0 :78 

Jlu ~Jltsu -lrtekl ."U 5 H, 1apanskl sysstcrn för 
•Jilvfouvar av Viking Cronhobn . l 0:e uppi 
Tr . I 9 2 6. Mttl 2 !l helsidebiU«. Pris 2:-

Boxnln'fl, .\i 8 · H, Den naturlil?a te boxnmg,
mttoden av Arthur l reland . Med 24 illustra
tioner . Tryckt I 9 2 4. Prl:1 2 :-

Slmtlra .'1 7 H, S,·ensk1 simforbundet< offio
elb handbok i sim1drotl a, Enk llcrgvall, 
ordf. i Svensl,.1 simlorbundel . :t :e omarhctadr 
uppi. med 1 2 o bilder . i 2 8 sid. Tr . 1 !I~ 1. 

Pris 3:-
Boxuing, .\i 10 H, av Viking Cronh,,lrn . Ett 

Cngd<kl·Amenkonskt system lur si• l,lnr.- 11 
umt för stlrkandc av maniskans andli~a och 
lekamliga kraller. 6:e uppi . Tr. 192 0. Med 
1 I> hcbiJ~biUcr. Pri, 1 :80 

- 18 

Brottning och a tJotlk, .\I 8 H, av Carl AIIEn. 
3:c omarbtlade och tilldkade uppi. Med I !12 
bilder , l 24 sid, Tr. 1920. Pris 4:80 

Min 1kuggboxnlnir,unetod. .\i 9 H, av Har<\' 
Per sson . Med :.!6 hclsidcsbllJcr. Tr. 1924. 
1!2 sidor. Pri• 2:50 

Min metod .\f 11 H, Rld och tränlngsrcglcr 
fllr boxare, samt •irskild mcto Ji,k kurs for 
11ybllrj1rc av A Weimark. Med illustrat1oncr, 
83 •idor . Tryckt 1 !12~. Pris 3:25 

Jlu·Jllsu .\i 12 H, 11p111,k fllrsvar,metod av 
A. Wcimark . lllu,lrtrad. Tr . 1922 . Pris 1:78 

ldrott smlrkcl ,\f 13 H, Kortfattad handledning 
hur man skall träna lör i<lrc1ttsmirket, ut
arbetad av Rcrtll llggla och John Zander. 
Tryckt 192!. Pris 0:90 

Tio minuters morgonl(ymnasllk. • \i 18 H. för 
bihrhilbndc I\' ,·igor och •pan,tighet 1v Boo 
Kultberg och Sixl<n Ander on Tr I 9 2 ii. 
11 1llustrat1oncr. 6 0 sid. Pris 2:-

ldr otlsbok .'\I 79 H, Sven<ka pojkarnu idrotts
bok I\" Oustav och Bertil Uggla . lnnehlll: 
Gymnau ik, löpningar, hopp simning, kast, 
bollckar, hcstimmclser för skolidrottsmirket 
och riksförbunJet, ldrotlsmirke, rekordtabeller 
m , m. 10 5 sidor. Tr . I 112 2. ~ I bilder . 

Pris 0:711 
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Tea te rama tö rpjäse r 
Surtsjuka od1 klrkk, .\I 16 H, Sor lust,r lto- JOnuon IAr en måg, .'\J 48 H, Lut Jl<'I I ll akt. 

mcJ, , en akt for 4 h. och 3 d i•ns 0:50 löt I h. och 3 d. Pris Or75 

Skonukor-Kalle eller r,rbton •• \! 17 H, Lu tu.' 
komedi for 3 h. oc 1 3 d. Pus 0:50 

Jlilr .vllrmor kom, • \l 18 H, Sk;i111• i en akt 
for I h , och 2 d. Pris 0:50 

Alldeles ,om mnn lor del, .\i 19 H, ,.,k~ml i er. 
akt. For a h. ocJ, 3 d. Pri, 0: 60 

,\hmm» 11011c .V 20 H, Lämplli: som skott• 
lnr1as, I ör 4 h. och 6 d. Cn akt, l'n 0:80 

Cn riklig kan1IJ; .\I 21 H. Ski,nt i :! a•,ter. 
för 2 h och :? d. l'ri• 0:40 

Tre svarhjuka !lfckor •• Y 22 H, Kirlcks:!nma 
1 3 akter. For I h och 3 d. Pris 0:30 

Farbror Linds frieri. • I! 23 tf, Karleksdrama 
, I avd. rur 2 h. och :! .i. J>n, 0:30 

:,.;sr •tulla 'l;IJ, •kutk ha måg, .\ 24 H tu t• 
s pel lur 6 h. och :! d. Tre akter. l'ri. 0:50 

Lnn Jon,o hans kil ring och dotter. \J !I b It 
llon<lpj.1< 1 J avd. for r, pors. umt en v1c· 
kcr nyar.,l•blA for 3 pcrs. l'ri> 0:60 

Fiskare Oskrmans sommargä,t . • U 28 H, I usl· 
pe,I 1 8 u.t . lur 3 h. och 3 d. Pr,, 0:50 

Doktor Bloms llirsto mottognrng, .I 27 H, 
rar< i en l>kt for 3 h. och S d. Pris 0:35 

Lnr, Per-I och Per Anners .\! 28 Il. Lwt<nrl 
, 3 akt., lur 6 h. och 3 d. l'ri, 0:75 

Ande" han var en hnrtlger dr5n(!, • \I 2 9 H, 
L,.;tspol i 2 avdc~ungar liir :! h och I d, 

Pris 0:50 
Kalle Petten•on • \I 1 och 2, .,; 30 H, Lut· 

p,-1 i 3 av.i för 5 h och 3 d. l'ri• 0:35 

P, lrmrstrAt. .\:I 31 H, Slngtabll lör a gossar 
och . 3 !lid,or Pri, 1:-

Ett laslil!I kringeL .\f 32 H. SkottlrsrJ•t 
ltt<t,pcl fur 2 h. ocl1 I a. Pris 0:40 

\'Alnaden på lormors il, .\; 33 H, Komedi f6r 
:1 h och ,t d. Pris 0:50 

Arg,lntn Hant och ,m.,slnta Anna, .\I 34 H, 
Allnog,;lu upel , '.? at..V. for 6 h. och '2 d. 

Pris 0:50 
Ett misslyckal lrlerl .\i 36 H, Komedi i en akt. 

lur 3 h. och 2 d. Pris 1:-

Glltermålsannonsen .\f 38 H, Ko111e.Ji I I akt . 
lör l h. och 1 d. Pri, 1:-

Klrlekcns pligoris, .'\:I 37 H, Lu;tspel i l ai.t. 
fÖ1' 3 h, o<.11 3 d. Pris 1 :-

Det trill!lriga paret .U 38 H Lust•pci 1 3 1kt. 
fur 3 h. och 3 d. Pris 0:75 

Anders Jansu ,lutbru tlil Stina ."\f 39 H. 
Monolog Pris 0:25 

l(,·lnnani lbt övergår mannens 16rstAnd ."\i <10 H, 
Dranu,t1 er11l allrnogeberätteue 1 6 avd. r r 
8 h. 001 2 d. Pris 0:85 

s .. 11k bos doklorn, .\! 41 H. Om somnsJukan 
och en tandutdragninir, Pris 0:25 

Aktcnskapets bo!l;r, ., 43 Il. 51,ii .lrJ,pjål 
J 3 akt. för I h . och , J 1',11 1:50 

tto I ,, blek, .\I 50 H, Lu tsp:l , ~ akt. för 
4 h. och :! d . l'ri> 1:25 

Yngre dJg för dag, .\ 61 H, Lu tsp:C i 3 akt. 
lur 5 li och a d. Pris 1 :5 0 

En en,·!, klrlng, .\i 52 H, Lu,ts~el , 3 akt. 
for ,I h och 8 d. l'ri 0:75 

Viola• lrlcrl .Il 80 H, Lu,t sp •I , 8 al,t ff,r 
-l h och 2 d. Pri• 0:75 

Vad som h3nt, .\I 81 H. h.,nder och kan h•n· 
da lrmehl'hmle sketcher, linC'r• och 1-:ortare, 
schlacer och revyer . Humor, !I kt, Pris 1:25 

SnAla ft' Ja • \l 8!1 H, S.irglustig .!rama i 2 
nd . for 2 h. och :! d. Pm 0:30 

I valet och kl-alet • \~ 83 H, Oram.1tl k skllJ· 
rinc ur folklivet I t avdck1111gar. l'ri• 0:30 

Kllrleken gör bPnd .U 84 H, Slwu.inpjls 1 3 
avd. för 4 h och 3 d. Pris 1 :-

Sådant hinder, .11 85 H, N,o rc.-yskctschrr 
a, sedda att 1111 1n11nans med k uplcttor uti:llra 
en revy i 3 al,,cr. Pris 1:25 

Det gamla hh!(:r I .\I 86 H, !>l<lirglrdtlustspcl 
1 3 1kt, for /i h :>eh 3 d. Pri~ 1:50 

N)':lntabll. .\! 87 H, , 1\5 dd1r. Pn 1:-

N)"Ars· och lred,llbl~, .'\J 88 H. Pri- 0:20 

Sjllmauncns troll)vade • \1 89 H, Spela a. t 
b. och 2 d. l'r,1 035 

Tvenne m111dre dranmlika pjhcr, .W 90 H, 
Pn, 0:25 

En kv1nno1:..t, .\I 91 H, for ,n spelman 3 h. 
och ~ d, l'ri, 0:35 

Teateramatilrern3s nUJ.s-skatt kammarc. .\l 92 H, 
Pri; 0:50 

Vers och pron, .,; 43 H, for läster och ,am· 
kvim. Pris 0:65 

Tokjans pojke .'\i 93 H, Lu,tspel i 3 akter, 
för i h. och i d. Prir 1:-

Hur klickens llls lkk flslman, .U 94 H, Ah· 
mogelars i 2 nd. for 3 h. och :? d. 

Pris 0:8& 

Axens dubbelJ!ingare •• \f 96 tt, fars , 3 akt. 
lör i per<oner. Prli 1:50 

Klrlek p:l Ostcrii • • '\i 98 H, Lustspel I 3 akt. 
lör 6 person<r. Pris 1:25 

Bönder och llnt lolk, :u 97 H, Lusup•I för t! 
h . och 3 d. Prts 1:50 

Stor6 Lars ,\i 98 lf, Lu;lspel i 3 akt. för 
9 pcl'ioncr. Pris 1:50 

.'\I 444 Liatspel, .\I 99 H, i tre akter för 
6 h. och 4 d Pm 1:50 

Allda l11bella, .,i 100 H, Lustspel för 3 h. 
och 3 d. 2 akt. Pris 1:25 c-----------·--------1-9 _________________ _ 
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Sme-Ola1 dora 1ynd • • \1 101 H, Lustspel i 8 

akt. för 4 h- och ~ d. Pru 1:26 

• Ersson, p:,Jk, .""\J 1 '.12 H, Lustspel i 3 1kt, 
för 4 h . och i tl. Pris 1:50 

Han heter A ugiat. ·" 103 H, Luslsnel i 3 
al-ter fur 3 It. och 2 d Pru 1:-

Nir två bll ett .• \; 104 H. Lu;tspel i 3 akt . 
för .i h, och 3 d . Pja.<cn ar kryddod men 
saflli: humor. Pris 1:50 

Nyåranatlen, ,M 105 H, Sagosp<l i 2 tahUer . 
Pn• 0:50 

Klringa ml'1 kusin. ;\i 106 H, Lust•pel , 3 
akt , Pns 1:60 

Tlnk på mor, .:U 107 H, SkUespel I S akt. 
Pris 1:50 

Godbitar, .,1 42 H, för ungdomens anon. flo. 
kcn i1111ehfi11cr poem, l,111dsmAI, vaxelsåni;ttr, 
humorhll.<ka förell<nrngar, en tre1·kg lcatrr
riL rnal lflel; En suckars friare, samt en 
nyJrstabll. Pri, 1:-

0eklamatlonsboken, .'J 108 H, Nya dckl.una
tions- och unJcrhAll,bokcn av K, S. t lagl ,I. 
Hol«n innehåller : Tvenne barnrji\ , er, 2 sket
<chcr. 2 bygdclustorier, en tahtr., samt all· 
\'ar liga och kl,eranJe poem m m Pris 1: 2 5 

Rld och upplyanlngar, ."\i 109 H, I,.. och 
upplysningar för tealcnmatörcr. Ou•,.~5,hg 
hJälprcda för nybörjare. Pns .1.:--

AmaUJrleatern .'\i ol4 H, Nv 11113kad och om
arbtlad upplaga av La" Saxon. Med 2:? illu
strattoncr . for alla dem, som onska till and
ras och eget nöje spela teater, ar denna hand· 
bok en ulmirkt hjalpare. Tr. 1 IJ 2 3, Pm 2:-

Glld3 \"lSQr • • ,1 •5 H, med musik av Ragnar 
Akcrbtom (F:ed) 6:e samHngen vi,or och 
kupletter m. m. Tr. J 9 2 1. Pns 0:75 

Hålla 131, .,J 47 H, Kon,t•n att hllla i.1 och 
forcdrag, deklamera Olh Jk rua tiJn.lt~!i:U· 
lhklar. R..\d orh anvismngar for fortmugs
me,llcmmar m. Il Ur skilJa k.111,,r av P. 0. 
Berglund . 4 :e 01111rbc!aJe och tillul-.ade uppi. 
Tryckt J ~ 2 ö. Pri• 1:-

Lyckobrcv. .,1 63 H, för damer iunehill.,nde: 
En liten folk;l-.rifl eller I O It ub ökt ,·ackra 
1isor eller dngstycken, etl lyckoblau och 
ett foto~roli m, m. Allt for<eJ:bl i kuvert 
st>1rlck VX I 5 cm Pris pr st. 0:15 

Pris pr duss, 1:25 

Lyckobrev, .\I 54 H, för herrar . Pris pr st 0:15 
Pns pr duss. 1:25 

Först röe I se böcker m. fl. 
Kort1pel1regler. .,i 55 H, till t!Jslördriv och 

noje. lnneh611: Karnio, Joker, Kille Knd.t. 
Tol\"a. Tattare, TJU"Oell Sprut, Sc>t111scx 
Knack Aukfinn, Komtl, Binol;cl, H un1 m !I. 
Tryckt 1 9:!!! . Prt1 2:-

Sml spelbötkcr, -~ 56 H, ltrneh:lllande spelregler 
i ·" 1 Schack .• ~, ¼ llräJ spcl. N·o G Bcllqu,·. 
.1· b AuhtionshriJge, .'1 7 Whi,t. N:o Il l'ok,·r. 
• \; !I PrH.!ren e, (Prlffel. .,§ 1 0 Japan k Whl,1 
och ekartl . .\I l I liCta korlkon,tcr. 

Sibyllan. .l\J 5 7 H, 
alt spå i kort. 
Tryckt 1 9 2 3. 

Pris pr bok 0: 7 5 

Olika äldre och nvare sätt 
Med bilder. I I·:! s,dnr 

Pris 2:50 

Patlensbok, .,1 
tva personer 
pikfäk. OG 

58 H, 7 6 patienser för en och 
med en och flera lekar sarnt 

sid. Tr. 1\1~~- Pris 2:-

Kortkonster, ,;,.; 59 H, Handbok i den högre 
salongsmaglens kortkonster av Stavio Dclla 
Carta. Med Illustrationer. 1 G I s,tl. Tr. l !I~ 3, 

Prb 3:5<, 

Kortkonster. .:U 60 H, fijr envar utan appara
ter ock taskspelartricks. 7 3 olika kortsrels· 
tricks kunna utföra! <fler denna bok med en 
vanlig kortkk. 80 5iJ. Tr. 11122. Pri• 2:25 

Spå I kort. ."\i 61 H, Konsten atl spl I kort 
efter en berömd li1111gummas clterlåmnade 
anteckningar. 3:e uppi. Tr. l 9 2 6. 6 !! ,id. 

Pris 0:35 

GAior med l\'ar, .'1 62 H, 6 Il O n6ller all 
knäcka för gammal och ung . ~ 6 1id, Tryckt 
1:126. Pris 1:75 

Den stora egyptiska drömboken. .,; 65 H, av 
munken Aegydiw Lebrecht. 64 sid, Pris 0:35 

Orömbok. .'lf 64 H, Ularhtlad efter lldsta oclt 
nvaste källor , 3:o uppi. 1 0 ! sid. Tr. 1 !12 l, 

• Pri< 2:-

S,hack. .,i 69 H, I itlfalllfg viglo!tl nml,! for 
nyborjarc i schack a, Jacqucs Mlc R 8 
.,for. Tryckt 1!123. Inbunden. Pri• 2:50 

Julklappsrim, .,1 70 H, av den bh·gc . 2 50 
olika rim till rusande julklappar. Tr l :1 ~ !? • 

Pri1 1:50 

Jul- och Nyårs,·eracr, .\f 72 H, av (iu.tavus. 
En sarnllnit jul- och nyirshabrungu p1 vers 
all skriva p4 vykort rn. m. 3 ~ ,!J, Tr. l !> O 6. 

Prl, 0:20 

Popullr ,·ersUra, .'.\! 73 H, bel\ st av talnka 
exempel av I'. O. Berghm,J. NA_Tol ur inne
hllkt : Råd för nvborj 1rc, olik3 slag, poe· 
tiska uppsatser, ve'rs1tterna vcr~ens clcmtnt 
ry1m, meter, \'ersfötlcr nm m m. Tr. 1H25. 

Pris 1:-

Brev>tlllarcn ."\i 7 5 H, Nr t1llukad uprbga. 
lnnehl ler bre\'lormutir for alb lankbara kar
lckungd.igenhetcr jämte nAgra regler lur 
urngi11gr>llve1 samt verocr till album och 
minnesböcker. 3 •e uppi. Prlt 0:60 

lir lvenlyrcns v:irta, .,J 76 H, En bok som 
handlar om djurens ~v, resi,,kllJringar, jakter 
och vildmarksliv skrivna av Arthur I lyah 
Ven ·ill, Jack London, R. Raden Povel!, 0 
Tc.udal-Buckel~ K. Meyer, 0. Grod!\', Sarath 
Kumar Ghosh, Edvard Lnng. Henry Smarth 
Arthur Orirnblc, m. IL Boken lir tryckl pJ 
tjockt, vitt glitlat, träfrltl papper uch li\r· 
sedo med ilht<tral10ner. Tr. I ~ 2 6. Bokhan· 
delspriset ir kr. 6:- men salj3 ,·! den 1,11 

Kr 2:50 
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Böcker diverse ämnen 

Jog gl!r allting sfftlv. .,i 11 Hur Jag logar 
minn skor av M. D. Ur lnnehlll~t: Lister, 
skornas klackning, sub1ingen, putsningen, lä· 
derkännedom. Mod 4 bilder. Tr. I :12 6. 

Pris 0:46 

F10Jspelnmg .;\; 2 I. liiltfattlig anvisning i li· 
olspelnlng för dem som vilja på C!!'cn hantl 
lnra sig spela fiol, av Arl'1d Hedlund. l:e urpl 
Med notor och illu,;tr. I 7 G sid. Tr. 19 2 ii. 
Pris häftad 3: 7 6 
I nbw1den ft: 7 6 

Orag,pc lsalbum, .,1 5 I. En samling omtyci-la 
och poruliirn ton,lycken i lättfattlig .1ffer· 
skrlfl lilr 2-radigt dragspel. 2 8 olika musik• 
stycken. Pris 1 :-

Llrobok t masklnrllnlng .'1 8 I, jämle förbe
redande inledning i knjalri!ning och geo
metri för självstudium, utgiven av 0. lind
ql'ist. Pris 4:-

Patenlsllkandc ."11 9 I. Handledning för patent
sökande med exempel, ritningar och formulär 

till ansökningshandlingar, av Rutloll Oertz. 
Tr. l U 211. -l O ~id. Pris 2:-

Patentrlilt. .M 10 I , Amerikansk pntcn!riilt i 
kort översikt av Rudolf Oert,, byrltingcn,ur 
i Kungl. Patent- och Regisircriug,vcrkel. 8 0 
sidor. Tryckt I O 2 3. Pris 2:-

AkvarcllmAlning, .,,1 12 I. Handbok för kon,t
närer I nl<Yarellmålning av Lennart Nyblum 
2:a uppi Tr 19 19, Pris 1:2b 

OlfomAlnln,i, .,-u 13 I , Handbok för konstmircr 
i oljtm61ning av Uottfrid Kallstemu< :J:e om• 
urbctade uppi. Tr. 192 ö. Pris 2:-

Hunden. ,\1 14 [,, l hälsa och sjukdom av Ene 
llcnrlcs,on. Med teckning,ir u lorfatlarcn 
Hi •id. Tr. 1923. Pris 3:75 

Hundens uppfostran och drcs}r, ,"Il 15 I, En 
handlednlng av llugo Strandberg. I i 6 sidor. 
Tryckt 19 24. Pris 3: 50 

lfcmgarvn ren , .,11 1 7 I, Kort handlcd1Li11g l Man·-
nlng dl<r \amla metoden: kaf,, pyr och bark. 
Trytkl 19-3. Pris 1:90 

Om gfiddlfske, J'\1 18 I, med s. k. ~lantkrnk. 
En hnmllcdning av Johannes linmnan. Med 
tc<:kningar av författaren. ii 2 sid. Tr. 1!11 7. 

Pris 1:-

Nlljesllske J\i 19 I, av Carl H. Schn,rer. 2,a 
uppi Ur innehdllot: långrev.fiske, 111cte slant· 
fiske, spinnfiske, dragfiske, stimUskc, utter· 
fiske, stindkroksliske augelfiske, nät!iske 
m. 111. Med i ö illustrationer. 9 6 sidor. Tr. 
1920. Pris 2:50 

Reskarln, .'li 22 I. Full;tindigaste och nyaste 
rcskarta ö,•er Sl'erige, upptagande järnvägar 
gästgivaregårdar, med nya skjulslegor och 
avstånden utsatta i nymil, postanstalter, bruk 
m. m. Karta över segelleden kanalvägen från 
Stockholm till Göteborg, efter nyaste officiella 
källor utarbetaa av N. P. Petter.son. 4 3:c 
omarbetade uppi. Tr. 1923. flris 2:75 

1 Karta över Stockholm, ."\J 23 I, Lundholms 
I nyaste karta Jlimte v;i~isare över Stockholm 
I mc<I dess nya rcglcringshlan, nya gatunamn 

husnwumer, sp!r> ägar oc 1 1ngbltslinjcr, Uf1P· 
gift pl gatornas läge m. m. 18:de urp1agan. 
Tryckt 1 9 1 9. Pris 1: 50 

Mmiatyratlas, .\, 26 1. övor Svorige, 1 7 kartor 
i skalan 1: 0 0 0 0 0 0 jämte regbter över at
lasens 3 7 0 0 namn och iiro kartorna indelade 
i rutor s5 att man mu kan fil111~ varje plata 
som är urptagen p:\ kartorna. Kartotna iro 
inbundna hlltt klotband m~-d gukltryck 1 
storlek 8)(1 1,5 cm. Pris 2:-

A!!Hrsuppslog . .'\~ 211, for de lediga stunderna. 
Il G såll oll förtjäna pengar pd fritiJen. Sam
lade och utgivna av Juhu B. Wittber_g. I 2 8 
sidor. Tryckt 19 2 1. Pns 3:26 

Sllvcrrliven, ,,i 25 I, Cn handbok f6r piil.;djurs
uprfötlarc av M. E. Lindblad. Avel och IIJlP
lödning ov Chlncllla, blsamrålta, ncrz ,kunk, 
mint och andra rälsdjur. Mied måuga illustra
tloncr , iexlen. 1 J Il sitlor. Tryckt 19 2 G. 

Pris ft:50 

Lärobok I dans, .'\, 27 I, omfattande modern 
vals, one-,-tcp (jass). fox-trot, hnmbo samt 
tango av Henrik Mcier. Med en miingd illustr. 
2:a upplagan Tryckt I 9 :! 7. Pris 2:50 

Fiolhyl(gnadskonsten, .,i 29 I Pral<lbk o,·h 
teoretisk 1· ägletl11!ng för flolbyfgare och tio lister 
av J. A. C.rlo. Nll1?ot ur 111uchdllet: Sjalva 
tillv,:rkningen, tilkerk1ung av mall, virket 
klotserna, sarger och ..;.argli.;ter, lmtten llc
l<t:l, inläggningarna, f-hlile11, bn~hj.1lkcn, på
\lmniug nv locl-..:et, nc lersadeln, lrnls s1rndta. 
stränghalbrcn ljudpi1111e11, stallet, till\erkn,ng 
ulau mall. Uctsmug och Llckerins::; hårda hart
ser mjul<a corra harber, mjuka, elastiska hnrt· 
ser. färgstolfcr, Lö,ningsmcdd, lackets be
tydelse för fiolen. Fiolen• fullfönliga111Je. Om 
strä111:nrna. E.11 goll r,ots cgcn,kaper. Ford· 
rin,iarna på en goJ ,tråke. Fi;ru·er , texten 
<?mt tvä rituingar i fulbtor skala på en f,ol. 
Tryckt l 9 2 G. Pris 4:-

Fbkarens rådgivare, :u 3 0 I, Praktisk handbok 
, fi;kc och fi<ke.·ård Något ur 11111chålltl: 
hisjtifiske Aret r nnl. De olika fiskanins lek· 
tider. Rs,·asnr. F,skodli111?ar i S\Crige. Pruk
ti,k fisk- och kriirtodling. Al- och kriiltinpla11te
ri.11g Odling: och fon•aiing av daggmask. Fi,1-cns 
.bevarande. Stcreli'lering av fl~k, Konservering 
av f!skredslcar. Några 11yn pr,1kliska f1slncd
sl,np. Fi,kcr!skota. f,sl,eribokfurlng. Stu.llc· 
re,or och fi,kerllån. Om liskniit. 1-l ur man be
stämmer li~kens ålder. t lnr man luror gnm
malräddorna pi dri\'Jläl. Hur många romkorn 
innehdllcr de olikll fiskarna. Hur man iinda
m.llscnllgt monterar, bonar och lägger ut fisk· 
nät. Hur man lägger nit i ,,as!,; m. m. FiJU· 
rcr i texleu. 7 0 sid. Tr. I 9 2 7 Pris 2:25 

Munspals-S1,oh, .\i 311. lättfattlig a11\'is11111g 
att ltlra sig traktera munharmonika, ä,·en 
för uppnående av koustnärsskitkllghet, ~'ilnt~ 
en samling omtyckta toustyckcn I lätuallfig 
silferskrirt. Pris 0: 7 5 
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Oragspch-S,olt .\J 32 I, f r sJ hundmi ning. 
avscdu fur 3- I• eller 6°rad1gt, kromahsk1, 
liktomgt dragspel J•mtc en amling l•ll• och 
omt\'Ckta ton,tyckrn i littlaltlig 5tllcnkrill 
med° ulförlig bu-beteckning Pris 3:60 

Dr•l!•pth-S ,oh ., 33 I, ror 1J1(vund,,n I mng. 
!ur 3-radiga SJ>el mctl s. k ltromatc k s15m
ning. jlmtc en st11nH11i omtyckta ton sh ·cken 
i laltlallilg s,1/eraknfl , Pris 2: 60 

Dr•ll•P•h·Album, • , 34 I, !lir ~- och 3-ra :hga 
spd. lnnchJller de 111,,t porul!ira mar sc'"r 
ho tonvalser, lrn step,, schollis polkor etc. 
I littratlhg s11ferskrilt . l'ri , 11-

\"lol1nakoh . • au 36 I, u A )uhl 11, ror sJ•I•· 
umJen isning for dem som pl egen han1I \. 1lj1 
lara ,ig spe-Ja \'Jol1111 rnneh:11tan:Jc mus1kah"ka 
iirundrei:lrr, skalor mck1diska urnlnl!S IHkcn, 
1lh,stra11oncr O(h ullörllg i;ropptabdl l'rl 3:-

Jl\oderna visor, • I; 43 t. Ett halte i1111rhA:L1rnlc 
moderna \ISor och kuplcltcr. 8~ s lor Tr. 
I ll ~ R. lnn,lulil: 1 le man ~ sk•n scn Ar 

del nå"11 som scll .\\uio ~ K. A K.-ulscn. 
AJ, •! 111 V,ntcrgalaa Li ,nar du 

till mi<> 1 k,all, ~lrla mur? Sol ule. sol 
Inne . SJU sju,, onde sJorn5n p.i skeppet 
t..harloll Sönda!!S egbre11. I'• 1 !isct. 
- \'cm ,·111 i111c ha en d'n s ,t liten flicka 
som tlu. \ akt,1ilraJc11 - I <lrömnum ri1,e. 

D,·1 hinder de ha lo !a1111l1er. l111:e11 
ir som han. - Om j,g 11r för mamma' 
Jag undrar hur Jn ser uc nlr du so,cr? 

Pris 0140 

Hemkonst. .\I 45 ( , larohok I olika 1<011•1· 
i:renar for hemmets pnilantle av Ge, , ,a Rune
horg Den rikt ilhtttrcraJe hokcn ,nnch!Jler 
utlorliga rediga och rikt 1 1,.,1rrratl• anv,s-
11111,.:-ar och rAd \ id utforandr1 a,· por 1111'-· 
1ni,111ng, lälcrplaslik, brokBllntll11111 •, h•n<1· 
tr)ck, s1Je11mlh11.11:, schablonrnilnmq bank 
ocn •unu flera i:renar av hcmsl>jJ. Tr I !12 S. 

Pri1 4:50 

Sprrlusmen •• ,1 48 I och Lie n}aste ps)kt<ka 
lruomcncn a\' 11 lljorke. Med !ororil av 1) r 
Karl 0. t.:allenberg. Rikt illustrerad. :! , 2 s,a 
Tr . I 11 ~ ~. Anden, va rid oppnar sii: i tlclla 
markhga Hrk som saknar m~tscvckc pi 
svenska Pri, 2:2& 

L!robok, ·" 47 I, I vulkanlscrlni: u Glista 
Rytlfo l 02 r,!lurer och hekldespbnschrr. 
Tryckt 19~,. :JG sidor. l'rls 2:60 

Slbylh111 homllflheter, .,1 110 H. J>rakt,sk 1pl
doms- och trollkonstbok. Rikt 11lus1rcraa 
handbok , kortkonster, slllskapscrolkrl, troll
konster pi teatern, konsten att ,J'l I kort 
1,allc. handerna, pannan• h11jer, ,·ader«ks
sptJ0111ar. lySJognomik eller ko11,te11 alt n 
aukt.dra en hedö111a kara~tircn, !rcnol,gi 
eller konsie11 att a, huvudskilens upphojnin ar 
hctlu1n, karaktaren, grafologi eller &lill}O· 
ni111:sko11Alt11 drfimtydning. rik11egA1or foto• 
J!rali-ka konststycken m m Ehrr de basta 
kallor ntarbetaa 1v Sven Linde. 92 sidor 
4 r. I! bilder Tryckt I \l:? 5 Inbunden I I;~ t• 
h1nJ. Uokhandchprra 1 5.-, ,al1es av o ... for 

Kr. 7:75 

Jordens <ruvrcng, .,i 60 I. Or 1:COJ1rafi,ka upp
lacklern> h1 tona friln äldsta htlcr bli vAra 
uai:ar, n 0, 11 Dumraht . l11h1111dcn , 2 
ltahlran ka b11iJ . med flera hundra 11lusor1• 
honcr I 21! 0 i lor. Tryckt I O:? u. Bokha1 dcls
rns &0:- alilJCS .,. ou ror Kr. 12r-

Oc 1c,·ande djuren pA Jorden. . H 51 I, av 
Charlri J. Lormsh. Mr.i liera hundra 11111,nra 
honer. Inbunden i 3 halvlranska h•ntl Bok
handelspru ,~:- sa:jes av oss for Kr. 271-

VBrldshi.torla, .,, 62 I, av Ol!o Sjugrcn . lnhun
tlcn 1 5 h1lvlr111,ka bantl , Hokhandeh• 
pns l 61J:- siljcs av oss !ör Kr, 33:50 

Hur dlurcl llllr m3nncska. -~1 53 I, av George 
A llor ev . M,-J ett !lcrlal i1111slrall,111er. :il b 
1dor. l'ri1 6:75. Inbunden 8:76 

dafl och , morgon. :u 64 I, 1v Henri Ford. 
1'utitl,·us kan,ke scorsla li11111•1elh a111lle mn 
111ojbghekrn1 för lramgAng. l'r!s 4 : 50 

Vinboken. • \ · 50 I. H•ndt><,k i hembertdning 
av \111 mL-d recept ror a1ll \'anlitrart s\·c,t-.ka 
hlir och frukter. r-.agol ur 1nnehålle1 · Mu;tens 
mnlmngsta!landt-, jiuungtns gtnomforande re
cept. v1nth dterhehand:lng, hn champagne 
hemJa på nlgra limmar, champagne cnllgt 
onglnatmc.toden, charnpaR"urlikorcn, hur man 
själv gor rccepl, 1n•bbjis11<11g av einer. 7 4 
1dor. Tryckt 1:12~ . Pris 1: -

Serien Natur och Kultur 
Natur och Kultur är nu Nordens största och bäst redigerade bildningsserie. 

Varje bok är lörsedd med ett flertal illustrationer. 

Häftad 2:25 
Pris pr del: 

.,1 I Jorden och d<H liv under naturkraltcma..s 
inflytande. 

.l\J 2 PopuJHr astronomL En !Orsta handledn ing. 
• \i 3. Matcrle111 struktur. Nlgra kapitel ur en 

ny Hlen,kap. 
• ,1 I. Kcmlcn och nd den lir ou i det prak

tiska llvcl. 

Inbund en 3:-

.'1 li . K•lvcl, dess tillgodogtlrande och be-
tydclse • 

• \I G. Pnpperamaneindustrlen . 
.Il Naturfolkens kul .ur. En allmln etnograf i . 
.,, ~- Immanuel Kant, hans liv och filoso(i . 
.,1 9 De fllosofuku flrundprobh:men. En in-

lednin g till filosofien. 
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.N 10. .......... ........ l!al,t dea 
rationella arbebkdnlnCelll principer • 

.N 11 . • ...,. ,...,...,. 

.NI!. PIIIINIOllf ....... 
M I 8. ..... ocll llepsäy..... I foratlD 

ocb nalld • 
.N 14 . 1!111111...a--. daa llffldllng odl 

bdydåle 
Ml6.V........,..._. 
.N 16. Hw .... U.. Den ~a 

llkekOllllfflS ,nnter. • 
M 11 • ..._. ............ . 
.N I 8. DII .... b• det byqes oc:11 Inreda 
.N I 9. Hnlflalm ocll llanflall• l!a bok -

havets levande rik.i-ar. 

·" 2 0. Hw • llak ---· • .N 21. Elllr. ocla ....... 
M 22. FrWrldl Naelaål, lwn I" ocb l'erk. 
M 2 8. Onldlk k*• I b.U. 
M U. R-* kldlw I bll:I. 
.N 2 5. Vira or111am och nd de lira oas. 
M 26 . Elll1rldllt ocll .......... 
M 21 . tö&.,._ ........ 
M 28. Attllw ldlopeahll•, ha .. UI' och fl. 

losofl. 
.M 2 9. 0.. Il' .... falk\'laa 
M BO. 8lodll I a.lla I I ....... 
.M 81 . Wtlla ........... Il' d- tater. 
.M 82.Dlarn.kal'fflllue-
.M S3. HW 1- ... ~ lllYeddla( I 

djurriket. 
M 84. U... Faå 
.M 35 ......... Del&....,_. I._.. Det 

enkla swentlca ltema&et. 
.M s 8. UMNI dl•· Dra, • dlmll'et I f6rpnpa 

tider. 
.M 37. Hw ritt .U,.. Domalolaorpalutionen 

och rlttqln,en I lYlatemtl. 
.M S 8. OIII .. ..._.., Ar atatea bunden 11' 

lndll'idialmorateaa re,llr 1 
.M 8 9. Ploaafllkt ...._ 

.N 4 O. --- ...._ Kina, Japan, Korea. 
M U-U. V .. Yl " ... - Il.., 2 voL 
.M 4 8. VIit ._. .... ocll .,._ ....._ 

M44.0...,....._k ..... oclld-be-
tydclse I dat pnkti*a ll'et. 

M 4 6. ,--. Hlstarll. alad k~. 

M46.Prtm11Yajlla,.......... 
M 41. 0- En ~ llD atadlet 

av deras aprlk och kllltw. 

.N 4 8. Monlllll ....,_ En bok fllr f6r1Jilrar 
och andre ........ fmtnre. 

M 49.F,.._,, ...... ... 
M 60 ................. Den ,reldllca fllllo 

IOflca WI Platon. 

M 6 2. lir awwa _.. 1&19der. Hand
drapa •• Ylrt ................ 

M 6 8. Vira - oclt deras IIIYeddialr fria 
djuren till •lllnlakaa 

a.AI OIIUION a C• • INIJM 

M 84. Arkltlllt- ..- ....,_ Aatlk
byffllllbkOIIII. 

.N 0. Arkltelt- ..... ....,_ Farnkrlata, 
byzntiallc, ,_.,. oc:11 ....... 11,aaada
koaat. 

M 58.0.CIINNI_ ....... 

M 6 7. Fnada a-. En banbrytare fllr •••· 
Yctenllcapea. 

.M 68. R.aa- Ylrlll. 
Al 6 9. Hell,_ En aklldrlnf av •bcden

domen I det romenka l'lrldartket. 

M 10. Pnlllllk ...._.... En lnlednlnr IID 
l'lllerlek1lllrulsl&'cllernu teori ocb pnktlc . 

M 81. Svcrl.. llmllaalarlal, 
M 6t UIY_...,.~ cnUrt nllllda uppfattnlns
AI Il, K•• oc11 ..,_ Babylonlea odt 

Aal)'llen. 
M 64. Orlenl- lcntld. EJypten, Babyloalen 

den klltllk •mykc111ka kult•kreben • 

,M 16. ~pblll k•w I ord oclallld, 

M 68 Modem Nonk lllteratw. 
.111 61 . Knmu I Nanlaa fandld, 

.111 8 8. Flaaoleaa blalorla. Mcdcllldffll och n
nlsAn- IIJo,ofl. 

Af 69 ~ rcnom 11.1cma, 
M 1 O. l!llflltb 1prlk& H..- det blvlt, vad 

det lr • 
M 11. ArklttlU- ,- ,...,_ Ootikcn, 

medeltide1II prolanarkllekt• odt Ila._ 11111· 
renlnau 

M 12. Nat.,.._ k_.. 
M 18 . Troplklraa unkoP, 
JII 14. 0.. - 11Jaka ,J111'1Hkn ..... ...... 
M 15. V•• ...... Na'U• Rlnllk alt lika .,....._ 

byffllldCIII rita av 1111111-. 

M 18, Vin Ymlp metallr, dcnl fmutlllalaa 
crcmkaper odi aavlnd...._. 

M 11. IJr lyd-F ...... ea k..-inlrld. Dm .,. 
provencalalca ..,,._ under 18 0 0-tald • 

M 18 • ....,_ ltllt-. Nyare tiden 111 Kut. 
Al 711 ......,_ ....... Prla Kant 11D Ylra 

dapr. 
Mao. ·ui:11 ...., 11an1 1", Pffl"IJcbct oc1a 

vcrtc. 
M 81•81 Hln,llth:::rw Det reJ1c16sa lvet i 

lndiea. ,. .............. 
.1181. Natwfalkaa I raa,. Ea ......... 

tll aoclolDflca, 
M 88. F, ............ ._ oclt ~ :c.. dnc - dea polltllka .... _ lldre 

.,. 8T. AIUåt- ..... ...... ttallem 
b6f· och ,~. Renlw- • Europea 
6vdp llndcr. 

M 88 , 0-,. ,...._ odi deraa ldlllter. 
M 81. ~ .... .,._ 8arocll 

odi k....... Rc*aliiD oclt IIJlldlk-
.,. ,o. l'llloftlM ........ ---
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FOTOGRAF ARTIKLAR 

Kamera .i\f 3 J, •fix• !! för Kamera ,;\I 8 ., , Bobby• for I Kamera .'Il SJ, • f,x• 1 för 
piltar och planl,lm, 6,6X\1 cm. för rullhlm tlX'.' cm. Uti, hllll- plitar och planhlm UX 1 ~ cm. 
Enkel, so~d kamera, klädd med dig kamera i lldforw med stom- En enkel goil apparat for nybör
klot bälg av läder, objckltv- me av pilt ovcrklädil med prima Jare. Stommen av trli, kladd med 
hlllaren helgjuten av aluru- klo1, g od landskap<kns, tre olika klot laderl al~, utdrag•botlen av 
nium, hoj- och slnkbar medelst blinJarc, td sokare för höjd- "artlatkeraJ metall, forn,cJ..lade 
auckroskruv, instillningsskob, och l\'årlormat, ramsökare med lllpskenor, u-lormad objekltv· 
briljanl sökare s11t1,mutlrar, vi- u,opler, slutare för tids- och hållare, nluhar hrilja11tsökare, 
<irskiva meJ skyddsskirm 3 ögonblicksexponering . ,·i-irski,·• mcJ skyddsskärm ln
metallkoscller, Vano-slutare, still- Pris 13:50 stilln111g pA oindli;{t eomt •fler 
bar pi Il 2 5, 1/ 5 0 1/ lo O ------------- skala 2 st . sta·,vmuttrar för 
dels .ccund samt för tidtagning • höjd- och h ärformat, I metall-
metallavtryckninl!'sslanJI', Ohjek- Prov på bil dcr vilka tagits ka,etl . Objekliv Special-Aplanat 
liv Spedal-Aplanat f: 8 med kameran •11 9 J och lO J, f: 8 . Varioslutarc för 1/ 2 5-

Prl• 30 :- samt med ••ben ,\! 73 J, &In- 1/ 100 sekund ,amt hdtagnlng. 
Exlra kasettcr Pris kr. 1:10 des gratl, på begllran. Pris 24:-

Extra kuetler. Pris kr. 1:25 
Kamora .\f 4 J. •fix• 2, för 

piltar och planfilm, 9X I 2 cm, 
i bvrigt som kamera .,1 :l J 
men med Cxtra-Rapid-Apl.nat 
F: 7 ~. Prl, 38:-

Extra ka<etter, Pris kr . 1:25 

Kamera .1! 86 J, i lld
fo,m mL-d metallkasell för 
piltar i ,torkk t, 5X G an. 
Kameran ar försedd med 
god hns . Enkel ap1,arat för 
nybörjar e . Ml'll en kasett. 

Pris 2:65 
Extra kasdler, Pr. kr.1:-

-

fotognflaats .,; 73 J, för amatörrr, 
innchAllanJe full,tand1,? upp,ätlning foto 
gra,unatenal sl om : kamera för pilt ar 
6X S cm. med vilken skarpa blldtr 
1,unua tagas . gailjusrapper, kemtkahca, 
pii1ar ,samt fuUstämlig bruksa11vhm1ng 
hur man •kall exponera, framkalla och t~l,"

0
•:•· Pris för kamera med aua3 ,t~~ 

UtJl!sare • \i 18 , för 
kamc . or nteJ metalla,tryc
kare . Om den fotograferande Kamera • .\J 6 J , i lldlorm för metall
sjl!,· vill vara med pA bilden kasettcr, den ir försedd med en goa 
lr denna apfl&rat oumbirlig. I landskapskns , slutare for tid ocl1 ögon 
Apparaten ir lant förnkk- blick. sökare vislrsklva samt en mctall
Jad och försedd med ull- kascll. för pl1tstorl 6X9 cm. Pris 4:85 
fllrlitllgt urverk. Pris 4 :50 Extra kuettcr, Pris 1:10 

- 24 -

Kamera • Il 9 J, Kobold• 
lör piltar t;X !1 cm . En bil
lig men ändock brukbar 
kamera med vilken skarpa 
bolJer kunua lagas Beskriv-
111111: meJfö ljtr . Pri• 2:25 

Karrcrn ., 10 J, >Kohold• 
I likhet med , \i :1 J, men 
for plitar 1, 6XG cm. Be
skrirning mcd!illjrr . 

Pris 1:85 

~ 
Flckltatlv .19 19 J M yc

kct prakti1ka och bekväma 
att mL-Jföra, k w111a fast<kru
vu ,iJ stolar, bord, cyklar 
tridgrenar, skidstaur etc., 
gediget kra!li~t utförande 
av alum1111um. förnicklat och 
lackerat ,amt !örsetl med 
kulled. Pri• 5:50 



lfkto .\J 13 J, av bleckplåt 
m«J rubmrött glas, för lju.s. 
Hlljd 2 2 cm Pris 1:75 

Mörkrumsbmpn .\I 18 J, med 
rulwnrötl gla,, att an, ·indas I 
sam hand m•J en , anhl( fick
lampa, Pris 1:-

Stativ .M 20 J, av s,artlackt
radc ma,..;ngstör . Automalh~a . 
sA att v,d sammanskjulningen 
lirhÖ\ICr endast ö-.·crsta fJ,uJcrn 
mtrycka•, -i-delat, höJd I 2 5 ,m. 

Pris 9:-

Bildstorl. cm. 

Pris pr st 

6,.x9 6,.x 11 

0,90 1,-

av tra, 

4,, x6 

0,80 

9x 12 

1,10 

Fr:mkollnlngsskål • Il 28 J, 
a, celluloid, storlek I 0, 6X I 6 i, 
renhm Pris pr st. 1:-

SkAlar :\1 2 7 J, av emaljerad 
,tllpllt I :ma kvaklf, Myc~ct 
starka och priktiga skMar: 

Stor!. cm. 10 x 13 11 x 16 

Pris pr st. 1,20 

15x 19 19x26 

2,40 3,30 

1,55 

26x32 

6,-

Glosrul'e ., · 86 J, med 1·ars 
tillhjälp man m«J en vanllll' 
skAI kan framkalla rullfilm, 

Pm 1:50 

Kupa :u 14 J, av rubtnrött 
glo,, att ,ltt a över vankga 
elektriska 16 - 2 6 ljut glod
lampor. Pris 2:-

Kupa .\I 15 J, i likhet med 
., I l J mrn med gull gl:t,, 
anvinJc, ,·id kopiering av RU· 
lju, papper. Pris 2:-

Gummlvth • \I 21 J, ml-d för-
1ncklad bygel, oumh·orlt'1 ,·,d 
uppkliitriug av kopmr eller då 
man skall torka bilJor på glu
pllt. Valslilngd I a ,m 

Pn• 2:-
Emlljpl\t .'1 22 J, Blanka 

papper och brevkort flr gcm,m 
torkmng pl denna pl.tt hog glan, 
Kor,iorna llggai v~!a me:J hllJ
s1dan mot p!Atcn, Yarc11cr ,·at
tcn och luftbllsor av!Jgsuu 
med g nrnm" al.. Pliten, otnrl 
26X36 ,m Pri, 0:70 

Emaljpil! .\1 23 J . Samma 
c;om • \i 2 2 J, men txlra IJock. 

Pris 1:50 

Rulltllm .M 3 8 J. •Agfa•. I lugkanslig, orto
kromatisk och lju,glrd•lr1 . 6 exponeringar pl 
,arje rulle utom 4X 6, ö som har 8 exp. 

Pldbr ,\I 36 J. •Merkur•, orthorrornato ka, 
lju,,gårdsfri•. finkorniga. briljanta och hö~häns, 
~ga pi.itu, sn•ända och omtyckta sedan ~ 0 ir 
tillboka a1· d1'äl fack- som amatorfotografcr. 
Den g,vcr klar, kraftig och briljant tec~ning , 
förenmg mt<l finaste gradJtlon. 

Storlek cm. 4 x6,• 6x6 5 x 7,, 

Pris pr rulle 1,!0 0,95 1,10 

6x9 6,, x ll SxlO. 8xl4 

1,10 1,35 2,05 2,55 
PlanfRm :u 25 J, •Agfa•. Eu ljustält paket 

meo l 2 plana f,hner, 'som vid fullt dag,l•us 
kan insittas i därför avsedd kasdl. Ortokro
matiska och ljusgårdsfria. 

Stor!. 4,. x 6 6 x 9 9 - 12 l0 x 15 cm. 

Pr pkt 1,60 2,30 4,60 6,20 

Storlek cm. 4,,X6 6X9 6, xq 
Pris pr duss 0,90 - 1,35- 1,35 
Pr 1/1 n 0,55 0,75 0,75 

9 x 12 I0 X 15 
2,35 3,20 
1,30 1,75 

Plitar ,\l 37 J. •Agfa•, Extra Ra('<J, 
Stort. cm. 4,,.x6 6x9 6,.,x9 9x12 10x15 
Pr duss. !,35 2,10 2,!0 3,40 -1,70 
Pr 1 1 duss. 1,20 1,20 1,85 2,55 

0------------------ -------------------0 25 -
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A tt ryckars lang .I',! 
5 7 J, passari-le ti:I 
de fiasta kameror. 

Pris 0:80 

Mens ur • \I 2 7 J. 
Mätglu gra:kra le , 
gram. Ry-nmer 100 
gram. Pris 1 :-

Oms!Agablankett .\I 52 J, för instickning av Skyddsku\'cr t :u 56 J, av gcnomskonllgt per-
bilder pa kartongtjntkt papper Pärm med blrnd- ,l'.mynpappcr. 
rdicf orna menl 11· fin lju,grA eller mörkllammig fö r plåtslorlek cm , 4,• X 6 
kartong med vitt anlä,rn: och pe.rgamyn,k yJJ •• 

6, x 9 
0,40 papper. Pris för 50 st. 0,35 

Bildstorl, cm. b, x 10,, Sx 11,, Qx 1-t ___ _ 9 x 12 ____ 10x _15 ___ _ 
Pris för 10 st. 0,70 0,80 1,- 0,60 0,75 ------------ ___ ..:._ _______ .:...,. ______ ....,:. _____ _ 
Kem ka e r. Papper & Brevkort 

Mctol .\I 7 5 J, •Agfa• i burka~ a I O i::ram. 
Pr is pr hurk 1:05 

Hydroko non ·" 7 6 J . •Agfa• kem. ren I bur • 
kar a :! ö gram Pris pr burk 0 : 65 

Natrlumsulflt . I· 77 J , kri~t. kcm. ren, i pA•ar 
a ~ 00 gram. Pris pr p.-i;e 0:30 

Soda • \l 78 J, kri,I . kem . ren, i p4,ar a 
61111 irram Pri, pr påse 0 :50 

Bromkatlum .\I 7 9 J I påsar a 10 !(ram 
Pn• pr på c 0 :10 

f1'e rn atroon • \l 80 J, l :ma, krlst I pA,ar 
a 11!0 gram. Pris pr påse 0 :25 

Katlummcta bisul' II .,1 81 J, krisl. , I pAsar 1 
1110 gram. Pri,; pr plse 0 :25 

filrsolrk nmgspatro ner .,1 8 2 J, koppar, Ag-
fa. 16,cs i 100 gram ,·alten. Pris 0 :30 

Flirs1·ag ning• palroncr .'.\1 83 J, •Agfa•, lo,e• 
i 1 o O gram ,·auen. Pris 0 125 

T al'< -" 85 J, i plsar a 100 gram 
l'ri, pr på,e 0 :20 

ren , i pAsar a l 00 
0 :25 

Potlaska . \I 8 7 J. kcm 
gram Pris pr påse. 

Fra mk allnm g ."lf 31 J, •Ag fa•, i g lasratroner 
vilka upplo;ta i angiven mängd vatten River 

ill.rdiga bad . Pris pr patron 0 : 35 
Pris pr a,k om 1 0 st. 3 :40 

Framkallnmg .-U 3 3 J. •Agfa RoJi11al•, en 
mycket stark koncentrerad framkall1•11g,losning. 
ntspäde, meu 1 3 hll t O delar niten berocende 
pa eX[10nCn111l'en. I originalflaskor inne hUlande 
1 10 li ter . Pris pr flaska 1:30 

T onfixc rsaft .'1 34 J , •Agfa i bleckbu rkar 
för en ljärdedcls ktcr bad. Prl~ pr burk 0: 6 0 

Ftxersatt M 35 J. Agfa•, i bleckburkar. 
100 gr. för 1 liler bad. Pris pr burk 0 :40 

Blixlpulver .,1 84 J, >Agfa•, i burkar med 
ländpapper o. mätsked Pris pr 10 gram 1 :15 

Blixlpotron • \.' 67 J . •M.erkur> bUxt l glasrör 
Utveckla hogst ohe!ydl,g rak. Obegransad hAll
barhel. Olasrörets 111nehAII tommes l den med
följande papPerspl,en , upphinges och antändes 
i tlndremsan . Pns för storlek .\J 1 Kr. 0 :25 
Pris för storlek .\I 2 Kr 0:35 

Brevkort ., • 4 3 J, Blue-Star•. blanka eller mal· 
ta . I pak<I om 1 0 st. Pri, pr. paket 0 : 7 5 

GaslJu,papper .Il 4 4 J, •C hlorobrom •. Detto 
[lOrtratlpapp<r arbetar sirdcles mjukt med 
rika detaljer och finaste spetsdagrar. Vitt, 
halvmatt e ler blank via . I paket om 1 0 hlaa 
LJX 1 :/ cm. · Pris pr . paket 0 :65 
I paket om I 00 blad !l)( I 2 cm. Pr is 5 :25 

Gasljus pappcr ,,l 4 5 J , >Chlorobrom> med matt 
slät yta, chamoisforgat kartongtjockt. I pal<tt 
om I O blad !IX t 2 cm, Pri:; pr. paket 0 : 70 

Brevkort .\; 46 J , •Chlorobrom• är i likhet med 
papper .'1 11 J. Blank•, halnnatta eller matta 
chama,firgadc. Pris pr paket oon 1 O st. 0: 80 

Bromsilvc rpnp per ."1 47 J,•Welhnglon• för for. 
storingar, framkallas och fixeras som vanhgt 
gaslju,pa[!per. Ett mycket ljuskin•ligl, mjukt 
arbetande papper incd varm,vart ton. Finnes 
med slväl blank som malt yta. I pake t om 
10 blad . 

Papperets format cm. 9 x 12 10 X 15 
0,80 Pris pr paket kr. 0,60 

13 X 18 _1_8_X_2_4 __ _ 24_Y_30_ 
--1,25 2,35 3,90 
Gaa11uspoppcr .'1 39 J, RiJax •, hlrt arbetande 

for tunna och kraftlö,a negativ . Kopieras för 
eldsljus framkallas och fixera• slsom piltar. 
B1"11l<a eller matta, I pake t om 1 0 b lad. 

Pappe rets format cm. 6,,X 9,, T ".11,5 
Pris pr paket Kr. 0,35 0,45 

9X l2 10'>(15 Brevkort 
0,60 0,80 0,75 

Gasfjuspapp er .,; 40 J. •Ridu • medium, för nor
nula negativ . Blanka eller matta I paket om 
10 blad. 

Papperets form at cm. 
Pris pr paket Kr. 

9x 12 1ox 15 
0,60 0,80 

7X ll, & 
0,45 

Brevkort 
0,75 j 

Pr is pr :! ~ gram 1: 85 

- -- -- - - -------------- -0 - 28 
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GulJuspappcr .,1 41 J. Ridax•, mjukt arhetande 

för kontra stnka negativ . Blanka eller matta. 
I pak<I om l O bla:J. 

Papperets format cm. 
Prispr paket Kr. 

g x 12 JO, 15 
0,60 0,80 

7 x 11,s 
0,45 

Brevkort 
0,75 

•Rfda:opappcrct finnes, 100 -bladi l~rpackningar 
då prlsct bllr 2 0 o bil lgare lin 10-blads för
packninga r . 

Koplcrln~,papper • \' 42 J. Bluc Star> bl.1111,a 
tl ltr m:itta Kopacra<: for da·r s ljui 
Pris pr paket 0 :6b 

Format 6 .. x 9 7xll 9xl2 cm. 
l pkt innehåller 20 lb 10 blad 

Jllnsker .w 68 J, lor amatorcr i mappar " 
I O st. fl"tfnrcrallc, ,nrtcradc utskarm11gar 

för bildstorlek cm. 4, x c, 6 x 9 
Pris Kr. 0,25 0,25-

_6-'-1. __ l l ___ _ g ""'12 ___ 1_ox 15 
0,35 0,40 0.50 

Fillrerpapper • I 
bad ha,ta kvallh! 
Pris pr ark 

49 J. For filtrcri11° a\' olik• 
I ark storlek ! 5,· I:; cm. 

0 :16 

Planfllmskasctt .\I 64 J, till kamera .'\: 3 J. 
Prl< 3: 70 

Planlllmskasctl • \1 65 J, till kamera ·" 1 J 
Pris 4:90 

Vlslr•kh•a .\J 69 J. av fiut mattslipat gla,. Stor-
lek \IX I 2 cm Pris 0 :26 
Storlek I oX 1 5 cm Pri• 0:36 

Vigneller .'IJ O !l J, 7 0 J och 7 I J för in• 
ko('icring av ornamcnter kring bllckn l brev
kort ,amt med text •God Jul •, Gott Nytt Ar> 
eller •Glad l'A,k •. Med dessa '1gncttcr samt 
rn trevlig bild kunna fotoamatorcr sjilv till
vcrl,a .. g de allra lrevltgaste Jul- Nyårs- eller 
Piskkort. Varje p•kct mneh!ller 4 >I, oMka 
"lln<tter med täckmn,kcr 

NJårsv1gnc11cr .\I 69 J. Vignefler med text 
Gott Nytt Ar•. Pris pr paket 1:-

Jul\'ll!nettcr .\i 70 J. Vignetter med text , Ooo 
Ju•. Pris pr pakc1 1:-

På•k\'lj!netter :u 71 J. Vigneller me.l tex, 
•Ola~ Pl,k Pris pr paket 1 :-

Vigncltcr .\; 72 J, 1 olika mönster, för rnko
Jl<Cring av ornament omkrin g bilJcn A brev
kort, 1 pakd a li \/ignener mrd tackm,hke:r . 

Pns pr . sats 1 :-

llelysningstabcll .,1 74 J, •Agfa• (i,r dagsljus 
och hli,ctlju, 1 vbandc rätta belpi11i11g~tidcn 
for de ohl-a 6rstiderna, fur ol,ka lider pl dagen 
och for o.1!<a hlii11daroppmugar m. m. Bruksan
"'ning mc,Holjcr. l'ri• pr. st. 0 :40 

Bel)Snlngsbcräknare .\i 29 J. •Stolrna •. Med 
denna lilla handiga och prydliga tahcll f11111cr 
man genom en enkel försk utning av glid ske
norna gcna,t den rilla exponeringstiden for alla 
förekommande sia'!' av fo10grdcring. Bnr iica; 
n,· arta ama:Orer for nnd\•ikandc av 1111ssl\'tkadc 
ncga11\• geuom felexponcring. Pris pr st." 1 : 60 

Materiel för målning och teckning 

Målarskrin • \l 10 E, for oljemål ning tillverkat 
av björkfanfr, bets at , nlnllt och lerni<sat 
storlek 3 ZX l!IX G cm., med läderhantag och 
111åssingshakar, innehll landc l 2 tuber sludiefirg, 
1 tub z111kvi11 l Il. bl. vallm oolja , I Il. fr. 
lcrpenhn palettkopp 6 st. borstpenslar, val
nötspalelt ritko~ häftstift m. m. Ett synner· 
Ugcn stabilt och rymllgt skri n med verkligt god, 
färger och utmärkta hllbchör. Pris pr st. 14:60 

F9rg1åda .V 11 E för oljcmålrung, lnnchlllande 
R tuher s t u hcoljeJirg i soricradc lirgcr, 3 st. 
penslar hnflstifl, ritkol och en flaska vallmo
olja. Ett mycket trev~gt och för amatörer pllS· 
,ande chn. Slorlek 11 , 5)(30 c:m. Pris 3 :86 

Palett .\l 12 E av 
valnot, för oljem.\1-
ning, oval modell 
Storlek 2 öX l 6 cm. 

Pris 1 : 15 

Palett .'\1 13 E, , likhet med M 12 E men 
1 storlek 36X2:? cm Pris 1:86 

- 27 -
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Borstpenslar N:o 25 E, för oljemålning, prima, halvlång borst, bleckhylsa, 
vita skaft, !lata, linnas i följande storleka r och priser: 

Storlek N:o l 2 4 8 10 12 14 18 20 ------------------------ - --- --- ----
Pris per st. 0,12 0,15 0,18 0,20 0,25 0,28 0 30 0,40 0,50 

Hårpenslar N:o 26 E, för akvarellmålning, prima, runda, nickelhylsor, 
spetsiga, polerade träskalt, linnas i löljande storlekar och priser: 

Storlek N:o I 2 3 4 5 6 8 10 12 

Pris pr st. 0,08 0,10 0,12 0,15 0,18 0,20 0,30 0,40 0,50 

Studie-Oljefärger 
tuber storlek 7, 1, 
Pris pr tub 0,25. 

N:o 28 E, av bästa fabrikat, i 
cm., finnas i Hlljande färger. 

Pris pr duss. tuber 2,60 

Vila. Bruna. . ,; I. Krtm;eniu. 
• ,1 " Zinkvitt. ·" 1 I. Tcrra d, Sic11111, bränd. 

·" 12 . llmbra. 

Gula. Blå, . ,· 1 :i. KoholtblAtt . .~, 3, Kromgult, IJU,t. 
• ,1 4. Kromgull, orang'-

·" r.. lJl hOckrr. 
• \l B. Tcrra ur S1tnna1 obrimJ. 

Röda. 
_\) Ciuobcr-imlt . 
. u 8 . Krapplack-rmi1. 

·" u. Engelskt rott 

·" l 0, k:armin•imit. 

:u l I. Ultramann, mork. 

Gröna. 
• \l l li . Smara'Tdtro:it . . , I G • läd,grönt. 
• \l 1 i . Z111kgront, mörk 
• \! 1 tl. Z.nkgrolll, ljust. 

Svarta. 
• \I 1 ~I Bcnnart . .,1 ~o. [l!e11hc11S\'lft, 

Akvarellfärger .\! 41 E La
,fongfoirgdr , 3 ,m. stora kakor. 
Finnas i roljandc rärgtr: Krom· 

Akvarelffllr,ilåda .Y 101 E gull, hcllocker, preu-,sk bld, 
i likhet med . li 100 E, men ultr amarin, ,a.rminlack, rö:I zin

irmchAllanJe !! färger i olika nober, bränd S.cnna, clfcnbenA
kul örer. Udan, stork!; 4XR cm. "''art tichitl, grön zinuober, 

Pris pr st. 0:25 brun ,ep,a, Van-Dyck-Brun . 
AkvarcU:lrglllda .\! 100 E Pri , pr kaka 0:10 

av s,·artlackcrau plll, inuti vit
lackerad. Innehåller I 2 st. ,ml 
ak\lrcUf ilrger , olika kuforcr. 
LlJan , storlek GX I u cm. 

Pris pr st. 0: 3 5 
Akvarell,lrgpal...-:" E 102 

mea li st. prima aknrellfirgei 
listade på en palctl av papp. 
Palcllens slorl. l oX 1 ~ cm 

Prl- 0:30 
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Fixerspruta • \ ! 18 E av nic-
kel. Pris pr st. 0:50 

Ftxatl1· .'\i 19 I:., for fixering 
a1• kol- blvert<· och puteU
teckmngar; 1 lbllse, te< ko ln~arua 
medelst sprula .\J 11! E. Pris pr 
flaska much . 30 gram 0:50 

Bfckf vdlmoofJa .\i 21 E i 
flaskor ,nu ch. 3 U gram, 
Pris pr llaska 0:50 

TcrpentlnolJ• .\I 22 E ikta 
fransk, , flaskor innch. :in gram. 
Pris pr fla,l,a 0: 50 

Skkatlv .'! 23 E (tor,medel/, 
i flaskor luneh. 3 0 gram. 
Pris pr nu ,a 0:50 

T avelfe rn:,,a .'1 24 E ut-
märkt kvalite, i flaskor inneh. 
:i O gram . Pris pr fla;ka 0: 7 5 

I 
Tusch .\I 42 E Runnings 

Pärlt u,c h, i:arantrrat ,. • tltn-
last och lätlllytantlc , flas
kor med p.atcntkorl< och dop
pare. finnes I lölfanue färger: 
Orange, Gul, Lju.;griln Mörk
gron, Koboltblå, Ultramann 
Scharlakan, Carmin, Zinnobcr 
Preu, s. Bli, Indigo, Violclf 
Brind soenn•, Murstensr öd Si
enna, Sepiabrun, Neutrall>läck, 
Svan och V,tt. Pris pr lla•ka 
0:35 Prb pr tluss. flaskor 3:60 



l'lrjlpcnnor , \I 88 E, A. W. 
l·eher~ iahnl.at. Trevligt eiw 
mnehillanJe I:? st. lirgpennor 
t runJ trä~attni11g 5\'llllcrlig-e.n 
i:oJ k,·a ,te, lompl,g for teck
,,,11g nch 15rgläggnlng av skls
Sl r Var;c penna langd R 6 mm 
l'ri, pr cttn 1 :10 

Ffiq(ncnnnr \ 1 8 9 B, , 111.het 
med .I KH E men med G st 
lorgpc,n11or. Pris pr clUt 0 :60 

:li t: :ir.t: 36E :lif' 

I lrgponnor .\I 31 E Etu, lu
uchllta11Jc I:? st. färgk n tor , 
o .tk.a h: ulortr 1 runu tl1mf1 n -
1•111g A \\ , fahcr, fabrikat. 
l lim11.,ga for skola11. 
l'n pr CIIII 0:50 

I ftrgpen nor , \I 3 5 E .ir i lik-
het 111..-J • \1 3 l C, men innc-
hAlhn,lc 6 st pennor 
l'u; pr etui 0 :35 

Skolkr ltur . \t 38 E av A. W. 
fahers fab1i k1t Kartong mne
h311audr I 1 st. i cm. llnga 

Kilram3r .\J 18 E för upr· 
sriinmng av mll>rduk till oljc
mAlmng, kompletta med kilar. 

spanda m, 
Stor! . losa rantar ,tu hcdul-. 

24 x 16 cm. pr st. 0,85 1,40 
27 , 22 • • 0,85 1,85 
33x 22 • • 0,90 2,-
41 x2 7 • 1,20 2,50 
46 X 33 • • 1,20 2,85 
b2x45 • • 1,75 3,95 

Andra storlekar 
hc:sl'1ll11111g. 

St udlcmäl nrd uk • )l 1 7 E, för 
olJcmll1>111g, "" lelgro, duk med 
pnma prcr,a•rring, 
Hrctld i cm, 4 0 6 i, l 0;; 
Pr:-pr mtr .. :! · :!ö a:..:- ö:-

CLAS OHLSSO N & C: o • INSJ0N 

Paste llkritor • \I 29 t Tri
lUa ,nnehAllande :I ti st. lina ,te 
pa tellkritor i oUka lirgcr. A. 
W. Fahers fabrik at. 
Pris pr 14 la 1 : 50 

Poste llsr ltor • \ · 30 E, l l,khet 
med • \f 211 E men 1n11chllL1ndc 
I:? st. tm1or . Pn• pr IAJa 0:55 

Ritko l .,! 103 E ha ta kva
lile , 5 st. , r •rnctu1 mL'<i pl
kfp;trat SHII lra:,pcr for \"8S:i• 

11111g Pru pr etni 0115 

Hllts tllt .\J 17 E, för la taude 
av r•rr,erct viJ ritbordet. Med 
cxtro skarp spe ts. 
Pris pr 6 st. 0 :20 

lmtor i •011,rradc lirgcr Cir ke l .'1 16E användes i Ccntreot ift .\l 56 E av ny. 
Pris 0:20 1 sam band med en blyrrts pe1111a silver med stål•pcts. att an-

Skolkritor . \1 37 E är I lik- Ump Wg lllr skolan. vindas för undvikande av cen-
het m<J .\i :16 E men I kar - Pris pr st. 0 :12 trcn ng<punktens förstoring. 
tonc: om fi st Pris 0 :12 Pris pr duss 1 :20 Prl, pr st. 0 :25 

Akvardlida .V 40 E. av lackerad plit inu ti 
,11tm~ JU11I &'t l-lenc:a & Sons Londo n 
,art u,ne rom,h tlllverkmng, lnnchillande 12 
kup11ar ha mJuk& i kvarcllllrgcr , rena klara 
J.;ulörcr, •• m en pnm .l hlrpensel, lådans stor• 
le!. 7X I ti .m Pr is pr 11. 1:85 

~;::.=:..=::::;p;;;;;=;;;;;;;·H====:::::;-/ -

Pu1c nkr11or .\i 31 E. Reeves 8r Sons, London , 
vir ldsherö mda lab n kat. Kartong innchililndc 
I 5 st. 6 L1D !Inga, tjock a sti nge r i ,·a tk ra 
kulöre r. Pris pr kartong 0:55 
Zink vitt .~, 20 E, I extra slor tub, storlek 

1 5X3 cm. Pris pr tub 1 :2 b 
T lc kvllt ,'1 13 E. Kinesiskt v itt 1 tubtr, 

sto rlek l,6Xi cm. Pris pr tub 15 öre . 

0---------------------- -- ---------------0 
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Rlkncsllcka -'1 73 E. Srstlcr s lillcputtrålrnc , tacka 
, va,tlickform•t. av mahoJ?m' mc<l vit cellu· 
lmdskala Längd I I cm, Mc-il etu i. 
Pri s pr st . 6:36 

RHkncsticka .,1 7t E 01· maho gnv mcJ I it cellu
loids kala. Jör are med starld fors:o:111g,,:lu 
varnu avlasningcn undcrlittn betyul gt. )';os 
vari iJ avlä,n1ng en unJcrLltta, hetydll'lt . Ne,t• 
lers hästa lickrnkne •licka . Län,i-J I ,I, ö cm. 

Rlknustlcka ."\i 7 5 E av mahogny men 1·11 
ccllolU1d,l,ala. Sestlers origcnal, ,ystcm Reit
Uingu 25 cm , ,'\\ed etio . Pri. pr st. 10:75 

Räknesticka .1; 76 t. a1· mahoiny m,-tt vit tel,,. 
IOlllskala S1·stlDl • [lektro. for elektri ker nch 
elektrcmasklntekniker. längd :? 5 cm M,·o 
etui . Pri s pr st. 14 : 7 6 

Ovanst6cnde r5knesllckor äro av Albert N"I 
lcrs v5rdsbe rl!md a fabrikat. Observera de bil· 

liga priserna. 

l1r1ran«11:11C1CV11:1t:.11 
-L.~~~~.._+.~ --~2 

- . -- - ·- - ---
Linjal .,; S 7 E 11• lovtra med milll· och cen

hm. tcrmAll . Llingd 3 0 cm. Pris pr st. 0 :16 
Pris pr dus.. 1 :3 0 

Pon:ograf .\i 90 E av p:irontri , Mc<l denna 
ar,ria·al kan man furstora eller fornunska en 
l.ckmng i den ,torlek m•n önskar Längd 
3 I cm. Pris pr st. 2 :2 5 

b MllNTZl. cl 8\.ANC.Kl:A.Tl. D e:: ~: :: : :~:::::;: :: :.:.;: ~ -. '. ::m ~ b HEINfl! c!. BLANCl((Cl:T~ D 
Mållsticka .\i 68 E 11· imil ebenholz mell vi! Rcdis-Tlnter .\I 91 E. består av bläckhlllare 

celulold•kala, polerad. Mltt 1 ,m ~amt I 2 tre olika skrivskivor i spets 3, ö, I, ö och 
m. m. Langd 30 cm. Pris pr st. 1 :85 5 samt pennskall. för regelbundna, jiimn-

lt\Attsticka .li 69 E. 1 likhet mea .,; 6 ~ E men ljocka, större <lrag an,ändcs Rcdis-Tlntcr. 
tllll'crkatl av gu!lackerat lövtra. Mitt i mm Pris pr st. 1:-
llCil l.ffl , Längd 30 cm. Pri'I pr st • 0 :3 o Alo-Tlntcr .,1 92 E. bc;Ur av bl.ickh!llarcn 

tre skril•sklvor i spets • \i I, 6, 6 och 8 
.amt pennskaft . För brc<lare linjer ai11•a11dcr 
man Ato-finter . Pris pr st. 1 :-

Skolrlkn~tlcka • U 77 E. av polerat tr/i meu 
1'11 cellolmtlskala. A. W. fabers fabrikat. 
Läugd 2 8 un . Bruksan1·isning rl svenska ,prA. 
ket medföljer. Med ehi . • Pris pr st. 3 : 70 

t' - >> 

Pennskall .,J t4 E, av polerat trli., Längd 13 
cm., passande till lextpcnna. Pris p r st. 0:16 

Vinkelhake • IJ- 63 E av pa
ronträ, 4 6 graders vinkel. Lä111:tl 
16 cm. Pris pr st. 0:25 

Vinkelhake .\J 6t E av ge
nomsk 111lig celluloid. 1 ii graders 
smkel. 21 cm. Pri, pr st. 1:35 

Vinkelhake ·" 66 E I likhet 
med .'1 6 3 E, lingd 2 G cm. 
Pris pr st. 0 :40 

~ 
Vlnkcl&radsklva ."\i 70 E i 

~khet med .M 69 E, men I GO 
graders vinkel. 1 S cm. 
Pris pr st. 0:75 

c------------

Tc,rtpeona .,J 45 E Ungd 
!? ö mm. Pris pr ohJSs 0:ll0 
KarlonlJ' inneh . 1/1 gr. Pr. 0 :60 Vinkelhake .\i 66 E. av pli· 

ronlrä, ö O graden vinkel, längd 
16 cm. Pris pr st. 0:25 

Vlnk~lhake ,"1 67 E av ge- ' nomskmUg cellulmd. 6 0 graders 
\In kel. !! l cm Pris pr st. 1 : 3 b 

Vinkelhake .U 68 E. i likhet ' ~ 
med .u 06 E, lingd 26 cm. ~ 
PrisApr st. O:tO ' . ~} 

Mnllor • V 71 E av parontri, 
i sat,cr om 3 st olika. 
Pris pr. sats 1:35 

Vinkcl~radsklva ,\J 69 E av M• llar .,i 7ll E i likh,t med 
gcnomskrnllg celluloid, stark! 1 ·'J il E men tillverkad av gc-
glasklart materiel. tö graders nomskmlig cdlulo1d, mycket 
vinkel. 13 cm. Pris pr si. 0:95 prakti,ka. Prl• pr ;ats 4:60 

----------------------~ 
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.. 
6 

E 03 E U·l E 05 

R<d.a-PennJ . V 9 3 E, för jomntiocka linjer 
ror""' , rolj,ude bredder: ~,. I. !! och 3 mm. 
Pris pr st. 0 : 08 pr duss. 0 :7 5 

Ato-Pe.nna • ,1 94 E, med blackhllbre. Fore. , 
!oljande bredder: 0, ö 01 0, \I 0, 1, Il O och 3 mm 
Pris pr st. 0 : ue, pr du,-. 0 :7 0 

sorpenna .,1 
Pri~ pr .)t. 

9 5 E, dubbelt kluven •pct>. 
0: 08 pr duss. 0: 6 0 

..... -------
Rilbi:atl tk ;u 5t E, innehållande passare med 

blyerts och sUlspcts. dragsltll reservstift m . m. 
Forpaekat , c.tui som i11"iindlgt är beklätt mcu 
s.mmei. Instrumenten av blankpolerad mäss111g. 

Pris 2: 10 

Rltbees tkk .\I 55 E, l likhet med :\i 6 ! E men 
äro inst rumenten förvar ade i trällC:a med skjut . 
lock. Pris 1 : se, 

Rilbestkk .,; 52 E, innehllb.nde passare med 
blyerts- och sillspetsar, jwiglruorkel drag
sbil reservstift m. m. Instrumenten av polerad 
massing med stAlspetsar. Det iir förpack at , 
trovhg:t etui som invändigt ir beklitt med sam
met . Etuiets storl<:k 7 6X I 8 6 mm Pris t : 60 

Obse rvera I Alla rit bestick en tiro av Heialnger & 
Sohna vl rld abe römda fabri kat, u ml de ytte rst 
!Aga pr iser na . 

I 
---- ----- -- -- --
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E 96 E 97 E '18 

Sktirpenna .\i 9 6 E av stil. PL;sa.r , vanhg,t 
pennskall. An,·ande,; v,d rad~r!ug, rctuschcri,;g 
och skärning av papper. 
Pris pr st. 0: 05 pr duss . 0:45 

Tc,tpcnna • \l 97 E, längJ 3 cm. Pris pr st. 0:06 
Pris pr duss 0 :55 

Textpenna .\i 98 E, langd 2 i mm . Pris pr st 
0 :04 pr dus,. 0 :35 

Ritbesllck .,-y 50 E, 11111eh:llla11de tvi passare. 
jungfruci rkel, dragslift, lörlä11g11i11g,Jcd, re
,ervst ilt m. m. lnstrumcnttit äro av polerat 
ny. , lvcr med fina sillspetsa r . Det ar lorrackat 
, elui som invändigt ä r beklatt med s,nmtcl 
Et,.cts storlek 9X2 l cm. Pris 8 :50 

- - ----_- ~,_~ 
---,.__ ·'> = -----:r..r= 
~-- -===:=:::~ ·--s-- - - ---- ~ 

- - ~- ... ~- . ·- ~ 
-- -

Rit bestick ,'1 f.9 E innchllludc en Jungfrucirke ~ 
1v4 pas,are, fjidcrpas,are. dr11t9hfl, furlang· 
11111gsled rese rvstilt m. m. Allt av polcr,1 nv
<ilver och stllspetsar. F6rpaek a l I sammef,. 
klatt etui i storlek 10)(!!1 tm, Prl, 11 :75 

Rilbcst k k .,i 48 E inneh:llla nde 2 passare 
l jungfrucirkel fjäderpassarc, 2 dragstirt 
(svensk modell), punktenngsapparat med tlli
behör, forlängningsled, centrcrs1irt mcj,cl, re· 
scrvslift m. m. Alla instrumenten äro av fm. 
polerat nysilver och stJ.lspetsar i hä<:a prcci
s,onsutförande. Det är förpack a t i mycket eJe. 
ganl etui som ut\'indigt är kl:itt med läder 
och innuti med sammet. Etuiets storlek 1 21 :• 
X29 t111 Pris 3 4: 75 
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i 
El E2 . E3. E4. E5. E6. E7. 

Orag,lift • \' 1 E, I\' l111polera1 st:il, plaH sl<a l, P11nklcrinl{oapparal .\I 6 E, av polc al 11) ilvor 
mC'll clrags1trt av p,lcral slll Sex trb<m for 
o.,ka purrkleri11g ,h11jcr. Pri• 5:76 

lir<'ll m,ucll Pri, pr , 1 2:10 

Drol!•lilt .1 · 2 E a,· liupolcral slll, pbtl s',art. 
l.111:lholm modrll Lrngll 1.; cm. Pri~ 1 :9 0 Allllimelel"\llckore • , 7 E, meJ skall av Il) ''""'• 

sH11gbJr stllplatt a som. 1 Jru t:11• fi11Jen br 
fur ctld m d t\•.\ nabh:u mttd en cm. mc11aurmn 
nch , dl'n amlra ho 1:a 1har m d t•n mnt. md, 
lann:m l'ri, 0:95 

JunJ!lruc "rkcl .,; 3 E, a1• polerat uy,ilvor, lani?il 
I~ <m Prh pr >I, 3 :85 

Mil:I 5r<'.rkcl • \ 4 E, av polera! nvst!vcr, la11g<1 
l II cm forfc:thl meJ $I,) ch.lsh1 l,a for ~l ctsar111 

l'rls pr st. 1:95 Gradski,•o .,1 8 E, av polerad m.os,1111:. I orr~d 
1< ,m l'ri• 0:30 

l'jldcrponare .,f 5 Il, av f1Ulcrat ny ,Iver, med 
, m,v5111;hora srcl,ar. Lnugd :• t/ 1 cm . 

Pri• pr si. 1:90 
01 ~nil ående prcd,lon slns trurn ni lrn av Hd 

singer & Sohna v!rldahcrömda labrlkof. 

B'åkop lcrlngs,ap p~r .\! 84 E 
rör knp1.·ri11i: a, ritningar m. m. 
~,vc r ,11. linicr pl dj11phlJ bul
tc11. Tunnt ( 5 ö gram pr k,·m ) 
Pr rulJc- utn t 1) mtr, ; i cm. 
br,d . Pri< 2:25 

B'lko plcrln gspa pp i r ., 85 E 
lj<><kl ( l I U gram pr kvm ,) 
I ri, pr rulle 2:65 

Kalken ·Bv .I 82 E Bredd i G 
cm . Pris pr mclor 3:45 

Kalkerpapper • U 83 E V,tt, 
matt, gcnorn-,h.inll gt papper a~t 
anvan.la, , s1alld för ~alkcr
;vav t rullar om :.?O meter. 7:? 
cm bri,,1. Pn• pr rulle 4:85 

Alllllmelcrpappcr • \1 86 E 
slorkk I IIX li O en,. 
Pri s pr ark 
Pris pr I O ark 

Mllllmclcrpappcr .,1 
slorl•k :iox I U cm. 
Pris pr ark 
Prh pr I O ark 

0:20 
1:50 

87 E, 

0:15 
0:95 

Ritpapper • \1 79 E, i nrk stor
lek r,ox,ur. cm., tunnt gud l~va .. 
1,1~. Pris pr .; ark 1 :05 
Pris pr I IJ ark 1:90 

R'.tpappcr ,\f 80 E <amma 
-.om förcglen.Je, nlt'n tj1>(kar,. 
l'rh pr ;, ark 1:45 
Pris pr 111 ark 2:60 

RitkarlOIII? • ,; 81 E l}xk, 
ut kli!'>traJ elfenhenskartong, 
S:la!tacl via, •penrlh lamplii:
ll\r tmchtcckmng Levereras I 
rorpackmug om '.? 0 blaJ I for
mat !?öX8~,U cm. 
Pri< pr forpark11111g 1:05 

llAO 

Sk'.ssbloek .\I 78 E 11111ehål, 

VlnkclllnJal .\I 60 E av fli· 
ro111rä rorli,i meJ \'ingm111ter1 

glnllad . L.111gd 63 cm. 
Pm pr st. 1:85 

lanu~ I r, si. ~nma ritpa,,prr I Vlnkdlinjll .\J 61 E ., pa· 
~t~rltk l 6, 6X!. l cm romrn, glauatl och for cdd mrd 
l'rt• fl' hlnck 0:35

1 

J:c11t,msl,1111lg cclluloufka,11 
Rllpapper N:o 105 E. Scho· längd ,; :l cm. Pri, pr ,t 2 :25 

cllcrshamcn viir!J,bullmd• tillv. 
Sfi"kill liimpl. liir lu,d1lccknm~. \ ' inkdllnj al • \f 62 E av rä· 
1 rull-1r om 3 meter, 50 cm. hr~d. ronlr ll, losl, lbuJ:d b3 cm. 

Pri, pr rulle 1:95 Prl• pr si. 1:2
5 

c;-------------·--------3 -2-----------------------t) 
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S KRIVMATERIAL 

Rlllt Blick .'1 60 S 
i & cm höga Ila;- 1 

kor m. patentkork, 
inneh 2 6 gram . 
Pris pr st. 0 :3 0 

Skrh·bllck XI Lyxblick .,"\i 6 1 S. 
6 2 S, I llaskor 1111 reservoarpennor, 
m, pcnnllgg in- i breda fyrk. flaskor 
neh. 4. 0 gram. umch t O (!'ram 
Pris pr st. 0 :45 Pris pr st. 0 :55 

g 

Skrlvbllck .'U 58 S I l J: ..... ...... _ • 11 " , ...... , - .. - --: Konlor1-0um ml .'\J 6 9 S, 1 

cm. höga llaskor rymmande 260! 

1
. jpat. glas med pcn,clh8tta och 

gram, Extra fint skri\'· och! falumtniurnkapset. Fla,l.an lnnc-

~~Fbläck P;is ~~nr,~~r. r.1~~1 rller 80 goram, Pris pr Il. 0 :85 

I . · · I 
! Skolbllck ·" 63 S l 5 cm. j ~(:l:5f;:!•\./ ;I höga runda fla,kor med patent. : 

kork u111ehillla11de 2 j gram. : 
Pris pr st. 0 :25 ifalghctsblocket är ett prak

Prls pr dus~. 2 :20 ;ilskt block på , ilkcl man kan 
--- ·----- -- -- - ... :~kriva med så ~oU som vilhct 

I 
loremAI som hellst,,·arrore pen
na är obel,övlig. Nar plånet UI• 
drages ur fodralet utplinas 
skriften av sig själ\'t. 

Nummcratämpc f , \I 67 S, m. 
4 vridbara band av kautschuk_i 
-1 mm. hoga ,Jrrror. Pr st. 0 :7ö 

Nwnmersllmpc l . V 68 S, I 
likhet med :11 6 7 S men med 7 
mm. hog• siffror. Pr st. 1:75 

Dalumsll mpel • \1 69 S, lör. 
sedd meJ datum,iflror mlna
drrnas namn sam! lrtal 1111 lr 

Evlghctsblock .1 • 8 0 S, stor-
lek l!Xll,6 cm. Pris 0 :4 0 

Evlghe tsblock .,,, 81 S, stor. 
lek 1 OX 15, u cm. Pris 0 :4 5 

193 6. Sillrornas höjJ 4 mm. Klammer N 55 s, 1v mäs-
Pris pr st. 0:65 sing. för provpåsar och dylikt. 

Datums tl!mpel .,1 70 ,S lika 
r. a s men med 5 mm. höga Laood I mm. 8 12 16 20 

siffror. Pri~ pr st. 0:80 Pris pr gross 0 35 0 40 0 45 0 50 Rad~reumm 1 ·" 79 s, av grönt 
Fordll!1kpapper ."W 4 0 P, ir I ' ' ' ' gummi. Passar J övre lnden 

ett läskpapper av allra högsta I P ap penkl5mma .i\i 57 S 1v pA en blyertspenna lun lven 
kvalil~ med största sugkralt. blankpolerad stAUrld I askar an,ändas som •P•ls,kyddare. 
Storlek l IX2 6 cm. om 100 st. Pris pr ask 0 :20 Praktisk nyhet. 

Pris pr ark 0 :07 Pris pr dussin askar 1 :90 I Pris pr st, 0 :10 pr duss. 0 :90 

/-\- ~11 ~ - •,, --=~ 
Linjal ·" 54 S, av förnicklade, böjliga st.11-

•khor med lliskpappcr emellan. Ungd 3 0 cm. 
Pris pr st. 0 :75 

C:::::;IUJ It· 116/z.t :11]] 
Synderiko n .:V 6 4 S. i 8 em. llnga tuber . 

Det bästa kU,lcr för ,ammanktistring och lim
ning a,· o.llt. Pri, pr tub 0 :1 2 . Pr duss 1:2 0 

Syndetlkon .,; 6 5 S. l 1 O cm. tuber. 
Pris pr tub 0: 1 8. Pr duss. 1 :7 5 

Klister .-u 66 S I l 2 cm. Unga tuber. 
Bi,ta klister för fotografer, kontor och 
prh·at ändam41. Virklspatcnterad pensel1ub 
,om är praktisk renlig och ekonomisk. 

Pris pr tub 0 :7 5 

- 33 
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{2 S 48 S 

Blycrl1form erure .\f 4ll S, av 
alumlniwn lo tagbart blatl av 
"cn,kt stll , Liogtl 2 6 mm, 
Extra pnma Pris pr st. 0 :18 

Pm pr duss . 1 :90 

Bly.rtafo rmcra re ,'1 43 S, m. 
splnskycld helt av alum111ium, 
lostagbart blad av svcn<kl stl, 
llngd ~G mm. Extra pnm1. 

Pri• pr st . O:llll 
Pm pr duss . ll : 35 

SIAlpennor -\1 44 S. av hhla 
fabrikat, I o st. lurvara le i trcv-
11!: plA1ask Skol~nnor . 

Prlo pr ask 0 :1 5 
Pns pr duss. askar 1 :6 5 

SIAlpennor .l\i 45 S av hi sla 
fabr ikat. Konlorspenna . 

Prit pr tluss. 0 :1 8 
Pr kart. !J111eh. 1 , gross 0 :4 5 

Sillpen nor .\I 46 S 1. k. 
kro~~nna av hista fabrikat 

Pris pr duss 0 :ll0 
Pr kart. inneh. '• gross 0:55 

LlnJ. I .~ 53 S, av hlAn11lopl 
sill med gummiplatta p4 under
sMan ccnlimeterskala. UngJ 2 •) 
cm. Pros pr 11. 0 :ll5 

Pris rr duss. ll : 60 

Radl rgumrnl ·" 51 S, halva 
gummaf för bläck och hnlvn for 
blyer ts. Storlrk 7X l 6Xt> /i mm. 
Pris pr sl. 0 ::15. Pr duss . ll :50 

• .. 'J -=:: 

R.JErgumm,. Fabers motiv· 
gumma exlra mjuk och lin kva
,11~ lur blycrl! 

, \ 47 S, 11orlck l lX30Xi8 
mm. Pns pr st, O:llS 

Pris pr duss . ll :50 
,\ 4 8 S, slorlrk 8X 2i X llb 

mm Pris pr sl. 0: 13 
Pri1 pr duu. 1 : 35 

.\ 4 9 ,S, alorkk ,x I sx 2 7 
mm Pris r,r ,l. 0: 06 

Pri1 pr tluss 0 : 65 

~ .... , 
ctCW '"J 

RaMr J!umml .1\J 50 S. r6<1, 
extra pnma lor blyert s. Stor• 
kk 7XIIX I O mm. 
Pris pr st. 0 :08 . f>r du ·s. 0 :80 

Radlr g umml .\I 5ll S pas· 
sandc I övre inden pl en van
la~ blvcrts, a, prima rön g1Un· 
ma. (.ini:d !!6 mm. Mvcl-.rt 
prakll kl Pm pr si. 0 : 07 1 

Prii pr <lltiS, 0 : 70 

Rcscn alilt. fabcrs l1brika.t 
lör111tklad mttallhJ Isa lnnthAI· 
landr I 2 st 31, cm. Jlnga och 
t, I O mm. gro, a •lift for fick• 

pennor. 
• \I 37 S. blverlsslilt, hårdhet 

118. Pris pr hylu 0 :30 
.\ 38 S. kop11:s1HI, hlrt. 

Pris pr hJls• 0 :45 

40 S 41 S 

PcnnhJ'!, re .'\i 4 0 S av för· 
nlcklad s!Allrid lör pennans 
fislande samt kliirnma. l'a · 
sande lör reservoar· och bly· 
ert pt·nnor . Pris pr si. 0 :10 

Pris pr dt«s. 0:815 

P cnnhAllarc .,; 41 S. I likhet 
med .'1 4 0 5 mert plats för 
1\5 pennor Pris pr 11. 0 :15 

Pris pr duss. 1 :10 

Oumm,ra l p:lf!pcr .\i 78 S, 
t 5 rncter llnga och I 8 mm. 
brc-da remsor . Mycket 1l1rkl 
och genorusk1111i~I papPcr, liim• 
pllgt vid lagning av hlad I en 
bok som ir 1011derrepad vid 
uppkla,trlnir av frimärken, pres
sade vaxtcr m. rn. I rull>r med 
blcckbcslag lur 1vrl\'11i11g. 

Pris r rull., 0 : 08 
Pris pr duss. rullar 0:75 

--Stl mpddyna • \f 73 S, med 
violeat lirg Storl i4X66 mm 

Pris pr st. 0:4 8 

Stl mpeldvn• .\I 7• S. storl. 
iOX I I 2 inm. Prl• pr si. 0 188 

Stlmpclf; rg .'\f 7 5 S. \ iolctt, 
1 flaskor om l O gram 

Pris pr flaska 0:88 

Spels kydd:Jre .\l 39 S, av I Spels kydrb r~ .\I 77 S för 
lörrucklaJ metall, med glldrlng, blyrr11pc1111or, lörulcklad, ftlr• 
pa-sar vanl iga hlyatspcnnor. se-dal mtd en liten pennkniv 

Prit pr s1. 0:08 samt khps. Pris pr st. 0 :315 

f •HiiiE ! 4iM 
Rcstn oarpenna ,'\I 78 S. av svart, mönster• 

pressat hlrdgummi pennan guldplitc n J, for
sedd med h111are. Fylles ,:cnorn alt skru u 
l l höger , dl bläcket sugc• in. Pris pr si . 0 : 95 

Reservoarpenna :w ll8 S. •Mars>, av 5\&<t 
hlrdgumml patcnlc rad ajilvfyl'ut, pennan •~ 
I• kar ats guld mL-d plalinuptts . Be,knvnin • 
m<-dföljer. Lingd l I cm. Pris pr st. 7 150 
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Blyerts~, A. W. Fabers >Cutcn M 
1)000 av ccdcrtrl, 1cxkanllga, grönpoloradc. 
Ungd I 8 cm. Fabers bista penn 

Blyertspenna .,., 1 S. Mlrkl med 28 Mjuka. 
• Pris pr 11. 0135 

Blyenspeana JW I S. Mirkl med HB MNld-
mjuka. Pris pr si. 0138 

Blyenapeana JW a s. Mirkt med a H. Hlro:I& 
Pris pr 11. 0135 

Olyertspenna M 4 S. sexkantig, gulpolcrat 
cedcrtrl, med prima blyuts. A. W. Fallen .v 
i u 14. Ungd 18 cm. Pris pr 11. 0110 

Prl1 pr du11. 1105 
Blyertspenna M 5 S. sexkantig, br1mpolcral 

cedcrtrl med sllvcrstlmpcl. Prima bly, hlrd· 
hel 2. A. W. Fabers M 7502. Unl!d 18 cm. 
Prl pr 11. 0:01, Pril pr cfua. 01lb 

8lycr11penna JW 8 S. A. W. Fabers fabrlkal , 
Sc.xkantlg. Oulpolerat ccdcrtrl, med prima, 
mcdclmjuk blyerts. Unp I 81/1 an. 
Pm pr st. D:07, Prl1 pr duss. 0170 

l(oplcpenna M 7 S. rund, grönpolcrad med 
guldsl!impcl. A. W, Fallen •Cutcll• .VIIIOl. 
V1olc11 skrift kopierar . Ungd 18 cm. Hlrd. 
Pris pr 11, 0:85 Pria pr dun. 3170 

l<oplcpeaaa JW I I, likhet med Jlf 7 S, 
men exlra hlrd. 
Prb pr 11. o,aa. Pns pr duu. 3170 

l<oplcpenu M 9 S. av ccdcrtrl, polerad I 
\'lolcll firg. A. W. Fabcn M 2802 >Colum
bUP extra bAnl. Kopierbar violclt skrift. 
Uingd 1 7t{I cm. Pw- pr st, 0:15 

Pris pr d•s. 1:70 

Putcllpeutll' A. W. Fallen fabrikat, extra 
mjuka stift llmpl6a vid retUICbcrlq av f6r
toringar teckning m. m. Ungd 18 cm. Av 

polerat ttdcrtrl. 
"" •• S med vita stift. Prb pr st. 0115 

Prl• .,. d•1. 1,50 
M 97 S med 1varta stift. Prfa pr st. 0115 

Pris pr d•1. 1:50 

Flr1penna .'\f 10 S. A. W F1hcr11 >Cutellt 
M 9611•1, av c.,Jorlra

1 
grönpolcrad, rwid, m. 

röJa atlh kopierbar 11<rlft Med röd och vit 
ttlluloldrin • I ena lndcn L ngd I 1• • cm. 
Pril pr st 0:35, Pns pr du 5- 3175 

Flr ...... a .\f 11 S, I Ukhct med .V l O ~ 
men med h!llt 111ft. 
Pris pr 11. o,a5. Pris pr dun. 8:75 Flr.,..... .\f 11 ll. runda, rödpolende, 
med rild a111linkrit1, kopierbar A. W Fabers 
.'\f 8&09 Radium . Pnma kvalll~. Ungd 171/, 
Pris pr si 0:15, Pr pr dus 1:70 

FlrilPfflDa M UI S, I likhet med .\i 1 l S 
men med bli anltinkrlla. 
Pris pr st 0:15. Pr1t pr duss, 1:70 

flrlpenm .\i 135. A W. Fabcn .\f 11608 
•Radium,. rund, röd nch bl1polcrad, hala pen
nan med röd och halva med bli amllnkrlta 
kopierbar skrift. Ungd l 7•!, cm, 
Pris pr st. 0.15, Pn • pr duu. 1:70 

Fickpenna .'I 14 S. fibers Ca•tell> .'I 9 O 4 3, 
Scxkanllg, grönpolerad, prima blvcrt1, hlrdhet 
HB försedd med förnicklad hylsa Unga 11 cm. 

l'n• pr I. 0130 
Fickpenna .'\f 15 S. A. W. Fabcrs Ca tclt,, 

rlllld koplq,cnna, vlolelt kopierbar ekril t, hlnl, 
försedd med förnicklad hylsa. Ungd l I cm. 

Prl• pr si 0:30 
Fickpenna .'Il 18 S, sexka ntig blJ crlspenna 

med förnicklad hylla. A. W. Fahcrs fabrikat . 
l.lnga lOl/1 cm. Pris pr st. 0:11 

p.,_,llt M 171. A. W. Faben Castcllt 
M 118 71 tillverkad av firgad fl81atit, •peta 
av nysilver. Blycrtntlft grovlek l, ro mm. vil
ket framföres genom vridning pi skallet. 
Rcservatllt medföljer I övre delen av pennan. 
Unga 121/1 cm. Pris pr st. 1:45 

P-"811 M aa S. groll kraftigt kontors
pcnnskalt av linl grönhld<erac tra . Fabus 
fabrikat. Ungd 1 6¼ cm, Pris pr ••· 0:18 

Penmkaft M 81 Il, av vaur6r, cxcra 1111. 
A. W. Fabers fabrikat. Unl!d 19 cm. 
Pris pr 11. 0:10. J>ril pr duss. 0:95 

Penlllkafl M 88 S A. w. faben, av linl I P-"afl M ao S. av polerat 1,1. Unl!d 
grönlackcrat lri Ungd 18 cm. Prb pr 1t. 01ft 18 cm. Pri • pr 11. 0:07. Pris pr duss. O:CJ5 

-H-



CLAS OHLSSON & C:o - INSJ0N 0-------------------------·---------------c 

L E K 

Tracktor :u 72 L. •v lac
kera·] pilt for;edJ med urverk 
I 1g;, I :1 rm~ bakhjulens dia
meter "'~ rm. Pris pr s1. 1: 65 

Racerbit .'\i 3 L. av llckrra J 
pilt, glr med ur"erk, >till
bara framhjul. I ingJ I I rm. 

Pris pr st. 0:60 

Flygmaskin .\I 70 L. av lac
kerad ljOfk, •ladi~ pi.il, for
sedd m. krahiit dm·m,konism. 
FOrest. l.indherg , ,in maskin. 
Uniid I O cm. rn stark och 
tre, I. td .. ak. Prh pr si. 1:35 

~~~ 
~ ~-'l -··-·, -

Flygmaskin .'\i 7 L. a\ lacke
rad pilt försedd med un·erk 
•om driver en luflpro~Jlcr ur
for om den upr,hångcs I ett 
snurt llygcr I cirklar, g:\r ·" en 
med hjul J'1 golvet. Liugil ~ I 
cm. Pris pr SI. 1:50 

s A K E R 

J:irn, ngslA!( .Y 86 L. med kraflii: e:ektrisk motor, 
au li,lkopplas unltgt f1d<lampshalleri TA~et sålltr ig i rö
rcl,e genom all trycka pA knappen. TaJ!ch hela lä11gd a :1 
cm., rlilsc11s langJ c:a l l n cm , som låf:C'•• 1 mkel. En 
för alla f'OJkar 111tr.-s,ant leksak. Pris 1rlan hatlcri l(r. 8:75 

Fty,ima,1.l,1 , \ 68 L. av lac
kera1 p'at. med un crk. Cflrr 
uppdrognmgen gAr ma;klnen på 
rolvc-1 och stangcr fiu ål h11gcr 
an .\t \ rnstcr \'an·iJ a\cll hela 
maskinen lutar ,ig Al det lt111 
dc11 , rider. llo!enn:!e propel~ r. 
I ingd I !I cm. hredd med \in'.· 
arna ~ I cm Pris pr st. 2:35 

Flygm askin . \l 69 L av lac
t.:rrad plit med urverk. (Jår en 
l~ng stund pi g'Ol>ct 'eller UJlf'· 
clrag111115:c11. I .rngd I 5th cm. 1 

bretld I 5 cm. l>ns pr st. 0:70 

Elektrisk bfl .,1 84 L, av lac
kerad pilt. for,cd,I mi:J kra!
li,: elektrisk motor som drar 
hilen med nnl1g1 li<klamps• 
ballen som '!ltrömkllla. Srnm
men tlllkoppla, meJ en r,! •id,n 
hcfmtli~ spak. Bilen, läng,J 2 5 
cm Prts utan battterl Kr.6 :75 

- 36 -

Raccrbfl .\l 85 L. a, la<l,aad 
plA1. Forsetld med ek k1ri k 
,1rlikauart, som far ,trom frh 
cll unllgt fickllmrsha1tcn so m 
ar placerat uodcr bilen. fram
dm cs av ell krofligl un trk. 
fin~ utan hallen pr st. 2: 7 5 

fA!(el . \! 71 L, a,· tjock plåt 
hell ovrrdragen med lirgad 
plych. forscdd rn. unerk, v, J. 
kt1 ir gumt 111111i tigcln, efter 
uppJra~n111ge11 gir fågeln och 
i.ll·r1 vilktf \:rrk,lr mycket 111· 
turtroi:ct t:n stark och roande 
lrksak. Pris pr st. 0 :85 

Rcvoh·er .,i 12 L av sva rt
lackerad pilt. l.adJa, mc~I knall
pu1vrr i rem or, cl1 I 00 $kott 
kunna ai.·hra~ m~J e11 laLldnin~. 
I mym1ingcn av rc,,·ohcrn spru. 
tar ro~a gni.tor nJr skollct ••· 
skjurcs. ViJ s~Jl!lnin~ i mörk· 
rct hllr det Stor effekt. Lan11d 
I I cm. f>rls pr SI, 1:10 

Ex tra akoll ., 13 L. rtnaor 
mru I Il U skott fon·aradc i a . 
kar Pri, pr I U askar 0:25 



B)l!l!IAda .,i 76 L •Zig-,ag I Fakir ,\I 92 L. 8\ lackcraJ I Blldlrycktrl ,\! 46 L, inne
itrn•hillandc IS:! klobar ,.,. pilt Cmtom att haslt'l trycka hlllandc stimplar med d1urb1l
med ot1li •a ol.ka arti ,Ju kun-

0 
der, samt färgdyna, alh forvara.t 

na byg'Fa . MoJcllhUten m•d · r• &llngtn srrutar hall cla ur i tre, Jig kartong- stor I. ~X 14 
följer. Kk>1S1rna förva u i tia .. ,unncn . Mi•ket d clulull I cm . Pris pr st. 0 :85 
lida . S1orlck 22X:l:! cm. morkcr . l'ri• pr "' · 0 :5 5 

Pns pr st. 3,95 

Angmukln • \! 2 0 L. mod lng
panna av tjock, f)OlcraJ ma,
slng$pl11, 1url1g mJsstngSC\'1111-
der . Eldo med spnt. Trall 
nllcnmltt och sprttlamr• med
fölJ•r , lloJJ meil skor,tcn 2 · 1, 
cm. Pris pr st. 2 :50 

Sklrsllpa ro ,I 67 L. a,· lacke
rad plAI, med smärg•hkh a. Nar 
•kh ·an nor syna, l.rahiga eld
gnbt ur . lluj I l I cm. 

Pris pr st. 0 : 7 5 

Kikare 
lackcra1 pilt med go:la linstr, 
n ar lorsloraJ och tydlig bil.J. 
Mod fodral . Kikaren, hojd 6 
cm. bredd !Il~ cm. f>r st. 1:25 

Bygl!låda .\ 
c·a I 7 o:ik.i 
hvgga • 

Bi ll~ låda , Il 
c ·a 3:! olika 
hygga<. 

OyggJ~da • \I 
c·a 4" o'.ika 
h)CC• , 

BYl!lllåda .\' 
c·a 1;, 0 1ik1 
byggas, 

87 L. , arm•d 
modeller k u11111 

flrts 2:25 
88 L ,armcd 

moJtllt r J,; unna 
J>rlS 3 :-

89 L, varm,,J 
m(• ltllrr "-un11a 

Prn 4:35 

90 L ,·arm1·u 
m ,t,Jln ku1111a 

Pris 6:50 

Ooorpl.stol ,I 14 L, av lll
trU 0th fjader, saml tvi kulor 
a,· tra. LmJ!'d l 5 cm. 

Pris pr ,1 . 0:10 

K~lor ., 15 L a,· 5\ arvat tra 
, olika !lirgcr rusande 111! 
hoerpi,tolrn. 

Pn pr I O SI , 0 :10 

Barn'.t)Ckcrl • \f 42 L. inne• 
hAllcr l!li 11nm1111lfp<r av stora 
,llahel samt 51f!n,r och •kil-
Jrleckcn, lyphlllare, rin«·tl, 
firgJyno. Kar1oni:cns lorlek 
HX I o cm, Pri s pr st. 0 , 60 

o, lll!IJda ·" 75 L •Zis:-ur, 
111nehålla11J< 7 8 ullka kloh•r 
varmcJ kunna hyggas • lllrn far-
tyg lyftkranar, ra,tningar, 
broar, Anghan1111art.• k\arnar, 
slolt m . m. Moddlhåhe med
följer. Kartonircns ,torlck 1 61 i 
X~ I cm. l'ns pr SI, 2:10 

u-------------- - ------------- ----- ------- 0 37 
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Tryckeri , Il 54 L meJ !) !! ~ 
gummity1,c,r, s tora och 1111• alfa . 
betet siffror och •1..il)t'tccl..en, 

l,i11Tett, sammanskruvh~r 1yp· 
illlarc mcJ nyckel lar,::Jyna . 
Ett ,ynnerUnen prakti<kl och 
prhsirt lryckeri . Pr st. 2:35 

Trvckeri .\i 55 L, samma so m 
64 L mt11 meJ :lGo gummi· 

lypfr. Pris pr st. 3:25 

....... ... ,,, 
EIJhjul .'1 10 L. av lackerall 

pl.\t , Ocnom alt ha,ligt trycka 
11ä ku;:gstln,::cn snurr•r hjnlet 
med en \'äldig lart och sprutar 
bil rö.Ja och \'ila i;:ni,tur, ,0111 

liknar c1t pral;lfulll fyr\'erkcrl. 
t.hckct cllc\t!ull i mörkrrl. 
Stor ba,arartikcl . Pr si. 0 :55 

Pri• pr JU<s. 5:25 

B•IIOnl!cr, av mycl;ct cla.
tiskt och starkt gummi, som 
kunna !ytbs mcJ g:u eller luft . 
O,n de fylla, med ga, sliger 
balloni:ernn llf'[l I l,ultcn till 
stort 11ö1e lor blde barn och 
ildrc. h1 lls1ä11dl,:: bc,kriv11111g 
pa tiill'igaglngsätlet \'iU fyll 
ning och lilt\'crl..ning av bal-
10111:g•• medföljer . 

BnUonJ! .,1 56 L. kan upp
bllsas till c:a G O cm omll1111. 

Pri, pr st 0:15 
Pris pr du». 1: 45 

Baron!! .,t 5 7 L. kan upp
bllsu till c:a \JO cm. omfå1111. 

Prh pr st. 0:20 
Pri• pr duis. 2: -

Sk9mtfotogr~f, .\J 65 L, Det 
levande folografi~t. Genom en 
liten vrickni,1g p1 kortet ror 
• i~ hil len mvrkct naturtroget. 
01ik• motiv fii111u. Kortets stor
lek ,, 1X u1,) cm. Pr st. 0:2 0 

Pris pr du;s. 1:60 

Avtry cksblld er .'1 56 L, om
fattande ett 2 6-tal hilJer ln-
hillalle i vacl,crt dekorerade 
omshg . Pris 0:08 

F!!rvandllng,b1lder • It 59 L. 
Ett häfte lnnchlilaride c:a I 6 
olika bil.ler, som vid avtryck
ulng blir en helt annan btlU I 
vackra k ulörla färger. 

Prl• pr hifte 0: 15 

Tclclon ·" 41 L, med \'ilken 
samtal klart och tyilligt kan 
(örmedll5 pi 3 - 100 meter. 
TiilverkaJ av pilt med snören. 
Bcokrivning medföljer. 

Pris pr pu 0:65 

- 38 -

Blldcrtrvckcri .,f 51 L. lnne
hllland e • ~ 0 st. oitka stimpla r 
med boxare, l1kldare och s1al
fage stämplar fur ring m . m. 
el~r stimplar varrneJ en i full 
glng varande fotboll,match kan 
trycka,. Kartongens storlek 1 I 
x20 cm. Pr is pr st. 1:80 

Docka • \J 79 L med huvud 
av stark massa, 16rscdo med 
hlr Stilfull kläJnlng med gar
nering. UngJ 2 6 cm. 

Pris pr st. 1:25 

Docka .M 80 L, med huvud, 
armar och ben av stark massa . 
KliJnlng av vackert bomullstyg . 
Dockan siger mamma tydligt 
när man reser pi den. Höjd 
·1 6 cm. En stor och vacker 
docl;a som ir mycket omtyckt. 

Prl1 pr st. 3:75 

Safonl{aplstot .,1 18 L med 
pil som • spetsen ir försedd 
med gumm i sA att den fastsuges 
dir den trillar . Skott av la med 
dekorativ bild I storlek 1 6X 2 6 
cm. Pistolens liingJ 2 3 cm. 

Pris pr st. 0:85 



w 
Klnemmtograf .\i 2 4 L lr i 

likhet med .,'9 2 3 L men försedd 
med b11bre för vanlig elektrisk 
lampa, 180 cm slatla och 
skrU\ prop(l. Åtföljes av ett 
IIJmbaml och tre c,asbilder 

Pris pr st. 8:5 0 

Klne111atogral .\I 2 3 L, för 
lörevlsning av rörliga bilder 
och vanliga glasbsl:ler. Appa
raten ir tilll'erkad av svartlac
kerad pilt samt försedd med 
kraftigt ly,;ande lampa lins 
samt f11l1,tändif(l maskineri. 
Atföljes av ett f1lmband samt 
tre glasblJJer. Höjd med skor
sten 27 cm. Pris pr st. 4: 85 

Klncmatogral .'\i 9 6 L ir i 
likhet med .u 9 6 L men för
sedd med enklare mekanism 
och sva,::are lins. Höjd IS cm. 

Pri• utan batteri Kr. 2:85 

Kinematog raf ,i\9 9 6 L av 
svartlackerad plit för lorevis
nlng av rörliga bilJer. Forsedd 
med elektrisk bel)·s1ung var
vid vanligt licklampshat!eri an
vändes Ull strömk;llla. Ljus
skarp lins och krartii: mekanism. 
Atlöljes av fllmbana &cb glas
bilder. 11öjd utom fllmhjul 16 
cm. Pris utan batteri Kr. 4 :2 5 

K1ncmntogrolfilm .\l 2 8 L. 
Vanlig biograffilm, nlgot be
gagnad men fulll an,·iindbar l:ill 
alla i katalogen upptagna kine
matografer Stort urval skimt
bilder , drama, sklde.9flel, jour
nal m. m. 

Pris pr meter 
• l O meter 
, 2 5 

60 
, 100 

0 :08 
0 :60 
1 :25 
2 :25 
3 :90 

Fkk b lo grnf .M 93 L vari 
inslickes vaul. biofilm då den
samma blir slarl<I uppförstorad 
och verkar bilden mycket na
turlrogen. Åtföljes av 10 olika 
filmb ilder. Pris pr st. 0 :8 0 

FRmbllde r .,, 9 4 L, med 
vackra och intressanta motiv. 
Bilderna passar Ull ovanstlen
dc !lekbiograf. FilmerM äro 
förvarade I k u,·crl lnnehdllau
dc c:a 6 0 olika moti ,•. 

Pris pr kuvert 0 :15 
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Kinematograf .M 9 7 L av 
svartlackerad plåt. Inuti försedd 
med hållare för elektrisk lampa 
och ett vanligt ficl<lamphallcri 
för belysningen. Åtföljes av 
lilmhand och glasbilder. Appa-
ratens höjd I G cm. 

Pris utan batteri Kr 3:-

1<,orkplslt'J .~l 91 L. mtd pi
pa av pl!t och kolv av tri. 
Sedan fjädern spants isätle.9 
korken, genom att trycka pi 
trycket avskjutcs skottet var
vid en skarp knall uppstår. Ro
':,''~e och ofarllff, leksak. Uugd 
• o cm. Pris pr st. 0 :6 5 

Bnrn nrmbamlsu r .M 78 L, uret 
av guldbronserad plåt med 
rör liga visare, 2 4 timmars 
urlavla. Armbandet a\' bruu vax
dukliknandc lider, med för· 
nlcklat spänne. Pr st. 0:56 

Bnrnur .M 77 L av förnickl ad 
p!At drages upp som en ,•antig 
klocka och g!r efter uppdrag
ninge n . En riklig kedja med
följer. Klockans diam. 4 8 mm. 
ked j ans lftngd U cm. Pris 1:25 
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Kokpl3tla • \f 98 L, 111 till
koppl u helyining;l«lntngcn. 
Strömlörhruknu,g 6 O valt. M,-d 
,nöre och suckkontackl. Kok
plattan, diam 86 mm. Ar fullt 
1n1 inJbar till nyttigt bruk F111-
11es lör I l 0 och ~ ,. 0 volt, 
1plnnlng. Prii pr ,l. 2:95 

Etektr. kastrull • \a 00 L au 
tilll<opplas hd)'lnlng lcdnlnecn, 
Strömlörhruk111nl[ GO ,att. M<-d 
snöre och stickkontakt. Rvmmer •!, Iller. Ar fullt 111\'lnJliar Ull 
nyttigt hruk. rm111s for 1 I 0 
och ~ 2 0 volts •r inning. 

Pri• pr 11. 2:75 

i E i 

~ 
Eleklr. 1tr}kjllrn .,1 100 L 

att tillkoppfos hclys11i111[Sk-d-
11ingen, för spänningar 1 I O o. 
l!~O volt. Yllersl sobtl utln
rande. Med ,norc och stick
kontakt. Vikt 6 0 0 g ram. 

Pri rr st. 3:35 

Vid order på ,·arorna N:r11 
98 L. 99 L ell er 100 L. upp
alv alltid \'ol11plnnlngen pA bc
l}snfng,o lltct. 

Tran,mh'on .\f 110 L med 
extra krall ii:a laiicrhockM av 
gj111Jirn, monlcr1dc på trasoc
kel S1orL •X I 3 cm. f'örstdd 
med 3 linhjul Pris pr st. 2 :55 

Tran1mhlon • \! 111 L, m. 
lagcrbod<ar av gJutJirn, mon
terad p1 I ri ock cl I storlrk 
6X 1 0 cm. Metl :l lin hjul. 

Pris pr st. 1:80 

Elektrl•k motor .M 101 L. 
för 111,lutning till vanligt fick• 
lampsbattcri, , ilket pi.oreras I 
den under motorn befintliga 11· 
dan. I lojd I Il cm. Udans 
sto rlek ax I o cm. 

PrB pr st. utan batteri 3 :85 

Elektrisk molor .,1 102 L, 
monterad pA triplatla i stor! 
i¼X 1 O cm ro, :? t volt 
spinning. Pri• pr st. 2:70 

Etekl rl k mol ir ., 104 L. 
av lackerad pi.it. En mycket 
lrevhg cxpcri111cnlmo1or. Olr 
med mycket stor hastighet med 
ett vanligt litl..Lampsballerl. En 
1torre och en mindre remsklu 
Sockeln• storlek GX 1 O cm. 

Pris rr st. 1: 95 

Elektrisk motor ,'1 103 L 
monteraJ pl polerad tripl.at:a 
I storlek HX I 3 cm. Magnet 
och stomme av gjutjlm, Stabil 
och kralug molor. for 2- 4 
volt. Pri• pr si. 3:95 
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El<ktrlok motor .\l 105 L. 
ar i hkhet m motor ,\I 104L, 
men I 11111111 model.l Pris 2 :10 

Elektrisk motor ,\l 108 L 
med lagersköldar och stator av 
gjUIJarn. Alt pAkopplu direkt 
rA en ,anlig hcly,111ngsledning 
mcd llk eller \'i,cl,tront. Mca 
IC<iningssnörc och s:l<kpropp. 
Vikt c·a 6 l>0 gram. l lnl[d c·a 
:1 cm HojJ c:a 8 cm. För 
110 eller :! ~ n ,·olt Uppgiv 
volt,rlrntlng. Pris pr st. 10:45 

Elektrisk motor .\I 108 L lr 
helt av svartlJckera I pi.it. En 
minlat\'rmotor &om lr en ko· 
pia åv en starkstromsmator 
'l den är i torlek endast 
.1))(3 r; mrn. Plattan av s\'art
lackcrad pl1t lr i storlek 6 6 
X66 mm En liten och myckrt 
,itgjord motor som lir trevlig 
som hUe lck,ak och kur06itct. 
Ett ficklamrashallerl lr lämpligt 
som slrömkilla ,\\otorn ir i för
hlllandc till storleken mycket 
kraftig. Pris pr 11. 1:90 

Eleklrbk motor .'1 107 L, 1 
~amma modell som en stark· 
slrömsmotor Gjuten stator och 
la~crsH11Jar. Bonlf/lJrlng . Vikt 
6 I O gram. HujJ c:a 7 cm. 
U.ngd c:a 9 cm, För ~-6 volt. 
f'örsc,dd med smurjkoppar. 

Pris pr st. 5:90 



82 L. 83 L. 

S,·maskln .,l 40 L, ar en I MA!nlngsbok ·'* 82 L lnn•· 
fu )l 111\indbar bar11syma,ld.11 hlll•~d• 6 oll~a landskap,".'o· 
med vilken man kan sv var- hv I vackra farger, och hka 
fö r den ir både Ull nyiia och många olirgadc . som aro I llk
nojc för flickor. Skruvtving, het med de largadc. Boken, 
för maskinens li,ta,,dc ,·;o bor- storlek 

I 
l !IX 13 cm. Pr ,t. 0 13 5 

det nmlföljer. I li>Ju 1 t cm. Måln.ngsbok , \i 83 L. 11111c-
Pris pr st. 2:45 hlllandc 5 brevkort I vackra 

Oynnmo ·" 109 L monterad 
på polcraJ tripbtta framkallar 
en ström pl 4 volt och 0, :! 
a mp. Plaltans storlek !!X l 0 
cm . Pris med glödlampa 3 : 15 

largcr och 5 olargadt med 
samma bilucr. Nyttigt och r<>· 
ande för barn. 

Pris pr st. 0 :2 0 
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Målnlng1bok .\l 81 L, inne
hållande c:a 3 0 olika fint 
färglagda biWcr, dessutom fin
nes lika mlnga ofärgade hil· 
dcr, som det gillcr att larg
li11111 i likhet meo de färgade 
!lokens storlek 2 :!•,X:! lS cm 

Prb pr st. 1:25 

J& T a lmaskf n ,s klvor • \; 32 L, 
tillvrrka<le I\' ,;.amma sort:, mas
~11 som vanliga lalma.ski11:iSluvor, 
ton och ljuJstyrka :ir ock,J 
pred, den,amma. S~ivorna iro Ta lmaskin • \! 30 L .,. lac-

Eleklr!sk motor • I; 35 L, duhhelsidlga I I cm. I dlam., kerad plåt med krofti~t verk 
gAr utmärkt n,.-,j ett vanligt de iro lämpliga till talmask111 I försedd med regulator, sk!\'· 
firklampshatterl. Piat ' ans storlek N:o 3 0 L men knn gh·ctvl• be- tallrik I J cm. i tliam. med 
8X I o cm Pris pr st. 2:90 gagnas iven till större •rr•· fillbe!igg, och ljuJdo,a . Udan• 

rater. Finnes i stort urnl av I hojå i cm. Atfoljcs av en 
FUrlecknl ng på de skl\·or som fiol piano, slnir, havn,isk mu- p:lsc stift. En full! n11,·a11dbar 
finnas I lager s5 ndco gratis på sik m, 111. Pris pr skiva 0:85 och lör baru en -mycket om-
_b_cg:..3_r_a_n_. _____________ l_'r_i• __ p_r r, st. Kr. 3 :65 lyckl laima,~111. Pris pr st. 3 :65 

PAPPER OCH KUVERT. 

I M I T Ji T I O N S P 1l -;-;--;;·~----·--, 

Uderl mlt atlonspap p cr .,1 55 P, av tjockt sladi~ papper, olika färger och 
prcssmngar. Varje ark ir i storlek 5 !?X 7 8 cm. finnes I gro11-, brun • och ri'>daktig 
lirg. Mod tillhjalp av läderimitationspnpper kan man göra <ig mycket trevliga saker 
l mAngt och mycket. Pris pr ark 0:20 Prli pr l O ark 1 :5 0 

Plrmpapper .~ 56 P, glaltat och marmorerat , olik• mönster oc h liirgcr. Anv andes 
av bokbindare ,•i<! mbludn,ng av böcker. Varje ark lr I storl. 62)(i 8 cm. fhmc, 

i 

I 
I l svart- blA· röd-, gul- och grönaktig färg I marmore.rlugsm6n,tcr. 

Pris pr ark 0:20 Pris pr l O ark 

Vid order 6 ett eller några ark vikas de, 10 eller liera ark rullilS på en ,tad lg 
rulle. 

1 : 50 i 
papp- ! 

Prover på ISderlmitatlons- och p!irmp a ppcr sln des p1 beaäran, om 3 0 öre I frlmftrkcn ! 
1nsftndc,. ! 

;...---------------------------·---·-----.--: Q---------- ------ -------- ------------0 
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Pappersats • 1; 58 P, Carme n• innehlllande 
10 ark extra prima papper och kuvert i &tnr
kk !I, fiX 1 I rm. med lyxf~er. förpackat i port· 
föll med IJ kpappcr. Pri\ pr sats 0 :45 

Pappcrasats .-\! 3 9 P. innehAllaude I O ark 
finfint handrivet sknvpapper, hnjcral, samt 
I u st. kuvert mw djupt gaende klaff. fodrade 
med kulört silkesparpcr, storlek 9, Gx 1 I cm. 
Altt förpackat i he\'lig portfölj med li,kpapper Prfs pr I O sat.er 3 :95 
Pris pr sats 0 :45 

P ap perSsats .,,; 33 P , inne
hllkr 5 st. extra lina kuvert 
fo~rade m. linllnl <llkcspapper 
och 5 ark linjerat skriv papper. 
Ku,·ert och papper förvarade i 
stiHullt om~la~. Ett mycket ele
gant papcteri. Pr sats 0 :2 0 

Pris pr 1 0 ,atSer Kr 1:65 

Posl block .,1 37 P. Po,t
l"'PPcr i block om 1 0 0 ark 
linjerat. kvarlolormat. Kraft ig 
kartong som underlägg samt 
ett liskpapper att ,·lka ö\'er o 
nrs yttersiJa är karloncrad. 
S)~111erlige11 lämpligt för alfars
korrespoudeus m. 111. Storlek 
2 2X 2 8 cm. Pri• pr blods 0 :95 

Prb pr 1 0 st. block 8: SO 

Pris pr 1 0 satser 3 : 95 

_.,_ ,-,,,,.. A 

I tC I l.SIOfl 

Poa tblock .'11 41 P, i blod< 
om 6 0 ark linjera t, fint po•I• 
papper, underlag av kraftig 
kanon!( och skvddspärm, pri
ma lhkpapper. För privat
korresponden• trevligt format. 
Papperets format l 7X 2 7 cm 

Pris pr block 0 : 6 0 
Pris pr 1 0 al. block 4: 95 
P01tbl ock .,1 42 P, är i fik

he t med ,\i ! 1 P men med 
2 5 ark. Pris pr block 0 :40 

Pr is pr 10 st. hlock 3 : 60 

Bre,·papper .,: 35 P . fint , 
vitt, linjerat papper Storlek 
13><1 ;,~ cm. Pris pr 26 ork 
0 :20 Pris pr 50 ark 0 :35 
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Pappcrasats .\1 31 P, lnnc
hlller 5 ark linjerat lint 
skriv papper och 5 k uvert fod
rade med <llkespapper. 

Pris pr sals 0 :12 
Pris pr 1 0 satser 1:-

Ku ver t .\f 38 P. Avsedda 
för papr,er . Il 3 fi P i I P och 
4 2 P. Storlek 91,\,X 11 cm. ln 
\'indigt fodrade med kulört si l
ke.par,per. Prl• pr 2 6 st. 0 :40 

Prit pr 60 al. 0 :75 
KLIVert .\f 38 P. avsedda fö r 

po~tpappcr .I l 3 7 P. Extra pri
ma hånlglittade, tithografer a Jc 
pl insidan. Stor lek 1 2•/,x 11>1/1 
cm. Pri< f' 60 st. 0:65 

Pris pr 00 st. 1:25 
Pris pr 6 0 0 st. 5 :50 
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Vaxduk1bok ·" 46 P med 
extra prima linjerat pa,per . :i 6 
~,Lfor. Parmar av S\'&n ,ax.duk 
och f6rscJd med pennhyfsa med 
prn na. Röll snitt. Boken, ,torl 
iX 1 1 crn. Pri< pr st, 0:40 
Vu duklbo k ,'1 47 P, i likhet 

med ,"\l •I 6 P men i storlek 
8X Id cm Pris pr si, 0 :4 8 

V!'°lb lanke:te r , \3 5-1 P. 
t ryck ta , 1,i f.irger i fint matt 
postpa pper . Blockade I häften 
om :! 5 s t , perforerade, Storl. 
l IX~ i cm Pri. pr hilte 0 :40 

Ant eckn1ngsbllcke r , med prl· 
ma linjerat skrlvpapper . Pär
mar av svart imlt. vaxduk. 
Rött snitt. 3 

."\i 48 P, storlek 7X 11 cm . 
60 • ldor. Pris pr st. 0:07 

·" 49 P, stor! . I OX I 61/, cm. 
SO sidor . Pns pr st. 0 :1 8 

.1· S OP . stor!, IG X 2 0 cm. 
60 sltlor. Pris pr ~t. 0 122 

.\I 51 P, stor ! 16 X 20 cm. 
120 s,d . Pri s pr 1t. 0 :35 

Räkni ngar ,\l 52 P. av extra 
prima skril'['.ar,rer hlock a le nm 
60 s t. ithoirraf i,kt tnck, 
liöjdformat , storlek I 41,, <22 
cm Pris pr häll t 0:38 

Rl knl ngar ."\i 53 P I\' 4rfor
mat storlek 2 :?X 12 cm. 

Pris pr f1ifte 0 : 3 & 

Blockn otcs. med papper av 
linjerat skrh·papper, bundna m. 
plrmar av gul glanskarlong. 
lnnthlller 6 0 perforerade blad , 

,11 43 P, storlek 6r,x !I cm. 
Pris pr st. 0 :10 

.'1 -14 P. storl. 8X l 3•1, cm. 
Pris pr st 0:15 

.M -15 P storlek !Jl/1X I G cm. 
Pris pr st. 0 :20 

D IVERSE VERKTYG 

Spira lborrsats .M 1 K, med trispiralborrar 
>lr vlumodell • med 2 skär och 1ml polerade, 
Satsen lnnchAllcr I 0 borra r I följande di
mt-nsionrr : 11,, JJu,1 , ; ,, 7/J&, I/~ 9/16, j / 1, a/4, 7/1 
och I tum . 

Pris tör komplett sats I elut 11 : 7 5 
Splra lhorrs als • 11 2 K. I likhet med ,'\} 1 K 

men innehAllande 7 borrar I följande dimen
sioner: 1/-t, ,;, , I :, lj J, ''•, 7h och l tum. 

Pris för komplett sast i et ui 9 :75 

Spiralbo rr med enke l spi ral hu • lor t s(lln
utrymmc och arhe ta fil t i hela sin längd. 
Ogtan ir av aducergods och för,edd med för · 
stl rkning . Bästa Esk ilstunalab r lkat, svarta med 
blanka kanter. 

--====:;;r,,,, 

~::::::==-
~====-
--C==- ~==-
~==::JI----c: 

-

Borrsats .,1 11 K, hestir av 2 ~ st. polerade 
borrar mc<I svi ng borrarna utgöras av I Ost. 
r,Lnnborrar 8 st. centrumborrar, 2 st. mejsla r, 
1 s t , harvpi .11nbo rr I st. försinka re för jarn , 
1 st. försinkarc för tri, 1 st. upprymmare. 
Bi, ta EskllstW1alab rlkat. Borrsvängens längd 
2 8 cm. Pris pr sats 7,,s 

Bomats .\i 12 K, hestl r av de i sats :\l 
11 K upptag na borrarna men ulan sving. 

Pri s pr sals 5 :25 
Borr sv5 ng .\l 13 K, samma sving som I 

sa ts .M 1 1 K men utan borrar. Pr si . 2 :40 

= 

,V Il K. langd 4 2 ö 

Splralborrsats .'1 3 K, , (rvinmode ll•, till
verkade av 1 :ma sve nskt ttll . De skira ett 
reut och jimt bli I s1vil ind- som tvärt r i. 

mm., •,i" diam. Spet .. rna iro starka och vll gängade . Bor-
Pris pr , t. 1:7ll runa helt polerade . Finnas I följande stor !. 

,i\f 6 K längd 05 

·" 7 K. l~ngd 600 

.,1 S K lingd 625 

mm., 1" dlam. och priser: 
Pr is pr st. 2 :15 Dlam. I eng. tum l/ 1 •It• S/1 '"• 11> 0/io 

mm., 1 1 
, " diam. I Pris prs"t:- 0. 75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.10 

Pris pr •t. 2:65 • 11 "116 •1, "116 T/a 15/16 l l, 1/ a l, l/1 
mm., 11/," dlam. -- -

Pr is pr s t . 3 : 70 l,15 1.40 l .'5 1.60 1.65 1.90 l. 95 2.25 2.30 
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Spiralborrsats .'l 4 K, mnch.illandt 1 l st 
borrar lrln ~ l ~ mm. grovlek blanka 111cd 

bliaulöpt spiral. Vid borrning I hån !Ja c,ch 
dylikt äro dessa borrar mycket bmpliga. 
Pris pr sats 3: 4 0 

twJ 

Borr .,1 14 K. av prima stAI, stillhar lr!n 
15 upp till 6 0 mm. Borrens hela lilngd 2 2 cm. 

Pns pr ,t. 3: 70 

Splralmelallborr .,: 92 K. av extra prim, 
kolstAL för borrning I mdal~ järn och trä . 
Borrens diam. i mm. 0.5 0.8 I P il 2 

Pris pr st. 0.18 0. 18 0. 15 0.15 o.t5 
21 2 J 3111 4 41'2 5 51/2 6 

0.lb 0.17 0.18 0.20 0.2Z"°o.24 0.26 0.28 
61/2 7 71/l 8 8 111 q 91/l 10 11 12 13 

- - - -- - - -
0.320.35 0.38 0.·15 0.50 0.55 o.&O 0.70 0.90 1.15 1.40 

Borrs ah ,\i 242 K, består av I 2 si. me
tallborrar av .\J 9 2 K lrAn 0, 5 till 5, ö mm 

Pr is pr sats 1:90 

Borrsa ts .Y 243 K, hestAr av G st. metall
borrar a,· .11 !12 K lråu u mm. till 8,6 111111. 

Pris pr sats 1 :96 

Tegelborr :u 203 K, av prima ,tA~ svart
lackerad. Lampl1it for elektriker vid borrning 
genom tcgclvä~g, samt nar tr~pluggar eller 
dylikt skall ,lås I stenvigg. Langd 3011 m. 
Oro,lck mm , 12 15 :?O 
Pris pr st. 0 : 8 0 1: lJ.; 1 : ;{ r, 

<51 Zc:; 

Telegrafborr .\l 137 K, av ,111 med polerat, 
o\'Dlt trähandtag. Borren~ fangd :10 cm. 
Lamplig borr lör elektriker, lelefon- och tele
grafmontlirer, radioamatöror m. Il. 
Borren, diam. i mm. 5 8 10 12 

i'ri• pr ~t. Q.70 0.85 1.t0 l.·10 

Tlmmcrmanspenna ."\I 46 K, Fabers fabrikal, 
av rödpoltral trä, lin!l'd 2 0 cm. 

Pris pr st. 0 :10 . Pris pr dus,;. 1 :-

Tlmmcrmanspcnnn .\I 47 K, Faber, fahrikaL 
a\' cederträ i naturfärg. Langd 2 0 c111. 

Pris pr st. 0 :1 8 . Pris pr duss. 1:75 

Hyve l Järn • \l 48 K, av Bergs fabrikat. Haj-
märket. Dubbla. Finnas i filljandc bredder 
och pris: 

Bredd i tum llh 11/o 2 21 4 2 '/2 2¼ 
!'ris pr sl . 2~ .95~0--3-.å-5--3-.9-5--4-.3-5 

SkrubbJBrn .'1 49 K, 
Dubbla. Bredd l• 1 tum. 

Bredd 2 tum. 

a,· Ber!l'S fabrikat. 
Pris pr st. 2 :95 
Pris pr st. 3 :25 

L 
11!l!llil 

188 K 16 K 
Borrsv äng ."\I 188 K. Prima 

kvalitt! polerad. 8 tums ,·e,•
yta. Pris pr st. 1: 7 6 

Borrsvlng .\i 16 K, li>rscdd 
med spärr lör vänster eller 
högcm ingniug, krokcxl ilklifl, 8 
tums vcvyta, kullager i brost
bordct. Helt lörnkklad och 
blankpolerad. Extra prima kva
litt!. Pris pr st. 5 :60 

Borr .ving .\l 240 K, med 
srlirr för van,ter- hogcrsväng 
och stopp. Fint forn 1cktad och 
blankpo lerad. 1-landta~ och bröst
bord av brunpolerat trä. Med 
kullager och krokodilkäft. Mtd 
1 0 lums vcvyta. En verkligt 
förstklassig borrs,·ing. 

Pris pr st. 8:25 

Borrsd , :u 91 K, bcstAr av 
9 st. prima borra r för melail 
Borrarna< grovlek fr.l.n l 1 G 
HII 3 1 G tum . Pr sab 1:05 

Skedknh · .,1 5 Q K, med egg 
pi bAda sidor samt i spetsen. 
Bergs fabrikat. Ungtl 1 G cm, 

Pris pr st. 1 :60 

0------------"-----_-4-.-_----------------<ill 
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Hammare , H 188 K, av 

blankpolerat stål, med runt slag 
och skaft av ask slagets Jängri 
1 ~ cm . längJ med skaft a 1 

c111 Pris pr st. 2:20 

FIJskaft a,· tri me;I mctallrlnp 
Fllskalt \I 29 K. LangA Il 

cm. Pris pr ,t. 0: 06 
FIJskall \1 30 K. L.ing~ 1 0 

cm. Pris pr -1. 0:08 
FIJskaft , 11 31 K, L.mgJ I 2 

Glcsmlhtarchammar~ .,; 187 K, 

prima fabrikat. s·agets hingd 
I I cm. l angd med skaftet 3 0 

cm. Pris pr st. 0:95 

cm. Pris pr st. 0 :1 0 A 

w= 
Mg 

Hummore .,· l<l3 K, av 
hlankp<>fcrat •111 med skaft u 
pol<rat trä l ö mm. slag 
Skallets längd 2 3 cm. 

Pris pr -t. 0 :96 

Sylskaft . 1; 3-l K. a,· tr,i med 
:,kruva11onJ11111J.: for fii;tant.lt.· av 
,ylen Länl!J l I cm. 

Pri< pr ,t. 0 :30 

Mogncthammnrc .,1 1-l<l K, 
n blank polerat m1 ·i11elstå I po
lerat skaft. lluvuJets liinl(d l 0 
cm. En mycket praktisk ham
mare då mindre spik och nubb 
r2 ... t11ar ,,,u harnmarr11 ~ att 
de tj bd1u,·s hAllas i vid 1>log-
11ing. Pri s pr st. 1:10 

Hammare av bä..,.•a svcn'i.8. stil. 
.Slair och pin noirl!'r:tnnt härdade. 
M<-d pnlcrat skall av bok. 

Hamm, re .,, 361(. storl. I. 
ll oj J Il cm. Pri> pr st. 0 : 7 5 

Hammare , \l 37 K, storl 3. 
llojJ :, cm. Pris pr st. 0:90 

Hammare ·"J 38 K, storl. 6. 
J lnjl l O cm. Vik! ·t 8 Cl gram. 

Pris pr st. 1:25 

Hamm,re ;u 23-l K. a,· surt
lackerat st!!. Jirnbesla!(et skaft. 
Hammarens hojd l O cm., skaf
ttB längd 2 G cm. 

Pris pr st. 0 :95 

C MESWi 

' (!}tfi:UW? 

Spikdrlvarc :u 67 K, av pri
ma stil spetsen polerad. lanird 
I O cm, Pris pr st. 0:15 

Kllrnare .,1 58 K. av prima 
alll, spetsen polerad. Längd l 0 
cm. Pris pr st. 0 :15 

Huggmcj~cl ."\J 69 K. av pri-
ma >tAI längd 6 tum 

Pris pr st. 0: 85 

.;, bkaft .'I 35 K, av trii med 
hel<lri,·cn metallhylsa. Längd I 0 
cm. Pris pr •t. 0 :1 2 

Huggjftrnsskall .'\1 27 K, av 
vitbok lttakantigt. Längd I 3 
cm Pris pr st. 0 :16 

HuggjDrns<kaft :w 28 K i 
Ukhel mctl ;u 2 i K Langd I 6 
cm. Pris pr st. 0:20 

Hugg:1rnsskart .'\J 175 K, 
av extra prima vitbok, försett 
med kraftiga järnr,ngar upp· 
till och neJtill Bekväm facon 
för handen. 

Längd i mm. 130 110 160 
Pris pr st. 0:30 0:3~ ll:36 

Pryl :,1 193 K. av bhnk
polcrat st.ll, spetsen fyrkantig 
med skarpa kanter skall a,· 
brunpolerat tri, Hela längden 
I 6 cm. Pri~ pr st . 0 :65 

Kulhammare • I: 39 K av 
prima stAJ. Eskil,tu11alabrikat, 
slag och k nia noggrann! hir
dadc och slipa.le skall av ask. 
Vikt 2 I Il gram. 
Pris pr st. 1 :15 

KLlhamm1re • I• 40 K, stor). 
00. \ ikt I 10 gram. 

Pris pr st. 1: -

KLlhammare .,: <ll K, storl 
0 Vikt tlO O gram. 

Pris pr st. 1 :95 

Hamma re .,1 <l2 K, bästa 
Eskilstunalabrlkat skaft av ask, 
spikutdragare och fyrkantigt 
slag. I tamrnaren lr fästaJ vid 
skaftet med jirnhe,lag-. Vikt m. 
skall 7 3 0 gram f'r st. 2:25 

Hamm are .\# <l3 K, i likhet 
med .\I l 2 K. Vikt ;J Il Cl j!'ram. 

Pris pr st. 1:75 

Nålspets .Y 32 K, svarvat 
lri,kaft, spets av extra fint 
stål spetsen< lingd 1 t cm. 

Pris pr st. 0 :60 
c,1----------------_-4::-'.5::-_---------- ------o 
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Ho\1lngcr av prima stAI 
E,;kibtunamo.Jell. 

Hovting ·" 5<1 K. Ungd 5 
tum. Pris pr si. 0 : 75 

Hovti ng .'\i 5 5 K- Lingd 7 
tum . Pris pr st. 0 :9 5 

Hovt Ang .,1 56 K. länl'(d !I 
tum. Pns pr st. 1:<16 

Flackt in l( .-\I 125 K, metl 
blai1kshpade kähar dubbel led . 
Lingd 12 cm. Käftarna• liini,:d 
S•/1 cm. Pris pr st. 0:66 

fl ack ini( • 'd 1 2 3 K. Bergs 
lahrikat . McJ htankslirade kär· 
tar enl-ei led, . längd ä tum . 

Pri s pr .t. 1 :<10 

Komb tn.:tlonstå njl • " 1 3 2 K 
n h lankslipat stAI hanJtagen 
i-,oicra:h: med svart hln.lgumn u . 
KomhineraJ rör- oc h tlark t!ng, 
sidaybila re 0<h trldklipflar< 
Långt! 1 G•.'t cm . Pr st. 1:15 

Komb1nntlons tilnll .V 195 Il., 
ir t llkhet mc l :U l 3 2 K m,n 
•lörrc och kraltiga re. Extra 
kvalile. Längd 2 O cm. 

Pris pr st. 1:80 

Sko!Ang • \l 236 K, av prima 
•tAI. Längd l 0 tum. 

Pri• pr st. 2 :45 

Skr 5nkl1ng .u 197 K, ror 
skr l nkni ng av sågar, extr a pri
ma kv alite g rad erad skiva för 
inslllh1ing Ny IOrbåtlrad kon
struktion. Länl(d l 8 cm. 

Pr is pr st 1:70 

Sidav bitare .,; 126 K. Bergs 
fabrikat, dubbel led, Längd 3 
tum Pris pr st. 2: 26 

Sida vbita re .,1 1 2 7 K. Berg,; 
fabrikat dubbel led . Länr.d 4 
tum . Pri, pr st. 2 :30 

Sidavbitare .\l 128 K. av 
prima stål. Biista labnka•. 
Ungd 3 tum. Pr st. 1 :20 

Sldavblta r0 .11 129 K, llingd 
1 tum . Pris pr st. 1 :26 ----... ~~ ~ = ' "' Radioll ng .\J 130 K, a\ 
prima stl! helt förnicklad. For
sedd med &•.', cm. långa smala 
ha lHunda käftar samt sidl' • 
bitare. Tåni:cn, längd l 11,', cm. 

Pr is pr ,t. 1:<10 
R~dlo •Ang :u 1 3 1 K, med 1 

cm. IA11g31 ~mala, halvrunJa 
kiltar nmt ,iJavbltare. liand· 
tagen hell isolerade med s,·art 
hArJgummi . Mycket pr.iktiska . 
Ungd l 4•/1 cm Pr st. 1 : 65 

Krumdrk el .'1 135 K, blank-

0: 50 

Böjl1ng ."\i 12<1 K, med liiank
slipadc k iltar, dubbe l led. 
Längd l 2 cm. Kiltarnas lli11l{d 
31/1 cm. Pris pr st. 0 : 65 

Ho vting « 
Hovtin g 

tum 
Hovllnll 

tum. 
Hovt in g 

lum . 

av Rrrgs fabrikat. 
.'Il 61 K- Linl(d 6 

Prii pr st. 1 :3 5 
.1! 52 K. Lingd 11 

Pri• pr st. 1:90 
."1 63 K. Li ngd l n 

Pris pr st. 2 : 60 

R: d!ol.!nl( . 1· 196 K, av helt 
hlankpolcrat &tAI, med -i cm. 
långa hal-.u11da käftar mcJ s1d
a,•bitart . Längu I ~11 cm. 

Pris pr -t 0 :90 

Böj lån g .'I 122 K. Bergs la
brikat m,..J blanka, runda 
1.iiilor enkel led . Längd 5 tum . 

Pris pr st. 1:<10 

Kombfnahons!Ang .\I 133K. 
blank. 

: DOS! ~· 
På grund av stor om- ~ 
sättning på verktyg, 
kunna vi hålla de yt
terst låga priserna. 

- <16 

Skrlnkllnll • \9 236 K, ·Sk an
dia• extra . Sti llbar för ollka 
utlig1111ingnr. Gediget utförande. 
Längd l 8•/, cm. Pris 1 :95 



\'erktygshlllnrc .,1 95 K för 
fasthAllande av mindre borrar 
m m. Längd l 11/1 cm 

Pris pr st. 0 :611 

c:-=:::::::::::;;;;;;;;iil!CP c:-c:::::::::::· =::IIYQQ 

c:: 
Verklygsh Allnrc . \i 140 K, 

med -l st. spikdrlvue i olika 
grovlekar samt hörnare. Mycket 
stohilt och praktiskt vcrklyJ.! 

Pns pr st 0 : 86 

8 K. tO K. 
BAgdrkel .,; 9 I(. av Bergs 

fabrikat, siälibar, poleral. 
Lingtl 6 tum. Pris pr st. 2:20 
Lang;d R tum. Pris pr st. 2:!10 

Båf(clrkel ,i\, 10 K. primn ra. 
brikat ställba r, 
Liugd 6 tum. Pris pr st. 1:25 
Uugd ij tum. Pris pr st. 1:50 

P CJ:i#Q®;iiB= 
Huggplpn .'I, 177 K. med 

rcUlat, ihAligt grepp vari 8 
olika grovlekar pA huggpipor 
befinna sig. HArets diameter pn 
piporna ir '/1 -4 mm. Greppets 
hela Jä11gd 11 cm. Pri• 1: 46 

Huggpipa • \J 178 K. är I 
likhet med ~" l 71 K men för· 
sedll med 8 huggpipor i grov
lek I B mm Pris pr st. 2:60 

Nålspets ~W 
.a,\: s,·arvat, 
Skarpkantig 
lillg<l 8 cm 

33 K, med skaft 
brunpolerat lri . 

spet .. Spetsen• 
Pris pr st. 0: 3 6 

tG::½' 

Huggpipor .,; 176 K, av 
prima stAI. 

Hllets dlam. mm. 2 4 
Pris pr st. 0:20 0:2:.> 

G 8 10 12 
u,25 o:ao o,a;, 0:1/i 

Borrmaskin ,)j 94 K, ny för
bättrad modell med sneda kull'· 
gar, kralti,r konstruktion. Skal
let isarlagborl och In uu plats 
för borrar. Självcentrerande borr
ch uck med öp11ning upp HII li 
mm Längd 3 0 cm, Pr st. 3:95 

Borrmoskln .'\i 241 K, av 
förstklassigt fabrikat. S-hack ig 
chuck för cylindri•k• borrar upJl 
till G mm., sj!il\'ce1nr~raude. 
30 cm. Pris pr st. 3:10 

CLAS OHLSSON & C:o • JNSJ0N 

VerktygshållaTe .,1 96 K, lör 
lasthållandc av mindre gång
tappar, borrar m. m. Längd 
I O cm. Spännvidd ti mm 

Pris pr si. 0: 86 

I I I 
Ve.rktygM ab :u 116 K. be

stående av 5 olika verk I}'!:" 
ent Illustration. \lid bcj!ag· 
uandet lästes verktygen vid 
hylsan vilken tjänstgiir som 
skall. Hylsans L'ingJ 7 ~'• cm. 

Pris pr sats 0 : 80 

l.Jnlvcrsinlverkt )' ~ .\I 23 7 "· 
av st51, förnicklad. Liin,:rd In 
cm. Försedd mcJ han1mare, 
yxa, skruv mejsel, trA Ja, kllnpan: 
spii,brytare rört!ng och hov
tångsköhar Pris pr st. 2: 50 

Uppri •mm .. re .,1 230 K, med 
h6 I Inre, för urmaknrc oclt fin• 
mekaniker. Pris pr sats 2:70 

~ 
Pln~ett :\i 97 K, av förniclat Konling .w 194 K, av prima 

sill för urmakare m. Il. Lii11gd stål, bästa fabrikat. Långt! 1 8 
11 cm. Pris pr st. 0:30 cm. Pris pr st. 0: 86 

- 47 -
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TAng • \J 238 K, 1\ ' 1vartl1cktr11 st.il Mt-d 
tr1da, khrpare. tandaJe kiltar och skru\'mij,tl. 
Stillhar . Ungd l i; cm. s. k . automob,lt:inii. 

Pri~ 1:35 

~ 
Tr5dl(årdss,n • , 1139 K, av fönucklat $111, 

ny palrntrrad konslrul.t1on. Uimr,lig lhtn for 
~orgmakare. A, lntrr lck111de Lin hah·tnm· 
~ra,a r,rmar. LiugJ :?Il crn. Pm 4:45 

Locks1 I • \i 115 K, :ir en oumbarhi: anil,"1 
\:iJ rri,-int1011~r av skoJon 5r:1lyg. äekar amt 
all• sorters liJrf\ ""'' m, m. TriJrullen ar 
rl,1ccnu mull skafld 3 , 1. nålar rnedlul1er, 
lan!tl rncd n!I I r. cm. f>ri• pr ,1.1 :-

Glasdlnmanl .,i 141 K, fint fornfcklod ud, 
mrd svart trl,~afl, Prima cla nan t, for skarmnq
av sl\"ll tjo,·kt ,om tunnl fönstcrgl.n 
Pm rr styck 4:65 

@~ 
Glauklrarc .\I 142 K, rncd sex 

som tlter hand k1111na lramvrida, . 
och forsedd med rolrrat trähandtag. 
cm Pris pr styck 

Slfckdfl .\l 21~ K, .. 
skruvmä1,cl. 

? 
,tå11ri._o;;or 
f 6r111ckl1d 
Langd I J 

0 :70 

StfcksA,i :\J 214 K, av prima stlf. hnmlla:; 
av bok. Med 3 hlad, långd I:!, I r., och I~ 
tum Pti 3:10 

Handug .\J 215 K, rrima fabdkat. lla111ll1g 
av polcraJ bok, blad av yppersta 11~1. I :in1:d 
mt<J handtag 34. cm. Pris 1:15 

----,,-. ---
Hand,ag J\1 216 K, "'' prima stil, polerat 

handtag as bok. l.angd med handtag 4, cm . 
Pris 1:311 

Handdg .\f 217 Kl, 1 likhtl med ,\1216 ~ 
langa ll ~ cm. Pris 1 : Oo 

/ 

w 
Smygvinkel .'\; 219 K. med hlhnlupl stil· 

khnga anslag av 111ä,,111g,hctlacet ro,entri 
Stllskh'an• llngJ 2 ~ cml Pris 2:85 

Rit.mått .\ 220 K, av roferat rosrnlri 
Duhbdt, graderat. Ungd 2 2 cm. f>ri1 2:85 

Skruvtvlnl! • \J 192 K, av jilrn m,.J lni>kafl. 
Mnkct prakhska liltlhonttrlil!a och starka . Pl 
kru-.n som lr forJedd med plallgangor, ar 

en roterande bricka. 
Spänll\iJd I 011. I ~0. 200. mm. 

,Pris pr st , 1:85 ___ 2_1_5_0~-- 2- --.8- 5 __ _ 

Vinkel • \I 88 K, meJ etl bcu 
a, bllan16pt sllllklva, det an• 
dra I\ mässingsht"Slaget hlrt 
trh, <;tAl,k1,ans läng.f 2 0 cm 
Pri , rr 11. 1:95 

I .,.,.:) 

Lödkolv , ,: 99 K, av korpar med handtag 
av tril . Kolvr11, storlek I 0X l 3X I fi mm. 
f>ri• pr St}Tk 0: 55 

Lödkolv .\I 100 K, storlek l 6X 1!lX66 mm. 
Pris rr slyck 0 :80 

Lödkolv ·" 101 K, storlek 22)<25X65 mm 
J>ri rr siyck 1: so 

- U -



z;;re',O 
Elektrisk Llldkolv • \I 1 0 t K, yllcrst liten 

strömlörbrukning , c:a 60 Vatt, motsvarande 
en lampa r,å 5 o tius kolven blir lm pj 2 :i 
mmuter, Denna kolv ir en oumbir6g artickcl 
för all.I rad,oamalörcr. Kol,· och element utbyt
bara 1 8 O cm. sladd med •tickkontakt följer. 
fOr 11 0 eller 2 t O volt , Pris 8: 7 5 

Elektrisk Lödko1,· • \I 105 K, strilmlorhrul,ning 
c:a 120 ,att. I lir J I O eller 220 \'oll, (ur 
andra voltspanningar anskdf s pA beställntnR 
Mrd 1 öO cm, lång 1:umm1isolcrad kahcl och 
atkJ.kontakt kolvens vikt med sbdd c:a G o u 
gram. Prli 12:50 

Llldsah • U 1 0 2 K, lorpackad i kartoni: in11e
hlllande: 1 ludkolv i storlek 1 ax 1 GX 1 7 mm. 
J st1ng lödlcnn, en bit nlmiak, 1 pensel och 
2 111 kur löJ,yra .. mt full,tindig beskrivning 
p! t11h·agag&ngss51tct ,·id lodnmg . Pris 3:-

Llld•nh • \J 103 K., , likhet med .'\J 1 0 2 K, 
men med l6dkol, i storlek 1 Gx I 9X 6 G mm., 
större flaskor lödsyra och tennsting. Prt. t:-

Skjulmitt ·" 2 0 4 K, •Hclios•, av blsta stl~ 
helt blankpolerat. Måttet begangnas vid ut- och 
invindlg matning samt djupmålning. och kunna 
samtliga m!tt avlä,as I l / 10 mm. Försett 
nu:o rulle vilken underlittar flyttningen samt 
1plrranordning. Pris 3:96 

CLAS OHLSSON & C:o - 1:-.ISJON 

] 
GHngterktygnata .\i 93 K, av ba ta fabrikat. 

Whitvons gingor. Sal en innehåller• giugkloppa 
I~ cm. IAng, (örtapp 0<·h gradtapp av 1/ ~. 
8 l lJ och 1/4 tum ,amt hackor i a:nma di
mensioner . Pris pr sats t:85 

G5ngverktyl(nah .U 
meu ,\; !13 K men 
3/ ij I um backar och 

225 K, är i likhet 
meJ I' 4 5/ I 6 och 
tappar Pr sats 5:0 0 

Glngsktva .,a 
polerad. Försedd 
till io/ 16 tum 
Atföljes av !I 

® 

22 7 K, av hasta mat,rtal 
med 9 h51 [r5n 1/ l ,; till 
samt 3 hål ror tapparna 

lappar Pris pr sal! 5:85 

Glngvcrktyguat, .,i 228 K, extra plima 
~ulitt . Tillverkad av baita matrnal och 
metJ största nog-granhct. \l'lutvorts gängr,r. 
Salsen iunehliicr glngkloppa !!11 cm. l.lng, 
3 hackar och tappar 1/ I G I / ij och llf l G 
tum, l'r sats 6:1 0 

Glingverklyl!Hals .'1 229 K, ir i llkhe, 
meu .\I 228 K men med 1/R 3/ i Il ocr. 
1/ 4. tums backar och tappar. Pr sus 6: 2 & 

L -~ 
SJ>inhyvel J\i 68 K, av svartlackerat järn 

med 6 2 mm. bred klln~a av orima stal. 
Ungd 2 61/t cm. Pris pr st. 1 :3 0 

r--:-i r--. 
t' ~ ...,, O(l!__ii.F· ;-

Spin hy vel .V 6 9 K, av svartl.lckeral Jir n 
meu tvl 3 7 mm. klingor a,· prima stil 
ett plant och ett ursvingt. Längd 2 7•1j cm. 

Pris pr st. 1: 55 

~ w·i,'.',\W,'? 

Skjulmått .',i 2 05 K, av pri
SnörhlltlAng .M 321 K av ma blankpolerat stil miter upp 

_ ' till 1 2 cm. samt 6 e11g, twn. 
prima fabrikat, Forsedd med Pris pr st- 1:96 
G olika hilplpor frln 2 till ___________ _ 

G mm. grova. Llngd 2 11/1 cm.
1 

Ob1en era raba tt villkoren pi 
Pris pr st. 1 :85 katalogomslaget, 2 :dra alda. 

Glnamlta rc N 23 2 K, mea 
2 8 blad e<tra prima kvalili. 
Pl varje blad lr i11stimplat 
antalet Witvorths gängor pr 
tum. Pris pr st. 1 :35 

-------------- -- ---- .- 9---- - --- ------- -- --o 



CLAS OHLSSON & C:o • 1:-.ISJ0N 

f >.-... 

' 1 
Skruvm ejse l .\f 211 K, 1ml lormcklad och med polerat trä

hanJtag. Reglerbar lur ,lnster·, hogerga cnJc eller fast. Atlol
je,, a,· tre mäJ,IM. En pryd lig och elegant mij,cl. Längd 
ihopskjuten Z, cm. En for snickare oumbirlig skruvmejsel. 

Pris pr st. 7 : 50 
G0K 61 K 
Skruvmej sel .,· 60 K, me~ ~ 

s,•arltackcrat träha,dta~ Lanj?d 
I 4 cm Pri< pr st. 0 : 10 

Skru1·mejsel .\1 61 K, lill\. 
av blankpolerat stål Lin~d 
11 cm Pris pr ,t. 0 : 35 

-Skru1m lijsel .11 130 M, med 
svartlackerat trähandla~. Langd 
tt lt, tm. Pri• pr st. 1515 öra. SkrU1mejsel .\'. 181 K, a,· 

for111cklad ma;srng med \' rdbar ~-i-¼k:2) trhsa upptltt, Inuti hylsan f,,r. 

I l'ara; -I olika mcj,lar av prima 
Skrulmejsel • \1 65 K. a, stl!, ,tå l, lii~phg lo~ nrma~are <Jch 

,kalt al' polerat trä Längd l111mcka111kcr. LangJ .I cm. 
utom skaftet 18 cm. Pri$ pr t 0 :85 

!>ris pr st. 0:30 

< > T Skru,mejsel • Il 63 K, är 
helt 11111-erkad av slill med 
skaftet t ribcslaget En mycket 
stark skruvmejsl'I. Länga I 2•, Verktyl(sl•All.re , \' 212 K, for 
cm. Pris pr ,t. 0 :35 la,th!llaudc av 111111drc verklvg 

Skruvmejsel , \I 64 K. i tik- <åsom ginl{lappar! horrar m 111. 

~ m,~ gi><o;> tt ''" 
---
Skru,mcjs~l • \ J ::I 06 K, mt<l 

5 nlika smA mäJ,br av bUan
löpt sil"rst.\l ,·ifkn kunna för-

SkruntBd .\; 117 K. furst. 

Skru,·a~lld • \i 200 K, 
, cm brt<la käftar med 

111la·•g L•ngd I 5 cm. 
Prh pr st. 

med 
stll-

2:30 

Skru'515d .,, 201 K. •Co m
r•l,t, av utc::,h1landc bå:Ha 
material spindeln ir fullslån• 
digt dolJ kift•rn• aro f6r 
,edda med \ äl hardal stll
inla<rg, Kaltbretld :1 ~ mm. 
t ängd t O cm Vikt 6 ll O irram. 

Pri, pr ,l 5:60 
Skru\'St5d .\I 202 K. •Com

rakt ir i likhet med 20 I K 
mc11 med käftbrcdd G0 mm. 
Uuigd 2 O cm. Vikt c:a 3 2 0 O 
gram Pris pr ~t. 9: 50 

vara< l11utl hylsan vilken iir a,· 
mi,,lug och nut lörnltkl•d 
,amt för,eJd med 1·rldbar tris,1 
upptill. Lnng,I med möjsel !11,t 
cm Pris pr it. 1:::10 

~l!'>igt ul!öran,Jc. ~ ~ähbredd I Pry l 
.l~ m. Spannvidd •. , mm. skaft . 

.1· 26J\I. med polerat 
Langd J ö cm 

l>ris pr st. 1:65 Pris pr st . 0: 2 0 

__ r;,_r_::_::_::_:::_!:_=_=_=_=_=_=_=_=_~-t:~-:~:-f~-!-=-=-!-~-i-i_i_i_i_i_~--

Skruvm l!jse l .,: 207 K, av ext ra prima stU 
me<J s\'art trlskalt. Klingan. som löper genom 
hela <kallet och ir nitad i ö\'fe andan sil!cr 
,äkert last. 
Klingans lingd 80 I 00 120 mm 
Pri, pr st. 0:60 0:65 0:70 

I E: fe: ~ 

I 
Skruvm5j se l .,1 ::108 K. av prima stål me<I 

hcldri,011 järnhylsa och brunpolerat tr askalt. 
Längu l G cm, Pris 0:35 

Skru1·miijset .\I 138 K, med spärr, stallbar 8' 
atl ::.kaftct tj behö\'er vr itlU i 1,111de11 11är man 
skruvar III eller ut en skruv. Klingan längd 
7" mm, Pris pr t. 1:95 

h 

H uggJ5rn • 1; 245 K, av prima S\•enskl sill. 
I land taget a,• fcrni«at masurbjörk försedd 
med metallringar upptill och n•dlill ' 
Bndd i lum •, J1, 1 "' s ~ 31 1/A 

Pr is pr st. 1. 40 1. 415 1,85 1,70 1 ,715 1,815 2 .015 
c------------------:::5-::-0----- ---- -- ------
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Hnel ·" 189 K, "' S\'ar1lackrra1 jiru mcu 
13 · mm hron hyvcl1ar11 och st/ill,kruv. Jar

nel kan även placrra, i elen ena a:k.len pa 
hv><ln ,ilkct är rrakti,kt ,d m.\nga llllfallt-11 
Langu l !11', rm Pris pr sl. 3 :15 

S1msh\\'cl .,· 190 K, helt av <vartlackrra: 
järn . for,L-tltl med slall,krU\·ar för j irnct 
och ,p411oppni11,:' I iingtl l lJ cm~ hrL-<ltl :?1, 
cm, Pri• pr st. 1 : 66 

--~ 
Rundlwvel • I 174 K. till,•crkatl a,· svart

lack erat • järn, förs~Jd mcJ ,t.ilb!.ruv lill den 
bojliga ,14hulan '" at1 mon kan hp In sh-i l 
plana om b11kl1t!i1 vtor . For"ct.fd med -14 
mm. brell dubbcljärn som hr rcglNbart med 
, tä lhkr uv. LrngJ :? 1; cm. Pr ,t 12 :4 0 

00 K G7 K 
HJ\·eJ ., • 66 K, av <vartlat·kerat jirn, hnel· 

1am av prirna st41 :l 3 mm. brett lon;cJtl 
ntl'\l sta'.l,kn1,· HyYeln s lanl{d 1 l cm. 

Pris pr <l. 1 :35 
Hpcl .\' 67 K. rnL-d 11 mm brett jarn 

1 , prima ,tål. lly,L! n är a1· smarglat jam 
han d1ag av trä, fur,L-<ltl med stall,kr u,· Ull,l!U 
l cm. Pris pr s i . 1 : 90 

Nothyvel • Il 173 K, •v extra pnmn \' ith ok , 
polcraa . Srällhar for d111r och bredd. L.,ngu 
:! I cm. Pri• pr st. 10:50 

Rubank .V 168 K, .,. cx1ra 
G O cm. Pas ... n·IUc hvvelJarn 

prima v:tbok, polera.I Lan ~d 
!?I·/'. Pris utan järn 8 :75 ----- -- ----- -- ----

Slmshpcl • I• 172 K, '" extra 
pu ma vi1ho\ polcraJ .. ~led 26 
mm brett dubhclJärn. S1äll· 
har. LingJ :! !j rm. 

Pu!Sh)'\C I .,· 169 K, a,· extra 
prima vi1bok polerad. Längd 
!? 1 cm.. Pas.;.am.lt järn l 3j 1" 
Pri, pr si ulan jam 2: 65 

Skrubbhnc l .1; 170 K, av 
txtra prima vitbok, polernu. 
I iinll'lf 2 t cm. Pa,-andc jär11 
}Si", Pri, utnn järn 2 :75 

JZ_ 

j S'mshyveJ .\.' 171 K, av extra 
prim• ,·itl,ok. polerad. Med 2 8 
mm . brett järn. LingJ 2 I cm. 

Pri,s mL-<l jorn 2:65 

Sllfcrstansar .,, 146 K. a,· 
extra prima stAI, for plåt, 1 

järn och metaller. :1 mm. h, iga 
,Hfror. Levereras i pl!tetui. 

Pris pr sats 2: 40 

• ' 

l'ri, m,:J jilrn 6 :35 

- -

~ 
. -

f, 
S11fcrston1ar ,\J 147 K. i lik-

1 

l~et med • \i ! I 6 K men med I Filar .11 89 K, fur metall, 
o m. hoga ~1ffror. av extra prima slål. fla-.sande 

Pm pr sats 2 :85 för finmekaniker m. Il. ,; st. 
Bok stavssto nsor , \l i ·unda flata, fyrkantiga och 

för p!At Järn och metaller. :1 trekantiga filar me~. skaft fis
mm. höga hoksläver. Lercrera s lade p.i kartong. hlarnas lingd 
i plltetui. Pri, pr sats 6:35 . utom skaftet c:a I 0 cm. 

I Pri• pr sah 2: 85 
Bokslavsstansor .'iJ 149 K, 

I likhet med I 1 S K men med 

I 
rhar .\I 8 0 K, , likhet med 

6 mm. höga bokstäver. .\I 8 9 K men 111an ,kalt. 
Pri • pr sats 7:60 Pri ; pr sats 2:35 

- 51 -
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Slldkn ivJr a\' Mora •ilkftnda fabr ikat, de äro smidda a,· 
jilrubc-sfa el stål av hoi;,ta kHhtc mc,I skaft a,• pokrad 
ma urhjork o h furmd"I dt!' lu~sln~ S!'lmt pres nJc s!Ldor. 

. , 246 K. K11iH11• Ui,1gd I'.! cm. Pr si. 0 :90 du« 10:85 

., 71 K, K11ive11, lri ,g l l I cm. Pr st. 1:05 duss. 11 :26 

.\. 72 K. f..:111 C:IIS iä :T"J • lticm. Pr st . 1 :25 ÖU:11S. 13:10 ., 73 K. f.:mvcu, la ,g I l ""'.2cm f>r st. 1:35 Ju,s. 14:15 .,, 74 K. Knhcns !a1'd :!lem , Pr .i. 1 :55 dus . 15:35 
• Il 75 K. K111,c11S la 1gJ :? 3 cm. Pr st. 1:65 Ju,.s. 16:85 

SIi lknivar. Samma sorts kni-
v:ir som ... \ 761\ 7!1K mc11 

120 K l '.! 1 K 

filklove ,\; 120 K. av s til 
mtd blankpolerade kä'1ar . 
1.ingd I O cm Pr st. 0:96 

rilklove . I 121 K, tillverkad 
av htll hlankpo'erat stål. for· 
1tdd med h!I genom hela k lfl· 
ven . Av.e.ld fur nrmakuc och 
h11mck1111ker I i•1gJ 11 cm . 

f'm pr SI. 1:76 

TI Jknlvnr av Mora ,.1. 111 •a 
fabrokat . Koharna aro tLlv,r • 
ka.Jc a.v 111ta,,1 stål av hogst .1 
k,a' iC , n1rl m,1hn!!t1yf.5r.r.idt· 
l>jorkskalt, h~la~ och hlaJ 
hlank,hpa'lc • 

mc I rrc sade ,:; Jor. fickkniv • 1· 88 K, med clsat 
. \ 247 K. J äng.l 13 cm. ,kalt l bla I I ängd Il cm. 

.,,. 76 K. I ani,I I 1; cm. 
f'r ,1. 0:45 l'r duss 4:95 

. • 77 K. t a11g.J :!O cm. 

Pr ,1 0:65 l'.r 1l11.S>. 6:96

1 

Pri, pr ,I. 0:40 

.\ 80 K, LangJ 11, cm. ~ 
Jlr si 0: 70 l'r duss . 7:15 

.\ 81 K. 1.ang ,1 ~u cm. 
Pr st. 0:80 Pr duss. 8:95 Pr st. 0 :55 f>r d11 •. 6 :85 

., 78 K. I an 7J !! ~ cm. 
Pr st 0 :65 Pr dus. 6 :95 

.\ 82 K. Lling.t ~ 2 cm. • • • • 
Pr st 1: - Pr Llu s. 10:55 

,\ ! 79 K. IS•IJ'd '.!~ cm. 
Pr st. 0:95 Pr du ,. 10:85 

.'I 83 K. l angJ 2 8 cm. 
l'r si, 1:50 Pr uu·,. 16:70 

·-------·············· ............ +: 
Fickknivar av rostfritt stål. j 

Flckkni. .,1 248 K, me<l 
snrl hornskaft . Tvi blad a·, 
ro stfritt stål. Llugd 8 cm, 

Pris pr st . 1:96 

~ . -- ' ,, t 

' l 
I 
I 
! 

I 
Fl . kknlv .\1 250 K, av ), 

ro stf rill sill, skaft a\' röd 
fiber. Forsedd med !! blad j 

Fkkknlv .'It .249 K. mc-d korkskn l\', skru,·mcj,el, kon- ·1 
extra fint rirlemorskaft Tvl servbrytare pryl O(h h11· 
blad av ro ! tlntt stl l och lare ror fasl~ltlning vid I 

Flckknh· , Il 84 K, med hcn. 
ska ft och bcstai !\V uy,tlvcr, 
loreJd med t\'l polerade b!Ad 
korkskruv. Li rtg.l !I cm, 

Prb pr si. 1:76 

Fickkniv ,\I 85 K, med horn
sk aft och nysllverbti la,:, 2 blad 
ot h korkskruv . U:ii,I O cm. 

Pri s pr , t , 1 :36 

~~) 
t,o rkskruv . LingJ 8 cm. Eu . ·1 
extra fin O(h vilgjord kniv kedJa . Lingd 9 cm. Pennkniv .'\ '.' 87 K, med •kalt 

i Pri s pr st. 6:45 Pri< pr s i . 6: 551 av vit ccllulo1d. 2 bl>d. Liiniid 
:.. ••••• _ ....................... - .......... - .......... _._,,,,,,,.:..'=:c.·= ~•·..c'".c.·_··-··.:..· _s_c_m_. ___ P_r_is_ p:..r_ s_t_. _1_:1_5_ 

Borrs chuck .V 264 K, med 
1/1 tums fi le, ,jälvccntrcrande, 
för borrar upp 1111 6 mm. Av
sedd för större borrmaskiner 

- 62 -

dl mau med dcnumma skall 

borra mtd finare hflrrar Lingd 

11 cm, Pris pr si . 2:36 



H11a.blnl&a•..., M 111 K, •• jlrn ~tging 5p1n. HJ"ljl u•r-:n,M H~ 
delnl ,rovlek 8' - .. lpiaclelm hda pZ" :• cm =~ns m ... IU .,.';! •r:r. 

1 ~ pr •*. ., •• s la::.:.::.' . 
Olal!k!Oppa M 178 K, f6r tappar 1 8 6(8 3{ I 6 odl ...........-

1/• tum. -Tlllwerkall a, prima blukpolL-...t 111 ail noonat .....,_, .V ll•K. a, jlm 
blrdad. Prla pr •t -1118 med platttln,or. _ Aavilldee f r 

ma,IIIOppa M 110 K, lr I llcbå med 1 7 D k men f6r ,krtvstolar, pianOåolar m. m. 
tappar 3 16 ¼, 6 16 odl 8/8 ,_ Pris pr at. 1188 Skruvens 11np 18 cm 

l'rla pr st lala 

~iiiiit 
Olllr:'9.: M IN K, a, blata material. hel polerad. 

Med 8 1111 fria ty, 111 8 IDIJI dflllleter. 8 tappar ..._ .,_._ M III K, f6r fl. 
fllljer. Satsen uppmonterad pi ~- Prl• pr tala ••• narc vertctn. F6rvarad l llolerad 

~ll&da I 1todlk • 1 i an. -
l•arYJlrn M 

Bredd I 1- I• 
Pris pr ... 0.?8 o .• 

l.an)lra M HK. 11161p, IY 

Bredd I tum • "" Pris pr 1L 1.?8 1- L10 ·--HuaJlra M leK. 8crp fabrDcat, fuaJe kaater 
Bredd i tum /I lit lt'I 

Prl• pr 111.. o.aa o- o.• 1. -
I I t 

1.70 ---

Prll pr t. .. ,. 

lb'IIDJculutl M 118 K a . 
..S fjidersplrr Hit llvll ..... 
som dnster HJlaaJddarna ktar-
1111111 vid lludtaget med ea 
fjldQade k* F6r 8 18 1/ t 
5/1 .. 3 8, 7 18 odi 1/, t-. 
mllltnr. All #irp.c1111 I lftrt. 
ltdctrad pllllda I atorlllc 

tO cm 0-blrU, Ull fllr 
ati. bllrepaldlrer 

Prll pr ••• ••1 

l; ~ ,: 1.. ,~~:: 
MttabAllblie .M HIK, tll~~I !., ~=r..-,:i. 4 J... 

utnr krafila' 1'on1trllldloa llell lai •• tr1 Ua,d c 1 50 eea. ._tllt M 1N Ko 
f6rnlcklad IIIRbar f6r blad- Prh pr ,t. •• 1 blankpolerat atll l"lllbar tiC 
lingdcr fria 21 cm. !ID Il llablld M 111 K, pawrde 8 u cm 11np =· lim, 
cm 1urtlacker,1 trlllaadtaa I tlll liqe :M J 1 K IIIIYerlalt p11c rar _...,. ami
bclc•I• facon f6r budea .,, dlamulstll u.11 ao CIII. radloamaterer m fL Uaad d 

Pris pr st. lrfO Pr st. 0.11 Pr l-. 11•1 cm. Prfa pr at. 11N 
.........,.., M 188 K 1r lllablad M 111 lto panaade 11,tlad M 110 IKo paNlllde 

I facaa I likhet med M UlK till lille M 1111(, fOr de· 1111 iAI M 109K. a, estra 
aen algot vekare komtruktlon llhC aY ~, IO.iare metall Alrt 11111. l'laa I~ 
I'& blad~ fria t 1 tlll m. •• i-na pr tL .... llltidelpVY odl fia 
Il cm Pril pr st. 1111 Prb pr d-. •ro Prb pr d-. • 

-11-
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Pilt.ax .\! 252 K, av S\'art. 
lackerat stl! och blank polo· 
!cratie skar. En for fi11mel..1ni
l..cr llmplig sax. Liingd l 7 cm. 

P,h rr st 1 :, 5 

LOdrUr • \ 98 K, av mas• 
sing mcJ kula I ,r,c,tsen An· 
\int.lcs , ltl lo.Jmng av mindre 
sm5.delar var\ lJ rorc~t sllckc.., 
i en sprillåga o.h man hli,cr 
li;."?an pl del :.oni s!,aH lmJa.., 
LiugJ :.!U cm 

f'ri, I" st. 0: 65 

~r'D~ --._,,,~ 

~ . 

S.lpmii5kln .\ 118 K- En till 
1111 pris mycket effekt iv ma
skin, ~om 15.mp.:ar 'til?' for hem· 
mi:11. affärer, mekanikrr tn. fl. 

U:dlampa . \ 106 K. a,· Ocn ir for,eJd mc<l ,m3rgd 
blankrol<-ral r!At med ,:all skiva, SJ mm. i doam., kugg
för lo Jl.ol,·cn. EIJ,,. mtl sp rit. hjnL,111\ hbng, skru,· l<>r ia,
Meti sk ruvpropr, ,., all la:11- Ian.le av maskinen vid ett bord 
pan I.an hira, 1 rid,a I eller dylikt. I l<ijd c:, I I cm. 

i'ri, pr ,1. 1:35 Pro- pr st. 1 :95 
Llldtenn • \ 107 K, cxira I S lpm:isk in • \I 2 53 K, iir i 

prima i c:a :1x li mm hrcJa likhet meJ • \I I I ~ K men for· 
och 3 0 cm. IA111p ,tänl?er. · ,eld mcJ oril{inal Carl>orun-

f'ris pr stånl{ 0:18 d11mstcn, l'rii pr ,t . 3 :65 
Lödputa .\· 108K, i bleck-I 

askar oon r. 5 gram. 
l' rb pr ask 0 :35 

L6dt6nj! .,J 2 51 K, för ur-
111.i.1.are och f111meka11iker. An
vändes för snonmanh:11,ninl{ av 
mindre lörcmål vl.tl lod11in1?, 
Langd l I crn Pris pr st. 0:45 

Sickllng . \! 191 K, av extra 
prima stl! Lang I G tum hrcdd 
2 tum. Pri!, pr ~1. 0:4:0 

A 
S lpm os!d n • \ I 231 K, extra 

stabil och krafug konstrukt1011. 
Kugghju:cn helt Inkapslade. 
f·orse,id mcJ smiirl{cbkiva I 0 
cm i diarn . , :!:? mm . bred. 
Slipma,kincn, hoj.I e:a l 7 crn 

Pri, pr sl 5 :35 

Mål arpcn, lar • \ 150 K, (an sir~ l.11i11g,re11slar) av ren borst, 
k.rafugl l111fo.de o.:h forsedda mcJ järnringar. Peu~l.trua fo
ra:; i fuijanJe ~torle: .. ar oc.h rfr,cr..: 

Ringens diam. i mm. 17 20 25 30 35 10 -IS 50 55 
Fobriks N o I 2 4 6 s 10 12 Il 16 

--Pri~ prsl~ O.l5 0.50 O.b5 0-90 1.25 1.95 2.853AS 

MA!arpcnslar ·" 151 K, an,tr)'l-.ningspenslar) av extra hn 
hn kvalitc, ft!II bors! garanlc ra,, gul stark li11Jning, for-
nicl.laJ ring. Penslarna fö:·a ; I lölja,dc •lorlckar och prbcr: 

Rini:ens diam. i mm. 17 20 25 JO 35 40 45 50 55 
Fabriks N:o 1 2 4 b S 10 12 11 16 

Pris pr sl. 0 .40 0,45 0.60 O 85 1.20 1.75 :us 3.30 4.85 

Pil nx • \I 233 K, a, cxira 
plima material, hell poleral 
En liten, lalt och hcham .ax 
ror ldip(l11111$?° 9V \·arjc:hnml& 
r.,oncr och furiner. Länr,J 16 
cu1. Pris pr st 2 : 95 

~ 
PlålSlX , \! 114 K, l·ä,la fa

brikut. Lang<l c:a 2 2 cm. 
Pri• pr st. 2 :25 

I 
Mctcrs '.o t k .'1 244 K, a,· si!!. 

,·ha1dc cemJmcter och tum. 
Längd I meter., 1ho1wikcn 1 ~ 
cm. Mått på håla sidor. 

Pris pr , t 0 :95 

11\etcrstotk .,. 185 K, av 
IJaJrandc aluminiumkgcrlr.~
rji Jcrspärr och 111tar av mas· 
,Jng. MAilen börjar frin bida 
åmlnr, meJ meter och gam la 
wm. I ani,I 1 mcttr. 

Pris pr st. 1: 7 5 

l\lc!eB'o:k .-..; 45 K, vi,u1dc 
centimeter orh gamla tum. 
Med ljHcrspärr utan synLit:• 
nitar. Bcslai:na inda• . MAilen 
bi>rJa Iran bHa änd1r Jl\arkd 
röd triangel. Längd l meter. 

Pri• pr SI. 0:90 
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I~ 
Spackel • \l 155 K, "' st:l~ 

m«l brunpolcrai, ovalt hand
tag . Bredd 21'• cm. Ungd 2 I 
cm Prl, pr t. 0 : 55 

SpackeJ • \; 156 K, i lkhet 
med .\I l liö K meu med 5 
cm br<-d klinga. 

Pris pr st 0 : 65 

Llmfirgspc nsol ."\J 165 K, av 
prima bor<t, beslag av blcck
pllt . 13.)rsteu, llngJ 9 5 mm. 
Penselns storlek 7X I 6 cm., 
llngd med skaftet 2 ii cm 

Pris pr st. 2:96 

SI kamm,r .\i 159 K. En 
sal:, hammar fur AJn11~1 br· 
&fltmJe av 1 2 -.t, i ,rov. m,. 
delgrov och fin tnudning. :1 st. 
av varje av loljanJe bredder: 
2111, 5, 71 ,. och l O cm. For. 
varas i p'ltetul. 

Pris pr sals 3: 85 

PIJkare ."\J 167 K, av extra 
kraftig gr~ borst i blcckhyka 
mro trå,kaft. Borstens 11ingd 
I :1 cm. Piskarcus hela liiulrd 
:lö cm. 

Hrcdd 2 tum. Pris pr st.. 1:75 
Bredd 3 tum. Pris pr st. 2 :95 

152 K ltiG K 

Fllrdr lva (e • \! 152 K. Flna,tc 
kv3Htt!, in.Jrai?nn i trä;1la tor 1 

po:crade. HredJ 6 cm. Penselns 
hela längd 2 :i cm. 

Pris pr st 1 :95 

f crn·a.pc nsel .\1 168 K, &\' 

l""fra prima :tY:trt, snets..,IJraJ 
horst i blcckh.vl,a mcJ tra· 
skon. 

Bredd i tum I 1 t/1 21/1 

Pris pr-s1. 0: 150:701:35 

- 55 -

Spacke l .\l 1 5 7 K. extra pri. 
rna k,·alltE, hantlta;i u polerat 
koko,trä, klinga av slipat stål. 
BrcJd 6 cm. Pr st, 1 :3 5 

4 I .. 
Sk rapa .11 158 K, med nitad 

platt.,, polerat trähamlt•ll med 
järnr ing. Anvandcs till att 
skrapa bort gammal måb.rlirg
rncd. Plallaus storl. 6X;j>"o 
crn Pris pr st. 1:25 

251 K 
Gaflc lpensel .'\i 257 K. med 

prima bors t l b!ccl,hyba med 
träskaft. 
HreJd i cm. 211:, 6 61/1 

Pris pr ,t. O·:i5- iL5ö 0:70 
Mo ddlare ,"\J 153 K. Fina,t, 

kvalhe, vit silpaJ horst I b lcck
hybor med tr.i;kaft. !'öra, i 
följande s torlekar och pr iser. 
Bredd i cm. 21 • 5 7112 10 

Pr is pr >L 0,25 0.45 0.75 1.05 

Gumm lkam .V 163 K, grov, 
medel1:rov nch fin ta11~ning, l 
lrckantlf:, polcraJ lriinlatlnlng. 

Pri, pr st 0 : 90 

Pun~ avi still, mcJ polerat träsl<aft. längd 
12 cm. Tris~ams diam. G mm. 

Oumbärl ig ,'iJ schablo nmAlning 
Pri. pr st. 0 :95 
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Stl'kammar, extra prima kva
Ut~, lores i loljomle bredder 
och tonduing. 

Slagtäljare :v 259 K. för 
upptill lo, 0 0 0 varv. llögcr 
och vinstcrglng. Enklaste noll
inslillning. Hell surtlackerad. 
Lcv,reras i elegant etui. 

Pris pr st. 7 :85 

COS-Borrco ir till ovärduligt 
gagn for snickare. montörer, 
bor;tlabrlkörer m. Il. Borren 
är pnlcnböhl ö,·tr hela värklcn. 
Dem1n borrlyp, som ej splittrar 
träet, är den bästa träborr 
som ut slippts I marknaden. 
Borrarna le,·crcras med lyr
kontigt läste lor vanliga borr-StA!kummar ,,\1 160 K, med 

0 tftmler pr tum. 
Bredd i tum I '.? 3 4 

Pri, pr. st. 0.18 0.25 0.35 0.60 

svängar, ej med rw,t som pA 
bilden 

Stl'kammar M 161 K, med 
0 tänder pr I um 
Br<dd i lom I 2 3 1 
Pris pr st. 0.20 0.28 MO 0.55 

Borrsats .Al 360 K. lnnc
hnllande 1 l st. COS-borrar I 
grov Id< 3 1·, 5, 6 7 8, 
9. I 0, 1 !, 12 och 13 mm. 

Pris pr sals 7:55 

Vrlcl<borr ."\l 21 M, av stal 
med gängad spels. My<kel 
praktisk borr vid all sorts 
bom1ing i trä. Fares i följande 
storlekar och priser: 

S!Alknmmnr ·" 162 K, med Borrens grovl. I mm. 1 

COS-Borr .11 361 K. ir för
" sedd med förnissat träskaft. 
- Mycket lämplig som hushålls-

1 ö lliuder pr tum. I Pris pr si. 0: 1 2 
Bredd i I um I 2 3 4 3 4 6 
Pris pr si. 0.22 -0.-3-2-0-.4-5-0.60 0: 14 0: 16 0: 18 

0: 181 borr. 
G Borren, grnvl. 3 4 5 6 mm. 

0: 2 2 Pri• pr si. 0.60 0.65 0.70 0,75 

Komblnnl1onstång :\1 363 K, av blanksfipal 
stll. Handlagen isolerade m~-d extra tjockt 
gummi. garnnlernd 1ö,00 0 volts spänning. 
Kombinerad ri>r- och ftackl&ng, sidavbitare 
trldklippare. Längd l 'JJ/1 cm. Pris pr st. 2: 7 6 

i 
Skru vmejsel 358 K, •Sif• är en aulor 

matlsk mejsel som kan användas till sdvnl 
trli· som järnskruv. Mejseln la.sthAIIer skru· 
ven lilb den ir Inskruvad dl den automatiskt 
släpper greppet. Mejseln är mycket praktisk 
och har en mångsidig användning. Längd 
29 cm. Pris pr st. 0 :86 

• --=:=rL__ ____ _ 

HyvelbDnkabeslag j\J 362 K, av jiirn mca 
starka stllskr•var . Faslsiillcs liitl pil. en plank a 
eller dylikt. Mycket lämplig för byggnads 
snickare. Bes!Ar av !ram ock bakstycke Jimlc 
3 st. biinkhaknr, och alla erlo<lerliJ!II träskru
var för laslsättningcn. Svenskt fabrikat. 

Pris pr sals 13:30 

__ ;_;~&~~ 

Rygg.ag .'\l 364 K, med svängt omställbart 
handlag, lör höger och ,•ensltrbruk. Omsllill-
11lng sker pA ett ögonblick med tryckknapp. 
Idealisk lapp· och fancrslg. Bladets längd 
20 cm. Pris 2:76 

LÖVSÅGSVERKTYG M. M. 

i};I •Qil R9+ p •IJl-o 

Drillborr .,; 17 M, av jirn med svartlackerat 
trähandla!!', Mö.,•lng•mutter och hyls• för bor
rarl1lts läsfande. Atlöljes av tre si. borrar. 
länga 2 4 cm. Pris pr si. 0: 5b 

Drlllborr .N 19 M, med lackerat trähandlag 
islrskruvbart och inuti förvaras .,, förnicklad 
hylsa med 6 si. borrar l ofika gro, lekar. 
Skruvanordning av mässing fllr borrarnas fäs
tande. längd 3 0 cm. Pris pr st. 1 135 

Drillborr ~"'i 171 M, med rödlackerat trl
hnndtag. Atlöljes av fi st. borrar i olka , grov 
lekar vilka aro förv•rade i s,knltet. I.ängd 2 6 
cm. Pris 0: 7 6 

M 28 M 20 

Hvv el .M 38 M. av svartlackerat, sm5rgla t 
jirn: Längd 81/, cm. Jamets bredd 21/1 cm. 

Pris pr si. 0: 85 
Hyv el .7\i 39 M, i Ukhel med .'1 2 8 M, men 

lörscdd med handlag. Pris pr s t. 0:95 
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LllvaAgnlngs11h .,i 48 M, bc
stlr av bä,to <ortens IOvsågs
,·erkl)'l!, SO cm. blgc med 
blad, drillborr med 6 s t. borrar 
f olika grovlekar, skruvmej,el, 
ca rum! er, !fal och en ol'al 
hl med skall, ,·rickbo r r, ham
marc't !iikru\-t\'ing mNI hord, 
fanerskiva meJ p.ltryck t mon
ster skruv,tvc kc och flera 
mo,;stcr. Pris pr sats 8:10 

lM 2 M 

LövaAgsbAge ·'* 1 M. av sli
pat stl! meJ sartpolerat tri
handtag . for I 3 em. blad. 
!!Agens lingu 3 0 cm . 

Pri• ,pr st. 0:55 
L61sågsbåge • \I 3 A\, av sli

pat Sill, svartpolerat lrihand
tag . Sti:thar i ,kallet för l 0 
till 1 :1 cm. blad. Bågens linird 
3 0 cm. Pris pr st. 1 : 35 

p 

Lllvaågn: ng,s:h .\J t6 M, bc

stlr av extra prima l&\'slgs

l'crktyg. Sa be n består av 3 0 

cm. båge med bl.td, drillt>orr 

med 6 st. olika borrar, skrm·-

1\ ing med bord, !il, pryl och 
monster. 

Pris pr sals 3:35 

n 
L 

3M 

LOvsAgsbåge .,1 3 M, av sli
pat s141, svartpolerat trihand
toir. Srällhar i slval skaftet 
som' med still;kruv med virrg
mutter, för :i tlll l 3 cm. blau. 

Pris pr st. 1 : 7 5 

Borru .'\I 33 M, pli,ande 
till de i katoloRen upptagne 
drdlhorrarna. I ku,·ert om l ~ 
si. ol ika RTO' lekar 

m Skru .vhlng ,\J 1~. M, av 6 Borr ar .\1 34 M, i likhet 

I 
Pris pr kuvert 0:35 

m. t~ockt kralt,1i;rt Jarn. Spinn, mC<l .\i 2 2 M men förvarade 
vidtl O cm. Pn•, pr st. 0:30 I i förnicklad hylsa med skruv-

I 
Skruvhlng ."\; 12 M, av Sl'art- lock. I lylsan innehåller l 2 st. 

lackerat firn. SpäundJd 6 em. olika gro,·lekor. 
Pri pr st. 0:50 Pris pr hylsa 0 : 30 

c------ ----------- -
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LII\Sågn·n,.n:t. .\l 47 M, be
står av ba,ta sortens lol',åg,
,·erktv1;. Satsen mnehållcr !ol
jande ,·crk1,•g: 30 cm. båge 
med blad, drillborr med G st. 
borrar I olika gro\'ltl,ar, skruv
:.tä f, stad, en rund, en flat 
och en O\'al !il, skruvtv111g 
med bord, skrul'mäj,el, vrkk
borr och mönster. 

Pris pr sals 4: 45 

Lll1's4g,blad .\1 7 ll\, av pri
ma stAI. Orr1?111al Eb,:rlcs,. 
finnes I grov, medelgrov och 
lin \andning . Längd 13 em. 

Prb pr du,,. 0:10 
Pris pr (l'ross 0:76 

Lö\Såg<bla d .\f 8 M, a,· extra 
prima ståt , Orl~in>I • [b<,rles 
e\tra . finne< I grov m,-dcl
grov och f111 lam!ning. I ängd 
13 cm. r>ri, pr dus . 0 :18 

Prii pr gro,, 1 :70 

!JJJJJJJJJJJ)b 

Llh<ågsbl d . , 1 9 M, av txlra 
prima slll meJ gles landning, 
s . k. snahhsaghlad. Original 
'l[bcrlc,; BJlz•. I innes i gro\', 
me,.h:hJrn\: och fin landniue. 
Längd I :1 cm. pr tloss. 0 :3 3 

Pris pr gro,s 3 :3 0 

Städ .'I 133 M, bästa kva
lite Lackerot. Lärrgd 9 cm 
HojJ 3 cm. P r is pr st 0 :5 5 

SUld ·" 133 i\\, I hkhcl 
med I 3 2 .\\ men fint IOrnit~ lat 
och blankpo lerat. Storlek I 0\'t 

:1•,i cm. Pris pr st. 1: 66 

-------- -----0 
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Skru1·lllng .\! 41 M, helt 
a1 järn, &piudel med 111.ltt· 
gängor. SpännviJd I 00 mm. 

Pris pr st, 1: 15 

Flock:ång • \1 129 M, a1 helt 
blankpolerat stl!. Dubbel led. 
Län~tl I O•.'t cm. Pr st, 0 :55 

Skruv • \,l 5 M, nv stål. for 
löv,.lgsb.\r,ar. 
Pri, pr ,t. 0 :08 Pr du,s. 0 :65 

SkrUI • \I 6 Il\, a1· stål, m<.J 
1·in1rmulter och bricka. For lf,v
sAg,bA.rar. Pri~ pr st. 0 :10 

Pris pr d uss . 0 : 7 5 

Sandpappershållare .,i 2 7 M, 
av lackerad pldt, med sa 1d
pa11pcr. LäugJ tl cm. 

Pris pr si. 0:45 

Limponn1 • \; 30 111, mcJ 1:en
sel. turc l-1tttln a, hclprc,s,11 
alluminimn, den rttre av lac· 
kernJ phl~. I tojd · i cm., diom 
k cm. Jlr,, pr s,. 2 :45 

~ 
~ 

Lövsåg,bord • \.' 20 M, mctl 
t,..d kra:tiga jå 11skn1v1v111gar 
för• elda meJ hurd-s\ vdJ.ire a, 
tjoci,1 järn. HorJei stork!,. 
I :!)(:!Il cm. Pris pr ,t. 0 :85 

31 36 36 3i 38 
Tr5snlderij~rn, av prima stål, 

extra lm kvalit~. Med lttkan
tigt skol! av lövträ. Längd 
med •kallet t !l cm. Triini,leri 
är minst lika 111trl"'-sa11t och 
trevligt ,om lö1••Ai:nlng . 

• \; 34 /It, Ilat, sned modc lk 
hr<-dd l '.! mm. Pr si 1 : 20 

.\J 35 /\\, Ilat, rak moJell, 
bredd 1 l cm. Pr st. 1:20 

• \I 36 /\\, skölp, breJd " 
mm. l'ris pr ::.t. 1:40 

:v 3 7 M, ,kolp, brcJd :i 
mm. Pris pr t. 1:45 

• , 38 M, trcknnh~t hrcJd 
6 mm. Pri; pr ·I. 1:50 
:u 39 M, hel sat~ bestående 

av alla ft·m trätniJcrijärucu. 
Pris pr ,ats 6 : 50 

H~rnk rampn ,"\.' 31 J\\, av 
lackerat jam. Mycket praktisk 
l'iJ horsrlkning av rama r. 
För ramar till ·10 50 80 mm . br, 

Pri• pr st. o.iis t.35 t.b5 

- 58 -

Gc::E ) 

Hammlre .I 131 M, a,· po
lerat stål. Skaft u· 1·i1bok 
Ltngtl 2 o cm. H urnJei, fangd 
i cm. Prl pr ,t 0:40 

Cirkel 
polerad, 
r leden. 

• \J 40 M, fint blank. 
med mi;,ingsinl.Jgg 

Lin~d I G cm. 
Pris pr <1. 1 : 35 

Flin .,~ 13 M. En karta 
med u st. runda, fyrkantig•, 
och trekantiga litar metl skaft 
lämpliga \'id lövsAl{nrng. Fi
larnas lingd med skallet 18 
cm. Pri, pr karta 1:35 

fllu :u 14 M. I hkhct med 
1 :l M men utan skall. filarnas 
'inga 11 cm, 

Prl• pr karta 0: 85 

Ulu ål! sflt .\ ; 1 72 ,\\, a1· pri. 
ma stAJ. finne~ i rumla, fbta, 
fyrkantiga elle r trekantiga mo
tlcller. Längd I 1 cm. 

Pris pr s!. 0:20 

Raspa r • U 15 /1\. En karta 
mc,J 6 si. rund•, fyrk1nllga 
flata och trcka.ini~a raspar all 
an,·5.,Jas rör lö"3g,arbcten . 
lfa,parnu, liingJ I l cm. 

Pris, pr karta 1:85 

Lö1·~dgsbord . \l 2 5 M, lill
l'erkat av lövlrä, valgjort och 
kraftigt. McJ skruvtving Tvin
gens srä1111\·dd it,i cm.1 bor· 
dels längd 21 cm. 

Pris pr st. 0 :75 
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Mönster m. m . för lövsåg

n in g . 

Lö\>Al(,mön,ter .\l 49 M, sortcraJe så,om 
olika lotograhratna., urställ, han dduk,hi ngare, 
korgar, ,krut m. m. I l1äft~11 om 2 6 ark, -.lor· 
l<k 3 ;;x t 6 cm. Pris pr häfte 1: 35 

l.ö•>~l!•mönster .\' 5 0 M. be,t!r a,· planscher 
i forrn3t !l 5><.:4 4 tm. mcJ rnon,ter i 11aturli~ 
~torlck rå fotografiramar, konsollcr, hokhyl· 
lor, sh:rin, c.kriv~tall, hrci.:laJor m. m J uu 
olika plan,cher finna,. 
p,as for ö "· olika plan,chcr 0 :30 

Tr3snlderlm0nster .,1 5 1 hl, be,tlr a,• mön
ster , naturlil! storlek på lntograliramar, ur
slil~ hrickor, l:>revlådor, papperskorgar m. m. 
ror sl.ärnlng i tru. Med mycket •ackra monster. 
l'lan«herna äro 1 ,turkk 3 liX t;; cm. Ett 
hundratal olika pla!l'!lth~r finnas. 
Pr! lur i, st. olika planscher 0 :4 0 

RUninl( .\l 53 M, till en löv. Agnintrsmasku1 
för tra1np111111?, tlll•erkas av trä. Pn, 0 : 7 5 

Kalkerpapper , \' 53 M. blitt, lör kopiering 
a,· lu\"Så•,ni11gsmonstcr, monogram m. m., I 
ark <torlek I" " 6 0 cm. 
l'ri, pr ark 0 :10 Pm för 6 ark 0 :4 0 

Lim ., 59 M, Cr,tu, -lim är ett pul\'er 
som upp ,.~, 1 kallt vallen och blir alla li111-
ni11gar hållfa,tarr, snahbare utrörda och bil
li~are in Jen gamla limmetoden. 

Pris pr I 00 g-ram 0 :45 
t pldtburkar a 1·, kir. Pris pr burk 2 : 10 

Sandpapper ,\i 6 0 M , , ark storlek !? IX30 
cm. finnes: lin, rneJelg-rov och grov 
Prh pr ark 0 :06 Pn, pr l O ark 0 :5 0 

Träbets . \I 1 34, M, lo,hgt I sh·al sprit 
som vatten , ,a'jcs , på<ar innch41iande larg 
for c:a 11, liter lräbeb. Bruk-anvi,nlng mcd
loljer varje på,r. Finnes i foljande färger: 
Va 11öbbru11 mahognyhru11 1 silvergrå, mar111bll, 
f{ul oran~c. ro I, <vart, vu,l<tt och oliv~i\11. 
Prl , pr p.hc 0 :3 0 Pris f" I O påsar 2:75 

Mä«ingstilt .\I 1 94 M, mea kullrig• huvu
dc11. Längd 6 mm. Oro,·lck W l U mm . Pake
terad, paket om 1,000 ,t. Pris pr rikt. 0:45 

JHrnstilt .\i 19 5 i\\., i likhet med .,· I U l M. 
mtn iv järn. Pri, pr paket 0 :2 0 

rr Adsplk, ru11d, paketerad med 1,000 st. 
I , arje paket. 

.\, Längd Orovt,k Pri· pr paket 
1 7:J M 1; mm. 9/10 mm. 0 :15 
17 J M 12 mm. U/10 mm . 0:16 
1 i6M 1 :! mm. 1 :1/ l 0 mm. 0 :3 3 
lilJM 1 8 mm. 13/ 10 mm. 0 :35 
l 7i M 18 mm. 1 mm . 0 :33 
1 78 M 26 mm. 1 mm. 0 :38 
1 i!I M :?å mm. 1•.', mm. 0 :4 0 

Tr Ads plk. slit fyrkantig, paketerad med 1,000 
91. , ,·arjc paket . 

.11 Lunird Orovlek Pris pr paket 
l~0M tl mm. 9/10 mm 0 :15 
1111 M 12 mm. !J/ 10 mm. 0 : 16 
1112M I!? mm. l;l/10 mm. 0 : 22 
1~3M lH mm. 13/10 mm. 0 :35 
ti;1 M It! mm. 1 111111. 0 :3 3 
I ~6 M 2fl mm. 1 mm. 0 :2 8 
180 M 2;; mm. 11/t mm. 0 :4 0 

Dyck er t. Rund trådspik, med sm! huvudeu, 
pakete,-d med 1,000 st. I varje raket. 

• V Langd Grovlek Pris pr paket 
187 M 6 111111. !1/10 111111. 0 :15 
188M 12 mm. :•/ 10 mm. 0 :16 
lll9 M 12 mm. 13/1 O mm. 0 :33 
190 M 18 mm. 1 H/ I o mm. 0 :3 5 
I !J 1 M 1 8 111111. I 111111, 0 :33 
1 ~2 M !?.'i mm. I mm. 0 :28 
193 M 2 li mm. J•/t mm. 0:40 

KRYSSFIINER . 
BJ0rklanfr for lo\',ll(11in11, hesllr a\' tre björkskivor knrslimmadc, maskin putsad l 

h1Ja sidor ,tnrlek I 2 G :1 cm. Två ski\'nr är det min· ta ,om expediera,. 

I K I
. -Tjocklek j mm. , Tjock lek 4 mm. Tjocklek 5 mm. I Tjocklek 8 mm. 

N:o va tt~ p . k' p- · k' p · k' p · k' . r,s or s 1va n s pr s tva ris pr s 1va ris pr s 1va 

M61 
M62 
Mf>3 

l:ma 
2:da 
3.lia 

0:85 
0:71l 
0:50 

0:90 0 95 1:45 
0:75 0:80 1:25 
0:55 0:60 0:95 

Kvail ftsbe,krirnlng: I :111a. K\'istrcn. 
K, i,tar lorckotnma men icke urlallna 

2:Ja. 

Mahol!n~lan~r . \I 6 4 M, består av tre ski• 
\or mahoi,:ny Pmr,limmo.Je, ~torlck 50,, ,;r,, cm. 
Tjockkk I mm. Pris 1 :35 

Eklanfr • \ ! 65 M, bcstlr av tre ski\•or ek 
!:;!'.limmade, ,toriek 12X63 cm. ~!~~klt

7
J 

Furafanfr • \ l 6 6 M, btstlr av kvi,tren lura. 
Ma sk1nput<ad på b1dn sidor. Storlek 1 2)( G :I 
rm. Tjock lek l mrn Pris 0 : 90 

Enstaka mindre kvistar lorckomrna :!·tia. 

FANER. 
(Obs.! Ej kry-slimmat) ltnas te kvaiM •liraJ 

pJ båda ,iu,1r, lämpligt lör trä~nidcrl, lb\'• 
,ll(ning, 11l0Jritninl{ m. m. Finnes 1 !oljande 
triislal( och tjock lekar. 

Alfa ntr . \1 69 J\\, tjocklek ·1 Il mm. 
Pris pr kvdm. 0 :07 0 :08 

Lö nn la n~r ,\i 70 M, tjocklek 1 111111. 
Pris rr kvdm. 0 :07 

0------------ - -----------------------------<> 
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Ml97 
M 19& 'J 

w:~ Ml9~ A M199 
M':."~~.~)!e 

• \ 196 Il\, soriera~e sagobilder , s1ork:k c:a 
4t,'1X& cm, I arl- om 6G hil<ltr. Pr pr ark 1:06 

• Y 197 ·'"· snrkratle blombukelter i stork•l
c:a :!, :i;< !1

1 
r, ,m. 1 ark om l q 5 hukcttrr . 

Pris pr ark 1 : 75 
-~ 200 Il\, ,nrtcradc mollv a,· blomrankor I 

storlek c :a ~ K cm. I ark om 11 U blom· 
_ra_,_,k_o_r_. _______ __ P_rl_•_pr ark 1:25 

M200 

a vtrycksbilder 
för dekorativa ändamål, t. 
ex. utsmyckningar å löv
sågsarbctcn, glas , porslin 
m.m. Extra lin kvalit~ med 
tryck i smakfulla lär~er. ej 
att förväxla med billigare 
avlrycksbilder för barn . 

.. \. 198 M, sorlcradc silhuettmolh •'" barn 
och t.ljur, i svart och lirgcr. Mycket trevliga oci• 
dekoraliu bilder i ,lorkk c:a 3X I I cm • 
I ark om 3 !I bilder. Prb pr ark 1 :20 

.'\ 199 M. sorleradc 11~elmoliv, bo med i,ig 
eller ungar ,amt Ugcl . En trevliif bilJ I vac
kr a firger, stor!. c:a GX i cm . I ark om 02 
bilder. Pri • pr ark , 1: 70 

L ÅS, G Å N G J Ä R , N M. M. 
~,L.-:-!" ; . :~tj f8:1ID~ .... Gångjärn 
M90. 

t>.AfJS Mab. MS7 MM 
.\' 85 M. linl(d l !! mm .• bredd !I mm. Med 

4 skru,·hil: Pris pr du,s . 0 :20 pr gro,s 1:60 
.\. 186 M, lin(:d 18 mm .. brcJd I I mm. Med 

4 skru,ltål, fJns pr du,,. 0 :30 11r gross 2:45 
• \ 87 M, lår1gJ !?:! 111111., bredd 1.1 mm Med 

-I sl,ru,·lr11. Pris pr du,s 0:36 rr gros s 2 :75 
.\ 88 M. Jirrgil I 0 mm., bredd 1 ö mm. MeJ 

6 kruvlrll. Pri- pr par 0 :12 
Pn• pr duss. 0:60 pr gro,, 5:85 

M97 M76 M77 M78 M 98 

Hak e ,\ 97 M, 
sålJcs pan 13 me-J 
hake. 

:l\' mä-.,lng, längd 7 mm. 
en hogt:r och en ,·ån~ter

Pris pr duss. par 0 :20 
pr gros, par 1: 4 & 

Hake • \ · 76 M, a\' massing, lling<J I G mm. 
h·isitli!,! -.·arfor den kan använda... både -.om 
,insttr- eller l1ogtrhake . Pris pr dus,. 0 :20 

pr gro-. 1 :75 
Hake .\; 77 M. i likhet mo:<! .\.' i GM, 

2:! 111111, ling. Pris pr du<s. 0 :30 
pr gro,, 2 :65 

Hake ., 78 M. är Ukhct med ., · i 6 M, 

pr gro,s 3:95 
Hake .\ J 98 M. av lörnlcklail och blank 

pole rad missrn!(. Langd 2 U mm. Säljes parvis 
mro en höger- och en ,·änstcrhakc for
nicklade brickor och sprintar. 

Prl, pr par med tillbehör 0:2 5 

av mässing, för skrin, 
sparbössor m. m. Bredden 
är beräknad på gångjärnet 

M "q 
.\' 89 JI\, langd 2 6 rnm., 

l ,kruvhll. 
Pri, pr tluss, 0; SO 

uppfällt. 
bredd 20 mm. Med 

Pris pr par 0:10 
pr gross 5:35 

• \J 90 M. lingd 
MeJ 8 ,kru,-hll • 
Pri , pr duss. 1:30 

l00mm., bredd 10mm . 
Pris pr par 0:25 

pr grn" 11:30 
bredd :rn mrn. X 91 M, langd 8 mm., 

Prli pr par 0:12, 

M 84 

pr duss 0:60 
pr gross &: 80 

M 102. 
TnelhSnJlarc • \; 84 M, a\ lacktrad plJt. 

Dia11tcter t mm. 1 0 l l 1 i 
Pri, pr duss . U : 011 0: I o o, ·1 :! 
Pris pr gross O: r,.; O:liO 0: 7 0 

Fötter . U 102 M. av s,anad mä,,ing, rnw 
lr ål!'lingad sl<ru v, 
ti<iju 1110111 skruven 1 I mm. 
flrls~st. IJ:114 11: 0u o,07 
Pris pr du, ~. 0 , 30 o,.;o 0 : IJO 

• Skrlnkn ärp e .\c 75 M.. av mässing. Mela 
hrcdden !l ~ mm. hil)tl :! 0 mm. Pr sl. 0:05 
Pris pr dus,. 0:45 Pris pr gro» 3:95 

Skrlnhake • \l 74 M, av blankpoleraJ mässing. 
llela bredden I cm. J>rt • pr st. 0:08 
Pris pr duss. 0:85 Pris pr gross 7:25 1

30 mm. llng. Pris pr du,,. 0:40 
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MM. 

;~MBl ~ 

~ 1• t,;)ckobkvl t .\! 82M, a, mi, 111g, rund. 
1 T mm diam. Pris pr st. 0 :05 l'r duss 0:-15 

pr gross 3 :9 5 
Nvckclsk,·11 ,'1 83 J\\. av 111ä,,111g,1ål, m·11 

form. ,a,;J 30 mm. 
l'ri pr &Juss. 0 :111 pr gros 1 120 

N)ckd•k)II -~ 94 M, u· ma slngpllt. ll oj l 
211 mm, lli 1g I 811 mm. Pris pr 11. 0 :08 
l'nt pr dus, . 0:75 Pm pr g ro H 6 :75 

;\)ckthkylt ., 95 M, av hlankpoleraJ mckel. 
11 JJ I mm~ bngd SO mm. , 
l'rl p duss. 0 :12 rr gro • 0 :1 0 

Nvckcl;k\-11 • \l 06 M, a,• mä i11g, pr:i la~. 
Il JJ ~, 'mm~ llngd ll/i mm. 
l'n rr st. 0:011. • pr du,-s. 0:30 

pr gross 2: 50 

Us ., 140 M, av Jirn, mod nycke l. An· 
,1 ,de 1111 skå~ och lldor . Ungd 4 1 mm. 
boj:! 21• mm. I ris pr s t. 0 125 pr du• • 2:25 

1.6s .\ 141 M, av jin,I mod nyckel. Langa 
4 8 mm. hojJ 3 :I mm . 'ri s pr styck 0:30 

Pris pr dus,. 2:-15 

~
~ 

Skrintl • \I 135 M, 
Ungd 46 mm. höjd 
l'n pr 11. 0 :25 

LA• .\ 136 M, av 
U11 u 2r. mm., höjd 
Prt I r 11. 0 :4 0 

~ 
I\' jirn och mänlng. 
I ff mm. Mod nvckol. 

Pris pr dust. 1:75 
mlssing, mtd nyckel. 
14 mm. 
Pri• pr du... 31110 

JP-tl ~ « ~"3) 
(i!F~~ 

flii~ 
Dr aghandla g • V 1-12 M, av lornicklat och 

nlankrol<:rat järn. 
Unga I cm. 6¼ 9 1 2 
Prit pr 11. 0:22 0:27 0:32 

m~ 
s==D ~ 

Skrinli1 . \I 137 M, av misslng, 111,j nyc~<·I 
Li11gu 2 h mm , h6jJ I !i mm. 
Pri pr 11. 0 :35 Pris pi 'dus,. 2:90 

Slm n~s .'J 138 M, av milSlng, mod 11yckol. 
Ungu 4 r, mm. höJd 2 u mm. 
Pris pr s t. 0:35 Pris pr duss. 2:95 

Kallh .-.; 139 M, as tjock Jlrnplit, mod 
nwckol. lingd 9., mm., höJJ GO mm. 
Pris pr SI, 0:-10 l'ris rr duss 3:20 

Sl<rinlh .'W 72 M, av plAI med IIVCktl 11 .. jd 
I, mm. Laugd 8 ' mm l'n• rr st 0 :08 

l'ri, pr duss . 0 :50 Pris pr gross 4 165 
Skrinlh .'w 73 M, av 1111, ing och jarn, 

m<O mckcl. lhi 1J 10 mn,. 
l'ris pr st. 0 :35 Pris nr itu s. 3:25 

~·~ .9 
Skrlnknlppe .\f 99 M, av nia lng, brnld 

!.'ö mm. Pris pr st . 0:08 Pm pr dnss. 0 :6 0 
pr 11ro,s 5:95 

0gb .\I 100 M, av mi, fng, brickans Lingd 
28 mm, Pri s pr st. 0:10 l'm pr duss. 0:80 

pr gross 7 :95 
0gla ;\; 101 M, av ma .. rng, mod tragau gad 

sk rus. Skruvens llngd 1 1 mm., !lglans diam. 
1 5 mm. flris pr st. 0 :10 Pris pr duss. 0:80 

pr gross 8 :15 

,?Y'??ll 
~ .. ,a---' ... .... ,.... . .. .. 

Skruvllglor .'lf 79 M, av mlssinJ med tripng . 
Langd i mm . I O 1 b • 2 

Pri.J pr duss. 
Pris pr gross 

Hlngare .\f 
präglad bricka, 
mm. 

O:lli 0:20 0:25 
1:20 1:45 1:86 

80 M, av missingslrld, m,d 
tragangad . H,la langdcn 2 7 

Pris pr duss. 0 :30 
pr gross 2: 7 5 

Hln11are .'\i 81 M, av mässing. Langd 2 2 
mm. Pris pr duss. 0 :25 

pr gross 11:15 
Hln11ue ·" 911 M, av mässing. Längd 2 0 

mm. Pris pr duss. 0 :211 
pr gross 11 85 

Hlnllate ·" 93 M, av mbsln1, Längd 2 6 
mm . Pris pr duss. 0 :85 

pr gross 8:25 
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I 13 M I IIM 

GAngJnrn • \! 143 M, a, förnicklat o<h blank
p<1ler1t jirn, Längd 7 cm., bredd 31, cm. 
För •ml kolfer1ar och vi,kor. 
Pris pr par 0 : 45 pr du;,.. 2 :25 

Lavolr1nffppa r ·" 144 h\. av nickds tå~ 
förnicklad. Lingd I å mm., bredd I G mm. 
Pris pr st. 0 :10 . J>r duss. 0 :95 

lHM 116M 
Koflert llls .V 1 4 5 M, a\' mii,,ing, m,-d 

nyckel . Storlek fiX 7 cm. 
Pri- rr st. 0 :50 rr du,, . 4 :3 5 

Kofk rlllls .,1 146 M , av svartbcker11 järn, 
meJ nyckel. Storlc:k 4•/1X 7 cm, 
Pris pr st, 0 :30 pr du» 2 :65 

IGIM 152M 
Hörnbes lag .\I 151 M, av extra tjock och 

stadi1r plåt, lörnick lad. Dj u p 38 mm. 
Pri< pr,st, 0 :20 pr duss. 2 :10 

Beslag .,i 152 M, av extra tiock pi.il, 
1<1rnicklat, 
Pris pr st. 0 :10 pr du-<. 0 :85 

117M 1l~M 
Kofletlknlppe • H 14 7 M, av tjock stadig 

plAt. lormcklat. F<ir,cll mel krafti~ fjäder 
Hela höJJen 5 cm., bredd 31,'t cm. 
Prh pr st, 0 :1 2 pr du;s 1 :05 

Koffertknippe • \l 201 M, ar i likhet med 
• \1 I I 7 M, me I förmi-.,ina:at. 
Pris pr st. 0 :10 pr du,s. 0:85 

Kofler llb .,i 1 4 8 ,\\ lornickl.it, meJ sjllv
<pnn~andc klafi. Storlek ax: 5 cm, 
Pris pr st. 0 :35 rr duss. 3 :15 

Kolferlllls .,, 149 M, förnicklat mel brun
lackerat han.Ila!, sjiih ,prlngande klafl. Med 
nyckel. LA,ets storlek 3>1X53 mm . handta
g~ts bredd I 0 1 cm. 
Pris pr ,t. 0 :55 pr du,s 5: 1 0 

Kofferthandtag , \.' 150 M, med fömicklatl 
bricka och brunlackerat handtoi:, Hantltagch 
brcou 1 0•;2 cm. 
Pris pr si, 0 :25 pr duss 2 :35 

MÖBELBESLAG M. M. 

~ ~ .1?~ fJ B D 1r' 
Skruv .-11 156 M, av li>rmässJngat järn. 

Andndcs till m6belheslag. 
Längd S 10 

Pris pr 
Skruv 

hcslaR, 
UJ1go 

du;s. 0 07 0:08 
:u 15 7 M. förkopprad för 

8 l 0 
Pris pr d u.,s O: 1 0 0: 1 1 

mm. 

m6bel

mm. 

l(omo ll1t6d • \i 15 8 M, av förmli.ssingnt järn. 
med hyllsor. Fc'lr bokhyllor m. m. 
Pris pr st. 0 :05 Pris pr dus<. 0 :40 

Nyckelh Alsbu-1n tng .), 153 M, av blank 
polerad mä;sing. 

Il 17 mm Hllets höjd I ~ 
Pr is pr duss. l:lö 1:20 1:rr--

Nycke lhå lsb u,snlng • \! 154 M, av förkoppra, 
mäs-.ing. 
Håleb höjd l 2 l I _1_1 __ n_11n 
Pris pr<lu;s I.:! 0 l: 2 li 1: 3 0 

Kllipp .)~ 155 M, a,· mäs,ing, trä:ianga< 
sk ru v med bricka. Klippens läJ1gd 2 6 mm 
Pris pr st. 0 ,25 Pris pr duss . 2 :4! 
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Mllh Jb~-.lag 1, 
t,lank r,okrat grc)'!C 

mis 111g, matt 

• I Ui11gJ I 

108 M. 83 
mm Pr ,1 • 

0 :30 
0:ll8 
0:22 
0 128 
0:22 
0 :22 
0 :15 
0 :28 

109 M. 87 
110 M. 49 
111 M. 79 
11llM. 49 
113 M. 38 
114 M . 38 
115 M. 97 

••• MU7 

MIII .... MIIO 

h\Obclbcslag a, misslni:, 
uslir11ing. 

."1 LingJ , mm. 
118M. 34 
117 M. 82 
118M. 88 
119 M. 38 
120M. 49 
121 M. 98 

Pr st. 
0 :32 
o,•o 
0:32 
0:28 
0:32 
o,•o 

rlAl och 

Pr Ju,s . 
3 :45 
2:85 
2:35 
2:85 
ll :35 
2:35 
1 :85 
3 :20 

med 

Pr du ,. 
3:30 
.. ,25 
3:30 
2:90 
3:30 
4:25 

CLAS OHLSSOS le C,o • INSJON 

""' 
MM -~ M~ 

MllbcJbesla,t av mis l11g, meJ gulbrun n,iJ 
med a-slipmng. Ett e.,tra •k- •ant beslag-. 

.\ Langd i mm Pr ,,. Pr dus. 
122 M. 74 0:75 7:75 
123 M. 94 0:85 9:25 
124 M. 5ll 0:ll5 2 :45 
125 M. 79 0:75 7 :75 
128 M. 52 0 :75 7:75 
12'1 M. •5 0:ll2 ll:20 
128 M. 103 0:85 9 :25 

• I ..... 
• MJIIM MIOt, 

Möbel beslag 11· kopparo,iJrra I 
.. , ... 
mi,sing . 

. \ l1111gu i 111111 Pr st. 
103 M. 8 5 0:85 
10• M. 70 0 :55 
105 M. 9ll 0 :85 
108 M. 35 0:35 
10'1 M. 35 0:35 @~s---:+ 
Kanlregel • \! 189 A\, av ma--111g 

Pr ,hus. 
8:80 
5:75 
8 :80 
3:30 
3 :30 

tl 6jJ :J; :,o i r, mm. 
Pris pr st. 0:15 0 :17 0 :20 __________________ .....;. __ 

Mat- och kafleskedar av aluminiwn meo 
nckra rrcs,ningar p1 skaftet. 

Kafleskcdar • \I 13 V. Pris pr V, duss. 0: •5 
Pris pr dl15s. 0 :'18 

Matskedar .\! 1• \I . Pris pr '/1 du,s. 0:80 
Pris pr duss. 1:45 

Suskca .'1 18 V. a,· britan11iametail. I än~u 
1 7 crn. Pris pr st. 0 :50 

Mat- och 
hra och 

Kaffesked 

kaffeskedar av blankpolerad nlracca 
stilfull modell 
.\I 11 "· Pris pr I, du-;s. 

Pris pr duss. 
Matskedar • \l 12 V. Pri, I" •/1 du,s. 

Pris pr duss. 

1:95 
3:'Tb 
3 :80 
'1:25 

S:01 ,l JliJII 
M1tJ1"1ar .\J 15 V. av blankpolerad al

parea och I samma modell som matsked I! V. 
Lånl(<l :?0 cm. Pm pr 11, duss. 3 :80 

Pris pr duss, '1:25 
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Rostfria knivar och g a ff I ar 

VI. Vi. V3 V4 V5 V~ V7 8 
I'~ grunu a1· all tks<a knivar och galflar äro a1• hejat rostfritt stal behöva Je aldrig 

putsa< och äro anJork, < ter Ars!fogt bcgagnamle, lika iklnarule blanka som uir de aro 
m·a. Ocu hu,mor som en g.l.ng pro1·at ro,l!ria l,1111 ar och gal!lar vill •edan ej mista 
tl~m !nr Jubhla priset. 

Skalknl~ :\I 1 V av ro;Jlritt ,t!t med 
-katt "" trå. Lan![d 17•, cm. l'r ,t. 0 :85 

J\htga!M . \; 2 \I. mcu skutt o. klor a·,• rost· 
lrill st5I. Stor, vacker modell, htnnkpolerao 
orh lorscdd med I klor. Pa<sar till kmv ·l \. 
L111gd :! ll cm, Pns pr st 1:65 
Pils pr '• dus,. 10:5 0 Pris pr du,• 20:75 

Oordknlv . I• 3 V, med blad orh ,I.art av 
roSllri!I stål. flak modell. Läu~d 2 :l cm. 

Pris pr st. 1 : 4 0 
Pri; pr I', dus,. 8:- Pris pr du,s. 15 :85 

Kmv med g.,11,1 .'\i 10 V, av roslfritl sl41 
me~ S\'arl träskaft. Knivens liin~d 2 3 tlll,, 
gaffelns länga I !I cm. Pris pr par 1 : 8 5 

Pris pr 1/1 duss. par 10 :45 

Matga ffel .\i 16 \I med klor och skall av 
polerat rostrrllt stål, samma modell som I hordsknh• 3 V. Pris pr st. 1 :50 

l 
Pris pr t/

1 
duss. 8 :85 Pri~ :.~ .~:;· 17 :25 

~:: · - ··· ·--

Konser,·burksilppna rc ,'\1 20 \I , blsta kon· 
struktion enkel och praktisk. Pr st . 0 : 85 

Bordknl\' .'\l 4 V, mctl hind och sknfl a 
roslfntt sill. Sviingd modell Langd 2 21,1, c1 
Passar ltll gallel :v 2 V. Pris pr ,t. 1 :5 
Pris pr "• dus,. 8: 90 Pris pr duss. 17 :6 

Osll1nlv .M 5 V, med blad och skall al 
rostfritt stil. I ängd ::? 0•/1 cm. Pr sl 1 : 5 

Smllrknn· .'\' 6 V, ml'J blad och skall a 
ro,tfrilt s1ål. Ldngtl 2 0•/, cm. Pr sl. 1 : 5 

Köttkniv -"I 7 V, •v rostlrill stil rnc~ 
skaft nv roscntrii Liingd 2 4 cm. Pr st. 1 :6 

Brlldkn1v .,1 8 V, av rosllrlll stål me 
skait av trå. Löngd 30 cm. Pris pr st. 1 :5 

l( mv ml!d g nl!cl ·"' 9 V. nv rostfritt st 
rnea sk3lt av blankpolerad aluminium. Knive, 
längu 2 3•/1 cm., gallelns längd 1 9 cm. 
Pris pr par 2 :40 Pris pr 'is duss. par 1 3: 8 ~ 

Fr uklk ntv :u 17 V av högglanspolerat ros 
fritt s141. Längd 171/1 cm, Pris pr st. 1 :1 ~ 
Pris pr 1/s duss. 6 :80 Pris pr du;s, 12 :3 

Pota ltsska lare ,l\i 19 V, av roslfrilt st 
mea skall av trä. Längd 16 cm, 

Pris pr sl. 0 :5 
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.:,-yr '-'.KT 
f'i ;n,il [L:V!ER 

Det bortlsilver vi 1ur ir av ntra prima 
polerat. Modellen är den gammalsvenska, som 
ech uklnt smakfullaste . 

Matlcnl, .'1 21 V, med blad och skaft av 
nysilver. Pris pr st. 1:85 
Pris pr '/I duss. 10:35 Pris pr duss. 19:85 

Matgaffel M 22 V, hell av nysilver. 
Prt1 pr st. 1:15 Pris pr 1/t dnss. 6:45 

Pris pr dus•. 12:80 

Smllrlfhg1flel ·" 23 V, hell av nysil-.r. 
Pris pr 11. 0:70 Pns pr 11, duss 3:75 

Pris pr duss. 7: 45 

S01g11fel .11 24 V. helt av nysilver. Läni,I 
211 cm. Pris pr st. 0: 90 

O.tknlf .'1 25 V, helt 1v nysilver. 
Pris pr st. 1: 50 

nysilverrivan. starkt forsilvrat 
1 de: S\·enska hemmcu ir den 

högglans
omtyckta 

SmiirknlY ,'li 26 V. helt av uysllvcr. 
Pris pr st. 1:150 

Motkasked :u 27 V. helt av nysilver. 
Pris pr st. 0:45 Pns pr 'It dus,. 2:515 

Pris pr dnss. 5:-

Kaflcskeo .M 28 \I, hell av nvsi11·er. 
Pris pr st. 0:55 Pris pr ·~ "dus;. 2:911 

Pris pr duss. 5:80 

Matsked .'\i 29 V, helt av nt5llvcr. 
Pris pr st. 1:15 Pris pr •,t du,,. 6:45 

Pris pr duss. 12:80 

Tlrtspnde M 30 V. helt 1v n)"<llver, 
Pris pr st. 2 : 65 

;r) :~ ~·e:= :> 
Saxar M 31 V. 1v extra pri-

ma stAI, förnicklade och blank- , Saxar ,/o,f 32 V. av handsmitt 
polerade. Uugd i cm. sill, polerade. 

9 I 2 l 6 1 9 Längd cm. t 5 18 ~ O•.-i 
Prsl. 1:05 1:60 1:65 2:36 Pris pr st. 1:25 1: 65 l:86 

Vltkarur .'1 3 U fint lör
nltklat, lacetts&r,at glas. Höjd 
9 cm. Pr a. pr st. 4:50 

Bordaur .M S IJ I likhet m. 
S lJ men utan vickar1nordninis 

Pris pr st, 2:95 Brodlraax .i\f ae V, av blsta 
slll. Förnicklad. Ungd 9t/, cm. 

Pris pr st, 1:35 

Dr9ktpben .'1 21 U •Alli
fin•, Wh·erkad av starkt papper. 
Avsedd för förvaring I v kos
tymer, kappor m. m. Skyddat 
kläderna frAn mal och damm. 
Storlek 7 2X I 6 6 cm. 

Pris pr st. 0:25 

~ $;.~, 
ficksax .'It 33 \I, 1v prima extra pnma sill, fllmicklad. 

sill, rarnicklade. Ungd 11 cm. Längd 1 7 cm. 
Pris pr st. 1:10 Pris pr st. 1:80 

Vlckarur .,1 4 U förnicklat, Hlraax .,i 34 V 1v flnpo-~ 
med prima mb<ingsvcrk. Hl!jd lent stA~ förnicklad. Llngd o fil 
l lllft cm. Pris pr st. 4:45 18 cm. Pris pr st. 2:05 

> 
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KO P PART RÅD. 
En gång bomullsomspunnen koppartråd. 

Belillllning• Tr6dms l.lingd pr l'r,1 pr I B•ställnings Tr6d<n1 l.lngd p· I Pria pr 

N:o diam.lmm. kg. m<l<r 100 gram N:o d1om.imm. kg.m<lvr 100 gram 

1 N 0,15 5500 2.30 7 N 0,50 540 0.60 
2 I 0,20 3200 1.40 H • 0,60 380 0.55 
3 I 0,25 2050 1.15 9 • 0,70 280 0.50 
4 • 0,30 1470 1.- 12 I 1 140 0.42 
5 • 0,35 1100 0.90 14 • l ,5 60 0.38 
6 • 0,40 840 0.80 27 • l ,65 58 0.38 

Två gånger bomullsomspunnen koppartråd. 
15 N 0,15 4500 4.- 21 N 0,60 365 0.65 
16 • 0,20 2750 2.35 23 • 0,70 270 0.58 
17 • 0,25 1850 1.80 24 0,80 210 0.55 
18 • 0,30 1350 1.50 25 0,()() 170 0.50 
19 • 0,40 790 1.10 26 1 135 0.48 
20 • 0,50 520 0.75 28 • 1,5 60 0.40 

Emalj erad koppartråd. 
Mjuk kopparuid, , oluatl m. ell la er cma1Jfarg. 

30 N 0,06 3-1000 6.10 39 N 0,40 880 0.67 
31 • 0,08 20000 3.00 40 I 0,50 560 0,62 
32 ) 0,10 13000 l.95 41 I 0,60 390 0.56 
36 I 0,20 3400 0.90 43 I 0,70 290 0.52 
37 • 0,25 2200 0.80 46 • I 140 0.48 
38 > 0,30 .t550 0,75 48 I 1,5 6J o..&5 

Två gånger grön sllkesomspunnen koppartråd. 
80 N 0,10 1155<) 9.80 ~ N 0,40 850 l.85 
81 • I 0,15 5700 5.30 85 • 0,50 I 550 I 45 
82 • 0,20 3300 3.10 86 • I o,w 380 1.25 

I 
83 • o,30 1500 2.40 87 • o,70 280 1.15 I 
Miudre in 1 0 O g ram exp . avcn. Vid order pl l kg. och daruver av ~amma lrAdllimcn

~o~ikuas 1 G • lagre priser TrAJen kv~a spolaJ ~lir~r. 

Molsllnd,trAd, s. k. KonstanltrAd mod k1N1 
•lanl motsUnd , ,~ oltka tempcraluror upp 
till 6 O O gr1dcr C. Specifik I mol 1å11d o, 4 •1 

·" Diam. i mm. Molsllnd I ohrn Pri, pr 

6 3 "· 1;1,-; . 
6.- 1'". 
GSK 
67 K 

,; ""· 6!, !\'. 
70 )';. 

o, In 
u, 14 
n,2u 
0,26 
O, ll1 
!l, I U 
o,s1 
O,G I 

pr mttcr I tJ meh-r 
611 0 :20 
30 0 :22 
1r. 0:25 

•,Gll 0:30 
Il 0:35 
:!,HO 0:40 
2,3i 0:50 
1,liO 0:80 

Lllzcnlrid . \ 49 N, t,.,.11r a,· 4 5 s•. t.op· 
partr!dar 0, 1 :! hnp, ndna till kahtl och 
och umspunneu mos! largal &like. A,·5edJ att 
an\indas till ramantcnnc:r, spolar m. m. 
Pri, pr meter 0 :13 . Pm pr 50 mckr 5:7b 

Sllkcsledare .\! 82 N, hest!r av 7 ihop
,•ridna kopputrAdar. 1solcraJe med läng1gåe11J<> 
bomul);~arn od t orn,punna mcJ silke i hrun 
firg, :? lrdore ihoplvu111ade med ctl hhnd· 
snöre. UmpUg för piironkonlakter 111, m. 
Prh pr meter 0 :15 . Pr l 0 meter 1:25 

I 
Kromnlckcllrid extra k,•ahtc, anvindcs 111! 

<leklri ka slry~jlru, 16Jbullar, kaminer kok
apparater m. m. till I 0 O Il gra Jcr C. S(,ccirik I 
mut tånd I, 1. Srnlltpuuk l l (i.lu grader C. ., Diam. i mm. Mot IAnt.1 i ohm 

pr meter 
Prh pr 

7 1 "· 
721'. 
781'. 
Hts. 
j 6 J\, 
ill I\, 
7 j ~
j" I\, 
I!~ I\, 
HO I'\ 
!111\, 

9:.! " · 
11.1 :-.. 

o, I Il 
o 1 '' 0;1 f, 
0. 20 
O,:!ö 
o,a~ 
0.1n 
0,61 
o,r, I 
0

1 
N 1 

1,02 
1,2!1 
1,tj!! 

13/; 
t,H :;o 
r.•,GO 
Sll,l'O 
!! l,li:i 
l !t.ti!i 

~.1; 6 
6,SG 
•• 23 
~.11 
1,3 => 
O,R3 
0,6:? 

Ballcrbladd ,:W 54 N, består av 0,50 
ohldar~adc 
glarugarn. 

lct.lmngar omlialade met.l 

Antal ledningar s 4 5 
P, -, - pr metcrO:tO 0:60 0:60 

mtter 
0:04 
0:05 
0108 
0:08 
0:07 
0:08 
0:10 
0:12 
0:18 
0:22 
0:28 
0:38 
0:80 

kvmm. 
brw,t 

G 
0 :70 

o-------- ---
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[nkelleJhrc .,. 50 N, 1 G-tr!Jig. gummi
. raJ och glansgarnom!la ad. Area o," 

: ~ ,nm. Lämplig till 111ornhusantt1111, leJmng 
j In 4111c,rrr tuomloringcn till ap11ara:,rr, balltri• 
l~hrrn 111. m Pris _rr m,tor 0 :13 

Pris pr oll meter 5:51, 

o,,bbclledarc • 1: 51 N, r lr1,hct med ,1! r, 0 S 
m 1,l Ihop, 11,lrra. :!XO, ~tl kvmm. 
p11 pr meter 0:25. l'r :,o meter 10r76 

J\'cdl.dnm~skabel ,\ 55 111. gumnu, okraJ 
kopnarkalk.·I 1 k\ mm. ar"a f a.:npbg: som lcJarl' 
från 011tcm1 tiJI a11rc1111gcnomforingi·n --amt 
till 1orJleJ11111g. l'rls pr mct,·r 0:10 

Pri, pr ., U motcr 4: 5 0 

Rin11ledmnistråd .Y 60 N, enkel' lort, 
kopn.;artra.l O,:;O mm. tv:\ 1.111 ... c: om~n1111ncn 
mc0' tiomutl och p:urah11crad. 1 kg lnnc• 
h:lllcr c • I loll rn,•lt r. l'rH pr m,·ter 0:04 
l'n pr '• l..g. 2:25 Pn, pr k, 4:25 

CLAS OHLSSO!'J & C:o • ISSJ0N ------------0 
Rrnf,!letlnln~•lråJ . I 61 N. Ouhbdledarc, I 

likhet md • \l i; 0 N men rhnpt, nmad en riiJ 
och en h~4 I k~. rnneh.illcr r:.1 7 tl meter. 
Pri pr mcrcr 0:08 . 1 kg. 2:46. pr kg. 4:66 

l(npplinl(S:rarl .1· 58 N, !1•rrcu11t, nmd 
l,orr,~rlråJ 1 l,U mm. 1 di.l111, t·.a tiD n1rtcr 
pr kg. Pns pr 111,tcr 0: 08 

Korplin(!•·raJ • ,. 88 :-1, furtennt, 1111uk 
k,,1 n,1r11AJ """I latl..craJ g·a ~arn,oml •t11i11 
t 11111~ 1 foljandc farger· rmf, gro11, hl,:i, 
sv:ut och gul, Pru pr mctN 0 :2 0 

An:cnnkabol .\l 57 N. he rar a, ·l ' st. 
hop•.ri Jna kor,parlr,lJar 7 iX", ~ 1 mm. Cn 
r\;ln gru,· oc, krJ ti _ arnc1111\·irr. Pr m r 0 :12 
Pri, nr öO mtr 4:50 l'r 1 on 111tr 8:50 

Anlcnnk abc l • \I 56 N. for 111ornhrr,arrter111, 
bl-Står A\' I ~t I. hop\·rnllrn ko!lrrnnråc!ar, 
i iXll, I ö nim. Pti pr m1.·h·r 0 :00 
Pri, pr :;o metrr 2:10 l'r I on m 1,·r 3:9!> 

Elektriska m äti 

An1rtrcmtltarc • H 3 T. avsrdd all fäl:a, In 
8 11 111111111g l•aktill, 1<;,pa av hoJ?glatt;fortritl,laJ 
1113 siJ•l?• Il 7 mm. flinsulam. r\brcr O O - 6 
arnr. Lfimphg lur rrrotodordou m. m. 

Pris pr <t. 4:80 

AmrlrcrnDtare ,\; 4 T, i likhet med .\; :1 T, 
rulikr I 5 0 I ;; amp. Priq pr st 4: 85 

Amrl:cmftlare • \I 5 T, avscJd att fal'.a, 111 
I parrd. LirnpllR' till tndd11i11g,1prara1er 111. m. 
rtä•1sdiarnctcr 7 0 mm. Klpa av höggl.ans-
förnu:klaJ mfissiog. 
M.1tcr amp. 0 
Pds rr st. 5: 70 

8T 

0 6 

9T 

0 :?O 
5 80 

Voumntare . Il 8 T. för raJio, att lalla, in 
1 pnnl'len. Mät~r voltsp31111ingc11 (rån () ti 
och U 1 '.! 11 ,011. Man kan ml'II denna mälarc 
p.i <Il ogonhlick se srännlngcn genom alt 
tr)tka pa derr vita knappen varvid glöd· 
str mmcn och dt11 röda knappen anodstrOmmen 
\ 1 ar s111 sraiuttnR'. flänc.<liametc.r 7 O mm. 
Av !1111 !orrud<lod mi<,ing. Pris pr st. 10 :60 

\'ollmDlara A 9 T, av höggla.11sförnicklaJ 
rnass111g, fur radio, att lälLu irr i panelen. 
flin diarnclcr 7 Il mm. M. ler vollspanningrn 
0 G och 0 1 :!U volt. Prh pr ,t, 6:75 

lT ~T 
Voll- oc', Ampcremlltare • ,; 1 T, i form 

JV ett lkkur, lint förnkklad. Milcr 0-G 
,olt och O I 5 amp~r. Sturkk ;; ~ mm i 
dtarneter. Pns pr 5!. 5 :26 

Vollrnl tarc . I· 2 T. !irk ursformol med skvdds· 
kåp:a av hö ·~lan'iformcklal ma srng. Mattr 
ll- ,; voll. Yttcrdlam li 2 mm Pr st 3:90 

10 T ll T 
Vol:m51arc • I l 10 T, srecicllt !ör radio. 

Mäler hi spanrrl 11gar namlli:en !ran O t, orh 
fl l 2 O volt. Oumbärlig för varje radioamatör 
for all kunna mäia arro:1- och gludst roms• 
batterierna. M.,torrn ar utford av hnt !ornick
laJ mäistng I form av ett fickur. Pr ,t. 6 :9 0 

Mllllampt!rem~t rc ·" 11 T , prcu"o11svnds
pole.ysteru. Hcig~ lan,forni<l..lad mä»irrg,kApa. 
För in:ä:lninJ! i panel. Flan,diamcter ; 0 mm. 
Matcr 11111iil111rp,·r Cl 1 n IJ O -5 o O 
Pris pr st. 16: 16:25 

M1:liamt~rem5tarc .,1 13 T, vriumai:netsys
tem. För i11fålh1111g i panel. I logglan<fornick · 
laa mässingsktlra. ffänsdiamctcr 6 7 mm. 
Malcr milliamper. 

0 :!O O -60 0 600 0-1000 
Pri~5 :70 5:7 5 5:80--6:8-r 

o----------------- --- 6-7-------------------o 
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Hudlyllta M 888 T av 
svartlacka-ad pilt, F6nedd m. 
11 CIII, stor ljualcarp lins. Av
ndd fllr nallat lkklampsbat
tcrl. Pru pr 1t. 11ao 

':1 r . . I 
I. ·---~-_.,, 

t,1 . . )1 

ta M 138T. n 
1vartlackerad pilt, försedd med 

FldllUlplllatt.n M 1•• T fjldraade bl lare för cykel, 
vaali~ 1torldc med det ber&a~ vilken kaa borttagas r,I t.'lt 
1tjlmmirket. '61/a volt il)ia!llai. 6foabHck. Podrald rymmer tvi 
Pr 11. Otal Pr d.... li80 naUp fickla111p1t-atterltt vilka 

Prl1 pr 6 dun. 18i- bHr par1lell<oP11lde, varföre 
brlaatldea bHr 111er In f6tdubb-

Till anodbatterler Rltommm- lld. Denna la111pa kan rek..,,, 
deru flckla111psbatterl Rrle- 111mderu pi grund av att drift
kopplade vll<et blir dd allra koataadea bUr mycket bllll 
b1l•pate 1 2 at. Reklam.,.. odl ljmatyrlcan lr lcr1ftl1. Un
batterler -lekopplade blr U HIII diameter 811, cm. Pri1 
volt. to 11. blr 90 Yolt. m. 2 batterier o. 116dL 3181 

KoppUa19ka111111or ocb aaod· 
lidor n alcL 76 odl 76. 

1.111ba1tart M 113 T, 1tjlra-
mlrket. 8-cellct, 41/, volt, 

\ ' . 
j 

CyW!Jlda .1111 UfT lr llatorltk 86XIOOX76 mm. Pu
llkbet 111ed handlykta 8 2 6 T, uade WI haad- ocb cykellyk· 
- f6raedd med tjidraade bll-
lare f6r qkeJ. P, It 11.I tor, radio m. m. Pr It. 1101 

--~-.. --~., 
~ 3 

l'lcklllllpll M 131 T, svartladlend, owal 
lim. Atf6ljea av aorlllalbatterl odl ~ 
lllldll•pa. Pril pr It. OtH 

Flcldampa M 1118 T, 1vartlackend, rtmcl 
sa -- Ila, vllvd 6Yerdel. Atflllja av 
prima ,iocu.m.- och aonaalbatterl. 

Pril pr It. 1101 

~.,. :>jjjjw 

~~
·11 - ,-~ .. 'i' ,~ 
~ I = ""'I"/ _, - -·f 

lltaYlampa M aa• T, med hylsa av plit 
kllda med ~a. Over• och underdel 
fint f6mleklade. Pnktlak atrömbrytare. Myc
ket bekvlm lampa alt bllla I handen 'lid 
c'Jkellkalq. Hylsan atorlelc S SX 1 7 O mm. 
(1f61jCI u bafterl och cllldlampa. Pris 8191 

lltaYblltsl .1111 881 T, 61,1, volt, passar tlD 
atavlampa M IU T. "Pris pr at. 0:90 

•• U9T HOT 281T 282T 
T,,.._,, JII au T, av fernlsut trl 

- tr,ck &Y wlt pan1ba. Diameter 118 mm. 
Pril pr at. 0180 

~ JII aao T, av r olerad e1c 
tartende flraw ocli tJper med tryck &Y bea 
Diameter 6 Il -· Pril pr It. 0ta• 

........._. JII aa1 T, av polerat tr1 
olika flrpr ocli Hckert lllidad. Med beatrydc 

Dlnbatallt N 888 T, av llllaaial med 1111- Pril pr It, 01 
Yaltoatakt. Klodcu rlalff air d6rrea 6- Tlldlndla M aaa T, av bnmladcerat 
- och atlnl(IL Pri1 pr at. Otl• med beatJD. 60 -· dlalllet«. Pril 0.8 

- .. -



Wtr•" 328T 2J8T 226T 2:?7T 2:!8T 

Gl!idl3mpa • ,i 328 T , I klot- Vllg11kontakt ,'1 2 26 T. a,· 
form mcd ,tlcnd, spiral, klar. svart por9lin. AvslAnd mellan 
4 volt. Fcir dynamo fyktor. hilen I !I mrn , Försedd med 
Pr ,t. 0:20 Pr du• 21 15 ml'<l •kydd s! att ,j srnlbarn 

Gl!idl•mpa .\l 329 T I lik- llr ström. Pris pr st. 0:35 
het med .'1 3:?11 r. men med Sllckkontakt ,\; 2 2 7 T. a,· 
mattdsat ,ila•. Pr st. 0 :25 svart por,lln, l tl mm. avsUnd 

Pr(• pr duss. 2 :50 mellan stiften. Pr st. 0 :25 

GWdlampa ,\I 21 7 T. I klot- LamphA hrp r opp .\l 22 8 T 
form utan ,p,ts mw llggand, dubbel, av vit porslin "'h 
glödtrld 1 spiralform. För hand. fornicklaJ . må,sing.. Proppen 
och cykelh·ktor. 31/1 vo lt passar all mskru,•a I en vanlii: 
Pr st. 0:20 Pris pr duss. 2 :15

1 
lamphAllare. f>as,an i. stick
proi,p mc<I l !l mm. stifta,·-

Gl!idlampa ,\l 218 T med stim!. Pris pr •'· 0 : 8 5 
mjlllkgla<rdlektor. For fick-

lampor, Finnes i,i 1
1
/1, 21/1 a -och 3~~ vall . _ 

Pr st. 0:16 Pr d11>s. 1 165 

Glödlampa ·" 330 T, med i 
liten Edi,onginl?. Passande 
lamphA!lare ,\} 35:?T. Fin
n<> på 4, 6 och 8 volt. 

Pris pr st . 0 :60 

Try,kknapp , \I 2 1 2 T. av 
fllrnicklad och högg lanspolerad 
mi sing med knapp av s,·art
polrrat ben. forsedd med sih,·cr· 
kontakter. Finnes i rund och 
avlAng motlell, Pr st. 0 :90 

ElcktriJk r·ngklocka J'\J 211 T 
med 7 cm. förnicklad stll
klang. Rollenplatta och lock av 
trl, polerad I valnöt. 

Pris pr s t. 1 :96 

213 T Z I IT 

Vlggko ntakt .,1 213 T. med 
slickpropr>, tillve rkad a,· hArd
gumm, .• 12 mm. avsUnd mel
lan stiften. En bien trevliir 
,·aggkonta.kt. Pri• pr <I. 0 :7 5 

vnggkonta kt .\i 21 t T. "' 
<vart porslin. Passande for -tick. 
konlakl .\i 2 7 T. Pris 0 :30 

Str6 mbryla rc .'1 239 T. med 
kontakter av fömicklaJ mä1-
._i11~, monterad pA ekpHut, storL 
60X7 u mm. För tel lc<lnlngar 

Pris r>r st. 0: 6 0 
SlrHm bry tar e ., ~ 2 t 0 T, i lik· 

het med .\l 2 3 9 T men for 
c11 fe.lninJ?. Plintens storlek 
4 IX 7 u mm. Pris pr st. 0 :t 6 

LamphAUare • \' 
3 5 2 T , av mässing 
med porslin,ring. 
Lite n EdhonganJ?'. 
Pao<ond, lampa .\' 
930 T. 

Pr st. 0 :t5 
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T rans formator • ~ 2 t 2 T. för 
l 0 0/ l 6 0 och 2 0 Il/~ 'i 0 volts 
,äxcbiröm, t O 1; 0 perioder. 
Med denna translorm•tor, som 
kopplu direkt pA bcly,11i11gs-
11ltct, kan man neJtransformcra 
slrömmrn !öl att <len kan an
\ ändas for ringledningar, sml
motorer 111. m. \·ilkct blir ffl}'C

kct blllii?arc 111 element. Uttag 
linors for :1 5 och 8 volt, 
och •r stromslyrkan I amp. 
\'ikt 8 00 gram. Diameter 110 
111111. Prii pr st . 5: 75 

T ransfor m ato r • \J 332 T, lllr 
nedtransformering ••· växelström
me n rå J,elys11111gsledmngc11 tlll 
:I, u och ~ , alt, och ström· 

•tyrkan blir l amp. Vikt c:a 
1 nn gr. Fum~ för 1 00/ 150 

och ~ (l Il/ t 5 Il volt. Uppgiv 
ön;kad voltsränning. P r is 3 :t 5 

T ranslo rma to r .'\i 333 T , för 
netltransrormcring av vixclström• 
men till 8, 12 och 20 volt, 
och blir st römsty rkan 8 amp. 
Vikt c:a ll 1\0 gram. Flnnh 
!ur 100/150 oc h 200/:?30 
,alt. Uppi:iv önskad voltspän
ning. Pris p r s1. 6:90 

T ra111form ator .'1 334 T. , 
,amma modell so m .\i 3 3 3 T 
""" trans!ormtras 1tr6mm,n neJ 
till 3, 5 och 8 vo lt. och 
,trömstyrkan blir I amp. Vikt 
c:a 6 0 U gram. Fumes for 
100/160 och 200/260 volt. 
Uppgiv önskad vo lt,plnnl ng. 

Pris pr st. t: 6 0 
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n~k·rak mo!o r • \) 
2 07 T for ?~O w,lts 
li>i· c!·cr ,ä.,e:Strom 
1/~ 0 I a-11,rall, torn'. 

förbrul.nlug c:a G (J vatt, 
!! li O O varv \ i J 11ormal 
bclarn1i11i:. [11 kraftig 
och \'3 gjorLI n101or sorn 
kan a111 a ,Ju till L r. 
\!a11Jc av m3nga oli ,a 
slag• u1111Jr~ arl, •tsma-
s1'i11cr. l.i11gJ u;om 
axtln l :111 cm., höj J 
Ht',rrn. 

Pru pr st. 2 4: 76 

my,ket l,rartig ko11<tru~lio11, Ek.~!;l•k mol~ r ,\I 20 _4 T D)"na mo · ' ' 33 7 T . ar uv I 
stä:ll>ar horsthrygi:a. Umplig for_ - • Il _10lt, lik-. e\lcr 1·a\tl· 
alt anvärdas t ill ackumulat<>r· strom, t,11,opplas d,rc;<l på he
laddning. Vikt :i, Il J,g. Den J\",11111g;leJ11lngc11_-Am ände, för 
llm uar ~ vall och 4 amp. vi J ilri_,·autlc a~ m111dre arbetsma-
25 U Il varv. Pr sl. 3 2,60 sl,111cr, smargclskll'or m. m. 

Stromforhrul..ning c:a l O Hit 
I ,•0 h3..;tknft, 2ö00 \'U\\ld 

normal hc}a .. t11i11g-. Ko1e'.ilorn 1'· 
eldad. LängJ utom O'ch1 1 :! 
cm., l11\jl !I cm. l'r st 19 :35 

ll .k lrlsk mo t , , , l.l 205 T 
ar i !il.hel med .U ~01 T 
men for J I 11 1olts lik· tller 
\'a:'\.l'lstrom. Plis pr ~t. 19:75 

Elek tr isk mo t ,r • ~ 
208 T .. r I li'<hct m. 
,\I ~Oj T lllcll Öl 110 
10lt, li<· rller vnxel· 
strö'11. l'r st. 24: 60 

O)n, m 1 ,\I 2 09T 
ur I uhl cm!c i Hkhct 
me.:l mutor .i\1 '.!U71, 
den lämnar ,., I :ioon 
,arv I Il 1011 och I 
amp. li:,strö n . Kolck
lorn B·delaa. A11\·a11<lc1 
för l11Jtl11i11g av ack u. 
m,l!atorcr m. m. 

Pris pr ,1. 2 4: 50 

Dy n amo • \! 206 T , 5r i ut
•rc11Je , likh•t rncct motor ., 1 
:!111 1, n.nnar ,ll :1:a10 van 
t1 ,·olt och 1 amp. hkstrorn. 
h:o e!,torn ·vc!atl. An, ä iJc. fur 
l11.df111i11g av mindre ac!,umu~to . 

l ndu ktto n,a pp aral .1· 3 31 T . rtr 111 111 Pris pr st. 19:70 ln d ukt fon '3 pp arn t .I' 241 T. 
i likhet rne I • H ~ 11 T. men ntt""l stor indu'..i:t!r:n .. spole mon-
moutcraJ i brunputc,a:I !.\Ja u. lera.I r ,i e', plattn, dc11 lämuar 
ln~ti plah för fich1amp,battcn. l..r.lltig strum meJ tt1da,t ttl 

Pri$ pr ,t. 3:95 .::....c:..-.,..=-;,. ircklom pshattcri . Rt1:~rbar for 

: 

o i,a -;tronut\'rkor . J·orseJd m. 

(b'I::::.:):= ) t1å ha11J1ag r~~~, 1~~"'~f.'"3;å'k 

--lcI.. -~~ 
l\\ agn el • lf 220 T till-erkad I 

av basta magnds!ål. 1311 stor . , 
och mvckct kraiti~ rna,•uet. T äncs I tsp rovar, . Il 335 T 
U. ugd "t :! cm. l'r st. 0 : 56 är en appara t va ·meJ man k II T ~ndsll hpr ovare ., 1 336 T 

M ai1net ·" 221 T. 1 81 
d !I kontrollera tänd_11in"1CII pa bil- är i likh<l med .\i 3 ;1:; T, m,u 

cm. Pri< r st. ' i :30 I motorn. For 1·ar1e t3n,foln~ upp'. försedd md peunslifl och hll-
• P står en k r aft,~. roJ ~ntsla , 

h\ ag_nef ,\ _2 2 2 T . Lanfd 5 pro\"artn, :dusten lanl!J ;, , lare. Uingd 13 cm. 
crn . Pris pr ,t. 0 : 18 cm, P r st. 0 :66 Pr tlu,s. 6 :511 Pr st. 0:95 Pr duss. 8:75 
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Hög frekvens apparater. 
Högfrckvensstrommania äro elektriska viixclstronunar med hngt p,nodtal, c:n 1-2 
milboner ,axl.ngar pr sekund. Denna ström har numera genom sin må11gsld1ga anvlind
uing allt mera tagit, 1 bruk för heha,1dlmg av miinni,kokroppcn vfJ skilda sjukdomar 
Anvandes u·en , stor 11t,track11111~ a1• lakarc. Hö lreknnsapparatcn är en p! vetenskapliga 

grunder byggd apparat, vilken utstrålar h:ilso
briugandt strö•nmar och ultravioletta slralar. 

Hllglrekunsnpparaf .,: 339 T, 111mo11teraJ 
i en koffert klädd med svart I 1dcrlm11atrnn, 
lädtrha11dl1J! och förnickltde be,lai. Kolfrr
tens storlek I llX2 1x:1 ii cm. Medföljer l G 
elektroder, enl. illu,1ratio11e11, för olika be
handlingar sann c11 in•truklon•b~k. f'ör I l ll 
och ~:!Il \'Oll, lik- eller vaxcl•lröm. 
Pris lör komrlett apparat med tillbehör 

Kronor 8S :
Agentcn!J neltoprii Kronor 5 8 : 50 

Ackumu 

Ackumo lator a,· S\'cas valk.,nua fabrikat. 
Ackumulotorrrna, t.aracilcl bTir större ju 
mindre urladdningsströ,n•tyrkau ar och vixer 
om urladd11in!!'e11 i:ö,cS mcJ pau.;cr. De bcstlr 

(11.:,,trum,·ntcn, med valka sjal~a o_..erforingt1. 
av strömmen ,ker från apparaten till det 
pl f.;ropptn hef111thga sjuka stallet, frambringa 
ttl \loldt glö llju; som har en stor inverkan 
på kro(lfltns all> ors:an. Apparaten anvandcs 
vi~ hch~ndling av alle han Ja ,jul,domar shom: 
n.·u111at1sl, \'ark, astma, isc:h a-.1 gikt, mag-
n, h 111,,:r, i:Juktlontar m. rn., m. m 

Hug·rckvensapp ora t .U :i l n T, .ir i likhet 
med • \i :13 U T, men med C elek trodcr och 
koilcrtcn I storlek 8>< I RX2 6 cm. lnslruk
uonshok med[ö'.ll!r. får l l O och :! !? 0 volts 
lik· eller vax, ström. 
Pri, för komrlell a1111aral 

ÅR'tntens neltopris Krono r 

a t o r e r. 

ntcd tillbehör 
Kronor 55: -

39 :50 

av ,•ai1liga blya:kumulatorceller inbyggda i 
glaskarl samt fllr,edda med polskruvar. Aeku
m ulator • \I 2 '111 T är med trä lida. 

-

Loddning •--1 Utvilndi~a I Spän. i I Urloddningslid mått i mm. 
Vikt i Pris 

N:o i lim. vid url. ström i --
voll med 0,5 amp. amp . Längd Bredd Höjd kg. Kr. 

T 243 2 50 1,2 50 123 220 2,1 I 7,35 
T 244 2 100 2,4 85 123 220 3,2 10,50 
T 245 4 50 1,2 I 100 123 220 4,4 14,45 
T 246 4 100 2,4 190 142 227 7,2 I 23,85 
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Ackumulatorplattor. Kl rl •'* 346 T av svart ccOulold, för 
1nod1rk umulatorcr. Kärld • storlek 21/tX 11 
cm. Pt1 pr st . 0:30 Pris pr duss. 2:90 

Kfirl .,1 347 T. a, glas, för anodackumula· 
tor<·r. Kärlets sln rlck 2 11,x 1 u cm. N:o _HOjd IT ockl ekl 

l mm. I mm. 
P n< 

pr si . 
Pri , rr st . 0:20 Prit pr d uss. 1:80 
PoD1in1bus, nlng • \! 348 T, ror ackumula

to rer . J>aisamfo J(mnm1pr or p • \ ! 3 ! ~ T. 341 T + 
342 T 
343 T 
344T + 
345 T1 

105 
105 
105 
20 
20 

105 
105 
105 
75 
75 

6 
6 
4 
5 
5 

I 
1,35 
1,35 
1,05 
0,25 
0,25 

Prl• pr SI. 0:10 P ri< pr duss. 0 :911 
Gummipropp :\I 349 T, med glasvenllL 

Proppens d iameter t 5 mm. 
Pri, pr s 1. 0:15 Pris pr d uss. 1 ,•11 
SyremHtare . \I 350 T, f6r pro vning av acku

mulatorers laddnings llllsUnd. Pris pr st. 2:80 

RADIOMATERIAL 

GUldJtrilm1balttrl • lf 151 T. 
Radio latyf, 4 '/1 vo lt storlek 
brede! 6 hOjd I !? o och 
llngd 15 5 mm. U mpligt ror 
tn· och tvlrOrn pparate r med 
llgtemperaturrO r. r-.-ormal ur
l1ddning1strOm O 1 2 amp . 

Pri • pr st. 3 : •5 
GIOdstr6msballerl .\1 258 T. 

Radlolatyp. ¼1/1 volt, sl orle k 
70X76 X l00 mm. Normal ur
laddnlngsstrOm 0, I 2 amp. 

Pr is pr st . 2: 65 

Anodbatterl ·" 259 T . 
•Nev• i ro tillverka de av ,·ä rl
dens största specialfabrik, oö ,·er
irälfat I dvä l k vaHtE som ka
pacitet . 
Volup ännlng SO 6 O 
Prl~al. 8: 76 7:1 6 

9 0 1 0 0 120 
1oiu5 1 1 :!J 6 1 t :21i 

Torrelement • '1 2s• T, bl.Ila 
element IOr ringled nlng ar, mo
tortändning, lokalt elefoner, radio 
m. m. Spiunin g l¼ volt . Stor
lek 66Xl65 mm. 

Pris pr st. 1 :915 

R 11. D I O R Ö R. ("Philips"). 

BulHll~:gs-1 -
Ql;.;s p., Olödslr.l I Pri s 1\n- 1\nod sp. I MHltnings- Fur- Inre I 

v i nd· . stbrk- mols16nd Typ 
nummtr ning I i ~ott i a.mp. i volt slrUm ,ll\1\ . I nin~<I. i ohm Kr. 

T 110 N HDL 1 I 0,06 20-150 10 I 9 20000
1 
l\ 1091 10.-, 111 • DLR 1 0,15 20- 150 25 5 6200 B 105 12.-

• 112 • HDL 1 0,08 2- 20 10 4,5 4500 l\ 141 12.-, 265 ~ DL 2 0,08 20-150 20 I 9 9000 l\209 9.-
• 114 • HDL l,1-2 0,08 2-20 10 4,5 4500 l\241 12.-
• 115 • DLR 2 0,15 20-150 40 5 3500 B 205 11.-
t 116 • H 

: -I 

0,06 50-150 20 35 29000, l\435 11.-
• 1 J7 • DLM 0,06 15-150 20 25 25000 l\425 9,_ 
, 118 , DL 0,08 20-150 30 15 7500 l\415 11.50 , 119 , DL 4 I 0,06 10-150 20 9 9000 l\409 9._ 

120 , HDL 3,.-4 0,08 2-20 10 4,5 4500 l\441 1 12._ , 121 , DLR 4 j 0,10 20-150 40 6 4300 B 406 Il._ 
, 260 , LK 4 0,15 50- 150 50 9 4500 B 409 1 l.50 
, 261 • LK 4 I 0,15 50- 150 

I 
50 5 2100 B 405 I l.50 

, 262 • LK 4 0,15 50-150 50 3 2000. B 403 12 50 
, 263, HO 4 0,06 50-150 20 150 150000 1\442 20._ 
t 264 • K 4 0,15 50-150 50 100 55500 B443 20._ 

Typerna A lU, A 241 A Hl ocli AH2 äro dubbel gallerrör . 

K 
Anvlndnlngsbet ecknlnt H. HOglrek vcn, lör starkare. 
KraltlOrst i rkare, M otstlndsrör. 

D Dcfektor. L Llglrek vcnslOrstirkare, 

Alla övriga Philips-rör, slsom växelstr öms rOr och llkrlktarrOr ausk1ll1s pA bcstillning . 
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CLAS OHLSSON & C:o - INSJON 

1,___ ______ ' _N_e_k_o_'_R_a_d_i_o_r_o_· r-.------:;:, 

j Rören äro i alla avseenden fullt jämställda med världsmarknadens förnämsta 
och dyrbaraste fabrikat. Varje rö r underkastas noggrant prov före avsändandct. 

Beställnings- Typ Jlnvändning 
Glödtråden Jlnod- Pris 

nummer volt spänning Kr. amp. 

T 266 I Detekt. & lågfrekv.
1 

1,8-2 1 0,06 30-80 2.85 
T 267 S II 2 3 0,06 3~ 2.85 
T 268 S III • 3,5-4 0,06 I 30--80 2.85 
T 269 K I Kraftförstärka re 3,5--4 0,251 50- 150 4.65 
T 270 K Il 

Vrldko ndensator • \; 80 T, ir 
absolut de11 bästa ko11dc11sntor 
med llni11still11111,: som hittills 
utkommit j mark11a•Jc11. f1111n-
still11ingr11 möJlirTgor prrc1S1· 

011sinsl31111uuc ö.·cr hda skalan 
meJ l111111statl11111gsk11appc11 och 

gro,·i11~talt11111gen sker t111dock 
pä vanlih'1 ,att. fo, men pa dcn
,arw.,"a år ~å att noll!,ap.,ci· 
teten fir rnrcket lite11. Pia!· 
tom• nro av hlnlvalsatl mu,
sinlr och är den f6r•cdJ med 
kullagtr. E11hAls1110111cring. De11 
lr ,ollJ, och genom den euld• 
och :smnrika h11111stiU11i.11gsmcku• 
n15me11 absolut fri frän döJgll11g. 
Passande rattar är • \I l O 3 T 
och l0'i'T. 
Kapacitet I eon. 

t 00 t 50 250 37~ 500 
Pris pr st. 4.95 5.255.65 5.85 6.25 

Vrldkondcnsato r .V 2 73 T 
ir likhet med .\" MO T 
men utan flni11stälh11ng. Med 
.,,,, axel. a 
Kapacitet I cm. 

100 150 250 375 500 
P~ ri-,-p-,-,L-3.~95 4.25 4.55 4.80 4.95 

1,8-2 0,25 50-150 4.65 

\lrldkondensa lor • V 8 2 T 
med aluminiumplattor och atom· 
me a\/ ebonit. Den ir trots 
<ill blll,ga pris välgjort! och 
metl rälli11Jl1r , !~U11gdsförond· 
ring. Utan flninstallni11g. I r. O 
cm. kapacitet. Pr st. 1 :95 

\ 'r iJkondco:~~lor ., · 2 71 T, 
rncd fl"rfi,11,~kiw>r melLu, rotor 
och ~laturplattorn:a \ iU,a aru 
av harJ\ah.acJ ma,smg- pl:i.t. En· 
hit smo11tcri11g. llujJ euJa,t l 11 
mm. 1 4" &'\el. 
Kapac,tcl IO 0 

Pri- pr st. 1 :4 5 
500 cm. 
1: 5 0 

~ 
Vrl dko ndcns,t,r ·" 351 T 

med hög~lanslomicklade bas, 
plntlor. lfotor och statorpl.11· 
tor av h1rd,·alsad mä,si11(. Cc11-
lrollastsattnlng. Kar a llet 6 o n 
cm. Pri• pr ,t. 3 :95 

·~~ -~· ' ~ . 
Blockko ndensalor • \1 7 8 T 

I\ ' prima ,vensk tilherk111ng, 
mont<rad p4 cbo1oitplatt1, övcr-
r;;ida a,· alum1111111n. 

Kapacitet i cm. 50 100 
Prlspr st. 0:~2 o::l"ö 
2 0 0 260 300 
0:3li O;{O O:~ 2 
!iOO IUOO 2000 
u· tö u.a U:50 

Stnnlol .'\i 79 T (lc1111follum) 
alt an\·äm.las vid li11Yf'rk11111g 
av blockkou,Jeu,atorer m. m. 
Siij, -s I ark storlek :I 6X 6 Il cm. 

Prb pr ark 0:20 

lsolllpbtlo r .\J 10 2 T. av 
S\arl finpolera l Lollt. T)Otk
kk -l mm. Plattorna kunna 
Il! i varje ön<kaJ storlek. 

Pris pr i,vdm. 0 :70 

T elefo nfördel ,,. .,J 96 T. 
med stift p1,s111dc till hylsa 
:? :? T od1 l Il 8 1, for lnl.opp
h,111 av 6 st. tc!cloner for
ulcklad. 

Prit pr par 0 :55 
Telelo nlllrdellr c ,\ 97 T. i 

likhet med .\i !16 T men för 
i11koppll11g av .J. st . lekfo11er. 

Pris pr par 0 : 4 5 
0 ----------------_--: 7:::3::--_----------------



CLAS OHLSSON 6: C:o - INSJöN 

Hon.ycomspotu rne:I l<a~• i:et -
fri Il d11111g. M,,ntcradc mcJ 
stirk~onto~t och l,m11al<thyl,a, 
.,1 \"ar\' VAgl.iugd Pri, 

:lST. :!6 1:.?n :lö0 0:86 
:i0 1 . . 1r, liO-t110 0:90 
tO T. r,n 240-7~0 0:95 
·11 1. ;;, :l:I0-1020 1: -
12T. lflll lnO 1400 1 :1 0 
4:11. 1:011 UOU-2100 1:20 
·11 1. ?Ull \11111 ~~IJO 1:35 
'1li1. :?~O 1200--:l'iOO 1:50 

' 
---Ä 

j 

Spolr:lr • \I 100 T. av lsolit, 
liimrligt för ,·ariomctru, av· 
Slämning-;spolar m. m. Gods
tjocklek 1 mm. LangJ 1 0 cm. 
Vtlre diam. mm. 10 30 
p,r,;--pr st. o 2.; o:-:rö 

10 iO UO 70 
o·IT o: 1 ;.~u, ,2---i'.i:tio 

Sil !10 100 
0:70 ~ O:~n O:~!,..;Uc----

Spol rllr . \I 101 T , ir I llkhtl 
md .I! 1 0IJ T men 15 cm. 
llng11. 
Vttr~ diltm. mm !?O SO 
Prf-. pr st. --o:;l5 0:1:; 

10 60 60 70 
O: 611 u:lix--fl:~: !Hl 

~n !JO I 00 

o:!1,; -FTtt 1·2:l' ---, 

1 ~1ffiumlllf {O 

Axel .\l 294 T, a\' ,,·ar\'aJ 
måssiltJ:", mcJ t\'i s.örrc och 
hA 1mndrc mullrar. L1mplig ttll 
1ntc111hpolar1 variomrtrar m. m. 
försedd med ,to~p. E11hals
mo11taic. Får ratt med 1 ," hål. 
Axeln s hela la:ig.l 16 mm. 
Pr st. 0 :35 Pr d11->. 2:95 

• Våg11:n~ds'<oppt.r• .,· 85 T 
meu i hantahtcr 1 Cö .. 111nntc:ri11g 
under p111clc11 • . \11.!d J ," axd. 

Pm pr st . 2:15 

\ 'Ag'.finf!ds'<op, I r: .1· 86 T. 
med 1 :! kontak·cr. .\1ed t 1" 
axel. Pris pr st. 2:70 

.;5 T 

Spotl .ste • I! 55 T. a,· cbo111l, 
rotera.I mt•d kon•11,1h)lsa nl'h 
still. Prh pr st. 0:50 

Spotl"al~ ,\" 247T, av ebo
nit md h'å konlaklhylsor pa,
~au te , an1i~:t tr1efonhyl-..or meu 
l mm. hål. Pris pr ,t. 0 :45 

Spolhå l!Jro .11 185 T. av 
mä\ -in$!. fint fÖ'TH ~l.1J och 
polerad. Mylsa och ,till med 
ha muttrar. Pris pr par 0 :25 

+~~ 
:?!12 T :?!I~ T 

Spo'hA:I .r o • \; 58 T. med fin-
111-t•ll,uag, av pr,ma polerad 
, ho111t, me'alllelorua fi 11 för
nickla•Je o.h polerade. En fast 
och en rö:-.i ~ hallar« fäitadc 
pl cho11i1~ru11dpla11,. I O cm. 
1.lng in<läll11ln1:sarm med I\'· 
,kr111 bu chn111tk11opp. 

Pris pr ,I. 3:45 

Slrömbrylar ~ .\: 292 T med SpolhA'hr. • \; 57 T ro lig 
löstaghar nyc~el. Enhål,fast- av prima svart ebonit I 0 
,attning. En liten och trc, ·!i~ cm. 1111)!! •l,aft 111,:tl ebonit
modell. Pris pr st. 0:45

1

, handla!{. Alla metalldelar ini 
lörmckladc och polerade. Pa.s-

_S:römbr y taro .\~ 293 T. fiir- 1 sar tlll hlllarc .IJ 60 T. 
111,klad och ~o~glanspolcrad, Pris pr st. 1:75 
Med en rlll och en svart iryd<· j 
knapp. T>l(lolig. 

Pri, pr si. 1 :10 

• • • 
Spo!hA'.I .r, • \i 56 T. av pri

ma s,·art ehouit. Mttall lc'arnn 
förn ickla Je. Fa,t hllarc. 

71T 2libT I l'ri, pr ,1. 0 :85 

Reoslal • 11 71 T rakti,k · Rör ' All :r, .\I 94 T •.~: ebo111t 
konstruktion, enlu\1-.fastI'attniug. mrJ isull'r:ulc hyt~

1
or, f1adrande 1 

furnes i li, :.? o och ;HJ ohm. \'lng,cnom _1111.<r_?foneffekten 
Me I 1 .. a,cl urnh 1\ip -<. Umph;.: fo r tk1ektor-

• l'ri.' ~r ,1: utan rnll 0 :65 rorel, Pris pr si. 0 :95 

Reostat .1· 288 T l!edizrn I 
konstruktion mcJ lliH orh mjuk 
J.;.in.i•7 • Enhl:sra::.baituing- Mrd · • • gra crad ratt från O 1 U • 
rinn" , rå 111, 3 ll och I n ohm. 

Pri, pr si, 0 :85 

• 
R örhA I r, .\; 356 T, av ebo

nit md i,olcraJe h\'lsor . 
Pris pr · st. 0:45 

R örhå I r, • \; 95 T. av b3ke· 
1 

lit, 111eJ f 1:iJra1de hvl,or oeh 
ut:örJa i ett ,tycke med kabel-, 
•korna. Den !fr fö·.eJd med R,ost : t 
blJe lö 1- och skruvan,lulnin):. monta 0e. 

Pris pr st. 0:65 ohm. 
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.,, 355 T , för inne
Finnes i G och 3 0 

Pris pr st. 0: 80 



~ w i 9 ! i 
~31~ T.186 T2.48 T 17') 

Kabe:sko • r 31 T a,· massu,g, för Jo:ln111:,'. 
F111nc, I 4 ol 1-.a t,·p•r. Pri< pr tlu·,. 0 :25 

Anotlpropp • \' 186 T. metl gängad ebonit
knopp. Pa»andc i byborna på anh~a a11od-
bath:ncr. hnnc~ 1 far •crna röJ, S't'&rl gul. 
blA orh grö ,. l't1< pr st 0 :10 

Pri, pr du-.. 0:9 5 
Kabelsko .,, 248 T. fö·11icklatl. med i:•'•· 

hthandta, • Finne färgerna "' art och rö:l. 
l'm pr si. 0:10 

Kopplt ngs~ll mma .,· 179 T , av ma-sini>", 
metl t,4 skr uvar. Pris pr si 0 :12 

mm.@@iildi414GifG-4biiii444iiil!Y .. A,i;::;a @ @ 
M!ls·•~l!sbull .\. 278 T. hell gångad . Urov· 

lek 1/R" . 
Lånird In 
Pri, pr SI. D I ,; 

~o cm. 
U:26 

m.hsing. 6-kantig. Mutter ,\' 279T. a,· 
för l i8'' skru,. 

Pris pr duss . 0:30 
280 T. av m5s~ing, för 

Pris pr tlus• 0:12 
M utlerblrlckor ., · 

1/ !$" sk ru,·. 

EE 1] ( • 
Mäs,lngs rör .V 192 T, med 1 mm. gods

tjocklek utmn ~ och :~ mm. ,om har U, l li 
mm. go.lsljocklek. S:iljcs , lan>?dcr .ä 2 ö 
cm., endn langder på be~_Jallning. 
Rllret, dlam. I mm :I 

Prisprl.in gtl 
6 G 1 

0: 1 n o, 1 2 
!j 1 () 

Q:22--11::!,i--O;:lO 11;:lf,--(J: I 0 

Anlcnnspolc • \I 84 T, mcJ ålcrko pplings
spok. Den ar li11:laJ pi rör av »·art pcrti
tutx mcJ l1kr.:.0111spw111c11 l<oppartrad på sta
torn och Attrl.oprlingsspol<n. Slatorn har 7 
uttag oc:h täcker med en ,500 cm. kontlcn
sator ,Aglonl{Jsområdct I 50 2000 meter. 
E11hAl-,mo11h·r111g. l>assa n.Je ratt .. ,; l 03 T. 

Pri> pr st. utan ratt 3:60 
Anton nspols3h .,1 353 T. består a,· alla 

erforderliga delar, såsom trld, rör • och axel, 
som .rfordro, rör all tilf,crka en antenn
spole i likhet rneJ .U h I T. Pr ,als 1 :95 

CLAS OHLSSON & C:o • 11\'SJON 
C 

Kondcn satorp lål .\' 274 T. av o, I ii mm. 
tjock planat! ma,,in~spl.it för vridkondcnsato
rcr. F6rdclcn med mas,inl{SPlåt är all man 
kan !öla den, ,·Hkel ej gar med alnmin,um. 
Den rörliga skivan; storlek G~x:1? mm •. 
hllets diarnclcr i mrn. Pri• pr st. 0:05 

Pris pr dus .. 0:50 

Kondensa torplåt .,, 275 T, fa\la med tr e 
3 rnm. hll. Skivans storl,k 8 3X 1 ~ mm 
Pris pr st. 0 :06 Pris pr Jnss. 0 :60 

Mclbn!Hggsb r lckor • \1 2 76 T. av må· ,hu, 
för rotor. Tjocklek 2 mm Diameter I r. mm , 
hale6 <.ilarnc1cr T mm. 
Pris pr st . 0 :03 Pris pr duss. 0:30 

Mcllan lfigsbrlckor • \ · 277 T, av mas-inJ:, 
för stator. 'tjocklek 2 mm., diameter 7 mm., 
hAlet. tliamcter :i 111111. 
Pris pr si. 0 :02 . Pris pr tJu.,. 0 :15 

Kortslutn lngsb nc. l .,; 191 T. mctl fjädrande 
:;till hårdgummiknopp, ! !I mm. shh av,tind, 

Pri• pr st, 0:15 

Batle rlk!Hmrrui .\I 249 T, nv mas,in,;, för 
«rickoppLing av f1cklampsbaltcn11, med hll 
för anotlproppar. Pris pr st 0:06 

Pris pr dll'ls. 0:60 

Boltcrlk!Hmma .'\l 180 T, av mässlug. 

Skorvh\'lsa . \1 
mou me'lallinlägg 
bananstllt . 

Pris pr st. 0:10 

189 T . av firra.J gablil 
och hll pa;,nntle vanH11a 

Pri s pr ,t. 0:1(1 
Pris pr dus;. 0 :96 

lsotatork cdja • '1 296 T. med g:1h a111,c •d 
krallil,' fjaJer och 1,•1 rorolln,i-ohtorer. 

Pri, pr st. 0 : 80 

., 1 63T. .,. 
fur ledande av 

Bi 
masslng 

ante1111e:11 
Anlcnngcnomlörin~ 

mea ros av cb~nlt. 
genom \'igg. 
Langa i mm. 200 !l00 
Pri, p;- .-t~.--------o,.;o ___ O:G5 

(&l~;lfF l 
Knh-omkMlare .'J 299 T. med bii,tskydd, 

på porsllnsplalta. Pri; pr ;t. 0 : 85 
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••• I 03 T lOJ T 106 T IOliT-10,T 2VO T 

Rattar 1,· ba k elit , gjutna i I Ratt ., 105 T, av,edd för 
,tt stycke. med metallbuo;.smng reostat.. potentiometrar m rn. 
och för•cdda med skruv for 4 O mm. dlam. Rorrade för ·~" 
ra,tslttning. axel. Prh pr ~t. 0 :4 5 

Rattar .'1 103 T. graderade Ratt :v 106 T. avsedd för 
lrln 100-0 över halva om- fininställning m. m 3:! mm. 
kretsen. för 1.'<" axel. diam. Borrade för 5/ 'J 2" axel. 
Diam. mm. 50 75 85 100 Pris pr •I. 0 : 35 
Pr is pr ,1. 0.b5 O 75 0.90 I.-

Ratt .\1 104 T. graJcrad frAn 
1 0 - 0 över '/• av omk rctsrn. 
6 0 mm. dlameler . Borrade för 
1/," axel. Pris pr st 0 :65 

Ratt ."1 107 T, usedd för 
fininslålh1111g m, m 2 7 
diam. Borrad för 5/ 3 2" 

Pris pr st. 

--· Ugfrekvenatran;lormator .\I 
T284N, •Phllif"' typ 100:1. 
Genom användning a,· ett helt 
nytt material för blde kärna 
och lindni111:ar har del lyckats 
Philips konstruera en mycket 
liten transformator, som nära 
nog nltt fufländ11ing. Om,att. 
111ngstal 1: 3. 

Pris pr •l. 18:-

Ug frekvenst r an,lorrnJtor •Ori-
ginal Wtilo är numera så alf
mant bekant och vnlk'ind för 
apparatbyggare att detta namn 
garanterar Cörstkla sig kvalilc. 

.)J T 281 N, kapslad med 
dubbla kopplingar, , lkl 2 G 5 
ttnm. F11111c.."i i oni,,ittmng:.tal 
1::1, I I och 1:5. 

Pri s pr st. 7 : 50 
., ; T 282 N, extra kraHlg, 

karslaJ dubbla koppliu~ar. Bc
,iucr hög lju .btyrk•, (ullkom
lig tonrenhet, vikt 3 7 0 gram. 
FmuL~ t om-,,titt11111g~t.ll 1:3 
1: t , 1 · 6. 

Prl3 pr st. 9: 50 

."\:T 283 N, kapslad, 
kopplingar, vikt G O U gram. 
finn<, I om,altmngstal 1 3 
l: 1 och l : ö. 

Pri• pr st. 13 :50 

Blockk onde nsntor, helt lnkapp
slad sqHd och kraftig konstruk
lion. StAenJe modell med kl.im- 1 
skruvar. Kapa,itetstolerans plus 
ffllllU!f 5o . -----~....,, .. ... . 

.\1 301T, 2 ~Id. 1800000~< •• , ... ... . -

cm. Pns pr st. 2:35 Kfämmn .\J 295 T, f6ruick lad 
.'1 302 T. t mfd. 3600000 med stark f/·adcr, hylsa för 

em. Pris pr st. 3 : 85 bananstift. Pr s pr st. 0:15 

000 

Ratt ,'1 290 T. av bakelit, 
gratkrad tl-0 Ö\'Cr • ', av om
kret,e11. För 1 1" axel. LllmpMg 
för \'lglängdskopptare. 

Pri1 pr si. 0 :50 

2UIT 289 T 

Mikroratt • '1 291 T, av svart 
bakelit. Ut\'axlingen sker ge
nom !rik tirnukoppling varföre 
den är fri från alf döJgAng. 
Skalan ir graderad frh 0-
100 och I 110- 0. Diameter 
I O cm, Pris pr st 2:95 

Flnl11,t:illnl1gsk0Jpp • 'J !189 T 
med gummilri.~sa som löper mot 
kanten pi en •törre ratt, dl 
man erhAl!,,r enk lasle llnin täll
niug~anurtlning. 

Pris pr st. 1: 05 

Anod'Ada :\1 144 T. för fick
lampsbatterier, av s,artl:l ckerau 
pllL lock av lrii med propphdl 
och 111, äntligt ,soicrad rned ,m
prtgncrad pa:,p. Mvcket prak
li k batterLrna hopkopplade pi 
dt ö~onblick nian loJning och 
mc,I flera uttal! för oLiko SP311-
nl11gar. Ocdi 6ct utförandt med 
plau for i4 ,t. batterier 3 G 
,olt. Pris pr ,1. 2:65 

Anod Ada , Il 145 T, I Hkhct 
med • \l I 4 I T men plats för 
1 1 st. batterier 6 3 volt. 

Pris pr SI , 3 :75 
Sto ppk ondenu tor .\1 300 T 

för am·ändande av lju.J,,dnlngen 
till antenn, med två olika kapa· 
citeter om 300 em. och 1000 
cm. Pris pr at. 1: 05 

Skyltar .'\i 357 T , av svart
lackerad p!At. med text Antenn, Anod !Ada ·'* 148 T. I tikhet 
Jord eller Telefon. Alt fast• I med .\J I t ,IT med plal> för 
klämmas under fliuscn pl kon-, 2 I st. batterier 1 0 lj volt. 
kontakt hylsorna Pr st. 0: 05 Pris pr st . 5: 85 
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I 7 J 8 19 

Po lsk r uv • \1 16 T. med rast 
hult och td muttrar. 
Pr st. 0 :12 Pr du, s. 1:20 

Po'skruv .\; 17 T. mcJ 16 
mm. IAnl! bullskruv. 
Pr s t. 0 :12 l>r du,s 1:20 

Po'1kruv .\! 18 T. med fast 
trä kr U\'.. 
Pr ~t. 0:10 Pr du,s . 1:-

!!O !!I !!!! 23 
Polskru, .\i 20 T, ulan hll 

med fast bult och ~ mullrar. 
Pr st. 0 :1 5 Pr du ~s- 1:40 

Polskruv .\l 21 T , med hll 
ror stickkontakt .\l 2 8 T, m<d 
:! st. 6-kanliga muttrar . 

Pris pr st. 0:20 
Hylla .\1 22 T, m«J 2 st . 

sexkantiga muttrar. HI I pa,
samle till bananslift. 
Pris pr ,L 0 .07 pr dus,. 0.65 

'Ko ppUngnkr uv . \l 19 T med Konhiktknapp .'\l 23 T , me<J 
tvA hil. !! st. muttrar och brlcl.a 
Pr st. 0:12 Pr du.ss. 1 :20 Pr st. 0 :07 Pr duss. 0:70 

ll!f"'' K(!ntakthylsa ; U 187 T. av 127 128 l2~ 
rörn ock lad ma»lnl! med gala-
htriug nppt,11, hAI för vanliga Suckkontakt . • \I 27 T 2-
banansuh. 2 muurar . finn es i pohl!. Pris pr st. 0:55 
farg,•rui rött och ,vart. Mell Bananstf(t .\f :il8 T med fjä· 
löJnahb. drnnde shrt. Finnes , olika 
J>r st. 0:10 Pr du.ss. 0:90 'r:rger,. 

0
.
08 

p d 
0

.
8 

Kontokth)·lsa • \! 188 T , av 
rörrucjkhd ma<,ing med 2 m utt
rar. I lli pa, •nde \'anliga banan
stift . Med löJnabb. 

r ~ . • r uss. • O 
Bannnstlll ·" 253 T. med 

bananen I ett stycke. Med 
,::alalithamltaci i sorterade färger. 
Pr st. 0:06 Pr duss . 0:80 

Pr st . 0:07 Pr duss. 0:85 Bannnstlft .\i 313 T. med 
I 5 mm. llng ging och tn 

muttrar i stillel för handlag. 
Bananfjädrar av nysilverbleck. 
Lilmpl. till kortvlgsspolar 01. m. 
Pr st. 0:15 Pr duss. 1125 

LamphylH • \! 250 T, av för
nicklad mii>,ing, med IOdnabb. 
Pusar 1111 kontaktstlftcn pl 
radiorör. 
Pr ,;l. 0:07 Pr dUSJ. 0:85 

Kontakthylsa .'1 251 T. 
Hda hylsan oeh muttern ir av 
galalit och lnuto försedd med 
massing~btt,;sning passande van· 
liga bananslift. En nyhet, som 
alla radioamatörer vinfat pi. 
Om man an,·lnder denna hylsa 
behövs ej någon ebon it panel. 
Finnes i röl och svar t !arg. 
Pr si. 0 :15 Pr duss. 1:50 

12 6 
Sllcl<kontakt M 28 T , 3. 

polig, av ebonit med fjädrande 
still och sk ruvar för fislande 
av sladden. 

Pris pr st . 0:85 

Kristall .'\i 286 T, •Galen•• 
är en extra prima kristal ~ lt
!öljes av en silvernll. För- Kristall M 77 T. •Pe rfekt• 
packad I trevlig kartong med I ir en billig men ändock fullt 
celluloldlock. brukbar och god kristall. 

Pris pr st . 1:10 Pris pr st. 0 :35 

CLAS 0HLSS0N & C:o • INSJ0N 
0 

Krlslalldclektor • \j T 2 85 N, 
H11irter Ess•, av svart Alpha

hakel it. 1"y au1om111,;k deiek
tor pJ 1·Uken det hesv:irhga 
sökandet med kristallen bort
fallit. KriHallen är skvddod av 
en gc11omskinll~ cclli,lo,dklpa . 

Pris m<d kri,tatl 3 :-

Krlsfalldelektor • 'lf 72 T lfg. 
gonde modell med stickkon
tnkter, glassl,ydd, dubbel skruv
lllSlälbung av sökaren med ebo
nitrattar. Kän<llg kmlall in
sa tt I hAllllrcn. Prh pr it. 2 :2 5 

w 
Krlst nUJetcktor ,'\I 7t T, av 

mas ,ing, skål med 3 skruvar 
för li,,,tancle av kristallen, arm 
med ebo1nthamftag, stkkkon-
takl er. Pris pr st. 0:55 

~ w ~ 
Krlltalldclektor ,lli 354 T 

av förmcklad mii>slng. Skruv as 
fast i panelen . försedd med 
ebonithandtag och kulled . U
tan kris tall . Pr st. 0:35 

Kristalldetektor ,\i 73 T med 
klinsllg kristall, monterad pl 
ebonitplatta med stftkkontaktcr, 
dammskydd av glas. Förnicklad. 

Pris pr st. 1:30 

SOkarnAI ."\f 287 T. av sil
ver, konisk spira l i gtast ub. 

Pri s pr st. 0:20 

0------------------_-~7~7=-_------------------o 
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1f T l; 1' 

T.1~3 Tl64 T.254 T255 
Skru,· .,i 183 T. av mässing, 

lim 16nu,klau och hug~bns
J>OkraJ. TrägQngau. Kullrigt 
16r,änkl hund, 

i1·i 
Jord!cdnml!sklämnu .,. 75 T I :?Il T su r 1, IT 

längd i mm, 13 I i 2 0 

"' "'"""'~• att lasta kring ,at- Kontaktarm .'1 29 T mctl 
ten- eller gaslcdnin,r. Mvckcl fiadrauJc arm, lurnirld><I (bo
prai-llsi-, Pris pr ,:. ll:l 8 nltralt. Passande kontaktknapp 

~.! T. Pri\ pr st 0:75 Pris pr du», 0:30 0::1:; O:JO 
Skru,· ."\f 18 4 T, al' mä,,ing, 

11111 förnkklu.l och polerad, 
1'"11llrlg1, försinl,I hu;-ud. Jirn
gänga:I samt för<edJ med tv! 
muttrar. 

Stopp•tllt • I 30 T . a, ma--
- - •ing, iö •1! I-lat. Pr st. 0:05 

Kontaktzrm .,1 181 T. av 
~ - _ - fint förnirklad och blankpolerad 

mass111,::-. k11ar1p u• cbomt. 
Lnngd i mm. l 5 20 30 Jordlcdn :ngskllmmn .,1 368 T 
Pnspr du;;s, 0: ·o 0.42 0:·15 av lurtcnl jirn . Prisprst. 0 :35 

Trcskruv .11 Il 54 T, &\' Sl'art
oxi:Jerad 111,1,q.,in!{, med G mm. 
försänkt huvuJ, 
Uing-d I mm. ~ 0 3 0 
Pris pr d,.. . o a o O: 1 o 

Trrskruv .\i 256 T. a\" Sl'arl-
oxi'lcrad mas-.ing, mtd i. 8 
mm, försunht huvud . 
Längd I mm. 1 0 16 
Pm pr du:;,. 0:2/i o:18 

4 
Over"l!r"ngsdo,a ., 311 T 

I u~~en• fcir ö,·erförint{ a\' gram. 
Gal'erlltka :11 303 T. 1.oevc , mofonmu,i,<en i:enom raJioap
,,ro inneslutna ; ett (ufttomt paratcn och i hoglalarcn, mu
glasrör och aro därlörc okan,- ,ikrn blir dl lunlnanwlirt 
liga for lukti.~he!. f,nne på ncker och fylll){ samt dubbelt 
I 2 3 och o megohm. kraftigare. Varje radioapparat 

Pris pr st, 1: 45 meu lågfrehcnslörstärkning ka11 
Mot.s•And .V 304 T, •Loeve ~f.:;udu oförändrad. Beskrtv-

aro urnt."'ilutna I ett lufttomt medfölJerPri pr st 13:50 
glasrör. Finne• på 1 0 2 0 I ' 
-1 O, 7 o, 1 o u :? o o ocl; Koppllngspropp • Il 312 T 
500 tu,en ohm. · passar , vanlig rörh4llarc, 

Pris pr st 1:46 eukla•te satlet lör iukorphng 
ft\otstlndstråd ,,J 305 T av ljulct I lurstärkaren. 

molstAnu·pr meter !?GO, 1000 Prl. pr • t· l :5 o 
och :!llOO ohm. 

Pris pr mtr 0:65 
s :111mo a'And .,. 91 T stav, 

finnes på I, :! och :I me
gohm Pris pr st. 0 150 

Ljudd osa .-w 309 T. U,sc
nola• ar oo.ertr:illad för lill
vcrk11mg av så.\'äl kon· som 
tratthögtalarc . Den är för,;edd 
med o>anll1tl krafoiga magneter 
av ... oecial,t/11. Två ritnonl!ar 

Pot enll om eter .,, 306 T. rneJ 
,kvddsbanJ. Med•.," axel. fin• 
ne; på 500 och ~IJ0 ohm. 

Pris pr st. 2 :10 
Poten!tomoter .\.' 307 T, h6~

ohmL~, a1n äm.1~ \·id rcl.!lcnug 
a,· )juJstyrkan då grammolon
mu-.ik 0verföres på clcktri-,~ 
vag ,n. m, 600000 ohm 

Pris pr st. 4:35 

lh,~ 
medloljcr. Pris pr st. 12:15 Hillare ,U 92 T. tör gallcr-

Konnrm .,· 310 T. lor Lossc-J läckor och silitmotst, ud. Med 
nota• !juldosa. Pr st. 1 :- lornicklade fjädrar. Pm 0:26 

- 78 -

r>11s pr ,t. 0:35 

ro&2 T2!)2 
Antennl,ot.t .r , I u 6 r, nv 

pors 1111, ,t,,rfck 3 oX t U mm. 
f>r ,I. 0:06 f>r du,s. 0:65 

tsolall n ,k rok • \! 182 T, av 
rna~sing mc'I 110rs.i11 1,0L1tor. 
A11\·a.uJe, för nomhu antcmL 
f>r si. 0:08 Pr du s. 0:75 

Anlennklilmma . I' 352 T av 
md,c.mg mc:-J ~krm. S;tkra,te 
fö,b:11J11iug för a1th!nnlman. 
Praktisk. 
l'r ,t. 0:10 Pr dus,, 0:85 

Schelllk .,1 314 T. oumbar
l1gt för i-;olcnng genom pA· 
Uryh mng l'i J l.udrur,g av mo-
torer, transformatorcrk spolar 
111 111 Pri; pr llas a 0:50 

Cell h>!d • I 315 T, flytande, 
larl()u,t Oumbarugt , iJ hl~ 
vrrk11111g: av 3lln sin{! spobr 
för radio. Pris pr flas a 0: 7 5 

S}slo "bx rör .1· 193T, lör 
ho!cru,~ a,· hopphn stridarna. 
I liUlR'dtr pi (I O cm 
In re diam. mm . I !? 
Pris pr Jan~d 0 25 0:30 

Glimmer ., 194 T. lor mel
lanlagg blockkon den,atore r 
m. m Salte, i skivor storlek 
ox 1 O cm. Pris pr sl,iva 0:20 

lsok r nl(sband -~ 1 95 T 1 il 
mm. breda och ö melcrs langd 
1 plåta,kar 

n1n. 
S\'llrta. 

Pris pr ask 0 :4 0 
Pris pr ask 0:36 



l 
I 

Hörtel, 'on , I 176 T, ar en 
dubh,·I l.örlc e·on med hu\'Ud
bygcl a,· lackera•, r 1kelt stAl
hanJ. Tc 1c!o11doour11a aro av 
,;;vartkri,;'alle,t-ia I alumi.11u:n, 
uro11111usslnr11:t t, 2· 111111 i tli.1-
metcr orh Il.I cr!(ak av hArd
~111nmL lt.·IL•fo tc.1 :i1". trots det 
kollo,.111 bil iga pr ,cl •.alkon
strucraJ och omlvckt. f \'Bli• 

li,:a h•nJcln ko,tar en llknand,· 
telefon min,t dubbelt. 

Pris I"' ,t, 3:50 

Tele·on•n3re ,\: 297 T. lanl!'J 
11 o cm. Pris pr st. 0:75 

H6r tc!elon ·" 174 T 
Han,eot• duhhd hortelcfnn, 
I OIJO ohms motst¼nJ. Konstu. 

erad enlil!'I Telelu11ke11-pate11t 
med reglerbart membran. Svarl
krblalll,era•Je IJuJJo,or a, a lu
minium, enkel stålb.1mJ,b)·gc:I 
Vikt endast l S Il gram L>cn 
är mvckct kan<li~ och där· 
före lämplig för krl,lal~ odi 
tnlornpsmolla~are. 

Pri• pr st. 8:75 

Hör te lefon .,,, 308 T. är 

, _________ _ 
1 Nyhet! ! . i ! B 11 d radloappa- 1

1 : raten "ROKA". 
! Med denna bildradio-, I 
i apparat kunna de dag-
i liga bildsändningarna 
i motlagas (rån Berlin, i 
i London, Königswuster- ! 
i hause n, Wien, Buda- ! 
i pest, Daventry, Paris, i 
i Posen, Rom, Barcel ona i 
: m fl. Bilderna bliva ! 
i lyd iga och hållba ra i 
i , ulan någon elterbe- : 
i handlin g. Apparaten f 
i är mycke l enkel i såväl i 
I kons truktion som an- ! 
i vändnin g. Broschyr i 
j med avbildning, be- ! 
i skrivning och pris sän- ! 
L~ . .!'":"~~gära~"!::.~:i.~:.J 

Ask,kydd .,, 298 T. • Thu
bor • tj.lnstgor a·, en .. om an· 
tcnngcnomförin~. MeJ fram· 
s13.llnu:let av denna anorduiug 
har lorenats l\'ännc for radio· 
mottagning o u11<hlkl,ga de1aljcr 
av hug.ta hetydcl ;e , ett nnskc 
mll, >om b.ngc U)rele5:at. Dctto. 
åskskydd är de l m«t prakti,ka 
och cflek liva skydd filr a,kan, 
h.irjningar, som hilhll, utkom
mit i marknaden . För upp till 
9'' ,,agg. lkskriv n tng mcdlu!Jtr, 

Pris pr st. ol: SO 

H6gt , l.rsy,tcm .\l 359 T. ä, 
et1 dubhcherkande magnet-,·,. 
tcm som lä:npar ,L: ltir :illo 
,orts konhogtalarc, Det ar en 
mycket enkel slik for en ama• 
ior all med della sy, tcm •J-tlV 
bygga 91g en konhi'•;italarc och 
blir ljuJet lika med e11 fahr,k,
gjord. kilning p¼ en konhol(
talarc medloljer. MagnctSJ'>tC· 
nict lir i lorhlllanJc 1111 kva
litfo kollo,alt bi'l.gt . 

Pris pr st . 7 : 85 

Spolsats .,1 321 T >All\'å,;<> 
vill,en mojli~g6r for var och 
"' alt bygga ,iJC en :1-rors
mottagare med vilken man kan 
l)".-1;11a på alla val(.c:111;:-Jer, fritt 
~ Il till 2 2 Il Il mc1cr. Vid 11101-

taguiug pa korta , ägor, 2 0 
60, tilllrcd,läher den de 

hogsta fonh111gar, då dcu inte 
t"lh ovcrtraUas a\ eu super· 
h)'lcrooync . Sa1sc11 b.!SIAr av: 
I lov-lo, -spole a,· por,&n för 
:! 0 6 U mete r , l ,polc lor 
200 600 mrttr OC'h CJI for 
,:on-2~ll0 meter. 1 ,p<Jlh!l
lare a, porslin, I vriJl-.t>ndcn
satur på I ö Il cm, for åter· 
kopplingen, 1 hy ~gnadsp lan 
och bru:.t,anv i .. ning for mon tc· 
ringen. 

Pris lor hela satsen 16, 50 
rn 1clcron, «>m man blir be- Ljuddolla .\: 172 T, hell a,· 
liten med. Det är en kvalitets- ebonit, den är av-edd alt på· Hög ta l.lraladd . \ • 9t N, ovai, 
produkt trob det billiJia pri· montern, vanlig grammofon d:l metl brwu glansgarn omllalad 
,et. Hogsta grai av 1,aushg het. denna lJanstgur ,om hög1alarc dubhcllcdarc, ena lc~aren niarkt. 
Stora oro11n1ti.;,lor. ljuJdosorna Den gi"er tll rent och mycke t I An, and,-s når filra I 11111' led
och oro111nu-.Joma a\' maho1111y. kraltlgt ljuJ. S1allbar for oliJ..a ning önskas till hoglalarcn, 
färgall trollt. M,,Lstlndet •rl llu.Jst~r~or . lJuddo,an, diam. tamp/i,: aven 1111 manga ondra 
lOIJO ohm. Pr st 5:85 ,ll't cm. Pris pr st 10:75 äm.lanull. Pris pr mcler O:ol5 
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Rad omottagaren "D U X" 

1930 års modell t lyxutförande. 

( denna serie motta-rare iiro 
li glorlll!ltprind~ns a lla förde· 
lar utnyttj ade till det yttersta . 
Genom tll s innrikt konstucrat 
spolsystem kan effektiv mol· 
tagning ig a rum pi htla vig
längd somriJct I 10-2,000 
mt ter utan spolbyte. Du, mot
ta~are äro for,etld a med ,i
\'al rak som apenodb.k an
tennkrets, varf or de stl p4 
hnjdpunl-tcn av fffekti\ltet och 
ielektivltet samt iiro dessutom 
marknadcn!I mest l&ttskötta 
radioappuaior. Ingen om-
kopplare som koor e11icerar 
och förs drar söknn.Jct 
efter statio11cni11. Spolsysttmet av,Umrn,s med 
<n modem 11,:rörlu tJ..ondensator 111<11 /111ln
stillning och ratllnj 1g trck,·ensfl\rondnng, vor
för stationerna fur1lela-, jämt över hela 9\"St,,m· 
mug .. skalan, Apparaten lir inbyggd I svunrr· 
li11en clenant 111ford apparatl ,\ Ja. Le,trcras 
m,-d I 1 1 mdcr5 batlerl <fadu med tl st olik-
färgade trådar forsedda med stickkontakt 
llruksan, is11ing mcdfoljer varj e •pfl,1'31 , 

Mottagare • \! 197 T. Du~ Il är en tvl
roN•f'lrarat m<'il vilken onan ka11 hora så 
~ott sum alt3 Europeiska racl10~1ationcr mt't.J 
horlur och aveu med hogt afarstyrl,n frA11 J e 
litorrt .;.tatiom:r111. Apparaten lc\ rtt •ra kom • 
plelt meJ alla tiDbchur utom gli.\<l,tr,o1n,hatteri : 
2 Philips lågtempcraturror, I st. 1solatorcr , 
5 0 meter antenulina., 1nten11gtno1utoting, a,u)d. 
batteri, :l meter glansi::arn,i•ukrad tråd, '.! 
stickproppar, I par telefonfördelare, hörtcldnn , 

Pris for opp.irat med tllib,hor 98:-
!tlollagare • IJ 322 T. •Du, IV• .ir en frra

ror~apparat med detektor och tre ~teg 111nt
stl111lskopplad förslärk11111g. Apparaten leverera, 
komplett mell alla tiDbehör utom glöd,tr öms. 
b•lteri ,horn: -I Phlhps rör, am~lhatt,ro, 
50 mdcrs anttnnlina, ö meter jo1dlcJ11111g, 
ge11omfur111R', 1 isolatorer, 3 mc1tr tnkc11e-
darc hortclefou, 1 par telcfonfurdelare, 
sli<kproppar . 

Pri- lur apparat med tillbehör 155 :-

Krlstanmolfal!are J\f T 32 0 N, >Hjärter Ess• 
ir en förstkla,slg mottagare slväl till kon
struktion som utförande. Den är utlord av 
hogglansig Alphabakelll l svart färg. Appa
raten ir försedd med den effektiva och ele
ganta >Hjärter Es,• krlstalldettktorn. Tre tele
foner kunna samtidi!(t onkopplas i apparaten. 
V6gl.ingdsomr6de 176-2000 meter. 

Pris pr st. 17 :-

Mottogarc .11 198 T. Dux lfl• ir rn tre
rö,. apparat som åtrrgtr full hogtalar s t,-rka 
fråu •Il flertal utla11J1ka stationer. lltt> g för 
telefon eller högtalare si olt riter ouskan 
cll ell~r tre ror kunna anv.111das. Apparaten 
lc,·r rrra • komplcll med alla tllfbch ,ir utom 
J?fiKl-tr ,, msbattrn så,om: 3 Phil,ps ror, 1 st , 
A 1 1 ö I st . R 4116 och I st. B 10:,, anod
batteri, 1i0 meters a11tr11111i11a, 5 meter 1so· 
luad 1ordlcd11i11g, a11tt"1111gc11omfori11g. .f st. 
i:,olatnr~r, :1 me:cr glan ... garnii;olcraJ trld, hör
lefefo11, 1 par tefdonfurdrlare, 2 stickproppar. 

Pri s fur apparat me<l tillbehör 145:~ 

Kr!stnllmottagare ."\J 203 T. •Dun , lr bngd 
enligt den modernaste och dfektiva,tc IAg
förlwtpr111cipe11, , 4gfäugdsomrldc 1 u O 19 0 0 
meter utan <polomby te med lika effekt pA 
sA\'äl Jån~a som k<ma vlgor. A,·st l mningcn 
sker medelst vridkondensator. för,;edd med 
lvxdclektor, svenskt kvalitetsarbdc med in
gjuten, komrolltrad, högkansllg krl 1tal och 
sökarnA l av I 8 karats guld, Montcringspa
nelen I h6gglan&f)()lerad svart bakelit . Med 
varje apparat medfolier tvi horlurar av extra 
prima fabrikat. Mottagmng p.\ denna kmtall
motlagare ar mujlig p.t ett avstlnd av c:a 
'.! 0 - 3 0 mil frAn Molala~1a1ionen. Utlind

ika stationer kunna även avlyssnas vid gynn• 
samma tillfällen. 

Pris för apparat med 2 hörlurar 26:-,., _____________________ _ 
- 80 



R1dlomottagare . , T 3 6 3 N, Baltic El,ktrodyu• ir en 3-r6rs
mottagare lör vixcl , trom 110-2 JO volt 25-60 per. 
Apparaten är lör vAdängder frAn 2 0 O upp till 2 00 O mtr. 
Inuti apparaten ar i11by'1gd en hogtalare av högsta kvalitet 
som ltergiver ljuJet enastående reut, kraftigt och natllf· 
troget. Den kan a,·en an, ·iimlu ror grammolonlörstirkning . 
App araten ltcrger !ull högtalarstyrk• från shhl svenska som 
utländska siationcr. Apparat 11,Jan är av morkpolerad bjork. 
Med motta"arcn le,·ercra< alla crlorl.lcrllga delar sA,om suidd 
med sllrkkontakt all tlll,opp las bcly,ning sledulngen, a lla cr
lordcrllga ror och antennmaterial. Pri< pr st. 285 :-

Ack umub torsab • Il 368 T 
!>estlr av 2 st . I mm. minus 
platto r lhnplödda samt en st. 
6 mm. plus,platla förs«Jda med 
polskor med muttra r och skruv. 
P lattornas storlr~ I O o>X 10 5 
mm. En sats lamuar 2 volt med 
6 0 timmars urladdnlng,tid 

Pris pr uts <l:75 

Ackum ulatorsab .\I 369 T, 
lr I likhet med .i~ 3 G 8 T 
men mea 3 st . lhoplödda 
mlnusplatto r och 2 st. pluss
plattor. En sats lämnar 2 volt 
o. 1 00 ti111mars url1ddnl1111shd. 

Pris pr uts 6 :95 

Motatlnd .,; 370 T, att 
lnsk ruvas 'I vanlig lamphllw-e 

Llkrlk tarc .'\I 365 T. l r 
hurndsakllgcn ämuaJ lör ladd
ning av en och två ackumu
latorreller meJ e11 laddnings
strömstyrka av I, 6 amp. Dcn-
111 llkrlktare kriver tcke nlgon 
som ha 1st skotsel, har inga 
lösa delar, behöver Inga rör 
eller flvta11Je vätska utan ar
betar efter en hell ny fullindad 
elektroteckni,k print:ip. Likrlk
taroelemeutct bestlr av mctaJl
sklvor och mellan,klktcn av 
sär,klld kompo,it,on. Efter 
1Angnri'1 användn ing visar den
na apparat ej miusta tecken 
till försämr ing och är den o
känslig för kortslutning , var· 
for den skil jer ,l!f från andra 
fabrikat. Apparaten levereras 
komplett me,J sladdar och stick
kontakt. For 11 0 eller 2 2 0 
volt andra ,•oltspännin11ar oJ 
bestilhung. Pris pr st. 2 8 : 7 5 

da man 6nskar anvinda belys- Vrldkondensato r .'\i 371 T 
nlngss lrömmen som strömkilla med pertinaxskh·or mellan ro
till svagströmsmotorcr _m. m., di tor och statorplatton,a. Enhlls
molitindet kopplas 1 •ene. I montering. HojJ endast I 2 
Vol l$plnning I~ :,_:!O \'Olt mm. 600 cm. kapacitet. 1,," 
Pri s pr s t. 1:- 1:50 axel. Pris pr st. 0:95 
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Kristallmo:hgare • '1 36-l T 
utförd i mahoi:11yf•rgad troll(. 
Den ir lörsr1JJ mc'<I •peclal
lindad spole och l\'Slimnlnge n 
akcr med nidkonden,alor. Den 
ticl<er alla viglangder mel u 
t 00-1800 meter. Apparaten 

levereras med extra prima de
tektor. Pris pr st. 9 :'75 

Llkr lktarelemcnt • ,1 366 T, 
omfo rmar va,elstrom tlll lk
str öm dlr si erfordras t. ex. 
för ladtln{ngsllkriktarc, niitan
•lutn lngsredskap, galva,,l.,er~,gs 
anllirgningar, elckt: o lynam iska 
högtalare, <ig-nal- och telefo n• 
an liggningar etc. L lknktare~
mentct arbetar eller elekt ro
teknbk princip och lir , lör
hlllandc till andra fabrikat säk· 
rad för korulutningar . Elemcn• 
tel llkrlktu en strömstyrka av 
l-10 amper . 

Pris pr si. 1:1:-

Kondensnb r .,; 367 T. arbe 
tar e((er cu helt ny princip 
och lnnchlller varken flytande 
väts ka eller pasto. Avsätt
ning av sollcr eller and,. 
lösninga r åro här uteslut,aa. 
Kapacitet: 
60 0 1 80 0 2r. 00 rnlkrofarad 

7:G011::!61G:a0 I~ 



Högtalare .,; 360 T •Stcntor Record> är 
en lörstk lossig högtalare, lör,edd med kral
Ugt magnetsystem. Den ar utförd ! mahogny 
och ljudoppnin11en klädd med tiockt mon
sirat siden. lliljd 3 l cm. Lang<l 3 l cm. 

Pris pr st. 21:50 

Högtalare .,1 361 T, •Stentor Lyra• är en 
kabincttshögtalare byggd enligt • \! 3 6 0 T, 
men av,edcJ .tt biira kralti~ue bel,stning. 
UtlörcJ i mahogny med framsidan dekorerad i 
genomskuret trä, Innanför klatt med mönstrat 
tjockt siden. tföjd 3 I cm. Langd ·l O cm. 

Pris pr st. 2 7:-

T 373 N T 372 N 
Magnetsystem N:o T 373 N, "Blaupunkta" 

jl!llekraltsystem, 4-poligl ankarsystom med oe.rhllr 
krartig dimensionering, ersä tter tillsammans med 
37 cm. metallchassis en eleklrodynamisk hHgtalare. 
LHmnar samma mörka och lylliga ljud och IAI upp 
till 3 watt belastning. Pris pr al. 32.-

Hllgtalare .\l T 319 N, •Conccrt 111• lr 
Magnetsystem N:o T 372 N, "Blaupunkt", utlönl I mahognylärgadl högglansig bakelit. 

4-poligt reglerbart ankarsy1lem, h!!gkllnsligt, lulll Kraftig ljudstyrka, natur igt Atergivande och 
naturtrogen 41ergivning, tAI stor belaslnlng. Del mycket fomimt utseende !örenas hos denna 
mest sAlda system i vllrlden. Pris pr st. 20.- högtalare. Höjd 4 5 cm. Pris pr st . 55:-

Konhllglalare .,; 162 T. 
•Stentor Avc•. med s. I< cn
ensldlJr kon, anl<aret är ytterst 
,·il balanserat varigenom hög
talaren tål en krallig forstark
ning utan all b1ljud uppstå . 
Membranet reglerbar!. fot och 
konram ar av bruno,iderad 
metall. HojJ 3 61/1 cm. Konens 
diameter • 9 cm. 

Pris pr st. 18:-
Hög!Jl.ir e ·" 362 T, ar en 

ulmlrkl vällju.Jande konhog· 
talare och mycket I.altdriven. 
Ljudstyrkan Justeras med en på 
baksidan belinthg ratt. för
sedd med an~lutnings,latld. 
Höjd 3 6 cm., konens dlam. 
30 cm. Prl• pr st. 1:1:75 

- H-
-----,G) 
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Ljudd osa .-Y 23-l M, av alu
minium, ghmmcrmcmbran, 
gummipacknlng. O.amcter 66 
mm. Vikt I I U gram. 

Pris pr st. 2:96 

Ljuddosa .,; 237 ,\\. av för
nicklad miis<ing. Modell Raum
ton Lux u;. Med lörnlcld at mem
branskydd. Membran av metall. 
Vikt l i O gram. U,ameler 7 0 
mm. E11 extra primt1 ljuddo;;a 
som ltcrger ljuJel tydligt och 
skarpt. Nyaste J.onstrukliou 
lör eleklrlskt inspelade skivor. 

Pris pr st. 7:85 

M 0 F 0 N 

TonllSrm,istn thr av t j o c k 
och stiu1i ', c:vart lackerad p~t. 
Skarvarna lhop,vct ,a le. 

Ton·ar1ngs1ratt .\J 168 M. 
för bord,11rammo!o11cr. Tra ttens 
öppning 2 zx a G cm. LjuJgaug
ens längd c:a U!> cm. 

Pri, pr st 9:75 
Ton (llr n;:a r It .,, 169 111. 

för salo11gsgrammolo11cr. Trat
tens öppning :.? 0 ·• .. cm. Ljud
gångens längJ c:a I t;, cm 

Pris pr st. 12 :75 
Ton lör'n ~sr. tt .v 170 M, 

for rescgrammofoner . Trallens 
öppning 1 0•/1X l ii•/1 cm. '-1u.l
gl11gc11s liugd c:a 7 ö cm. 

Pris pr st. 6:75 

CLAS OHLSSON &· C:o • ll\SJON' 

D E LA R 

LJuddOSl .V 236 M, Elcc
tra • av l.og-glau ~forn i.cklat 
mai,~inJ;!', bal.sty1.:kel 1,,v1rtl::u:kt·
rat, O i·nmcrmemhn,11. Oiame
tcr i O mm. Vik1 I i:; gram. 
Alcrger l1u,ct myckcl kraf,i~t. 

l' rll pr SI 5:75 

Lju dd011 ,\' 235M, a, alu
mini um. Sy kon~trukt,on f6r 
elektri sk t llh J e a.:e skivor. 

L)uddou .M 233 M, för· Membran av 1nc1>II. f'orsdd 111. 
ulc:J..1 .. glimmennembran, gun m • <\artla..keia• skyJd för nmn
pack111ng. Di,meter G U mm branel, D.am cler 7 O min. Vikt 
Vikt UO grnm. Pr s1. 1 :95 I l 6u gram. Pris pr s1. 4:25 --------------------

Ton arm .Y 230 M , helt förnicklad. Llingd 
c:a 2 0 cm., hoj1 6 cm. Pris pr st. 5 :35 

Tonnrm ."\; 231 M boll förnicklad . Lii111:d 
c:a :?O cm., höjd G•.I, cm. Pris pr st. 3 :95 

Tonarm , \ · 229 M, helt loriuckbJ. Jaugll 
< :a 2 t cm., hiljJ 'i ,m l' ri, rr s1. 2:-10 

Ton arm .\! 232 M, helt iuruitklad. Liugd 
c:a !? 1 cm., höjl 81/t cm. Pris pr ,t. -l:95 

83-------- ------------ 0 
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Grammofonverk .,~ 238 M, 
av prima fabrikat. For bords
och rcsegrammofoner. Enfjad· 

Grammo!on1·erk ,, 240 Il\, rigt. Med vertikalregulator och 
av extra prima fabrikat. Dub-
belf jadrigt. fur bords- och skruvuppdrag. C,e11ornspelar e11 
<1lo11gsgramrnnln11er. Med llg- 30 cm. sk,va. Storlek 6 5X9 0 
ganJe rc~u!ator. S11äckskruv- Xl 3 6 mm. Vikt 13~0 gram . 
uppdrag. Ab , olut ljudlos gAng. f d r, 
Genomspelar c:a ·l st. 2 5 cm. Åtföljes a,· 1111 eror er ,ga 
ski\'or med en uppdragning. tillbehör slsom vev reglerings
Storl. i tlX I tl:IX I t U mm. Vi,t anordning, broms, skruvar, 
:? 2 :10 gram . Atfoljes av alla 
erfordcrhga llilbehor, Ett forst- gummiunderlag, ro,ett 16r ve-
itla«igt verk I prcc,s,onsut- ven m. m. Pris pr st. 9:85 
fllra11dc. Pris pr st. 17:95 

Skh'tallrlk • \J 241 M, med 
lörn ick lad kant och önrklädd 
med nit. Sonrtck ::? .; crn. i 
lliamelcr. Pris pr 9t . "l: 15 

A 

Regel ., 248 I\\, av för· 
nid,iad mås<lng . i'or kx:kel pl 
sk h" Il Jan i re,egrammofon. 
längd c:a 3 5 mm . 

Prb pr st, 0 :35 

\llnkel ·" 249 111, av for
nkklad mbslng . För resegram
molon. Kvarhlllrr locket på 
1ki,·lddan I ett visst laire nar 
det uppfälfes . Ungd 3 5 mm. 

Pris pr st. 0 : 16 

Lockslöd ,\, 252 M a, för- @ ? 
nicklat och blankpol~rat Jarn , ~ A 
Vinkelskcna11• la111l'd I 111, cm . I • 

Pris pr st 0 : 75 11 

Hake .~ 254 M. av fllrnicklat 
jiirn. Llingd 4 cm. 

Lo~<Slild .,1 253 M, av för
nick lad och bt.nkpolerad mäs
sing. Ungd upplallt \ll/1 crn. 

Pris pr st . 0 :30 

Pris pr st. 0 :10 

Underllggabrlcka ,'1 255 1\\1 

ev förnicklat järn. DiametCT 
13 mm. Pris pr du ... 0:20 

Skruvögla ,NI 256 M. av 

k 
förnicklat järn. Lå11gd 20 ,-m 

• Pris pr dus•. 0:2& 

~~ t----.:::::: 
Stllngar c .\i 242 M, är en --===::....-=~ a=::) 11!,J 

automallsk sjil\'Slingare som :v= 
kan monleru på vilken sorls 
grammofon som helst. Den •top
pa r skivan aulomotlskt !lå fort 
stycket är ulspcllt. 

Pris pr st. 1:95 

Loci<Jtlld .'1 251 M, av för· 
nicklat och blankpolerat jiirn, 
Vlnkclskcnaus lingd I <l cm. 

Pris pr st. 0:85 

Grammo!onverk • \I 2 39 ,'\\, 
av extra f)rima fahrikat. För 
bords- och rc ,egrammofoner. 
Enfjadrlgt . Med liggan<lt rtgu
lator och s11öckskrurnppdrag. 
Absolut fjlllllus gånl! . Ocnom
spelar tvA '.! ö cm. skl•or Soor
lck r.ox1onx 1:ir. mm. Vikt 
I 3 i O gram. Atrölj.:s av alla 
erforderliga tillbehör. Ett forst-
kla~~1in verk i prcc1s1011sut-• 
löra11de. Pris pr st . 12:75 

NAluk • \! 244 111, for 
ninJ!'. Tillverka:! av lur111cklad 
ma-song. Ena a,kon fur begag
nade och den andra för obe
gagnade slirt, Diameter 4 eon 

Pr is pr f"lr 0:66 

NAI.Jk .'\; 2t5 I\\ , nr , lik
het one-J .\l :! I I M. men fur
sedd med tall lock. fint for
nick lad och blankpoJ&.,,d. l.ämr
llg ror rt'!'cgrammofoner . 

Pri , rr ,t . 0:50 

l(ulknnppe • \! 201 M, av 
rnissong, Mc...r fjadr,u1de stil
kuta. Brickans dlameler !? O mm . 

Pris pr st . 0:36 

B.slag .\ J 247 M, 1/irnkklat. 
För rc,cgrammofonc11s ljuJarm. 

Prb pr st. 0:60 

Beslag .,1 246 M, av för 
mcklad massing. for fasthAl
landc a,· veven I en rcse
gra111mofon. Pris pr par 0:25 

0 ----------------_---,9""'4=--_-----------------0 
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Skruv N:o 222 M, lörnicklad. 

N:o Ltini;d Grovlek 
Pris pr du" mm. mm. 

222 I M 10 2,1 0.28 
222 2M 15 3,0 0.30 
2223M 17 2,4 0.32 
222 4M 20 3,0 0.38 

Skruv N:o 223 M, förnicklad. 

N,o Längd Grovlek 
Pri< pr dun. mm. mm. 

1223 1 M 10 2,1 0.28 
223 2M 17 2,4 0.38 
223 3M 20 3,0 0.50 
223 4M 30 ~·~-0.75 

Grammofonfjädrar av extra 
prima svenskt tjäderstål. 

N:o 1 · Storlek mm. 

211 M 20 X 0,50 X 3000 
21s M 20 X 0,55 X 3500 

216 Mr 18 X 0,50 X 3000 

219 M 23 X 0,60 X 3000 
220 M 25 X 0,45 X 3650 
221 .M 25 X o,55 X 3o5o 

l(r. 

1.75 
1.80 
2.10 
2.40 
2.55 
2.75 

Handlag .'1 202 M. av •1·3rt ladcr . Llingu 
r:a 1 .'; cm. For resc~rammnfoner m. m. 
Passande beslag • 'd !! O 3 M. Pris pr st. 0: SS 

Lockstöd .,1 250 M. av förnicklat jarn 
Liingu uppfallt c:a 2 0 cm. Pris pr st 0170 

Rese4 rammolon .\I 258 J\\1 •Niro:ia• är dl 
miis1uver k I lagsla prhlage . [ltg~nl och 
,olill ulln rande. Kofferten af yppersta konst· 
ladcr. Pri ma 1v.1glende vo.rk. Utmark! ton . 
Apparn1.,, spelår upp till 30 cm. skivOT. 
fack for ,; Il si. skivor. Storkk I IX 19 
X3 l cm. Pris pr st 31:50 

1 Kon.tl3der eller 5. I,. pegam<>id. av extra 
prima labri~at. Det ar anvandb,rt till 
må.ugn o.ika ändamål såsom: moblcr, bil--
dynor 1-c,ffert.,r 111. m. Pro,er på konstfader 
i olika r.irger och kval,lt!er s,111des pi be· 
gurau mot :1 O ore i frim.irkcn, 

Koru.tl5der .1· ll60 M, s,ar1. Bredd c:a 
1 a U cm. Lampfi.;: till rc-scgrammoron\'askor 

111. rn. Pris pr meter 4:30 
Kon,tlädcr • \ 261 J\I, brun !arg . Bredd 

r:a 1 :In cm. Lärnpli~ 1111 rt cgrammolon
rnskor rn. m. l'rl, pr mdC!f 4:50 

r, 

' {(} 
l\ålrsk • I' 243 M, for l11fallni11g Lampkg 

ror Sih ,11 bords* som rcsegrammofoucc . Fram· 
.,J,11 och ha11d1agct fint formckl>t . Lnn11d 
c:a , cm. Pri, pr si. 0:95 

D . __ __,. . . . 
~ ~~ --- =:e:=~!11!!1 .mu=u::z::=r== . ....... . . . 

Gtlngj'rn • \l 212 M, av lornick lad massing. 
Uutgd '.! i cm. llrcdu upplallt 2 cm 

Pris pr st. 1:05 
GAnl!jilrn .,· 213 M, ,,r I likhet med .\I 

2 1 '.! M, men ,,·artox,dernt. Pris pr si. 1:10 
G:l.ngjfirn .\ 214 hl, al' !ornicklat Jartt. 

Lingil Z, cm. llredd upp!.illl :? rm. 
Pris pr st. 0: 55 

Gångjlirn .,; 215 M, .,r i likhet med ,'\l 
!! 1 I M, meu .,·artoxtderat Pris pr st. 0:60 
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Snäppli\, . \I 209 J\\, sHrl· 
oxi Jernt. I IL-la hojclcn ti:; mm 
Mc-d en nytKcl. Pr si 0 :5 5 

Snlpplå, ,\' 210M. iir 
likhet med .I 20!1 M, men 
U!rnock lat. Pn, pr st. 0: 50 

Snäpp, .1· 211 M, av ma-· 
sin!!, förnicklat o,:h högglan,
polcrnl. ltcla hoJJe11 6 cm 

f>ri• pr st. 0:6 5 

Us . ,; 2 2 8 M, •" lörnick lad 
missm t . hh·d sjal\'spr tngandc 
klalf. Alli,ljc~ av en nyckel 
Storlek Z IX :! !I mm. 

Pris pr si. 0: 70 

206 M ~O~ \\ 
H6m!>cslag • \l 206 i\\. av 

extra tjod, och s•a.lig pil!, 
.-·artoxt era•. Djup I cm. Med 
gummi fot . Prh pr st 0:25 

H6rnl>cslog .,· 207111. ar , 
fa,on i li'<ltcl meJ .\• :?06 M. 
men utan 1,?ummirot. 

f>ns pr st. 0:20 
Hi!rnbes!Jg , Y 208 111, av 

extra tlock O\'.h stadig plåt. 
,vartoxi erat. Djup :! 8 mm. 
Med gummifot. Pr ,t. 0:25 

Grammofonskivor. 
Fort eck11i11g på grammo• 

fonskivor s:iuJes gralh på 
hcgiiran. 

Bygg sJalv Eder 6 r nm mo I o o. 
Vem som hål.si, som är 

nA~ot så nar haudit, kan 
meJ hjälp •• vira grammo
fondelar själv til lverka sin 
Sil long-s.. bords- elltr re,e
grammof on, No kommer att 
bh lön lnaJ över den goda 
apnuat Ni erhlller Ull 
ett rris, motsuranrle 3:dje
delen av en fabriksgjord 
apparat. 

Grammo'.onnAllr 
extra S\'ag ton. 
slilt. Pris pr ask 
200 si , 

.'1 22t M, 
s. k. natt
innehållande 

0:35 
Grammofonnåbr ·'* 225 M, 

frambringar mcdebtark ton. 
Pris pr ask 111nehlllande 200 
st. 0:35 

Grammofonnll tr ."\I 226 M, 
frambrinl[ar ,1ark ton. for
gyllda. Pris pr ask 11111eh:IU:mde 
200 st. 0:40 

Grammofonnåltr .\I 227 M. 
frambringar extra slark lon, 
Vingnll. Pris pr ask ltrnchll• 
I ande 2 0 0 s t. 0: 50 

B,slag .,1 203 M, av för· 
nick lat jiirn. Avsett for hand· 
tag ~v 202 M. Pr par 0:35 

Hilrnbeslag ."\~ 204 M. av 
extra tjock och stadig plåt , 
fornicklat. Djup 2 8 mm 

Pri< pr st. 0:20 
Hilrnbeslag ."1 205 M, är I 

llkhct med , \ i 2 0 I M, men 
svartoxiderat. Pr si. 0: 2 0 

DIVERSE VAROR. 
.... , .. •• t1:.1r-.~:.· IO') · • • 

•• ~!]«3i _- 1~, /i:) _ (I •• .. ;. ., ... . .. 
J\\uns;,cl .,· 26 U l\'l,idlga, 

rtl mun,pel ril \•ar.le 3 !>idan, 
!16 ~t.ammor, extra pri naJ långJ 
1 7 cm., i pap;,foJral 

Pri, pr I 2:65 

Droniering • .Is . \I 6 lJ b. · 
stAr av ett p•ke1 gu1Jbroo11, er 
lla.ka li·,glur , pen,el o :h l.irg
kopp. fön·ar,, i kartong ,tur
lek 7x 1 2 cm. f>r ,ali 0:60 

Bron crtng,.ah .,, 7 lJ i 
likhet meJ • \J G U, men be,:lr 
av aluminiumbron,;. 

l'ris pr sals 1>·50 

V ,cs,fnLr, , Il 42 V. är en 
for alla knk r,u:nb ,rhg n,·het. 
Den Jr till,er~a I a\' b,on:crat 
jarn mt" I knh· a,• exlra prima 
s1Å ~ St:ullur for o;:\.a \'nl
langder. Pris pr st. 2: 7 5 

Munspel . I.' 24 lJ med I 0 
1tö.mmor . L111~.l tlt/1 cm. 

Pris pr st. 0: 3 0 
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Munspel .\i 25 lJ , Special 
med l l stämmor . Ll111gd I 6 
cm. Pris pr st. 1: 80 

111onoitramsllimpel S 1 L, 
Jortarai i CII frtvl . o111111i111urn-
3,;;I,. .som även tja11,t2"Ör '-Om 
uynn Monograrnmcl b!lr tryckt 
i roJ !arg med en ram runt 
orn i \·inlett ftirg . Monogram· 
mct, huj.I ~ cm. Alla bokstavs
,amman-;tällninvar finnas:. 
Pri, pr ,tämpcl metl tvilärgad 
dyna 0: 50 Pr duss. t:50 



R akhy,·el .'1 49 U >Olllette• 
av förs, lwad och förnicklad 
missing. Atföljes av ett Oil· 
letteblad . Pris pr st. 0 :95 

R akhyve l J\i 60 IJ •Gl l atle • 
guklplilterad. Atföljes av cll 
rakblad och en f!Uldplalterad 
ask för bladen. Allt lorvaras 
I ett sammetsfodrat etui med 
fjädrande lock , Pr st. 3:75 

Sk5rpapparat , \ · 38 U Ba-
rna • ar c.Jcn st 11:1stc 11\'hclcn 
för herrar hrmr~l ,a re . Tifl mer 
in l O n rak 11111g,r ka n Ni a n
vinda rakhla<lcl o m :-i, har ,.,, 
>Barna .:.om »slipar tid me
dan Ni so ,·cr. Pr st 5:55 

Lup ., 1 10 U. c,1a, med srark 
l!!rstoring Infattat i h511are av 
missing, kan lalla, ihop. S. k . 
trAdriknsre. Pris pr st. 1:25 

CLAS OHLSSON & C:o - INSJON 

Varmlultslllkt :u 47 U all 
tilll,opplllS bely,nlngs:cdningen. 
Den lir avsctld för torkning 
av fotografipillar och kopior 
vid brAdskande fall, hl rtork
mng m. m . Den är p! hand
taget försedd mcJ strömbry
tare. mto \'ilken man på ett 
ogonblick kan omkoppla lor 
varm eller kall lurt. lfogcle· 
gant u11öro11de. Försedtl med 
slatld och stickkontakt. För 

eller 61<strom. 
l I U :?2 0 volt 
:?1:50 H:iö 

f!,KIL!,TUNA. 
1A,IITY~IVOU 

OfB_g ~ o 
, ... ,, .. 11 .... _Il .... 

Rakbhd ,-.,; 9 U Eskil,luna . 
Tilh·erkat av extra )lrima stl!. 
Passan le ti ll vanlll!"• rakhyv br . 
Ett b!ad som kan rckommen
ucrllS tlll det bästa. 

Pris pr 6 st. 0:65 

R3kblld .,1 48 U Ollcttc 
1 paket om 5 st. 

Pri < pr paket 1 : 7 S 

• 

Rakborste .,1 37 U av gum
mi, är en re\'olutio11crande ny
het som muser ar sam tidigt den 
tv!lar, den borttai:-er all oren
lighet I huJens porer oeh 
underlittnr betydligt rakningen. 
K11lvru eller klin&:an b•r som 
dubbelt vassare v,d användning 
av denna borste, En stark, 
hygienisk, hållbar och oum
barlig rakborste. l'r st. 1 :65 

H Hll1'flt ."\i 23 U med mas
siv lörmässingaJ platta. I as
kar lnnchlllande I O O st. 

Prl, pr ask 0:15 

8ll11r .,; 35 lJ med ankar
vcrk, fint förnicklaJ odt blank
polcml b~etl, Vit tnvla med 
s\'arta •iffror. Uret fästes di
rekt på rnstrumcntbra Ian med 

I tre skruvar . Odr ell dyl(11 med 
en uppurai:nlnl(• Fllin<dlamcter 
b O mm. Urta,· Ian • diameter 12 

Spelkort ., 20 lJ /Jbergs mm. Pri, pr •t. 6:95 
fabri:"at, n\' stork och smidig 
l,nrtonl(, helt lot'kcrade, ogc- Bilur .,1 33 U ar i likhet 
11omshh1llga <amt med runda med • \1 3 r. U men ar den för
horn. Varje lek l11lagJ i fodral sedd med lysande sH!ror och 
med Joker. Pris pr lek 2 :50 ,·i,arc. Pris pr st . 7:50 
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Shln gdm:.sk ln :u 40 U av förnicklat 0<·h 
b bnkpolcrat slAI. Khpper intill l / l O mm 

P ris pr si . 3 :60 

HArk llppoln g sm ask ln ·" 39 U, av förn ickl at 
0<11 blankpolerat sill. S1.tDbar för 3 hAr
liingdcr Pris pr st . 8:25 

., I 
Us .V 36 lJ. med 30 cm., 

llng kedja, lörnltl,lat. Läm
pligt lör cyklar, båtar m. m. 
SJilv1pring1ndc och d)·rkfritt . • 
Med tvi nycklar. f 

P ris pr st . 0 :65 f 

FJBdervAg • \i 46 lJ av lac
ker at järn. Lämplig s o m hu • • 
hlllsvAg, ll skvåg m. m. Väge r 
upp IJII 12 kg . 

Prii pr si. 0 :35 

Vrl dk o ndcns. t J r ."\J 2 72 T 
•MTO• mdl ratt och cclluloid
skala. Denna kondensators kapa
dtcUförändrlng sker genom kon
tinuerlig lörändnug u avslAnde l 
mellan plattorna, vil<a ltskil· 
ja.s av ett dic lcktricum, av 
lu ft och glimmer , och kan dar· 
fö r korulutning ej ske l den· 
samma . Den tar vlttersl litcu 
plats, höjd endas t · 1 ö mm. 
Kapacitet 3 0 0 cm . Pr st. 4 : 60 
Kapacilcl 600 cm. Pr st . 4 :95 

Strykj ! rn • \! 39 V. av extra 
prima svenskt fabrikat . Ele 
gant utrört med bla uk förn.ick
lad ö\'erdcl. bygel och kontak t
s kydd samt sllrad botlcuplatta . 
Strömförbrukning 3, 0 valt. 
Vikt :?. i kg. ö års garanti. 
Med sladd och stickkontak t . 
för 110 eller 2!?0 volt 

P ri, pr st . 9 :-

Str yk jl rn • \i 38 V. av 
fabrll-at. fön1kk lat. Vik t 
St römförb rukning 1 n 0 
l'orscdd med sladd oc h 
kontakt. för l 1 o eller 
vo lt . P ris pr st. 
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prima 
3 Jig. 
\'Rit. 

st ick· 
t20 

7:96 

Kroltkli s t er .\i 22 lJ för tr i, 
läder , skinn, marmor, pon Un 
m. m. En astlenJe häftnlngs för -
mAga. I flaskor cun c:a Il 0 
gra m. Pris pr flask a 0 :98 



D 

" iiP 
Svlngjftm .'9 266 K, av blankpolerat och marmorerat 

stål. Llingd 3 0 cm. Ställbar för Whitvorths tappar frAn 
3/ l 6-'/• tunt. Pris pr st. 5: 60 

Skruvmejsel .11 2 7:l ,K, ställ
bar för hoger, \'ä.nstcr och 
last. Klingans längd ii cm. En 
IIJr elektriska montörer mvc
kct lämplig mejsel. Stabil kon
struktion. Pris pr si. 2 : 15 

Svlngjftrn .-V 2 66 K, 5r l lik het med ,l\J 2 G 5 K men för 
tappar frln 1/16-6, 16 tum. Pris pr st. 2:70 

Skruvnyckel .M 267 K. av 
mest praktiska modell. 

prima stål. Den 
Ungd i cm. 2 0 
Pris pr st. 2: O 6 

Splkdrlvare ,M 273 K, extra prim• fabrikat. 
Tillverkad av extra prima stål. bllanlöpt och 
vil härdat. En körnare, 3 olika grovlekar &\' 

spikdri\'are med flat spets och 2 olika grov
lekar av splkdrivare med sk.lllfom. ·g spets. 
Allt förvarat I plAtetul. Längd 10 cm. 

Pris pr sats 1 :95 

~ 
Skrurnyckel .-,.; 268 K. av extra prima stål, 

marmorerad, Ull'pllg för cyidar och motol' 
cyklar. försedd med ringavtaqarc. Längd l 61/t 
cm. Pris pr st. 1 : 65 

PIAtsax .'.\i 271 K. av extra prima st!!. 
Försedd med svän!(da, smala skär. Lämplig 
, id figurld1ppni11g. I ängd 2 6 cm. Pr st. 3: 60 

Smy g, lnkel .iU 2 7 4 K, av lörnicklllt och 
blankpolerat jiirn. Klingans Lingd 2 0 cm. 

Pris pr st. 3:10 

Trlldgårds sax JI; 276 K, av extra prima 
stå.I bl1tnkpolerad I landtagcn rcflladc. Längd 
21 cm Pris pr st. 1 : 90 

bll<ta 
2ö 

och 
3 0 

3:65 

F lacktånl! ,>,; 269 K. av prl· 
ma slå!. Med l&ng, smnl käft. 
Handtagen brunerade. L5ngd l 5 
cm. Kiiharnas längd 11 'i cm. 
Dubbel led. Pris pr st, 1:30 

H5cksnx ./\i 275 K, av ~xtra prima sl,11. 
Skaft av rödpolerat trii. Hela IHngden c:a 
6 6 cm. Pris pr si 3: 7G 

Borrmaskin .-u 259 M, med frästa kuggar 
samt trebockig, självcentrerande chuck för 
borr upp äll 1'/• mm. Uingtl c:a 2 1 cm. 

Pris pr •l, 2: 80 

Jaktdolk ,VI 277 K, smidd ~v .Jilrnbeslag?t 
stål skaft av masurbjörk. For111ckla,j• hc· 
slag. Slldan av extra tjockt liid,:r, •lcJf med 
tryckknapp för fasthållande av • kniven .. Ex);• 
prima Morafabrlkat . Knivens langa c.a - 0 
cm, Pris pr st. 2:96 :sffc 

Radiotånl! .\; 270 K, av forniddat stal. En 
prakti;k tång vid koppling av radioapparater. 
Langd l 61/1 cm. Pris pr si 165 

I 

Nolcspenno .\ 1 80 S, <1·anlackcrnd och för· 
sedd med benknopp. För hylsan på notcs· 
böcker. Grovlek 6 mm., 15ngd l '1 cm. 

Pris pr st. 0: 08. Pris pr du;s. 0:65 
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Pannk aks,p ad t .\J 43 V. av rostlrltt stl!. 
Skaft av trå. längd 2 9 cm. Pr st. 1:80 

Br lldknl v ., 4• V, med ,katt av ro,entri, 
blad a,· blank,hpat stilL l angd 2 7 cm 

Pris pr s t . 0 : 80 

Bord knlv .\I 45 V. av ro•tlritt sill, .skall 
av vit ccll ulo,d I orpac k ade , elegan ta 1• • 
duss111kartongu. Pris pr st 1 :30 
Pris pr 1, duss. 7 :50 .. Pris p r du-. 14 :75 

Elektr iska ka, trull ~r av fornicldad miss111g, 
rnvand ogt eldlö r tcuuta. rorscJda med .I kon• 
taktstift. \'lrlör strömfilrhrukningcn ir rcg• 
lerbar. Uppkoknings tid I 6-1 o minuter. For 
110 eller 2!!U ,olt. 1.,vereru mNI sladd 

och 1t1<kko11takt. 

Kast rull ·'* 40 V. rvmnier 
lorhrukninl[ 600 vatt : Pris 

Kast ru ll .-u •1 V, rymmer 
forbruk, 111111 lltlO valt. Pri• 

li er. Ström· 
pr SI, 14 :75 

1, 6 liter . Strom· 
pr st. 16:50 

Skedar och l•lflar av dubbellortennt mar
tinstll, g1r icke att bryta, ar övcrUgscn 1 
handern förekommande brna nnuomt!all Rostar 
<J· En ex tr a prima varJagsvara. 

= 
Matgaff el , \ I 46 V, Prh pr \'1 duss. 1 :65 

Pris pr d us,. 3 :15 
Sm!lrgåsgaffel :u •7 V. Pr '/• Juss. 1 :10 

Pris pr duu. 2 :05 

Kaffesk ed ·" •8 V. Pri, pr 
P ri s 

Maukca -V 49 \I , Pr i, pr 
Pris 

•)' du-.-. 
pr di,, 

1 :05 
1:95 
1 :65 
3 :15 r-·- ·-·- -- N Y H E T I -- _ ..... -- .. ···1 

·,; Cl arin ol-duk en ir en ,.,!kommen nyhtl for bthaj? und,ll<e• absolut säkert mNl Clarinol- i 
alla, so m ansanJer glasögon, bil.igue m. Il . duken. Cn lngnidn.ng k\'arsotter liera dagar, j 
ly t;tcnom gnidning på gluyta n med Clar111ol- c11 duk räcker liera lr. !:_ 

duken förhindras uppkomst av imma, Anga, C lnrino l-dukc n • \I 42 U för gla llgon, op· 
fuldighct och dylikt, samt bl. r glaset kl,rare . Uska linser m . m., duke11~ storlek 1 :?X 19 : 
Voa detta innebar for nytta forstår ,ar och cm Pris pr st. 1 :- Pr1~ pr duss . 9 :50 j 
en som använder glasogon och har bli-.1 ~l .irl no l-dul<en .1· •1 U ror bil rutor, skylt· ! 
besvirad av don imma sum salter •ig pA lun•lrr hushlll bruk m m. dukens storlek ! 
glasOt:onen uar man kommer u:ilrAn kJlan 30',..4 ~ cm. Pm pr st. 1:85 Pr dus 17 :50 i 

: o<h ,n I värmen, samt chaufforcn n•r , md· Kl!p ett prov och NI bll r sl kert lö n ina d i 
! ru tan blir ogenomskln l,g av imma . Odta o- av duken s clfe ktlvl tol. ! 

i._._ .......................................... - .... - ............... _, ______ ........ - ... -... ··-· -i 
Vad &r rad io? .'\I 95 A. En hanJl«l111.1 

for var och c11 i trlJlöJ tolegrafi och 
telefoni av Helge rredholrn Ur lnnehA~ 
1ct: lkskn,·nilur av g111s1!.t.1t1n111 a, si 11Jare, 
mottagare . AnorJ11111gu for odampadc 
svangnlngar, nfoing, molla~nmg lie · 
•kri\, mug av rn s 111Jar~ och mottagare 
meJ gllldka tod ror. roi,tarkur. Amat11r· 
apparater • 2 silor. G i illttslra11011cr. 

Pri s h:HtaJ 0 :7 5 Pri1 inhunden 1 :35 

Studlok3 1. ndcrn • \ 69 D. L mpllg 
slagsbok fur alla tuJi<intrcsscradc. 
hjalp \Jj val a, le• nad,bana . I G tl 
Pris huf1a I 0 : 50 lnbw1de11 I klot band 

llpP• 
God 
,id. 
0 :85 

Rumst tr mom cter .w 16 lJ. 
K,i k ilHrtermomclcr rl IJU • -
po!eraJ 1rllboltcn med m,t,11· 
kala av lorsil-raJ metall. I lejd 
:! U cm. l.r.l m,;: gra tuing . 

P ris pr st. 1 :70 

T crmom . tc r • 11 17 lJ nit 

låsta pA lonskrpMkn, med 
11al111111g av fornodda1 mrtal 
för la,tskrm nin!f. Ccl,ius gra- J 7 u 
dcri ng. Kvkks Iver. ti ojd :! I 

Prb pr st. 0 :85 

0--- ----------------- --------------------t> 
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Jul · och N)årstcl~gram ., 102, ullönla i 
va ckra fars:rr i orrscttrnk. l edrnade I 
vackra moh\ I\* fra1ns1år11<1c -.vcnska konit· 
nartr. Storlek uppr.llt I IX 1 !l cm., ihop· 
viket iiX I I c:m. Pri s pr I O 0: 30 

Pri , rr I OU s1. 2:75 

JuJbre,kort ~,; 152 , tnckt• i I ·r• la 
ger, lcc.hnadt: A\ svrnc;lu ko11st11arcr. Bre\'· 
kortsformat \IX I l cm. l oxt ,cwtl Jul •. 
Sorterad• moli\. 

Pris pr I O 11. 0:30 
Prn pr 100 11. 2180 

Nv~rsbrcvkorl ., 153 I likhet mc<I ., 
162 men med to~t Cioll 1'yu Ar. 

Pri, pr I O s t, 0:30 
Prh rr I 00 st , 2:80 

Jul- och N)Arsbrc,kort ·" 15-& tryckta i 
flera vackra farg cr och I ohka mot,,·. 
Text •Got! Jul och Oott Nytt Ar :. Storkk 
oX 12 cm. Pris pr lo st. 0 :25 

Pris pr 1 oo st. 1,10 
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Jul· och N}irsbrc1korl .,1 200, I 
Utförda i vackra fargcr och gulu 
pA txlra prima kartong i det si • 
mycket omtnkta och dckorallva orrsol
trycket, StÖrlek 7X I 01;, cm . 

Pm pr 10 11. 0:25 I Prl• pr I 00 11. 1:95 

I ,..._..ji.~\;~_ji. I 
I ~=~~::--=--I I Julbrevkorl .~J 2 01 i samma ut- I 
: lllran dc som Jul- och Nylrsbrcvkort 

1
. 

Pris pr I O st. 0:20 
Pris pr 100 11. 1:75 ! I

. ·"' !!00. 

- ... -··-··-·-·--·--·---··-

Jul- och Nyårsbrcvkort .\I 157 ulför<la 
i lin! fari:tryck. T,xt ,oo·I Jul och <,att 
N} It Ar>. ~torlok ca 7X I O•', crn. Sort. 
,·ackr a mohv tecknaJc av SHnska konstnärer. 

Pris pr I O st. 0:20 
Pm pr 100 st. 1 :56 

Julbrevkort .,· 155 i likhet med .\i I IH 
mrn med text •Ood Jul • 

Pru pr I o ,t. 0:25 
Pris pr 1011 st. 1:70 

N)Anbre,·kort .,· 156 , lika fö•rg Acndo 
men med text •Gol! Nvtt Ar• 

P'ris pr I O st. 0 :25 
Pris pr 100 si. 1, 70 



CLAS OHLSSON &: C:o - lNSJ0N (:)---- - -- - - ------'-- - - - --------- -- - - - - --;--·········---· .. -- .. -····· .. ·-, 
I R e k I a 01 s a I s N:r 10 9 t 
J innehåller : j 
J 15 st. Jul- & Ny årstelegrarn l 
! 15 st. Jul- & Nyårskort i 
j 15 st. Jul-& Ny årskort N:r 86 I 
l 15 st. Jul- & Nyårsbrevkorl 
! 15 st. Gratulati onstelegram i 
j 25 st. trevliga Jul- & Nyår skort ! 
i med kuvert. ! 
i Tillsamman s 100 st. kort lör j 
1 enda st Kr. 2: 95. : 

i Ovanstå ende reklamsats inne - j 
l håller endast lä ltsålda l<orl och l 
! torde därför alla som önska en l 
j lin sortering, rekvirera den samma. f: 
: Förtjän sten blir minst 8 å. 9 kr ., 
l då ulförsäljningspriset varierar j 
j mellan 10 och 16 öre. Rekvi- : 
: rera en sats som prov, Ni kom- l 
l mer helt säkert alt göra efter- l 
i beställningar. ! 
I Telegramsats N:o 114 inne-
• håller 10 st. sorter ade Jul- och 
! Nyårstelcgram i allra finaste ut- 1 

! lörande och inlagda i kuvert. ! 

i Pris pr sats ... .... .. ... ... 0: 40 j 
Pns pr 10 satser .. . ...... 3: 50 1 

:.-....... -------·- ....... ._. ............... : 

Jul - och Nyårsbr;,vk orl i storlek 7X 1 01/a 
cm. Tecknade av ~ve!Uika konslniircr. De 
r.ro tryckta i många vackra forger orh 
gulu. Oflsetlryck. Mycket Lre"llga och 
moderna kort, 

Jul- och Nyårshrevk ort .,1 100 med te~t 
•Ood Jul och 00 11 Nytt Ar•. 

Pr is pr I O st . 0 :25 
Pris pr LO O st . 2 :25 

Nyånbm ·kort .",\J 104. med text •Gott 
Nytt Ar-. Pris pr 10 st. 0:25 

Pris pr 100 si. 2 :25 
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Gratul ollo nstclegrnm .,1 107 . Ut!önla I 
flera vackra liirger och meJ lcK! Hjtirllig 
Oratulalion •. Storlek l 2X 2 0 cm. 

Pris pr 10 st. 0 :35 
Pris pr 10 0 sl, 3 :-

Grntulotl onslcort ,,1 160- utförda I vackra 
färger. Sorterade motiv, Tecknade AV svcJJSka 
konstnärer. Storlek 9X I l cm. 

Pr is pr 1 0 st. 0 :3 0 
Pris pr 100 st. 2 :80 

Jul- och Nyårskorl N 202 iir en nyhet 
som hell säkert går !att att sälja. Detsamma 
är utför! i liera vackra färger och g ull 
pl extra prima kartong samt försedda med 
trc\'llga verser samt text •00<.l Jul och Oott 

Nyll Ar>. Kan vll,as samman och siintlos l 
pr post utan kuvert. Storlek uppfällt 7X2 5 
cm., ihopvikct 7X l O cm. 

Pris pr 1 0 si. 0 : 80 
Pris pr 50 st . 3:50 
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r~·;;·::~n~~-~::-::;·-1 
i slulrealiseras så långt i I lagret räcker. I 
: ...................... - ......... ..._. ......... -..... . Pennetui .,1 39 E I lorm 

av en scxkanlig blyertspenna, 
stor I. 3t ,x 1 7 cm. Ctu.ct n111e
hlllcr 1 2 st. largpcnnor i olika 
kulorcr. Pns pr etui 1: -

Pennetui , U 3 8 E form 
av en ruud blvcrlspenna, sto rL 
3•',X2li cm., ni11ehlllande Il st. 
1 i cm. IA:oga llirgpennor orh 
2 st. vanli~a blyertsr<nnor. 

Pris pr etui 1 :45 

Angm oskln :u 22 L. med t Paatel IBrgcr -~ 33 E. PUt
llggande stor lngpanna av ox[. etu, innehlllande 1 2 st. 11 
dcrad mässlngpllt, tvA stycken cm. lluga färgp,,nnor i rund 
lasta cylindrar monterade pl trimlattning. for konstn:irer. 
iarn,ock<I, manometer som vl- fabHs fabrikat. Pr ctu, 1:75 
sar lngtrycket, lngviss la, vat
lenstludsr6r, lörnick lat orh 
lackerat balanshjul. En mycket 
cle;:ant och soliJ maskin. Bot
tcnplottans storlek 2 3X2 Il cm, 
HöjJ med skorsten :i 9 cm. -~l .. jn ~ 

~~nWj1 ,.:",o~ ~:.~.:' :~":,,:! 
- ~ som driver en propeller, still~ 

Bioappa rat .,1 73 L, var
med rorli •a bilder kunna fötc· 
vaa,. Apparaten lir tillverkad 
av lackerad, tjock plit, for
sedd med elektrisk lampa för 
belysningen, 0<h 1111 strlimkäh 
passar ett vanligt ficklampbat
tcri, 6 olika film· medlolier. 

Verk tygskarta • \I 74 L. be· 
stlr av l O olika de lar slsom: 
hammare1 t6ng, såg, borr, m.tJ· 
sel, vinkel, liujol och ~ olika 
pennor snmt raJ~rgumm,. Allt 
uppf;islat pl kartong I storlek 
21X33 cm. Pris pr st. 1 :50 

Kupcbll .\1 4 L. av vackert 
lackerad pilt, försedd med kral· 
Ugt urverk. Längd l 7 cm. 

Pris pr •I 1 :-

bart styre. Olr pl vattnet. 
Längd 16 cm. Pris pr st. 1:-

Boxare M 9 L, av lackerad 
bleckpllt. Boxarna s,·ingc r och 
sllr med armarna. Hlijd l 0 
cm Pris pr st. 0:35 
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Pris pr st. 3 :6 5 

Revolver .\i 11 L, :,.v tjock 
pilt, man kan med densamma 
avskjula en propeller Uti en 
betydlig höjd. Atröljcs av tvi 
propeUrar. Intre ssa nt leksak. 

Prlo pr 11. o,75 
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JDrnYllllf åg .\I 19 L, bestå, scud m,-J ornkutarc fur fram 
ende av stor kraftig maskin och back, rlektnsk1 lnr. R~· 
som glr med clc:,msk s1rom, lerbart motstån.l fur u.ua ha • 
111 11 lkoppl°' un P be) rungs. tig heter meJ slatl J och sfkk
lc<lning. Trndcr, h4 rersonv.s:- rrof'I), Skenorna iro i 0,11 
nar, en bagagevagn med i,l,jut• form I sluten ha1111.1 langd ca 
bua dornr. T1gcts hcl3 langd ~ ~o cm , En gc:Jigcn och for 
8 2 cm. Maskinens llngj I R allo JlOjliar lntre sant ld,sak, 
cm och ,·tgcr 6:.0 gram, fur.I For 110 •'kr 220 ,olt 

Pro~ pr st. 29 : 50 

l~ 
0 160 ltH 

\'red ,1\ 160 M, a,· förnlck· 
lad och blankpolerad ma, inr 
For fon tc-r, sklp.Jorrar m. m 
t l111Jtagrts torlck l 7 I ~ mm. 
Pris rr st. mci.1 hake 0 :90 

Vreo .\I 161 hl, a, ma•,ltw, 
fornicklat. I hnitagc tt s:orlek 
I IXBo mm. 

Pris pr st. med hake 0 :5 0 

Jirn•lllslAg .\f 18 I., av lat• 1,luten bona, ar c:a I:?:; cm. 
kera.l rllt, mukincn, I:!•; cm. 161111 och forscJd med en 111-
llng, ar loricdd med krahi gt anordning , armeJ ma11 kan stop. gir en ling •trncka drcr upp· 
un·crk, tcnJer och en vagn. I pa t4grt automati,kt . En for dng 11111i:rn. D.11 ar ulh crkad 
Ralscn, som laggcs I rund rojkar trcvli!!' lck,,k I a, \'ackert lackrraJ pl.l•. U11gd 

r•ri< pr st. 2 :76 l !I cm. Pri; rr ,1, 1 :25 

16 2 163 
Kladkrok .\J 162 M, a, fur

ukldad mliulng. lf öjJ .; cm. 
Pris pr st. 0:65 

KUdkrok .\i 163 M, av lur
uick laJ och blankrolc rad mai· 
,ing. ll 6JJ I cm. Pr 51, 0 :76 

~Jr~~ 
161 1 Gi 16~ 1 67 

Kl:dkrok . \I 164 M, a, ror- Kl3dkrok • \ ' 166 M, romlek-
, ickloJ 0<:h blankpolerad mas- laJ. lio JJ b cm. Tri"5ngau . 
1111~. Höjl l , cm l' ri, 0 :6 5 Pr ,t. 0 :10 Pr duu. 0 :7 5 

Kl1dkrok ,\· 165 M, lörnl,k- Takkrok , \ 167 M, av blanl. t 
la!. Lan11d til, cm. Trä,:angad. jarn, traganqaJ. Uingd 6 cm. 
i'r st. 0:05 Pr du, 0:36 Pri• pr du, ;. 0 :2 0 

N E T T 0 p R I s E R 
a de I kalaloaen upplaana varor som bar bokslaven N eller numret, I. ex. N:o T 119 N. 

Sid. 72 N:o T 110 N. Pris 8,25 I Sid. 72 N:o T 262 N. Pris 10,30 
T 111 N. • 9,90 T 263 N. !6,50 

• T 112 N. • C),90 • • T 264 N. 16,50 
• T 114 N 9,90 • T 265 N. 7,70 

• •. T 115 N. • C), l(j 76 T 281 N. 6,20 
• • T 116 N. • Cl,10 • T 282 N. 7,85 
• • T 117 N. • 7,45 • • • T 283 N. ! 1,15 
• • T 118 N. • 9,85 • • T 28-1-N. 13,50 

• • T 119 N. 7,45 77 • T 285 N. 2,35 
• • T 120 N. • 9,90 • 80 T 320 N. 12,75 

• T 121 N. • 9,10 • 81 • T 363 N. , 265,-
• • • T 260 N. • 9.45 82 • T 319 N. 48,-
• • T 261 N. • 9,-is Nr T 37Z N. Pris 16.50 • Nr T 373 N, Pris 26.40 

35 ° o nball tamoas pa lramlallnloa och kopiering. 50 ° " rabatt pa IDrslorloaar och pro/ektlonskoplor. 
lnsJ 6n1 AccU~nstn clccri, Insjö,;- l !I 2 9. 

l 
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1 .!T..-1 Kr. I en 

.............................................................................................................. - ······--· ··-··········· ......... . 

Obs.I Rabattvlllkoren pl kata101• 
omslagets 2:a sida. 

Skriv med blyerta- eller koplepenna. 



1\ntal I--N;o I Kr. I ört 
i katalogen -------------------r----

Varans na111n 
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·····-···· .. ············· .......................................................... ················ ·········· 

........................................................................................................ 

............ ...... ....... .............................................................. ·······-····· ... ····· ..... ···-·· 

1 ········ ........................................................................................................................ 

................. .............................................................. ............... . ......... ..... . 

1 .......... ·::.: . ••• . ... . ..•• ····························•• 1::·::::::··.·.::· ··: :: 1 ••• :: 
Glöm ej att utsätta tydligt namn och adress. 

Skriv med blyerts- eller koplepenna. 
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UNDER DE 10 AR vår firma 
existerat har v!r kundkrets 

Arligen utvidgats, så att v!ra 
kunder nu räknas i hundratusen
tal. Till följd därav måste vår 
katalog, som utsändes över hela 
Sverige samt Finland, Estland, 
Norge, Danmark m. IJ. länder, 
årligen tryckas i allt större upp
lagor. För att lättare 14 ett be
grepp om denna väldiga mängd 
ltataloger, har vi här schematiskt 
illustrerat den år från år stegrade 
upplagan. Om hela upplagan av 
denna vAr katalog N:o 16 lades 
i en bög skulle pelaren nå den 
imponerande höjden av cirka 350 
meter, eller motsvarande höjden 
av Alla landsortskyrkor i ordinär 
böjd, ovanpå varandra. 



FR1\.MKALLNING och KOPIERING. 
VI emottaga plåtar och film för fr amkaJ!nlng och kopiering och 

lova vi bästa utfö:nmde. Koploma utföras I sv11rt ton på blankt 
papper och med vit ram om bil<len. 

14x 61
/, I 6x 9 1 9x t2 1 to x t5 

41/,X 6 6l/1X11 8x to 1/, 8X 14 

Framkallnl n g 1 Brutto Kr. Brutto Kr. Brutto Kr Brutto Kr . 

Rullfilm, pr rul.le om 6---8 exp. 0:50 0:75 0:90 1:-
Plåtar och planfilm pr st. .. .. .. 0:10 0:12 0.15 0:20 

Kopior : 
På blankt papper om ej annat 

bestämmes, pr st. ..... .......... 0:15 0:20 0:25 0:30 

FÖRSTORINGAR. 
Om NI har ett vackert negativ, lnsllnd detsamma till oss för 

förstoring, ty en blid ser bättre och naturligare ut I större ska!a. 
VI utföra förstoringar, !prickade men utan egentlig iretusch, från 
vilket plåt- eller film format som hillst till följarl<le storL och priser: 

13X 18 

I 
18X24 

I 
24X30 

cm. cm. cm. 

Brutto Kr. Brutto Kr. Bru lo Kr. 
Omonterlllde pr st . .................. 1 :ao 2:50 3:50 
Monterade ,. ·················· 2:50 4:- a:-
Med glas och ,ram I mahogny-

flirg eller guld, pr st. ......... 5:SO 7:- 9:-

PROJEKTIONSKOPIOR. 
Ag11te till mindre kameror såsom 4X61/,, p x a och 6X9 cm. 

kunna få sina bilder uppförstorade till ett större format och till ett 
obety<lllgt högre pris iln vanliga kontaktkoplor. Kopiorna utföras 
på blankt papper med vit ram om blldell. 

Pris för storlek 9 X 13 cm. . .... ......... ... .... ... . . . ... ... . .. .. . Kr. 0 :40 
,. ,. ,. 10X15 ,. ..... ............. ...... ... .... ..... ... • 0:50 
• ,. ,. 13X 18 ,. ... .............. ..................... . • 0:70 

Observera 
f8rsil1Jntncavlllkoren pa\ katalocom
alqets andra sida samt nettopriserna 

pA sista sid.an I llatalocen. 




