
AN'N oNS- AFD ELNIN G.
Allmänna Lifförsäkringsbolaget

i Stoekholm, vid Karl l')'~tore,,;,.I,>: , bl

Kungsträdgårdsgatan 2 C (telefon 43 36),
Jemnar lif-, kapital-, lifränte- och pensions-försäkringar.

Försäkringsfond afsättes enligt matematisk beräkning. Pil sina
(;00,000 kronors fonder få aktieegarne aldrig mer än 10,000 kronors ut.
delning. All öfrig vinst tillgodokommer försiikringstagarne, hvilka
sjelfva äro, lika väl som aktietecknarne, delegare i bolaget med talan,
rösträtt och valbarhet vid stämma.

Bolaget erbjuder sålunda sina
het och ovanligt stora flirdelnr,
framgång.

försäkringstagare fullständig trygg-
Det har också från början haft god

Försäkringsaftnl uppgöras dels vid hufvuc1kontoret (adress här ofvan),
dels genom följande ombud i Stockholm:

Konsul Ch. BacklIlan, F'redsgntnu 13. Fru Maria Hellberg, Sturegatan 8.
Stud. min. H. Bäekström, F'lemmiugg. l. i Grosshandlaren C. Jacobsen, Vasagatan 8.
Hand!. A. F. Cavalli.Hohngren, Stortorg. l. ,Voktor W. Köersner, Tegnergatan 3 A.
Kassör O. Enell, ~undsvallsbanken. I Fru Sigrid I,ngervall, Agnegatan 3 A.
Grossh. C. T.Fallström, Karlavägen 29. Fröken Hulda Lundin, Brunkebergstorg 2.
Intendent A. Forssell, Kungstensgat. 32. Häradshöfding B. Martin, Vasagatan 20.
Hrr Bernh, Forssell, Grefturegatan76 A. Bokhand!. E. Nordin, Drottninggatan 37.
Brukspatron Fr. Fransen, Floragatan 24. Doktor 'r. Nordström, Kungsgatan 30.
Grossh, T. Fryklund, Kornhamnstorg öl. F'ru Ulla Sandell, Kungsh., Pilgatan 4 A.
Grefve O. FrölicliJ. Hamngatan 13. Notarien E. G. Scltröder, Brahegatan 32.
Hrr GUDlllllius& Cso, Klara söd. kyrkog. 5. Disp. F. V.von Steijern, Centraltryckeriet.
Redaktör E. Hammar-lund, St. Yattug. 12. Teknolog R. Wieselgren, Tegnerg. 11A.

Stockholms ~ferkautila Centralbyrå (Sundevall & Komp.) Hamngatan 18 B.
1
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Textruta
Denna text är ocr-tolkad. Detinnebär att du kan söka i dokumentet.Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Texten du ser är alltid likadan som i boken den kommer från.
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SVE'NSK EXPRESS,
. I'

I AKTIEBOLAG, GRUNDADT 1870.
i

GÖTEBORG.
.Magasinsq varteret.

Spedition,' Skeppning, Magasinering.
Nederlag och distribution af varor.

Detta hus lär det enda på stället, hvilket efter uppdrag af kom-
mittenter på andra orter sysselsätter sig uteslutande med varors emot-
t~gandeoch afsäpdning jemte deras uppläggning, och har denna begrän-
sade verksamheti under bolagets mångåriga tillvaro medfört arbetsfördel-
ningens vanliga resultat: bättre arbete och billigare pris.

Svensk Express är alldeles oberörd af lokala inflytanden och utan
påverkan af särskilda kommunikationsliniers intressen' och har sålunda
tillfälle .att välja förmånligaste lägenheter för de åt detta bolag anför-
trodda omlastningar, hvarjemte uppkommande fraktrabatt vid. samman-
lastning tillfaller, varuegaren och icke stannar hos speditören såsom. vinst.

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

I Telegrafadress : Express.
Bank: Skandinaviska Kredit-Aktiebolaget, Göteborg.
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Brand:" och Liflötsäkrings-AktiebelagetSVEA

Fonder äfver Tjuguen Millioner kronor,
meddelar

Brandförsäkring
mot fasta och billiga premier af Byggnader i stad och

på landet, såväl färdiga som under byggnad,
dels på viss tid

dels för all framtid,
Lösegendom, Varor, Gröda, Kreatur, Sågverk,

Brädgårdar, Fabriker,
Fartyg under byggnad och i hamn, äfvensom

mot Explosionsskada etc.
Brandskador uppgöras prompt och liberalt.

'Lifförsäkring
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.

Lifförsäkring på kort tid.
Lifräntor, Kapital- & Utstyrselförsäkringar.

13 Drottninggatan 13, .
C. A. HELLSTRAND,

Generalagent.
Medagenter i Stockholm:

Herr Fredr. Schram, Skeppsbron 26. Herr N. J. 'Larzon, Bräukyrkogatan 5.
> Wald. O. Schöldström, Drottning- > Er. Aug. Hedin, Bergsgatan 32.

gatan 61. > J'oh, L. Pyk, Hornsgatan 26.
» H. Bowallius, Stureplau 1. > John Fr. Dymling, Brunnsgränd 5.
> Carl Lamm, Biblioteksgatan 11. I Magasins-Aktiebolaget, Stadsgärden 34.
> A. J. Ellmin, Bredgränd 2 Å.
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Lifiörsäkringsakti ebolaget

~mW~TORE~
Tillgångar:

Kr. 281 millioner.

GRUNDADT 1845.
Vinst utdelad 1886:

Kr. 7,799,815.
Europeiska garantier:
c:a 10 millioner kr.

Inga I Det enda fullt ömsesidiga
aktieegare. bolag, som opererar i Sverige.

Inga
aktleegate.

Bolagets fastigheter i Paris: N:r 16 Bou lov ard des Italiens, N:r 1 & 3, rue Le Peleticr.

GENERAL-DIREKTION FÖR EUROPA: 16 BOULEVARD DES ITALIENS, 1 & 3;rtUE 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 försäkringsform. förenar i sig fö rdel arne
af lifförsäkring och sparbank. Efter 10, 15 eller 20 år kan polisen regleras på fem olika sätt i försak-
ringstagarnes val. -
~ Yinstsamlingsberäkningar, prospeleter och nltrmar e upplysningar om "New ..Vorks" specielaför-
säkringssätt erhålles genom

Bolagets ba.nk.ir

I'lutvudlo:ontoret för Sverige,
38 Hamngatan,

STOOKHOLM.
Soeruje : Skmulinavisli:a I(1'edit-Aktiebolagct.
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LIGNA
NYA SNICKERI-AKTIEBOLAG

Mek. Snickerifabrik, Hyfieri, Sågverk & Brädgård.
51 Hornst ulls gatan 51.

Filialkontor, Lager
&

Försäljning:
13 N Y b r o g a t a n 1 3.

Fabriken: Allm. Tel. 3540. Bell 587.
Filialen: Allm. Tel. 49 37. Bell 12 80.

På beställning utföras alla för byggnader erforderliga snic-
keriarbeten, jemte uppsättning och beslagning af desamma;
dessutom utföras:

Skolpulpeter och Kyrkbänkar.
Parkettgolf af ek och furu.
Staketer och grindar.
Sommarvillor, Verandor, Lusthus och Badhus.
r 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.
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Kakelugnar,
hvitglacerade, enkla, släta med hvitaste sprick-
fria glaeyr, enligt priskurant 10 proc. lägre
än öfriga kakelugnsfabrikers härstädes,
äfvensorn praktkakelugnar med inbrända färger
och förgyllningar samt målade i majolika, till-
verkas vid undertecknades år 1843 anlagda
kakelfabrik.

/Uppsättning af nya och.gamla
kakelugnar samt (reparationer
verkställas såväl i Stockholm, som
i landsorten.

C. A. Petterson & 'C:O,
Stockholm, Tjärhofsgatan20 .

. Bell telefon N:o 572. Allmänna telefon N:o 30 60.·

Obs.Södra spårvägen passerar förbi fabriken.
-:
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Klint, Bernhardt &. C:o.
- VIII-

Kontor:
~g;; Regeringsgatan 28. ~=~ e~ Försälj ni~gsmagasiner: ~
~ ~
~ Regeringsgatan 28. Slussplan 63. t;"= ~g Filial: Kungsgatan 3. ~
= e~ Fabrik for Färger och Fernissor~ ~
~ ~
~ Holländaregatan 36. ~
~ ~
Q) Lager och Exped ition: :"!
~

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

för Målare, Färgare, Förgyllare, Lithogra[er,
Ritare och Artister m. fl.

Flint- och Smergelpapper, Lim- och Träfyllare m. m.
för Snickare.

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

Klint, Bernhardt &. C:o.
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JJ~A~V~LIIJDIIAISSDIS
Enkbinderi- och Portföljfabrik .

Stockholm,
25 Malmskilnadsgatan 25,

emottager

Partiarbeten, såväl de enklaste band, som finaste praktband.

Bindning' af alla slags räkenskapsböcker samt linieringar.

Uppfodrar och fernissar kartor, planscher m. m,

Perforering af vexlar, qvittenser, ångbåtsbiljetter m. m.

Förfärdigar kartonger och askar.

» permar till vin- och matsedlar. -

Monterar skrifbord m. m.

Välgjordt lrbete, skyndsamhet och billiga priser utlofvas.", \

Arbetet afhemtas, då derom pr lokalpost eller telefon
underrättas. Bell-Telefon N:o892. Allm. N:o5S 30.

J~A~ ,~ IJl1JOJKAlSSOIS
BOKBINDERI-' OCH PORTFÖLJFABRIK

Stockholm,

2$ Malmskilnadsgatan 25,
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~\\EIKE~
Skr äd d eri-E tab lissem en t

8 Herkulesgatan 8,
hörnet af Norra Smedjegatan.

Stort urval af moderna Paletot-,
Hahit-, Roek-, Byx- och Västtyger
af bästa fabrikater.

Beställningar utföres på kortaste tid.
Elegant och välgjordt arbete till

billigaste priser.
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J. G. HAMMAR,
Utställning och försäljning,

30 Malmskilnadsgatan 30,

af

IIIum ina tions-
Kaminer,

Spislar,

Lampkök,

Kassaskåp,

Skrifmaskiner,

m. m.
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JOHN HOLlABLOM."
Modeaffär för Damkappor,

Kung strädg ården
(12 Kungsträdgårdsgatan 12).

Lager af alla säsongens nyheter i
eleganta och moderna

Damkappor, Dam-Morgonrockar
, och

N O u v e a u t e e s.

JOHN HOLlABLOlA,
. JfOJPPOJfli1i,~

3S Vesterlånggatan 3S.
Nedra botten och 1 tro upp. Fabrik 2 tro upp.

Största härvarande lager af,

Försäljning i parU och minut till ytterst billiga priser.

JOHN HOLA\BLOlA,
MODEAFFÄR,

Kungsträdgården.
EAPPArFÄ.B.,

38 Vesterlånggatan 38.
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Stockholms Stadspost
Stockholms Stadspost, som började sin verksamhet den l) 'December

1887, har, enligt den af K. M:t den 7 Oktober samma år åt Aktiebolaget
Stadsposten beviljade koncessionen, till uppgift att inom Stockholm befordra
lättare försändelser af alla slag.

Stadspostens portosatser äro pr försändelse:
För bref intill 125 gram (nära l/S skålp.) 4 öre.

~ brefkort...... 4 öre.
l) korsband och öppna bref innehållande trycksaker, såsom cir'

kular, annonskori, (a dresskori) , kallelsebref, bjudningskort,
tidningar o. s. v. intill 300 gram ·................ 3 öre .

.,. större partier korsband (efter öfverenskommelse å hufvudkon-
toret) 2 öre.

» mycket stora partier korsband utan adress (efter öfverenskom-
melse å hufvudkontoret) öre.

}) paket: 10 öre för högst I, 20 öre för högst 3 samt 30 öre för
högst 5 kilogram.

Erlägges expressafgift, som för hvarje försändelse utgör 15 öre (utom
belöpande porto), utsändes sådan expressförsändelse (vare sig bref, brefkort,
korsband eller paket) med särskildt bud genast sedan densamma inkommit till
hufvudkontoret. Äfven expnssföl'sändelse kan nedläggas i någon af Siads-
postens brejlådor.

Närmare 1tnderrättelser i Stadspostens taxa, som tillhandahålles af-
giftsfri tt. ..

Bref, Brefkort, Korsband och Oppna bref kunna antingen nedläggas
i Stadspostens (märk väl gula) brejlådor eller inlemnas åStadspostens Hufvud-
kontor.

Paket inlemnas å något af Stadspostens ,talrika Paketinlemningsställen
eller inlemnas å Hufvudkontoret.

För befordran af tidningar och tidskrifter träffas särskilda öfverens-
kommelser.

Bref f1'('ln allmänheten till Stadsposten äro fria från afgift och kunna
jemväl sådana nedläggas i Stadspostens brejlådor. Märk alltid noga, att
Stadspostens breflådor äro gula. '

Endast Stadspostens frimärken kunna användas för försändelser, af-
sedda att befordras med Stadsposten.

Frimärken å valörerna l, 2, 3, 4, 5 ooh 10 öre samt brefkort å 4 öre
finnas till salu - 5 procents rabatt lemnas ä hufvudkontoret vid köp för
minst 5 kronor - i tidningskontor. cigarr- och speceribodar m. fl. samt å

Stadspostens b ufvudkontor,
Klara' Vestra Kyrkogata 3 A (ingång från Karduansmakaregatan)
snedt emot Centralpostkontoret. - Öppet kl. 8 f. m.-9 e. m.

Allm. telef. 68 88. Bell-telef. 12 48.



•
Ur Poststadga för Stockholms Stadspost, hvilken å Hufvudkontoret ut-

delas afgiftsfritt, meddelas följande:
§ 3. Stadsposten befordrar äfven annat brefkori, än sådant, hvarå frimärke finnes in-

tryckt, och kunna sådana enskilda bref'kort, om de i större parti på en gång inlemnas,
befordras mot lägre afgift efter öfvcrenskornmelse.

Onskar nfsändare af brefkort att mottagaren skall erhålla äfven ett brefkort till
svar, e::lägg;es icke annan afgift, än den, som erfordras till dnbbelbrefkortets inköp.

§ o. Öfver pakets aftemnandc till Stadsposton eller dess kommissionär erhåller afsän-
daren qvitto, numreradt genom Stadspostens försorg, hvadau paketets ordentliga fort-
skaffande kontrolleras af Stadsposten. .

Ar paketförsändelse läst, får nyckeln icke ,Ht,jlja donsnrnma,
§ 8. Har adressat breflåda, nedlägges försändelsen deri, men saknas breflåda och

adressaten icke iiI' tillstädes, enligt den p,i försändelsen angifua adressen, må densamma
nfiernnns till någon, som ä" i adressatens hem «ller i hans tjenst, eller till husvärd eller
portvakt i huset eller till adressatens i huset varand« hyresgäst, dock endast såvida af-
sändaren icke ii försändelsen tydligen f'öreskrifvit, att den icke må aflemnas till någon
annan lin adressaten sjelf eller dennes hefullmäktigade ombud. Sådan föreskrift kan i
korthet uttryckas med ordet »Sjelf», som skrifves efter adressatens namn.

Paket aflemuns till mottagaren endast mot qvitto. Qvitto sknllLestyrkas af vittne,
som känner mottagaren, derest han ilr föl' budburaren obekant. Afven vittnes adress
skall å qvittot fullständigt tecknas.

§ Il. Onskar nfsäudaro erhålla adressatens qcitto, erHigge han föl' hvarje försändelse en
särskild afgift af 10 öre. För att erhålla detta qvitto, ska il atsändaren återlomna Stads-
postens vid försändelsens mottagande gifua qvitto,

§ 10. Fårkomaner försändelse innan den hunnit blifva aflemnud till mottagaren, enligt
fl § i dess" stadgar, lemunr Stadsposten Iöljande eraättning till nfsäudurcn :

För paket eller annan försäudelsr-, öfver hvars inlerunaude till Stadsposten "fsiin-
.laren erhållit qvitto, betalar Stadspostcn en ersättning af:

. antingen 2 kronor för hvarje kilogram af paketets vigt, bostän«! så, att bråkdel "f
kilogram räknas föl' helt kilogram,

eller ock, -- emot särskild atgift -, det belopp, som afsiindnren sjelf bestämt ge-
nom att tf paketet teckna ersättningsheloppets storlek; och iiI' ifrågavarande afgift 3 öre
rör hvarje tiotal kr. eller bråkdel af tiotal.

Ersättning för paket erhåller afsändaren endast mot återlernnande af Stadspostens qvitto.
För förkornmen annan [orsitndelse, öfver hvilken nfsäudareu icke erhållit något qvitto,

betalns :
2 kronor, dock endast lU, bevisligen kan styrkas, att Stadsposteu erhållit försändel-

»cn samt att denna icke blifvit nflemund enligt 8 § i dessa stadgar.
Vill afsändaren sjelf bestämma ersättningsbeloppet, skall han med både bokstäiver

och siffror, utan ändring eller radering, teckna beloppet ,'1 paketet. Om sfsunduren be-
stämt ersättningen, må paketet icke atlr mnas till någon anuan än adressaten sjelf elkr
dennes befullmäktigade ombud.

§ 12. Stadsposteus frimärken f,i användas vid erläggande af alla nfgifter till Stads-
posten och få ätven utbytas mot Stadspostens frimärken å andra värden,

§ 19. Försändelse skall vara försedd med .fullstiind,:g och tydlig adress, som angifver
icke allenast mottagarens namn och yrke, befattning eller titel, utan äfven gata, husnum-
mer och trappa.
li":-'ll § 14. Obeställbar försändelse eller sådan, som icke kan befordras, skall afgiftsfrit
återsändas till afsäudaren.

Lemnar försändelsens yttre icke säker upplysning om afsändarens namn, skall för-
slindelsen upptagas ii en förteckning, som i bokstafsordning angifver adressatens namn
och adress samt för allmänheten hålles tillgänglig genom anslag å Stadspostens kontor.

Försändelser, som qvarligga efter utgången af qvartalet näst efter det, livarunder de
till Stadsposten ankommit, öppnas af Styrelsen för Aktiebolaget Stadsposten, hvarefter
försändelsemu återställas till de afsändare, som nutritffas med ledning af de vid öpp-
nandet vunna upplysningarna.

De försändelser, som icke heller då kunna återställas, men innehålla föremål af värde
kungöras tillika med inneliggande värden genom anslag i Stadspostens hufvudkontor.
Sädana försändelser utlemnas endast mot qvitto, Efter ett års förlopp från försändelsens
inlemningsdag upphör Stadspostens skyldighet att ansvara för vården af såda~:Jaförsändelser.

Försändelse, som vid öppnandet icke innehållit något af värde och icke heller kan
återställas till adressaten, varder ofördröjligen förstörd.
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Juridisk Affarsbyrå
(etablerad 1867).

Auditör CARL v. HELLBERG, Stockholm,
18 Storkyrkobrinken 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. m.

•

Obs.! Tyska och Franska språken talas.

Post- och Telegrafadress: Stockholrn.

Bell Telefon N:o 306. Allm. Bol. N:o 2648.
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Juridisk Affärsbyrå,
(öppnad 1875)

Stockholm,
66 Vesterlånggatan 66, 2 tr.

Allm. telefon 2822.

Mottagningstid: 10-2 och4-5.
Rättegångar utföras vid öfver- och underdomstolar i

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

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

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

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

Åt affärsmän lemnas äfven juridiskt biträde mot visst
arvode pr ål'.

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

Post- och Telegrafadress: Stockholm.
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Vice Häradshöfdingen

J. -W-.Röhmans

ADVOK~TSBYRA,
Malmskilnadsgatan N:r 34 A, 2 tro upp,

I

(hörnet af' Hamngatan).

Mottagningstid kl. 9-10 f. m., 5-6 e. m.
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Advokatbyrå i Stockholm.
Notarien

IMMANUEL SELLIN
(Amanuens i Kongl. Commel'ce-Collegium)

ombesörjer

Rättegångar och inkasseringar i Stookholm och lands-
orten.

Utredning af sterbhus och konkurser; konkursbevak-
ningar ;förmögenhetsförvaltningar; egendomsförsäljningar
och byten, samt förmedling af lån;

Uppsättande, inlemnande och bevakande af stämnin-
gar, kontrakter, bouppteokningar, arfskiften, testamenten,
äktenskapsförord, lösöreköp m. fl. legala handlingar.

Utverkande af handelsrätt, patenträtt, svensk med-
borgarrätt, registrering af varumärken iolika länder m. m.

Obs.! Tysk, fransk ooh engelsk korrespondens.
Kontoret, Drottninggatan 29 e, li~ tr. upp, hålles

öppet kl. 10-4. Personlig mottagningstid 10--12 f.. m.

Telefon: N:ris 1043 och 4824.

Adress: STOCKHOLM.
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PRIVAT -JURISTER,
v. Häradshöfdingarne

NYCANDER il FAHLCRANTZ,
STOCKHOLM,

~o1~kyrkobrinken9.
(BellN:o 285). (Allm.N:o 8040.)

Internationela

Upplysningsbyrån och Notari alkontore t,
Linn.egatan 25, Stockholm,

meddelar handels- och industriverlden såväl i in- som ut-
landet tillförlitliga upplysningar. Byrån lemnar dessutom hvarjs
upplysning af enskildt slag som begäres. Fullkomlig diskre-
tion. - Afgift en krona för hV31:jeupplysning inom landet.
Prima referenser.

(Innehafvare : Tönnes Algren, Ingeniör.)
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STOCKHOLMS
MERKANTILA CENTRAL-BYRÅ

S'tTNDEWALL ~ 0:0,
innehafves af H. SUNDEWALL, e. o. Hofrättsnotarie.

STOCKHOLM

18 B Hamngatan.
Telegramadress:

SUNDEWALL C:o.

Hamngatan 18 B.
Allm. Telefon:

7399.

Juridisk Byrå
öfvertager alla arbeten som tillfalla advokatfacket, såsom
förlikningar, rättegångar och juridiska uppdrag af alla slag.

Placeringsbyrå för agenturer
öfvertager anställande af dugliga och solida agenter och
tillhandahåller ständigt för agentursökande prislistor och kol-
lektioner i alla brancher och från alla länder.

Placeringsbyrå för affärsbiträden
förmedlar placerandet af affärsbiträden såväl inom som
utom Sverige.

Patentbyrå
öf'vertager anmälning af patenter både i Sverige och utlan-
det, utförande af nödvändiga ritningar, upprättande af dit-
hörande handlingar, samt inregistrering af fabriks- och varu-
märken.

Förfrågningsbyrå
meddelar tillförlitliga upplysningar öfver svenska firmor,
konkurser, in- och utlandets ex- och import m. 111.

Kontorstid kl. 10-5.
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AXEL LILJEST
STOCKHOLM

N:o 20 Lilla Vattugatan N:o 20.

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

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

Kreditförfrågningar besvaras.
Arvode billigt och efter öfverenskommelse.
Från landsorten sändna uppdrag skola åtföljas af remissa .

. Mottagningstid 1/~9-10f. m., 4-6 e. m.
Kontorstid 9-2. Telefon 4508.

Ladugårdslands
MEDIKO-MEKANISKA INSTITUT,

Sturegatan 4, 2 tro Allm. Telefon 59 97.
Öppet från 1 Oktober till 15 Maj, för Herrar kl. 7,30-10 f. m.

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

Afgift för hel säsong, 7t/2 månad, 80 kr. Första qvartalet 50 kr.
Andra qvartalet 35 kr. för samma patient. Första och andra månaden
20 kr. för hvardera. För hvarje följande månad 15 kr. Abonnementsbil-
jett, gällande 25 gånger, 25 kr.

Pör mekanisk gymnastik med 1-3 manuels rörelser: för 3 må-
nader 65 kr., för en månad 25 kr.

För manusl gymnastik betalas för 3 månader 80 kr., för en månad 30 kr.
Massage 1: 50, Elektricitetsbchandling l å l: 50 pr gång.
Föreståndaren D:r Alfr. Levertin meddelar massage hvarje helgfri

dag kl. 11-12 midd. efter föregången anmälan.
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Etableradt 1867.

Stockholms Badhus-Aktiebolags
Varm- Badanstaltar.

Badhuset vid J.l1almtorgs,qatan,
ingång: Nya Kungsholmsbrogatan (Jacohsgatan) 16,

Telefon: Bell N:o 704, Allm. 7380,
Nya Badhuset vid Stureplan 4,

Telefon: Bell N:o 705, Allm. 7386,
tillgängliga för allmänheten alla dagar från kl. 7 f. m. (Vinterhalfåret
f1'ån kl. 8) till kl. 10 e. m. (helgdagar från kl. 8 f. m. till i.\ 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 e. m.,

för fruntimmer 10-12 f. m.,
mellan 4-6 c. m. kan denna afdelning ahonneras.

Finsk-Ryska Badstugor,
såväl för herrar som för fruntimmer.
Ang- och Varmlurtsskåp,

med bassin och duscher.
Varma Karbad,

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

Lokalbad (halfhad, sittbad, ryggbad, cirkeldusch, sittdnsch etc.).
Medikala bad,

färskt beredda 'I'allbarrsbad, Kreuznacherbad med natnrlig »Mu!ter.
lauge», Koksalte-, Soda-, Pottaske-, Aachener-, Svafvellefver-, KII-,

Malt- och Gelatinhad, G~'ttje- och Hafstångsbad, m. fl.
Elektriska bad,

såväl med galvanisk som faradisk ström.
Vattenkurbehandling.

Bad i hemmet
hemsändas oeh afhemtas efter beställning på kontoret.

Möblet'ade r-um. för sjuklingar finnas inom Badhuset vid
Malmtorgsgatan, men böra på förhand betingas.

Abonnementskorten gälla vid båda badhusen.
Badtaxa utdelas på badhuskontoren.

Stor prismoderation vid stl~rre abonnement.~----~-_.._.- ,._-

Inom anstalten vid Sture plan
Elegant inrättadt Cafe.
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Minuthandalsföraningans Pansionskassa,
stiftad i Stockholm 1874,

hal' till syftemål att bereda sina delegare pension vid viss ålder,
För att blifva delegare fordras att vara svensk undersåte och ega

medborgerligt förtroende; dock med företräde föl' personer - man eller
qvinna -, som egna sig åt handel eller industri.

Den årliga afgiften, som erlägges i 15 år är 35 kr. - För den, som
på en gång vill erlägga denna afgift för alla femton åren nedsättes be-
loppet till 410 kr. - Delegare, som inbetalt årsafgiften under fem år,
ege äfven rättighet att på en gång inbetala för de återstående tio åren
med 290 kr. .~

Föl' att vara berättigad till pension fordras att tillhöra kassan i 20
år, hafva uppnått 55 lefnadsår och fullgjort stadgade inbetalningar,

Aflider delegare innan han tillhört kassan i 15 år, är hans enka be-
rättigad att inträda i den aflidnes ställe med de rättigheter och skyldig-
heter, som mannen ålegat om han lefvat.

Efter delegare, som fullgjort stadgade inbetalningar, är enka be-
rättigad till årlig pension af 200 kr, när mannen tillhört kassan i 15 år
och enka är 40 år gammal, och af 400 kt" när mannen tillhört kassan i
20 år och enka är 55 år.

Efterlemnar pensionsberättigad delegare endast barn, åtnjuta hvar-
<lera af dessa till fylda 15 år en årlig pension af 100 kr. Äro barnen
flera än fyra, fördelas ett belopp af 400 kr. lika dem emellan.

De af Kongl. Maj:t och Öfverståthållare-Embetet faststäida stadgar
tillhandahålles och anmälningar om inträde i kassan emottagas af Styrel-
sens samtlige ledamöter.

Stockholm i December 1887.

H;jalmar Petterson,
Ordförande,

A1'senalsgatan 2 C.
August Berq, Ca','l Ö,otegren,

Sekreterare, Skattmästare,
Drottninggatan 60. St. Grånmnkeg1'änd 3.

G'ustaf FIJ'I'selius, Axel Liljeström,
Slussplan 6;"1, Lilla Vattugatan 20,

Axel Lindeblad, Carl A. SVenSSQIJl,
G:a Kungs}wlnz..~b1'ogatan34. Nedra Munkbron l,

D. C. Wennel'st1'iJm, Gust. WenneJOstriJm,
Drottninggatan 45. Stad..~gården10.

Pensionskassans Styrelse.
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F. Beck & Son,
AUm. Telefon 5866. (J. Victor Beck, Oscar Camarch) Allm. Telefon 5866.

Bokbinderi- och Portfölj fabrik,
Stockholm,

36 Norra Srnedjegatan 36,

för såväl enkla band, i enstaka exemplar eller stärre
samlingar, som dyrbarare praktband, efter särskildt

utförda ritningar,
KONTORSBÖCKER och LINIERINGAR etc.

Specialite :

LÄ'DER1WOSAIK och L.lID.ERPLAS'1'LK
(för hand skulpterad t läder) föl' dekorering af

Presentalbum. Diplom- och Skrltporttdljer, Diplom-
rullar, 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.

Textning utföres för diplomer m. m. å pergament eller å earten.
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AYALA & 09
Chateau d'Ay

Champagne,
c a rt e B l a n c h e, Söt och See (halftorr),
Extra Quali'ty Dry (torr),

finnes hos våm fär-ru'imsta Vinhandelsfirmor samt i parti hos

Generalagenten för Norden

js.UG. ]1DDENBERG.

STOCKHOLM.

Björklund, Lundbeck &. C:o,
Tapetfabrik,

8 Malmtorgsgatan 8.
Billigaste priser.
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Lacave y ce.,
Cadiz.

Et a b l e r a el e 181 O.

Nederlag af äkta spanska viner
i

STOCKHOLM.
Kontor, Proflokal. Parti- och minutförsäljning :

Fersenska Terrassen
vid Blasieholmen.

Minutförsäljnings- Filial:

7 Kungsgatan 7,
Hörnet af Drottninggatan 63 B.

Nederlag:

Kungsholmstorg 2.

OBS. Vinernas äkthet garanteras ..
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LOUIS GUILLETMOTS Tändstickor
(i röda askar)

hos de fiesta Speceri- och Tobakshandlare
i Stockholm och i landsorten.

OSK~R BECKLIN
rekommenderar sina af Kongl. Medicinalstyrelsen godkända patenterade
preparat till alla, som önska sig en god och reel vara.

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

Elite-Pomadan håller sig fullkomligt frisk och oförändrad under
flera 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 hvarje preparat.
OSKAR :B::E:CKI..IN"

Kontor och lager:
Karlavägen 55.

Ofvanstående preparater försäljas hos Herr C. F. Dufva, Drott-
ninggatan 41, Fru O. Stråle, Drottninggatan 6.
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Lager af:

Hallins Tobaksfabriks Aktiebolags i Malmö
och tI

Tändsticksfabriks-Aktiebolaget Vulcans ~
till verkningar.

Excelsior, Duke of Durham,
Jäderholms cigaretter m. fl.

Nä fve rdos or af Sven sk ti II ve rkn ing.
Generalagent i Sverige för:

Conrad Langaards cigaretter.
Agent för:

SKÅNE & FYLGIA.
Telefon: 2660.

Bostad: Hornsgatan U.
Kontor & Lager:

Veste1~långgatan47 & Pfrestgatan 46.
2
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HENRIK GAHNS
Aseptin -Amykos- Aktiebolag

rekommenderar sina fabrikater, patenterade och prisbelönta vid verldsexpositionerna
i Moskwa 1872, Wien 1873, Bogotå 1814, Paris 1875, Brussel och Philadelphia 1876

samt Paris 1878.Amykos for toiletten, ett utmärkt medel för hudens och tändernas bevarande,
för hud- och halsåkommor,' sårnader; bortta.ge?· ä/ven de obehagliga verkningarna aj
arm- och fotsvett, när man derined tvättar sig 3 a 4 gånger i veckan; väl bepröfvadt
medel för hudlöshet hos späda barn, i det att tvättvattnet dermed blandas.

Koncentrerad Amykos besitter samma egenskaper som föregående, men är
2 a 3 gånger starkare och är en oundgänglig husmedicin för hud- och halsåkommor

samt varfulla sår och skador.BI ••nd de många omdömen och intyg, som beBtyrka AmykoBen. förtriUlliga egenBkaper och verk-
ning ••r. in.kränk •• vi o•• att här ned an ••nför a de vitsord ••nden •• om gifvlt ••• f tvenne celebre läk ••re,
J. LISTER. Chirurgie Profe •• or i Edinburg, och C. B. MESTERTON. Chirurgie ProfeB.or i Up•••Ia, -
LISTER. uppfiun aren ••l de anti.epti.ka förhå11••uden •• - hvilken stor ••rt ade uppfinning tusent ••1 ••f
mennl.kor h••tv •••• tt t ack •• för Bitt lif _ loford ••• mycket Henrik Gahns Amyko. (Be Tid.kriften
~L••ncet» 1876) och fr amhål1er dess .tor •• företräde framför andr ••••ntiBepti.k •• medel, i det den utöf-
v ••r högst obetydlig retning å slemhinnorna och följaktligen eger en mycket mild verk an. på ss mma
gång den i svår •• f••11 kr aftigt ingriper. _ Profe'Bor MESTERTONS intyg. gifvet den 27 April 1876,
lyder .ålund ••: DEfter ytterlig ••re fler •• år. erf are\lbet, .åviil från den Chirurgi.ka kliniken bär.tädes,
som från enBkild pr ••xi., ••f Henrik G••nns s. k. Amyko •• åsom yttre ••ntiBeptiBkt sårmedel- k ••n j••g
end ••st på det fullkomligaste bekräft.. det yttr ••nde, jog den 21 Jonn ari 1871 ••fgaf. AmykoBen har
fortfar ••nde visat sig såsom ett utmärkt de.inficierande. förruttnelse och .våra eecidenser förekommande
Bårmedel. utan de obehoglig •• blverkning ••r. som åtfölj •• andra antiseptic", såsom Carbol och Solicyl-
.yr... och b ••r enligt min erfarenhet bäruti ett bestiimdt företräde fr ••mför dessa, då det. långt ifrån
••tt bindra el1er förlångB••mma granulationBbildningen och sårläkningen, tvärtom lifvar den förr •• ocb
kr ••ftigt befordrar den senare. om den nämligen ••nvändeB enligt den af mig den 21 J ••nuorl 1871••ngUn ••
meth oden- Jag bör dock anmärka ••• tt Amykosen. vid fortsatt a försök, icke vis at sig ega den läkande
verk ••n vid de på egentliga veget abilisk a parasiter beroende budBjnkdom ••rne (Favns. Herpes MnBuranB),
som man i börj ••n tyckte Big b elv ••••nledning att antaga. Mitt slutomdöme om AmykoBen är ••• tt den
.åsom antiBepti.kt medel vid .årbeh ••ndlingen är ful1t nt jemförlig med öfrig a, på Benare tider för-
.ökt •• medel, samt att den .åBom .årläkande fr amför dem har ett beatämdt företräde. UpsaI•• de.
27 April 1876. C. B. MESTERTON. Profe.sor i Cbirurgi oob Ob.tetrik vid UniverBitetet i Upsal a ocl
Director för Universitet.ets Chirurgiska och Obstetriska kliniker.»

Enkel Aseptin, för konservering af kokta födoämnen, soppor, smör, mjölk

dricka m. m. Oundgängligt och billigt medel.Dubbel Aseptin, för konservering af rått kött. Rörande konservering af foge
med denna aseptin få vi härmed hänvisa till Jägareförbundets tidskrift 1878, sista häftet
der denna förträffliga och billiga konserveringsmetod finnes detllljeradt beskrifven.

Som efterapningar af vår Amykos förekomma i handeln, få vi fästa uppmärksam
heten på, att Henrik Gahns Amykos uteslutande tillverkas af vårt Bolag och att all
'Dåra fabrikat äro för8edda med ofvan8tående fabrik8märke, samt att de eftergjord
Amykossorterna äro vår Amy·kos mycket underlägsna i afseende på beståndsdelarne
mängd och beskaffenhet, enligt hvad jemförande analyser l:ogt i dagen.

Till salu hos de fleste Handlande och Apotekare.
I parti hos' Bolagets agenter i Stockholm, Herrar J. A. Grape &; 0:0, Prestgatan l
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Euntze C:o
rekommendera sitt (rikhaltiga lctgm" af alla slags

][autschuksartiklar
för tekniskt, chirurgiskt, medicinskt och elektriskt bruk.

Af till tekniska branchen hörande artiklar framhålles:
Slangar för gas, vatten, ånga, öl m. m., packningar med och

utan inlägg af väf eller messinq, förtätningsmateriel af talk,
asbest och hampa, drifremmar af läder, bomull,

kautschuk och kamelhår.

Vattenfiltrerapparater,
hvilka enligt intyg från framstående in- och utländska vetenskaps-
män besitta största möjliga reningsförmåga. För inom Stockholm
boende personer fästes specielt uppmärksamhetenpå de apparater,
som anbringas vid vattenledningsrören i köken, och hvilka appa-
rater uthyras mot det billiga priset af Tio Kronor pr år,

för hvilken kostnad äfven nya reningsmedel inläggas,
då så behöfligt är.

Ringledningsmateriel
f ö r l u f t t r y c k o c h e l e k t r ic i t e t.

][ontrollapparater
för ångbåtar, som meddela befälhafvaren, att hans kommando

rätt uppfattats af maskinmästaren.

Bästa qvaliteter till lägsta pris garanteras af
KAUTSCHUKS. & GUTTAPERKAVARU-AKTIEBOLAGET

E'O'NTZE ~ 0:0,
Stockholm.



- 20-

N. Hennings & C:O
Trävaru -Affär.
Brädgård: Barnhusgatan 8

(vid Norra Bantorget).
Bell-Telefon N:o 1166. Allmänna Telefon N:o 5268.

Kontor: Kungsgatan 24.
Lager af

Örbyhus Ångsågs
välkända tillverkning af

Hy:f1adt goli"trlt af oflottadt och ångtorkadt mälar-
trä, furu eller gran, fogadt eller spåntadt;

Hy:f1ade och spåntade bräder med eller utan
kelning;

Foder~Socklar~ Panel och List;
Karmträ~ Poster~ Lotsholz och Bågtrit.
Torra Snickarbräder, Lådbräder, ohyflad Plank, Björk-

plank, Rutstaket, Reglar och Läkt m. m.

Byggnads-snickeri: Dörrar och Karmar.
Prima Cement.

Försälja Grafversfors Stenhuggeris & Sliperis bear-
betningar af Granit och Marmor~ såsom Polerade
Pelare och Sågade Skifvor, såväl polerade som slipade m. m.
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P. HERZOG'S

Ang bok binderi,
Stockholm,

54 Malmskilnadsgatan 54.

Telefonmu.mnner 855 och 4490.

1873 Prisbelönt i Wien 1873.

Emottager

till utförande allt hvad till yrket kan hänföras.

Elegant arbete, billigt pris och snabb expedition.

Profver finnas till påseende!

54 Malmskilnadsgatan 54.

Tetefonnmmumer' 855 och 44 90.
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FABIAN HÖGLUND,
Ur- & ChronometermakareJ

39 Drottninggatan 39.

Lager af

Guld- och Silfver- Ur alla slag
Väggur, Bordspendyler m. m., m. m.

Verkställer reparationer af Ur och
finare Instrument.

Tillverkar elektriska, med flera slag af' Ur,
allt till billigaste priser.

FABlAN HÖGLUND,
39 Drottninggatan 39.
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Gustafsbargs Fabriks Magasin,
13 llIälaretorg'et 13.

Parti- och minutförsäljning af Gustafsllergs Porslinsfabriks till-
verkningar, såsom: ~

Bordserviser, stort, välsorteradt lager.
Kaffe & Tbeserviser, äkta och fajans, en mångfald olika mönster.
Tvättserviser, tryckta och målade.
Parian, byster, figurer och grupper m. m. efter in- och utländska

mästare.
Majolika, Bord, Vaser, Korgar, Fruktserviser, Piedestaler m. m.,
samt alla artiklar i Porslin, Parian och Majolika, som enligt pris-

kuranten tillverkas vid Gustafsbergs Fabrik.

IJirJllmDI~
Mälaretorget 13~

G~W~ Bolm,~'llt,
Kungl. Hof-Skomakare,

II Lilla Vattugatan II,

får vördsamt rekommendera sig hos respektive herrskap er
till mottagande af beställningar å alla sorters finare Herr-
och Dame-Skoarbeten af prima qvalitet. Äfven tillverkas
fysiologiska skodon och för öfrigt till huru som helst växta
fötter; allt till moderata priser.

Obs. Mina skodon kännas behagliga och trötta ej foten.
Gamla skodon mottagas till reparation.



J. E. ÄKERBERG s HELLSTRÖM,
Koppar-, Me:ssings- och lVIetallhandlare,

försälja i parti och minut

Massings- Man-ufaktu r- Arti klar,
Ljusstakar, Kaffekannor, Kranar, Mortlar,

Thekök, Spottlådor med porslin, Handsprutor, m. m.
Blyerts-Deglar, Engelska och Holländska, Hessiska Sand-Deglar.

Antimonium regulus,
Babbits- Metall,
Bly i tackor, Engelskt,
Blyhvitt,
Bl.yplåt,
Blyrör,
Borax,
Bleckplåt, bästa träkols,
Fosfor, Bronee-, ~. Trad,
Fosfor, Tenn-,

Ringklockor,
Jernrör,
Jerntråd,
Jernduk,
Kaffepannsklofvar,
Koppar, garad,
Kopparplåt,
Kopparbottnar,
Koppar-nagel, (Bult)
Kopparriir,

I
""...Koppart1'åd,

Koppat-nitar, et: Brickor,
Kopparspik,
Knappnålar, Gusums,
Messingsplåt,
Messingsskostift,
J.lfessingsrör,
Messingsduk,
Messin.qstråd,
Nickel,




