
2. Utgave 
A
Analyser (kjemiske-)
Analysestasjoner for mineralolje under utvinning
Arkitekter, (landskapshage-)
Arkitektsvirksomhet
Avisutklippbyråer

B
Badehus, avtrede (utleie, av)
Bakteriologi
Bakteriolgoisk laboratorium
Bakteriologiundersøkelser
Barn (helsestasjoner for -)
Barnekrybber
Begravelsesbyrå
Begravelsesvirksomhet
Beskyttelse (utleie av utstyr) f.eks. klær
Beskyttelse av sivilpersoner
Beskyttelsesutstyr (utleie av-) f.eks. bekledninger
Bespisning (matforsyning)
Billedopptak fra hesteveddeløp
Binding (kranse-)
Boligformidling (hotell)
Brønnborring (prøvekontroll-og analysestasjoner for -)
Brønnboring (vann eller mineralolje)
Brønnboringer etter vann eller mineralolje
Bygging (planlegging vedrørerende-)
Bygging (rådgivning vedrørerende-)
Byrå (begravelses-)
Byrå (detektiv-)
Byråer (ekteskaps-) eller byråer til å knytte forbindelser
Byråer vedr. hotellreservasjon

C
Campingtjenester (utleie, etc.)
Computere (programmering for-)
Computer-tid (leie av-), heri innbefattet av delt tid

D
Dekorering (innvendig)
Direksjon (administrasjon, intendantur) for andre utstyr i forretning
Direksjon (hotell -)
Dyr  (oppdrett av pels)
Dører (åpning av -), nøkkelservice



E
Eksploatering av patenter også ved meddelelse av lisenser
Ekteskapsbyråer eller byråer knyttet til å knytte forbindelser
Emballasjetegnere
Eskorte (følge)

F
Fagkonsultasjoner
Forbindelser (ekteskapsbyråer eller for å knytte-)
Forfatterrett (forvaltning av-)
Forsvunnede personer (gransking etter)
Forsvunne personer (konsultasjoner og undersøkelser angående -)
Forsøksstasjoner (for petroleumskilder)
Forvaltning (direksjon), hus
Fotografering
Fotografier (listeføring av -)
Frisørsalonger
Frisører, for herrer og damer
Fysikere
Fysioterapi
Følge (eskorte)

G
Gamle (helsestasjoner for -)
Gamle (herberger(hjem) for -)
Gamle- eller barnehjem
Gamle- og/eller barnehjem
Gamlehjem
Genealoger
Gransking (undersøkelser) etter forsvunne personer
Grunnundersøkelser
Grunnundersøkelser (beregninger, feltboring, skjerping)

H
Hagearkitekter
Hagedyrking
Helseinstitusjoner
Helsestasjoner for spebarn, barn, gamle eller syke
Herberge for gamle
Hester (fotografiske reportasjer fra veddeløp med -)
Hjem (rekonvalesent -)
Hospitaler (sykehus der fattige blir gratis behandlet)
Hotelldireksjon
Hoteller
Hotellreservasjon
Husforvaltning
Hvilehjem og rekonvalesenthjem
Hårfasong for damer
Hårpleie (hjemme- eller hotell -)



I
Informasjoner (meteorologiske)
Ingeniørarbeider
Ingeniørarbeider (ikke for bygging)
Ingeniøroppdrag
Innehaver av begravelsesbyrå
Interiørarkitekter

K
Kafèer
Kafeteriaer
Kantiner
Kriopraktører
Kjemi (laboratorier)
Kjemi (undersøkelser)
Kjemikere
Kjemiske analyser
Kjemiske undersøkelser
Klinikker, også for rekonvalesenter
klær (utleie av -)
klær (utleie av selskaps-)
Konsulentvirksomhet (teknisk -)
Konsulentvirksomhet om mineraloljeforekomster
Konsultasjoner (fag-) (ikke om forretninger)
Konsultasjoner (tekniske)
Konsultasjoner og undersøkelser, (tekniske, juridiske eller angående forsvunne person
Kontorservice
Kontrollstasjoner for mineraloljebrønner
Korrespondanse (tjenester ved utveksling av-)
Kosmetisk forskning
Kostskole, skoleinternat
Kott (rydding av -, av loft)
Kransebinding
Kremasjon
Kuranstalter

L
Laboratorier for materialprøving
Laboratorium (bakteriologisk-, kjemisk -)
Landmåling
Landskapsarkitekter
Landskapsgartnere
Legebehandling
leie av computer-tid, heri innbefattet av delt tid
Litografier (trykking av)
Luftfotografering
Luftkuranstalter
Lønningslister (utferdigelse av -)
Låseservice (nøkkelservice)



M
Massasjesalong
Materialprøvinger
Matlevering
Meteorologiske opplysninger
Mineralolje (analysestasjoner for - under utvinning)
Mineralolje (boring av brønner)
Moter (informasjon om -)
Mønstre (industrielle -)

N
Nattvakt
Nattvaktselskaper
Nøkkelservice

O
Offentlig bad
Oljeførende (gransking av lag)
Oljeleting
Omtapping 
Oppdrett av dyr, også pelsdyr
Oppmåling av jord, terreng
Optikere
Oversettelsesvirksomhet

P
Parfymerier
Patenter (eksploatering av-), også ved meddelelse av lisenser
Pels (oppdrett av -dyr)
Pensjonat
Planlegging vedrørerende bygging
Planleggingskontorer (ikke bedrifts-)
Planteskoler
Pleiehjem for rekonvalesenter
Poliklinikker for syke
Presse (utklipp av -)
Programmering for computere
Proviantering
Prøvingsstasjoner (kontroll-, analyse-) for mineraloljebrønner
Psykoteknisk fremgangsmåte (valg av personell ved hjelp av -)

R
Reisefølge
Reisefølge; selskapsdamer
Rekonvalesens- og hvilehjem
Rekonvalesenshjem
Rekonvalesensopphold
Reportasje
Reportasje (fotografisk -)



Restauranter
Rettshjelp (vergemål)
Rettslige undersøkelser, granskinger
Rydding (av loft, kott)
Rådgivning vedrørerende bygging

S
Salonger (massasje-)
Salonger, frisèr-
Salonger, skjønnhets-, toilette-
Salonger leiet pr. kontrakt
Sanatorier
Selvbetjeningsrestauranter
Selskaper (nattevakt-)
Sengeutstyr (svøp) for spebar (utleie av -)
Skjerping
Skraphandlere
Snack bar
Software (tilveiebringelse av-)
Spebarn (helsestasjon for-)
Spebarn (utleie av sengeutstyr (svøp) for -)
Studieplaner
Sykehus
Sykehusopphold

T
Tannlegebehandling
Tegnere (emballasje- )
Tekstiler (prøving av -)
Tekstilprøvinger
Telefonsvarere ("frøken ur")
Tidsangivelsesvirksomhet
Tilsyn og inspeksjoner (tekniske -)
Toalettsalonger
Trykkervirksomhet
Trykning av litografier
Turistbruk (bytteformidling, utleie av nedlagte gårdsbruk)
Turisthytter
Turistleirer
Turistvirksomhet, hotellreservasjon
Tyrkiske bad

U
Undersøkelse og utvikling av nye produkter
Undersøkelser (kjemiske -)
Undersøkelser (laboratorie-, i bakteriologi, kjemi, kosmetikk)
Undersøkelser og konsultasjoner (juridiske, tekniske, kreditt- eller angående forsvunne 
Undersøkelser som angår mekanikk, ved maskiningeniører
Uniformer (utleie av -)
Utfartssteder



Utleie av badehus, avtrede
Utleie av beskyttelsesutstyrm f.eks. klær
Utleie av bleier til spebarn (svøp)
Utleie av elektriske apparater
Utleie av klær
Utleiue av klær, antrekk, omstendighetskjoler
Utleie av maskiner (som salgsvare)

V
Valg av personell ved hjelp av psykoteknisk fremgangsmåte
Vareautomater (utleie av -)
Veddeløp med hester (fotografisk reportasje fra -)
Vergemål (rettshjelp)
Veterinærbehandling
Veterinærbehandlinger
Værelser (utleie av-)

Y
Yrkesorientering

Å
Åpning av dører (nøkkelservice)
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