
(vackra och välgjorda) af renaste, preparerade h&r, i alla 
färger, till de billigaste priser i riket, såsom Dam- 
peruker fr. 15 kr., LBsbenor fr. 5 kr., Flator fr. 3 kr., 
Chignoaer fr. 4 kr., Mlrknutar fr. 2 kr., lösa Luggar 
fr. 2 kr., H&rbubblor fr. 50 öre, Valkar fr. 25 öre, 
Teaterperuker fr. S kr., Fantasi- och Xostyniperuker 
fr. 5 kr., m. m., m. in. 

Bestallningar utföras skyndsamt och med noggrannhet, 
reparationer å alla slags Damhiisarbeten verkstallas tillika 
med fdrgningar. 

Alla arbeten tillverkas på silke, hvarför de blifva lätta, 
mjuka och behagliga. 

Arbeten tillverkade hos OSS, fdrgas gratis, då s& 
erfordras. 

O B 8 .  Som vi ej gifva några upplysningar om hvad 
slags arbeten den eller den bestält hos oss, behagade man 
med fullt förtroende vända sig till oss vid behof af löshar. 

OBS. Något slags imitationshår anvandes ej hos oss 
vid fabrikationen af hårarbeten. 

Brudkladsel och Damfrisering 
verkställes saval i hemmen som i 
vara lokaler. 

Kerr och Frni E. M A Lit B E R G, Ramirisörer, 
ZEKa~lranggaf  an P S  A 

vid Kungstradgarden. 

SMFVBE
Textruta
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Stockholm, 
 meddelar Olycksfnllföns&kring, Rese- 

förstikring, KomOi?zerwd Sj&- och 

OlycksfallforsLikrig2g. 

Vid enkla stånclspersonsförsäkriilgar utgår 
dagsersättning vid öfvergaende oförni&ga till 
förvarf med intill 75 öre pr 1,000 å försak- 
rii~gssummaii. - Premie för en kombinerad 
försäkring å 10,000 kronor i l:sta klass, nästa 
födelsedag 29 tir utgör pr C 55,50, pr lialfår 
30,5o. Inträdesafgift 10 kr. 

r lakarebesigtning, 

Brspremie för en reseförsäkring å 10,000 
kronor endast BO kr. 

Hufvudkontor : Drottninggatan 13. 
Aldm. ctE Rikstelefon 9P8. 



Minutliandelsföreningens Pensionskassa,  
st if tad i S tockholm 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 foretrade för personer - man eller 
qvinna -, som egna sig åt handel eller industri. 

Den årliga afgiften, som erlägges i 1 5  år, är 35 kr. - För den som på 
en  gång vill erlagga denna afgift for alla 1 5  åren nedsattes beloppet till 
410 kr. - Delegare, som inbetalt årsafgiften under 5 år, eger äfven 
rättighet att på en gång inbetala f'ör de  återstående tio åren med 290 kr. 

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

Aflider delegare innan han tillhört kassan i 1 5  år, är hans enka 
berättigad att intrada i den aflidnes stalle med de rättigheter och skyl- 
digheter, som mannen &legat om han lefvat. 

Efter delegare, som fullgjort stadgade inbetalningar, är enka be- 
rättigad till årlig pension af 200 kr. nar mannen tillhört kassan i 1 5  %r 
och enka ar 40 Ar gammal, och af 400 kr. när mannen tillhört kassan 
i 20 år och enka ar 55 Ar. 

Efterlemnar pensionsberättigad delegare endast barn, &$,njuta hvar- 
dera af dessa till e l d e  15 &r en Arlig pension af 100 kr. Aro barnen 
flera än fyra, fördelas ett belopp af 400 kr. lika dem emellan. 

Vid l890 års utgång utgjorde kassans tillgångar 194,544,7s, hvaraf 
äro påförda pensionsfonden 172,388,m samt understödsfonden 22,156,~.  

Ledamöternas antal var sagde dag 408. 

De af Kongl. Maj:t och dfverståthållare-~mbetet faststälda stadgar 
tillhandahålles och anmiilningar om inträde i kassan emottagas af Styrel- 
sens samtliga ledamöter. 

Stockholm i December 1891. 

Hjalmar Petterson, 
Ordförande, 

Arsenalsgatan 2 C. 
August  B e r g ,  Carl A. Svensson, 

Sekreterare. Skattmastare, 
Drottnin.ggatan 60. Kåkbrinken 22. 

Joh. Olsson, A x e l  I j i l jeström,  
Xopmantorget 12. Lilla Vattugatnn 20. 

O. W. N u l m  yren,  &?art Örtegren,  
Svartmangatan 20. St. Gråmunkegrand 3. 

D. C. Wennerström,  Anders  Antoni ,  
Drottninggatan 45. Vesterlånggatan 10. 

Pensionskassans Styrelse. 



E t a b l e r a d e  1810. 

1 

STOCKHOLM. 
Kontor, Proflokal, Parti- och Minntförsaljning: 

persesska Terrassera 
vid Blasieholmen. 

Minutförsaljningslokaler : 

Drottninggatan 63 A, 
Stora Radstugatan 50 (norr) 

och 

8 Sturegatan  8. 

N e d e r l a g :  

2 Rungsholmstorg 2. 

O R S.! vinernas akthet ?e aaranteras. 



Briinbyrlrngatan 2 (söder). 

Etabl. 1863. 

Til lverkning af: 

Prima raffinad i sorterad topp, 

Bitsocker m. m. af Colonial-rhsocker. 

Telefon: Riks- och Bell, Allan. 34 10 $ 31 10. 

p. 

(etablerad 1849) 



47' Drottninggatan 4 

Etablerad B 860. 
Allm. Telefon 

Schalar, val stickade Tacken. 
- -- 

-p 

& am g@z@gzeae 

Gamla Kungsholmsbrogatan 
Rikstelefon 5 6 4 .  Allm, telefon 44 17. Bell telefon 944. 

Verkställer bogsericgar och varutransporter riied pråmar, 
såvd  i Mälaren som Saltsjön. 

ITthyr Bngare och pråmar. 

Upplag och försäljiiing af tegel, sand och grus. 

Utför nybyggnader och reparationer af slupar och prå- 
mar vid Sätra varf. 

Allm. telefon 352 44. Be71 telefon 19 83. 
3 



Innehafvare af 

ommissionslager 
S'X'OCXZZOLM, 

30 Fredsgatan 30. 
Försiiljer fran lager : a 

Manometrar, Vakuummetrar, 
Kontrolllmanometrar, 

Hydrauliska manometrar m. fl. 
4&- --- 

Kranar och ventiler. 
-p *--- R 

All slags ångpannearmatur. &\ 
++- t 

Flestarting-injektorer, Fyrapendel- e 
regulatorer, Pulsometrar, latare- 
och Profpumpar, Indikatorer & 
vattenmätare, Kondensationsvat- 

tenafledare in. m., m. in. 
*p- 

Petroleuni-Hotorer, Lampfotogen. 
am+----- 

Egen verkstad i Stockholm. 
Reparationer af Manometrar, Vakuummetrar samt 

-A 

injektorer, utföras omsorgsfullt och billigt. 
+@+p 

Enda guldmedalj, Göteborg 189 1 .  

silfvernisdalj, Viborg 1887. 

'L. 
) silfvermedalj, Stockholm 1886.  u 



p h i n s  I I  i w. \?pn*qn l e  B#? 

F* ' 3 1  
född Ohlsson, 

Prisbelönt 
ookholrn, ( 

Stockholm 1866. I/ N:o 1 Klara Östra Ky~kogiita, 
förfärdigar alla sorters 

Guld-, Silfyer- och Silkes-Broderier, 
såsom Messhakar, Antipendier, Kalkdukar, Bokpallar, Hand- & Psalm- 
böcker, Fanor, Standarer, Vapen, Ordensdekorationer, Uniformer, Scha- 
braker, Möbler, Kladningar, Monogrammer, Bokstafver till Dlössor, Krans- 
och Bukettband m. m. Beställningar ii Prestkappor, Mess-skjortor och 
Altardukar emottagas afven. 

Broderier transporteras och renoveras. 
Lektioner gifvas per timme, månad, eller längre tid. Eleven f%r 

dervid uteslutande sy å egna arbeten, samt rita och uppsatta desamma. 
Allm. Telefon '7% 557. 

Lager af 

Normal-Lakan, 
Örngått, 

Kamel-Filtar, 
Sof-Rockar, 

Kragar, 
Manschetter, 

Kravatter, 
Hängslen, 
Garner, 

Platina-Lampor, 
Ozogen. 

Prisbelönta med 6 Guldmedaljer. 
Illustrerad Katalog grafis. 

I Fabriks-g eder la^ hos: C. Vidingbofl,' 
19 Drottninggatan, Stockholm. ' 



patenterade och prisbelönta vid 7 verldsutstallningar, utmärkt 
vitsordade af framståelide rnedicine professorerna 

Lister (Ediriburg), Rlosetig-Rloorhof (Wien), 
Mesterton (Upsala) m. fl. 

I 

Amykos bQr Toiletten, 
Koncentrerad Amykos, 
Enkel & Dubbel Aseptin. 

Koncentrerad Atnykostvål, 
~ k t a  Aseptintvål, 
C!ycerintvil, 
~ictoriatvål, 
baoponaxtvål, 
Pandeltvål, 
reedicinska Tvålar m. 111. 

Varnas för efterapningar. 
Till salu hos alla val försedda Handlande och Apotekare. 
I ~ a r t i  hos 

hmi! ~ r e t i r i ~ ~ s ~ n ,  1 

l 
l 

Agent för Henrik Gahn's Aseptin- 
Amykos-Aktiebolag. 

Kontor och Lager: Telegrafgrand 1. i 
Allm. Telefon 53 18. l 



42, 44 Gamla Kuiigsholmsbrogatan 42, 44, 
STOCKHOLM. 

med soliditet och af hasta materiel: 

Gas-, Y at t en-, Aflopps-, An - Sr Hirmelednin 
Elektr iska Bingledningar,  - 

&skledli-i~Yag-ar, td 
Fullständiga 23adrvbm, (D 

F' 
l-' 

med förhattrad konstruktion af 
Badkaminer nied Varmduschledning, h 

Blandnings- och Duschkranax; (D 
b= 

Ngtapparater och Piimpar för Spirituosa; (D &-h 
Kyrkkronor och andra Lysapparater för gas- och elektrisk belys- O 

ning; Prydnads- och Galanteriartiklar i cuivre poli, p II 

samt i öfrigt alla slags 
U) 

Xetallarbetexr. [il 
m 

F6rsäljer 
fran lager till billigaste pris: 

Jernrör, Bördelar, Kranar 
och alla bfriga artiklar for gas, vatten och anga, 

Stenrör oclz Rörbrninnczr, 
sanit all annan mater~cl för afloppsledning, 

Vattenkastare, Brandposter, dEqt%ngningsventiler, 
Brandhufvitd, Strilrör, Slangar, 

Gcr,skronor, Tak- & Riggayrnar, 
Kiipor, Brgnnare, KiinglediiiiigsmaterM, Kakslugs~ssmide, 

Dörrlzaizdtag & Dörrfjedrar, 
Kliid- & Hattiniingare, 

Paraply-, Tändsticks- & Eldställ, m. m. ni. ni. 
Priskuranter s indas p5 begiran och förfragningar besvaras omg%ende. 



Fabrik: Hollandaregatan 6, 

Allm. telef. 105 82. 

Kontor och postadress: Floragatan 18, N. 

Försäljning i parti och minut. 

Agenter  a n t a g a s .  

Gas-  & V a t t e n l e d n i n g s e n  t r e p r e n ö r ,  

Koiitor & Verkstad: 

S 316stersa.iazueZsgatan S. 

Verkstaller 

Gas-, Vatten- & Afloppsledningar, 
Ringledningar 

samt reparationer der;, och i öfrigt alla sorters 

Jern-, Koppar- & Metallarbeten. 
Rikstelefon 526. Allm. Telefon 85 49. 



utför Plåtslageriarbeten, Taktackningar med koppar, 
skiffer, zink samt galvaniserad och svart plåt. 

Spis- och kaminrör, Röksugare, Takstrykningar och 
Reparationer m. m. 

Förfärdigas alla sorters Bleck-, Koppar-, Zink- och Mes- 
singsarbeten, samt alla slags Metalltryckning. 

Rustningar m. fl. arbeten för teatrar, Skylt-, Gatu- och 
Jernvagssignal-Lyktor, Lampor, Fotogénkök och 

Kokkärl m. m, 
Badkar och Daischapparater. 

Förtenning med rent Engelskt tenn alls dagar. 
OBS. Beställningar från landsorten emottagas. 

24 Master-Sam uelsgatan 24. 



(onst- och Skönfar 
emottager till fiirgning eller tviittning allting, höraride till 
Herr- och Damtoiletten, och garanterar för ntmiirkt viilgjordt 
arbete. 

Rockar, 
Byxor och Västar, Möbeltyger, Schagg, 
Schalar och Baja- Hattar och Plymer, 

derer, 
Borddukar, 
Kladningar, Kappor, 
Halsdukar, m. m. 

OBS. Herr- och Damkliider behöfva e j  söndersprattas. 

Alla slags siden fiirgas utniiirkt val (A la Resort) och erhiilla 
tygerna ett  vackert och nytt utseende. 

Postadress: f. d. Risack. 
Bodar : Drottninggatan 53. 

Kornhamnstorg 61. 

Fabrik och Mottagning: Grefthuregatan 30 a. 

Order Bfr&ia Landsorten expedieras sl~ynds,zinl. 



finnes stort lager af: 

Dörrar, Foder, Socklar, Listverk, 
Brader, Golftra, Karrntra 

111. m , m. m. 

Dessutom tillverkas alla sorters Byggnadssnickerier 
och allt livad till el1 snickerifabrik hör. 

Telefon 40 Y$. 
-- -- 

p p -- 

TAPET-MAGASIN 
Stockholm 

Tapeter & Barder, 

Rullgardiner & Cornicher 

ni. ni. till liigstt.? priser. 

l 

Allm. Telefon 64 58. 
l 



5 Vasagatan 5. 

Partilager af 

Riks- & Allm. telefon 76 60. 



Kontor & Magasiner: 3-5 Bredgriind, 

samt sillupplag under Södra Uppfartsviigeii &lalarstraiid, 

Stockholm,  

innehar standigt Zager af 

såväl Svenskt som Finskt Smör samt Lax, 

Ost, salt Far- och Oxkött, Sill och Tjära. 

Allt till lägst gällande partipriser. 

Rikstelefon 550. 

Allm. Telefon 20 67 
samt anknytning under sainma nuinmer till bostaden. 

Till Sillupplaget Allm. Telefon 301 54. 

Telegrafadress : Smöraffiiren, Stockholm. 

Under den kalla årstiden äfven Fogel. 



AKTIEBOLAGET 

STOCKHOLM, 

14 Lilla Nygatan 14, 

emottaga order p& alla sorters PorsZiqz, soin tillverkas vid 

sisom : 
Bordserviser, akta (Opuk), halfiikta (Ironstone Chiila) och 

oakta (Fajans) ; 
Kaffe- och Téserviser, akta, llalfiikta och okkta; 
Tviittserviser, af inanga olika slag; 
Parian-Porslin: 
Naj olika, Ungers1~-0161 j olika och Moss-Raaj olika. 

Dessutoin tillverkas: 
Eldfast tegel af alla vanliga diinensioiier samt extra efter 

bestiilliiing. 

Priskurailter tillhandali%llas p& kontoret i ofvailnainnda 
hus, der Proflager afve11 finnes, som hålles öppet hvar- 
dagar klockan 9-5. 

Detaljförsaljning : i Herr C. J. Ahlqcists försäljningslokal 
i det s. k. Palnzeska huset, A?o 2 A vid Kungst?-cldgi~dsgalan. 

och i Herr J. Alf Bj6rli1zgs i huset AT:o 13 vid Mc'ilartorget. 



S T O C K H O L M ,  

Kontor: Kungsgatan 24, 

33 Bryggaregatan 33. 

Riks- Telefo?~.  

Allin. TeZefolz 52 68. Bell Telefo~a ii 66. 

Lager och försaijning af: 

TBAVAEOR, Hyfladt golfträ, Hyflade bräder, 
Foder, Socklar, Paneler, Karmtrii, Bagträ, 
Lister, Ohyflad Plank och Grader, Låd- 
bräder, Reglar och Läkt m. ni. 

DORRAR, Enkel- och Deuxbattants-, Hel- och 
Halffranska, Garderobs- och Jalousi-dörrar 
i vanliga storlekar. 

CEMENT, 1:ma Portlands-Cement. 



utför alla slags uppdrag, som röra upprättandet af tabeller, 
tabellariska öfversigter och diagrammer, pensions- och lifforsak- 
ringskalkyler, uppgörandet a f  reduktions- och förvandlingstabeller, 
sifferrevision af räkenskaper, korrekturläsning af siffertabeller, 
beräkning af siffervgrden efter uppgifna formler, utdrag af siffer- 
uppgifter ur utländska arbeten m. m. Uppdragen mottagas af 
Professor R. Rubenson, antingen efter öfverenskommelse per tele- 
fon (Allm. t. 44 03) eller i lians bostad, Kungsgatan 31, 2 tr. upp, 
der han träffas före I O f. m. och efter 4 e. m. Äfven från lands- 
orten emottagas benägna uppdrag, om bref härom ställas t i l l  

Prof. R. Rubenson, 
advess : Petenskcqs-Akademien,, Stockholm. 

Etablerad 1869. 

Förfardigar alla slags 

Fruntimmershårarbeten. Brudkladsel arrangeras. 
Obs.! Gammalt hår emottages till fdrgning efter ny metod, 

af mig personligen i utlandet inhemtad. 

n Biblioteksgatan n 
d Obs.! I hörnet af bläster-Samuelsgatan. d 

a \ l! i 
\li Allm. Telefon N:o 70 18. 'L 



32 Drottninggatan 32. 
Stort urval af 

1ZZ~crni~mations7cam,ime~~, 
RuZZkan%iner, 

Expresskavniner, 
T a k -  & BordsZ(x+npor, 

Ljuskro;i;tor, 
Cuivrepoli & Bronscxrbete~z. 

32 Drottninggatan 32. 

Knapp- och PetalIvarufaabrikanter, 
Specinlité: 

och 

28 Regeringsgatan 28, 

STOC3;r,XOLM. 

Allmänna Telefon 51 30. 



Berikttig ad 
att utföra ledningar för anslutning till 

Stockal~lms stads Kabelnat. 

Kontor  och Herkstad: Teatergatan 6, Blasieholaen.  
Anordnar 

Elektrisk belysning och kraftöfverföring. 

Försälj er 

Elektriska belysningsartilrlai; sasom 
Glödlampor, Kolspetsar, Kronor, Väggarmar, 

Kupor m. in., m. m. 

Agentur för 

D:r G. de Lavals cornbinerade Argturbin och Dynamomaskin. 

Generalagentur för 

S. Bergmann & h i s  patent. tubsystem, 
för elektriska, ledniiigaïs inlaggande bakom putsen 

och 

Hochs patent. fliitade dynanioborstar. 



16 Lilla Nygatan 18. 

Nederlag af Lessebo pappersbruks tilluerliningnr: 
Haridgjordt Protokoll- och Skrifpapper (Biliiipaii), 

)) Postpapper 4:o och 8:o, 
1) Ritpapper. 
1) Obligatioiis-, Aktie- och Vexelpappei*. 

Masltii-igjordt Post-, Xkrif-, Tryclr-, Lask-, Olifaiit- och 
Karduspapper. 

Specialitet: Rent animaliskt liiiiniadt lumppapper, fritt 
från fran~inande inblandningar. 

Erhöll f6rsta priset vid Alliinailna Skandina- 
viska Industri-Utst%lllriingei~ i H8penliaiiin 1858. 

Fabrikens papper finnes hos alla viilfournernde pappers- 
liaiidlare. 

@T &ZWrn)o w o 
- -- -p- 

-. - - -- 
P----- - 

S T O C ~ ~ Q L a k a ,  

5 Klara Norra Myrkogata 5. 

Maskiner för alla yrken. 
Specialmaskiner 

för uppdrifvaiidet af ilya industrigrenar iiioia Sverige. 

Gas- och Fotogenmotorer. 

Obs.! 15 Medaljer % niaski~iutstiillningeii 1886. 
Obs.! Första Pris, Silfverii~ednlj, för ETilles Motor Göte- 

borg 1891. 

rl'clegrafaciress : Xorn+izo~a. Sto~iihol+~?. 

Allm. Telefon 69 20. 
4 



KJic,18i,ndslra annonser. 
Fran I?r;trikrike. 

-- 

I%OTANDE AP STAMXISG. I FRO- OCH BLOMSTERHAX»- 

Doktor CHERVIN, 1 L h R E .  

82 Avenue Victor ~ u g o .  PARIS. , D A V Y .  
I Hederspris - Guld- ocli silfvermedaljer. 

Auxerre, (Yonne) France. 
Vackert pieiissirkt rorit, gulockra f r j i n ' ~ ~ ~ ~ ~  FRERES, i Cognac 

Bourgogne 
I (f. d. firman Julrs  L a m é  C:ze). 

VIS O CH SPRITDRYCKER.  

PLANTSKOLA. 

Mycket stor odling af köksväxt- och 

Grundat1 1865. 
- 

P 

DROGUER. 

L'HOMNE (F) Maison Esclavy, blomsterfron. 
Otllzng enligt kontraht. 

Rouen (France). i La Hohalle, (Mainc et Loire). 
Specialitet Fina liner, champagne och 1 - -- 

p - - - 

lilroier De fornamsta franska ryska 
ocli hollandska diplonier. COGNAC. 

Likor 3Iont-Dore ChainpagiieTour-Eiffc.1 
f i tzska ngentei nutagns. 

- -- G A Y  1 Cognacsfirma RENAUD i Cognac. & C:ie 
F ~ R G E R .  1 Firman antager nitiska agenter. 

LEGROS FIAT e t  LEAU.I, -=- P- p- P- - - 

innet iaf~~aie af  plantsl<ola vid La pyri- ILesault. Drogiier for destillatorer och 
midp-Trelaze pr+s - .  Allgers (Maine-et- 1 sockerbagare. hollandsk ci~racaii. aoel- 

Loire). 1 sinblorn-parfirn; specialitet: Mandnin- 
Särskild odling af unga triidplaiitor af gar för bitter- och alla slags likörer; 

alla slag: friikttriid, skogstriid, rosen- I uppfinnare af en liatenterad maskin för 
buskar, rhododendrum, kamelior etc. apelsin- och curaqaumkalning. Rue de 

ICatalog N:r 16 sändes på begiiran. 1 la Verrerie, 38. Paris. 
-- -- -- - p - - - -- - - - -- - - 

FABRIK F O R  POSIT IV  AF ALLA SLAG. 
Metlaljer af 1:sta klassen vid Verlciszctstulininganze i Paris. 

AFFAREN G R ~ N D L A G D  1840. 
/ 

BNGFABRIK: 
PARIS - Avenue Daumesnil, 166 - PARIS 

LObTDON 
150, Great College Street - Gamden Towlz. 

SPECIALITETER F O R  DANSLOKALER OCH MARKNADER. 



G. HERMANN t DEBATISTE'S FORENADE VERKSTADER. 
G R U N D L A G D A  1830. 

Kuvarailde iiii~eliafvare : E D, G R E 1 S S ,  Koilstrulrtör och Mekaniker. 
Rue de Charenton 162, PARIS.  

UPPFINNARE af maskiner för chokolad. 
tillverkning. 6 Hedelsdiplom, 10 Guldme- 

& Vid Ver ldsutsta l ln ingen i Paris 1889: 2 G n l d » ~ e < t ~ l . j ~ r .  

Sp ec i  a l i t  e t: hbaskiner för tillveri~niag a f  Chokolad, 
Färger, Tval, Tryckflirg, Glasmastarkitt. 

Uppsatt mer an 1800 chokoladfabriker och s8lt Elfva tusen maskiner intill den 
31 december 1886, - IHustrerade kataloger sandas gratis. 

- - -  - 

F, d, Pirman A, EMFER Jeune, E z p o ~ ~ t ~ o n e n  z h 
Paqzr 4889 1 

T<rl?.?ba meilaljer Ile h'ogsta belö- 
i guld, silfver och Innehafvare: ningar tilldelade 

koppar 

Ilede? sdtplonb. RnyRqlFq s !  V!VEz f i  G:i(o# %:::"C firman. 

16 Rue du Buisson 8:t Louis 16 ,  - PARIS. Klass 66 

Flyttbara ocli fasta ässjor, blåsbälgar, ventiler, luftpumpar, smidesdelar I 

och smidesverktyg. 

Ässjor och specialtanger 

för bandsågar. 

i. Flyttbara ässjor. 
Det basta system med 2 bläster, 

Blåsbälgar. Rcrlig härd för tillfórande Iiiften midt p i  eller fran 
Den nyaste, enklaste och yp. sandsagar. sidan. -- Att anviindas vid bruk. 

persta modell. 1-'lera storlekar Kan anbringas p % v a n  P% dessa issjor  kan bredvidsta- 
motsvarande alla olika behof. liga ässjor. ende rörliga hZrd anbringas. 



Aktiebolag. Kapital 5,133,800 Fgachncs. 

L A  FERTE-3011s-JOUARRE 
(Seiile-et-Marno, Ersnlirike). 

De högsta belöningar Hedersdiplom Amsterdam 1883. 

vid alla stora Hedersdiplom rid d m  inter- 
u:~tioiiell~~ ~itstillningcn Gir 

utställningar Iwarn- ocli bagerirörclscn 
i Paris 1885. 

i Frankrike och Guldmedalj Paris 1889, deii 
Iiugsta belöiiiiig, som 6illdelarles 

utlandet, li~~ariiiudustriei1. 

Cyli~irlcr-Kvarn (holl indsk kvarn). 

JiTARNSTENXR iif 1)riiiia sort 
till a11 slags sadesmaliiii~g. 

E'orlsattrad till~erltniiig. 
FUJ~LSTANDIG FINNAL- 

KIKB riiedels 
Diaiizant-~andsl il .f vor. 

IKKEDR'IKG och 01IBILL)- 
SISG af ICl'ilRl'u'AK 

med 

livarilsteiiar och cylinder- 
k\-arilar (l~ollai~dska). 

A L L A  S L A G S  K ! / A R W R E K P I S I T A ,  



- 53 - 

2 silfverrnedaljer från den internationella utstall- 
ningen, Paris 1889. 

43 medaljer frhn utstalliliilgar i Frankrike och utlaildet. 
Silfvermedalj från den internationella utställningen, Paris 1878. 

FNFER & SES  F 
Patentinnehafvare. 

10 Rue de Rarnbouillet 10, 

med dubbel bliister. Flyttbara ässjor 
inecl ciubhel blaster. Roterande ba- 
lanspadrag. Blåsbälgsrör af olika 
slag. Gjutjärnsugnar, som lätt kunna. 
tagas sönder, mcd 1-4 härdar. 

-. ~ - 

k ?  Smidesverktyg, 13. iii. 
4. ~ ~ 2 3 3  

Bo.-. 
P- 

-" 

Priskurant sandes på begäran frahco. 



Areal. Bute Docks upptaga en yta af 111 acres och kunna ernottaga de 
storsta fartyg. Inloppet till Dockorna a r  latt och val slrgddadt, och Caidiffs redd 
erbjuder det basta skydd med fortrafflig ankargrund. 

Maskinerier och apparater :tro af yppersta bcskalleiiliet. Mcdels Lewis- 
Hiinters patenterade flyttbara kolkrannr kan ett fartjg lossa och lasta i tre 
eller fyra luckor pa en gang Dessa kranar hafva inlastat i ett  faityg 6,817 
tons p% 20 arbetstiinniar. 

Mngasiner och skjul för transitogods. Bekramx aiiordningar for maga 
sinering af spanmål, viktualier etc. for tilllnederlag eller fritt. 

Yarfsiitryiiime och upplagsplatser. Omfattande anordningar aio gjorda 
for upplag af hjnlkar, plank jarnmalm etc Timmerdammarne Iiålla 28 acres i 
ytvidd med jfirnvlgsförbindelser At alla hK11. 

Lgttliet för fartygsreparationer. Har finnas 5tta särskilda torr- ocli 
bassindockor, rarierande iipp till 600 fot i langd, med sarskilda tillhoriglietcr, 
ocli en allinHn torrdocka, 000 fot lång. Afven flera niekaniska verkstiider. 
Skeppsegare ha sålunda tillfalle erhålla koslnadsforslag for reparationer af 
alla slag. 

Jfirnvagsförbindelser. Cardiff ar den iiatiirliga hamnen for Birniingliain 
och Midland-distriktet, i det London Sorth Western-, Nidland- och Great 
7TTestern-jarnvagsbolagen erbjuda direkt kommuriikation från fartygets sida 

Dockafgifterna. Dessa stå rnycket under de större engelska Iiaiiinarncs 
inedelpris Fartjgen kunna i allmanliet erhålla ntgåendc frakt till livaije hamn 
i verlden, kltarigenom Bute Uocks afven ei bjuda fordel for iniport, enar fartyg 
ej  behofva byta orn hamn. 

Trafik. Bute Docks oppnades ä r  1539 och iinport ocli export Iiafva gestal- 
tat sig 

Impoit  Export Summa 
n r  Tons.  Tons  Tons 

1840 451 45.691 40.042 

Boskapsinförseln. Bute Ilocks iiro de enda clockar i Syd '\\'ales: soni 
hafva tillstånd af Board of Trade (Konimersekollegiuni) att  landsiitta utländsk 
boskap. Förtraffliga boskapsskjnl och slagterier äro uppförda i niirheteii af 
varfvet rid @upaste vattendockan med dit ledande järnväg, beredande förbin- 
delse å t  alla delar af landet. 

Slagterivaror etc. God plats finnes för upplag af kött, etc. 
Cardiff intager nu platsen såsom den förniinista hamnen i de förenade 

konungarikena i afseende å till friimmande länder och de Brittiska kolonierria 
utklarerade varor, och iir den yppersta hamnen i verltlcn i afseende å utförsel 
af stenkol. 

OBS. Bute Doeks äro de enda dockor inom staden Cardiff. 
Fartyg, soin begagna Bute Docka, b e s v r a  härigenom sina redare och kap- 

tener den tidspillan, som fororsakas genoni farder mellaii fartygen och konsuler, 
köpmans och niaklares kontor, banker, tullen, postkc~ntor o. s. v., hvilka alla 
ligga i niirhitten af Bute Docks. 

Fullständiga upplysningar i alla areiiden lemnas beredvilligt, orn anmälan 
göres till 

The Bute Docks Company, Cardiff. 




