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[4601] Stockholms stads SahIstedtska fonden (M:ll ALR Beronii donation .•(Handl, Kl!. '
konsistorium t I' SahIstedt. 1868)kr. 1,577:54. Pens. Beroni,;\s1870) kr. 3,5.Ö:' Pens.r.:

. • .sOopska fonden (Grerv.an AM Bersens, C. D.,'fond (frkn E 'Ber-
Se [2001T. Soop 1734)kr. 20,509:43.Underst. åt sen 1897)kr. 10,532.Lifstidåräuta.

Bergstenska fonde»' (Änkel'.L M fattiga kvinnor i Soopska f'atttgh, Boljeska fonde" (Gravör J P
Bergsten 1826)kr ..ö,727:43.Af rän- Boije) kr. 20,282. ö pens:r å 150kr. I
tan utdelas 3 pens:r åt.' fattiga [4602] N'kol . f- (' ,. ~tdelasårl.' till fattiga och sjuk!.
prästänkor eller prästdöttrar: '. I al orsam ,"gs ankor af Borgareklassen i Stor-

Georgiska fonden, kr 1,143:95.- . ky'rkoråd. kyrkof'6rs.." .. ,',J
Understöd utdelas tlll2 fattiga Se [2011J. Alfred C'ollijns fODd~1&98);kr. '
fruntimmer. , " Arfwedsons testamente (Dir. C 2,480. Barnunderst. '

Häggmansiu.fonden (M:ll.Hägg·, Arfwedson 1856)kr. 7,715. Räntan Nils Wilh. Ekebeiogs·fond
man 1870)lir. 3,099:09. ,r~n~.. disponeras af församl:ns pastor (Grossh. ,CW Brink 1889) kr. 5.363

Jnngbladska fonden (PloostenB och, användes till understöd åt Pens:r:" r . I 1),'13 '4-
Jungblad, 1832)kr. 3,883:.5JPens:r ålderstigna,sjukafattiga,'äfvensom ,F;urenil d~nation (v. ,hä~adsli,
till fattiga prästänkor i Sthlm. åt värnlösa barn. P. L. Euremus 1909) kr. ÖO',Ö33.

,f.agns .fond,(Dokt:an C,U Lagus Arrbenii donatlon (Handl. AW Understöd 'inom församlingen och
18ö4) kr. 6,2ö9:23. Underst.' åt fat. Arrhenius,l872) kr. 9,366. Till hjon åt dess Hattiga å Sabbatsbergs

\ tiga fruntimmer. ' . på Sabbatsberg. sjukhus samt åt dem ISOm från
Possiethska fonden (Kyrkoh. J Berggrens,RobertoehEleonore, församlingen intagits' å Sabbats.

Possieth 1728)kr. 27,645:86. Stip. donationsfond (Grossh, och fru R. bergs ålderdomshem. .
åt studerande. Berggren 189ö) kr. 1ÖO,000.Lifs- Doktor Fr. Fehrs mlnae (Dokt. '

Renströmska fonden (Kanslist. tidsräntor, pens:r m. m. Felars konfirmander 18rö)kr;%,825. .
ORenström 1818) kr, 17,938:23. Berggrens, Makarne, under- Pens:r. \
Pe.ns:r ..till 7 ofrälse, eiv. tjänste- stödsfond (Grossh. och fru R Berg- Bebbes donation (Kgl.·Sel<r.Ph.
Jllan ankor, boende inom Klara gren 189ö)kr. -86,050. Pensrr, tm- Hebbe 1868) kr. 20,~02.Div.linda·
f~~ fålliga understöd m. lli. mäl, barnavård m. m. "
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[46,02,-460,5J G. Fromma stiftelsl;rs, pensionskassors JII. fl. fonder.
Fl\tima,Hertzers fond (Fru Jea· Stor,kyrklltörs:s I>arn krubba Aurora L1ndfeldts fond, (Julia

nette Nordlund l889), kr. 4,270. (särsk. styrelse) kr. :Jl,794. ,Bar- Selma Kornelia Lindieldt 1904)Jrr.
Pens:r. , ,.', navård, " " ,3,000. Räntan skall utgå ·tiiLöe-
,8eurJlns,fru,Lonlse,fond(900) Sundgrenska fonden (f. d. 'UPP- ,höfvande lärarinnor inom försam-

kr. 0,851. Bidrag till barnkrubbor. bördskommiss. FC Sundgren 1894) tlingen. " .' 1
H~kansons, Nll,nna, fonder (Frö- kr. 6,786. Penser. ' Löfgrenska fonden (Ålderm.

ken ' Nanna Håkanson; 1U2):,11 Söderströms fond (Bkomakare- Löfgren 1826)kr. !l5. Räntan, kr.
kr. 1,000, till beklälenad af fattiga ålderm, C U Söderström 1871)kr. 3:70,skalhvidjulexamen utdelas •.
kqnfi.rIIlaI\der, 2) b.I,430, till UD- 4,111; l/S till kläder åt fattiga skol- , Mobergska fonden, kr."1,000.
derstödj"<llde af , församlingens, barn och 1/2till tillfallit>;aunderst. Räntan skall utgå .till1ärarne, vid
barnkrubba. 3) kr, ,7,430,till UD. Toutins testamente (Ankef. A M folkskolan såsom extra arvode ••
derstöd å ~qkr. åt gamla, fattiga Toutin 179l) kr. 556. Pensir. Pastor Prim. J Fr Håhls milore.
sjuka, 'som .sett bättre dagar., Wadströms testamente (M:ll Kr. 8,000. Räntan användes I till

Kollektmedelkassan för fattiga U Wadström 1789)kr. 250. Penarr. Kraftska skolans bästa. ,
nattvardsbarn (insaml, af förs. Walls, fru; Do.rothea2 donation Pfnehardska fonden, (Grossh,
gnm-kol lekter) kr. 6,549. Beklädn. (Handelskassören Th, Wall 1907) A Pinchard) kr. 1,000. Räntan till
åt fattiga ,nattvardsbarn. kr. 4,104,2 pens. ät medeljösa frun- .underst. åt ,2 fattiga barn' vid!

KreUs testamente (åssesaor F timmer; ttllsvtdare lifränta. förs:s folkakolas. '
Kreij 1827)kr. 2,417. Räntan till· Westzynthll fond (Kons'n'l W Hilda Stens nnderstödsfond',(f.
<lelas 2 utfattiga sängliggande för- J E West,lynthius 1889)kr. 23,410. d. lärarinnan Hilda Sten, 10(5)
samlrmedlemmar, Halfva räntan disponeras af pa- 2,638 kr. Räntan sökes ,1/2~årsvi"

Kyrkofattigkassan. Särsk, sty- stor för tillf. understöd och resten af i behof af tmderStöd, varande.
rel,8e. \ (Åtskilliga donationer) kr. tillfaller Kyrkofattigkassan. lärarinna vid förs. folksk~}a..' ,
65,900..,Månat1. underst. till fattiga. lVibergs, Fr., fond (Handl. Fr. Wessmanska f~nden (Ankefru

Lyekes fO)1d(Fröken L ELycke Wiberg1901)kr. 6,713. Lifjlt.-ränta. Maria Ch. Wessman 18(2)kr. 1,500.
!Bll) kr. 21,119. Till beklädnadaf lViekbergs, A. C., fond (Grossh, Räntan .till kläder och andra-för-
nattvardsbarn. och fru Rob~rt Berggren 1895)kr. nödenheter åt de fattigaste flickor

Metzgers testamente (Grossh, 72,678. Pensa'. i folkskolan».
F Metzger 1850)kr. 3,599. Afkastn. Zethentens test •.mente (Garfv, Westzynthii fond (Konsul
disponeras af,f'6rsaml's pastor för JH Zethersten 1790)kr. 50. Pens.Westzynthius) kr. 1,000. 'RäntaD'
tillflilliga underst., Åkerlnnds f(lnd (frkn Augusta ,till bespisn, af fattiga skolbarn.

Miehaelssons testam; (Grossh. Åkerlund) kr. 3,246; räntorna ut- Fredrik lVibergs fond (Handl ,
Michaelsson 1825)kr. 544. Pens:r. delas år1. till 2 aktningsvärda frun- Fr. Wiberg 1901)kr. 3,000. At'klist"

Miauet, af J. E. Feron oeh,han& timmerinomStorkyrkoförs.,hvilka ningen tillfallerHirarinnorna,.dell
Il.strn (Skomak, J. E. Faron 1880) fyllt 50 år. ena efter den andra i den ordning'
kr. 2,280. Pens.r .och barnavård. som af längsta tjänstetiden (minst

,!lollns fond (frkn Sofie Molin) [4604] N'k I . rö ll 5W)betingas.IngenafdemfårM .•
kr',6,322 till beklädn. åt behöfv. I O al rsam mgs njuta understödet, mer än ett åT j
nattvardsungd. tillh.f"örsamlingen. skolråd. Se [2011]., sänder.

NorStedts fond (M:ll Caroline Brandals premiefond (Kommi-
:Sontedt 1878)kr. 4,437. Underhåll ,nister R. Brandel 1909),kr. 1,000.
af att eller flera värnlösa barn. Räntan användes till premier åt

Norstedts fonl! (Sara Lovisa Nor- 2:ne gossar i Kraftska skolan.
stedt) kr; 6,316. Underhåll af värn- A. G. Bråtts fond (f. d. källarm.
lösa barn. A. G. Bratt) kr. 0,470. Af räntan

Okh" gifv"res fond (1854)kr. utdelas år1. till beklädnad af fat-
636, Afkas4>-. disponeras af för- tigaskolbarnkr.200;närkap.upp·
saml:s pastor för tillf. underst. ,gått till 10,000,få 400 kr. utdelas.

Otteroka fonden, (Änkef.M L Ekströmska fonden (Snick.·
Otter, f. j<]dman, 1861)kr. 45,074. ålderm, Ekström 1835)kr. 150.Rän-
PeJls:u~~ning och månatl, Ull- tan 7.50 skall »vid julexamen ut-
deratöd till fattiga. delas åt 2:e flickor, som utmärkt

Petterssons food (M:ll SM Pet- sigf'6rordning,tlitocharbetsamh .•
tersson 1896) kr. 12,798. P,jlns:r. Ernst Elliots f'ond(Grossh. Ernst

~fens testamente (Revisor JE Elliot 1914)kr. 12,000. Till Kraft-
Pfeil 1797)kr. 1,025. Pens:utdeln. ska skolans bästa, i främsta rum-

f. d. Riddllrholms·l'"örs:sensk. met utökande af dess läroämnen.
pensio.skass •. kr. 4,273. 5 pens:r Erik Bema-i Erikssons gåfva
å 25 kr. i (framI. Viktualiehandl. Er. Boman

Rogstadii testamente (Änkef. Eriksson) kr. 1,693. Årliga räntan
J Rogstadius, f. Löfblad, 1786)\<r. skall till skolans bästa användas.
512" Tilldelas 6 gudfruktiga, ut- Flobergska donationsfon.den
fattiga och sängliggande änkor. (Guldsmed. A Floberg 1803)kr.

Seharps gåfvomedel (Grossh. JH 4,000. .Till fattiga barns hållande
Scharp och 'hans hustru 188811>•• i skolan».
2,115. Räntan utdelas år1. till 3 Karströmska fOnIlen (M:ll Eleo-
välfrejd.,fattigafamilierinomtörs. nora P Karström 1860)kr. 4,520.
Seharps testamentsfond (Grossh. Drill den fond, som i Storkyrko-

o. fru Scharp) kr. 24,080; a) ,till församl, är grundad för fattiga
beklädn. af fattiga nattvardsbarn skolbarn D.
af kvinpokönet; b) till skollofskolo- Kraftska s,mskapets stdpendie-
nier'lör församl.j barn; e) till för- fond, kr. 2,222:00. Afkastningen
bättrad kost åt föxs:s å stadens användes för begäfvade afgående
fattigvärdsinrättn:rintagnafattigaj lärjungars vidare utbildning.
a) till utdelandet af ved åt·fattig\! Lndvlg Levlns fond, kr. 6,000.
församlingsbor. \ Räntan utbetalas till styrelsen för

Sehewes testamente (Grossh. Nikolai skollofskolonier.
R F Schewe 1845)kr. 786. Afkastn. LIedbergska fonden (Revisor
disponeras af förs:s pastor f'6rtill· Liedberg 1904) 7,000 kr. Räntan
lälliga underst. till kläder åt medellösa skolbarn.

[4605] Storkyrkof6rsam-
lingens fattigvårdsstyrelse.

Se [1784].
Andnls fond (Anna Charlotta

Andal) .kr. 33,000. Räntan använ-
des til,l underst. vid jultiden åt fat-
tiga familjer, med företrädesrätt
för lika behöfvande af Storkyrko-
förs. ,

Andersons fond (Fröhandlaren
Aug. P. Anderson) kr. 2,500. Rän·
tan skall årligen utdelas i mån af
behof åt fattiga och i Nikolai.för-
samling boende personer (obero-
ende af skrifningsort), hvilka lida
af lungsot och hvilkas sjukdom
blifvit styrkt af distriktsläkaren.
Skulle sådan behöfvande oeh sjuk
person vistas å sjukhus och i hem-
met kvarlämnat hustru och barn
i behof af hjälp, kunna jämväl
dessa senare tilldelas, understöd'
från fonden.

Boströms donationsfond, (Kon.
sul A. G. Boström) kr. 17,200.Rän-
tan användes-ttll inköp armat och
ved att till julen utdelas åt fat-
tig:a inom föraamltngen. , •

Brogrens fond (Kronouppbörds-
kommiss. Carl Brogren) kr. 1,000_

Edberg (Fattighjonet Wilh:aEd-
bergs lifräntefond) kr. 675.

Eng.tedt. fond (Änke!'. Joh:a
Engstedt) kr. 880. Räntan utbe-
talas till sådana fattiga inom Stor-
kyrkof6rsam1., hvilka Icke åtnjut ••
underhåll af allm, fattigvärden. "
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G. >Etromma, stiftehi&rs;pen~ionskassors m. fl: fonder.' [46b5'-46'07)
Falk" ,(oM (Än'Ref.'M Fa:lkp<r . ,,,fve'60 ål' gamla 'änkor efter elv- bidrag till kostriader 'föraRoUQfs:,

soo. 'c', ~ .•,' ämb~ts-ellertjänstemänmedföre kolonier från'torBainIingen:.'J;~'
·Gei,lers.:'I.,fon'd '(Lagmansänkan ,trädeBrätt 161'slälj:tingar. Klara f~rs. Kyrkok,ass,a (K:l~r.,

Geijer) '1,500. Inkedrottning JosefInas fon4 kyrka.' 1812)'kr. 2VO. Ti:Ilde fat,'
Godus fond (Segelsöm:änkan C' :kt. 1',000. tigajuftiden. ' " j,,' ;

Godu) 'kr. 555. Räntan' utgår' 'till Krutmeijers fond (KansliJ;;idlalJ.
2, äIderstigna. 'änkor ''eller :ogifta.B Krutmeijer 185.) kr. ,8,~. ;Uil-'
kvinnor' inom "RiddarholmSför- derst. ät fattiga. ' ',,'" , ,
sltnUingen. ' [4607J Klara församlings Arutmeijers fond (KanSi~å{fail;
,'Grossh. Carl Belnhnld'Lundlns kyrkoråd. Se [2018]. B Krutmeijer 1854) 1<1'.2,81' ' ,.
lIIinne.dHerr A"el Va.llgren) kr.: 10rsamI. fa.ttighushjon. ' :,' H'"
5,000. Efter' Iifräntetagares- dÖd B,agges, fond (M:ll F E Bagge Ljnnglllans" Carl, minne (f;, d,
skall ränteafka.striingen i 'poster 1849)kr; 3,000, Underst. ät fattiga. läsbarn till kyi'koh. 1886)PaetOl. ii
om minst 50 kronor åt hvarjeden Brandels fond (Kamrer C. Bran- Klara kr, 1,706. Rän,tan :utdela",.
9 -maes .utdelastdll behöfvande in- del lV04)kr. 25,000, Understöd ät ti~1 ~" el.ler flere sjuka. ~ll~fDe[. \'
om församl.;: dock medföreträde fattiga.' hörvande inom Klara förs, , ' ,'.
för meriterad person, Som är eller " Bernegaus 'ond (Kamrer. G W Lundmans fond (lektor Julius:
varit anställd hos firman, J; P. Bernegau 1852)kr. 80,000, Underst. Lundman 1918)Kr: 2,000. , Un<fer.,
Brandt-och som glir framställning ät'fattiga. ' . stöd åt en' fattig fö, sommatvi.,'
'lärom, oafsedt. inom hvilken för- Bolins fond (Handl, Bolin 1.802)stelse på landet. " ' "'-'"
samling,,' denne person är boende kr. 544. Till de' fattiga jultiden.' ,Löwens fond (Presid. Frlj:l: :.1"
eller mantatsskrtrven. Caminska testamentsfonden von Löwen 1774) kr, ~,38'3'; Rä;n.,

Grossb •. J,. 'P. Brandts 'mlnue ,(Assessor L 1II Camin 1832) kr. tan f<;irdelas, enahälften'mellan
(Herr Axel Yaflgreu) lir. 5,000. Ef- 750. Räntan utgär till »föreningen 12 och andra häJftenmeIlan,?O'

, ter ,lifräntetagares 'död, skal! ränte-: stockholms lärlingshem». inom församl. boende fattige. '"
afkastningen i poster om minst Cederscbiölds fon'd.(Dep:chefen Hörners fond (Frkn Uh1ika)lfÖl'~
50 kronor, ät hvarje, den 10novem- R Th Cederschiöld 1865)kr. 2,000. ner 1810) kr. ~,500. Räntan't;II-
ber utdelas till behöfvande inom Underst. ät fattiga. delas 3:e sjuka, församt. tillhp"
torsamlingeu, dock med företrä- ,Ekströms donatlonsfohd (Gross. rande änkor. /,' ,'. ,
desrätt för meriterad person, som handl, H E Ekström 1832)kr. 5,850, Nordfors fond (Öfverst:aIi 'ior'
är ,eller varit anställd hos firman' Räntan utgår till';f'oreningenStock-, Nordfors 1842) kr. 500. u:~der~t'."
J. P. Brandt och som gör fram- holms lärlingshem». åt fa.ttiga. , ,.,' .."
ställning därom, oafsedt-i hviIken Ekströms fond (Grossh, H E Grosshnndlare P, ('; Norrens'd,o,';'
församfing.denneperson lirboende Ekström 1842)kr. 20,000. Räntan nntlonsfond. Kr. 13,852: .Afräpt~.,
dler mantalsskritven. utdelas till de mest behöfvande afkastntngen skola utdelas, gäfyo~.'

Hedbergs fond (Spegelfabr. Karl änkor och ogifta fruntimmer, till ii, 100 kr. pr är, som ined 50;kr,4~'
Hedberg) kr" 4;000.· Räntan an- hörande l>pauv,res honteux» inom 28 jan. och d. 21 juli utbetalas.tn],
vändes till värnlösa barns upp- församl, mycket gamla, fattiga ochsjukl.
rostran. , Falks fond (Jungfru Falk 1810) änkor eller ogifta frnntiminer,.oIt>

Holmbergs fond (Kryddkramh, kr. 800. Till' de fattiga jultiden. uppnätt minst 60är och alla under-.
~ Holmberg 1858)kr. 1,500, Rän- Gothers fond (M:ll Gother 1838) många är tillhört KJ.ar..,.förs. ,,, " .
tan användes till förökande af den kr. 750. Underst. ät fattiga. Doktor {'arlNystrollls f011d.KJ:.'
dag!'. kosten 'för ä fattighusen in, 'Hallgrens fond '(Assessorskan 10,000.RäntornaanvändestiIf1'\iäjn- .
tagna blinda hjon. Hallgren 1828)kr. 1,500. Underst. jande af den kyrkliga llngl1<;lOlS.,

Kllmlings fond (lll:ll G Catha- ät fattiga. rörelsen inom .,Klara. församltng.,'
rina Kumling) kr. 1,500. Hallgrensfond(M:Ile M S Hall- l'feffe",Bredberll's" donation.-

Kåberg.' fond, kr. 3,000. gren 1841),kr. 1,500. Bäntan utde- fond, Kr. 2,000. Arlig •• haitVa ar
Norstedtsfond (Boktryck. ONor· Ias till ett eller flera behöfvande kastningen lägges till ka.p~~let"

stedt) kr, 10;000. fruntimmer företrädesvis åt sjuka och med äterstående häift""" efter:,
Peter Wahl'ströllls nnder.töds. och ofärdiga, ' afdrag för omkostnader - beko~. ~

fond.' (Exped.vcbefen' Fr. Ekström Hane. fond (Frkn U E Hane tas en da.g af året extra förplligliad: '
och systern 'Emma Ekström) 1,'1'.1875)kr. 4,000. Till af testator ut- i,form af'kaffefest e. d. för fattiga:
IO,OOO.Rä.ntan skall fördelas emel- sedd" pensionär. \ . ~ församlingen. ;;~
lan ålderstigna. fattiga och sjuka Grosshandlaren Isan.k Hlrschs Pakes fond (Grefvinnan Puke-
inom Storkyrko församling, dock donationsfond. Kr. 5,068:83. Rän- 1864)kr. 1,000. Underst. ätfattiga.,
ej i mindre poster än 40-50 kr. taii afsedd till skolbeklädnad och Ramhaehs donation (Snick:än'·

Renckners fond (Änkef. 'Sofia sommarutrustning 1l.t flitiga, fat- kan E Rambach, f. Dehm,(1881)kr.,
Lovisa Beuckner) kl'. 11,400. tiga folkskolebarn i Klara försam- 1,000. Räntan utdelas till behöf·:,

Reuckners- fOlld (Bokh. N Gling. , vande inom törs uml, , "
Reuckner) kr. 2,000. Hoft'mans fond (Hofintcnd. J. Boos' fond (Majoren Axel Roos-

Sjöbergs testalllentsfond'(1l:ust. Hoflinan 1878)kr. 22,200. Till Sab- 1878)kr, 2,550. Underst. ät fattiga.,
ru Maria UIrika'Sjöberg) kr. 9,000. båtsbergs fattiga, Segercronasfolld (Statssekret. Et.
Ränta.n skall. ärligen utgä, till fat· Hoft'Dlans, A, donationsfond C'Segercrona 1787)kr. 5,000.Räntan'
tiga inom Storkyrko församling ,i (Slottsarkitekten A Hoffman 18V7) utgår till 12 dygdiga 'änkor tilI1J.
Stockholm, därvid medellösa sjuka kr. 70,000. Till af testator utsedda ~pauvres honteux- inom :forsa·m-
böra halva företräde. Fonden för- pensionärer. Äterstoden af ränte- Hngen. .
valtas pli. grund af' testamentets medlen användes dels till under- SkogJita"., Agnes, fond (~:ank '
bestämmelser af Stockholms stads stöd åt inomförsamltngen varande A. Skogman 1902)kr. 6,500: ':Rän-
fattigVårdsnämnd. Enligt fattig- utfattilla familjer och änkor samt tan användes till omedelbar hjälp"
vårdsnämndens beslut den 14 ok- till inköp af ved att under vin- vid sjukdomsfall inom fatti.ga.hem.'
tober 1913skall fondens ,ränteme· tern utdelas till de'mest behöf- Stjerngranat. fond (Ankef""" ,
del från och med är 1918tillhanda· vande inom f6rsamlingcn, dels ock Sljerngranat 1819)kr. 4,800. Riin,
hällas Storkyrko församlings fat- till beredande åt de mest behöf- t••n utdelas åt fattiga änkor mecb '
tigvårdsstyrelse' för att i .enlighet vande af skoluugdomen i Klara barn, tillh. förs aml. '
med testators bestämmelser utde· folkskola, sä "äl flickor som gos- 'I' af U:s' fOlld. 1895. kr. 3,000"
las bland de fattiga inom försam- sar af fri beklädna.d jämte skodon Räntan utdelas till behöf .••.nde ,uL,
!ingen. ; I • och fri bespisning äfvensom till om för~. .. .", Il

Stråhl.s testamentsfond (Kam. anordnande och underhäll af en »Tvenne .ystral'l testa •• ente>
rer:änkan HMStråhle 1829) kr. arbetsstuga för flickor och gos· (1876) kr .. 8,000. Till af te.t>atot:-;
3,000. 2 penB;r till fattiga'och sjukI. sal' inom f'6rsamlingen samt till utsedda pensionärer. "

FRANKERINGSIVJ ASK INEN
Se annons sid, 76.
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CIrsparr.. fond (Änkefru M

tilfsparre 1878)kr. 3,000. Underst
;\t fattiga.

Wadström. fond (Jungfru Wad-
ström 1791) kr. 250. Åt fattiga vid
jultiden.

Fru Dorothea Walls' donation.
Kl'. 4,000, hvaraf årliga räntan un-
-der all fratntid skall lika fördelas
mellan två. i församlingen skrifna
medellösa fruntimmer, med för-
Jlulnsrätt för behöfvande inom
testators släkt.

Ph, Westmans fond (1906) kr.
10,000. Till äldre hjälpbehöfvande
:personer inom församlingen.

lVibergs fond (Frkn C A Wiberg
1897) kr. 13,000. Till af testator
"Ut~edda penstonarer.

Åhrberg. fond (Jungfru M L
1hrberg 1874) kr. 10,000. Till 5
-:medellösa tjänare af kvinnokön.

Öberg. fond (M:ll C Öberg 1874)
kr. 5,000. Underst. åt fattiga.

delas med lika belopp till 12 fat- Sätherbergs fond (Fröken S. C·
tiga änkor med eller utan barn Sätherberg 1910)kr. 5,000:-. Rän-
inom Klara församl, tan till fattighjon 11.Sabatsbberg.

Isbergs fond (Presidentskan M Tun~lii .fond (Kryddkramh. :ro-
G Isberg 1872)kr. 3,000. Räntan han 'I,Unehus 18.33)kr ...6,000. Rau-
till fattighjonen. tan tlllde.las .~ inom forsamI. bo-

. ende fattlga ankor eller Jungfrur.
Johnsons fond (Generalkonsul Ugglas' fond (Excell. gretve G

Axel Johnson .1910) kr. 5,000:~. af Ugglas 1855)kr. 2,000. Till st y-
Räntan tln fattlga mom Klara. relsens godtfinnande. -

f. d'. Kolerafonden, kr. 80l: 94. Wiers fond (Brygg. A M Wiers
Till styrelsens godtännande, änka 1783)kr. 1,682:24. 27kr. till Ad.

GalatMe Lamms fond (Ålikefru Fredr. förs.s o. rest. till Klara förs:s
Dorothea Lamm 1914)kr. 5,000:-. fattighjon. '
Af räntan 200 kr. till lifränta iI.t
namngifven person; resten till fat- [4611] Jakobs församlings
tiga inom Klara församling efter kyrko- och skolråd.
styrelsens godtflnnande,

Lieberts fond (Sejlareål derm rJ Se [2023J.
F Liebert och hans hustru A S Alms, Fru, donation (Änkefru
Weber 1832)kr. 7,555:88. Af rän- 8 Alm 1874)kr. 2,000. Underst. tm
tan SI. till fattighjonen, 1/4 till fattiga inom församI.
kapitalet. . , Behrens donation (Gördelmak

Lindgrens fond (Dir. E Lindgren JF Behrens) kr. 7QO.»En liten på-
1802)kr. 300. Gåfva till änka med ökning till Jakobs församl:s skole-
flesta barn. . präster» (ingår i den rektor o. 2

J4609] Klara församlings Lindgrensfond(Dir.ELindgreb kolleger tillk. lön),
fattigvårdsstyrelse. 1802) kr, 500. Gåfva till fattig- Carlboms donation kr. 125. Till

hjonen. en inom församl , boende fattig bor-
Se [1785J. Lindgrensfondkr.500. Tillmid- garänka med flera små barn.

Barendts fond (konsul Simon dagsmältid åt styrelsen. Carlströms donatfon (Constauce
Berendt 1911) kr.10,000:- tillfat- Undmanssons fond, kr. 5,000:-. Carlstriim) kr. 8,00a. Till 2 ogifta

--(igIllinom Klara enl. styrelsens be- (Bokbindaren J A W Lindmansson äldre fruntimmer i Jakob, tillhö-
-pröfvande. 1908.) Räntan till fattiga inom för- rande Pauvres Honteux.

Berggren. fond (Hyrkusk. M samlingen, efter styrelsens godt- }'attig'tli,rl'l'innors fond (Gross-
Berggren 1857)kr. 7,500.: Räntan finnande. handlare J. Meissner) kr. 5JOOO~
.arsslagen till kläder åt församl:s Lundbllld. fond (Hofsl ag. 'J Räntan utdelas företrädesvis till
mest nödställda fattighushjon. Lundblad 1843) kr, 343: 76. Gåfva fattiga lärarinnor.

Bergqvlsts fond (M:ll M C Berg. till familj med barn. Hedrens fond (Biskop J J Hedren)
-qviat 1861) kr. 1,000. Pens. till en neuniers fond (M:ll S M Meu- 600. Till böcker åt medellösa Iär].
-ogtt't dotter, som fdrsörjer sin nier 1840)kr, 3,000. Pens.r iI.t2:e Hillbergs stipendiefond (»Okänd
moder. fattiga gummor. .. gifvare 1865») kr. 1,000. Underst.

Bolins fond (Handl; A Bolin NOrdströms testamente (Ankef. åt medellösa lärjungar. '
1796) kl', 658. Till fattighjonen. EM Nordström 1881)kr. 2,000. Rän- Lfljebergs, Gustaf Erik \lch

Brobergs fond (Viktualiehandl. tan utgår såsom lifränta åt 2:e per- Helena Cathnrina, fond (1882)kr.
D -J Broberg 184.) kr. 11,000. Rän- soner, men efter deras död utdelas 1.,000. Räntan användes ttlt ut-
-tan utgår i 3:ne pensioner till fat, räntan till 2:e ogifta handtverks- delning bland gifta och ogifta
tiga' inom församl. mäst:döttrar inom Klara rörsamt. kvinnor inom Jakobs rörsaml.,

En ärlig mans fond (178.). Kr. Okänds foid. Kr. 1,531:23. dock ej i mindre belopp än 20kl'.
450. Pension till en ärbar flicka. Pihl grens fond (M:ll U E Pihl- Lnndbergs donationer (kyrkoh.
Kl'. 600. Till detfattigastehush1l.ll gren 1813) kr. 1,500. Pens:r till J G Lundberg 1878)kr. 2,000.-1>
-med de flesta barnen. 2:e dygdiga flickor. Till Jakobs törsaml.s folkskola.

}'ond för tilWi1lig hjälp (1899) Qvidings fond (Presid:änkan J W Räntan utdelas af folkskolans di-
kr. 1,000. Lifränta till nämnd per- Qviding 1859) kr. 32,000. Afräntan rektion till de flitigaste' och or-
.son, dätefter utdelas 'räntan till utdelar fattigv:styrelsen 160 kr. dentligaste barnen. - 2) Till idiot-
hjälpbehöfv. inom Klara förs amI. samt kyrkoh. återstoden till behöf- hemmet i Sthlm eller, om det upp-

Forssmftns fout! (Tapetser. C G vande inom Klara försarnl. i pens:r hör, annat hem i samma syfte. -
Forssman 1858) kr. 1,500. Pens:r om högst 100 In'. och minst 50kr. 3) Till ett försörjnings. eller ar-
-till 2:ne fattiga borgareänkor. Redogörarens gåfvofond (1905) petshemför blmda och döfstumma.

Fnllrmanns fond (Hofkäf.lat-e- kr. 400. Räntan utdelas efter sty- - 4) Till Mal'mqviateka inrättnin·
mäst. P H Fuhrmann 1772) kr. relsens godttInnande till fattiga gen för fattiga barn, törnämIigast
597: 22. Af räntan utgå'7: 78 tm inom församlingen... fr. Jakobs förs. - 6) Till rädd-
Ad.' Fredr. fattigv.-styrelse, resten Schöne. fond (Ankel. Schöne ningshemmet för vanvårdade flic·
till Klara fattighjon. 1889)kr. 2,500. Räntan öfverlämnas kor, förnämligast fr. Jakobs för-s.

{~odn8 fond (Segelsöm:änkan C till skyddsförentngen i Klara förs. -6)TillJakobsförs:sbarnkrubba.
Godu 1791)kr. 555: 56. Pens:rtill Schumhurgs, Angust, Minnes- - 7) Till Jakobs förs:s hushålls-
-2:ne fattiga änkor eller jungfrur, fond (donerad af konsul R Schum- skola. I
'-GO år gamla. burg 18~5) kr. 1,nO. 1 proc. till Lundblads donation (CChristina

Holmbergs fond (Kryddkramh: kapitalet, resten till fattiga inom Lundblad 1865)kr. 500. Und~rst.
~ Holmberg 1853)kr. 1,500. Bän- Klara församl. till 2:ne nattvardsbarn, en gosse
-tan användes till förökande af den SetterströOls f 011'\ (Karduans- och en flicka.
-dagl, kosten för ä fattighusen In- mak. Setterström) kr. 630, Till Nödhjälpsfonden för värnlösa
tagna blinda hjon. styrelsens godtfinnande. flickors uppfostran (Fruntimmers·

Hoppenstedts, Sofie, fond (Fru Sporrongs fon~. (Ankef. U E skyddsföreningen 1870) kr. 3,~00.
Adlersparre 1871) kr. 300. Till Sporrong 1824)kr. 3,000. Gåfva till Till förmän för tre värnlösa fltc-
beredande af Iifränta åt fattiga fattig):ljonen. kors i Jakobs förs. uppfostran.
llickor i Klara barnhein och Stråbles testamentstund (Kam- Ruckmans donation (Frkn Ma-
'TJsta skolan. rersänkan H M Stråhle 1829) kr. ria Ruckman 1887)kr. 10,000. Pen-

Hiilph.r~ fOUll(Handl. J WHill· 3,000. Till 2:e civ. tjänstemans sioner af lika belopp åt 4 obemed-
;ph ers 1812) kr. 6000. llii.ntan för- änkor, fyllda 60 år. lade öfver 60 år gamla och för
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. \\ ,,?t"~~~~xr~s~'ift(Jls';n's;'pglisioJis'ka:sSOl:s" m.' fl. fonder. '[46'1l~46'13]
en, hedrande vapuel,]1;:anda, ,f(,u~, 10,~35:76 un fattiga fotkskoiebarns 'oförmögna' att, ~ig:\fö;~örJ~"~;~,ht ,
tlmmeJ;,Vl're,slg an;kor e,lIer ogIfta. lbespisn. ,såsom tillialligt understö't' åt' an."

Sehumaehers t'o~'1, (Frlll:/'" 'A.'., Govenll fond, kr. 4,000. Till skol.' .dra fatti~a ,af hvilken, ål<\';r:~OÄI'
Scl;mma!(her 1915)1,000kr., :1rital1 Iofskolonier. .,,~ l'! helst, hvflka befinna, sig uti: .en
'i två li\<!' stora delar ti1~~p!en å.t : Invigningsfonden kr. 575." Till hjälplös belägenhet. , -. . ,
tvenne behofvande fap,,!,]er eller ,stipendier eller beklädnad för 'folk- Mathjldlt jElgs (lonn,ti'OJlSfolll1
eD,s:Jr.t!d~,inom fö~slamling~n.. '" j skolebarn. ~i ,I .~ I· l \ (27 sept. 1918) för {~ttig~ spmme~...

lSe!lUtzel·crltn~zskafonden(sch)lt. KarelIs fond ~Kyrkoh. E KarelIs skor inom Jakobs församl ing och
z~rcra!'tz' stä:r.vhus 1913.)10,°00 kr. 'änka Ch M Hedendahl 1849) .kr, '
TIll t"rmån. f,?r 2 st.. fruntimmer, 10,000. Kyrkoh:e i.,Jakob 0,.Klara; skall nämnda fond en!. frö.ken Se,1,
som sett ,p~tt;re dagar, samt r~ste.· underst. ,åt aflidna prästmäns ma Elgs testamante fönaitas ,af
:rande 2 pensioner ttll äldersttgne, fattigdom varande barn. J akobs och.T ohannis fattigvå"ds·,
:fruntimmer urarbetar~~assen ..1t:vil. Lagerströllls fond (Komminister .t~:~~~~s testalllentsfond' (G1ila.,'
kl'. af »alfkt 4understod aro Sar C. Ro Lagerström och hustru sm. lEkholm ,1806) kr. 2,522:50.,
s.~"lt,dtb·1;9rt,]d~:p,ta't'!' , .. ,. E~elie 1883) 2,590 , !V. till beklä- Räntan tilll,'aller »fattiga medbor-

S a res ona lon (Komminister dande af fattiga skolbarn inom
N ~ Stahi(.e och"h~~s hustrti') kr. Jakobs församliug., gares änkor och minderårig, ••1>••rn»
39,200. :'bll"behof"an~e ~!,kor' .},ejas välgörenh~(sstift~lse,för med 30 kr. hvar årligen.. '.
eller oglf~.•• per~w,er, foretra,d~s. lakobs försam!:s fattige (Kejs"r., En gammal redogörare~ idonn•
YlS: af ,prl'stfamll,] eller slakt trll ~ig hofoptikus BenjaminLeja 1864) ti?n' (Assuransdtrekeoren oå-, S"n-
komminister 13t"hre ,el~~r hans kl'. 20,000. Särsk. styrelse med den-Ou'llberg 1917')kr. 1,000., Ran-
hustru. ~ .1'r ,,';T'~' .kyrkoh, i Jakob såsom ordf. setan skall, genom redogora.re~J1och,
..Syskolefo~den, (••Lärare .och [3544). Dels bespisn. under Jul" endast efter delmes god.tfi.nllande

Iärarrnuop "Id JajrobS.,op,h Johan" 'helgen af inom Jakobs förs. bo. utdelas tj.Il behöfvande mom för-
nes folkskola. 1870) kr. 1,000. "Ifl.l ende fattiga dels ·till beklädn af samltngen.
inköp af matertalfer för barnena 'fattiga skolbarn dels slut! 'till Fnhrmanns fond (Hofkällare·
,~n~ervisn. i.~andarb~teI! saJP-ibe- kontant underst'.' till sädan~ be. mast.·P H FU.h 712)kr,38~!~,~:
l0Il;1ug ,~~~..da~ ,J?k;l.Ckhga ftic,Kor. 'höfvande, som icke äro i nå- R~ntan, an 'Jand , u?d~ågnad

N. G. ~o,rtmsen,s fond för behöf- gon välgörenhetsmrättn. iutagna. midsommaråft attrgb.Jonen.
vande, kr., 5Q,00P..Tillpehöfvande' I,lndgrens donation (gmil Ch , ..Go~ns testamentsfouu (~,:gel'
mom Jakob med företräde föt!".k, Lindgren 1866)..!':,.. 500. Skolrådot ,so.m:ankan C God"".1791)~U,5.o:~6.
Pauvres Honteu?" '. '.. i Jakobs församl. [se 2023). 'Till ÅILrantanutgår tIll under~åll for
. Vahlskogs, sttpendlum JAnkef,' 6 af folkskolans flickor vid julen. ,2:e Inom. församt. boende ar1:lara
LM yahl •.kog, 1~18) kr!:~,qOO. Uno Sjömans fond kr. 2,000. Till be- o,. ~alf:eJd .. hederlIga änkor eller
dprst, till )'pglinifar, som ägna sig klädnad åt fattiga skolbarn. ~glfta rmntimmer, som up,pn(;tt 60
åt,~tudler for pras~ed. 'stånd~t.. " Stelnerts fund. (Helena qatha. .ar, ,eller. ock sådana yngr~,,, som
" Z,ervogels donatiOn CTnstrtlerå. rina Steinert 18'(6) kr 4 01J0 Un- genom sjukdorn eller lyten l'~o ur,
det C Ziiervo.geI1824)kr. 7,500r Uno derst. till äldre behöfva:hde' frun. s~ållllsatta, att sig, genom, arbete
-derst. hll ogifta döttrar eller änkor timmer., forsorJa..t -, ~y '.1 Il'
efter ämbetsmän, . Sund~ns fond (Lasarettasysslo .. ,Gyldenstolpes' donationafond

mannen Anders Sunden 1886)1,000 '(Grefve ',AG .Gyldenstolpe 185ö):kr.
[46 1'2J ," kr. Till kläder och böcker åt,fat. ,1,800. '[111underst. åt 2.e åldriga,

Alm~ fond,(Byggmäst. Axel Alm tiga skolbarn. , ,SJuka personer,' 'helst'ä församl.s
1871) kr. 4,906. Pastor i <Takob \Vennbergs donation (Grossh fa.ttighus.
jämte 2 andra, att uppmuntra ile Aug, Wennberg 1888) kr. 5,000: Heuerhtelms ' t""stallleDts~ond
arbetande klasserna till. flit; ar, Till förs:s skollofskolonicr. (Kammarrev:rådet G'O Hederhfelm
betsamhet och sparsamhet. ' , Wetterbel'gs donation, kr. 800. 1797). kr. 1,000. Hantap utdelas

Alms testamente (Byggmäst. Ax. Till skollofsko16nier..' hJavkarOJbesl/f20':I~Sr.tl11fatttga, fo,dda inom
Alm). En fond ,till uppmuntran
af flit, ordnlug och sparsamhenios ' /.---' " II .lins donationsfond ,(li\nkefrn
de arbetande klasserna 'inom huf- [4613J Jakobs och Johan- L Helin 1815) kr .. 3,000. \Räntan
vudstade», fö'r'et'i-ädesv.issådana,' t' fördelas lika emellan de från Ja-
'hvilkasbitr~de>test!'tor vid byggu:r nes fattiqvåndss yreise. kobs o.. Johanues- rörs. å .fattigh.
begagnat, tilllika~ördeln. ;Fonden, Se [1790).' intagna fattiga. ' ~
10Q,000 lq.,' (öryaltas ;tf' Pastor 'i Barnhjiilpsfonden 'Excell. Gref- Holmbergs' fond'" (Kryddkramh',
Jakobs,förs;tml:sam,t 2 aj's.~yrelsen' ve C De Geer med W,OOO,åtskilliga N, Holmberg 1853) kr. 1,500.. .Bän.
för Sthlms.atads sparbank utsedda andra församl:sbor med /0,000. tan användes tilHörökande af-den
personer. ..' 1836) kr. 15,000. Till 'mat och be- dagl: kosten' för å fattighusen in,

. Bagges fonl1kr,.,lO,ooO.Till skol~, klädn, åt fattiga barn. tagna blinda hjon. , .,';
Iofskoloni er. >, ,Benedicks testamen tsf', (Bruksp. Horns testallten'tsfond (Gref~an
" Bergenstråhlesl'ond (Fröken E OBenedicks 1876) kr 2,000. Till A S Horn, f. Blomstedt, 1858) kr.

'Sophia. Louise BergenstråliIe 1899)' hjälp för de fattiga inom Jakobs 4,500. Årl: räntan använde" till
.,000 kr. Till lif'räntd. åt' vissa församling utöfver hvad dessa enl. understöd åt s. k. »pauvrea hon-
uppgifnu.jiersoner, hvarefter rät!- fattigy:fört'attningarna bekomma, teuxs , isynnerhet gamla, döfva,
tan användesHll ,ti~lralliga'lmder- eller fqr sädana fattiga,' som icke blinda eller annorledes.vanröra.
stöd åt sådana fattiga, som 1,1t· af fattigv:samhällena 'erhålla un- Klblströllls testamentsfond.
skrif;>,its från sjukhus, men ilnhu derstöd. ' (Slaktaren J G E;ihlström 1830 ö:
ej erhållit tillrackliga krafter för. De' (Jee"" donationsfond (Kam> 1834) kr. 3,536:96. Räntan utdela.
att med arbete sig 'för,söI~a. Imarh. frih. C DcGeer-Izää) kr. 2,500. år!. på stift:s dödsdag, den 12 dec.

Böttigers fond kr. 500. Till klä, Till tortsattandet och driften 'at till församl:s fattighushjon. '
der åt 3 barn i folkskolan. ' förs:s arbetshus. ,< Lundberns testamentsrond öeör-

De' Dhamps fond ,,00 kr. Till De Geers donatlonsfond (Excel lr ste lifmedikus .v Lundberg lB91)
"kollof~,kolonier., . : grefve C De' Geer 1850) kr. 15,150. kr. 5,000; att bilda en fond åt så-

,Folksl<olans Iiirarepersonal kr. Till :Uyreshjälp åt några fattiga dana nödstliJllda församl-amedl-r
2,000. > Ti'l1,skonorskojonter. inom ·församlingen. inom Jak-obs församl., som icke äro

,Franckeska t'0llden (Fru (Hena De Geers donationsfond (Excell. berättigade till fatttgunderstod. >

Francke 1895),1;:1',5,067:89 ti,ll'ut, Igrefve 'C De Geer '1859)kr. 7;500. N'ol'eens pens'iolls,fond (Kansiir.
delo. vid ,jultiden till fattiga fa- Till underst. åt fattiga barn inom J E Noråen 1803o. 1811)kr. 52,,,01l

.milj er, inom, försam!., 10,150: 94 församL, hvilka fyllt 14 år, men Pens:r å 24 kr, utdelas tiH .behöf-
till för.am!:s, skollofskolgnier opIl! af sjukdom'. eller annan orsak är~ande änkor o. döttr",' efter. tjän'·

p,lrY?·ArT'/~iA::K,N A'R E.N '~M 11.iL I'A:R,O"
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stemän- af· civil-, militär- samt bor- »R eadlers minne» (Änkefl'UCa- Rnckmans dOllation(Frkn Ml!ria
gareståndet. roltne Cadier 190,.Pkr. 52,950:-, Ruckman 1887)kr. 10,000. Pens:r

'Notmans testamentstond (Hus- räntan däraf 3/, till pensioner och af lik •• belopp lit 4obemed1. öfver
hållerskan B M Norman 1829)kr. 1/, till skollofskolonierna. IGO år gamla och 161'en hedrande
1,500. Räntan utdelas år!. på stdt- De Geers donation (K Ch:a Rib. v:,n'!:el kända fr,:,ntimmer, vare
tarinnans dödsdag den 8 maj till bing 783) kr. 2,250. Underst. till SI~ ankor eller ,?gIfta. ..
101'0:.·-fattighushjon. 6 fattiga af Joh. förs., af hvf lka Sebaldts donation (Justitiekans.

Okänd (En okänd gifvares do- 4 änkor lerskan M Sebaldt 1797) kr. 8,333.
nationsfond 18M) kr. 3,000. Till . • Underst. till änkor efter civ. tjän·
underhåll af fattiga och vanlottade D1ma~ders ~onatIon (1873),kr. stemän och deras ogifta döttrar
barn inom rörsamt. 6,000. 1111 klädel' m. m. åt fat- (6 st.), 2:e fattiga gossar i skol-
P~s.donationstond (1865)kr. 500. tIga skolbarn. åldern och 12 fattiga änkor utan

Räntan'till de fattiga inom Jakobs En okiinds donation (1897)kr. uppgifvet stånd, ,
rörsamt. 500. Till skotlotekolouterna. Stahres donation (Kommintster

U~ueknerska fonden. (Änkefru En sjnttioårings ,lonation (1893) N J. Stahre och han hustru) kr.
Sofia Lovisa Reuckner 1878)5,000 kr. 500. Till skollofskollonierna. 40,000. Till behöfvande änkor eller
kr. Österberg.Reucknerska grafven Fonden för fattiga skolbarns ogifta personer, företrädesvia af
å Johannes kyrkogård skall ror all bespisande (1893)kr. 1,200. prästfamilj eller släkt till kom-
framtid 'underhåjlas. Resterande Franckeska fonden (Fru OJena minister Stahre eller hans hustru.
räntemedel användas som tillf. Francke 1895kr. 15,649:93).Till skol- Syskolefonden. (Lärare och Iä-
underst, åt fattiga inom Johap.nes lofskolonierna (1889)kr. 5,000. Till rarinnor vid Jakobs och Johannes
förs. skollofskolonierna. (1889& 1891)kr. folkskola 1870)kl'. 1,000. Till klä-

Udnstedts donationsfond (Tes: 10,000 till skolbarns bespisande •. der m. m. åt fattig" skolbarn.
tam:tstagare efter Änkef. M HRein. (1895) kr. 15,583:80 till skolbarns Thnns donattoa (Dr o. Fru

bespisande. Thun 1908) kr. 500. Till skollors-
stedt 1846) kr. 8,250. Räntan ut- Franckeska fonden (Fru OIena kolonierna.
delas i 5 olika lotter till vissa upp- Francke '1895)kr. 20,742:25 till ut. Vnmans donation (Gustaf &:
gifna personer och efter deras död deIn. vid jultiden till fattiga fam. Sophie Unman 1892)kr. 10,000. Till
till andra behöfvande, helst änkor inom församl., 5,397:SO till fat. skolbarns bespisande o.beklädnad.
och ogifta. döttrar efter ämbetsmän tiga sjuka församlingsmedl:s vår- (Ränteafkastningen utgår ttllsvt-
i statens ämbetsv. dande i deras hem, 15,646:- till dare såsom lifränta till enskild

Sandbergs testamentsfond (Än· skollofskoionierna. person.)
kef. O Sandberg 1812) kr. 1,275. Godlnndska bekliidnadsfonden WallentiRs donation (Hildegard
Räntan till något fattigt frunttm- (Dir . .T. Godlund 1868) kr. 4,000. Wallentin 1902)kr. 800. Till skol-
mer af bättre stånd. Till kläder m. m. åt fattiga skol- lofskolonierna.

Schewestestamentsfond (Grossh, barn. \Vennbergs donation (grossh.
R F. Schewe 1845)kr. 750. Räntan Godlnnds testamentstond (Dir. Aug. Wennerberg 1886) kr. 5,000.
utdelas år1. på Softadagen t. förs.s J Godlund 186S)kr. 4,000 Underst. Till skollofskolonierna.
fattighushjon. till fattiga o. orkeslösa. inom förs Zettersten. "onation (1836)kr.

S.h.Uze. testamentstond (Frkn Lagerströms donation (1901, 15,000. l'ill kläder m. m. åt fat-
C v. Behnltze 1845)kr. 300. Bän-: Komminister C. RoLagerström) kr. tiga skolbarn.
tan tilldelas någon behöfvande. 2,500. Till kiäder m. m. åt fat·

oO Schwartzers testamentsfond til:a skolbarn.
(Orverste J v. Schwartzer 1808)kr. Llljebergs fond (Mäiaremäst. G [46 15]
300.. Till de fattiga vid jultiden. E Liljeberg 1887 kr. 45,000.. RäD

Snndströms gåfvornedel (HandL tan användes till utdeIn. vid jul
C G Sundström 1869)kr. 1,900. Bän- bland änkor och ogifta kvinnor
tan utdelas nyårsaftonen i a lika inom Johannes' församl., dock ej
delar till behöfvande och obot1. i mindre belopp än 20 kr.
•juke handl, eller deras änkor, eller Lindgrens donation (Emil Ch.
bandtverkare eller ock till Jakobs Lindgren 1866)kr. 500. Till kläder
för:s fattiga i allmänhet. . m. m. åt fattiga skolbarn (ftickor).

Söderströms testameutsfond Lundbergs donationer (Kyrkoh.
(M::llS Söderström) kr. 988:12. Rän· L G. Lundberg 1878.) 1) kr. 2,OOU
tan utdelas Sofiadagen till 161'· till kläder m, m. åt skolbarn. 2)
samj:s fattighjon. kr. 2,000 till Idiothemmot i SthlnI

Wretterdahls testameutsfönd eller, om det upphör, annat hem
(Prostinnan C E Wretterdahl1860) i samma syfte. 3) kr. 2,000 till ett
kr. 300. Räntan utdelas till ngn försörjningsh.m för blinda o. döf-
behörvande i förs. . stumma. 4) In'. 2,000. Till Malm-

Wittings testamentsfond (Änkef. qvistska Barnuppfostrtngaanstal-
MBWitting1782)kr.430:52. Räntan ten. 6) kr. 2,000till Räddningshem-
skall år1. Mikaelsmässodagen lika met för vanvårdade flickor. 6) kr.
fördalas mellan 3:e änkor eller s.ne 2,000 till A.·B. Stookholms Prak-
faderlösa barninomrorsam1.,hvilka tiska Hushållskola.
äro i ömmande och behöfvande om- Lundhlads donation (CChristina
.tändigheter. Lundblad 1865)kl'. 500. Underst.

lkerblads donationsfond (Spe- till ett nattvardsbarn, omväxlan-,
gelfabr. J Åkerblad 1777)kr. 83:33. de en gosse och en flicka.
l'ill jul och nyårsgäfvor åt fattig. Norens donation (Kamrer J No-
bjonen. ren 1837) kr. 1,500. Underst. vid

julen till högst 4 inom Johannes
förs. boende änkor eller värnlösa

försam. barn.
skolråd. Nödhjiilpsfonden för värnlösa

flickors uppfostnan (Fruntimmers.
skydds16roningen 1870) kr. 7,000.
Till förmän för två värnlösa tltc.
kors i Johannes törsamt. upprost-
ran. .

[4614] Johannes
IIngs kyr.ko- och

Se [2025).
Bra.dels dOllation(Anna 1\1Bran-

del 179~) kr. 2,700. Underst. till
fattilJ& änkbr m. fl. inom törsaml.

Maria församlings
kyrk·oråd.
Se [2035). •

1884 ärs fond 161'fattiga natt-
vardsbarn kr. 1,500.

Apelgrens fond (M:ll S L Apel·
gren 1811)kr. 1,500. Stip:r åt södra
latinlärov:t till obestämde antal.

Bergstedts fond. Räntan å 10,000
kronor skall utdelas till fattiga i
Maria församllng med företrädes-
rätt åt sådana personer som varit
anställda hos firman Lars Monten.

Botins eller Schönborgs fond
(Gretve Jan Gyllenborg 1831)kl'.
9,000. Till 3 änkor eller döttrar
efter ärnbets- och tjänstemän samt
2 änkor eller döttrar af handl, eller
fabriksidk. ; samt 1/6 at' årets
ränta tiil kyrkonotarien.

Cabanls' fond (Xnkan A Cabanis
1869)kr. 2,400. Tiil aktningsvärda
behöfvande inom församI.,

Dahlqvlsts fond (Ånkan Ch Daht-
qvist 1784)kr. 337: 85. Åt en t'attig
änka; pensionären utses hvarje är p

Didrlk.sons fond (Änkan H. Did·
riksson 1812)kr. 1,500. Stip:r åt sö-
dra Iatinlärov. till obestämdt antal.

Femte·Mars·Fonden (Flere o-
nämnda 1876) kr. 925. l'ill fat·
tiga inom församt.

Hallgren. fond· (M:ll M S Hall·
gren 1841) kr. 1,500. Räntan tiil-
t'aller sjuka och ofärdtga frunt. ,;
tillf'ltlligt underst.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.
----------- SIiRIDAR •• ANS8ATAN 17-----------



\ G; ,t'Ftomm&- stit'te18ers,pensionskassörs m: fl. fonder. [4'&lii-4619Ji
'Htrlts 'fllnll"(JungrtU' A itdi:ult tan skall utdelas den L'l dec.: 1/. Petreji fond (Skeppsklarer •.,!'

"i805}'kr.1;100:'Tillfattigas underst., till spädbarnskrubban. l'S till ar- Petrejus 1856) kr. 1,500~".Grl'ti,&,
'till obestämd't antal ,' ,.' betsstugorna, fis till sko'llofakolo- kationer ä festatorsdödsdagnden

· Kolerafond, '1853 års: (flere stH· nierna. 27 okt: till (10 personer" d"'i'" .:
tare 1853)·kr. 3,000. Till barn, hvil-' Levins fond (Eabr. J P Levin och Petterssons 'fond (Grossh. A"ocel
kas f'6räldrar dött i kolera, eller hans hustru 1856) kr. 1,500. Till Pettersson 1890) 'kr. 3,000., ·,Till
nJUneralLt fattiga. . beklädnv åt sädanafattiga barn, som fattiga inom församl,e,fter,verkst;·
• Körners fond (Landtbruk;' J G i brisl däraf ej kunna bevista sko- direktörens bepröfvande. r;,'v"o

Körner 1860) kr,\3,000:' Räntan ut- lan. Renck'ners fond (Änker",·s: ,L
"de~aii åt 6 fattiga blinda' eller; om lIIeyers fond (F'rkn JenIl,yMeyer Reuckn .•r 1885) kr. ,3,000. ;Utdelas
sådana ej finnas, behöfvande bor- 1894)kr. 20,000. Till middagsspisn. till behöfvande inom f'0rsaml, ,,'
'ga;,e eller deras' änkor. för fattiga skolbarn,' Rothoft's. fond (Öfverstelöj.tn. F

Liickes fllnd (Lovi s, Elisab.) kr. Netherwoods ,fllnd (Bankokom- A Rothoff 1862)kr. 2,00<1•. ' Till för,
10,000. 'Räntan skall användas till, miss. V Netherwood 1867)kr. 200. saml:s fattiga. "
J>eklädnad lLtde 'mest behöfvande Till uppmuntran ät ett fattigt skol- Sahlbergs fllnd (~tadsmäk!. J
Kvinnliga' nattvardsbarnen i för- barn. Sahlberg 1803) kr. 500." F'1ottig·
samt. " " Petreji fond (Skeppsklarer. P Pe· hjonens förplägn. ä H M K<l,J;lun,
· 'Böners tond (Kamrer J Möller trejus 1847)kr. 6,000. Till fot- och gens födelsedag,>, .,t ,/ ,
1796)kr 1,667; 67; Räntan'tillfaller annan beklädn. samt till skrifma- Sandahis, fond (Uppbör:d,s1<0p1'
ror' lifstiden' 3:e änkor 'efter civ, terial åt fattiga skolbarn. miss. J Sandahl 1878),kr,:,,!i;ooo.
·äIllbets. o. tjänstemän. Törnebohms testamente (Asses- För b.ehöfvande, inom f?t~aml, ',

NUssons"fond . I donationsbref som och stämpelmäst. E Törne· Strahles testainentsfona (Kam.
af den" lIS/12 1916 har änkefru bohm 1831) kr. 3,000. Till fattiga rer.änkan H M Strähle 1829) kr.
'Atigusta Nilsson till minne af sin skolbarns beklädn. 3,000. Till 2:e civ. tjänswmlins
aftidne man kyrkovärden Carl Nils, änkor, fyllda 60 är. . . ',:i',
son skänkt till lIfaria förs. 20,000 Elin A SvallS mlnnesfond.'(Ko·
'kr, hvarå räntan den t april årl, kerskan C C Jan"dott<ir 1896)'kr.
)'kall utdelas till frottiga borgar- [4617J,. Maoria församlings 2s'aomOOl'.För f~ttig~ b,ar;' i";O.,~ f'~,:Jt:
~nko:reller borgardöttrar. f tti d t I '
. No'rbergs fond (Jungfru A M NorJ' a Igvar ss yre se. Swedersfond (Rädmanl\lSiwedel'
berg 1864t kr. 1,500. Till hederliga Se [1796). 1772) kr. 1,600. Underst.·till fat-
fattiga fruntil~mer inpm församl, Abrahamsons lifräntefond (Bada- tiga klädesgarnsspinnerskor, .;i I
· Plhlmaneka eller ..Ostermanska remäst. J O Abrahamson 1870,1881, Tjngnfemte Jani·fonden (0känd
testamentsfondeh .(Ankef. W Pihl. 1393 o. 1894) kr. 6,500. För barn Ii gifvare) kr. 1,000. Till S'ty~elsens
:rp.an, f. Österman, 1779) kr. 9,036: Gålön och iPhtltpsenska och Malm- disposition för fattiga inom. förs.
31: Till pens:r åt 4 'änkor. qvistska skolorna. 'l'örnemans och Wistrandsrmin·
""Vid mans fond [Grossh, P U Wid· Beklädnadsfonden ror fattiga nesfond (Aasesson.d ATörneman -
mans dotter och måg ,R Th Ceder. nattvardsbarn (okända gifvare) kr. och 'Professor A HWistrandi 1864)
schiöld 1859) kf. '1,000. Åt 2:e in: 3,084:48. Användes för fattiga barn kr.4,OOO.Behöfvandeinomforsaml.

'o'm forsamL boeny.e borgaränkor. inom församl , Wertmilller8 fond N:01(6rygg·
Öhmans fond (Ankan H Ohman Erik Bergstedts donationsfond och Ryttmäst. G Wertmiiller 1864)

1791)kr. 800. Stip:r åt södra Iattn- (Grosshandl, Erik Bergstedt 1910) kr. 2,OOO.UPPfostringshjälP .fÖl'
lärov. till obestämdt antal. kr. 5,000. Till fattiga fabrfksarbe- värnlösa barn. ," .,,,

tarefamiljer. Wertmiillers fond 1":02'(Brygg.)
Lars Bergstedts fond (Fabr-iks- öch Ryttmäst. G Wertmiiller 1864.

mäst. Lars' Bergstedt 1891) kr. kr. 2,000. Fattighjonens förplägn
1,800. Räntan till fattiga fabzika-. ä testators tödelsedagd. 23,Jeb.
arbetarefamiljer. Wirrwachs fond '(Änkef. i d .j);

Puhrmnnns fond (Hofkä'll are- Wirrwach 1788) kr. '8,333:,33.. , Af
mäst, P H Fuhrmann 1772)kr. 400. räntan användas 400 kr .. tilli un-
Fattighushjonens förplägn. mid- derst. (3 ,,50 kr., 4 a 37,kr; '50öre
sommardagen. och 4 i1 25 kr.) lLt11 ofrälse mäns

Godns fond (Segelsömm:änkan änkor, som äro fattigaach,. till
C Gadu 1791) kr. 1,666: 67. Uno frejden oförvitl., företrädesvia sä-
derst, åt änkor eller ogifta frun- dana, som. hafva omyndiga barn
timmer. eller sjuka föräldrar att försörj,a.

Grnndbergs och Asplunds fond C A T'il,,Ädelgrens mlnuesfoud
(Grossh. A N Grundberg och än- (Frkn S A A Ädelgren 189.).·kr.
kel'. C E Asplund 1852)kr. 2,000. 1,800. För behbrvande inom.förs.
Åt behöfvande inom församl, östergreBs fond (Hamnfogd.,L E

Gösehes fond (Grossb. J H Gö· Östergren 1852)kr, 500•. ·Förplägn.
sche 1781) kr. 1,500. Fatt.ighu s- vid jUltideU'ätsängliggande',.juka
hjonens förplägn. å H M Konun- å fattighuset.
gens födelsedag. ~-'-,~: ;'"

Haglinds fond (Makarne G R [4619J K' . f" . :1" ' .
och B K Haglind 1888) kr. 1,400.' atarina orså.mlMgs
Till ä Maria fattighus' sjuk. och kyrkor~d. Se [20'331" ;,;
ålderdomsrum intagna fattiga per- Fl'II Elioa Rnys f •. Wei.tback
soner, fond (1916)kr. 10;000. Till sjUkvård

Holmbergs fond (Kryddkramh. i fattiga hem. ' ..
N. Holmberg 1853) kr. 1,500. Bän- Bjurholma (1912) kr. 6;666,67.
tan användes till förökande af den Till barnkrubba.
dagl, kosten för il fattighusen G. F. Björn, (1915)kr. 6,666,67.
intagna blinda hjon. Till kläder å.t fattiganattv,,~dsbal·n,.,

Galatluie Lamms fond (Änkefru lIIamsell Branders .fcind", )<1'.
.G',Lamm 1913)kr. 7,000. Åt be- 2,000. Gåfva ärl, till sjukl, tjänare
hötvande inom församlingen, vid kyrkan.

Okänd (Gåfva af en okänd 1796) Johan Bäckströms'fo'nd tiU'Ka·'
kr. 125. Inköp ät fattighushjonen tarina norra barnkrubba 190; 'kr.ar "Arndts paradislustgärd". 10,000. 'i~:' '

[46 16] Maria förFlamlings
skolråd.
Se [2035].

Axel N..Å'ndersson. Donationsme-'
d~l å 50,000kr. förvaltas af Stock-
hol ms stads drätselnanind. Räntan
utdelas som understöd M välartade
medellösa skolbarn hvilka i minst
5. ~r tillhört församlingen. Under-
stöden utgå med högst 200 kr. för
är. Samma barn må icke inneha
understöd- i 'flera än 2 år.

A.xel N. Andersson. "Dona.tioris-
'fondä10,OOOkr. Räntan skall använ-
das till premier " 20 och 25 kr. åt
fattiga men arbetsamma skolbarn
:~dr::n.tämna godt hopp -för fram-

GravalIii fond (O O Gravallius)
kr. 1,5pO.'.rm uppmuntran åt fat-
tiga skolbarn i handslöjd.
• Hammarsbrands fond 1,500 kr.
Arliga -räntan skall användas, till
fattiga skolbarn som medfölja skol-
lofskolönierna. '
, Hirsehs }snnk J:ond. 5,000kr. År.
liga l\fkastningen slrafl, utdelas af
skyddeföreningen eller Om den
upplöses af skolrådet till skolbe-
klädnad och' sommarutrustning ät
·fiiti~a'loch fattiga skolbarn.

., Holmbergs fond (Byggm. J P
~ Holmberg) kr. 15,000. .hUga rän-

FRANKERINGSMASKINEN
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[4619-462IJ G.. Fromma stiftelsers, pensionskassors m.fl. fonder.
Sophie och Erique Cahvagens, .'ru Dorotheu \r.)1l (1916) kr. [4621] Katarina förjlamlings

fond (1906) 4,000 ~r. Räntan ut- 2,720. Ti11 obemedlade fruntim- fattigvårdsstyrelse S [ J
delaa hll fattIga sömmerskor. mer., • e 1796

B. Å. Danellus' .fond (1908) K. A.Wallenbergs fond (1912)Ju'. Almgrens fond (Advokatfiskal J .
13,333:33 kr. Gåfvor att till fattiga 10,000 till underhåll af testators P Alm~ren 1822)kr. 1,050. Räntan
familjer utdelas' af försarnltngs- graf och till kläder åt fatti~a skol- 'utdelas till fattiga civ. tjänstemäns \
systrarna den sista december år- barn.: änkor eller döttrar.
li~~n. " Öfvers.trömsJond (Kyrkoh. FW Backertskafonden{DirektörCarl

••• Å. Danehns ..fond (!908) 5,000 Ofverström 18~o). kr. 12,381.Pens:r Herman Backert) f. n. kr. 181,588:66.
kr. tIll Katarlllaforsamllllgs norra till änkor efter gesaller o. arbetare. Donators syster åtnjuter för li.!'s
barnkrubba. . ., tid kr. 4,000årl. pension, donators

B. Å: Danehns fond .(1908)~,OOO trotjänarinna åtnjuter för lifstid
Ii:~. till Katarma forsamhngs [4620] Katarina försam- kr. 1,000årl. pension. Möjligt blif.
v,,~tra barnkr.ubba; . Hngs skolråd. Se [2033]. vande ränteöfverskott skall utde ..!~u Åmal!a Ertessen (1916) .l Bjurholms fond (1914) kr. las till behöfvande farniljer inom
3,"~0.80kr. JIll ~li:oIlOfSIi:OIOD1~~.6,666:66 till skollofskolonier. Katarina förs. uti gåfvor af 100kr.

Fonden for Katarina norra B. A. Danellus fond (1908)10,000 till hvarje familj. Efter pensionä-
ba~nkrn~ba, kr. 1~000. • kr. till frukostspisning åt fattiga rem as död ökas gäfvornas antal.

Fond tIll biblar at fattIga natt. folkskolebarn. Kapitalet får ej ökas elter minskas
vaf~s~a[~ik~~:d600Ötf te tt Eriksons fond (E R Erikson utsn all ränteinkomst skall årli·
.ar~:ba;n, k:. ;~O~ a rga na • 1823)kr. 6,000. Kläder åt fattiga gen utdelas. "

Uosalie Predenho lms fond (1896) barn i Katar. f'6rsaml. fattigskola. Bohman E:sons fond (Viktualte-
kr. 3,000. -rni 3 nödställda, ålder- Ti~{~~~~~:sf~:di :il~;:~i~~:lo'~s~O'h4~nodol.VEdBtodhmtaf.nttE:s<;nf..1822)kr.
stigna, ogifta fruntimIIler ..ärl, ' Fond ror Katarina skollofsko. ,u • e u .. a 19al ors. m. m.

Godns fond (Segelsom:ank.an C lonier (1896, 1900)kr. 9,666:67. Brandes .fond (Frkn J. F Bran.
(lodu 1787) kr. 8,333. Pens.r åt Uosalie Fredenholms fond(1897) des 1~72)kr. 15,000.Pe~s.r il. ~5.kr.
ankor m.,.fl. . . .' . kr. 2,000. Kläder åt fattiga barn i åt ogifta, åldrIga o?h siukl. tjana .
.Gr.tber~s fond 000h"L hU stipcn- Katarina folkskola. rmnor, som langre hd tjallat l sam-

du,r åt allm. laroyerk l Katarina. Gjörckes donationsfon'd (Änkef. ma famI!) och bo på. Sode~:.
Al~kcfru. Heni-Hus fond (1.904)C Gjörcke 1874)kr. 2,000. Prem. Broströms fond (Kallarmast. O

kr. ",000 till Katarma forsamIIngs åt l eller högst 2 fattiga fader. och Brostrom 1844)kr. 2,000. Utdeln. åt
norra barpkrubb~. moderlösa skolbarn. hjonen å Rosenlunds älder.domsh .
. ls""k Ilf rschs fond (1917)kr. 5,0?0 Gjöthmans fond (1818)kr. 3,333. Bur~.ans, Axel och NanDle, fond

hll. Ka!arma skyddsförentng till Kläder åt fattiga flickor i Katarina (!?lrektor A..Burman 1911). Afkast-
Idader at skolbarn, fo!:.sömmaren. förs. fattigskola. n~ngen ~n~andes em julgårvor ; 115

Johan Leonard .HOIjers fondl F. A. Hammarstrands;fond, kr. daraf tIllagges årlIgen kapitalet
kr. 27,500. Rantan. ar anslagen tIl 1,000, till förs. skollofskolonier. (10,~00kr.).. "
ny barnkrubba- (västra) 1904. p H Hesslers fond kr 5689' 33 Bangs fond (DIr. G Bång 1804)

liarlqllists C; J. W. fond (1918) till ·för·s. skollofskolo~ie;.' . , kr. 18,000. utdelning åt hjonen 11
kronor 1,000 ttl.l Katarma norra Emil NeumiiIlers fond (1905) Ros~nlunds åld~rdomsl:em.
barnkrubba. . _ o.. till skollofskolonier, kr. 5,000. Bangs. fond (DIr. GBång 185!.)kr.

Axel Landqutsts 1.0ars fod.else. Wilh. Govenius fond till skol. 7,500. TIll fatt. skolba~s ~ekladn.;
dagsfond (1918)kr .. ",OOQ.Rantan lofskolonier 1904, kr. 6000. f. n~ utgå ..225 k,r. uu IIf;-antor:
utdelas 16 fobi-nart århgen uu 5 Carl Wilhelm Hagil.ans fond . iIIal"rmnst. C. J. W. Uar1l1V1sts
I);~mlapersoner boende i Katartna (1897)Ju'. 700. Till kläder åt fattiga fond kr .. 1,018:06 ---:.afkastnmgen
lorsamlmg. skolbarn före julhelgen hvarje år utdelas tfll. fathga "d Julen ..

•'rn G~li Lundholm .(1916)kr. Johan Hanssons fond (1902)kr: Flobergs fond (Guldsmeden S
1,431:. Till skollofsk0.I0Dler. 1 350. Till kläder åt skollofskolo- Flober~ 1830)kr .. 1,500. Pens. åt

.'roken J,ovisa Ehsab. Lj'cl!:es n'isterna. en fattIg borgareanka. ..
fond (19lO)kr. ~O,OOO.TIll beklad- KatarIna arbetsstugors fond Puhrmanns fond (Hofkältare-
nad af de fattIgaste fiickorna af (1900)kr. 3,000., mäst. P ~ Fuhrmann 1772) kr.
nattvardsbarnen. Grossh o Fru John Lovens 187:33. TIll hjonen å Rosenlunds

.'rölrnarna .Malanders fond(1902) fond (191Ö)k;. 6,666:66. Till Kat:a ålderdomshem. .. ...
Kr. 2.000. Rantan utdelas årl. tIll förs skollotskolonier Godus fond (Segelsom.ankan C
4 f;tttig~ före jul... iIIåthias Lundtus fönd (1901)kr. G?du 1789) kr. 150. U~deln. till

Ankefru NenmuIlors fond (1906) 5,000. Till prem, af kläder att ut. hjonen å Rosenlunds ~ld~:domsh.
kr. 2,500,till Katar-ina norra barn- delas vid vårterminens slut åt Godus fond (Segelsom.ankan C
kfl~bba. . o. fattiga skol/Jarn. Godu1!97)kr.l,333 ..~en~:råtänkor

Fr~ Re!!'lDa nnnlllnd (1916)kr. Jenny iIIel'ers fond (1894) kr. elle,:.dottrar tI.1I1CIVIltJansteman,
45?:ZOo TIll barnkrubba. , 25,000. Till middagsspisn. åt fat. l p~!,st,.1 milttär' och 1 borgare.

Spangbergska testamentsfonden tiga folkskolebarn. G.a.denns f~nd !Hu.sgerådsk~m
(Fabr. Spän~berg) kr. 1,380. TIll Okiind (stift. af en okänd 1829) betjanten A Gadem,: 1~33)kr. 4,.>00.
und~rst. åt fattIga fader- och mo- kr. liOO. Prem. i folkskolan. l'Il1 utdelning åt hjonen il Rosen.
derIosa b~rn. J,. l'. Peterssons 'fond (1918)kr. lunds älderdomshem ..

John Soderbergs fond (1894)kr. 5000tillKatarinaskollofskolonier' Hedstroms fond (Sidenfabr, C
1~,334. Till middagsspisn. åt fat- 'Hlchters fond (CH Richter 1825j Hedström 1822)kr. 3,000. Utdeln.
tIga folkskolebarn.' kr l 000 Biblar åt barn i fattig. bland hjonen å Rosenlunds ålder-

John Söderbergs fond (1894)1,1'. skol~n. . domshem, .75 kr. ti~ldelas ärl: åt
12,000. TIll underhåll af testators .'röknarna Rosöns fond 2,666:66 -försörjn.shjonen. .. .
graf och till mat och sjukv.sartik- kr (1909) till kläder åt fattiga Holms fond (Ankef. Johanna
lar åt. fattilja sjuka gnm. f'6rsami sk~llofskolonibarn. Lovisa Holm ~895).K,I'.20,000. Af-
lIn!'sdlakollIssorna. ..' Törnqvists fond (Carl Törnqvist komsten .anvandes till ber!'dande

Charlotte och Johanna Soder. 1861)kr 2000 Prem.r åt flickor afpens:r a 50 kr. åt medellosa och
berg.s minne (1904)kr. 2~0,000.~I~ i Katarina' slöjdskola. . för hederli vandel .kända trun-
af r:,ntelllkom~ten anvande~ år- Törnqvlsts fond (J Ch Törnqyist timmer, ~ller ankor, inom
hgen till vård ar barn, till stfpen- 1829)kr 1266' 66 Prem.r i fattig. Katarma . mr,
dier och till understöd åt familjer skol ., ... Holmbergs fond (Kryddkramh.
med många barn, ålderstigna per' . N Holm berg '1853)kr. 1,500. Rän-
soner med svag syn, m. fl. tan användes till förökande af den
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G. Froinma stiftelsers, 'peuslonskassors m:'fl. fondef. '[4621-,'4'624]
"dagl.' ko~teJ fö~ de 'å :Ross';'lmids [46 22J 'SOfi,i" forsamH rlgs 1'(Fru. ,\~malid'c."t .,Y i,rtc'\o~ f.. Ce·

ålderdomsh. intagna qlinda hjon,' kyrkoråd: derberg 1913):J{r 1,777:90: .-\'~kast•.
Johnsons fond {Johnson Axel . . . niugen utdelas t,ll .fattIga. Jmrn

Generalkonsul 1910) un änp.ainä~, .""'oud till bn.ruJrrnbba -10)OpO· in~lU församlinge~. . . """. '
som ~f Styr~lsen bestämmes, ,oen krono:, _. ...•. _.' . F:rn~orothelt U1aps donatlou~-I
nvartnl anslag af kommunen icke Joh.lU Leonard HOI.le" fond J. fond. (Theodor Wall Iälu) kr. 1'360.
erhålles. Kapital 5,00? kr: ., L. Höijer oe!" h.ans 'hu.stru 1863 Af~as:ningen I6rdel~s mellan' ~vå.

~ k f A' K"hl f d ( !l 12,500 kronor. Rantan al anslagen l rörsamlingen skrirna medellösa
: . n e ru ug:a u .""~.on .. er '. till en barnkrubba. .kvtnnor med .förwåndrätt fözbe-
l sept. 1911) kr. 4,79:>.63. R~ntan . 'Fond till nr barukrubba 10,000 hötvande inom Walls .släkt. ,.
utdelas åt fattIga (VId jultid). kronor. Räntan är anslagen till ~'röken neginl\ nådlnnd~ foltcl
. Lettströms fond (Fattigläk. G A en, barn,krub.b.a.. (kr. 228:87), ". . .
Lettström 1843) 'kr. 3,000. Ökad ~'I,brillUren iIlntthia.s Lundtus ' \
kost åt hjonen å Rosenlunds ålder- fonrl (1900) 5,000kr. Afkastningen 'i •
domshem. '. •. skall utbetalas i pensioner ät 5 [4623] Kurmsho\ms';tör •.

O.~ca.r Nil~so'ilS. fond sOflö/1917 ålderstig. na, minst [)5 år gamla be- samlings kyrkoråd;'·
kr: 500 afkastnlngen utdelåå åc-I. ho~vande personer.
sedan k'apitalet vuxit till 1.000kr. .. KJ'rko~!erdell Fredrik Willlellll Se, [~O~,~]i" : " -,

'till handtverkare eller änka efter Ofverstroms fond. (Kyrkoherden Bomans fond (Karnmårskrirv. E
sådan 'företrädesvis bageriarbetare, Fr. W. Öfv,erström' 18(;5)7,857 kr. Boman .1817) kr. 1,100., .rui 2:&,

Nyströms rond (Rnstniäst. C Penstoner tIll ankor efter gesäller fattiga välfrejdade ålderstigna,
"Nyström 1817) kr: 7';uOO.;~Utdeln. OC~ ~n~ra arb~t.are. . .' inom föraarnl , , _.. ;
till hjonen å Rosenlunds ålder- ,KnstlllltJ,."Vl'" Calwagens fond Eldkvarns(onden(GrosshaIicll, F
domshem. ' . (Fröknarna Enque och Sofie Cal- G Althainz 1903)kr. 61,596:30, . Af

Okänd' (Okänd gifvare,1,804) kr. wagen '190'1)2,000kr. AfkMltningen räntan äro medel årligen a~slagn a,
150. Till hjonen å Rosenlunds utdelas årltgen VIdjulttden l belopp till af donator ljestämda personer,
ålderdomshem. . Om 20·lir. till "fattiga, ogifta söm- Aterstående räntemedel skola-ut-

Osreengii fond (Kammarrätts- me!'skor. ., gå dels till i nöd stadda,p.~rsoiler,
räd:n B Ch Osreengius 1853)kr. Knlll~'er Brunders fond. (Kamre- som varit anställda hos A: Sr,an.
3,000,. Pens:r åt a.e fattiga frun: raren Hans ,Adolf Brander 18(9) berg & C:os kvarnaktieb. under

. timmer. ., 1,000 kr. Gåtvor till nägonvsjukhg viss tid, och dels till pensioner.
Ringqvists. fOlld (Apotek. C R och behöfvande tjänare vid kyrkan. Hallgrens fond (M:ll M S Hal l-

Ringqvist 1838)kr.l,50Q. Förbätt- Fond till hthlu.r åt fattiga natt- gren 1841) kr. 1,500. Till .fattiga
rad Ikost åt hjonen ä Bosenlunds vnrdsbaru. 300 kr. fruntimmer. ,. .,
ålderdomshem, Fonu till bek liidnud af' fnttiga Klerckska. fond,en (Skrädd. Sv.

Roos' fond (Handelsbokh. J C uattvnrdsbaru, ,l[)Okr.' Klerck och hans hustru 1883) kr.
Roos 1818) kr. 1,500:, Förbättrad . John Siide'rb'ergs fond. (Fabriks- 5,000. Att bispringa fattiga inom
kost åt sjuka hjon ,å Rosenlunds Idkaren John Sbderberg 1893)2p',666 församl. ,
ålderdomshem. ' ' , kr. Af'kaatnirigeu användes un be- Lagermans testam~ntsl'ond

Steinmetz' rond (Grossh. J F, spisning af fattiga skolbarn. (Handl, J Lagerman 1780)'kr.'2,500'.
Steinmetz 1855)kr. 3,000. Ut'deln. .H, A. Dnllelii 'donationsfond. Till sängliggande fattiga och fÖr-
ät hjonen åRosenI. ålderdomshem. (Gåfva af grosshandlare B. A. Dane- äldralösa barn iUOlP, försarnl.

Stokces fond, ben. Stenbergska lius stärbhusdelägare 1908)kr.6,t;(;6: Lindblads testamen tsfond,('Lif-
Stiftelsen (Ankef. C Ch Stokoe 1873) cz. At'kastningen utdelas till fattiga medikus C A Lindblad 182~) lir .

. kr .. 3,OUO.Till utdeln. åt 10fattiga 'familjer i belopp om 35-40 kr. an- 2,000. Till' \inkor efter ståndaper-
inom~föJ:;saml. hvarje år, tlngl~,n kontant eller in natura. soner eller borgare-; .för~trädesvis

Strahles testamentsfond (Kam- S\l'lDghergs fo nrl. (Fabrikören åt släktingar. , ' , "
rersänkan H M Stråhle 1829)kr. Carl Fredrik Spångberg.' 1820) kr. Okälld (''En okänd. välgörares
3,OO~. Till 2:e civ, tjänstemäns 690:34.Arkom sten användes ttll Ull- gärva", donerad under . kyVkoh.
änkor, fyllda 60 år. . I derstöd åt fattiga faderlösa skol- Lehnbergs tid) kr. 4,000, Till skpl-

Teng.tröms fond (Kamrer C A ba,n.' barns beklädn. Denna fond Iiar-
Tengström 1864) kr .. 10,100. 1\ ..Ankefru Dorotea Jlexelius fond. mottagit ett belopp af 1,ÖUO.'kr:
räntan utdelas 4 pens:r il 50 kr. '{Änkefru Dorotea Bexelius stärbhus hvilkalagtstillfonden,hyiJk~n'där-
till fattiga änkor. och4il50kr. .tdll 1910)kr. 6G6:67. :r'ill understöd af för numera bokföres till 5;000 kl'.
kvinnl. tjänstehjon, som längre tid barn krubba. . Sjöstedts testamentstund !,(Rep-
tjänat inom samma familj; åter" Fröken Lovlsa 1nisnbeth Lyckes slag'ål,derm .. D Sjöstedt ',?cjI hans
stoden användes till underhåll'å( fond.(FrökenLovisa Elisabeth Lyc- hustru 1815) kr. 5,000. Af räntan
hjonen å Rosenlunds ålderdoms: kes stärbhus 1910)5.000kr, Afkom- utbetalas medel'åt 'fattige ',inom
hem., .;' sten användes till beklädnad af fat- förs., SO~ firo: sjuka, :~qdeI;stjgria

.Törnqvisf.s fond (Kamrer. C tiga flickor af nattvardsbarnen, eller hafva flera b~"företr!:tdesvis
Törnqvist lS66) kr. 14,600. -190kr, Ehreupiiles fond. (Pegid Ehren. fattiga gesäller af "Repslagareiim·
6.6(jre utdelas til1, hjonen å Rosen. påle och h. h. 172]) 250kr. Till betet.". och deras '!lust""r. ~I,,'
lunds. ålderdomshem och försörj- fattiga skolbarn. ISmitts testamentsfond (.(lene-
ningshjonen hvarje år ~4f12 (testa. ~'nhrikUren Anders Bj urhnl ms ralkonsul J' W Smitt lS9,9i,,·kr.
tors dödsdag), 12 kr. till underh ..af fond.(FabrikörenA.Bjurhol~1914) 20,000, Räl'te,anr~stn .. utdelas till
testatgl's graf; äterst. användes till k;r. 3,333: 33. Afkomsten skall, au- behöfvande tnom fdrsaml.'-:'
förbättrande af hjonens, kost.; . vändas" till underhåll af barnkr ub- Vltstermalnts kommanalföre-

Zethe~stens fond IGarfv. J. H. bol' och barnhärbärgen. nlngs gåfm (19H)"krcn.<;>r4,~&Q: 71...
Zethersten <1836).kr, 750. '.Julkost ~ledicofilosofle kandldateu K. F Af räntan ut delas 80% åt behöf- '<,

åt hjonen å Rosenlunds ålderdoms- Björns fond. (Mei:!.fil. kanel. K. F: vande församltngsbor å Kt(l\gs~ol- ,
he!)1. . .' : Björn 1915)kr. 3,333:33. Afkastnin- men, hvtlka' oförvållil'dt koinniit'~
.. Ostbergs fond (Öfyervägaren F J .gen användes till fattiga nattvards. misär. . ..
Ostb~rg 1813) kr. 400. Pens. åt en baxna beklädnad. . , ". n" " l'" I
kv~.nna'blan'd pauvres honteux. Anketl'1I tJurli Katar ln» Ohar- [4624] K h I 'f-
..,O~tergr.ens fond (Hamnfogd. L lott,a J,.undholms,. f,iidd Bromau, ungs o n;Js'ol'sam·
E ..Oster(ll'en 18621.kr .. 500. För- fond. (Ankefnu Lundholm 1914)kr. lings. fattigvård.ssty.r,el,$~,~
plagn. VId jultäden åt sängl, sjuk-' 715:[)3. Afkastningan användes tii!' ~e [1786]. .,";;
il.Rosenlunds ålderdomshem. ,skollofskolonier. . Carl grens fond (Sergearit J'Carl-

l Fru Amnlin Cltf.ariIIn,Wilhelnti. gren 1818)kr. 1,500" Till utdeln.
na Ericsons, fUd CederbeI'g, fond. åt fattighjonen. I

."lfIfyPN,7tR Ä,' 'k~,frlrA/lj,tt~iV..·)~;M1:r.t:.~iiÄ1!i~lt~"
. Se annons sid. 77. "



{4624-4626] G. Fromma stifbelsers, .pensionskassors m. fl. fonder.
Godus fond (Segelsöm:änkan L församlingen och den andra hälf· änkor eller döttrar, hvarvid de etter

-Godus 1791)kr. 4,000:46 till 3 pens:r ten, efter anmälan 'af någon för- prästmän Iu,fva företräde. '
,.,åt änkor eller ogifta fruntimmer i saml:s medlem och kyrkorådets Danlela,Ostergrens fond. (Frö·
;lorsaml. pröfning ,för .hvarje gäng, till un- ken .Dantela Östergr~n 1913) .kr.

Holmbergs fond (Kryddkramh, derstöd ät behöfvande och helst i 1,666:66.. .'l'ill fattiga.
N Holmberg 1863) kr. 10,980:-. form af tillfalllga mindre gäfr.or Knnt Ostergrens fond. (Frö.
Räntan användes till utdeln. åt rör att lindra oförvällad verflig ken Daniela östergren U13) kl'.
blinda fattiga hjon. nöd samt där utsikt förefinnes, 1,666:66. Till fattiga.

J. G:s fond kr. 4,000. för an- att genom penningehjälp en arbet-
,ändande efter stY.I"el,sensgodtfln- sam och nyttig medlem kan 'ät
nando, företrädesvis för välartade samhället återvinnas.
:;fattiga barns uppfostran och värd. S Edgrens fond (Änkefru Sofia

Kungsholms Gilles fond kr. Edgren, 1903)3,333:33. Till under-
1.717:44. Räntan skall användas stöd åt fattiga inom församlingen,
'till beklädnad af ett eller liera fat- Enbergs fond (Grossh. G l\'1En-
'iiga barn tillhörande Kungsholms berg 1909) 10.000 kr. Räntan an-
församling antingen vid julen eller vändes till inköp af ,kläder till
ock till utrustning för vistelse vid fattiga barn inom församltngen.
sommar- eller skollofskoloni. Louise HenrUns fond (Anke-

G. W. Llndquists fond. Räntan fru L. Heudin 1898) kr. 1,666:67.
·.utgär till fattiga inom Kungsholms Understöd ät barnhem och barn-
församling c:a 10 personer. krubbor.

Möllers fond (Bruksp, J Ph Möl· Johannes ..oeh Äugusta Kast·
ler 1801) kr. 1,000. Till utdeln. mans fond (Ankefr. Augusta Kast-
'inom eller utom fattighuset. man, 1902) kr. 3,000. Arliga rän-

Möllers fond (Bruksp, J Ph Möl· tan skall gnm förs:s kyrkoherde
-lcr 1801) kr. 000. Till fattighua- utdelas till fattiga inom försam-
<hjonen. Iingen. (

]löllers fond (Bruksp, S Möller) Flory Lindblads nnderstöds·
.kr, 5,000: -. Till fattiga barns upp· fond (D:r A Lindblad 1909) kr.
fostran och vård. 10.000. Räntan utdelas halfärsvis

Noreen. fond (Kanslirådet J E till 2-4 församlingen tillhörande
1<'or6en 1811) kr. 2,820: -. Till ut- personer inom pauvres honteux-
-deln. efter godtfinnande. klassen.

Okiind (Anses vara Grossh. Po- J Ä Lludhnlms fond (Förest. för
meresche 1826) kl'. 6,560:-. Till brefbärareexp ••J A Lindholm 1894)
'fattiga och värnlösa barns upp. kr. 10,000. Till uppf. af inom förs.
-rostran och vård. födda och hemmahörande barn

Roos' fond (Handolsbokh. J C af oäkta börd.
'Roos 1818)kr. 9,050:-. Förbättrad Okända glfvares fonrl (1912-
'kost åt sjuka fattighushjon. 13)kr. 10,000. Årliga afkastningen

Stagmans fond (Trädgärdsmäst. utdelas genom kyrkoherde och
'Sta.,o-man1826) kr. 5,000. Till för- diakonissor till fattiga inom för-
'plägn. affattighushjonen samt 8:ne samlingen.
pens:r a 30 kr. och 3:e a lo kr. Otto och Ängusta Lindstrauds

Tharmouths fond (M:ll A Thar- fond (Änkef. Emilia Aug. Lind-
mouth 1800)kr. 6,474:52.Till kläder strand 1896) kr. 10,000. Till un-
"åt fattighjonen, synnerl. gamla derst. ät obemedl. ålderstigna, akt-
--tjänare. ningsvärda fruntimmer ...

Torken.fond (Kapt, JBv.Torken 1Il0rbergska fonden. (Ankefr. A.
1813) kl'. 1,200. 'fill sjuka och C. Morberg 1880) kr. 666: 66. Bän-
<sängliggande inom fattighuset. tan användes till beklädn. af fattiga

nattvardsbarn.
Erika Nyber1\s fond (Änkel'. E

Nyberg 1888) lir. 2,000. Till jul.
gåfvor åt fattiga i församL

ilIl,karna Plehls fond (Bagaren
C. F. Piehls' o. h. h. 1911)kr. 5,000.
Till inköp af ved åt behöfvande.

Selenii fond (Källaremäst. C L
Selenius 1860) kr. 1,666:67. Till
inköp af mat) kläder och böcker
lit sådana fattiga och välartade
barn, som vid församl:s folkskola
åtnjuta undervisn,

Sjöstedts fond (Prosten N J Sjö-
stedt 1806) kl'. 3,000. Ti\). barn-
krubba och smäbarnssko1a .

•'redrik och Maria Westerlings
fond (1909) kr. 500. Räntan ut-
delas ärligen den 6/U till en be-
höfvande familj.

Kassör Sten B:erlog lVi<lboms
donation (1900) kr. 500. Till un-
derstöd åt en fattig sjuk försam-
lingsmedlem.

Widings fond (Kyrkoh. L PWi·
ding 1814) kr. 4,220. Afräntan ut.
delas pens.r, å 50, 35 el. 30 kr., ät
inom försarn!. boende tjänstemäns.

14626 a] Hedvig Eleonora
församlings kyrkor~d.

Se [2027].
)(atllda Andersons fond. (Frö.

'ken Matilda Anderson 1910) kr.
:3,678. Till fattiga.

Stenhuggeriidkaren C Änder-
'SORS och hans hustrus fond
(1890) kr. 1,400. Räntan .till hjälp
och understöd ät församl:s fattiga
och i främsta rummet till änkor
efler fattiga arbetare». ..

Barnkrubbuna fond (Ankef.
i)':rika Nyberg 1892 och 1893)kr.
1.333:33. Räntan tillgodo kommer
t"örsaml:s barnkrubba.

BeeJhuns fond (M:ll A Beethun
-och Ankel'. W Brandt) kr. 2,400.
Tillju1gäfvor åt fattiga fruntimmer.

Brandelska donattoaen (M:ll A
S Brandel 1867 och Karor. C Bran-
-del 1900)kr. 33,333:33. Af afkast-
ningen skall ena hälften användas
till bidrag M fattiga skolbarn inom

[4626 b] Engelbrekts för-
samlings kyrkoråd.

Se [20 29}.
StellhuggerHdkaren C. Ander-

sons och hans hustrus fond
(1890)kr. 1,400. Räntan J>till hjälp
och understöd åt törsaml:s fattiga
och i främsta rummet till änkor
efter fattiga arbetare».

Barnkrubbans fond (Änkef.
Erica Nyberg 1892) kr. 1,333:34.
Räntan tillgodokommer försam!:s
barnkrubba.

Behöfvande sömmerskors fond
(Fröken Sophie Dahlström 1910)
kr. 4,000. Till fattiga sömmerskor.

Braadelska donationen (Fröken
A. S. Brandel 1867 och Kamr. C.
Brandel 1900) kr. 33,333:34. Af
afkastningen skall ena hälften an-
vändas till understöd medels be-
klädnad eller föda eller på annat
sätt åt fattiga skolbarn inom för-
samlingen och den andra hälften,
efter anmälan at någon församl:s
medlem och kyrkorådets pröfning
för hvarje gång, till understöd åt
behöfvande och helst i form af tfll-
falliga mindre gåfvor för att lindra
oförvållad ver.klig nöd samt där
utsikt förefinnes, att genom pen-
ningeh,jälp en arbetsam och nyttig
medlem kan ät samhället återvin-
nas.

S. Edgrens fond (Änkefru Sophie
Edgren, 1903)3\333:33. Till under-
stöd åt fattiga inom församlingen.

Ankefru Ferms fond kr. 000.
Räntan till julgäfvor ät fattiga
fruntimmer.

Folckers och Bareks fond (Änke·
fru C C Barels 1867) kl'. 2,000. Till
någon i torftiga omständigheter
varande kvinna, som genom sitt
arbete försörjer åldriga 16räldrar,
i första rummet moder.

Louise Heurlins fond (Änkefru
L. Heuriin 1898) kr. 1',666:66. un-
derstöd åt barnhem och barn-
krubbor.

Vietor Jobansons fond f'6rogifta,
sjukliga och behöfvande, ordent-
liga fruntimmer öfver 50 års ålder,
mantalsskrifna i Stockholm, som
söka sitt dagsuppehälle genom
sömnad i andras hem (Grosshand-
laren J. C. V. J'ohanson 1913) kr,
10,267:41. 80 proc. af räntan ut-
delas I årliga pensioner ä 00 kr.

Victor JolIaBSons fond för be-
höfvande uppassare (server-ings-
kypare) (densamme 1913)kr. 10,000.
Räntan utdelas, hufvudsakligen un-
der vintern, i understöd (till mat,
kläder, husrum).

J ohannes .. och Äugnsta Kas t-
mans fond (Ankefru Auguata Kast·
man, 1902) kr. 3,000. Artiga rän·
tan skall gnm förs:s kyrkoherde.
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, G. Fromma. stit'telserl!, pensionskassors m. 11.fonder.
FuhrJilanno fond (HofiiUM""

mäst. P H Fuhrmann 1772)ikri 61-
Till f'örplägn. af fattighushjonen
midsommardagen. .' \ I '

Godus fond (8egelsömm:jlnkan
C Godu) kr. 285. Till·underst. At,
fattiga.

lIays foud (Frih:an C Hay'181i9)
kr. 170. Till förbättrande af fattig·,
hushjonens kost under sjukdom.

Henmans fond (Aesesaor .Hell·
man) kr. 165. Till jul- och.nyårs-
gåf1'8 åt fattil(hushjonen. '!:

Holmbergs fond (KryddlaaIllh.
N. Holmberg 1853)kr. 500. t Rän-
tan anvli,ndes till förbättrllonde af,
den dagl, kosten ,lor de å ,fattig-
husen intagna blinda hjon.

Hultgrenl fond (Ankan A B
Hultgren 1866) kr. 600. Till sty·
relsens godtfinnande.

V Iffe Jön.lons fond, kr. 1,500.
Till medellösa äldre personer med
god vandel, hvilka ej åtnjuta sär-
skild fattigv.

Kåberg. fond (Änkef. Althea
Käberg 188g)kr. 430. Räntan disp.
af fattigv.-styr. I

GIllathee Lamms filnd kr. 5,000.
},illdhelm. fond (F d postförvalt.

J Aug. Lindholm 1896) kr. 3,0~0.
Till sådana konvalesoenter, som-
utan skydd och tillg. utlkrifv!'S
frän Sabbatsbergs .jukhus, födda
och tillh. Östermalm. eller Ladu-
gårdslands område.

Meyerska donatfonsfonden kr.
40,.900.

Ankefru Erlka :'iyber~s fond,
kr. 1,310.Till fattigainomförsamI.,
företrädesvis till julen ..

Qvidings fond(Justitierådsänkan
Ch Qviding) kr. 1,000. Se under
[4628 al'

Rose ii fond (Repslag. O. Rose-
Iius) kr. 2~0. ,Räntan utdelas till
fattighushjonen.

Rymans fond (Gulddrag. J. Ry-
man 1784) kr. 1,627:35. För inr.
af ett f"ttighus på Östermalm.

Sporrangs fond (M:ll A Maria
Spo'rrong 1862)kr. 250.Till utdeIn.
ät ålderstigna, välfrejdade fattiga.

Stenbergska fonden kr. 5,025.
Till utdeIning bland de fattiga in-
om församlingen. .

sätherströms fond (Karduans·
mak. J Sätherström 1828). Se un-
der [4628 aj.

[4627-4628]
'kens]rjölds' gåfva' 'af 2,000 kr. är Vlfve .lön,"ons fall d, kr. 1,500.
1513. Fonden utgör 10r'pärva't;ande Till ~edeUö.a äldre personer med

"kr. 30,000. ' ,.' :od Tandel, hvilkaej ätnjuta sli,r-
Åxel Pohls insamling.fond kr. 'skl)dfattigv. '

7,O~, till de fattiga. •. ' e lI:åbergll 'fond (Ankef. .A:lthea
Greta Polgnant~ mlnnesgaffa KAbSl'g1889)kr. 1,040.Räntan disp.

kr. 1,000, 10r beredande af som- af faUigv.-styr.
nlarvistelse ät medellösa barn, Lindholm. fond (F d postfl5ryalt.

Åxel Roo.' und.utöd.fOlld ror J AUf:. Lindholm 18gfi)kr. 3,010
medenösa s. k. bittre frnntlm- Till '.Adana konvalescenter, som
.-:r (1912). Kr. 2,000. Utdelas 24 utan skydd och tIllg. utskriffas
sept. " frln Sabbatsbergs sjukhus, födda

S.tterwlllls donation (Fr'iEmmy och tillh'. ÖB~rmalms eUer Ladu.-
SeUerwall f. Fagerlund 190') 1<r. :A,dolands område,
5,000. Till underhåll och YArdaf Ankefrn Erlka Nyb.r~. fond,
fatti~a barn. kr. 1,3Ii. Till fattiga inom I6rsamI.,

Ständiga ledamöters fond (Bil- roreträdesvi. till julen.
dad af ständiga ledamöters afgif- Qvldlngs fond (JustitIeridsänkan
ter å 50 kr. person). Till under- Ch. Qviding) kr'. 1,000. ArI. räntan
stöd åt fattilla. tilldela. eU.äldre fruntimmer, Bom

Makarna Tammelins minnes- är att hinrora till pauTres honteux.
fond kr. 1,000, till de fattiga. ' Ito.elil Jl'ond (Repslag.' O Bose-

Iiua) kr. 210. Räntan utdela", till
fattighushjonen.

ItYDlans fond (Gulddrag. J Ry·
man 1784) kr. 1,SSO. För inr. af
ett fattighu. pi. Ö.termalm.

Ipor1'oagl fond (M:ll A Maria
Sporrang 1862)kr. 2.0. Till utdeln,
At älderstIgna, vli,lfrejdade fattiga.

lItonberg. fond (Fabrikören Jo-
han Stenberg 1'07) kr. 5,OSU.Till
föraaml, fatti~a.

lläth_rströrns fond (Karduans-
mak. J Sätherström 1828). FOnden
ut:öres af f"stigh. n:r 8 i kv. Hä-
,om större, Klara f6rsaml.; till
utdeln. åt gamla, sängliggande män
o. kvinnor, samt fader- o. moder-
lö" barns underhåll, Afkastnin-
(en fördelas t. v. lika mellan Hed-
vig Eleonora, Oscars och Engel-
brekts församlingar.

[4628 a] Hedvig Eleonora
rarsamiings fattigvårdssty·

relse. Se [1792).
Åhlströms fond (Apotekaren N.

W" Ahlström 1504) kr. 310. Rän·
tan skall utdelas till fattiga barn.

Å.plnnds fond (Handl. A Asp-
'lund 178.) kr. 270. För inr. af
ett fattighus på Östermalm.

Bekliidnad.f. flir fattiga Ikol-
o. nattvardsbarn Inom flirs,.' kr.
6,180. Räntan användes till be-
klädn. ät fattiga skol- och natt-
vardabarn.

Bohman. fond (ViktualiehandI.
E Bohman) kr. 1,000. Till under-
stöd At fattiga inom och utom
fattighuset. I

Davidsans fonm (Vli,rdshusidk.
'llagnus Davidson 1905) kr. 2,500.
Räntan skall utdelas till försam·
Iingena fattiga.

.kluado fond ,(Fabrikören J L
Eklund 1508). Till hindrande af
tuberkelsmitta bland i örrigt friska
barn i behöfvande familjer, kr.
2,514:82.

Ilrlkssono fond (Änkef. L K Ch
Eriksson 18M) kr. SI3:13. TiU 10r-
deIn. mellan 2 ålderst. fattiga frun-
timmer.

Falka fond (Änkefru:M:Falk 171S
kr.38I:S3. Till underst. ät fattiga.

I' ••lIr ••anllS fond (Hofkäflare-
mäst.P H Fuhrmann 1772)kr. 61:S3.
Till 10rplä,gn. af fatti~hushjonen
midaommarafton.

Gotln. fond (Segelsömm:änkan
C Godu) kr. 280. Till underst. åt
1'"tti:a.

Qnmreiius, Sofia, fröken, fond
1,000 kr. Årliga räntan utdelas till

, hjli,lpbehÖfvande. Bsloppet Iämna-
des d. u/s 1910.
, Hays fond (Frih:an C Hay 1855)

kr. lS5. Till förbättrande af fatti~.
hushjonens kost under sjukdom.

'Helhaans fond (Assessor Hell-
man) kr. 170. Till jul- och nyärs-

.gärva U fattighushjonen.
Holmbergs fond (Kryddkramh

.~,Holmberg 1151) kr. 500. Rä,U-
tall användes till 10rbittrando af
den dagI. kosten 10r de å fattig-
husen intagna blinda hjon. \

[4628 bJ Engetbrekts för-
samlings fattigv ärdsstyrelse.

Se [1793J.
Åhlströms fond (Apotekaren N

WAhlström 1904) 'kr. SS.. Rän·
tan skall utdelas till fattiga barn

Åsplnnds fond (HandI. A Asp·
lund ~784) kr. 26.. För inr. af
ett fattighus pä Östermalm.

Beklätlnadsf. 1"orfattiga skolb,
Inom för •• kr. 6,385. Bärrtan an-
vändes till beklädn. åt fattiga skol-
och nat.tvardsbarn.

Bohmalls fond (ViktualiehandI.
E Bohman) kr. 1,000. Till under- [4628 e} Oscars försam-
stöd åt fattiga utom fattighuset. tings fattigvårdssty' retse,

Davidsans fond (Värdshusidk.
Ma~us Davidson 1903) kr. 2,500. Se [1794J. "
Räntan .kall utdela. till försam- Åhlströms fond (Apotekaren N
lingens fattiga, dock skall räntan å WAhlström 1904) kr. SS.. Till
halfva beloppet i främsta'rummet barns tillfalliga värd och und ••.-
komma Djurgårdia fattiga till godo. häll.

}<'ab1'lkörJ L Eklunds fond kro- Asplnnds fond (HandI. A Asp
nor 1,6'6: 66. Bäntan .atsedd att Lund 178.) kr. 265. Utdel. vid
användas till hindrande af tuber- julen till ä älderdomshem intagna
kelimitta. bland i öfrigt friska barn personer, tillh. Oscars f'örsa.ml.
inom behiJfvande familjer. Beklädnad.f. fOr fattiga llkolb.

Erib.ons fond ,(Änkef. L K Ch Inom förs. kr. 6,385. Räntan an
Eriksson 18fi6) kr. 333:M. Till vändes till,beklli,dn. lit fattiga skol-
fördeIn. mellan 6' ålderst. fattiga och nattvard.sbarn.
fruntimmer...' Bohman·Erics80ns fond (Vik.

Falks fond (Ankef. M Falk 1796) tualiehandI. E Bohman) kr. 1,000.
kr. S33:34! Till underst. åt fattiga: .Halfva räntan midsommar. ,till

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.
___________ BSRIDAfUiBANSQATAN17-----------



G;., ,Fromma stiftelsers, pensionskassors m.: jL .,.fonder, [462a~4~,30}.
·lIYd'.;hammeniatidra hälft., till fat· gamla ocn.sjusa samt till :I;OrijJdr••· församUlIgen .boende obotlill1;sju-
tiga-.fllIllHJer. '" '. lösa barn, ko.. ilersoner, soa 'äro l behof'af

Bost-r~mska fonden. Kapital Ida Weij~ands fond ll;r..1,068:43, understöd, men icke äro intägjl"
18 628:78 användning: mat o. Ted Sedan t/20 o tIllagts kawtalet,. ut- pli, försörjningsinrättning. AJl~ök.-ni' 'len', del ••s rantan uu fattiga pli, Djur- ningar, ställda till kyrkorädet,~n.
l ,Ju. ,,', f d V" h 'dk' gärden i poster om minst 15 kr, ~ifvas .ärllgen senast Ilen 1.Nov.
Dandlonl on (ards USI • ' Stenbergs donation. (Handl, A,

e Magpus Da,vidson 1901)kr.'5,OOO. [4630] Ad If F d'k Stenberg 1860) kr, 1,00Q... lt~ntan
I mån 'af.behof till fattiga pli,Djur- d a. o re. rl s skall användas för fattiga skol,
gården; återstoden till fattiga i den forsamhngs kyrkorad. barns beklädnad; ,', 'I,
öfriga ,församlingen. , Se [2G171. Wallins fond, Emma och M F,

FJlbrlkör J ,L Eklundl fo.d kr. Barnkrubbefonden, kr. 400. (l87!) kr. 20,000. Till Ad. Fred.s
~,103:58. Bedan , (or fondens till· X.anderlkadonatJouen(Posses· församI. barnhem; f. n .. utgår:Iif.

\ vixt Io'rfarits efter dona.tors före- stonaten Samuel Enander, död ränta.med800kr.,Föröfri~tsamm~
skrift,lltdelas behällningen efier 11001kr., 111,142,hvaraf ärliga rän- bestämmelse. för framtiden som
behol' ät friskt barn i tuberkelsjuk räntan skall användas till under- vid Ruckmans donation.. , .
.familj , håll af Filenska grafven samt åter- Wallins fond, M F, Handl. (1184)

Erikllons fond (Änkefru L K Oh stående ränteafkastning lika, delas kr -.600. Till' pro~.:r i. folksk9lan.
'Eriksson 1866) kr.3B3: 33. Ut- mellan Adolf Fredriks, Gustaf Vasa "'.otln. fond for alderatl~n,a.
delas d. ,28 jan. till två fattiga och Matteus foroamliJ;lgar att an- (Byggmäst, Axel Westin 1885) .,..
fruntimmer. .. Tändas till försa.mlingsvellksamhet 20,000, hTa.ra.fränta~ efter S.9-(o,pa
, Falk. fond (Ankefr. M Falk 1796) hvarom kyrkostämman har att be- ~ifTarens dödsdag utdelas i .lotter
'kr. 333:'33.' Utdelas midsommar sluta. • af 50 kr. till behörrande §.Ideo:·'
och jul' af pastor till fyra fattiga Hartman. fond (Brygg. N Hart· stigna och Tälfrejd. fatti~a; sodan
som ej åtnjuta fattigvård. . man 1817) kr. 700. Till' böcker o, t/a (2 år 950 kr. och det tredje 1100
·Fuhrmanns fond {Hofkäl.lare- kläder åt 2 f&ttiga lärjungar i för- kr.) lämnats till Gustaf Vasa och

'tiläst; F.R Fubrmann 17721kr. 61, samlingens skola. Matteus förs. hvardera för ena-
Utdelas som midsommargåfva till H.urlins donation (Änkefru L, handa utdelning, ,
denäldsb fr. Oscars .församI. å Heurlin 1198) 1,700kr., hvaraf rän- lVe,lfl.nll,fon"d för fatti~a ltarns
'Sabb. 'Md.·hem, tan lämnas till församlingens barn- beklädnad (Byggm, AlIel Wost;in

Oodns' fond (Segelsömm:änkan krubba. 1885) kr. 44,446. Af afhstnin~ •••
C Godu) kr. 285. Utdelas tilljulen lm. Uaniel Heiimans mln.es. utgår 1,000kr. som inteeknad r,;;nta
till en änka, som fyllt ,"Oår. , fond, Doneradt kapital hvaraf en till nästföregående fond oOh, 04:

HaYI fond (Frih:an O'Ilay 185') del af räntan 50 kronor utdelas Uerstoden lämnas l/I till Gu~taf
kr. 165. Utdelas vid julen §.t en till en konfirmand, Vasa och tia till Matteus förs, ior
sjuk Tid något af ålderdomshem- llo.lIIlnlster C 11:Hööks och utdelning hrarje julafton, ' .'
men.' rn I Hööks fand (1883)5,000kr., Wlekholml. ltiftell. (Lump'

Heflmans fOlld (Assessor Hefl- däraf räntan efter underhäll af två handl. P A Wickholm lIiO) kr;
.man) kr. 165. Utdelas julafton ~ill grafvar utgår till en släkting, och 2,100. RäntebeloppstanTändo~d~ls'
ål'derdörnehemmen. efter dennes frånfäl'le till åt-l.'un- till undorhåll och beklädn. åt för·

Hillmbergsfontl (Kryddkramh. derstöd åt fattiga, blinda, ofårdiga äldr al öaa barn gnmf&tti~T:lt;rr:s'
, N' 'Holmberg. -1853)kr. 500. Ut- eller annars af svår sjukdom hem- försorg, dels till kontanta bidr~:,

delas Vid julen åt blinda vid .nå- sökta pers. Af äterstående rä.te· som af kyrkoh:n utdelas bl&nil.do
got af ålderdomshemmen, a.fkastnin~ lämnas l/S till Gustaf mest behöfvande inom för•• mf~ '

Vlfve JÖussou. foud. kr. 1,500. Vasa och t/. till Matteus' förs. Widboms fond (M:ll .A·Widb9m.
Utdelas vid bohof till fattiga, lom Jernber~.ka donationen (Frö' li77) kr. 1,000. Understöd ,§'t '.tt
ej åtnjuta allmän f~.ttigv. ken Oarolina Jernberg, död 1901) fruntimmer af paunol hOllteu,x.'
"Kåbergs' fond (Ankef. Althea kr. 1,200, hvaraf hliga räntan skall
Kåberg 1889) kr. 590. Disp. af fat- af kyrkoherden utdelas bland fat·
tigv.-diakonissan mot redov. {på tiga och sjuka i församlingen.
våren I. Klefhäcks fond, kronor 10,000

LIndholms fond (F dpostförvalt. Räntebeloppet användes till klä-
.J. Aug.' Lindholm 18'6) kr. 3,020, der åt: behöfvande barn i konär-
Till fattiga, sjuka, utskr. fr. Sabb, mationsåldem.
'sjukhus, födda å Östermalm och Ljun:lÖf. donatlon. (Fröken O
tillh. Oscars församI. M Ljunglöf 18i1) kr. 2,000, Med
, Löthströml fond (Maria Kristi- räntan bestridas utgift:a 16r »Ad.

-na) kr. '636. -Dtsp. af fatti:v.·dia· Fred, försam!:s symöte»,
kO.J;lissanmot redov. (pli,hösten). Probsts donation (M:ll Oh, W

Ankefru Erlka Nyberg. fond, Probst 1867) kr. 3,500. Årl. räntan
kr, 1,335. Till fattiga inom rör- fördelas emellan 2 verkl. behöf-
saml., un 'julen. vande änkor el. döttrar till handt-

ROleIlI.fond (Repslag . .O.Rose- verks borgare inom Adolf Fredrik,
Iiua) kr.' 286:67. Räntan efter 6 församI. t/t förv. af Ad. Fndr.,
0/0 bet. till prästerna vid ålder- t/4 af G, Vasa och 1/4af.Matteus·
domohemmen, hälft, tillhvartdera. förs.

Rymans fond' (Gulddrag, J Ry· August Reinholds fond, kr. 10,000,
man 1784) kr. 1,630: Utdelas vid Räntebeloppetutdelas bl ••ndfattiga
julen till å ålderdomshem intagna inom Ad. Fredr. förs.
.personer, tillh. Oscars församI. Rnckman. donation (Frkn 111

"'porrongs fond, (1I'I:llA Maria Ruckman 1887) kr, 20,000. Till Ad.
Sporrong 1862)kr. 250.Utdelas d. 28 Fredr. försami. barnhem, men om
febr. till ålderstigen fattig, som ej detta upphör, skal l fonden delas
'har ,fattigunderstöd. , lika mellan Ad. Fredriks, Gusta

Fabrikör Jj)h. Stenbergs fond, Vasa och Matteus församlingar
kr. ~,02!: 25. Räntan utdelas ,till !.ugusta ,l. Sand elis fond för
de mest behöivande såsom extra behörvande obotligt sjuka, inom
hjälp 'Vid trängande behof. Adolf Fredriks iorsamlin:, Rän-
, Sätherswöms fond. Se under torna (omkring 2,000 kr.) skola
·[4628·a]. Utdelas ,vid"lJehof till an·Tändas till, understöd åt inom

[4630 bJ Gustaf Vasa,för·'
samlings kyrkoråd. Se [~o 1'9 J

Barnkrubbefqnden, kr. 400. :,
Braeonterska fondeu. Kr. 20.,000

Räntan användes till hyreshjälp
ät fattiia i Gustaf Vasa den' l
oktober. ' ,

Huanderska donatlo ••• ! se
[4630 aj. ,

Hartmans fond. Kr. 750. Till
böcker och kläder åt 2 fa1ti~a skol-
barn.

Henrlfns douatl(ln .. (Änkefru L. '\
Heurlin 1898)kr. 1,650. Till'ballD.
hem eller barnkrubba. ,

Höjiks fond, se [4610 aj. "
Jernberglka donlltlOllo. (-!fröI

ken Oarolina Jernberg, död 1~~01-)
kr, 1,200,hvaraf §.rligaFäntan skall'.
af kyrkoherden utdelas bland fat,
tiga och sjuka, i församltngen.

Pro bits donation (M.:ll Oh. lY-
Probst 1867)kr, 1,7~0. Arliga r;;n·
tan utdelas till en verkligi behöf ..
vande änka el. dotter till en handt
verksborgars { fdrsaml. -

Stenbergs don,ation (Handl.'A,
Stenberg 1860)'kr. 1,000, Räntan
skall användas för fattiga .Sk!)l.
barns beklädnad.

M'ytN~TR Ä K N A R E N "MILLIARD'{',
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t.637-4638J G. Fromma 8tift~lser8, pen~ionskassors m.tt fonder.
[,(637] Bromma försam-\ testamenti. Donationen bestär af Reinhold.Beckers donation (Aug.

,Iings kyrko- och skolråd. fasta egend. 20 Svartmang. Reinhold och Carl Becker : 190i)
. Bromma skolfond. Kapltal1.000 Garvens donation (Fru J E Gar- kr. 11/354:02. Pastor och förestån-

ven 1872)kr.1,000.Pastor och förest; dare. '-
kr., räntan användes till premier Till behöfvande fruntimmer. Reinhold., F.rdin ••.•d, donatio.
åt nattvardebarn som genom lllt Groths testamonh (Groash, J H -
~~~\;~~~.uPPförande gjort sig däraf Groth 1785)kr. 12,500. Förest. Till tilit~~:~t?:efe~i~';';~~~O' (Ba:. E

6 pens. åt afslgkomna, öfver 50 år Relnliold 1876) kr. 1,500. Pastor
gamla köpmän. och förest. Till fattiga.

Giihldorll's tostam.nte (Kapt. J
J Gilhlstorff 1870)kr. 1,000. Pastor Reinl\olds, Åugust, minnesfon4

[4638] Tyska församlingen. och försst. Till behöfvande sjömän för Ty.ka församlingens dlakonlso-
[Se 2038J. och deras änkor. förerriug. Kr. 10,000. (All. direk-

Frodrik G Althainz testamente Gö.ehesfond(Grossh.JHGÖsche tören A Reinhold Ull.) Af den
för I behof stadda församlingsbor 1782)kr. 2,642:84. Pastor och förest. årliea afustnlngen tillfalla 200kr.
med företräde för I Tyskland födda Pens:r till 4 afslgk:a gamla borgare. årligen Tyska Hemmet atdl.lbröd a,
män, hvilka råkat I obestånd, eller GÖschesfond(Grossh.JHGÖsche Resten till Diakomssföreningen rör
deras oförsörjda änkor och barn. 1781)kr. 1,500. Pastor och must. dess ändamål. Förvaltas af Dlako-
Kr, 50,000. Pastor oeh förest. (d. Till husfattiga. rriasfbrerringena styrelse.
19 nov. 1908)_ Hebbes legat (Kommerserådet S R.inholdsLÅugnst, mlnn •• fond

lIeinr. Gottll.b Baumgardts B Hebbe 1792;kr. 750. Förest. För för 'l'yska Hemmet, Kr. 10,000.
test •••• nte rör kvirml iga fattiga fattigj,_ . (All. Direktören A lt'elnhold 1911.)
kr. 2,000. Pastor och förest. (den Hebbes testamente (Bruksp. A Ränti'n skall användas till bere-
S,nov. 1895). Hebbe 1804) kr. 10,500. Förest. dande af en friplats å Hemmet.

Carl ocb Blhabeth Beckers Sil· Till medellösa försarnlismedlem.r, Förvalt. afTyskaHemmetsstyrerse.
borhoc1ueitafond (1896 d. 28 nOT.) företrädesvi. barn. Relnhulds, August, minnosfoBll
kr. 5,000. Räntan tillfaller Tyska Hebbes 't •• tamente (Kommerse- rör Tyska församlingens fattiga.
f'örsaml:s kyrkosångfören., diako- rådet S B Hebbe 180a;,kr. 3,000. Kr. 1',000. (All.'Direktören AReln·
nlsamren., Tyska Hemmet, skollots- Förest. Till husrattäga. hold 1911.) Räntan skall ärligon
kolonien samt "Sprachcursus". Holms legat.(B Holm 1804) kr. d. 25 juni 0.26 december genom

B•• ko••.a tostamente (Bnuksp, H 500. Förest. För fattiga.' kyrkoherdens' försorg utdelas till
N Beskow 1833)kr. 7,500. Förest. Höpners legat (Nikolaus Höp- de fattiga. Förvaltas af SkyddS-
TilI skolan. ner 1696).Pastor I Tyska mrs. För föreningen. I '

Genoralkonsul Blanck.Stiftung fattiga; donationen består äJ'egend. Rohtlloba donation (Kyrkoh,' J
(upprättad af församlingaledamö- 11 St. Nyg., kr.2,000utdel.f.n.ätl. Rohtlieb 1864) kr. 2,171:08. Till
,ter" t. minne af' Gen:koosul O Kastmann., Johannes och äu- kyrkobotjäning och dor"s änkor.,
Blanck. 70·års-dag d. 15 okt. 1910) gliste, nnderstödsfond rör ålder- v. Sch.,vens ttstam.nte (J Bl'.
kr; 3,000. Räntan utdelas årl. d. stigna tyskar. Kr. 92,000. Afkast- Schewen 1755)kr.. 970.Pastor. Till
15 okt. t. två fattiga front. (pau- nlngen skall användas till bore- fattiga. ' " , 'n, l
vres' ' nonteuees): tillh. församl:n. dande af friplatser å Tyska Hem-' Schlnke1l tostamente (Kom-
;paltor och förest. met. Forvalta. af Tyska Hemmets merseråder D v. Schlnke11807)kr_

Breunors IOlfat (C H Bronner styrelse. 3,000. Paltor och förest. Till be-
1752) kr. 260,. Pastor I Tyska rör- Konuers te.tamente (Fru D Kell- höfnnde skotgosaar.
s••mi. FÖl' fattl«a. . ner 17047)kr. 500. Till fattiga barn. I Schlachters, Wilhelm, StiftuJlg

A.dolf Burchardstiftnng (20juni Kirchrings lera' (1755)kr. 250. l!IO~. Kr. 21,400. Sot Gertruds
1106). Till Tyska Hemmet. Kr. Pastorn I tyskaförsami. ~örfattlga. skyddsförening. Afkastnl.ngen ut-
1,500. Donationens afkastnlng an- Kloinlorgs ttstamente (Fru M gär t. v. som lifränta.
vändes till en festmiddag för Hem- E KleiIl,jlorg 1786)kr. 3,OpO.Pastor ' Schlotthauers Isgat (Fru Il:Wets penstonärer pil. donatorns och förest. Till obsmedl. ätckors Sohlotthauer 1761)kr. '200. Pastor
'röd'elsedag den 20 juhi. . uppfostran. . ,I Tyska rörsa.m)..' För fattiga.

Bån;s testa'l'ente (Fru MDBång , KUII.ho donation (F Kllöch 1883) L..Schmidta leg!'t (p SohIjl,ldt.1751)
1774; kr. 260. Pastor och mrest. kr. 500. Pastor 'och förest, I Tyska kr. 250. Pastor I 'Fiska' församl.
1'i~1'en studerande yngling. för. amt: Till fattiga. För fattiga. . "
- Ehlerts testamente (Kapt, H ELioberts fOlld (Sejlareålderm. J Scboltz' testamente (J'A Scholtz
El)Iert och fru 1857)kr. 1,000. Pa- F LIebert och hans hustru A S 1756)kr. 500. Pastor i Tyska f'ör-
·'stor och förest. Räntan till ännu Weber 1832) kr. 1,500. Pastor och .saml. Till fattiga.' "
1efTande släktingar. föreat. Till Tyska skolan... ' Scholu' te.tam.nte (J A Scliolts

FIschors tOltamente (Kapt.Joh. Llndströms,Auna,fond(Ankefru 1756)kr. 8S2:65. Pastor och lildste
p Fischer 1772)kr. 1,666:70. Pastor Anna Lindström, f. WIeting, 1!07) föreat. Till studerande.
001\ föreståDd. Till hnsfattiga. kr. 2,000. Till de mest behöfvande Sehumburgs, Auguat, min ••• -
. Fraenckels, Louis, donation till af församlingens fattiga. Pastor. fond, donerad afkonsnlR. Schum-
"ryska Hemmet, Kr. 100,090. (Afi. Joh:a Lohes legat (1758)kr. 71j0.burg 1895, Kr. 1,244:18. Pastor
B••nkdlrektören Louis Fraencktl Paston I Tyska församl, För fattiga. ooh förest. 1 procent till kapito"
'191I). Räntan utb ••••la. f. n. till en Lohes testamente (A Lohe 1759) let, resten till Tyska. förs:s dla-
bankdirektören Fraenckels anför- kr. 500. Pastor och förest. Till konissfören.
vant under dennas äterståendelifs- Tyska skolan. Selmmburr., Angust, minnts·
tid. Förvaltas af Tyska Hemmet. Lohes, A.d., testamente (175'). fond, donerad af konsul R. Sohum-
styrelse. Pastor. Kr. 750. För fattiga. burg 1816. Kr. 622:09. Förvaltas

Fllhrmanns fond (Hofkällarem. Lohes, Joh:a, tastamente (1758). af Tyoka Hemmete-styrel.ae. 1 pro-
';k~ :;;~:::tn:i,;~~j/~·c~2:0i.~: ;:~t~~d~;:lo~~rest. Kr. 500. För ~.:'~:~t~apltalet, resren till Tyska
mentaexekntorer. Till fattiga. IIiilIeu todamente (Kommerse- Schllmburg., Augnd, mtnues-

F.hrmann. fond (Hofkälkarem. rådet J (j) Miiller 1832) kr. 7,500. foDd. donerad af konsul R. Schum-
P H Fuhrmann 1772) kr. '31,000 Förest. Till fattiga. burg 1895. Kr. 622:09. Pastor och
I'Ör8St. lami s.ne executores tes 'a· Pastor Knher-lond. Förest. Till förast. 1 procent till kapita.let,
menti. 12 gossar "rhälla kläd..-, kyrkokören kr.1600. .' resten till Tyskll k.l'l'kokören.
'skodon, ikolafglft ochläsm •.terlal. Uambackl donation(Snlck:änkan Sehamburrs, iugut, minJlo.-

Fahrmanns fond (Hofkällarem. E Blolllback, f. Dehm, 1880)kr. 1,000. fond, donerad af konaul R. Bchum-
P H Fuhrmann 1772). Tyska förs", Paltor och förest. Räntan utdelas burg 1895. Kr. 622:O~. Pastor oell
6 förest:» samt S:ne executores till behöfvande Inom förs amI. förest. 1 procent till. kapitalet
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Tyska. församl. ferie- Hemmets räkning. Tax. 310,000kr. Att undersWdja till Sthms k~m:
FörTaltas af Ty'ska Hemmets Ity- mun hörande .personeraf mosaisk,
relse. 1 trosbekännelse, nvilka ägna si,,:

UhIens legat (A C v. Uhlen 17:;5) åt vetenskapl. studier, åt slöjd eller<
kr, JU. Pastor i Tyska församl. handtverk; att bereda utvllg-(ör
!"<irfattiga. medellösa judiska barn til1 erh'ål '

lfrangels t.itamente (Frlm:ld lande af religions- o. elemimtar-'
B Wrangel 1706)kr. 7iO. Pastor undervisn. m. m. '
ocli för.st. Till fattiga. Fri.dländ.rIl stlp.ndium(Grossh.

Friedrich Wilhelm o. A.nna H Friedländer). Styrelsen f. Israe-
IIaria Zimmerma'lmsdonation litiska Ynglingafören.; årl. räntan
(Sl/t 189. kr.' 1,000, Sl/t 110:; kr. utdelas till yngling, tillh. Sthms '
1,000, Il/t 190. kr. 1,000, 2./. lt12 Mosaiska församl., såsom lärling;
sr. 1,000, 31/t UI4 kr; .1,000,17/n ägnande sig åt studier i prakt.
1915, kr. J,OOO,)Till Tyska Hem- handtverk eller slöjd."
met. Förvaltas af Tyska Hemmets Ose,ar HIrschs fond. Styrelsen
styrelse. för Isra.elitiska ynglingaföreti,:r

Årliga' räntan 225 kronor utdelas
till studerande judisk }?lgling med
företrädesrätt åt den som idkar
tekniska studier eller skön konst.

S.ligmanni sti·p.ndlum. (Iit. L
Seligmann). Styrelsen f. Israelit}'
ska Ynglingafören.; årl, räntan c;~
125 kr. utdelas till judisk yngling; '.
ägnande sig åt vetenskaP,' sliön

kO~:~n;;~{dslJ~:~d~:n.:.t"sr~ei~~n '
f. Israelitiska Ynglingaförening~.
Årl. räntan 250'kr. utdela. tilnl1:
disk ynkling, ägnande sig åt tek-
niska studier_.___ •. ' ,

[4645] ,,:~
Enge.trömi, Enf.",I& •• ,T••i~f-

tel •• (Stl\tsmiuister Lv Eng.sp:öm,
1820)kr.' ',000, samt sedan ärIS"
stadens Iösepenntng för f~ttig~~l\.
gan kr .. ',000. Kato.lska rörsaml:a
kyrkor~<l.e [2079]. Underst ..§,tfat,·
tiga änkor afkatobka bek.,nneJs~iI,.!

·-:'f
,h

barnhu'"''
" ,.."

·•.••teh· till
J<ploni.
"SChumburgi, ~ob.rt, d.äatin,

:kr. 1,320:48. Förvaltas af Tyska
Hemmets styrelse. I procent, till
kapitalet, resten till Tyska Hem-
m.t.
'. ~h,iJtr.: tntanient. (Carl o. Anna
Scliiltz J879) kr. 5,000,Ilnraf ',00'
'kr. som grundpenning till Präst-
inkefond, och 1,000 kr., rör hTars
ränta- bered •• kyrkans atipendiattr
"ein Iustiger Tag". Föreat.
'8<'h"arktrll tt.tamut.sfond (R
T'. Schwartzer 1808)kr. 100. Tilldt
fattiga.
,c,lIIax Sieverts donation. Kr.
.2,00&,8 maj isis. Till firande af
Tyska Hemmets instifteJsedag (17
mars 18'1). Förvaltas af ;ryska
Hemmetsetyrelse. .

lIIax Slo.verts mtnnesfoud, Kr,
20,000, l juli lUll. Till en 'friplatI
I, Tyska Hemmet. Förvaltas af
Tyska. Hemmets styrelse. '
L lIIax SieTerti donation till Tyska
för~a.mlingens dia.koniasfÖreDin~.
Kr. 5,000,.1 juli 1913. Förvaltas
raf, Diakonissföreningens styrelse.
"-'StarbOi' testamanta (Fru .L D
~tarQus 177')' kr. 1,2'0. Förut.
"'iJ~ fattiga., ' ,

Stoeka lall'at (Fredrik .•. Sto-<>k
" .110.),kr .. 4,iOO.Förest. För fatti!:a

~J.Stn ••••• fond (FrU Sturm 1877)kr.
:i~,000.v P.a",~qroch förest. Till be-
,höf .••nde h.andtTerkarii.nkor. '
,i/fy"lr.atpnanil,.;fattlrkalla, kr,
',000. Tyska försami:. kyrkor1tl.
w r,.ak~:,H.mmat,: Egandom.n Nr
.1>';ralJ~otten, inkö;pt Ull f. Tyska
'\ o"

försam-Mosaiska
lingen.

S. [208S].
roader c:a

[46,(0]

1,600,000Diverse;
kr.

[,(6 41] Stockholms Mosai~
skaförsaml:s sj ukhjäl ps- och

begrilfningssän~kap
J788) ~. ",000. Särsk. styr"l.e
se [3140]; att .•ärda och under-
stödja sjuka samt ombestyra be.
grafn .•af afl. mosaiska trosbekän-
nare; ledamotsafgift är 10 kr. ~rl-
men underst. lärnnas utan afse-
ende på ledamotskap i sällskapet.

[4642J
Isra.litiska ynglingaföreningen

(1819). ·Särsk. styrelse se [3560].

fonder tillhöra",defattighus och försörjningsinrättningar,
m. fl. dylika asyler.

:;:',II.
,I'

[46 54.:] . ..'.. I B.rga t8itall\.n~· '(~;ll' J,'.J~
Konung Olikar 1:. minn. (Ank.-l Ber:, lSI.6) kr. 3:;,OQ~..Räntal',.1"}·

drottning Josefina 1171) lir. slagen ttll pens:r .••1:;0 kr •.I~t,,12
'7',000. S..änk. styr.·.•lse.:se. [SU9].\ oeift!" fl\t~iga.och ~Id,er.stign~!!"o.,r.-
Hem för mindre bemedlade frun, gar'!-ottrar. , ) . c,
timmer, ogifta eller' änkor, af Lub~rdti fond ,(SeJl",,~;\1de'"'l",;r
st~n,dspersonsldassen mellan 00 F Lieberdt och hans hUS~r11'4 Is
och 70 år gamla. ' ~VeberI812)'kr ..6,26p:,41,·,liandp,e!1-

, . ' mngar-vtd, midsomma-,;oC;l).)jJtl:l.t
[4655] å !inkehuset intagna änkor. T;; :~I

.liylet för pauTrt.', honteux. J A.1VLl;ndmanuolls underswa'S·
Särsk.direktionse [S50IJ.(Grefv:an fend kr. 385.,SI6:jo.. " ' ';J
Ch. v. Schwerm, f. Liliencrantz, JA. W LlndmaniSOns byggna4~-
1180). Aeylets tillgångar d. Il/n tond kr. 231,183:.10. , . " . ' I'
ltl5: _ kr. 1,794,534:71, dllri inbe- Patersen. f011 d, (Grossh •. W.G
räknadt: fastigheten o. Iifränte- Patersen 11164)kr, lsi,oOQ ..,R$dlt~·,-
fonden .. Beredande af bostad och ut:~ripens:rå:;Okr.pr,~r'#llänkQr
del .•i. föda ~t aktningsvärda frun. och dö~trar efter bQrgareiSthl':1!"
timmer af st~nd.personskJais.n IPaull. t.damente (Gross'li. ~lC.

_' . . Pauli 1781) kr. 20,000. Räntan ,ut-
Idelas till hufvudstadens fat.tiga

[4657] Borgerskapets Iborgares O.Chfa,brikörer.s IInkor",. äfTensom orkeslöse, sjuke och be-
ankehus. höfvande borgare och fabriköre~ i

Se [1951J. St~~i Daniel pomm.reche~,Ct'~s-
Borg.rakap.ts änleebOi grun- tameute. Kr. io.eoo. Handpennin-

dadt 1r 1724 för underhäll af ål- gar vid jul åt å änkehusetint,agita
derdigna borgareänkor i Sthlm. änlror., " ' I

Eetnapital vid 1918 års början kr. ,liktor Ramstedts donatio';'~IIT.
1,230,029:44.Antal.t intagna änkor :;0,000. Räntan, utgår t. vo. åt"af

,uPPll'~r f. n. till 73 st. donator utsedd person, ; i c,'

'{.f6 53] Drottninghuset.
_,.. se [si; ei].
;: J;I.roti'lillrbU8~t (Konung Karl
XI:. Drottn{nll', Ulrika Eleonora,

..,,"'!1tP,lll.16~~),,Intagn. och försörjn.
,af Pderstigna, ,sjuJd., i torfti!:het
"taddo. änkor och dpttrar efter ci.•.

"'och militäre änibetso och tjänste.
~,flläJ;lJ p.rästel!hborgare saIrft sådana
hofbetjänt~r. hvilka icke burit
Jj.~'"
., Knlrr' •• ka fon'd.n (Änkef, Knig-
,ee, 'Anua' Maria .•. Bal'thazar, 1822)
"kr, 20,000. Räntan fördelas i pena.r
(till Ii, •.••rklig nöd' stadda ogifta
fruntimmer eller ä.nkor af medel-
'klasseni, med ullkor att de lIro
"!)kända .tt .•••ra af obefläckad nn·

I~Jdel.J med företrädesrätt för ogifta
',sökande -af nämnda. egenskaper,
'" .raaUtlaka fond.n (M:ll A. S.
.Brandel 1867 o. f. d, kamreraren
"'(J. H. BrandeI190') kr. 82,000.
JRäntan rördelas i pensrr till me-

l..ldellösa fruntimmer; donators liläk-
,tingar samt deras efterlämnade
lin!>or liga företräde framför öfr.
sökande.

,lVIy N'T R Ä K N A R e N "MI LLIA n o:
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![.675-4687J G" Fromma stiftelsers, pensionskassors m. t1.. fonder.
'T4rdnad, b.ereda ett hem, där de' [46 771 skolebarn, i folkskoornas simhall'
'"lIrhAlla kristlIg uppfostran och Sällilkåpet .Tlll uppmuntran af lar.
goll handledning samt sålunda öm och iledlig moder"vård» kr. Ludv, Eurenil fond för limko.-
d",!,as un r"dbara. och du!?lIga 182,558:80. Särskild nämnd, se stens befrämjande, kr. 5,481:48.
k.Tmnor. Ansok. om mtr.äde ställes [378~J. Räntan jämte Arsafg. an. Räntan användes af Stockhohnil
·till ilt~elsen och kan Ingifvas af vändes till underst. dels kontant Simsällskap i enlighet med test..·
veder!>orl. kyrklIg eller kon:munal till belopp af minst 20kr. dels med tors föreskrifter.
myndighet eller känd enskild per- kläder m m åt hustrur eller änkor [4679J --- ,
s.?n. Säkerhet skall ställas .rör e~· hvilka äg"a'sina minderåriga, äkt~ Telefondirektören H. T. Ceder.
lagga~de af årl~gt upl!fostrmgsbl. barn en öm o. sedlig modersvård grens uppfostringsfond (Telefon.
drag, t. v. bestämdt till 100kr. pr och äro stadda i behöfvande om.

'
eleT, att utgå t ...o. m.15. året. När· ständigheter. Underst. utdelas un- direktören H. T. Cedergren och

l l f tyr I hans hustru L Cedergren, föddmare upp ysn. amnas a s e sens der maj månad till hvarje gång 15' Pegelow) har till ändamål att be.
ordf. prof. C. Sundberg, Eandt- mödrar.
verkareg. 3. ~~~~b~i;;'~~t:d:i~ar~O~ ~J'r~~~~::'

vis från Stockholms folkskolor -
som icke på annat sätt kunna er...
hålla hjälp till sin utbildning. men
som visa stor begåfning och om
hvilka deras lärare hysa särskilda
förhoppningar att de, om de ee-
hålla en tilltredsställande ufbfld-
ning, skol •. kunna. göra en god ~.
sats i vl1rt lands ekonomiska eller
intellektuella utveckling. Ansök·
ningar inlämnas under september
och oktober månader. .

IV. Fonder tillhörande sjukvårds- och .andra dylika anstalter, eller
afsedda att bereda sjukvård.

[4681] Seraflmerlasaret-
tets direktion.

Se [3330).
Berendta, S., KOllsul, tend,

40,000 kr. (Ull). Ränteafkastnin·
:gen' användes af lasarettets direk-
tion .till understöd At behöfv ••nde
pa,1iienter Tid deras u~skrifnini.
'. }J., F. W:. fond· n'Ol) 3,000 kl'.
RliIItan anvlUldes till understöd åt
-medeltösa personer., 80m under-
gått operation för kräfta på sätt
'direktionen bestämmer. ....

Norlunds, Lotten, Fru, tond
(189. och ln2) för fr. K. Serafimer-
-Iasarettet utgående konvalescen-
ter. Kapital med kapitaliserade
,räntor (Ar 1817)20,243kr., hnraf
räntan utdelas At frAn lasarettet
,-uukrifna, Terkl. behöfTande, i6r
'att sitta dem i tillfälle att genom
·lämplig i6da eller ristel,e i slär·
'kande luft vid brunnar eller bad
söka AterTinna hälsa och krafter.

Prof. R. Bruaelil fond (1900)
'l,51( kr. och

Donationstonden Lincoln Pay.
··kulls minne (1899)1,000 kr, Rän·
torna disponeras efter öfverläka·

i-rens bestämmelser - för liknande
'ändamål som Lotten Norlunds

z fond.
RegnelI., A. F., Dr, iltlpendie·

tond. Doneradt kapital (1861)kr.
10,000, som med tillTä>:t genom
,kapitaliserade räntor Tid 1918 årS
början utgjorde kr. 12,0.34. Årl.
räntan använd. till 2:ne lika stora I46 84]
',tip. att tilldelas 2 medic. kand:er, Kronprinsesa ••n Lovisa. vårdan-
som tjän.tgöra vid Serafimerlasa, iltait tör sjnk •• barn. .Polhernsga-
rettet. Stlp:a, f. n. 240kr. hvOJ."td.·tan 80, (Med. Dr P. Elmstedt m .
"fl\,innehafn. hÖgilt l Ar samt sö- lfl, 1854)kr. 2,12p,390. Sitrsli. direk-

,

-[4676Jw. A. Benedick. fond (Kam-
marh. W ABenedicks 1870) ka-
pit ••l: omkr. kr. 84,000. Vård och

I uppfostran af fattiga barn, som
antingen förlorat någon af sina
i6räldrar eller i följd af deras sjuk-
dom eller oordentlighet sakna nö-
·dig vård o. tills. i hemmet.

[4678J
•Köhlers premtefond», kr. l, 778:56.
Räntan utdelas som prem. Atfolk-
skolebarn, som gjort goda fram',
steg i simning vid Sthlms .tads
bad- och siminrättning.

Ludv. Eor_nil fond för under-
visning i simnIng, kr. 10.962,84.
Räntan användes af Stockholms
Simsällska p rår undervisning i
simning under vintrarna, åt folk-

klO. skriftl. hos vederb. förest, f. tion, se [3350J. Vård af fattiga
msdie. eller kirurg. kliniken. sjuka barn; under d~t sista Aret

I rärdade 1,264 barn; Tid :poliklini·
[46 82J -,-- ': ken 5,877 fritt. '
Gymnaltlsk·ortopedlilka inltltu.:

tets fattigfond (Pr'!f. N. Åkerman: [46 SS]
m. fl. 1827) 19,446 Iq;' Direktionen Sabba~ilbergs ' r brUllIillasar~tt
f. Gymn.·ortop.·instit., se [83'93]. (Prof. E. Gadeltus under lpedver·
Kosmadsfria bandaget, åt niedel- kan af brunnsgäster vid Sabb ••ts·
lösa pers., som li4a afkroppalyten. bergs hälsobrunn 1807)kr. (7,100.

~' Särsk. direktion, se [3391J. Att
[:,4683J ' ..' , åt fattiga sjuk~ brunnsgä~ter, be·

Stockholms sjukhem (stift. gen. reda kosmadsfri bostad, roda ocll
gUvor 1867) kr. ,5,381,705:25 .(l~i läkarev. under '!-enti~ de bego.gna
1918). Särsk. styre~se se [31781.' SIg af brunnsdrickn.vid S••bbatsb.

I

Direktionen öfver sjuk-
huset Eira. Se [II 52J.

Friherre B. von Be.ko .•••il och
hans hustrus donatlonafond (1880)
kr. 1,670: 64 vid 1917års slut. Rän
tan användes till förmän fdr sjuk-
huset i sin helhet., " '

Grefve Clas Horns donationa-
tond (1822)kr. 12,500. Till förmån
f. Sthlms läns afdelrring af sjuk-
huset. ' Endaat räntan fär använ-
das. 1 I

Sejlareåld~rmannen J. F. Lie·
berdts oeh hans hustrus dona-
tlonsroud (1827) kr, 8,118:17 Tid
1917 års slut. Frisäng f. en sej-
lareämbetet tillh. person.

r [4686J
Bariet 'Philipsons f. 1"ränckel

stlttebe (v. Häradshöfd. W. Philip·
'son 12i,000 kr.) Styrelse: Förenin·
gens för histånd' åt lytta och Tan·
fora. styrelse, kostnadsfria banda-
ger åt mindre bemedlade vanf6ra.
l3854]. _

[4687] Allmänna barn-
bördshuset.

Se [~8{;6J.
J.llmänna barnbördilhuilet (18li2)

kr. 1,3.8,079:67, däraf fastighets-
värden kr. 862,596:74;

AilyIen rör fattiga barnaröder-
ilkor och dera, harn. Samma sty·
relse som vid Allm. barnbördsnu-
set, se [3856J. (Bildad ••f Bene-
dicksska asylerna och Nödhjälps
fonden.) Med en kapitalbehAlhl
•id Hl7 Ars slut af kr. 977,6GO:98.

FJNSPONGS METALLVERKS A.-B.
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[46961 Stockhoims för;-
mYndar~kammate. ~~~~

Branden fond (Kamrer, H A
Brander 1869) kr. 130,600. Penser
åt fattiga, sjukl.,'ogift" fruntim-
mer, som uppnått 60 års 'ålder
äro födda och boende inom8thlms
st"d,helst å Södermalm,: hälften
åt dem-hvrlkas fäder v"rit civil"
tjänatern. v.Sthlm. stads verk el.
inrättningar, och hälften,',ät .dem,
hY;lk"s fäder tillhört fabrtks-velfer ••
konstnarsidkare samt trädgårds-
mästare; samt stip:r .åt. gossar-.ö .
tlickor mellan 16',och 21 år·till
hälften hvardera, i, synnerhet lLt
dem, som mistat sina föräldrar. O.
som hafva håg' och f"llenhet "tt

Wilhelm och Predrfka Falk~ fortsätta sina .studier "uti något
tIonatIonsfond (Bruksäg. Wilhelm eller tlera af fqljandelimnen, sll.·
Falk) kr. 60,000. Ändamål att åt som rita, måla, gravera, träsnideri,
fattiga eller mindre bemedl. invå- bildhuggeri, modellering, praktlsj;'
nare i Sthlm lämna hjälp till be- Kemi, mekanik eller tradgårdsod-
redande af egna' hem, till beko- ling; .ingen får komma i åtnju·
stande af utbildning ror vinnande tande eller bibehållande af .pen-
a!' stadtg utkomst, till värd och sion eller stip., som tillhör 'eller

____________ --- ..-u-n-d-e-r-h-ll._ll_v_i_d_in_t_r~ä_tl:_a_d_S_j_u_k_d_o_m_:-.2:ällersig till annan lär", sekt och

V. Af kommunala och dylika mypdigheter förvaltade fonder samt kassor
för understödj.ande af yrkesidkare, deras hustrur. och barn. ',' •

[4693]' . [4695] Stockholms magi- eller fö?! beredand~.·~f tillmlligt
Bere.dt. S nndersödsfond. strat understod 11mn ••t .ommande ~all,

(KonsulS iOl'endtl886 och 19Il) kr- Se [170iJ ållt .unde~ föruts~ttnillg ~tt !,rf9';'
.0 000. Öf.•erstUh:ämbetet för Po- .' derhgt brdrag 1 .sådant afseend!'
li~ärl'nden, se [1683]. Till hyres; .lllllöfsha testamentsfonden(As- ick~ kan eyhällas ~r.'l:,!-stateli.;kö'l!'

'bidrag' åt ~attiga Iiun esömmerskor se •• orO Ahllöf 1740)kr. 9,OiO:23. munen, "!,:,k~as••a eller ~nskl1d ,U,!!'
vid. höst- och .•årtlyttn. till ,ett be- Räntan delas mellan 12.i Sthlm derhällsphk,tlg .. Utdelmng 'an!.e-
lopp af hög~t 26 kr; . boende. ålderstigna, bräckliga och vIIJad~ llndersföd.beloPll verkåt'V.

flOttiga personer. ' le. hvarje är å donators födelse·
A.hhtröm.ka testamentsfonden dag den 20 Dec.: ' "

(Skepparen M Ahlström 1790) kr. .
27,200. 12.pens:r IJ.66kr. 67öre ~ill
underst. för "f testator uts:a jung-
frur, deras anhi>riga el. lindra utsed-
il' fattiga i Sthlm födda kvinnor.

Flodinska sti pendieinrättningen
(Borgrnäst. S C Flodin 1795)81:12
1911 kr., 177,001:58. Underst. till
studerande vid Upsala univ:t och
Linköpings högre allmänna Iärov,

Helmfeldtska stipendiefonden
'Riksrådet Baron Simon Grundel
Helmfeldts änka M H v.·Parr 1683)
811t21912kr.49,2'7:56. Sthlms magi.
strat och en af densamma utsedd
direktör. ,Understöd åt studerande
•.id Upsal.a univ., företrädesvis till
•Iäkten; af räntorna underhälles
f'llltmarskalk Helmfeldts graf i
Storkyrkan. ' '

';:-
.',.c
[4694] . . '

Fryklnnds, 'J'oh'!llna Charlotta,
tIonationofond. ' (Ankefru Johan-
nI' Charlotta Frykl und 1904Ykr,
75,000: -. FöriYalt"s af Stockholms
stads Drätselnämnd, Disponibla
rlintan utdelas hvarje är vid julen
af Fattig.,lårdsni4nnden ,i poster om
100kr. till.fattiga änkor eller ogifta
~vinnor, företrädesvis till söm-
merskor.

---:-, .

G. Fromma. Itiftelsers; pensionskassors m. 11; fonder. '[4fr88--;.'469l\]
{46'881 .Kunql, Sällskapet sprungligt belopp 10.242:22 till tioner användas med ena hälften

ProPatria . förrnån för fattiga barnaföderskor. till »täckailde af utgifterna för.
• Sam. Enanders fond (Bruksäga- barnbördshuset» och 'med den

Se [3359]. ren Samuel Enander' 1902) kr. andra till sunderstöd åt fattiga
K. Sällsk:ts •.samtl. tillg. 1 Jan. 110,149:12. Befrämjande af Sällsk:ts barnaföderskor och deras barn' •.

1918 utgjorde -n. 603,788:52. b••rmhärtighetsstiftelser. Aug. Wennbergs fond (Grossh,
Barnbördshuset Pro Patrla C. R•• 'orsgrens fond (Gross- Aug. Wennbergi889) kr. 60,000.

(Grundadt af Assessor C,Ram· handlaren Carl Robert Forsgren Ref'rämj. af sällsk:s barmhärtig'.
ström 1774).Intagande och vård af U02) kr. 20,311<72. Befrämjande af hetsstift:r. . "
baruaföderskor, samt att anskaffa Sällskapets barmhärtighetsstiftel- [46. 89] ,'.':.:,','
underhåll m. m:'för ett visst antal' ier. "..
-.id inrättningen födda .barn; fao .l. Gr•••holms fond (Fabrikör A Strandbergska läkarelndittiJ;lll,
stigh:n, som tillh. sällsk., är .•är- Granholm 1904)kr. 10,000.Befrämj. gen (Assessor~. Strandberg "H93)
derad till 66,000kr. och där befintl. "f Säll.kapets barmhärtighetsstif c.a 260,000 kr. Särsk.direktiol\,
inventarier till kr. 5,756:83. lelser. se [3i 35J. Understödet, .som -be-

Byggmäst. Johan Anderssons Grehe Gyllenborgs fond (Pro. står i fri läkarev.; medikam. och
fond (1898)'kr. ,20,000. Befrämj. af tokollssekr. Grefve 'C A D Gyl- ved m. m., titldelae sjuke pauvre s

. ngfbarnbördshusets ändamäl. lenborg 1858) kr. 8,000. Gratifik:r honteux, och har under de senaste
Frn Hanna B:s fond (Bruksäg, tt gamla orkeslösa tjänareo. tjä. åren utgätt till öfver 350 personer

G F Berndes 1876)kr. 9,767:28. Uno narinner för långv., trogen tjänst. årligen. #

derst. M 'fattiga barnaföderskor. , C. P. Kinde .•alls fond (Fastig-
F·rn 111.Berggren. tond (Grossh, hetsäg. C P Kindevall 1888) kr.

R C· Berggren 1894)kr. 5,000. Till 3,000. Underst. ät fattiga och me-
förstärkande af K. Sällsk:t. resp. dellösa barnsängskvinnor.
fonder. ' H. Lovens fond (Presidenten H

K. 1<'. Björns fond (Med. fil. Loven 1908) kr. 10,800:- till un-
kand, K. F. Björn) kr. 50,000. derstöd ll.t fattiga barnaföderskor

H. Brandels fond (kamreraren och deras barn.
H Brandel 1904)kr. 61,174:tI. A. O. Wallenbergs fond (B"nk.

B. .l. Danolll donationsfond dir. A O Wallenberg 1875 O. 1884
(Gll.fva af arrvingarna efter gross'lmed :h,000 kr. hvard. gången) kr.
handlaren B A Danelius) ur- 2,000. Räntorn" å nämnda dona-

[4690] ..:
Föreningen för sjnkvård I fat-

tiga hem' (stiftad 1888). Styrels';',
se [3647J. Att gnm af fören. "n'
ställda sjuksköterskor lämna kost-
nadsfrt värd i deras egna hem åt
sädana fattiga sjuka, h-.ilka ej kun-
na el. bör" sändas till sjukhnsen.
Fören:s verksamhetsområde är in-
om Ad. Fred:s, Gustaf Vasa, Y"t-
teus' och Joha.nnes' församl:r .

."1

Jaques L.lIDJnS understödsfond
å 30,000 kr. Förvaltas af Stock-
holms stads drätselnämnd. Dis-
ponibla räntan utdelas till -nöd-
lidande personer i Stockholm sär'·
skildt frll.n Maria församling med
företräde för etterlervande till ar-
betare vidLudvigsbergs verkstä-
der. '
I M1issners J. A. donattunsfond
il 411,000kr. ~ Förvaltas afStock-
holms stads ,drätselnämnd. Dis-
,:R0neras likasom Fryklunds dona-
'tiOl.sfond. Utdelning i poster om
50,-100 kr. '

MYNTRÄKIVAREN ff M I LLI A fR'D;~f
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[469&--"-~9'1'j . JGI)' "Fromma. stiftelsers, ~nsiorrgk'il~'Sors 'm.'ffi..I fonder.
läS8ll"elllUilfulld 'lili f.r "'kristna I yon winelir&llds~ 'fOllIt ('Ffili. E Falirlköt~'l1 io'h"iG• LtDde~o."s,
evang. luth. li\l:a.~. ~ lir v: Willbllralld' Itlo4) I<r:'11$,1l . onat'J:pit kr 6,000.. , Pe~i<lner t.in~

Dyks tond '(Gudmund- D~ 1659) l::!:ar'ti:ll it\lda,!,ål att bi; ge1):öty,andsl'>orgare'l,ö;\'/;9re~s~tit~i~
kr 600 St'~'r 8lOnet åt blfuöfvanlie, melse meil l5emedttiJgsl<'omhnsil,o-,

• • ')J;,".~'. W l' "",. l OI~ll via inoni"st'iftarenl!l möde nena beslut. . r!
Flobergsfond '(!IDldsmed,!>·.F!o- Gode män ror fonden: jU~ ltieril- J.·Ä W. ,:r,indn(anllS0DS teS\".

~erg 18S0)Jkr,,~;600, ~ens.tlll ClY: det' H:/f WestritIg och gollsitg'areD. :lnente; Kapital ~~,OOOkr.:' Pen-.,
linkor. u \ iF " • "lo dl' , C L Alin<1vist, Algö.'·\ l 'sionet trtdel; t. 'n.,tii1 af donator;

Han~sllJiil ':flin\l fflOfgfnjist:' 'Il: ; WlnboDHi penslonilfönd' (Dbln. ut.~d,d,a perMner. . ,:
H ••nsson 1659; och 1\l6S)'kr 1,379, proiltän'ka,n C Winbom 11121)kr. ,I i.ojnngci'antz' ·t~stltmente. (To.
Stip:r, ' l' l' , '3,000. Eiecuto-r testamenti: stads- bakshandl, IilLlVIigCril1tZ187~) l\r:-i'

Hedl"gs fon\l (M••rgaret\, HIl" bssör Gotth, Dahterus. RlilltMl. 4,000', Pensir ät minuthand1.:änkor,
dmg j708) kr. 850. Stip:t ät stu- är anal ••gen till unde?t. ät ogifta ?Ch deras 'döttrar.. . . \
derande vid Upsala uriiv. ,. " d1Jttrar' s'amt itnkOl" efter df>i1lse Lunns testamerl,te' (Pernkm ••k.-

Hed.tröms pensions'fond' (Fabr] ståndllpel'soner med fliretritdosräti ,!ottern B M Lunn ;1840) kf. 1,~70:.
C l;Iedström 181'1)ltr. 4,000. Pens:' tor- .gifvai-innans släktingar y., ,. fens. ät 2:ne fa~tigl' o. 40·f.riga
At l:IehöfV'aiJ.de1 ~thlm. ,'. ----.' r"'· bor~aredöttrar. _,

Hoc!l.se/jl1ds 'pen.i<lDsfond (Lag-]' " . i' ,.. • M'aria Gn~tafta 'NotmaJl!l t~!lta--
man . ~ !f'J:H'oChSch~ld' 1830) kr [46 91) Borger,~k'alte,s be- ,~.ente •. R ••p'itat5~;000 j(f.~,Ritn~~n.
H,SOO.:Rit~an utgltr tlil2:ne pens:t •••••••Iingskommission daraf ,.ska1\ \ anrliliflas tlll ärlIgaa 225 kr. 'M fattiga, ogifta',' öfvet ,.,.,..", , " llens;ioner ~ 200 kr. åt i ~tockhQ1.Ji;ll
SO 'är gamla frUntimmer, hvilkas'. j3e, [19,51]. e , , , • boend~ borgardöttrar, h,yp.ka f'Y;llt\
råder tillti. Stblms"magisttat af Bemedlin!Jd:ommlsltIOJl'e'.D..' lm' W',fr och iLrl' \}J1~de'1lösalefnads:.
litterata 'klassen. • '.' skilda medel k'r. 371).419:811,. ' villkor med 'företrädqsrittt rör"

J.cobsons testamente' (OJacoll· 'Ä8111'hndstestament.fond(Grosah~ lIandtv<;rk!lkl&~sep..s.<iött~llil".··' ~
son 1644)'!<'r, 1,08&:'1i0. ElI1 pens, D Asplund 1804) kr. 124,500. Pensrr' •Nyströms tIls~ame\l.te' (Grossb. ,
a kr. 54; 37 iitg-ä'r, tm en stude- a '75 kr, till<l61••s roitijiil borgare, C M', Nys1;rÖJIl 1190) F.,37.500.'
randel yngq' , i" . tieras änkl)l' Och oförsl>rjda barn -;NuD),era 'Is a\" lIrl, råD't,,'d, ~V '

Jakobsons",o; 'Hattsolltl forid O. m.gtL;, MskilUg~ ,ansiag utgå M· brottningens sky!ldsh'elll Ach 1[• ..,
Jakobson ~o. .'Mattson' 16HY'fJIT 'Yell·d~lll till TONäke~i! f'Orsa.mlfaf till Stoc'kl/blms sUdsmiSil!ons aF,;"!J
1,087. Stip:r J ' /I'" '1Jernösands Btift, dels tijl Frimu- l:/etBlJ.em.., : f. '.

li",loos fond (Dorothera Dadou r rebarnhuset. IOkänd (ett lino;nP,Jlt teet ••mel),t.ll
lUS) k~l'l>OO.Stip:r åt barn' ti,Uh,' Bergers stipendlnm C&:ryd,d' 18~2) kr. 1,500. Pens. til(,en 'f••t~,
tysk8J-försainlll\ 'l t \ (.I~amh:ssocieteten till mfune af tig borgare. ~). 'f h I

JJnndbecks f1onatioDsfond(Hand .. dess '\ledamot Lorentz"W Be~ger IPetrl)l.iska fond~n, Jfr.,. H,OOO.
landen A' M"ifllinllWck 11897)],r, 182~) kr: 10,000. Unde'rst.''''i« läro- Rän'tlin, utllär f. n', till åf''tellt~toJ:,1>
310,458: 56. ' SO'pensioner å 150 'kr..•.•• rk låt Böner tm IobemedIYinom lits,edda > )?e'rs.on~r. Efl~r\ deras
årligl;hg åt fattiga Ogifta rrtinlim- kryddkramh:ssociete~en.,' ,1 'ftånf'alle skll,I\,ritbtan il(rlig,e","uj;:.

.merv Mm fyllt 60 åt',:81li lliinge de Konsul. Knut Bohn'Rllgoldo:n.aol betaras 'i miJ:ist 4 'hensioner' åt-.
ä.ro boende i Maria f'o"rsanili1ig,f tioll' k'r, 2&,OOO,;'Pensio».era.fllhnp. b~J:iöfvi!ndeborgarli.n,l;:6rel\ero~
Stlifm. Återstående deren af ritn' ~ storlek utdelas åt behöfvlinde bbrga:rilöftr~r. :. l.,." ~
tan utdelas irligen "'id 'jultidlm' ~ öfverensstämmelse med berned- \KRnSll~eKreteraren A'lfse~ Pey-.,.
genom Föreningen for\)V·illgllreIi.t l gskommissionensallmitnnafi)re, rons donation kr. 20,000. Dit ka.
hetens ordnandetf SllilfiI' tnJl'fat· '~krifter: 'pitalet u till 25,000 kr. skall
tiga, boende ineml Maiiii1rorllan't1., "IBorgenkapets' '+'ngkiIdatonil ritJJ.t'tn ~ tin~en till fyra pen,. I
med betopp om minst. 211l&. till (SthlnisfL,borgerskap" "1749)•• ki", '"ioner a _ Onor hvar åt be-
h'Ya~je. o~ ,:.". l~ ., 'l~O,OOo-.Pens:r ""'l'ö kI<i tllI.Jfat- ~fvande mYhdiga eller omyndiga

Barll tes~6in~nte (Anke'r. Ä'Ma- tiga borgare,.deras,änkoJ."ocli oför· dpttrar till personer] som i Stock-
rius.: f. ~6opiniin, lS4.B1'lleh1848)' 'sörjda b.arn. holnl.,'t'Ö.unIt burskap ellep,till 'f'or·I,
krl"80,H,5. ~Pehll;r i'1SIJfr. åt be- , 'Castelins toni! {Kryddkramh. A drlning under hand'bland'dem'a~;~
höfvande <1girta fruutdmmer' ii'ld.m: dastelin och hans hustru 1~~ kr, bemedltngskonnntsstonene 'pensl<>;-
Sthlm, ll"i~""upphätt IiOlär. .' 1~,00Il,., pe,n,s:r"til\.ä.nkor q~h Qgi~a nltrer. för, h'Vilkll.me,llan'penBioilil"

lIöllers .~illenilJefoitd (Kämref' -deft~ar' eft~1j t <r;,;KryddkrlUW1'" utdeiningsrna Sär'skildt öU1:!llilåde~i
J Mölle. 1798) 'kr.' 2 400:' Stip:~t~n, .pclet:~. te~aix!'i,tey, " .!i ~. I olnständi~heter förelillgli. tu, ..
':ne studebnde mlWsala unrr, & 1;10d ~rgs <i leat/i,mente <G'1.t<i·, IA.lma! SchaUns nndedtlidstond J

Nororor8'Jtestam~ ..••t&(ötvetsttiln s 'ell Ffodberg "f83i~"kr, 3,000, fOl'cbBhIH"'ande k'YilI1lliga-li<'id1rl;'('
Yr Nordflirs' i83S} kr.>1~900. '1'i11 Räntan användes_till litstidsperis:r t~äden. Kapital 14,000 'kr( J> "d'
entbehötvandeImi1itärllnka. Jf l' . 'At 2 fattiga borgaränkor, afhvilk,a IScJiarps' ll:åfVa (Gro.sh.·· O 'Ag

Norelrnsil.a 4'chilhln .(:in'kef.lL '1!' len,.ena bör vara guldsmed~liilJ{å! Spharp ••' aiivii'lgar 1849~"kr .• ,OO'O'!..
Nöreen l1S00)1Jl\r. '20,~0iJ'. ·Pen s. 'åt r f." H~lId lI,iifve~. Pens:rtill'oongaredöttra.r. P>',l
råtotga"li.lJ.kOr slfe"'oglltå:'uuntim. -sliofj;~i.'onfl,jd al:lJ,an.' J ltJ'od. Slden".ooh klidesln'a'illtiaii'-·'
mel',i, Sllilm. I t '~ .~:l l OO,~ " "lsf'ören. \ l<J:'.~,,600t ~elssocleteltens penSionsk •••• ' (r>

Seba.ld18 t.t~tänrentll f {J'UBti\i.e!' lens. till en r. . di.Sidenkramh:ssocieteten 1850)kr.: '"
kabll1<lrllOSebaldts'lln1tatf197yJkP. : lIedströms tlistaMlinte (SIeJe!'!' 28,1lO0.Fensrd>ll>lhlkor oeIi dotti'ar ..
600';Y'Tm rattlg"bOlrh·P "ri"~ , fl'br. C Hedström 1832) kr,'.lI,boo. ,M·ter dellig, t, Sidell>' och klideB r.. )'

'Dhåstrilni8' tIInil·'/'Åh'l:6~. :J' 'L ,Pens;n/~ 7·oo'kr.Il"'tgå ttll·fatmga k/1mili:ssociefeten.> 0"'" , ""~
ThA'sttÖln 1812)'kr. 2W,626, ;P~s,~ ffiiCl~,lOCh pförsörJd'" ba"" eM l ilSlIlIdbug' 1':soall 1:es1*ill.eJltes "
"' TS >kr~,l\t fatmg ••änköp.o\'dllttr~r orgllr<hiL'Sthlm. 18" 'O),," ",jj~. ~Kramh&DdIJ 1J Sundberg Pettef8-,l"
ef~l cw.' tjil'nstem. "ch 'bbrgal'iil.i • JJ:.J~41",nden ~el ;1H1'nde~soll.!ispmJ.7-92) .k:I>.i1,OOO!P"ns~r ät'1>o,o-'~
SthlIlii "l [,1 l~j,; • " ,testamente kr, 130,000. Aoi.räntan gara' och dera,,'äDlwr. 'J .' J~

'I'örnl/l'hts"BfOJid"'(KImuIot'!E() ..jtbetalas dels en' lirränta, till Al'i "J SnJldlns, ~iestamentll ,..(iM:llrr'M
TöTnqvist .'l861)"kr. -3,IlOO,.Prein. 'd,onator uts.dd person, ddl9 'oag pundin 1879) kr.. 24,700. Ank....,llet'
ät litrjnligai',lfsom Tillil'lläld,'fhäg 'lifij,g••·.IJ!jIlD/liou""',.,2()(hllr_or.~ifl d,öttrat, efter"borgareri<Stll1ID.jmelliil
!ör. ~itiiilier"'Viil:Kåta.l'tna\lä8l'e,,,re-' lI,n:kQr."fter ,mooallos... "pmllni1 'f"lIreträde för BitleDkrs1llh:äi1ka aeh,g
mentarl11;t'ov.'L,'q " s' OJO 'ff'ä'll~~~rqm>met,'>i1lo.:lIi manufak' nöttrar.

Wadstroms:' i'ölltl'u,(iJil.ngf>'lin.D"t rbran.scjien.&1 .8 ••"lw,"t". '" • S.PD;'1llrgflc ell,j;il (RandI:,
W~öm 1789) Jtt.. 1l,IMI1'PehS,r , t. d. ~J;~dlq:JintJr;,.s&tlfltete.., ~ Syan/lerg 81~ kr,.,ll.OO.llOO.
tiIldl'lasrIlY}.()\g_lliJJu~trn~:,'eoMl 't, n8lon.ka88a (Kryddkramh.-so- Ilens:r f. me n6rgare'tSihlm
Ul>PDlI,ttlJ601.är.'1/,.llf"'ivl1a'OCh';'J:1ic~eteten 1175) kr. '70;000. Pens:r samt,!"r Ii, ~) behor sta~~
aJ' b.o~stån,d"t"f" )d~-' ~;,__;"'...9 u!!,dWL. 'O""'._~~--~lI.!iJro och (iöt a.r.~_ '~'...!'...?~--
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[4710J G. Fromma. stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
teten pl grund dänf ·upplösas, -iionen, somutgiorde 100'aktier, i. skall minst 200/0 af'räntanårligen
skall fonden tillfallafi'iIIlurarebarJl' .A.kiiebolo Avesta folkbank. nom. läggas till kapitalei~ tills högsta
huset i Stockholm. lyd. å 100 kr. ö!verlämnades d. ~1 stipendiebeloppet obetingadt kan

Hallellgr.ns fond (Apotek. J N dec. 190U&fapotek.i Borlänge Oscar utgå.
H&11engren1836) kr. 2,676, Årliga Lundberg o. h. hustru Hilda Lund- .Mnrrays donationsfond (åpote-
ylintan användes af Direktionen till berg f. Meurlin, med anhål lan, att kare Axel Murrays donationsfond).
nytta och ändarnål för de farma. fondeu skulle kallas apotek. Oscar Donationen 50,000kr. är afsedd att
4euter, som, använda Societeten! Lundbergs donationsfond och för- bereda understöd åt.farmacie kan-
institut., Talt. af Apotekare-societetens di- didater, som vid farmaceutiskajn·

Holmströmi fond (Apotekare rekhion. Fondens storlek är nu stitutet pl ett förtjänstfullt och
Erik Axel Holmströms fond). Till 15,700kr. Enligt donationsbrefvet berömvärdt sätt idka studier for
minne af apot. E A Holmström skall, sedan från den lrlo afkastn. afläggande af apotekareexamen.
och fru Hilda Holmström, född (00 kr. undantagits, hvaröfver do- Räntan 1 kapitalet användes till
Wikström, har kansli sekr. Gunnar natorerna under ·lifstiden själfva stipendier hvart och ett å 1,000kr.
Holmström och frök. Maria Holm. vilja disp., återstoden utdelas enl. ~tlssoas fond (Apotek. H W
ström den lOft 1V!4 öfverlämnat direktion:s bepröfvande till behöf- Nilssons donation) kr. 44.600. Öf-
kr. 10,000 till apot.-soc. Af den vande änkor och barn efter apot, verlämnades till .åpotekare-Bocie-
lrliga räntan skall 1/5 läggas till och farmaceuter eller till apotekare teten d. 1 febr. 1912 enligt testa,
kapitalet, 2/5 skola. användas till och farmaceuter som själfva kunna mentariskt f6rordnande af. apote-
inköp for Societetens bibliotek och anses nödställda. Efter' donato- karen i Göteborg H W Nilsson.
2/5till en studerande vid Farm.inst. rernas frånftUe eller event. från den Räntan å kapitalet skall användas

Juatelli fpnd (Apotek. Martin tid, som af dem blifvit bestämd, på så &ätt att fyra femtedelar där-:
Justelius 1813) kr. 80,000. 11. af användes hela afkastningen, sedan af .utdelas årligen till behöfvande
räntan utdelas till behöfTande 6% af densamma blifvit afsatt för änkor och barn efter framlidna.
apotekare, derasänkor eller oför- att förstärka hufvudstolen, .till apotekare eller till i behof stadda
sörjda barn, 11. till stipendier för ofvan angifna ändamål. äldre obefordrade farmaceuter.
tvl stud:de vid Farm. institutet .ollaDdars fond. Grundkapital Den återstående femtedelen lägges

t och III till tillfälliga underst. U 1,000 kr. till minne af Professor till kapitalet på det att detta må,
behöfvande farmaceuter eller till C G Mosander från en apotekare bibehållas vid sitt Tärde eller för-
10r yrket nyttiga ändamåL som den 11. UOO tillhört apotekare- ökas till gagn for uppgifna 'inda·

]lalls fond (Anotek. Chr. Kall 'klren i 60 år. Af räntan utdelas mål.
1897) kr. 4,000. DÅrl. afkastn. till· lrligen t. v. 50kr. af Professorn Norrlands apotekareföreD.illgl
delas en eller flere änkor efter i kemi vid Farmaceutiska inst., doaatloastondl d. 29/5 1895. Af
farmaceuter med företräde för än. till den mest framstående Iärjun- räntemedlen Iägges t. v. Ils till
kor efter farmaceuter från Väster· gen i samma ämne. Återstoden kapitalet och 2;. öfv&rlämnas till
götland.. af räntau på kapitalet, som genom Farm. instit:ts styrelse, att efter

Kerfatedts fond (Apotekare Inge. sammanskott af kamrater till of- samråd med direktionen användas
mar Kerfstedls donationsfond) vannämnde apotekare blifvit be- till ngt för institutet eller dess
kr. 5,000öfverlämnades 'Is 1913till trdlillt forstoradt, lägges tills vi· elever gagnande ändamål.
Apotekare-Societeten. ~O./o af lr· dare till kapitalet. Genom dona- Nygren. stipendiefond (Apotek.
liga räntan lägges till kapitalet och tion af, under den 26 Nov. 1906 Gottfrled Nygren d. 161121897) kr.
återstoden utdelas till äldre behöf- aflidne Apotekaren Carl Falk och 5,000. Då de årligen besparade
vande farmaceuter. 'hans hustru, född Gauffin, skall räntemedlen uppgå till 1,000 kr.

Kulll!'rens fond (Apotek.- K J vid hennes död 16,000 kr. tillfalla utdelas detta belopp af societ:s
Alex. Kullgren 1906) kr. 12,000. fonden, under förbehåll att några direktion till någon examin. apo-
Räntan å halfva kapitalet skall år- 'smärre lifräntor skola af ränteaf- tekare till underst. antingen: 1) för
ligen vid mtdsommar- och julbög- kastningen fo.rtfarande utgå under vetenskaplo studier i tn- eller ut-
tiderna med hälften hvarje gäng innehafvarnes lifstid. landet eller ~) för studier vid ke-
tilldelas »tvenne fattiga, för redlig Hossbergs fond (Apotek. ~redr. misk fabr.; eller ock till aj belö-
vandel kända farmaceuter, nämli- Mossbergs fond) kr. 50,000. Ofver- ning för epokgörande upptäckt
gen apotekare, provisorer eller lämnades d. 14 dec. 1916till Apo- inom farmaelen. Vid stip:s utdeln.
farmaci e kandidater». Räntan å tekaresocieteten enligt testamerrte fåstes hufvudsakl. vikten vid std-
andra hälflen skall utdelas som af •.petekaren i Göteborg C. Fl. W. pendiatens prakt. duglighet, sköt ..
stipendium åt obemedlad, 10r dug- Mössberg. Af räntan skola 415 år- lamhet och karaktär.
lighet känd elev vvid Farmaceut· ligen utdelas i pensioner på 300 Redlnl!'s toad (Apotek. I Reding
institutet, hvilken därjämte tillhör kr. till behöfvande farmaceuter, 18") kr. 5,000. Räntan skall vid.
och minst ett år förut tillhört nå. deras änkor och omyndiga barn. hVlU'jeårs slut tilldelas a fattiga.
gon förening 10r absolut nykterhet. Företräde bör gifvas åt sökande, apotekare eller apotekareänkor.
Vid donationen är fåst det villkor som kunna styrka antingen att Sandbergs fond (Apotek. A F
att en- donators släkting skall un- donator själf konditionerat hos de- Sandbergs undeestödsfond), Dona-
der sin lifstid erhålla en lifränta ras män eller ock att de själfva, tionen utgör 10,000kr., som örrer·
af minst 4 proc. å kapitalet; deras män eller fäder konditione- lämnades till 4-potekare.societet:s

Lehmans fond (Apotekare Au- 'at hos honom under en tid af direktion d. ~3 april l!09 af apot;
gust Lehmans fond) h. '5,000stif· minst 2 år. Den återstående femte- i Motala A F Sandberg på hans
tades afSocieteten vid dess årssam- delen jämte öfverskjutande ränts- 70 års·dag med den föreskrift, a~
.mankomst den 15 sept. 1910 til medel, som icke jämnt kunna de- årliga afkastn. skall användas till
.hugfästande af apotekare Lehmäns las med 300. läggas till kapitalet. underst. antingen lt sjuka obemed-
namn och lifsgärning såsom sekre- .Murrays lond (Apotekare Axel lade farmaceuter eller 1t nöd-
terare och ordförande i Apotekare- Murrays fond) kr. 5,000stiftades af .tällda farmaceutänkor och ..dött.
societeten och dess direktion. Af Societeten vid dess ärsaamman- rar, eller åt flitiga. obemedl. stud.
årliga räntan lägges 20 % till ka- komst den 16 sept. 1910 till hug- vid Farmaceutiska institutet. Me·
pitatet tills fonden fördubblats. fastande af apotekare Murrays dellö.. släktingar till donatorn,
Aterstoden utdelas till behöfvande namn och verksamhet såsom kas- som tillhöra apotek.vkåren, hafva
elev vid Farmaceutiska institutet, saf6rvaltare och taxerevisor i Apa- företräde.
som fullgör sina studier för afläg- tekare-societeten. Räntan skall ut- Sebardtl fond (Oarl Wilhelm Se-
gande af apotekareexamen. Sedan göra ett stipendium till hjälp till bardts fond kr. 10,000,stiftades af
fonden fördubblats utdelas hela studier 161' apotekareexamens af- Societeten vid dess lrssamman·
räntan ä denna. ., . läggande vid Farmaceutiska Insti- komst den 11 Sept. 190a .till hug-

Lundbergs fond (Apotek. IOscar tutet. Stipendiet skall utgå med fästande af Hofapotekarens namn
Lundbergs donationsfond}. Dona· lägst 200 kr., högst 600 kr., dock och verksamhet för Societeten uno
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, \ G. Fromma. stiftelsl!-r8, penSions)(a;ssörs m. fl. t6ndet. [47104!47'2~1:
'der·";tjugufemltrigt· Ordförande- efterlli.mIi. lInkor .och oförsörjda e. magistraterltillSli.tta~.;.: ntbet:s .-
'sbp»); Af Itrligarli.ntan afsli.ttes barn e••mt ltt änkor och barn-etter f. ni till 5 änkor:'. ". .
'10~ proc'. tiU kapita.let,. hvarefter personer, Bom Ti,d släckning af -' -.__ . '. "'-d
återetoden af direktionen fördelas eldavådor omkommit, li.fTensomåt [4724]: ., ",

.i eU el(er liera stipendier för ssu- sådana, som Tid eldaläckning blif- SjökapUlnssocleteten .'1, Stock.
-dieresor- inom eller utom riket af Tit, skadade. holm (stift. 1782) kr. 120,00<l..Sjö.
'-pl apotek. tjlln.tgörande· eller Tid kapt.ssoctetetens deput:e, se [29UJ.;,'
,Farm. inBtit~ !Iäsorn aeeistent el- Ledamöterna måste Tara 'burskaps-
ler amanuens .anställd exam. apo- [4716J ägande sjökapt.r ; Sthlm, och socie-."

.'tekare, med minst tvåårig TOrk· Barnmorskornas I Stockholm nn- teten har tflfändamålatt upptaga,
samhet efter 'allagd examen. År derstödsrören. (1860)kr, 88,4~8:49, diskutera och-bearara sådana fr•••·
1916\ ö:(•.ertämnades afhofapote. Pensir lit delägarinnor, som fyllt ~or, som beröra sjöfarten etlerSe-
kare Sebardt· 5,~OOkr, att läggas .0 år och inbetalt 25 lirs afgifter; cietetens 'ledamöters intressen.ut-
till fonden, Som därtgenom upp. f. n. utgå 1~ pens:r å 200 kr. st. dela pens rr åt ledamöter af Ties
lär till 15,000 kr. ålder s••mt underst. åt 'ledamöter,
, lf aUers tIlnd (Till minne 'af [47 19] deras änkor och' oförsörjd •. barn.
·;Apotekaren Ja/<<ib Waller 1886) .. 'som däraf äro 'i behof, .
5,000 kr. Rli.ntan utdela. som be- Johan Anderssons nnderltöd.s. ,
lön.företrli.deSTi. för Ilitigt och fo.d (Fru 'I'herese Andersson och [4725]'
f'örtjltn.tfullt arbete å Farm. in- Herr Knut Andersson 1898) kr, Sjömannaförenlngen IStoek.

- stit:alaboratorium, DfenäfTen,som 60,0[5:'30. Sthlms arbeta.refören.; holm (stift. 18.63). Särsk. styrelse,
· uppmuntran för redbart och frukt. se .~888]; ärl. räntan utdelas •.id se [2~85J;pehs:r, sjuk- och be~af-
· bllrande~arbete inomöfrigaunder- jultl en till orkeslösa manl, Ie. n:shjlllp samt underst. H•.••"je.jö.
'ytan:fack Tid inetltntet. - ~'t~~~1r~r"~:d::'lf~d~5 år och äro man (af befäl, underbefäl och Ijlan.-

Kiiaslonska nnderstödsfonde" skap), som är svensk undstslte
[47 11] , (F'abr, Le•.y Eliasson och hans fru llgor anmäla sig till inträde i r6ren.

Ko•• t,rör•.••ntskallets ka8Slt, Edeline, (. Salomonsson, 18U) kr. 'Kontor: Skeppsbron 20, 2 tro
· omfattande: Sjuk· och begrafnmgs- i,282: 52. Sthlms arbetarefören.g, Sjömannaföreningens nihl,;; -- .
hjlllplka~sa (stift. af lIere perso- le [3888J; räntan an•.ändes ät före. lIjiilpskassa. Sjömann",iOren:. ety-
'ner' 1764) kr. 3~,300. Sjuk- och be- ningsledamöter, som •.••rlt med i relse ; att af fondens räntor och af

"grafn:.hjltlp åt mani. och kTinnl. minst 10 år, för befrlandetaf ärs. medel insaml. I aparbössor uil~.r
arbetare Tid boktryckeri O. stil- afg. till fören. och dess sjukkaeaa. fören:s sammankomster gif•.••jul-
gjuteri, , Hemslöjdsfonden (Ad•.okatfiska- gåf•.or till ledamöters änkor o'clt

Gutenbergska sttftelsen (stift. af len C E Ljungberg 187~)kr. 500:_. barn. ' ,
flere.' personer .IUO) kr: 124,000. Sthlm s arbetarefören:g, se [3388J, [4726]

•Pens-r, i.t manl, o.k •.innl. typogra- räntan användes som prem:r i.t Stockholms sjömanshnskassa
"fer ·•••mt stilgjutare. iOren:sledamöters barn under iii (Stockholms sjömanshus); vid.slu-

Änkehjälp.fonden (stift. af llere år för slöjd. Utdeln. h•.••rje jul.' tet af U17 eget kapital 7~8,087:41,
personer IS5~) kr. 22,400. lÄnke· Pensionsfonden (Stockholms Ar· donationer 1917 kr. 307,269:,~9,un-
hjälp·eftertyflOgrafero.stllgjubre. betareförening 1812)kr. 202,~82:31, derstöd och gråtialer. Sllrsk:dlJ;'ek.

., . Gemenåam styrelse. .Adr.: KCl. se [3888]; räntan utdela. i decem- tion, se [2' 20J; utbo 1917 i under.
~okiry~keri~t. , ber till ledamöter som tillhört for- stöd o. grattaler kr. 54,844:'0. År.

, . --- eningen i 20. år och därutöfver, liga understödstagare voro s. ä. '58.
I4'7 12)"... Stockholms natioulkasaa
, Typo;raftsb rÖru.inA'eB (fl.W [47-201 (Skeppsred. i Sthlm 177~). 31 dec.
Lindström m. 11.18.6)kr. 177,250'60. Stockholms arbetareröre.lnA'1 1917 kr. 177,178:05. -Sthlms sjö-
.Sl'rsk. styrelse, se [402I1J;Ijuk- och sjak- och begrafnlnA'skaoaa manshus direktion, se [2620). Ut.
begrafningshjälp, ,arbetslöahets., (Sthlm. arbetarefören:g 1868) kr. betalt underst. 1917 kr. 6;930.

•nödhjälpa. O. invalidunderstöd 112,486:16.Särsk. etyrelse, se [3M3];
m. m. sjuk- och begrafn:shjälp åt kassans
[47 13] ledamöter eller deras stärbhus
. 1r 1917 utbet.s kr. lr,21l5:- I sjuk-
F. D. Stockholms gas- och elek- hjälp och kr. 3,700 i begrafninc s-

tr;ieitetsverks arb:s sjuk- och be- h"'1
grafningskassal Nödbjälpsfo-.l. Ja p.
Delä~arnee antal den l maj lfl~:
522st. Utdelar hjälp Tid trän~ande [4721]

.behor, K•.pital 'kr. 16,000. Stj-, \. Stockholms arb.tarefiirnlngs
.relse : Emil Andersson, ordför. ; tloöreeafdelning(Sthlms arbetare-
Helge Petersen. sekret.; Axel Ryd· fören:g 1870) kr. 797:~7. Särsk.

"etröm. kassör, adr.» Tyskbagarec. styrelse, [se 3888]; beklädn. åt
,10" 1 tr.. Telef. Österm. 215•. fattiga barn hurje jul.
Ledamöter :1):.A. Landberg. Carl
Åberg: [4722] --
[47 14J \FaA'erbergs p.nslonslnrättDiB!!,
- . . - (S••delmak:ålderm. J. Fagerberg
, . ~l~tta,lldarnes sJ..k- och be- ,1810). Pens:r åt obemedlade •.ål.
·grafl\l11gsk.assa (Delägame U3) kr. frejd. personer, som äro borgare i
jl5,334:04.Sarsk. styrelse, se [3142]; Sthlm deras änkor och oförsörjda

' .sjuk-, och begrafn:shjlllp. barn. '
---'-~[471~J

Tottles pe•• lonsfond (Sthlms
stads: Brandförsälrr.skontor- 18(7)

"kr. 17',500,Sthlms stads Brandför-
-allkr:skontor s [285';];räntemedlen
anTänd ••s till pens:" O. ärl.·under-

~sWd:åt de '[låbrandförsäkr:konto.
__.i,"e.ts:;staY,;t';ppf2;da tornväktares

MY:'·N TR Ä.K'N A R'E N

[4723] i -.-
G odn'ska pensionsfonden (Segel-

sömmareänkan K. Godu 1791) kr.
10,976:16. Borgmästaren i Sthlm;
räntan användes till underst. Ai
änkor efter ärnbetamän inom Stock-
holms 'magistrat samt efter slidan'"
Div: tjänstemän som af öf••.erståth.

[4727] .
Angfartygsbefälhafvaresälllka. ,

pet (1857)c.a kr. 300,000. Slirsk .• ty-
relse, se [41 53]; pens.s- och UJl.
derst.skassa.

[4728J
Handeisilottan.- penslollsllll-

stalt (K.M ••j:t och Rikets .f;ltän.d"r·
1864)kr. 1,136,138:65., Sär!lk. direk-
tion, se [2950]; pens:berllttigad är.
den, som ,uppnått .55 år; åj;njuter,
medborg . .förtroende o.. Tarit.,~ ~5
år vid svenskt sjömanshus ~nskr~f-
••.•1' samt, utan att hafva .begå}t
rymn:sbrott, under dessa .år.Idk ••t'
sj öfart med svenskt handelsf,arty~,
däraf huf ••.udsakl. täden, bestämd
till minst 150 månader, å utrikes
orter; år 1917 utdelades kr.
209,275:85 till 1,973 personer,

---\ '

[4729] ,
lIlasklnlstföreIDllgen; slirsk. sty·

relse, se [4157]; kassabehålln. 'HU
1917:förvaltnrskassan: kr. 10,484:'62;.
balanserad vinst ä fastigheten: kr.

'Se annons sid: 77.'1-·---- ..••• ..••• _
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