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N:r 7 B. NAUTISKA BLAD Oktober 1885.

I Bokhandeln sälj es:

Bibliotek för Sjöfarande, Skeppsredare m. fl.
utgifvet af

W. T. Lundgren*
I. Om Haveri. Pris 1 kr. 50 öre häftad.

II. Hamnlexikon. , 10 , häft. 12 kr. inb.
III. Om befraktning. , 2* , 50 öre häftad

se Hvarje del säljes särskildt. -4u
Dessa böcker äro oumbärliga för dem, som sysselsätta sig med handel, sjöfart, sjöförsäkringar 

och sjörättsmål.
Hamnlexikon är derjemte behöfligt för postkontor, tullkammare, skeppsmäklare, konsuler 

m. fl. såsom geografiskt lexikon upptagande namn, hvilka ej förekomma i annat dylikt verk och har pris. 
belönts vid Geografiska kongressen i Venedig 1881 och veridsutställningen i Amsterdam 1883.

Motala Mekaniska Verkstads Aktiebolag,
grundlagdt år 1822,

postadress: Verkstadskontoret, Motala, 
telegrafadress: Verkstaden, Motala,

eger jern och stålverk vid Bångbro uti Nya Kopparberg samt Siemens Martinsugnar med valsverk, ång
hammare, stora maskin- och lokomotivverkstäder uti Motala samt tidsenliga skeppsbyggnads- och ångpanne- 
verkstäder å Lindholmen vid Göteborg, uti Oscarshamn och i Norrköping, tillverkar all slags fartygs- och 
ångpannemateriel, nagel, bultar, muttrar samt alla slag ångslupar, ångfartyg, segelfartyg af jern eller stål, 
petroleumtank-ångare, såväl sjö- som landångmaskiner, lokomotiver, mudderverk, ångpumpar, ångwinchar, 
kanonmekanismer, kanonband, lavetter etc. Verkställer hastigt och till moderata priser reparationer af 
ång- och segelfartyg med allt hvad dertill hörer

A Lindholmen vid Göteborg eges en 105 meter lång torrdocka och 2 slipar. Postadress: Lind
holmens Verkstad, Göteborg. Telegrafadress: Lindholmen: Göteborg.

Uti Oscarshamn eges torrdocka, 100 meter lång. Postadress: Oscarshamns Verkstad, Oscars- 
hamn. Telegrafadress: Verkstaden, Oscarshamn.

Uti Norrköping eges torrdocka, 75 meter lång. Postadress: Motala Varf, Norrköping. Tele
grafadress: Motalavarf, Norrköping.

Vid alla fartygsverkstäderna finnas stora saxkranar for lyftning af ångpannor och större maskin
delar etc.

Göteborgs Mekaniska Verkstads 
Aktie-Bolag

tillverkar
Ångfartyg, Ångmaskiner, Ångpannor, Ångwinchar, Ångpumpar, Ankarspel m. m.;

eger
Slip med 2:ne hanor, för upphalning medelst hydraulisk kraft af Ang- och Segel-fartyg: 

samt o
en mindre slip för ångslupar och segelbåtar. Verkställer reparationer af Ang- och Segelbåtar med 

allt hvad dertill hörer.
Adress: Göteborg, 

Sverige.
Telegrafadress : KEILL E K,

Göteborg.

Gamla Varfvet,
Göteborg,

rekommenderar ett sorteradt lager af :
Spiror, Bjelkar, Plankor, hyflade och ohyflade Bräder.
Fartygs, Pråmars och Båtars reparationer utföras till de billigaste priser.
Sågning af timmer och plankor samt hyfling af plankor och bräder utföras till moderata priser. 
Allt slags Skepps-, Vagns- och Husbyggnads-Smide utföres skyndsamt och billigt.

' Bell-Telefon N:o 161.

Göteborgs Repslageri-Aktie-Bolag
försäljer i parti och minut, ef egen tillverkning i dess lokal, Göteborg, Skeppsbron N:o I till billiga men 
bestämda priser alla sorters finare och gröfre tågvirke af Hampa, Manilla, Sisal och Coir samt nytt 
Bref af prima sort. Hamptågvirket garanteras att vara fritt från Jute. —Dessutom finnas ständigt i lager 
och försäljas till fabrikspris, Jerntrådslinor af Bofors utmärkta tillverkning.

Frans Almén & Carl Minton.
Advokater.

Göteborg.

C. UGGLA & Co.,
Göteborg

Stenkolsaffän,

Henning Edgren,
Skeppsbron N:o 1, 

Göteborg, 
försäljer från fartyg och upplag : 

l:a fördelaktiga Waleskol 
La „ Ostkustkol 
La garanterad ren Olive-Olja samt 
La fördelaktiga andra Maskin- och Cylinder-

Oljor. .■

General-Agent i Sverige och Danmark för F. Mou- 
reys i Marseille “Peinture Sous-Marine“ för fartygs- 
bottnar.

Agentur-, Kommissions- och Speditions-Af- 
färer.

Uti C. A. Lundgrens 
Lånbibliotek

Göteborg Lilla Torget N:r 2 
utlånas böcker till Herrar Sjökaptener på längre 
och kortare resor (50 à 100 vol.).

Transatlantische Feuerversiche- 
rungs Actien Gesellschaft 

in Hamburg
afslutar försäkringar mot brandskada genom under
tecknad.

Robert Bersén
General-agent för Sverige

Göteborg, Magasinsgatan n:r 6.

Göteborgs och Bohus Läns 

Sjö-Assurans- 
Förening

meddelar Casko-försäkring å i Sverige hemmahö
rande segelfartyg om minst 50 tons register i öfver- 
cnsstämmelse med dess reglemente, som tillhanda- 
hålles å Föreningens kontor: Göteborg, 

Lilla Torget No 3.

GÖTEBORG.
GÖTEBORGS HANDELSTIDNINGS AKTIEBOLAGS TRYCKERI

1885.






