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kassabehållning kr. 23,753; förutom nöd- hus samt tillfälligt understöd åt delegare,
hjelpskassa kr. 12,826. som från regementet afgår •.

Ma~ers fond (Grosshandlanden J. Mazer Miille~s testamente (Kommerserådllt J. C.
1846) kr. 6,000. Musikaliska Akademien; Miiller 1832) kr. 7,500. Tyska församl.före-
till uppehållande.lJ,f !)tt qvartettsällskap. ståndare; till fattiga. - . .

Meijers donation '(Ofverdirekt, G. Meijer Möllars fond (Kamereraren J. Möller
1775) kr. 120,000 (fastighet). Akad. för de 1796) kr. 1,667. Maria förs. kyrkoråd;
fria konsterna; till. akademieas inrättning räntan tillfaller fOr lifstiden 3:ne enkor
och behof. . efter civila embets- och tjenstemän. .

Meijerbergs fond (Folkskoleinspektören Möllers fond (Brukspatron J. Ph. Möller
C. J. Meijerberg 1875) kr. 100. Adolf Fre- 1831) kr. 520. Kungsholms förs. fattig-
driks förs. skolråd; till församlingens ar- vårdsstyrelser till fattighushjonen.
betsskola för gossar. Möllers fond (Brukspatronen S. Möller)

Metzgers testamente (Grosshandlaren F. kr. 1,308. Kungsholms förs. fattigvårdssty-
Metzger 1850) kr. 3,500. Storkyrkoförs. relse; till fattiga barns uppfostran och vård,
kyrkoråd; afkastningen disponeras af förs. Möllers stipendiefond (Kamereraren J.
pastor för tillfälliga understöd. Möller 1798) kr. 2,200. Förmyndal:ekam-

Meuniers fond (Mams. S. M.Meunier 1840) maren; till 2:ne studerande vid Upsala
kr. 3,000. Klara förs:s fattigvårdsstyrelse; universitet.
pensioner åt 2:ne fattiga gummor. Möllersvärds fond (Generalmajoren C. H.

Meyerssons pensionsfond (Grosshandlaren Möllersvärd 1871) kr .. 3,715. Svea gardes
Lesser Meyersson 1860) kr. 22,945. Mos. regementskassas direktion; understöd åt
förs. föreståndare; pensioner åt lärare, lä- gardister, som ej äro pensionsberättigade
rarinner m. fl., anstålde hos mosaiska förs., från drottningens hospital. .
samt deras enkor och barn. Möllersvärds fond (Genom sammanskott

Michaelssons donation (Konsul G. Micha- till minne af Generalmajor C. H. Möller-
elsson 1865) kr. 20,000. Mosaiska församl, svärd 1862) kr. 2,722. Direktionen öfver
föreståndare; räntan användes efter före- Drottningens Hospital. .
ståndames bästa öfvertygelse. Mörners fond (Fröken Ulrika Mörner

Michaelssonska fonden (Fabr, J. Michaels- 1810) kr. 1,500. Klara församl, kyrkoråd;
son 1860) kr. 15,000. Direktionen öfver räntan tilldelas 3:ne sjuka, församl. till-
Fabriksfattigkassan; understöd till fabriks- hörande, enkor. .
arbetare; lifränta. Nathans fond (H. J. Nathan 1826) kr.

Joh. Michaelssons donation (Fabriksidk, 13,094. Mosaiska försis föreståndare; halfva
Joh. Michaelsson 1866) kr. 5,116. Tekniska räntan till vissa personer, andra hälften
högskolans styrelse; stipendier åt tekniska till undervisning åt fattiga judiska barn.
högskolans elever. Netherwoods fond (Bankokommissarien

Michaelssons fond (Grosshandlaren Aug. V. Nethorwood 1867) kr. 200. Maria förs-s
Michaelsson 1871) kr. 3,012. Musikaliska skolråd; till uppmuntran åt ett fattigt
Akademien; till uppehållande af ett qvar- skolbarn.
tettsällskap. Netherwoods stipendiefond (Bankokom-

Michaelssons testamente (Grosshandlaren miss.arie!1 V. Netherwood .. 18?7). kr. 2~0.
lIichaelsson 1825) kr. 500. Storkyrkoförs, MusIkalIska. AkademIen; for violin- o. VIO-
kyrkoråd; afkastningen disponeras af förs. lonsellsp~lmng. -,
pastor för tillfälliga understöd. Neustromska testamentsfonden (KommI-

M' th d I f" . . k nister S. Neuström 1821) h. 750. Katarina
mu . an e s orenmgens pensions a~.sa församlings fattigvårdsstyrelse ; till fattig-

(fl~ra minuthandlare 1874) kr. 82,941... Sar- husets underhållande.
skild styrelse; pensIO.ner .oc? u~ders:od. Henriette Nissen's sti endiefond(FruHen-
. Mur~ecks uppfostrmgsmrattmng for fat- riette Nissen-Saloman~ 1880) kr. 10,000.

tiga flickor (Prestm~nn~n ~er ~urbeck Musikaliska Akademien; för understöd åt en
1747) kr. 304,570. Särskild direktion; att konservatorieelev
till tjenarinnor uppfos~ra fattiga flickor, Norbergs fond (Jungfru A. M. Norberg
~aI?t utd~lI;llI~g af pensIOner; styrelseI!- ger 1864) kr. 1,500. Maria försis kyrkoråd; till
~rhga friviltiga bidrag, men delaktighet hederliga fattiga fruntimmer inom försal.
ar deraf ej beroende. Nordenstolpes fond (Kammarrådet Fr.

Musikpersonalens enskilda kassa (Musik- Nordenstolpe 1815). kr. 900. Adolf Fredriks
personalen vid Svea art.-reg:te 1875) kr. förs.s fattigv.-styrelse; till blinda på fat-
6,100. Direkt. fOr Svea art.-reg. pensions- tighuset, eljest sjuke och sängliggande.
kassa; begrafningshjelp till delegarnessterb- Nordfors fond (Ofverstinnan W. Nord-
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sjukkassO~d)()lL1~rr.n~djlllIl;{Qrlig,a inrättningar. cM1
ors-l&42 Jr.r~5 o. 'K1lfra:,0MS:s-~kyrkoradr ynrö'mMe'Stlflflente. (1:'FosS'tra:rrdt:--'e:-M.

• understöd ,åt,'fattlga. : . :::, ,P,' ,.: i . Nystl1öm'1790) kl'. 37,500;:fBenledlingiskon\.-
o-Nol'dforso-testamente i (O~verstinnau W. missioni- räntan användes ,till beklädnad at

N0ldfqrs.,1838), kr. 1,000. Förmyndarekam- fångar å gäldstugan och häktena iStockh.;
l maten; til~'eJi''beliöfvande militärenka. 1i'r 1880 lemnades 3,000 kr. till'0iic'år':JÖs\l-
, Nord\.l!nders' te:sJa~ente (Stadsmajoren E. fina föreningen, dels till ett enskildt nem

N ordlanaerl1842J, )l". 75,000. Direktionen för frigifna fångar.. dels till fängelsepredik,
öfver Nödhjelpskassan: pensioner a 150 kr. Nödhjelpskassan i Stockholm--,(p"rosten
åt 20 enkor ,eUei<döttrar efter borgare i P. Norman i Osmo och kyrkoherd. Ahm3;11
Stockholm, samt "5 eukor eller döttrar efter m. fl. 1768) kr. 427,602. Nödhjelpskassa-
civile embetsmänvtd hufvadstadens verk. direktionen; utdelande af understöd, till. i

Nprd~~r?m~: 'te~fa!nente_(Enkefrll E .. M. Sfiockh: boende' fruntimmer ~1th!li'~tijJ.de
Norastfpm)'Rr. 2,000. Klara förs.s fattlg- Pauvres Honteux; ar 1880 utdelade's20',190
vårdsstyrelse: räntan delas i 2:ne pensioner kr. till 318 personer. . .. f
till förmån-för 2 ogifta h,andtverksmästares Officerskårens .P!lnsionsfÖi'eniilgs kassa
döttrar 'inom 'församlingen, att utgå efter (Officerskåren vid Svea art.-reg 1"8~0}kr;
enkans död". .' 71,027. Dir. för Svea rart. reg, pensi ns-

Norens donation (Kamrer J. Noren 18~7) kassa; pensionering af f. d;-.olljc~ti~i:vid
kr. 1,500.. Jakobs och Joh. förs:s kyrkoråd, Svea art.vreg. ' '. ",M.,:"
understöd-vid julen till högst 4 inom Joh. Okänd (1865) kr. 200.. AdolCF,rJa:fiks
förs. boende enkor eller värnlösa barn. försis fattigv.-styrelse; till fattigl{sk6l15~rns

Noreens fond (Kanslirådet J. E. N oreen beklädnad.' , . . ',.::;.,:! • i :
1811) ~r.r:939, Kungsholms försis fattig- Okänd (ett anonymt testamente 1812) kr.
vårdsstyrelse: tillutdeln. efter godtfinnande. 1,500. . Bemedlingskommiseioueif .pension

Noreenska fo'nden (Enkefru L. F. Noreen till en fattig borgare. ;. ,;:':H>L'rl. •
1850) kr, J7,700.' Förmyndarekammaren; Okänd (En ärlig mans !ond,'1785),~r.
pension åt' fattiga enkor eller ogifta frun- 600. Klara fattigvårdsstyrelse: till 'd~t
timmer i Stockholm. fattigaste hushåll. . -- !

Noreens pensionsfond (Kanslirådet J. E. Okänd (En ärlig mans fond 1782) kr. 450.
N oreen 1803 och 1811) kr. 52,500. Jakobs Klara fattigvårdsstyrelse, pension till en
och J oh. församlingurs fattigvårdsstyrelse; ärbar flicka. -,
pensioner från 12 till 24 kr. utdelas till Okänd (En okänd. gifvares donationsfond
behöfvande enkor och döttrar eftertjenste- 1855) kr. 3,000. Jakobs och Joh, fattig-
män af civil-, militär- samt borgareståndet. vårdsstyrelse. till underh,åll af fattiga och

Noreenska testamentsfonden (Kanslirådet vanlottade barn inom försanilii1ge"J.,'HJ.~ .
J. E. Noreen 1811) kr. 18,743. Statskont.; Okänd (Gåfva af en okänd 1796)j]{r/~92.
underhåll wf elever vid KgL Krigsskolan. Maria förs.fattigvårdsstyrelse;'''l-iiiköp~ åt

NOrmlIns testilmentsfond (Hushållerskan fattighushjonen af "Amdts parl1rdislu;stgå:rli.~'
B, M\ Norman 1829) kr. 1,500. Jakobs o. Okänd (Okänd gifvare1804)'kr.150:':Ka-
J oh: fattigv.vstyrelsc, räntan utdelas årli- tarrna förs. fattigvårdsstyrij1se;,till"fattig-
gen på stiftarinnans dödsdag den 8 Maj hjon. . -," e . P'\>],
till förs: fattighushjon. Okänd (stiftad af en okänd f829J;lt?SO@.

Norstedts.fond (Boktryckaren C. N orstedt) Katarina förs. skolråd; premier i folkskolan.
kr. 10,000. Storkyrkoförs. fattigv.-styrelse. Okänd (Anses vara grossh. Pomeresche

, Norstedts 'fond (Mamsell S. L. Norstedt 1826) kr. 2,196, Kungsholms förs'. f;:ltt~g-
187~) kr305,416. 'Storkyrkoförs. kyrkoråd; vårdsstyrelse; till fattiga och värnlösa barris
diverse ändaniål,barnhjelp m. m uppfostran och vård. --

Nya' Sp~rvägsaktiebolagets personals un- Okänd ("En okänd välgörares gå(va~!,
derstö~sfond, 'kr: 1,318. donerad under kyrkoherden Lehnbergs tid)

Nymarkska'fondert (Rektor J. Nymark kr. 4,600. Kungsholms förs. kyrkoråd, till
1762) kr, 100.,. 'Rektor och kollegium vid skolans bästa; materialier till skolbarns be-
Södra latinläroverket, understöd åt fattiga klädnad uppköpas; beklädnaderna-tillverkas

" gossar i/Maria 'skola. af folkskolebarn och utdelas vid1"e'tiånfna.
Nystroms'fond (Rustmästaren C. Nyström Okänd (1805) kr. 200.' .(\.dolf'1F!~'drlks

1817) kr. 7,500:' 'K atarina försis fattigv.- förs:s fatti~ .-styrelse. 'Till ~aju,ke1o:\Säng;-
,styrelse; utdelning' till fattighjon. liggande pa fattighuset. "'))18,,1::: .!

Nyströms fo"d'(Brukspatron C. M. Ny- Okänd (A-,-n:Hj. 1873) kr. 1,000. Adolf
ström) kr. t6,662( Nikolai församl.s kyrko- Fredriks förs:s fattigv.cstyrelserräntan ut-
fattigkassä, räntan utdelas till församlingens delas den 22 Maj' 'titl en inom förs:n boen"
.sängliggande fa-ttige~ . , " a'e fattig för' gudsfruktan ocl1-hedrand~"'.!
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vandel känd familj, der en af makarna är Pauliska fonden (Grosshandlaren och Fa-
död, ej sjuk. brikören Chr. Pauli 1807) kr. 2,559. Di-

Okänd kr: 1,500. Maria Magdalena försis rektionen öfver Fabriksfattigkassan ; under-
skolråd. . . stöd till arbetare vid yllefabrikerna ..

Okänd kr. 1,5.00. Diakonias-sällskapets Pensions- och gratialkassanfön under-
förvalta. utskott. . officerare och manskap (Officerskåren vid

Okänd gifvares testamente (1854) kr. 600. Syea r art.) 1850) kr. 19i008~ DiD., för Svea
Storkyrkoförs, kyrkoråd, afkastni,ngen dis- art. reg. pensionskassa; utdelning af under-
poneras af förs. pastor för tillfälliga un- stöd M afskedade underofficerare, konstap-
derstöd. . lar, trumpetare och artillerister.

Operakörens enskilda kassa (Kapellmå- Petrejiska fonden (Skeppsklareraren P.
staren C. tNordqvist 1876) .kr, 1,500.. Sär- Petrejus \847) kr. 1,689. Dir. öfv .. Sthms
skild styrelse; begrafningshjelp-, nöd-, hjelp- stads undervisningsverk; kläder, böcker m.
och låneinrättning. '. . m. åt skolungdom. '. .

Osreengii fond (Kammarrättsrådinnan, B. Petrejiska fonden '(Skeppsklareraren P.
Ch. Osseengius 1853) kr. 3,000. Katarina Petrejus 1847) kr. 7,500. Grosshandels-
fors. fattigvårdsstyrelse; pensioner åt .3:ne societetens .deput.; pensioner till, Skepps-
fattiga fruntimmer.. klarerares i Stockholm enkor. och barn.

von der Ostenska fonden (Fabrikörsen-. Petrejus fond (Skeppsklareraren P. Pe-
kan M. C. von der Osten 1834) kr. 8,000. trejus 18,56) kr. 1;515..• Marillo förs,f\}ttig-
Direktionen öfver fabriksfattigkassan; åt vårdsstyrelse ; gratifikationer å. testators
döttrar eller enkor i fabrikssociete-tel).., dödsdag den 27 Oktober till 10 personer.

Otterska fonden (Enkefru M.. L. Otter f. Petrejus fond (Skeppsklareraren P. Pe-
Edman 1861) kr, 22,000. Storkyrkoförs.s frejus 1847) kr. 6,000. M-aria fors ..skolråd;
kyrkoråd; pensionsutdelning. till förmån för obemedlad' skolungdom j

Samuel Owens stipendiefond (Subskrib- folk- och handtverksskolan, utgår ,j kläder
tion till hedrande af S. Owens minne 1874) m. m.
kr. 14,342. Tekniska högskolans styrelse, _Petterssons fond (Handlanden P. Pet-
stipendier åt Tekniska högskolans elever. tersson. 1878) kr. 3,000. Ladugånlsl. förs.

P-s donationsfond (1865) kr 500. Ja- kyrkoråd; hälften af räntan utdelas den 4
kobs och Johannie fattigvårdsstyrelse; rän- febr. till flitige och välartade barn i Djur-
tan till de fattiga. inom församl. . gårdens folkskola; andra hälften användes

Patersens fond (Grossh, W. G. Paters en till en fest för skolbarnen samma dag.
1864) kr. 137,000. Direktionen för Borger- Pfeils testamente (Revisor J. E. ,Pfeil
skapets Enkhus; räntan utgår i pensioner 1797)' kr .., 1,000. Storkyrkoförs, kyrkoråd;
å 50 kr. pr år till enkor och döttrar efter pensionsutdelning. I

borgare i Stockholm. . . . Phillpsånska testamentsfonden (Grossh,
Patriotiska sällskapet, Kungl. (Presiden- H. T. Philipsenoch hans hustru född Moll

ten i Kommersekollegium E. Carleson 1772) 1811-). Särskild. direktion; skolinrättning ,
kr. 120,833. Sällskapets förvaltningsut- eger fastigheten Adolf,Fre.driks torg 1.
skott; att befrämja näringames uppkomst Pihlgrens fond (Mamsell U, E. Pihl-
och genom belöningar för berömliga ger- gren 1813) kr .. 1,500. Klara fattigvårds-
ningar och förslag m. m. uppmuntra na- styrelse; pensioner till 2:ne dygdiga flickor.
tionalidoghetens tillväxt. Pihlmanska testamentsfonden (Enkefru

Paulis fond (Handlanden S Pauli) kr. W. Pihlman 1779) kr. 9,036. Maria förs
300. Nikolai församlings kyrkofattigkassa. kyrkoråd, till pensioner åt 4 enkor.

Paulis testamente (Grosshandlaren Nie, Plnohards .fond (Grosshandlaren A. Pin-
Pauli 1781) kr. 20,000. Direktionen öfver chard) kr. 1,000. Storkyrkoförsaml. skolråd.
Borgerskapets Enkhus; räntau-utdelas till Pipers donation (Hofintendenten T. M.
hufvudstadens 'fattiga borgares och fabri-' Piper 1820) kr. 12,782. Akad. f. d. f. konst.,
körers enkor, äfvensom orkeslöse, sjuke o. till användande af akademien.
behöfvande borgare och fabrikörer i Stockh, Platinska testamentsfonden (Fru A. 111.

PauJiska donationsfonden (Enkefru Ch. Platin f. Norberg 1~J-9) kr. 12,640. Förv,
Pauli 1789) jemte egend. n:o 24 Svartman- af de under f. d. Ofre Borgrättens vård
gatan kr. 130,000. Särskild direktion; pen- stäida medel; understöd till "is åt fattiga
sicner il. 50 kr. utdelas till 114 enkor, som inom Hofförsamlingen, 'in åt studerande af
.fyllt 38 år, och hvilkas män varit preater Smålands nation i Upsala,
eller borgare, samt il. 25 kr. till 74 fader- och Polispersonalens i Stockholm pensions-
moderlösa flickor under W år samt af äkta inrättning. (K. M:t på. Ofverståthållare-
börd. embetets hemställan 1854) kr. 801,879. Sär-
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-jukkassor ochdermed- jamförliga inrettningar, .'>1 '-56S-
s)lIld'd!r.e1<t':;rpe~sio!1'e'råt lp~lisperso'Ra1en. inom 'Klara församling.ipensioner-tdll-högsj,
'l(Polisp-er'sonåle~s?i StQckholir' enke- 'och 100 kr., och minst 50 kr. .,r ~ . .•
p1Jpillkassli.2;,~r~'!0,627. "Särskild styrelse.. Qvidings testamente (Justibierådsenkan

Possiethska) fonden (Kyrkoherden J. Pos- Ch. Qviding) kr. 1,000. Ladugårdsländs
~ietbJlJl(728)i·!kI'.R>24,183:S'tockholms stads församl. .fattig.vårdsstyrelse; årliglll1l'a6tan
,kon~istorj;1i:m1js'tipen1iier.:åtstuderande. '.' tilldelas ett äldre frnntinffrrei','somT1ar att
o;"'~ra~tiska; Hush~lIsskolan' för' fliCkorihänföra till pauvres ,honte'1fXi'l'j! bfl&;I,G
(~U1?skribehter '18. 79).' S~rskil~ direktion; .Axel Arvid Raabs testamentsfo~d~€Sän:.;
atti-uppfostra fattIga' flickor inom'<Jakob skapet P. Bo 1837) kr. 1,500. rSallsbpet
och Johannis samt Ladugårdslands försam- P. B., till fattiga enkor och barn.1ivJ"
lingar. '" i" ~",,, .,' Rabeska fonden (f:d.'1iirj~ng'a'lPv.i(jlStock-
'\J'Pfeis1 'testamentsfond (friherrinnan A. holms gymnasium 1871) kr. '6,213: Veder-
,M. Preisrl Sl.Ojkr. 6,000. Direktionen öfver börande läroverkskollegium; tirldetstöd~.åt
Nödhjelpskassan; räntan fördelas i 4 pen- studerande. .' ·.·.,'i.,'",r {ro

sionei .11'75,kr.; 2· till renkor af frälse och 2 Rambachs donation (SnickarMnka~C E.
af -ofrälse stånd, Rambach, f. Dehm) kr; 1,000.. Klara föl's.
. ' Premie- oehr Fattlqkasaan vid Katarina kyrkoråd; räntan utdelas till 'beh'ö'fvande
allm:'· läroverk .kr. 233. Vederbörande lä- inom församlingen. 'L •_ '>J':t;t:
roverkskolteglum: understöd- åt lärjungar. Rambachs donation '(SIiic~ate~nkärF~ E.
~Preinie- och Fattigkassan vid Ladugårds- Rambach f. Dehm) kr. 1,00.0. Tyska förs;

laflds:~~lm._ läroverk .kr.2,413 .. Vederbö-Iränt~n utdelas till behöfvancle;'inolnc,föl'-
rande Iäroverkskolleglum ; premier och un- samlmgen.. . , . l o 1J>1J~.),
derstöd- ät'lärjungar. Redinska fonden (Apotekarlml:...T.r.TRellin
; Priemie-,och' F3ttigkassan vid norra la- 1871) kr. 5,000. Apetekare-sdcietetenåi.di-
tinläroverket, kr. 1,338. Vederbörande lä- rektion; pensioner till 3 fattiga :lipotekare
roverkskollegiurn: premier och understöd eller apotekareenkor..' . ", N'; !'IIll'lJs8

åt studerande. . RegnelIs, Anders Fredrik, ·botanj'~kagåf~
.. 'Prins Carts uppfostringsinrättning för vomedel (Doktor A. F.· Regne1ll1872) kr .
.fattiga' oc.h värnlösa barn i Stockholm 86,500. Vetenskapsakademienj: denna .fond
(Pa;storPrifnariu's J. O. Wallin och Under- sönderfaller i följande afdelningär« l) Sti-
ståtHålläreii O.af Vannqvist 1833) kr. pendiefonden för anställande atre~or.i bdta-
385,310.. Särskild styrelse; vård af fattiga niskt ändamål till Brasilien' elleu-rannat
och ._värnlösa' barn i Stockholrn , 79 barn intertropiskt land. 2) Fondenrför vefen-
vårdas 'f. n. å Gålön. . skaplig bearbetning af de i Brasilien: eHer
e - Prins Oscars, ,hospitatinrättning vid Kgl. andra intertropiska länder af den RegneUska
lifgardet till häst (Gåfvor och tillskott af stipendiaten gjorda insamlingar; -3) Fon:~
officerare i8:16) kr. 36,675. Särskild direk- den för de brasilianska -växtsamlingarnea
iio1f; ['pension, och' understöd åt afskedadt underhåll och vård. 'J'<! "A;;hl'~>sq
u)fde!befäl. och manskap, dess enkor o. barn. RegnelIs zoologiska gäfv'omedet"(Doktor

Prinsessan- Lovisas minnesfond (Flera A. F. RegnelI 1884) kr.'40,000~i·Veten.
personeri 18'69) ,kr. 6,000. Fosterländska skapsakademien; räntan anvåndee tilbfräm-
töfeniIigeJls' sty-relse; premier till lifränte- jande af zoologisk forskning.: lP" "oj \ .

-insatser-åt-späda barn. RegnelIs donation (Dok-tor ·A.IF;' Reg).lel1
r'Probsts donation' (Mamsell Ch. W. Probst 1880, 1881, 1882) kr. 41;000.. ' Vetenskaps-

1867) h: 7,000;' Adolf Fredriks förs. kyrko- akademien; medlen anväridasitifl iriiköIf.af
råd; årliga räntan fördelas emellan fyra lägenheten Christineberg- vid: F,isk>~13äcksldl
verkligt be~öfvan~e handtverksborg:ares.en· i oc~ för anläggande af enTwolog~sR",haf8;
kor eller .döttrar mom Adolf Fredriks fors. station, " , "' t y . l 'J., ~

~.Pukes: 'fond : (Grefvinnan Puke 1864) kr. Regnellska donationen' (Med)'tD':r.,~) ,iE,
1,000.. Klara förs. kyrkoråd; understöd åt RegnelI i Caldasi Brasilien 1883) kr, ·20iO@0.
fattiga.' Karolinska institutet; 'uncler'benäIllning
..Qviding's' donationsfond (vice Presidenten "Carolinska institutets reserv.fond",;,r~Iitan

iv'Kammärkollegium B. C. Qviding 1838) skall användas till befrämjande af,.-d\mme-
kr. r '5,533\ Direkt. öfver Civilstatens pen- dieiriska forskningen 'och dessi til'l~godo,gö-
sionsinrättning': årlig gratifikation åt enka rande såväl för: undervisningen .aomr för
efter civil embetsman af.tromans värdighet, literaturen. . . ... 1 > Ij," , 'IMIlJ'
som aldrig tjenat inom krigsståndet. . Rehnska testamentetenden (Harrill\tnd;en
·'QvidiilysrfO'ntl'(Presidentenkan J. ,W. Qvi- C. Rehn 1801~ kr, 888. ',Katarinarförsaml.
ding '1859) kr. '32,000. Klara förs.fattigv.- fattigvårdsstyrelse ; till' underhåll af 6 plat-
styrelse'; .pastor 'utdelar till behöfvande .ser på fattighuset. • '" .i,
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Reinhohis fond (B gare~ ,"'E'. Rehihold von Blockska fonden, kr:14,198; 6 pensioner

1876) kr. 1,500. Adolf Fredriks f.örsaf,l .r- a 60 kr. och 10 pensioner fl, 25 kr. "
fattigvårdsstyrelse ; 'räil.tatt utdelasv d-en 12: Bondeska .fonden (Grefve '"Gustaf Trolle
Maj till 2:ne inom församlingen boende, e Bonae·1885) kr, 6,1'84,~A1'k-.fstningen-skall
StockHolms k\)mmun~t1fJ.töra1Ja~; ehtifv'an-' tills vidare läggas till k-\i'j)italet, s 'c.1.
de, helst af borgerlig härkomst. . , Bun~encronska fonden, kr. 24,874;.för här-

Reinholds,tl1~tamente (BagarenE. Rei~. "Våj:afide'15 gr'atif:ikatiOllet å, 80 lm {ör
hold) kr. 1,500: Tysh' försåml: '1'ores'tån< 'et~ åV 011 ,fr "n s .": r 1'0 il .••

dare , till fattig,a." ,v , • l Magnus' Georg Danckwardts pensionsfond,
Reinstedts donationsfond 11<:T~stä' ent:· . kr. 3,Q92; Iifstidsränta;' ,bt· . !:;. '

tagarue ~fter Enkefr11,M. Tf.Rmnstedt 181~) 1)iiök~%ka" fonden' (Grllfve C. F.n·Diicker
kr. 8,250,. ~Jakolls .. och 'Jo'hånnisBrui'fr.,Sfat. '188B}kr 103,584; 19 pensioner 'å 20)) kr.
ti~vårds.styre1.sei 'räntan skall utdelaå i 5 Ert onämnd välgörares-fond, kt! 14,807; 6
olrka Jot'tei~')till vissa uRpgifri.a:I!ersoner pensioner a 110 kr. ,,-,r" -.: "
och efter deras, dilg tinJ'a'Odra' 'b'enotvalif\~; Gyllenb~l'!fsk'-av'fodden (Godsegarem E. J.

JleJ.st .e-n"lr-Gl',"'j1ch~"'oH 'ft, å '1lötira, .eft~'rl,em,~,~t§. <~GYll~nbe.I'f?'.1877.) kr. 200,394; pen~i.onS1!-t.
man ~ st.~t~n~ Je ,. et~yerk t. l::l - I. delning börjar 1887, n:~d 12. ~r~tIfikatlO-

~~nsf~.omsl<a ,fo ~en:q{ansMs!~n~O;Ren. Jner'~'JOO kr. -öeh 2tslilpen\hel'"!t' 00 ~r.
strom 181~) kr. t6,552. 8~öckIiolms~sjj:i'ds Gyllenliorgska fon'denl kr, "28,835; pensto-
konsistorium; peI1fjiöner tiIL7 oftälSe;,i)iv.i.le ner till af testator nämnda Ite.rsoner.samt
tjenstemäns' ellkor,bo{n<fe~qnoid1narliföl'S.' '2' grafifi.kä:tlOne~ 'ii0'7i5c-In'.-o> -th "'''' .,.,

Ander~ R~tzj('stip~l1diefond' (Sven,ska lä~ GYll.enbaatska fonden, b. 3,4{)7~ l' pension
karesi;illsk~P\1t 1864) lIT.32,965'. Karolin~ka ",\ -160 kl" , • ."" 'J ' ,
inst, 1(i;fltrel(o'11.·~t,i'pendier tiV studerande rröl<en 'S! 'L:.l!., G)lfe'ftl'arns fond: (1882) kr.
vid Karolinska' in'st. samti1 im 'tlnåeriitöd :'35,482; 'pensioner" till, giJvaril1nans när-
for yetenskåpliga'fotslP~ingar,ro'cli res dr. , maste 'a?höriga. ,- ",; •

Beuckners fond (HandelshokhållarenN. Hagermanska fonden (1883); kr. 35,716;
G. Reuckner r8~6) .kr.' 2,000:; Stöl1ryrkb, "'peusione,r till') giftare.n'llnärmaste au-
församl, ' ky,rkorad; i-1iirtlut1utdelas åt '3 '·l1öiig-a.' , . '.,j'" , , - :-

nöa~id~nde rrU:nti~iner. J~ ", , ,r:r. August von Hartmando~ffs stip~ndiefond,
Rlbbmgs, donatlonl«Kans'1IrMeHG: lhb· kr. 73,880;' 6 akademiske-vstipendier iL

bing f809) kr:'}\OOO. Akad. f.~d:f. konst. h500''k1'.C ",jOi'o,,'a s 1Sl'f:~" •
till stipendi~r'åt'Mever 'vid iaroverket.r Fru Brita M. von H'au'sWolff'sfond;kr. 23.,716;

,Ribbingsk,a stipendiefonden (Kammarher- 5 pensioner il 200 kr.
ren G.. R~bbirig )868j1'kt.<' 1'/320. 16V'ederbö: Y'flol<ilarhlV'Voif'HausWolffs fo:nd (von Haus-
randel~rQver~skollggiu:rrr;;' tmderstödvåt J irolft'ska,."fonden) kr. 35,208'; 3 pensioner
studerande. ' . ( ... ,J, ',Ii. 2!l5 kl'. och 1 pension: å 36' kr. :
. f. d. ,J~'1.ddar~oln;s.tÖrs;sQ rfsku.~iiO~~I;l- Cllrl J~~~n Hi,erta,s fond (1879); kr. 5!.690;

sloJ;lskas~a kr. ,3,064. Storkyrkoföråamlin- DI'l )fll'lJ.ilsl'Onä 150 ~l1.;~å.tel1Sta'6nde;,rante·
gens kJr)toråd"1)''pem~to'ner' i 21 kr.'" 1;4 afkastningen lägges' .tillb kapitalet,. som
" . , V <l' J q.? "~s.G?n "l , ra ""0;'1 'J -enligt -gåfvobrefvet bör,ökas,till25;000 kr.
, R_lddarh'~~.et.s' rO,n-der.,./ " .. "l. UIt'ika Christina H~\lmarks testam'ent~fond

Adliga Kadetfsl<olefonden' kr. 1169,643;,,'sbi- 11'0869 l;och ~1874);'"kIr. &,2211;3 'pensloller
pendiet 'å olyra'belopp och "fQr ,flera än- a 50 kr.' t '., .: , ' o
damål.: '.' T or,ot iooR . 'Fröken> Jlllran Oharlotta L.-ager.crantz' do-

Friherre Oscar'i\IströmersfJnid (f: d. Ståts-] nationsfond- (tagercrantzka fonden)' kr.
rådet friherre Oscar AIströmet'1884 kr. 3,358; 2 pension el' il 75ckr. ,'.)

J' J9,5.28;)ifstidsrän~a. I ~~.Ol allO", l lkefrånska fonden,. kr. J15,7~2illlfsti~sJ;änta.
,Hofma~sl<alklm J. F? Amino'ffS',ocH-dess-Fru ,Leijonflychtska fondj}n, kr. 9)Jl9; 2 pensioner
- A.'O'."Amin'off's donatioiisfoil'd, kr:n;852; å ,200 kr. ' , J- d-f ,,'<,' ~ ,

R I1ensi,oner.å 175 Ju. "." -<, " von Liewenska fonden, kr. 65,427;1 pension
',B~fllens~jej1nskä fondell, kr. 84,926;lS'tIPen:. '7\1.650 kr 99~h 6r,pensi.lluerrla 50 kr,
- '91er "ocli pensioner: ~ - . ~11 r l Lillieoronskä' fonden, 'tYru'kh~arn ,$P-M,. och
Ber'ghmanska fbnden', kr. 25,426 förutom :kr. M. C. Lilliecrona 1'869); 'kr. 12,747; 3

48120Q.•~,rf,a~tigh.eter och, frälserätft-:t; - 3 J~e.4'si?'tl~r tt~<on1'lå'il:i~200 h',">'; ;I
;, .~tiIlen~l,er O'ch)l·plffl~oner. ,:y~iQ' (,oH . Lm~erhJelmska fonden, .~r. 24,~48; 10 pen-
.von·/~eskowsk~-fonden,kr~ 5,45/).;'2 'PeI\- stoner il 110 kr.' '- ,~.,
.'oJsioner iI"il'O 'llr. rr,,' .>i-, I:' l " s: ,·:uöfvenskjöld8kafonderna~kl".224,229;.1"ut.ri-
Bet~un$kä fonderr,l!:r. -16,629;' 13'pensi~nh kes stipendium fl, 3,.000 kr. och 2~under-
" Ii.'\JO'kr.l, :: ;1,' ~l Il ot fl 0011 I visningsstipendier a 1,800 kr.
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kr. 866. Ladugårdslands förs. fattigvårds- Sandbergs testamentsfond (Enkefru C.
styrelse; till understöd åt fattiga utom Sandberg 1812) kr. 1,275. Jakobs och Joh.
fattighuset; räntan öfverlemnad 'till Sab- församl, fattigvårdsstyrelse; räntan till nå-
br.tsbergs fattighusinrättning. got fattigt fruntimmer af bättre stånd.

Roselius' fond (vice Presidenten S. Ro- Samfundet Enighet och Vänskap (Förgyl-
selius) kr. 1,515. Nikolai församlings kyrko- laren J; R. Fröberg 1874) kr. 36,62\l. Sär-
fattigkassa. skild styrelse; sjuk- och begrafningshjelp;

Rosenadlerska pensionerna (Presidenten ~r 1880 utdela~es 6,126 kr. åt 149 personer.
C. A. Rosenadler 1777) kr. 3,000. Kgl. Ve- Samfundet ljusets B-"öder (flere personer
tenskapsakademien: tre pensionsrum, föt 1866) kr. 25,227. Särskild styrelse; sjuk-
afkomlingar efter Assessor i Bergskollegium och begrafningshjelp; år 1880 utdelades
Albr. Behm: " 4,715 kr. åt 145 personer.

Rosenii testamente (Repslagaren O. Ro: Schalins pensionsfond (Grosshandlaren
senius) kr. 866. Ladugårdslands församl. A. W. Schalin 1874) kr. 500. Sällskapet
fatttgvårdsstyrelse.j, - P. B.; åt fattig ledamot af sällskapet P. B.

Rothoffs fond (Ofverstelöjtnanten F. A. Scharps g~fva (Grosshandl, C. A. Scharps
Rothoff 1862) kr. 2,129. Maria förs. fattig- arrvingar 1849) kr. 3,000. Bemedlingskom-
vårdsstyrelse ; för församlingens fattiga. missionen; pensioner till- borgaredöttrar.

Ruckmans donation (Mamsell M. Ruck- Schaumkellska understödsfonden (Asses-
man 1860) kr. 500. Adolf Fredriks förs. skol- sor J. E. Schaumkell 1833) kr. 60,083.
råd; till kläder och böcker åt fattiga barn. Svenska Läkaresällskapet; att bereda un-

Budbecks donation (Ofverstekammarjun- derstöd åt fattiga, i verkligt behof varande
karen A. Rudbeck 1802) kr. 1,200, Kgl. enkor eller oförsörjda barn efter aflidne
Patriotiska Sällskapet; till stipendier åt svenske legitimerade- läkare; fonden har
skicklig jordbrukare inom, Skaraborgs län. ökats genom Provincialläkaren P. E. Steg-

Rudbeckska stiftelsen (Ofverste Rudbeck nells testamente 1865 och genom Doktor
samt Battericheferne vid Svea Art.-reg:te H. Stoltz' testamente 1880; vid 1880 års
1860) kr. 6,961. Direkt. för Svea Art.-reg. års slut voro 8,800 kr. ännu ej räntebärande.
pensionskassa; pension åt enkor och barn Schewes testamente (Grosshandl. R. F.
efter underofficerare vid regementet. .. Schewe 1845) kr. 750. Storkyrkoförs. kyrko-

Rudbeckska stipendiefonden (Frih, Of- råd; afkastningen disponeras af förs. pastor
verste A. Rudbeck 1802)' kr. 250. Samfun- för tillfälliga understöd.
det Pro fide & _Christianismo; stipendier Schewes testamentsfond (Grosshandlaren
till skollärare. - - R. F. Schewe 1845) h.750. Jakobs och

Ruths testamente (Enkefru B. C. Ruth Joh. fattigvårdsstyrelse ; räntan utdelas år-
1803) kr. 2,136. Direktionen öfver Nöd- ligeupå Sofiadagen till förs. fattighushjon.
hjelpskassan; pensioner företrädesvis åt fat- Schewens testamente (J. B. von Schewen)
tiga prestenkor. kr. 970. 'ryska försarnl. föreståndare; till

Rymans fond (Gulddrazaren J.oRyman fattiga. .-
1784) kr. 4,887. Ladugårdslands förs. fat- Schinkels testamente (Komerserådet D.
tigvårdsstyrelse ; för inrättande af ett fat- von Schinkel 1807) kr. 3,000. Tyska förs.
tighus på Ladugårdslandet. föreståndare; till behöfvande skolgossar.

Sabbatsbergs Brunnslasarett (Professor Schlotthauers leqat (Fru M. Schlotthauer
E. Gadelius under medverkan af brunns- 1767) kr, 200. Pastor i Tyska församlin-
gäster vid Sabbats bergs helsobrunn 1807) gen; för fattiga. ,
kr. 39,067. Särskild direktion; att åt fat- Schmidts legat (P. Schmidt) kr. 250. Pa-
tiga sjuka brunnsgäster bereda kostnadsfri stor i Tyska församlingen; för fattiga.
bostad, föda och läkarevård under den tid, Scholtz testamente (J. A. Scholtz) kr. 600.
de begagna sig af brunnsdrickning vid Sa b- Tyska församl. föreståndare; till studerande.
batsberg. . Scholtz testamente (J. A. Scholtz) kr. 650.

Sahlgrens fond (Stadsmäkiaren J. Sah l- Pastor i Tyska församlingen: till fattiga.
gren 1803) kr. 499. Maria förs. fattigvårds- Schröders testamente (Grosshandl. Georg
styrelse; fattighjonens förplägning åH. M. Schröder 1871) kr. 122,000. Direktionen
Konuneens födelsedag. för Borgerskapets enkhus; pensioner åt

Sahlstedtska fonden (M:ll A. L. R. Sahl- fruntimmer af borgerliga klassen.
stedt 1868) kr. 1,500. Stockholms stads Schultzes testamentsfond (Fröken C. von
kons.: pension. Schultze 1845) kr. 300. Jakobs och Joh. förs.

Sandahls fond (Uppbördskommissarien J. fattigvårdsstyrelse; räntan tilldelas någon
Sandahl 1878) kr. 2,074. Maria förs. fat- behöfvande.
tigvårdsstyrelse , för behQfvande inom förs. Schwartz stiftelse (Kontrollören C. F.

Brand: ech Lifförsäkrings-Aktietiolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



, ,sj.Jl:::\{kassor.och der~.e~je]11fö.rliga jnrättningar. i{ 5~6~"
S.ch:vårtz: (j!86l!~!J~r~!.1,1>7,i',,.Adolf1.Jji\e~;i"iks lär~v:ei)rskolle~iu:m;; ,sJipe~d}e~, .vid St?ck~
fors. sKrolr.a!i"rtlll.,smnnadsunderVlsn~ngell,s' holms gymnasIUm. . '!Jr ',' • 'I r-
fÖJ1bättrandeJ.. ~öl'samLs.kola;.,· (. 'J.. 20 Septemberfonden (insamling,187$)'kr.

Remo.(;Schwartz stipendiefond {Enkefr.u D, 2,000. Vederbörande' -lär,QV_e,I;k~koJJ.eg~unlj
S." SJ!t;1y,a~.~;~f"VL·u,lliiblad 1868)..kr; ~,02:. premier åt ..lärjungar, i.~OI \l)il';;~liv
'I'eläriska, högsko'ans -styrelse ; stipendier-åt Setterstroms fond (Kat9-u~nsmakare,n Set.-
'I'ekniska 'högskolans elever med företrädes- terstöm) kr: 630. Klara' fattig;ylird§st~:
rätt(.åtf stif.tarens .slägtingar, .. '. relse ; t.ill.styre,lsens godtfiI1J;l~I}9.~.•:~It~o h

'Schw~rtzer.s 't\l'stlllllentsfond -(Of:v.erst~fJ. Setterströms fond (Kard\ll\nStD~l{~re~ ",,~
vom Schwartzer 1808) kr. 300. Jakobs-och Setterström 1828) kr. 45,000. L_3,,~l),~årail-
J?h:. föl'~: fattigvårdsstyrelse; un de fattiga l~nds. förs .. fa~ti!?v~~d..s.?~yrels<~iJt~~W~l.,
vid jultlden. '. . mng at gamla sanghggande man oqq qvm-
, Schwartzers. testamentsf,ond (l!'. von nor, osamt fader och mody~lq~~l b'ail\~~l},n-

Schwattzer 1811) kr. 300. Tyska forsaml. j derhåll. '. - r; ... , ,

tiH de, fattiga. '.' ., f. d. Siden- och Klädeskramhandelss.pcie~
"Schweders rond (Rådman IIi. Schweder tetens pensionskassa (f. d. Sidenla'amna-ri-'
17S2),kJ;. J,708. Maria .förs"fattigvårds- delssocieten 1869) kr. '23,0Q6"~Be;n'~&11Dgsl
styrelse; pension till fattigaklädesgarnsspin- kommissionen; pen~i~~er.till en1Co'~:99h"~N~-,
nerskor. I\;<r"<,, ..t ' .., rar efter delegare l Nden;;,pch ,Klp;4esy,t,m-

L SchönbQrgs fond, se Botins fond. handelssoci~teten. ' . " c, \~ I. ~. (f

Sebaldts donation (Justitiekanslärirman Sjökaptens-societeten i Stoekholm (åt;
M. S~;baldt 1797) }u. 8,333.. Jak.obs och skilliga sjökaptener 17;32) fr,.,\-66.!'7J8ub~~ö-
J oh. församl. kyrkorad; understod till enkor kaptens,soCletetens deputerade; at1; med-
efter civiletjenstemän och deras ogifta dött- verka till ömsesidigt bistånd ooh. geJ;lom
rar '(6 st.), 2:ne fattiga gossar i skolåldern pensidner och gratialer bidraga. ,till u~dei:7
och 12, fattiga enkor utan uppgifvet stånd. stöd och hjelp åt sina jat~iga \sa·~tdenkor

, Sebaldts ·.fond (Enkefru 11. E. Sebaldt och barn efter ledamöter i societeten. r·,.
1<797,)..1 Jakobs och J oh. för~. kyrkoråd j un- Sjömannaförening~ns Nödlijelp~ka,s.~a(Lh
derstöd åt meddellöse lärjungar; år 1880 darnötarna 1870) kr. 9,193. SjiimannaföJ-
utdelades 75. kronor åt 4 personer).! eningens styrelse; att af medel, ins'amla;de

SebaldtS: testamente ejustitiekansleren C. i sparbössor. under f9rening~r:H;"~~il1mjtri-'
Sebaldts enka 1797). kr. 600. Förmyndare-Ikomster gifva julgåfvor till,led~mqt~r~;.eIi.i
'kamluaren;,tIll fattlgabarn. kor och barn. .'" - r r

Sederholmska testamentsfonden (Exped.1 Sjömannaf5reningen j Stock~O'rTi" (Sjö~
sekreteraren- H. F. Sederholm 1853) kr. kaptenen B. A. Stenman,..,J;ll.,&...•1863) ~r.
54,682 .. Serafimerlasarettets direktion j till 124,887. Särskild styrelse j 'p~nsi6I\er: sJuk-
underhåll af sjuksängar, och begrafningshjelp samt, bereda9,de" r~

Segercr.onas, fond (Statssekreter. E. C, platser. . '1, ;:1 -c t
Segerc~ona 1?87) kr. 5'9°0 .. Klara församl. Sjöstedts fond (Pr?sten J..~··tr.·J!;lq~.t~{lt
kyrkorad: -räntan uJ;gar, bill 12 dygdiga 1856) kr. 9,000. Ladugardslan.ds fors.;kYr.l~o,
enkor, tillhi;irande "pauvres honteux" inom råd; till barnkrubba och småparn~sl\OL3:,.'~
församlingen.;' Sjöstedts testamente (Kyrkoh. ~.' J1;~jÖ:

Seh.mansk'a pensionsfonden (M:llerna Ida s~edt) kr .. 6,000. ~erapIJ'let-ItJ\&..ll:J~8d\!~K-
och C. 'Sehman 1882) kr. 7,000. Dir. öfver tlOn~n; l den. m~n, d~donera~~ me'jIlel}
Allmänna Enke- och pupillkassan; pensic- dertill le.mnaobllg~_ng, tlllha~dah~lle~ko.stc
ner åt fattiga fruntimmer. nadsfri sjukvård vid las.~rettet, sa,Yldt sky

S I
;~ .,. t' t • (Källar "t C L kan l enskildt rum, for obefordrade m~"

, . e ~nll , es. amen.le \. ,a aremas O'~ren.. . ster och civile e. o. :tjensj;ewäi,l, i 1?tocf~
~~le.n}.~s~8~5). In: 5,?41:. Laduoardsl~.nds holm och dess närmaste omgifning.,.
fors .. !.,y:rlwt;,adjotill IDkor, af mat!. kläder S· östedtska fonden (Kjrkoh.-N~ ,;1> Sj,ö~
oc_hböcker a~. sa.~ane f~.ttlge och valartaode ste~t 1856) kr. 55,007.- St.y~else~,f~.', :t.ek.
'barn, s~~ v~d forsamllllge~s folkskola at- niska skolan. i Stockholm; 'OUllandil. af:en
!1Juta. undervlsn:ng. . '. särskild afdelning för :lUckors'uH.~e~.v~SJling
. Sehgmanns. stlpe~d,um (~?ktor L. S.ehg- i svenska slöjdföreningeI\§ ~lrolal'l'I'" .u l!
~an.n). Styroels~n.f?~..rsraehtIska 1'ngllll.ga. Sjöstedts testameritsf9.ud Cl1,eJ2.:Y:fgitt~ål.
fOl'en~ng~n;. arhga [aI)tan, c:a 100 .kr.outde- dermannen. O.. Sjöstedt och; h!tn . rli1!-?t)tu
las- till Jud{.sk ynghng, ..~gnande SIg at ve- 1815) kr. 5,154. Kungsholms Jörs .. ky"I~~'
t!lnskap, skon konst, .slöjd eller handtverk, råd; af räntan äro ,2/3 an~~f\gn\ljrifJ:U."ällÖ.
.. Semisekularfonden (sammanskott ,:id se- ning ~t e~ skollärare och å~eistq~~n';:W,1

Kularfesten 1871) kr.- 535. Vederbörande utdelDlng at. fattlge mom, fors·",SQ1Jil'llllro

- BraJ1d,-~QQbnljffö.rsÄkriniJs~~~tie~ri!~ll~t~Y,EÄ!!?.@ikQEottfflnQ"Q~ ; .\



568 Fromma stiftelser, stipendiifonder, pensionsanstalter,
sjuka, ålderstigna. eller. hafva flera barn, Dir, urvel' arm~ens:pe.nsionskl\ssa; pensioner
företrädesvis fattiga gesäller af "R~psla- åt militärer, "embets- . och> tjenstemäns i'
garee,mbetet'''<!l v • " 'l D '. 'l>~.~ fg.tti~dom ~ft~rlemnade hustrur oc.h barn;'

Skeppsholms, .forsamf. skol- 0c::h,under,- pensionerna tilldelas af Kg!. M3I)'t efter
h&lIskassai ~1Jeppsholms försam!. kyrko-. 0.c4 <ij.l-'ekjJ{)n<\n~hiir~n~;öPij~s.@ns)'ätie» gra1J-
skolråd. . . "', '. ,,' ',1 dar sig il.å I!!-annenseller-fadrens beställning,

.f. .d, ~~<lmakl\remb~,te~lJlll.ele,n'$v _~~9- bouppteckningen samt,fortfar.ande behof.r
mall:areföre!ling'en i.$t~ckh,~fmXOkii.nd» RI'o ,Steinme~l.' fond: (Gxo.sshandlaren .. J ..F.
182)295, . Sårs~ijd stE~l~~; p.e)l~ion~r, sj]l~ St~i}lm~tz .1855) lp'" 3,OQO. Katarina. förs.
och begrafnings~jelp~ ..:t 1'T1~ ,.> ~:1'Oi Il ~ fa:ttigvardss.tyrelse;. utdelning åt fattighus-

f.d. S.~r.l!.ddl\~.eerobetetsbegrafnings~ 'pell'- hjo[l~n~., J ~ , .' '~ 'I.' "
sions- .och nqdhjplp,s.kassa (f. d.,Skrädq,afll· ; Stenbergs fond.(Handlanden,A. Stenberg
embetets1kassa,140;0) kr. U,950! Q,:P. Ah,- 1860) kr. 2,000. Adolf Fredriks fÖl'<vkyrko-
nell; begrafning, pension och nö~hjlllp;.,,, råd, ,kläq.er, Qch"p()qkereå-töfattiga)Qarn.

Sobms rtes~l!mente (Ban§okoI!}IQ.isaar·'e-: -$tJpen.dium·QerzeliaDum (BergsrådetJ, L.
enkan U. ]SohmJf842). Direll;tionlll1.t öfver As.«han. 18pO) kl" 15,000. .Yetenskaps-aka-
Nödhjelpskassan ; aJ.:fop.dep .utlemnas ;lxIi- demien; -stipendium till runderstöd åt yng-
gen 20 pe~s.joI!er",iI!4(rkr .. il, ' ~ •.' ,d d.: Iingar, hvilka egna sig M kemiens studium.

Soldat~arni}uskas~l.ln ,,(O!f}ce~ska~~n .-vid ,Stjl,lrngran/ltl!.fond (En~efru Stjer?gral!at
Svea artilleri). .kr~ 22,95:7. Du . .for Svear 1819) kr. 4,800. Klara fors.' kyrkorad; ran-
art.-regeiJ},. .1I~~ipnsk~~s1l3.~els; fa~tig!l! sol- tan u14elasi~t J~tti'Wl-!'i.~p:kor.rvmj)dbarn,
datbarns oeklå.dnail,och,,,W!liG!pl\.llbudeIs tmMran~k.församl:ingen, ...., .;. _
pensioner åt afslr~dadt. m\lnskap., " r,. Stock,s, Ieqat, (Fredrik; von Stock .1806)
. Soopiska ,f9ndel1 (Grefvinnani A, 'M. SO\lP kr. .4,5QO. Pastor ii l'y.ska tiöTsamHngen;

1734) kr. 21,68B. Stqckholms stads kon-, föl' fattiga. ". ~~:l '.' j x' F. '

sistorium; understöd åt fattig~ qv,jn~or i· Stockholms. al1lT1änn,a.t Skyddsförening.
SOOpiSK&fa.ttighuse't. '" ':;~ ,i .•. ' Särskild direktion; inkomsterna, tsom, bestå

Spetzsf<a .foridIl" .($lott~fönalt~ren ,P" af . årsj.!gift~lJ, ,äf'k6;1!~Om,"il-r1igbiqr.ag ut-
Spetz ~765), kr .• 6)700. Säp~~ilp.stgelse; delas åt behöfvande, {" .<,,' <: ..
understöd at ringare hotbetJente~ .enkor och, ,StOQkho!/I1S-1~rb,etarejö.re!1in9P.. sjUk~ och
föräldra ö~ 1il~~n.~lIc.1"h h ,,~fJ cc>.2 begr-afnin.g~"jelpsfond ~·{Stockholms ..Ar~e-
, Sporro!!lJ~ fO,n(l)(j<jll'1reru 1J. j<j.Sp-Qrrgc•.ng tateförening IS68). -kr.,. 1~ ~55. . S~rskIld

1824) kr, y,OOO. Klara föra. fattigvårds-; styre'se;sjuk-. och begJ'afmngshjelpat fon-
styrelse; gafva -;tm fattighjonen.", dens ledamöter-eller deras sterbhus; år 1880-

Sporrongs fond '(Mamse]l A. ~a,ria Spor- utb etalades 29,04~ kr .. i,sju)d;ljelp'<lch 3,450
rong 1862) kr. 750. Ladugårdslands förs .. kr. i begrafningshjelp. !
fattigv~-\'dsst:}ll'etSAJ.j,)ill:;'l}tdelpiJ.},w·,1j1:.arijt- Stockholms .Gasver~~~r!>!1f.l!rllssj.uk~ och
dage~ at f~~tlg9:. " ".J " :., t' ... " begr;if.riillgs-kassa(D~reg&rn!l i8,,9).~ 1,188.

SpangbergskaJ ·test~mentsfolldell (Eal,rr,i- Särskild .styrelse ; sjuk- och begrafnin,gs-
köreJ.l' ~Jl.~9gb~l'E:.1~.~r1~)P.1J,.~,,K~ta~i?!t f(ir- hjeli,); årligt; bidrag frå~g~~~~'1\1~~.t 5P~ kr.
samlings, kyrko):%l; 111 nuerstöd,at fat- S'tock~olms Mosalska,forsamhngs sJuk-
tiga fader- och moderlö,sa barn: ~;. ~.' hjefps- och begrafllingssälJs~llP' (1788) kr.

Stagmans fondJ'!;rä<Jgål'dsmästa,ren tag- 21,725. Särskild styrel~ei. 'att tårda och
:na~ 1~26). Kr.l] ~;QOO;.r;K~~gs~öl1,q.sförsa'1l)1. u~dejstödjå. sjuka sa;~'t"dm1jestyri!;~egraf-
fatbgvardsstyrels~;! till förplagnmg affat- mng- af aflidna mosaiska. t,rosbekannare;
tighushjonen 'samt 3:ne "pensioner ä 30 'kr. ledamotsafgift är 5 kr. årligen, men under-
och 3:ne il 15 kr. , '~" stöd Iemnas' utarr. afseende"lpi't ledamotSKap,

'Stal'bus tesfamen"te ,CFtuKr;.qm~sfår U$ i -sällskapet, ." l l z , ' - ,

1874) kr. 1,260;' Tyska,·församl. förestiin· . Stockholms Nationalkassa (Handlande af
dare s-till·,fattiga.'" < 'o mM'3f emrfo{jl~e Stockh;' skeppsrederier) .kr. 128,923" Gross-

·Stat.ens,.Jernvagstrafiks· enke- «ich pupitJ-: 'handelssoctetetens.depirteraäa, .understöd. åt
kassa' (Stl\ten:.1872Mkr. 2,773,552Jd)ir. för orkeslösa ,sjöman,' <reshjelp -Ilamt'.'sjömäns
Statens- jemviigstrafiks 'pensionsinrättning.; 'undervisning i främmarrds "språk, lir 188()
p,e~si9J.ll1ring i\~ lli.dR-~q~eleg,arese,n~r 9 h jltdelades5,014 r k.r. ,till 115. pensener ... ?. ,
b;trll' ~';'" j'O (I;> r "b,,,, ,OM 11Ib'l I ,~tockholms PJlhspersonals enke- och pu-

S~tjl",s JerrLvii9~traflks pensi9nsinrättiling;,pillkassa "(ej- namngifven 1875) kr. 2,IQO.
<~~atell 1??~) lf:kM85,~O~. ~S~rsk.ild direk- Särskild direktion; understöd' åt. aflidne
tlOn;".lle~smn~nyg- l)-,fordmane,tjens.t!l'per- PoU.~if1ä'\l&~elllJ9r"ochb,lltrn/lsl ,TO ~

sonal viditatens jernvägf,tr~fik.;" ":,er .StocRho!m$l,sjUkhemr (stiftad genom gåf-,
Stat~ns!!lIJ (j.r~jg·~~I}~laE? jrr",,,flPJOQO, vor 1867) h. 1,667,537. Särskild styrelse.;

"B.r- 9Dij'!lq fqJr. 7'](r,ing ,.Ä~liAAI~g~t\~V.EA~J31'JTOUninggatan.



·1~SJUkka'ss6J!~6ölJ:Ide'mretl1j'emfoilfga'lndhhingar. :,,"'I: 1rtlg;
v,å~d,jaii~o:J),()'1I~lgif70th 'lå.'ngvarigt ju"R:):" 'föte'.l Fapl'ikSf~1;~Jg]{dss~nls'~hd:erst()d [å~~ja bnks l,
trådes:0i~.tftål1tStiJ{jkholil'i~>patien'ferne's1'an arbetare: r, ',';<''-; ~,.,,[Ji;H <lI~,l"'G'\rJf
tat~Bil08:"a I{lIi'plät~ 'Jbch '281 b?Jtalahde"450" Sllndb~r.g P:sons testament~ ~:tftå'ifiRån~l.J
k~:J'årUgffint,: .f-g:>t If: ~.l'·::' ,,'l, d, J'.'l''Suhdbti'fg'PEitteiss&ii'''P17921ji(jl!hi~ ,000_
-~tO:Ck<IiO!~~{!:S~y~~sföteniilgl ffyr: 'friglfria BeniedI1n'gskoinniis~ioneh;:1peilsioni!r'~'lf~~:fJ'

($il.ftafd"~a\l Imtlntly'J'af -Stockholms -arbe- zare och deras enkor.. ,,)1,1 ,J

taref6:rerlingl1;187,~~':kr., 833:'SiirskiJaistl" OStin dbergsl<ll' 't10i1~t1'~n'l;ns:tH'öfq\r'1J,&rml-
r.efse;, at1viftän'JåterfaU, i 'brott so1l:'å"IJe'v"airastarerrE,' 'Surl1l'b'e'i'g)'17,80) Kr?l:200Pl'Y~n~
frig"r{ne;;tfållgitr samt: att; mild ta den. all- skapsaksdemien: 'pt~iniu~~}~ti"mell. itii'a:/' r
mäl'itr~,Jfötd"o~rr(ehlil~)'ch'oviljanvhos arbets- Sundins testamente (Månfs'el'Ji{WM~'SuJlL
gifvare och arbetare gent emot straffade aiIl'''<1879)'!'kr;''24,'i'0&!t.1Bem'e(l1m~g,K16mmr.~-,
I\llfSonet, åtnjute'P'lf.:''Ii: 1,0'@'O"li;r;,orn.åhlt'::'af sicnem- ertka eller'=döt'fl'lftlAifller ~(ft@;"r~ 11
fån*"ft1'dsniMel1l/'l' "j', , "Stockholm mBdföreträde"'foF!i,idiHillf\ilif-"

StC1Cl<holöl'sls'jölnansl\uskassa (Stockolrns handlaree~ka och döttrar, ,:n: j;nQ,~d;IL
&jÖmansIHis~'k;r,t388i352",ISarskiladitektion ; Sundströms gåf~om~äetr(FFafiåla ag ,CC~
understod. i'tt)llr'Keslqsll. sjÖrriän,deras enkor G. Sundström 18(9) kr: 1:,900:o"'Ja:kobs-,fifc,l};:
ochT:l:!ärn/Js1tmt' bidrag till förbättrartde 'af if ohannis förs. fatti'gvå'rdsstjr€lse~qrf'\\ht'a;i{,
uudlellläMrnes' 'vid Stookholms Navigations- utdelas nyårsaftonen i 13 lika delar1til! b'e1.'\j
sk'o:Ia;:liiueryål"'1880utbeta:lades: 16,965'kr. hofvande och obotligt'sJ\tK&1iä'n"ilJ\j;1id~'elfef.
åtll)'Z06'--pe:rsonei';": .0' 'deras etiker, eller "hiindtv'erk'arel~H:er'b"'c1(
,lStockholinS'Sj'ömansh,u's (Kgl. reglem. till JakoDs 'förs.' fattiga -ian:hJ,'änli'e't~)\"'.li

>.1748) kr. 395,077. "Särskild direktion; till Svaans testamente'(Etikefrirl:A~ U.nS'va~iJ'
uJtdieis~,öct':åtorkeslösaoch nödltdande ini m. f. Veckamer 1763)'kr:,'18,OQO!" 3)irel[tlo'iien'
\ 'St9"koes:fond,I,'benämrtdStenbergska Stif- öfver Allmänna 'Erikec' oilRI1;P'uIiHl}fa, !l~

telsen (Enkefru C. Ch. Stokoe 1873) kr. 3,000. räntan 'iiI" anslagen' tnrpensi!)Iter åt-1'atti'gll-\ ,
Kfl!otårilläil f'Ql'!toifattigvardsstyre'lse ('till tit- snkor -af god frejd; hvi\.1{aiVlljäll,'vär'i't'{'iiiL?
dehii'Ilg.åJ~c10fattiga' inom församl. hvarje år. stäida i statens tjenst;'''iitari Jäfse&rl~etlia;
"Storkyrl<oföi'sa'inlihgensbarnkrubl1å kr. stånd ellervistelseört: :ö'Cnl;~ga~)ltiii'nar

7,667. Särskild st~relse; barnavård;. till gifvnrinnan eller 'hennes afli'dne 'mlff(
riStraridirel'9li"l<a"l'akäre'fnrättniilgen (A'sses- företrädesrätt. '" h"ii', ,,; to; jJ?::2.:~!)j~:;

so~j IZ: .~tFa,I!dtierg'1792Y~~f!~'202;105;; ';Sär~~ Svea Lifga~des barn~us,~:oc.h ~y'rJ(~I!Yj1g~'
\ skild» direktion; Understödet, som beståri nadskassa '(StatsmedelJ(fch01sam1fll1n'sEott,
\ 'fritd'äk{uc'vård,'medikamenter och ved m. m., 1770 Q, '. 1778) -kr. 30;035., Sär.$kila~d~iekJ'

tmaHa:s~ pauvres' honteux, och har under de tion; understödjanll\faf'fa 111 "~airdlS~b'ä'r.n,'
~~t~~;~LåreJl''litgåtttm öfver 300 personer ~~~~~dsaklig~n:g~nonV i, .jfi~!;)~Jl~~~~

f;$fr~t~~~~st\f;;'ii!ifS.fc1.ntf(Rintererli'reeii~1in ,Sve'~:Ordens begrafningsk~,~S~{s'J~a.b~~1~,~~
:H~:M,I~t'rå1ile 1'1829)~,kr:'3,19'4: ''M.a!ia färs. ledam<)~er,18?7) ,~~;,?,553." .?~~slhld stm~I~(J';:
fatti~fa~~~s't~nns~.: . " . , begraf~mgsn?elp~ at>IThil~mo~eI.~g,,~d~,"~y~.~,j
. Strahles te'sta'riIentsf.pnd(K;lj.mererareenkan .Svenska' lararmnornas pen~lo.,gforenlnlJ

H~~. aS't~1ffite1't829rkr'.'·3'OOO: "Kat':i'rina (1855) kr; 195,337. 'Särskrl'df:SlyreTSe.FHf'-"
föriJ. tant V'a'±as~'tyr&rse.'S13: ",: . "." ränta vid 55 års åldet:""" o·'ODAl ~'grr
~(r.'hl~~j~sf~in~pi~;on~ (Kamererareenkan .Svensk~ 'P?st,!,ahn,aföf~~,6'B~!:l~:!~YKk

:a,'.::M;•..§;~r:I,,~le;~82Q).kr. 3,000. Klara förs. 3?035. S;~rsk1ld styrels\l; ~Jj\WiJ;~J.~hI'lMW~}..ri
f~~Sll?}y;afld.~~tYl:~I~~:. ';',' tJ,~12~eman samt b~~!.~fn~p~~hm,~!htil:~lJltJ)rt
,,~tr<!!l\le.d-e&tanienhfQnd(K!amererareellkan höriga. , .'.,; .11 ,i Jrr:B_rf",

H. M. Stråhle 1829) kr. 3,000, Storkyrko- ~Svenska PubIWfl!!er;Jl;l/<8J."~jte.rstgg&t;9te-
f~!;S!iL.(:jittigNil!rd~s1;Yl)el!le,,:likasolU.' ,fÖlr<'de nmg . (1881) kr. 39"q6;.:~ar~}j;!,lArstyrel~e":-c:
3:neDfol'egi't!lnll~i)l pensioner .till fattiga-och Säfbohms testamente (Snickareåldi1nll1tI1'"
si1!l\ljga-I'P(ye'r :60;,ål' gamla enkorefter ei-tnenDc Säfbohmi k1".\mIDO"l1iD,j~e'KtilJnl!rtfO'f-
v,U~,eWlJells11lellerltjilnstemän 'med .företrä- ver. Borgerskapets,::EnkhJfs'" handpenhi.nga,rl
desm,tt.:föf.is'Lägting,ll-l\ ;,'1 '! '" åtc:åenkhuset,in,tagnaJsnicka-ie'enkpr'~[f'J;tllt~
, Sturms110ndr (;miu l3tUl'ni' 1879);kr~ 28,000> Sällska'p ·'F.(j1'!:OPPn1uRfrinåfl1iiWi,iö:ch'
T'1Jll~oro~sa:~I~'lfi)I'es.t~fU:laF~ ?lifräntaottl1 sedlig modersvlird" kr .. 80,,000., Särslr~i{l
släg,t:~ga:lI. uu ~eras 'rd'Öd;isedan ..~ill~li'\i1)."öf-'.di'tek~io:n;< ii~~1än~,~b.~~n·di~}ifif~~~tI~,\'s~<1ql
vanUe!handtv:erk-a:re. ,': " " " "l "dels 'l'peu:sl(')n'er,'t'IU,~elol?p ~f~TO tHl~Qs.;

f. d. Stämpelafg'ifts; elter'dei1s;'~"Hail- kr.vdels"i klällef1fi\: m. åfl/fa~tW~9mödriif
kissalT<!(St'Q'!:lliho'ln1s)frobr'il!lsidklJ:l!eoI'7!7i)''åtsoch minderårig å' Jj'a:rn~Ub:. ;;lDj BInrv l.r>~I);
h{t'nbrdJ.lling~;;jm<;.~3," 'm.rektione-n\(ofver_...:....§!I.~I5.@Jt~!J'a,.nå\tiilln.~1fa~ ~'i~,t r,

mjhfbiffih~ak,ul~ JtIUietiotå"~ Slle,,~""~'bltdl!lli-kM.~a
_~_~~~_~ _-=>, .-c
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570 Fromma stiftelser, stipendiifonder, pensiousanstalter,
:rektion; sällskapets ändamål är att .be- F. H. Söderström 1875) kr. 15,000. Direk-
'kläda fattiga barn och bereda dem julglädje. tionen öfver folkskolelärarnes penslonsin-

Sällskapet "De Fattiges Vänner" (Gross- rättning; pension åt "reglementariat obe-
handlaren J. E. Törnqvist m. fl. 1826) kr. rättigade pensionssökande folkskolelärare",
:36,145. Särskild, direktion; räntan an- Tamms stipendiefond och Widegrens sfi-
vändes· dels ti:l1~mindre understöd åt 'be- pendiefond (Brukspatron C, A. Tamm 1865
hofvande af alla klasser, dels till fattiga och Kassör G. Widegren 1880) kr. 2,163.
-skolbarns beklädnad; räntan å 3,000 kr. Musikaliska Alrademien; flöjtblåsning, rän-
'utdelas åt 4 personer af qvinnokön. tan reserverad. "
. Sällskapet "De Nödlidandes Vänner" (af Teknologiska Institutets elevers stipen-
Kgl. MaJ:t 1816 faststålda stadgir) kr. diefond (subskription 1877) kr; 16,975. Tek-
123,250. Särskild direktion; räntan å ka- niska högskolans styrelse; stipendier åt
.ritalet jemte de årliga afgifterna af säll- Tekniska högskolans elever.
.skapets ledamöter användes sålunda: att Telegrafverkets pensionsinrättning -(Kgl.
.a) 5 inom Adolf Fredriks församling' bo- Maj:t 1874) kr. 585,983. Särskild direktion,
ende, hvilka pastor eger bestämma, undfå telegrafpersonalenspensionering; stats bi-
hvardera 15 kr.: by 200 personer; med pen- drag 60,243 kr. 90 öre.
sioner a 20, 30, 40' till 50 kr. 'hvardera, Tengströms fond (Kamereraren C.A. Teng-
-erhålla tillsammans 5,200 kr.; c) de min- ström 1864) kr. 10,100. Katarina iörsaml.
-dre belopp, som derefter finnas att tillgå, fattigvårdsstyrelse; af räntan utdelas 4 pen-
utdelas såsom tillfälliga understöd. sioner a 50 kr. till fattiga, enkor och 4

Sällskapet "Enighet och Frihet" (flere a 50 kr. till qvinliga tjenstehjon, som längre
personer 1855) kr. 48,132. Särskild st y- tid tjenat inom samma familj; återstoden
:relse; sjuk- och begrafningshjelp; år 1880 användes till fattighushjonens underhåll.
-utdelades 7,864 .kr, till 196 personer. Teniels fond (Mamsell U. Teniel 1831)

Sällskapet för dygdigt och troget tjenste- kr. 1,500. Adolf Fredriks förs. fattigvårds-
'folks belönande (Grefve U. Löwenhjelm 1829) styrelse; till församl, flickskola.
Kr. 69,030. Särskild direktion; belöningar. Thams donation (Enkefru M. C. Tham

Sällskapet Jultomtarna kr. 32,603. Sär- 1865) kr. 50. Vederbörande läroverkskol-
.skild direktion; utdelning af kläder åt legium; premiekassa. "
fattiga barn. Thams . donation (Enkefru M. C. Tham

Sällskapet "Till arbetsflitens befräm- 1865) kr. 130. Vederbörande läroverks-
jande" kr. 6,000. Särskild direktion; ränte- kollegium; böcker åt fattiga lärjungar.
,~edlen. använ.das till förskaffande af arbete Tharmouths fond (Mamsell A. Tharmouth
llt ~~ttIga qvmnor, 1850) kr. 1,880. Kunzsholms förs. fattig-

SalIskapet .. "K: B." (flere personer 18.?3) vårdsstyrelse ; till kliider M fattighjonen,
kr .. 460. Sarskild styrelse; att bekläda synnerligen gamla tjenare. '
fattiga barn. Th b t . (H d l k ..Sällskapet "N. N.... Särskild styrelse; , ern ergs estamente an e s -.asso~en
inkomsterna användas till understöd åt fat- J. T?'ernberg 1821) kr. 15~000. DuektlO-
tiga artister. . n.en ofver Borgerskapets Enkhus: fonden

Sällskapet "P. B.". Särskild styrelse; bp.faller ..enkhuset efter nuvarande pensto-
inkomsterna användas till understöd samt narens dod.. •
sjuk- och begrafningshjelp åt medlemmar Thernbergska testamentsfonden(Hanclels-
af sällskapet. "'.. kassöEen J. Th~rnberg 1821). Di~ektio-

Söderbergs donation (Ofverintendenten nen ofver Al lmänua enke- och pupillkas-
G. Söderberg 1873) kr. 8,000. Akad. f. d. f. sa.~; uJ.lde~stöd åt behöfvande enkor, före-
'konsterna; till belöningar å högtidsdagen. tradesvI~ sa;dana, s~m af enke- och pupill-

Söderbergska fonden (Fabrikör ·P. Sö- kassan åtnjuta sma pensioner och hafva
derberg 1850) kr. 1,500. Direktionen öfver flera o~örsörjda barn; för närvarande utgå
Fabriksfattigkassan; Ullderstöd till 2:ne 3 pensioner a 90 kr.
strumpfabriksarbetare. Thunska stipendiefonden (Karnmartjena-

Söderströms fond (Skomakareåldennan- ren A. 'I'hun 1731) kr. 55,960. Kungl, För-
nen C. H. Söderström 1871)·kr. 2,{)00.Stor- valtningen af de under f. d. Kgl. Ofre Bor~-
kyrkoförs, kyrkoråd; tillfälliga understöd. rättens vård stäIda medel; understöd at

Söderströms testamentsfond (MamsellS. torftiga studerande (dock såsom testamen-
Söderström) kr. 988. Jakobs och Johannis tet säger: "Medisin, för den ovisshet jag
förs. fattigvårdsstyrelse ; räntan utdelas sjelf erfarit, undantagen"); hvart 3:dje år
Sofiadagen till församl. fattighushjon. lenmas ett resestipendium af 2,400 kr. åt

Söderströmska fonden (Grosshandlal'en en· studerande för idkande af studier vid
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·"'18JJt1rka.SSOP9C~dermed .Jemiörligac ,ihrättningarr: 1. . 571:
utländskt; unitersitet,,·' .fued"sk-y::ldighetlatt t[ens teman vid kgl, flöttana j ':Stockholms
qvarstanna, de.llrettuh'ålft-år.l .. -. '" • stations" 'civilstat, 1 . "d. ~.:lt•.s Lf ;'1"
',Jrhur.gren,s.;I-p.ensionsfond',I(i!:ungfru Bri- Uno Troilie. 'fond (DOKto1.iil!IafiES~Hell-'
gittaJlJ1hhrg.r.en;l imlig,tltestamente 'af Mam- man 1880) kr. 4,000.. Akad:;lCd. 'f,1ko:Ust:j
seld 'Ghap,lo.ttaJ0arlandej) 'krn3,O.oQ:mi'atri- stipendier åt elever; lifränta' k<r/·162:'356.11I'.
-otiska sällskapet , ti'll,"Understöd. åt, åldriga Tullstatens enskilda. pensiorisinrättning
ochl fattiga' tjiJfiare.1\"- , (Kg!. Maj:ts bref 1805) kr.. 282,975.a"gar-

'fhå,strcmSlfond {Enkefru F. L. Thåström skild direktion; sjukl\jelp ..:åtienkort1foch
1832) kr. 22,250. Stockholms Förmyndare- barn efter tullverkets embets- och: tjeh:st-e-
kammare ;'l·pensioner ta. 05 Jtr., åt fattiga män samt, betjente. ,'<c 1~(lB)jelita
.enkor oöh 'döttrar, efter civila tjenstemän. af Tunelds donationsfond '(Stats:l/&nums!'
,:Tidmarks.o. Sundins-Pensionsfend (Mam- sarien C. E. af Tuneld 1861)krd50,312',~]Hrr
sell S. M. Sundin' 1859) kr .. 205,486. Dir. öfver Civilstatens pensionsinrättningt; .cl.i"
för )botgers'kiapetS1.enkh.us.,-Pensioner.ä 300 sponeras .för civilstatens enskilda enke-voöh
kr. ·tilldelas.! för i.behof stadde fruntimmer pupillfonds behof. . "i J f

af den så ..kallade bättre samhällsklassen, Tunelii rond (Kryddkramhandl. Joharrrl'uc
hvilka, födda i Stockholm- och minst 30 år nelius 1833) kr. 6,000. Klara försaffi,Rfat-
gam~a, !läro "antingen blinda eller "i sina tigvårdsstyrelse ; räntan tilldelas 4 inom
händer förlamade eller förvridna, så att de försam!. boende fattiga enkor eller jung/fruT.'
icke kunna: sig med arbete försörja". Typograflska Föreningen EH.W:.c Lind-
, Timells- testamente (Mamsell U. Timell) ström m. fl. 1846) kr. 10,000. Särskild' sty~

kr;'1,5QO. Adolf Fredriks förs. fattigvårds- relse; sjuk- och begrafningshjalp .m.~:m.e
styrelse, till försarnl. flickskola, Tyska försami. fattig kassa; t kr. !'l,eoo.
,Timells testamente (Mamsell U. Timell Tyska församl. kyrkoråd. [,IL- ,';o'J

1831) .kr« 6,000. Direktionen öfver Nöd- Törneboms fond (Assessor eE::,'WÖl'nF
lJjelpskassan; räntan användes till 4 pen- bom 1831) kr. 3,000; Bemedlirrgs,~kol'illnis-
sicner il 75 kr., af hvilka tvänne skola till- sionen; för sängliggande å fabtighåsd e'l'o
delas "öfver'50 år gamla fattiga döttrar, den Törnebomska ronden (StämpeliiJästarelL
ena efter 'civil eller militär tJensteman och A~sess?rn E:. TömeboJ?- 183p' "k'd23~64.
den andra efter borgersman'l Stockholm." Direktionen ofver FabnksfattIgkassan: un-

Timmermans-Ordens Hospital (1796); Sär- derstöd till aflidna fabl'iksidkares,foclr1·a~.
,skild-uirektiolr; att med husrum, ved, ljus, briksarbetares fattiga barn under:'l,rn'ål'.

10 kr .. ii månaden, 12 kr. årligen till be- Törneboms testamente (Assessdril'~tochi
klädnad. samt tillfälliga obestämda bidrag Stämpelrnästaren E. Törnebom .183il}. kr.
förse fattiga.. . 3,000. Maria Magdalena .församl:;skoHåd.

f. d., T.obakshandels-societetens pensions- Törneboms testamente (Assess:Oi'nilsoch
kassa (f. d. Tobakshandels-societeten 1873) Stämpelmästaren E. 'I'örneborrr 18·310 b.
kr .. 11,000.. Bemedlingskommissionen; pen- 113,500. Direktionen öfver nödhjelpskas-
sioner till enkor och döttrar efter tobaks- sun ; pensioner till enkorvoch 'Qam\ efter
halldlare., ' civila tjensternän vid Stockholrns stads st!]

Torkens fond (Kapten J. B. von Torkon relses juridiska verk samt pensioner vtil.l
1813)'kr. 1,200. Kungsholms församl, fat' fabriksidkares enkor .och barn icl,!tmil1H~
tigvårdsstyrelse; till sjuka och sänglig- Törneboms testamente, (Assessornn-ooh
gaside itlofJi\:fattighuset." Stämpelmästaren E. 'I'örneboni 1831)~kr,

Tottles pensionsfond (Stockholms stads 106,500. Bemedlingskommissionen ;' 'räntalt
Brandförsäluingskontor 1847) kr. 46,585. är anslagen till pensioner, o. 75pkFP.åtteh,Ror
Stockholrns stads Brandförsäkringskontor; och barn efter medlemmar 'M Stockli. bor-
räntemedlsn användas till pensioner och gerskap (utom fabriksidkare, för hvilka'nyss
årliga understöd åt de på brandförsäkrings- omförmälde fond är afsedd),'h~mgemte<för
kofitorets stat uppförda tornväktares efter- särskilda af testator bcstämda.ändamål-uts
lemnade enkor och oförsörjda barn samt åt betalas 600 kr. årligen; dessutom.i ntgii
enkor.. och barn .efter ,personer, som vid särkiida anslag såsom tillOrtopedis;ka. hl.",
eldsvådor omkommit; äfvensom åt sådane, stitutet m. fl: c o'l.;j,!,·jSOÖa
som vid eldsvådor blifvit skadade. Törnemans och Wistrands'fond (åssessol'

-Toutånatestamente (Enkefru A. M.'I'outen J. A. Törneman och Profess'()rAnH"ifW;tJ
1'191~,kr. 556. Storkyrkoförsaml. kyrkoråd. strand '1864)' kr. \300:o11vlarirbl:för.samli'Ilgs
- Trolles pensionsfond (Ofverkommissarie fattigvårdsstyrelse. behöfvande «inom 'för?
C. J: Trolle 1875). kr.5,90(); Skeppsholms samlingen. '. -"'"'",tt!j .1 '1
förs: kyrkoråd; räntan utbetalas såsom un- Törners donation (Kornmlsaionslandttrräe
derstöd' till en i fattigdom stadd enka' efter taren J. G.Törner·18N) hA4j34B '.lllll.ekn.
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572 Fromrna stiftelser, stipendiifonder, pensionsanstnlter,
högskolans styrelse; stipendier och reseun- jungfrur, som uppnått 60>.år,·hälften" afci-
derstödat tekniska högskolans elever. ~ vila och' hälften ,af borgarestånde't." v' ,

Törnqvists donationsfond (Kamereraren't]-' Wadströms testamente'Cr.Bl U.r'Wailstrijm
Kammarkojlegium ;0. Törnqvist lS6'ly.~r. 1789) kr. 250. Storkyrkof6rsaml. ~rkorål:1.
27,384. Dir.', öfver Civilstatens pensions- ,.Wretterdahls. testamentsfohd l(BrostiIirlan
inr.; 'disponeras fÖF,Civilstatens> enskilda C. rE. CWretterdabl ~1'860) kr 30~rt Jakobs
enke- oene pupillf0I!:ds bebof; ge~oni 'nådig;; och .Johannis .f6rs~ fattigvå~dsStyr1;jl.se ;.rji-u-
bref 31/8 1866 bestamde att utgora grund- tan-utdelas' till nagon behöfvande.l fots.
fond. fÖT civilstatens kapital- loch' Iifförsäk- Vahiskogs stipendi'um ,(Enkefru" Ii. M.
ringsauetalt.. l' ,". , . ' .: Vahlskog 1818) kr .. 6,000. JakotrsochJoh'.

Törnqvists : fond (Kamereraren O. l1örn- förs, 'kyrkoråd; ; understöd till-ynglingar,
vist 1861) kr. 3,000. Förmyndarekammaren ; som egna sig' för-studier till inträde i pre-
premier åt"lärjungar; understöd'.at"fa'ttiga stadiga ståndet. < ,. • _"I ;" '
ynglingar, som visa 'särdeles 'håg för stil- Wahrendortfs fond (Enkefru 'Md. Wab-
dier vid Katarina lägre_elementarläroVl!rk. rendorff) kr. 1;500:- Nikolai församl:s kyrko-

'Törnqvists fond (Kamreraren C. Turn-. fattigkassa. ' 1, d ,
qvist 1866) kr. 14,000Jt Katarina församl.] Wallinska fonden '(E.kebiskopinnan A. M.
fattigvårdsstj relse ;' 250. ,kr. 'utdelas tilllWaUin 18417)kr. 4,043':'Dir.:Öfvel' Sthms stads
fattigh.ushjonen hvarje 'år' ,171t~, (testators nndervisningsverk; stdpendier åt studerande.
dödsdag); återstoden användes -till förbätt- Wallmarkska donationeri (0fverdirektöre.n
rande af hjonens kost. _I ••,; Il!' l: ,(I L. J. Wallmark. 1847)"kr. 46,3.10: Veten-
, Ugglas'Tond (Ercell. grefve G. af Ugglas skapsakademien ;~räntan sldtl'hanviiudaeHill
1855) kr. 2,000. Klara fattigvårdsstyrelse; prisbelöningar för rön' och uppfinnin-gar,
till styrelsens godtflnrrande> (!lO," SOlD akademien finner 'befordra vetenskaper-

Undens fond (Handlanden A. E. Undån nas och näriugarrras framsteg "Samt till un-
1837) kr. 2,700.1 Adolf Fredriks församl. derstöd för undersökningar och resor, som
fattigvårdsstyrelse : till. så många nödstilide .akademien anser leda' tilJ nämda mål.
af ofrälse stånd, som af rantan kunna er- Wallmarkska fonden (Or.verdirelrtören L.
hålla 50 kr. . . '. ",!J. Wallmark 18117)' kr. 16,Q,9!kb S:venska

Underofficerarnes o Vid 1 Svea'> Art~.reg:s slöjdföreningens styrelse ;'l111derstödtilryng-
pensionskassa (Underoffieerskåren, vid,STeIl Iingar, 'som gifva hopp' om sig att hlifva
art.-regrte 1875) kr;' 7,5401' rDir. for Svea skicklige näringsidkare, samt belöningar
art.-reg, I pensionskassa; pensionering af för mppflnningar och fÖllbättringar i närin-
underofficerare vid regementet;, utgår ej gal' och slöjder. . I -" , ,'-
förr än 4 pensioner Ii. 250 kr. "Kunna1pfi en: WarodelIs pensionsfond (Handlanden L.
gång utdelas. ". - J. W arodell 1863). Bemedlingskommissio-

Wadstena Krigsmannahuskassa.Kungl. nen; 2/5 af Bergstrahlska husets .hyror ut-
Arme-förvaltningens civila departement; betalas som pensioner till borgare, deras
kassans inkomster bestå -åf ett statsanslag, enkor: och barn;" 12;062 utbetalades 1880
å 242,485 kr. ::i8 öre 'samt räntor åutlånta till 159' personer. ",' .
medel. Af denna kassas äldre inkomster Wafodells' pensionsfond, (Handlanden L.
öfverlernnas 8/5 till Armens Pensionskassa, J. WarodeU '1863) Jrr.f2,000. Sällska'Pet
och af de återstående % -sarrit 'a"f de s. k. P. B.; till fattiga enkor och barn.
nyare afgifterna och räntsmedlen utgår 'Vega-fonden (samlad på föranstaltande
underhåll' till gemenskapen vid' så väl in- af' svenska sällskapet. för. antropologi och
delta som värfvade regementen.' ". geografi, genom allmän subskription inom

Wadstena Krigsmanshuskassa' (Konung 'Sverige, till minne. af Vega's kringsegling
Gustaf II Adolf) kr. 4,36'1,487.1,Kgl. Arme- af Asiens helakl1ststräcka under A· E.
förvaltningen; understöd 'åt'orkeslösa sol- Nordenskiölds cledning, 1880)' kr. 34,723.
dater; år' 1880 utdelades. 287;48~.~rAill Vetenskapsa~ade~ie~; fo~de":s ändamål är
11,922 personer; , " " : att·, verka for. främjande och uppmuntran

Wadströmsfond (JungfruWads1:rom.1791) af geografisk forskning; dels under namn
kr, 250. c Klara. fors; k;)''rkoråd;.-ät fattiga, af Vegastipendiet, understöd för. företa-
jultiden. l _ ,,' J' ,'t_ ' ' gande af forskningsresor iu mindre kända

'Wadströms foild kr. 300. Ladugårdslands trakter; delge medel för utdelande af en
församl; kyrkoråd; till julgåfvor åt .fattiga medalj i guld, benämnd Vega-medaljen, åt
fruntimmer. _ '. . ;.', .personer, som på' ett utmärkt sätt främjat

Wadströms fond (Jungfrun U;Wadström den- geografiska forskningen; såväl stipen-
1789)' 'kr.r 10,00JJ••'Stoekholms Förmyndare- diet som medaljen utdelas af Svenska Säll-
kammare; pensioner tilldelas' "10 gamla, skapet för åntropologi och geografi.
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1/l9,590. Särskild direktion; beredande af Hofstatens Gratialkassa; af räntan utgå.
bostad och 'delvis föda åt aktningsvärda tre pensioner il 120 kr., som tilldelas fat-
fruntimmer af ståndspersoaaklassenj insätt- tiga enkor eller döttrar efter vid Kgb-hof-
ningen. eger äfven 102,364 kr.' mot lifränta. vet -anstäldepersoner., , -

Vänskapsbröderna "W .. ~." .(flere perso- Åleniska fonden (Kyrkoherden J.H. Åle~
n~r 1827) kr. 4~,1l0.. Särskild styre~~e; nius 1822) kr. 96,070. Direkt. öfv. Sthms
~Juk- och begrafningshjelp s~mt understod; stads underv isningsverk , till pensionsfyll-
ar ~~80 utd~lades 3,999 kr. fill 93 personer. i1ad"åt afskedade lärare. . . ,
. Vanskapsforb.~nd~t (flere pers0!1er 1865) . ,Å~gfartygsbefälhafvare.sällskapet (1857).
kr. 41,023. Särskild styrelse; sjuk- och S" kild t l td l' f '
begrafnin. gshjelp samt understöd' år 1880. a!:s I s yre se; u e mng a ,penslOner.
utdelades 9,429 kr. till 163 perso~er. . Obergs _fond (~amsell Ch: Oberg 187.~)

Yhlens legat (A. C. von Yhlen) kr. 125, ~r. 5,Ol?O. Klara fors. kyrkorad; understod
Pastor i Tyska församlingen; för fattiga. at .fattlga. ..

Zettersten P:s testamente (Kryddkramh. Ödmans testamente (Fru Hedv. Odman
E. Zettersten P:ns 1836) kr. 15.000. Direk- 1791) kr. 3,181. J;)irek!ionen ~fver Bor-
tionen öfver Borgerskapets Enkehus.' Af gerskapets Enkehus; rantan tilldelas 8
räntan tillfaller 11. _Enkehuset oeh de öf. borgareenkor.
riga 3/. utgå såsom pensioner il. 75 kr. åt .. Öfverströms fond (Kyrkoherden F. W.
välfrejdade fattiga enkor eller ogifta dött- Ofverström 1865)" kr. 20,238. Katarina förs.
rar efter borgare; för närvarande är pen- kyrkoråd, pensioner och lifräntor,
sionäremns antal 10. _ " Ohmans fond (Enkan H. Ohman 1791)

Zetterstens fond (Garfvaren J. H. Zetter- kr; 800. Maria förs. kyrkoråd; stipendier
sten 1836) kr. 750. Katarina förs. fattig- åt södra latinläroverket till obestämdt antal.
vårdsstyrelse; julkost åt fattighushjonen. Östbergs fond (Ofvervägaren F. J. Ost-

Zetterstens testamente (Garfvaren J. H. berg 1813) kr .. 400. Katarina förs. fattig-
Zettersten 1790) ·kr." 50. Storkyrkoförs. vårdsstyrelse; -pension åt en qvinna bland
kyrkoråd. . pa]lues honteux. '

Ziervogels donation (Justitie-rådet C... Östergrens fond, (Hamnfogdell; L ... E.
Ziervo!;?el 1824) kr. 7,500. Jakobs och Joh~ Ost~rg~en 1852) kr .. 50~. .Kata.nl!a ~ors.
kyrkoråd: understöd till ogifta döttrar eller !attI~va~dsstyrels~; forI!lagUl!1-gVId jultiden
enkor- efter embetsmän. " at ..sängliggande sjuka a fattighuset,

Ao B F Ä 'bOt b f"lh f f'" Ostergrens fond (Hamnfogden L. E.
o • • ., ~g a s e a a var~· orenmgen Östergren 1852) kr 500. Maria församl.

(Angslupsbefalhafvarne J. F. Soderman och t' o d l' l' . ikh l
C. J'

l
Gill~ekrg 1877) k.r. 4,5.00. Särskild ~~;:~::te;d:Y}:nä.;· utde nmg l h et mer

~tyre ..se; sju -', begrafningshjelp och un- Östermans fond (Enkefrn U. Ö~terman
(ie~stod, . . .' .. 1779) kr. 9,036; Maria församl, kyrkoråd;

Aker~lads donatronsfond (Spegelfabnko- räntan fördelas emellan 4 fattiga o. viil-
ren J. Ake~bl~d 1777) kr. 8~1. !akobs och frejdade enkor,tvänne af civil- samt tvänne·roh.J. fat!Igvard.sstyrel~e; tiil Jul och ny- af borgareståndet, hvilka ej från annat håll
årsgåfvor at fattighushjonen. ega pension eller understöd, gällande pen-
o Äkerströms testamente (Enkefru H. J. sionerna för lifstiden. '
Åkerström) kr. 7,415. Direktionen' öfver . '

--~-'-
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