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Brand- 'och Lifförsäkrings-Aktiebolaget
, ,.

SVEA·
Fonder öfver Tjugo Millioner kronor,

mecldet~r
Brandförsäkring -

mot fasta och billiga premier af Byggnader i stad och
på 'landet, såväl färdiga som underbyggnad,'

dels på viss tid
dels j'ÖfJ' all i'r a.mtid.,

Lösegendom, Varor, Gröda, Kreatur, Sågverk,
Brädgärdar, Fabriker,

Fartyg' under byggnad och i hamn, äfveusoru
, mot Explosionsskada etc.

Brandskador uppgöras prompt och liberalt.
LitIörsäkring

på lifstid med andel i bolagets vinst,
utan förhöjda premier med 50 procent af vinsten,

som utdelas i femårsperioder, .
med förhöjda premier med 75 procent af vinsten,

som utdelas årligen.
Lifl·örsäkring på kort tid.

Llträntor, Kapital- & Utstyrselfbrsäkrtngar.
13, Drottninggatan 13,

e, :A, H EL·LSTRAN D,
Generalagent.

Medagenter i Stookholm:
Herr Fredr. Schram, Skeppsbron 26. Herr N. J. Larzon, Klara Södra Kyrko-

) Wald. O. Schöldström, Drottning- , gata 18. ,
gatan 61. > Er. Aug. Hedin, Bergsgatan 32.

H. Bowallius, Stureplan l. > Joh. L. Pyk, Brunnabacken 6.
> Carl Lamm, Biblioteksgatan Il. > John Fr. Dymling, Brunnagränd 5.
> A. J. Ellmin, Bredgränd 2 A. Kapten Arvid Zethelius, Scheelegatan 5.
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Teleqrofadres«:
Express:

Göteborg.

SVENSK EXPRESS,
AKTIEBOLAG, GRUNDADT 1870.

G Ö T E B O R G.
Magasinsqvarteret.

Detta hus är det enda på stället, som sysselsätter sig all-
deles uteslutande med utlörandet af uppdrag att mottaga, fort-
skaffa eller magasinera hit ankomnumde uarusändninqar, care
sig vid in- eller utforse: eller befordran inom riket.

Under bolagets mångåriga tdlcaro har den begränsade verk-
swnhet, som detsmnmct fär sig ulsiakal, risat sig medfora arbets-
färdelningens wnNga resultat: bättl'e arbete och billigwre
pris.

Svensk Express kan derfore med skäl rekommendera si,q till
erhållande af fortsatta och fiirökade beställningar jiTtn affärsmän,
som låta större eller mindre oaruposter gå tfue« Gäteborg, fo:
cttt omlastas, magasineras eller utdelas.

För Aktiebolaget Svensk Express,
A. W. Le Moine, disponent. Axel Nyström. Fr. Lundström.

Bank: Skand. Kredit-Aktiebolaget. Göteborg.



Lillörsäkringsbelaget

.BW~TOR·Z~
Tillgångar:

Kr. 249 millioner.

GRUNDADT 1845.
Europeiska garantier: Vil1st utdelad 1885:

91/4 millioner kr. Kr. 6,310,799: -

Det enda fullt ömsesidiga . Inga
bolag, som opererar i Sverige.' aktleegara.

Inga
aktleegare.

)

Bolagets fastigheter i Paris: N:r 16 Boulevard des Italiens, N:r 1 & 3, rue Le .Peletior.

GENERAL-DIRE~TION FÖR E;URO·PA: 16 BOULEVARD DES ITALIENS, 1 & 3 RUE LE
PELETIER, PARIS.

Bolaget underkastar sig svensk lag. I Fripolis efter 3 år, om premieinbetalningen upphör.
Kapitalen utbetalas i .Sverige. Dödsfall, regleras skyndsammast.
Premierna betalas i Sverige.. Lifräntor på fördelaktigaste vilkor.

Vinstsamlingssystemet, den mest praktiska och billiga försäktingsform, förenar i sig fördelarne
af lifförsäkring och sparbank. Efter 10, '15 eller 20 år' kan polisen regleraspå fem olika sätt i försak-
ringstagames val. .. -: ,',' . . . ..

Vinetsamlingsberäkningar. prospektor och närmare upplysningar om' "New-Yllrks" speciela för-
kringssätt erhållas genom . .

Direk'tioneu, för Sverige,
38 Hamngatan, .

.STOCKHOLM.
Bolagetsbankir Soeriqe: Skanflinaviska K1'ctlU-Akt-iebola(/et.



LIGNA
NYA SNICKERI-AKTIEBOLAG

Mek. Snickerifabrik, Hyfteri, Sågverk & Brädgård.
51 Hornstullsgatan 51.

Filialkontor, Lager
&

Försäljning ..
13 Nybrogatan 13.

Fabriken: Allm. Tel. 3540. Bell 587.
Filialen: Allm. Tel. 4937. Bell 1280.

På beställning utföras alla för byggnader erfoderliga snic-
keriarbeten, jemte uppsättuiug och boslagning af desamma;
dessutom utföras:

Skolpulpeter och Kyrkbänkar.
Parkettgolf af ek och furu.
Staketer och Grindar.
Sommarvillor, Verandor, Lusthus och Badhus.
I lager hållas till försäljning Deuxbattants- och Enkla half-

franska dörrar efter de mest vanliga förekommande mått.
Foder, socklar, lister, reglar, läkt, nåtlister och spjel. Trä

emottages till torkning, sågning och hyfling. Fanersågning samt
sågning af block till alla dimensioner och tjocklekar utföras.

Skärning af allt slags trä verkställes billigt.

o u
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Kakelugnar,
hvitglaserade, enkla, släta med hvitaste sprick-

I

fria glacyr, enligt priskurant 10 proc. lägre
än öfriga kakelugnsfabrikers härstädes,
äfvensom praktkakelugnar med inbrända färger
och förgyllningar samt målade i Majolika till-
verkas vid undertecknades år 1843 anlagda ka-
kelfabrik.

Uppsättning af nyct och gamla
kakelugnar eamt (repa/rationer
oerkställa« ~~åväli Stockhoim. som. '

,

landsorten:
,

C. A. Petterson. & C:o,
~ • I •

. Stockholm, Tjärhofsgatan:20._
Bell telefon N:o 572. Allmänna telefon N:o 30 60. '



Klint, Bernhardt & C:o.
Kontor:

~ Regeringsgatan 28. ~~
~ ••••••••
~ Försälj ningsmagasiner:

:;.
~
I:- ~
I:- Regeringsgatan 28. Sluss plan 63. ~
.~

••••~
~ ~...•...••• Filial: Kungsgatan 3. == =...= == F~brik för Färger och Fernissor: :;
= ==

~ -~
~ ~.... . Holländaregatan 36.~ ~
~ ~
• ~........ Lager och Expedition: ~~

~ Saltmätaregatan 19.
Väl sorteradt lager af Oljor, Penslar och öfriga artiklar

för Måla/re, Ftiraore, Föry'ylla1"e, LithoY1~afe1~,
Rita're och Artister m. fl.

Flint- och Smergelpapper, Lim- och Träfyllare m. m.
för Snicka1·e.

Engelska Vagns- och andra fernissor från de mest re-
nommerade firmor, Mandel' Brothers, Nobles & Hoare, samt
Wilklneou, Heywood & Olark.

Klint, Bernhardt & C:O.
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ladugårdslands
lediko-Mekaniska· Institut,
Sturegatan 4, 2 tro Allm. Telefon 5997.,

Öppet från I Oktobertill 15 Maj, för Herrar kl. 7,30-0

' _

10 f. m. och kl. 2,30-4,30 e. m., för Damer 12-2 e. m.
(under Januari, April 11,30,-2 e. m.)

Gymnastiken o motverkar de skadliga följderna af ett en-
sidigt stillasittande lefnadssätt, stärker och utvecklar en svag
kroppsbyggnad samt visar sig nyttig mot följande sjukdomar:
rörelseorganernas sjukdomar, ryggradskrökningar~ab-
norm blodöfverfyllnad uti inre organ, sömnlöshet, hjert-
lidande~mag- och tarm åkommor o. s. v.

Afgift för hel säsong, 71{2 månad, 80 kr. Första qvar-
talet 50 kr. Andra qvartalet 35 kr. för samma patient. Första
och andra månaden 20 kr. för hvardera. För hvarje följande

. månad 15 kr. Abonnementsbiljett, gällande 25 gånger, 25 kr.
För mekanisk gymnastik med 1-8 manuela

rörelser: för 3 månader 65 kr., för en månad 25 kr.
För manuel gymnastik betalas för 3 månader 80

kr., för en månad 30 kr.
Massage 1: 50, Elektricitetsbehandling 1 a

1:50 pr gång.
Föreståndaren D:r A1:rr. Levertin meddelar

massage hvarje helgfri dag kl. 11-12 midd. efter föregången
anmälan.
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Juridisk Affårsbyrå
(etablerad 1867).

Auditör CARL v. HELLBERG, Stockholm,
18 StorkyrkobrinJcen 18 (Thules hus).

Personlig mottagningstid: kl. 10-11 f. m.; 2-3 e. m. .
Kontorstid: kl. 10 f. m.-3 e. m.

Ombesörjer

rättegångar och inkasseringar
såväl i Sverige som Utlandet, samt utreder

sterbhus och konkurser m. ID.

Obs! Tyska och Franska språken talas.
Post- och Telegrafadress : Stockholm.

Bell Telefon N:o 306. Allm. Bol. N:o 2648.
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Juridisk Affärsbyrå,
Stockholm,

66 Vesterlänggatan 66, 2 tr.

Allm. tele:ron 28 22.

Mottagningstid:10-2 och 4-5.
Rättegångar utföras vid öfver- och underdomstolar' i '

Stockholm och landsorten; kontrakter. testamenten och andra
iaga handlingar uppsättas, inlemnas till och bevakas 'hos' ve-
derbörande myndigheter; arfskiften och boutredningar verk-
ställas jemte alla andra slags juridiska uppdrag. ,

. Råd och upplysningar, begärda i bref med åtföljande
5 kr., lemrias skriftligen med omgående.

Konsultationspris : 2 kr. för svar å muntlig förfrågan,
5 kr. om rättshandlingar genomgås.

, . För inlemnande .och bevakande af handlingar i öfver-
rätter, departementer m. m. beräknas 15 kr. i kommissions-
arvode.

Åt affärsmän lenmas äfven juridiskt biträde mot visst
arvode pr år.

Joh. Fr. Hollenius,
v. Häradshöfding och e. o. Hofrättsnotarie.

Post- .och Telegrafadress : Stockholm.
. '

Obs! Som v. Häradshöfding G. Hollenius biträder å byrån,
träffa rättssökande alltid en jurist derstädes under
mottagningstiden.
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Vice Häradshöfdingen

J. -W-.Röhmans

ADVOKATSBYRÅ,
Malmskilnadsgatan N:r 34 A, 2 tro upp,

(hörnet af Hamngatan) .

.Mottagningstid kl. 9-10 f. m., 5-6 e. m.
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[!d\wlalbyrå i StockHolm.
.,. " ~

Notarien

IMMANUEL' SELLIN"!I!j

~
"........~::r~
;t
iJ'l"
Q:
'C
Q~::r
a
~ ~ Rättegångar och inkasseringar i Stockholm och
Iomnejd.
=:. Utredning. af sterbhus och konkurser; konkurs-
;; bevakningar; förmögenhetsförvaltningar ·
~;... UPRsättande, inlemnande och ~evakan.deaf stäm-
.~. ningar, . kontrakter, bouppteckningar,' arfskifteil,. testa .•~ ..å menten, äktenskapsförord m. fl. legala handlingar.' .
~ '. .~ Utverkande af: handelsrätt, patenträtt, svensk med-
~ .

:. borgarrätt, registrering af varumärken i olika länder m. m.~.
:s Obs! Tysk, fransk och engelsk korrespondens.·

Kontor: Drottninggatan 29 C, lh tro upp.
ådr.: Stockholm.

Mottagningstid: kl. 10-4. - Telef. N:ris 1043 o. 48 24.

(A.manuens i KongL Commerce·Collegium)

ombesörjer

~ punktligt och billigt ....••
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PRIVAT -JURISTER~
v. Häradshöfdingarne

NYCANDER &FAHLCRANTZJ ..

STOCKHOLM,
Sto'rkyrkobrinken 9.

(Bell N:o 285). (Allm. N:o 8040).

Internationela

Upplysningsbyrän ooh Notarialkontoret,
Linnegatan 25, Stockholm,

meddelar handels- och industriverlden såväl i in- som ut-
landet tillförlitliga upplysningar. Byrån lemnar dessutom hvarje
upplysning af enskildt slag som begäres. "Fullkomlig disere-
tion. - Afgift en krona för hvarje upplysning inom landet.
Prima referenser.

(Innehafvare : Tönnes Algren, Ingeniör.)
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ILJ S RÖ.
. ~ STOCKHOLM

N:o 20 Lilla Vattugatan N:o 20.

Inkasso- och Juridisk Affärsbyrå.
Konkurs- och Sterbhusutredningar utföras.

.Alla slags handlingar uppsättas, som Kontrakter, Köpe-
afhandlingar, Testamenten, Aktenskapsförord m. m.

Från landsorten sändna uppdrag skola åtföljas af remissa.

Mottagningstid 1/29-10 f. m., 5-6 e. m.
Kontorstid 9-2, 4-6.

. ', . Telefon 45 08.
--------------- -_._-_._---~---~-~.~~-----------------

LOUIS GUILLETMOTS Tändstickor
t l,.

(i röda. askar)

,-;'bos de Desta Speceri-ocb Tobakshandlare
.l; :

i Stockholm och i landsorten.
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Min u th a n da l gfö ran i n ga ng
Pensionskassa,

Stiftad den 28 Mars 1874,

har till syftemål att bereda sina delegare pension vid viss ålder.
För att blifva delegare fordras att vara svensk medborgare och

ega god frejd. . .
Till kassan erlägges årligen 35 kronor, hvaraf 30 tillfalla pen.

sionsfonden och 5 understödsfonden, stående delegare fritt att på en gång
erlägga alla 15 årsafgifterna, som då utgöra 410 kr.; delegare, som in-
betalt fem årsafgifter, eger rättighet att inbetala för de resterande tio åren
på en gång, och utgör afgiften för dem 290 kronor.

För att komma i åtnjutande af pension fordras att hafva full-
gjort alla afgifter samt uppnått 50 lefnadsår. Såvida stadgarne då ej
lägga hinder deremot, åtnjutes pension af 400 kronor. Dör delegare,
vare Enka berättigad till pension af 200 kronor, om delegare tillhört
kassan i 10 år, af 400 kronor, om han tillhört den i 15 år. Enka är
berättigad fullgöra sin aflidne mans betalningsskyldighet och inträder då
i hans rätt. För barn utgår pension med 100 kronor till fylda 15 år;
äro ge flera än fyra, delas beloppet dem emellan.

Anmälningar ingifvas till .Styrelsen, upptagande titel, vistelseort,
födelseår, månad och dag samt fullständigt för- och tillnamn.

Obs.! Fruntimmer, som egnat sig åt handel, ega rätt att i kassan
inträda.

De af Kongl. Maj:t och Öfverståthållare-embetet faststälda stadgar
finnas tillgängliga hos Styrelsens samtlige ledamöter,

Stockholm i November 1882.

Petterson, Hj. Lil.iestrihn, Axel. Örtegren, Oao-l.
Ordförande. LUra Vattt,gatan N:o 20. Skattmästare.

A1'senålsgatan N:o 2 C. - St. Gråmunk'1/t.. s» 3.
Berg, Aug. Lindeblaa, A.xel.

Sekreterare. G:a Kun.qsholmsb1·og.N:o 34.
Drottninggatan N:o 60.
Förselius, Guet.

Slussplan N:o 63. .
Svensson, O. A.
Nedre Mtmkb1'on N:o 1.

Wennerström, D. O.
. .D'rottn'ingv.atan N:o 45.

Wenmerstrihn; Gustaf'.
Stadsgården N:o 10.
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Sto,okholInS ~Badhus;Aktiabola'gs
Badanstaltar.

Badhuset vid ilfalmtm',qsgatan,
ingång: Nya Kungsholmsbrogatan (Jacobsgatan) 16,

Telefon: Bell N:o 704,
Nya Badhuset vid Stureplan 4,

Telefon: Bell N:o 705,
tillgitngliga för allmänheten alla dagar från kl. 7 f. m. (Vintm'halfåret

. från kl, 8) till kl. 10 e. m. (helgda,gar från kl. 8 f. m. till ;) e. m.)
•• , för alla slags BAD till 'billiga priser.

Romersk-Turkiska bad,
praktfullt inrättade, äro öppna:

för herrar 7-10 f. m., 12-4 och 6-10 ~. m., ,
för fruntimmer 10-12 f. m.,

mellan 4-6 e. m. kan denna afdelning abonneras.
Finsk-Ryska Badstugor,
såväl för herrar som för fruntimmer.
Äng- och Varmlurtsskåp,

med bassin och duscber.
Varma Karbad,

i 3:ne klasser med särskilda afdelningar för Herrar och Damer.
Bassin- och Duschbad.

Lokalbad (halfbad, sittbad, ryggbad, cirkeldusch, sittdusch etc.).
Medikala bad,

firskt beredda Tallbarrsbad, Kreuznacherbad med naturlig DMtitter:.
lauge», Koksalte-, Soda-, Pottaske-, Aachener-, Svafvel1efver-, Kli-, .

Malt- och Gelatinbad, Gyttje- och Hafstångsbad, m. fl.' '
Vattenkurbehandling.

Bad i hemmet
hemsändas och afhemtas efter beställning på kontoret.

Möblerade rum för sjuklingar finnas inom Badhuset vid'
.' Malmtorgsgatan, men böra på förhand betingas.

Abonnementskorten gälla. vid båda badhusen:
Badtaxa utdelas på badhuskontoren.

Inom anstalten vid Stureplan
',,'Elegant inrättadt Cafe och Bierstuga i gammal stil.
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c. G. ANDERSON,
Magasin: Stora Nygatan 14.

(Ingången från gränd.)
Bostad: Samma hus,

en trappa.

Innehar ständigt lager af såväl
Svenskt som Finskt Smör, samt Lax,
Ost, salt Får- och Oxkött, allt till lägst
gällande partipriser.

Allm. Telefon: 2067, samt anknytning under samma
nummer till bostaden.

OSKAR BECKLIN
rekommenderar sina af Kong!. Medicinalstyrelsen godkända patenterade
preparat till alla, som önska sig en god och reel vara.

Patenterad Elite-Pomada
är det yppersta härmedel för såväl det sjuka som friska håret. Hvar
och en, som begagnar Elite-Pomadan, enligt beskrifningen, får behålla
sitt hår under hela sin lifstid.

Elite-Pomadan håller sig fullkomligt frisk och oförändrad under
Bera decennier; den har till och med blifvit pröfvad under tropikerna
i flera år, utan att undergå någon som helst förändring.

Patenterad Elite-Tand-Elixir
är ovilkorligen det utmärktaste munvatten, som håller tänderna friska
och hvita intill sen ålder, Äfven för dem, som begagna löständer, är
det ett ypperligt medel för att hålla dem rena och luktfria.

Intyg af framstående personer åtfölja bvarje preparat.
OSI~A.R BE CKLI.N,

Kontor och lager:
Östermalms Tullgata 17.

Ofvanstående preparater försäljas hos Herr C. F. Dufva, Drott-
ninggatan 41, Fru O. Strå.le, Drottninggatan 6.
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Son,
111m. Telefon ö8 66. (J. Victor Beck, Oscar Camarch) 111m. Telefon ä8 66 .

. 'Bokbinderi- och Portföljfabri~
:-:.;" Stockholm,

36 Norra S:medjegatan 36,

for såväl enkla band, i enstaka exemplar eller större
samlingar, som dyrbarare praktband, efter särskildt

utförda ritningar,
<c;. KONTORSBÖCK.ER och LINIERINGAR etc.

Specialite :

i LADERMOSAIK och LÄDERPLASTIK
""Ju (för hand skulpteradt läder) för dekorering af

Presentalbum, Diplom- och Skrifportföljer, Diplom-
,;t:ll1lar,-.Sals- och Biblioteksstolar, Biblar och Psalm-
böcker; alla slags Etuier och Medaljfodral etc. i plysch,
sammet och skinn samt med vapen, emblem, monogram

och beslag m. m.

lTextning utföres för diplomer" m. m. å pergament eller å earten. "... ,
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Björklund, Lnndbeck &. C:o,
.Tapetfabrik,

8 Malmtorgsgatan 8.
Billigaste priser.

Kommandit-Bolaget

JF~G. (O D RGREIf!
Stenkols-Affär.

Upplag af Åugstenkol, Anthracitkol, Smides-
kol, Stenkolsstybb, Träkol och Engelsk Cokes.

Kontor: Strandvägen 21 vid Grefbron,
öppet kl. 9-7.

Allm. Telet"oIJ 57 so.
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Etablerade 1S10.

Nederlag· af äkta spanska viner .
i

STOCKHOLM.
Kontor, Profl.okal, Parti- och minutförsäljning:

Fersenska Terrassen
vid Blasieholmen.

t
\"<:J Minutförsäljnings- Filial:

7 Kungsgatan 7.
Hörnet af Drottninggatan 6~ B.

Nederlag:

Xungsholmstorg 2.

OBS. Vinernas äkthet garanteras.
-;



-16 -

CABL IDV. DABLQVIST.
Afär för prima, Läder & Skinn samt finare

Repgodsvaror .
Rödbodtorget N:o 2.

In- och utländska. Läder- och Skinnvaror, Sulläder af A. W.
Lundiris m. fl. förnämsta tillverkningar, fint Remläder, Bälg-
och Tvättskinn, Innansulor, Läster och Skomakeriverktyg, m. m.

Fina Patentlinnegarner, två- och flertvinnade. Engelska
Snören till Markiser, Persienner, Rullgardiner, m. m. Enkel
och dubbel Gjordväf, Omslagsgarner af mest tjenliga sorter,
Krol1sprint, Tagel och Madrassväf m. m. Varorna äro från
fabrikanterna i första hand och ställa sig mycket billig-a.

Affären etablerad 1864 .•

SOPHlE ENGSTRAND
28 Vesterlånggatan 28,

STOCKHOLM.
Etalilerad år 1866.

Lager af Papper, Kontorshöcker, Copieböcker, Kladd-,
Annotations-, Kontraböcker, Skolskrifböcker, linieradt Not-
papper, emottager alla sorters linieringar samt Kontorsböc-
kers inbindning.

Utför alla slags Accidenstryck, såsom å Rekommen-
dations-, Visit- och Bröllopskort, Firmanamn å Räkningar,
Qvittenser, Cirkulär, Vexlar, Kontrakt, Bref, Biljetter, m. m.

Redbarhet, accuratess samt verkligt billiga priser.
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&
Champagne

SEC OCH SÖT,

~

O'-'-

serveras å Sveriges förnämsta Restauranter och fins att tillgå 'hos Herrar
J. Oedm·lunds Sihwr, Hiigstedt &: 0:0, o. A. Lindg'l'en &: 0:0,

J. D. Gri}n,stedt&: 0:0, o. A. Helleberg &: Son, Dahl'he'lm &: Engstriim,
J. Johanson &: 0:0, Liifberg &: 0:0, Oall'lÅstrand,

m. fl. Vinhandlare i Stockholm samt i landsorten.
Generalagent

A.ug~ Uddenberg,
l~ STOOKHOLM.·

B~ll Tel. N:o G2.




