
ANN ONS-AFDELNIN G.
Idun ~Idun

tillsammans med

kostar: Iduns
l/l år ... kr. 4: 00 Mode· och
3/4 » » 3: 00 Mönster·
1/2 » 2: 00

Tidning1/4 » » 1: 00

kostar:

Tidningen

hembäres

l/l år ... kr. 6: eo

3/4» » 4: 90

1/2» »3:25

1/4 » 1:.65

gratis.
Tidningarna
hembäras

grat.is.

IDUN"
utkommer med ett 8- il 12-sid. n.r hvarje fredag. De bästa literära krafter medarbeta.
För det oerhördt billiga priset af 4 kr. om å'l'et lemnas ungefär 30 kvinliga porträtt
med biografier, 200 uppsatser i ämnen, som röra kvinnan och hemmet, 60 poem, 75 längre
och kortare följetonger och skisser, 800 husliga rön och råd samt 400 kostnadsfria
läkareråd utom en hel del andra saker.'

Med ldun följer en gång i månaden mot en för Iduns abonnenter särskildt oerhördt
billig afgift ~ halfua priset ~ _. 00"

I:cU'NS
Mode- och Mönst.ert.idning

i 8·sld. n.r med" omkring 50 fina illustrationer i träsnitt öfver nyaste moder och hand-
arbeten samt med rikhaltig mönsterbilaga. . .

__ Se den"färgtryckta annonsen mellan kartorna. __
1

SMFVBE
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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Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Fonder 22,500,000 kronor
meddelar

Medagenter i Stockholm:
Herr Fred. Schram, Skeppsbron 26. I

> Wald. O. Schöldström, Tegner-
gatan 2l.

> H. Bowallius, Stureplan l.
> Carl Lamm, Biblioteksgatan Il.
• A. J. Ellmin, Bredgränd 2 A.

Herr N. J. Larzon, Bränkyrkogatan 5.
• Er. Aug. Hedin, Bergsgatan 32.
> Joh. L. Fyk, Hornsgatan 26. .
• J ohn Fr. Dymling,BlasieholmsgAB.
• T. Molin, Brunnsgränd 4.

Magasins-Aktiebolaget, Stadsgärden 34.
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SVENSK EXPRESS,
AKTIEBOLAG, GRUNDADT 1870.

GÖTEBORG.
Magasinsq varteret.

Spedition, Skeppning, Magasinering.
Nederlagoch c1ietribution af varor.

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

Svensk Express är alldeles obqrörd af lokala inflytanden och utan
påverkan af särskilda kommunikationsliniere 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.

För Aktiebolaget Svensk Express:
Oscar Smitt, disponent. A. O. Mattson. Axel Nyström.

Telegrafadress : Express.

Bank: Skandinaviska Kredtt-Aktlebolaqet, Göteborg.
I~
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Joh. Lundström & C:o,
STOCKH-OL~.

Etablerade 1867.

Importörer af alla sorter Stenkol & Cokes.
Lager af

Prima rökfria Waleska Stenkol.
» Newcastle Ångbåtsstenkol.
» Southyorkshire Hard Steamcoals.
» Wällugnskol.
» Smidesstenkol.
» Hushållskol & Stenkolsstybb.
» Maskinkrossad Anthracit

och

Anthracitbriquetter.
Engelsk och Westfalisk Gjutericokes,

dito Kamincokes, krossad och okrossad.
Åtaga sig leveranser till ångbåtar, jernvägar, maskinverkstäder,

fabriker och bruk.

Joh. Lundström & C:o.
Bell telef. 18. Kontor: 14 Skeppsbron 14. Allm. telef. 2288.

Upplag: 5 Strandvägen 5. » » 6019.

Filial: 1 Parmätaregatan 1.» » 6198.
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Karl Hauffman, Stockholm,
(Post- och 'I'elegrafadress)

Kontor: Dråkensgränd (Skeppsbron),
representerar, i egenskap af Generalagent och Fullmäktig i Sverige, följande väl ansedda.
utländska, men svensk lag underkastade assuransbolag.

»Engllsh & Scottish Law-,
Lifförsäkringsbolag i London. Obs. icke ömsesidigt. Grundadt 1839. Fonder och Ga-
rantikapital . 64 Millioner Kronor. 90 procent af vinsten tillfaller de försäkrade.
Alla läkarearvoden för undersökningar bekostas af bolaget, äfveIi om ansökan afslås.

Transumt ur revisionsberättelsen för 1888: The total assets, af ter providing
for 'all amounts due by the Company, amounted at Christims 1888 to.fl 1,496,289.

Bolagets läkare i Stockholm : D:r Anton Nettelblad.

-Sehweiziska Olycksfallsiörsäkringsbolaget i
Winterthur»,

Kapital: 5 Millioner Francs.
Se annonsen på motstående sida!

Brandförsäkringsbolag i London.
Svenska Tariff-föreningen.

-Eeonomic-,
Goda risker tecknas ytterst billigt och oberoende af

o

»Mannheimer SjÖ' och Ateriörsäkringsbolag»,
Fonder och Garantikapital : 16 Millioner Riksmark. Premien för trävaror och Spanmål
isynnerhet billig. Årskontrakt på liberala vllkor,

De resp. bolagens alla utbetalningar i Sverige verkställas genom Karl Hauffman,
Stockholm, som för öfrigt lemnar alla upplysningar om deras verksamhet och vilkor samt
antager agenter.

Karl Hauffman, Stockholm,
(Post- och Telegrafadress)

Kontor och Magasiner i Drakensgränd (Skeppsbron),
Generalagent för Langebro Ångvalsqvarn i Köpenhamn (Hvetemjöl).

D:o » Pester Victoria Dampfmiilile i Budapest (Ungerskt hvetemjöl).
D:o » Berliner Dapfmiiblen-Actien-Gesellschaft i Berlin (Rågsikt).

Af egen förmalning - sammäld af Svensk och Rysk Råg - ... (R~.gmjöl).
Laglig innehafvare af mjölmärkena .Tre Ax», sDrufvam, »Ornen», sBertheim •.
Mjöl säljes såväl från lager i Stockholm som på leverans.
Förutom Mjöl tillhandahålles från lager i parti Kross- & Råsocker, Sirap och

andra bageriförnödenheter; äfvensom Spanmålssäekar,
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Schweiziska Olycksfallsförsäkringsbolaget

WINTERTHUR
(Generalagent och Fullmäktig för Sverige: Karl :a:au:fin':l.an,.Stockholm)
meddelar olycksfallsförsäkringar såväl med som utan premiernas återbetalning
o A. Vanlig enkel Olycksfallsförsäkring (utan premie-återbetalning).
Arliga premien i första risk-klassen (Prester och embetsmän i allmänhet, Grosshandlare,

Kontorstjenstemän m. fl.) för en försäkring å Kr. 10,000 Kr. 18,50.
Vid 'dödsfall betalas Kr. 10,000'1 eller ock en årliglifräntaintilI Kr. 1,600.
• invaliditetsfall af 1:sta graden » 10.000. Vid öfvergående skada, pr dag..... 5.

Obs! Afslutas denna försäkring på Kr. 10,000
endast för dödsfall, blir premien pr år Kr. 4,50.

» » invaliditetsfall » » ». » 7,00.
för dödsfall ooh invaliditetsfall » » »» •.........•.... » 11,50.

B. Vid Olycksfallsförsäkring med premiernas återbetalning
blir premien för samma försäkring, som utan premie-återbetalning (se ofvan) kostar Kl'.
18,50 föl' t. ex. en 24-åring af 1:sta risk-klassen Kl'. 32,00.

En Handelsresande, Läkare, -Traflkchef, Civilingeniör, Apotekare (2:dra
risk-klassen), som, utan premie-återbetalning, föl' samma försäkring skulle er-
lägga Kr. 22, får alla sina premier återbetalda, om han årligen betalar Kr. 39,25.

Han är således i sjelfva verket försäkrad för räntan på Kl'. 39,25 årligen.
Alla erlagda premier återbetalas då den försäkrade nått 65 år (eller dess-förinnan,

vid dödsfall). Bolagets skyldighet att återbetala premierna upphäfves icke af verkstäld
skadereglering. Vid olycksfall t. ex. med dödlig utgång har rättsinnehafvaren således att
lyfta såväl hela det försäkrade kapitalet, som summan af erlagda premier.

•Winterthur. utesluter icke från försäkring sådan sport som kapplöpning,kapprodd,
kappsegling, lustturer i båt, velocipedåkning m. m.;

> Winterth1l'l"' betalar full ersättning äfven då dödsfall icke inträffar förrän ett år efter
och som följd af olycksfallet;

>Winterthnr. betalar den dagliga ersättningen från och med dagen efter elyeks-
fallet; önskar försäkringstagare ersättning blott från och med sjette dagen lemnas
25 % rabatt på premien derför.

Hos , Winterthnr fortlöper försäkringen så länge premien är betald och upphälves icke
genom verkstald skadereglering.

•Winterthur, arbetar i mycket omfattande skala och är derigenom i tillfälle att såväl i
sina vilkor som vid skadereglering uppträda verkligt liberalt •

•Winterthur, reglerade 1886: 8,451 olycksfall med .
» 1887: 9,899» .

» » 1888: 13,574 » » •.•••••.•.•.•.•.•.•••••••••.
Hos, Winterthnr> voro den 1 Januari 1887 försäkrade 347,989 personer.

, 1 Januari 1888 , 376,475 ,
, , 1 Januari 1889 • 398,576 •

»Winterthur. är uteslutande olycksfalIförsäkringsbolag och dess aktiekapital 5 Mill. Francs.
>Winterthur. är icke ,ömsesidigt> och en försäkringstagare i detta bolag riskerar

således ej uttaxering eller ökning af den en gång faststäIda premien.
•Winterthur. afslutar med arbetsgifvare Kollektivförsäkring af arbetspersonal.
•Winterthnr, försäkrar i grupp medlemmar af sällskap, föreningar eller arbetslag.
,Winterthur. lyder under svensk lag och dess Generalfullmäktig i Stockholm utfärdar

försäkringsbrefven samt verkställer bolagets utbetalningar i Sverige.
OBS.! Försäkring kan fullständigt afslutas per korrespondens.

Agenter antagas af Earl Hauff1Uan, Stockholm,
Kontor: Drakensgränd (Skeppsbron)

Bolagets Generalfullmäktig för Sverige.

Kr. 1,072,386.
» 1,166,118.
» 1,392,377.
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Klint, Bernhardt & C:o,
Stockholn1..

Kontor:
Regeringsgatan 28.

~ Försälj ningsmagasiner:
~ ~
~ Regeringsgatan 28. Slussplan 63. ;.
s ~
S Filial: Kungsgatan 3. 5
~ == FABRIK 3~ =~ ~ ~
~ ~

~ Copal- och Spritfernissor, :
~ ~
~ Rifna Oljefärger, Xerotin, Siccativ m. m. ta'

~
.~

---.~:-----

och minutf'örsäljning af:
FÄRGER, KEMIKALIER,

FERNISSOR SYROR,
och öfriga utensilier för JtTHERISKA OLJOR,

I{ONSTMÅLARE. BETS för trä,
_~ FÄRGARE-ARTIKLAR,

af eget och förn.ämsta A N I L I N ,
engelska fabrikat. K~lRAMAR, STAFFLIER, P A K E T F Ä R G E R

P E NS L A R L I M MALAREDUK, PANNEAUX för hemfärgning.
, , I m. m. I BRONSER, BLADGULD,

O L J O R. af egen tiHverkning. B LA D M ET A L L,

jemte alla andra till en välordnad Färgaff'år hörande artiklar.

Parti-
FÄRGER,

torra och oljerifna,
alla slag.

FERNISSOR,
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Kakelugnar,
hvitglacerade, enkla, släta med hvitaste sprick-
fria glacyr, enligt priskurant 10 proc. lägre
än öfriga kakelugnsfabrikers härstädes,

! äfvensom praktkakelugnar med inbrända färger
och förgyllningar samt målade i majolika, till-
verkas vid undertecknades år 1843 anlagda
kakelfabrik.

Uppsättning af nya och gamla
kakelugnar samt reparationer
verkstäUassåväliStockholm,som
landsorten.

c. A. Petterson & C:O,
Stockholm, Tjärhofsgatan 20.

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

Obs. Södra spårvägen passerar förbi [abriken:
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STOCKHOLMS MALTKURANSTALT.

Nyberedt Maltextrakt (varm Maltinfusion) finnes alla dagar kl. 8-9
samt 11-2 (helgdagar 1-2) till afhemtning eller drickning på stället i lokalen
n:o 39 Mäster Samuelsgatan 1 tro upp. Intyg finnas till påseende från flera
Hrr Läkare i Stockholm, som efter mångårig pröfning rekommendera kuren så-
som "ett särdeles välgörande och stärkande medel vid katarrer, så
'Väl i respirations- som digestions-organerna (Iung-, mag- och tarm-
katarr), bleksot, dålig matlust, envis förstoppning", hosta och hes-
het, allmän svaghet och dålig nutrition." Anstalten står under läkares
kontroll. Ar svagheten eller sjukdomen ej af svårare art, verkar kuren oftast
inom kort tid. Men efter en längre kur hafva äfven svårare åkommor blifvit
fullständigt botade. Till och med vid hotande lungsot har maltkurenefter
några månader, enligt läkareintyg, verkat "krafternas tilltagande och de hek-
tiska symptomens försvinnande». Maltkuren har visat sig vara ett särdeles
.stärkande medel för konvalescenter samt svaga och sjukliga barn, som der-
igenom ofta inom kort tid återvunnit helsa och krafter.

Priset är pr månad vid afhemtning eller drickning på stället 15 kr., för
barn 12 kr., vid hemskickning 1.8 kr. Personer, som önska pröfva medlet,
innan de inskrifva sig, få göra detta afgiftsfritt; önska de fortfara dermed
längre tid, blir afgiften 5 kr. pr vecka.

Tryckta cirkulär och läkareintyg utdelas gratis å anstalten.
I Svenska Läkaresällskapets Tidskrift Hygiea skrifves, angående de verk-

ningar på flera sjukdomar maltkuren visat sig hafva, följande:
"Kronisk tarmkatarr har förbättrats eller öfvergått i helsa, der malt-

kuren varit nästan enda behandlingen. - Äfvenså i anemi ("blodbrist") och
]>1oros ("bleksot"), naturligtvis då i förening med jernbehandling, har det
visat sig med fördel brukadt. Men de, som mest begagna sig af kuren äro
bröstpatienter : tuberkulosen och den kroniska pnevmonien i sista
stadiet till den enkla bronkiten. På de förra är naturligtvis icke tal om
inverkan på sjukdomen, utan har förmodligen det här föreskrifvits som ett
lättfördragligt födoämne. Men deremot i den mindre avancerade kroniska
pnevmonien torde dess verksamhet visa sig mest framstående, helst med af-
seende på krafternas tilltagande och de hektiska symptomens försvinnande.>

Samma tidskrift omnämner äfven »de fördelaktiga vitsord om maltkurens
verkan särdeles på sjukdomar uti digestions- och respirationsorganen,
som finnas af Professorerna Witt och Engelsted samt D:r Studsgaard
i Köpenhamn samt Lifmedikus Budde och Professor Hjort i Kristiania».

I Tidskriften tillägges:
»Maltpreparatens egenskap att vara ett näringsrikt och lättsmält

medel synes framgå af dessa läkares anförda erfarenhet, och skilnaden
-emellan närings-och läkemedel uti en hel mängd sjukdomar, såsom just de
anförda: anemi och kronisk pnevmoni, torde lätt bortfalla; detsamma blir
-ock förhållandet vid den kroniska tarmkatarren, der väl det bästa läke-
'medlet är det, som skaffar kroppen den största 'näring med den
minsta ansträngning för tarmslemhinnan, som af det anförda omdömet: »det
verkar på krafternas och oftast på hullets höjande" väl besannas»:

SS Uäst.e:r Sa:n uelsga t.an SS, l t.:r.upp.
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J~A~V~·LiBnKABSSDBS
Bokbinderi- och .Porttälitabrik

Stockholm, '
25 Malmskilnadsgatan 25,

Prisbelönt med l:sta klassens medalj på
.Köpenhamns-utställningen 1888.

Rekommenderar sig till utförande af ,
Partiarbeten, såväl de enklaste hand, som finaste praktband.
Bindning af alla slags räkenskapsböcker samt linieringar.
Uppfordrar och fernissar kartor, planscher m. m.
Perforering .af vexlar, qvittenser,' ångbåts biljetter m. m.
Förfärdigar kartonger och askar,

perrnar till tidningar-, vin- och matsedlar.
Bekläder skrifbord m. m.

Välgjordt arbete, skyndsamhet och billiga priser utlofvas.
Arbetet afhemtas, då derom pr lokalpost eller

telefon underrättas, .
Bell-Telefon N:o 892. Allm. N:o 58 30., .

J~A~V~LXlmKAISaCBS
BOKBINDERI- OCH PORTFÖLJFABRIK

StockbolIll,
25 Malmskilnadsgatan 25.
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"Telefon

2316.
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Expedi-

r tionstid

10-3.
Föreståndare: J. O. Cederberg.

Lokal: Försäkrings-Aktiebolaget Skandias
nya hus, lVIynttorget 1.

Åtager sig rättegångar och inkasseringar
~påalla platser inom Sverige och utlandet.

Anskaffar dugliga atrårsbiträden.
Placerar penningar och upptager lån

för kommuner och enskilda.
Inlemnar handlingar och bevakar mål

i öfverdomstolar och embetsverk.
'Verkställer sterbhus- och konkursutredningar.
.Inkasserar fordran för varor sända pr efterkraf.

Juridiska konsultationer 9-' 10 o. 2-3.

Billigaste arvode. Reel behandling.
Post- och Telegraf-adress: Svenska Köpmansbyrån,

Stockholm. . .
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STOCKHOLMS

EXPRESSBYRÅ
Post- o. Telegraf-adress: Expressbyrån.

Innehafvare : A. Björkenstam.

Stockholrns' i Exp'ressbyt'å, som. började sin"'yerJ,samhet den 15 December
1875, har, enligt den af Kong!. Styrelsen för Statens Jeruvägstrafik beviljade konces-
sionen till uppgift, att till vederbörande adressater h~msända 'allt till Stockholms Central
eller Södra station anländt paket och ilgods efter de kontraktsenliga afgifter, som synas
af Jernvägsstyrelsens i allmänna tidningarne förekommande annons, hvilken här nedan
anföres.

"Sveriges Statsbanor.
Paket och Ilgods, anländt till Stockholms Central eller Södra station, utsändes

snarast möjligt efter ankomsten. till resp, adressater, mot följande afgifter, nemiigen:
för paket. af t. o. m. 2 kg. vigt 10 a 15 Öre stycket

beroende af hvarest adressaten. är boende,
för paket af 21 t. o. m. ~.O kg. vigt ....••...... 20

> ; > 51 io.o >' .••••••••••••• 25
> ilgods •. 10.r 50.0 > .> .••..•.••.•. 35

• 50.1 100.0 > •••.•••••••• ~O
med tillägg for ilgods af högre vigt af 10 öre lor hvarje begynnande ~O kg., allt uiam. af-
seende på inO'm hvilken trakt af Stoekholo» adressaten är boende.

Hemforslingen verkställes fortfarande genom Stockholms Expressbyrå.
Emottagare, hvilka icke vilja begagna sig af denna anordning, utan önska notiser

sig tillstäida for att genom egen forsorg afhemta ankommande ilgods, böra derO'mtill veder-
börande ilgodsexpeditioner göra s k r if t l ig a.nmälan.

Emottagare är skyldig lemna biträde vid inbärande ji'ån åkdonet af kolli, som till
jöljd af dess vigt eller omfång icke kan bäras aJ..en person.

Kong!. Jernvägsstyrelsen.»
Hemforslingen verkställes skyndsammast möjligt: och är Stockholms Express-

bY'rå den enda entreprenör, som af Kong!. Jernvägsstyrelsen antagits för dylik hem-
sändning.

SMFVBE
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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Då nutidens fordringar på beqvämlighet äro så stora, borde det för hufvudstadens
innevånare vara välkommet, om besväret -att afhemta fraktgods efter' notis äfven kunde
undanrödjas.

För vinnande af detta ändamål 'torde alla, som önska sitt fraktgods hemsändt i
likhet med ilgodset derom till Expressbyrån göra anmälan.

Expressbyrån har nemligen träffat afsal med Trafikstyrelsen om godsets hem
sändande efter af jernvägen upprättade listor till alla, som anmoda Expressbyrån derom,

Godset kan äfven af af sändaren ställas direkt till Expressbyrån f. v. b. till
adressaten.

Hemforslingen sker efter nedanstående

Fraktgodstaxa.
För ett eller flera kollies, vägande intill 50 kg 35 öre

från 50.1 t. o. m. 100.0 kg. 50 »
» 100.1 200.0 » 75 »

Öfverstiger vigten af en sändning 200 kg., erlägges för hvart be-
gynnande 50 kg. derutöfver 10 »

Vid transport af gods, som anländt i hel vagnslast, beräknas af.
gift per 50 kg 10

För flyttsaker, som anländt i hel vagnslast eller för annat lätt och
skrymmande gods, samt för enstaka stora och svårhandterliga
kolli träffas särskild öfverenskommelse. Föl' transport af gods
från Södra station till Norrmalm eller från Norrmalm till
Södermalm, förhöjes ofvanstående afgifter med , 10 »

Expressbyrån befordrar gods till alla delar af riket och utlandet, med hvars
förnämsta platser den står i förbindelse.

Expressbyrån ombesörjer fortullningar, speditioner och kommissioner, utför
billigt lossningar och lastningar af flyttgods från såväl jernväg som ångbåt och uppgör
billiga frakter, verkställer flyttningar såväl inom hufvudstaden som till och från landsorten
med största omsorg och med god materiel emot billigaste arvode, som med Express-
byråns ansvarsskyldighet kan förenas.

Expressbyrån emottager uppdrag såväl muntligen som per telefon å hufvud-
kontoret samt å dess filialer. "

Större flyttningar verkställas efter öfverenskommelse, antingen efter aecord för
det hela eller efter tid beräkning. Dylika uppgörelser ske endast muntligt å hufvudkontoret.

Emballering af möbler, inpackning af glas, porslin, dyrbarheter m. m. sker endast
efter tid beräkning.

Expressbyrån utdelar cirkulär, bjudningsbref, visitkort, kataloger, tidskrifter
m. m. ytterst billigt och noggrant.

Expressbyråns Hufvudkontor:
Rödbotorget 2.

Filialer:
Östermalms Saluhallar. Riddarholmshamnen.
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Södra
Gaturenhållning s-Förening en.

Kontor:
Österlånggatan 41, 1 tr. upp.

All:m.. telefon 24 48.
~tager sig' renhållning af gator och gårdar

å Södermalm till billigaste priser.

Föreningen åtager sig äfven rengöring af

källare och vindar.

oB S.! Från 1April flyttas kontoret

till Söder, då adressen återfin-

nes i Aprils uppleInen tet.

Södra Gaturenhållnings-Föreningen.
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W A H L IN & C:o, Stockholm,
Hufvudkontor: Österlånggatan 1. AfdelningSkontor: N:a Blasiiholmshamnen 7.

Bell Telefon N:r 139. Allm. Telefon N:r 2427,
finnes lager af:

HÖGANÄS STENKOLS-BOLAGS
eldfasta sten, saltglacerade Lerrör & Lerkärl m. m.

SKÅNSKA CEMENT-AKTIE-BOLAGETS
Lomma Portland Cement.

ADRIANCE PLATT & C:o
»Buckeye» Slåtter- dCSkördemaskiner.

P R E S S E N N I N G A R. .
ARTIFICIELLA GÖDNINGSÄMNEN, ALLA SLAG.

Linfrökakor, Rapskakor, Oooosnötkakor, Solrosfrökakor
och andra kraftfoderämnen.

TOMLINSON & HAYWARDS »GLYCERIN-BAD»
och

TOMLINSON & C:is »SMÖRPUL VER» I

. "

BOWICKS'-RESTORINE OCH LACTINA.

Munksjö Asfalt-takpapp och Förhydningspapp.
Byggnadsspik, alla slag.

VULCANOLJA OCH BOMOLJA.

ASTARA,
Rysk ,MiIleral-maskinolja ..

RÖDFÄRG, TAKSPÅNSOLJA, ASFALT-TJÄRA
och andra bestrykningsoljor, m. m.

Priskuranter sändas på begäran.
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Juridisk Affärsbyrå
(etablerad 1867).

Auditör CARL v. HELLBERG, Stockholm,
13 Storkyrkobrinken 13 (Thules hus).

Personlig mottagningstid: kl. lO-U 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. In.

Obs. ! Tyska och Franska språken talas.

Post- och telegrafadress : Stockhotm:

Bell Telefon N:o 306. Allm. Bol. N:o 2648.



Juridisk Affärsbyrå,
(öppnad 1875}

Stockholm,
66 Vesterlånggatan 66, 2' tro

AllIn. telefon 2322.

Mottagningstid: 10-2 och 4--5.

Rättegångar utföras vid öfver- och underdomstolar ,i
Stockholm och landsorten; kontrakter. testarnenten'och 1ap.drå.
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., Iemnas skriftligen med omgående.

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

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

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

Joh. Fr. Hollenius,
v. lIäradshöfding' och e. o. 'Hofrättsnotarle.

Post- och Telegrafadress : Stockholm.
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Vice Häradshöfdingen

J. W. Röhmans

AD V OKATSB YRA,
lVIalmskilnadsgatan N:r 34 A, 2 tre upp,

(Hörnet af Hamngatan).

Mottagningstid kr 9-" " 10 f m., 5-J"-6 e. m.
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Advokatbyr~ i Stockholm;
Nojtarien J

I:M::M:ANUEL SELLIN
(Amanuens i Kongl. Commerce-Collegium)

ombesörjer

Rättegängar och inkasseringar i Stock- .
holm och landsorten.

Utredning af sterbhus och konkurser; kon-
kursbevakningar ; . förmögenhets-förvaltningar ;
egendomsförsäljningar och byten, samt förmed-
ling af lån;

Uppsättande, inlemnande och bevakande
af stämningar, kontrakter, bouppteckningar, arf-
skiften, testamenten, äktenskapsförord." m. fl.
legala handlingar.

Utverkande af handelsrätt, patenträtt, svensk
medborgarrätt, registrering af varumärken m-rn,

Obs.! Tysk, fransk och engelsk korrespondens.
Kontor: Fredsgatan 22, 2 tro Personlig

mottagningstid 12-1.
Telefon: Allm, 43 22.

Adress:STOCKHOLM.
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PRIVA-T-JURISTER,
v. Häradshöfdingarne

NYCANDER & FAHLCRANTZ,
Ombud för Stockholms och Göteborgs Köpmanna-Föreningar,

STOCKHOLM,
Storkyrkobrinken 9.

(Bell N:o 285.) (Allm. N:o 8040.)
V. Häradshöfd. G. E. Fahlcrantz träffas äfven Id. 5--1/27

e. m. i sin bostad, tornhuset vid Mariahissen.

Juridisk Af f är s by rå i Stookholm.
e. o. Notarie i Svea Hofr-ätt, t. f. Notarius Publicus,

. Oscar Almq vists' efterträdare.
Rättegångar, .inkasseringar, utredningar, kon-

sultationer, uppsattaride af handlingar jemte alla de
förrättningar,. som enligt lag tillkomma Notarius
Publicus.

Kontor: 8 Munkbrogatan.
Personlig mottagningstid '/210-11, 2-3. Kontorstid 9-5.



A'XILLILJESIRÖB
STOCKHOLM

N:o 20 Lilla Vattugatan N:o 20.

Inkasso- och'Juridisk Affärsbyrå.
Rättegångar, Inkasseringar, Konkurs- och

Sterbhusutredningar utföras.

Alla slags handlingar uppsättas laggiltigt, som Kontrak-
ter, Köpeafhandlingar, Testamenten, Äktenskapsförord m. m.

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

Mottagningstid9-10 f. m., 4-6 e. m.
Kontorstid 9-2. Telefon4508.

Tabell-. och Räknebyrån
utför alla slags uppdrag, som röra upprättandet af tabeller,
tabellariska öfversigter och diagrammer, pensions- och Iifförsäk-
ringskalkyler, uppgörandet af reduktions- och förvandlingstabeller,
sifferrevision af räkenskaper, korrekturläsning af siffertabeller,
beräkning af siffervärden efter uppqifna formler, utdrag af siffer-
uppgifter. ur utländska arbeten m. m. Uppdragen mottagas af
Professor R. Rubenson,antingen efter öfveren~kommelseper tele-
fon (Allm. t. 4403) eller i hans bostad, Kungsgatan31, 2 tro upp,
der han träffas före I O f. m. och efter 4 e. ml Äfven från lands-
orten emottagas.benägna uppdrag, om bref härom ställas till

Prof. R. Rubenson,
adress: Vetenskaps-Akademien, Stockholm.
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Minuthan'd?lsföreningens Pensionskassa,
stiftad i Stockholm 1874.

har 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 för 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 15 åren nedsättes beloppet till
410 kr. - Delegare, som inbetalt årsafgiften under. 5 år, eger äfven
rättighet att på en gång inbetala för de återstående tio åren med 290 kr.

För att vara berättigad till pension fordras att tillhöra kassan i 20
år, hafva uppnått 55 lefnadsär och fullgjort stadgade inbetalningar.

Aflider delegare innan han tillhört kassan i 15 år, är hans enka
berättigad att inträda i den aflidnes ställe med de rättigheter och skyl-
digheter, 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 kr. när mannen tillhört kassan
i 20 år och enka är 55 år.

Efterlemnar pensionsberättigad delegare endast barn, åtnjuta hvar-
dera af dessa till fylda 15 år en årlig pension af 100 kr. Ara barnen

.flera än fyra,· fördelas ett belopp af 400 kr. lika dem emellan.
Vid 1888 års utgång utgjorde kassans tillgångar 157,697,15, hvaraf

äro påförda pensionsfonden 13f1,717,15 samt understödsfonden 17,980.
Ledamöternas antal var sagde dag 432.

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

Stockholm i Decern ber 1889.

Hjalmar Petterson,
Ordförande,

Arsenaleqatan' 2 C.
August Berg, Carl Ör!egren,

Sekreterare, Skattmästare,
Drottninggatan 60. St. Gråmunkegränd 3.

Joh. Olsson, Axel Liljeström,'
. Köpmantorget12. . Lilla Vattugatan 20.

O. W. Malmgren, Oart A. Svensson,
Svartmanqata« 20. Nedra Munkbron L

D. C. Wennerström, Gust, Wennerström;
Drottninggatan 45. Stadsgården 10.

Pensionskassans Styrelse.
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Etableradt 1867.

Stockholms Badhus·Aktiabolags
" Bad· och Gymnastikanstalter. ,

Stora Badhuset vid Malmtorgsgatan, ingång: Jacobsgatan 16.
Telefon: Bell 704. Allmänna 7380..

Nya Badhuset vid, Sturegatan 4.
Telefon: Bell 70f). Allmänna 7386.

Badtider: kl. 7 f. m.-10 e. m. (vinterhalfåret fr. kl. 8 f. m.
o Helgdagar kl. 8 f. m.-3 e. m.)

Arligen serveras 2 a 300,000 bad. ,
Romersk-Turkiska bad, för,' herrar 7-10 f. m. 12-4

och 6-10 e. m., för fruntimmer 10-12 f. m. Emellan 4-6 e. m.
kan denna afdelning abonneras extra. I

Finsk-Ryska Badstugor, såväl för herrar som för
fruntimmer.

Ang- och Varmluftsskåp, med bassin och duscher.
Varma Karbad, i 3:ne klasser med tempererade duscher af

flere slag.
Bassin- och Duschbad~ Flere större och mindre bassiner.

Lokalbad (halfbad, sittbad, ryggbad, ciikeldusch, sittdusch etc.)
Medikalabad, såsom Tallbarrs-, Sjösalts-, Lut- och Svafvel-

bad, Kli- och Maltbad, utmärkta Gyttjebad, fullständig Kt'euznacllerbe-
handling m. m.

Elektriska bad, såväl med galvanisk som faradisk ström.
Vattenkurbehandling .

. Bad i hemmet hemsändas och afhemtas efter beställning på
kontoret. ,

Möblerade rum iör sjuklingar finnas inom Badhuset vid
Malmtorgsgatan. ' .

Läkare träffas dagligen för konsultation vid något af badhusen.
Badtaxa utdelas på badhuskoutoren. Stor prismoderation vid

längre abonnement. I

Abonnementskortengälla vid Iiåda badhusen,

Mekanisk-Gymnastiska Institutet
efter Dir G. Zanders metod

l Badhuset vid Stu1'egatan 4. Telefon: Allmänna 5997.
Öppet från 1 Okt. till 15 Maj, för Herrar kl. 7,30-10 f. m. och

2,30-4,30 e. m., för Damer kl. 11-1 middagen, .
Afgift för hel säsong (71/2 månad) 80 kr., tre månader 50 kr., en

månad 20 kr. I
Tillfälle till manuel gymnastik. och massage äfvensom ele~tri.

citetsbehandling. '
För svag skolungdom ges särskild utvecklingsgymnastik till billi-

gare pris.
Gymnastiksalarne rymliga, väl ventilerade, elektrisk belysning.
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Lacave y Ca,
Cadiz.

Etablerade 1810.

IIdlrlig Illkta SPPlj~,mir
i

STOOKHOLM.
Kontor, Proflokal, Parti- och Minutförsäljning :

Fersenska Terrassen
vid Blasieholmen.

Minutförsäljnings- Filialer:

7 Kungsgatan 7,
Hörnet af Drottninggatan 63 B,

och

8 Sturegatan 8.
Nederlag:

Kungsholmstorg 2.
OBS.! Vinernas äkthet garanteras.
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J. E. Erlksons

lek. Verkstads-Aktiebolag,
Stockholm,

16 & 18 Folkungagatan 16 & 18.
Till verkar och försäljer genom Agenter i Stockholm

och landsorten

för tillverkning af alla sorters Tricotarbeten.
Dessa maskiner äro enligt Lamb's system, men med en

del väsentliga förbättringar, hvilka patenterats i såväl Sverige
som utlandet.

-Dessa förbättringar afse att fortare än hittills kunna in-
lära arbetet å maskinen äfvensom att kunna på densamma
tillverka större .mångfald af olika artiklar än på maskiner af
äldre konstruktion.

Maskinerna äro tillverkade af uteslutande Svensk ma-
teriel, och kunna alltså garanteras vara af den största möj-
liga hållbarhet.

Genom begagnande af Mönsterskifvor, som levereras
med hvarje maskin, är hvem som helst i tillfälle att kunna
tillverka snart sagdt alla sorters såväl klädesplagg som an-
dra artiklar efter endast några timmars öfning.

Försäljningsbutik i Stookholm:
Drottninggatan N:o 40, 1 tro upp.
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J. E. Eriksons
Mek. Verkstads- AktiebolagJ

Stockholm,
16 & 18 Folkungagatan 16 & 18.

Fabrik för tillverkning·· af Ångmaskiner, Arbetsmaskiner
och Verlityg, Elektriska Apparater och Instrument

m. m.'
Innehufvare af Agenturen i Sverige och Norge för

Herrar Siemens & Halske i Berlin.
Levererar och uppsätter af nämnda firmas välkända Maskiner.

Apparater och Instrument för Elektrisk Belysning,
Kra;ftöjverjöring och andra ändamål.

Försäljer från lager Siemens & Halskes Glödlampor,
hvilka genom sin hållbarhet och den 'mindre strömstyrka
de erfordra jemförda med andra glödlampor, äro de
bästa i marknaden förekommande.

Tillverkar patenterade Trecylindriga Ånamastdner,
specielt konstruerade för drifvande af dynamoelektriska
maskinfläktar. centrifugalpumpar m. m.

Verkställer Gas-, Vatten- och Ajloppsledningar
samt levererar och uppsätter Elektriska och andra
Ringledningar. .

Kostnadsförslag och öfriga upplysningar lemnas på begäran.
Bell·Telefon N:o 675. AJlm. Telefon N:o 3560.

Gas- & Va ttenledningsaffåren .
Folkungagatan N:o 24:.

AlIm. Telefon 3777.
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W. WIKLUNDS METALLF ABRIK,
42, .44 Gamla Kungsholmsbrogatan 42, 44,

STOCKHOLM.
Förfärdigar

med soliditet och af bästa materiel:

Gas-, Vatten~, Allopps-, Ång- &. Värmeledningar,
• Elektriska Ringledningar;

m Åskledningar!l td
lO Fullständig a Badru1'n, ~
lO med förbättrad konstruktion af ';'
" :eadka:rniner med Var:rnduschledning, t]§ ::E?landning;s- och Duschkranar ; , ~

LH Mätapparater för Spirituosa; ro
~ Kyrkkronor och andra Lysapparater för gas- och elektrisk belys- O
(I) ning; Prydnads- och Galanteriartiklar i cuivre poli, :1
fi samt i öfrigt alla slags II

.å Metallarbeten. m
:::: Försäljer JU
~ från lager till billigaste pris:

Jernrör, RördeIar, Kranar
och alla öfriga artiklar för gas, vatten och ånga,

Stenrör och Rörbrunnar,
samt all annan materiel för afloppsledying,

Vattenkastare, Brandposter, Afstängnin,gsyentiler,
Brandhufvud, Strålrör, Slangat,

Gasks-onor, Tak- &: Viiggm'mcw,
Kupor, Brännare, Ringlednlngsmatertel, Kakelugussmide,

Ddrrhaudtag & Dörrfjedrar,,!
. • Kläd· & Hatthängare,

Paraply-, Tändsticks- & Eldställ. I~. m. m. m.
"Priskuranter sändas på begäran och förfrågningar besvaras omgående.
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