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738 Föreningar och Ball~kap in. ID. - Bolag. 

&faterialförvaltare: Wikliind, Ant. 
Ofning ifveii oin vinterii i forhyrd lokal. 

Fotografiska Föreningen. 
St!jrelse : 

ordförande: Gyldén, Hugo. 
Ofriga ledan~öter: IIasselqvist, .k., sekr. o. 

skattmist.; Blom, Emil; Palmgren. H. E.; 
Scholander, Sren. 

Organ: Fotografisk Tidskrift' Redaktör: 
Roosval, Albiii. 

Positivistiska Samfundet. 
(Hotel W6.) 

Styrelse : 
Föreståndare: Nystrom. A., d:r. 
Förvaltningsråd: ~ 'esteïlnnd, C.; Carlsson, 

J. E.; Rerggreil, C. : Sjöblom, C. A. 

Israelitiska Ynglingaföreningen. 
Förenineens andamil: a t t  understödja 

till ~toclih$nis kommun höraride personér 
af Mosaiska trosbekanilelsen, hvilka egna 
sig å t  vetenskapliga studier, å t  slöjd eller 
haiidtverk; a t t  bereda ntvag för medel- 
l?sa judiska barn till erhallande af reli- 
gions- och elementarundervisning m. m. 

Styrelse: 
Ordföraiide: Hirsch, Abr. 
Sekreterare: Geber, Hugo. 
Kassaförvaltare: Nachinaiissoii. hb r .  
ofrige ledarnöter: Levertin: Alfred; Iiirsch, 

(hea r .  

Israelitiska Sjukhjelps- och Begrafnings- 
Sällskapet. 

Styrelse: 
Lublin, J.; Narcns, I.; Hirsch, O.; Riigheinier, 

L.; Meyersori, H.; Davidson, R., fru; 
Bensow, Id., frn;J acobsson,Augusta,fiöken. 

Lakase: Le7-ertin, Xlfr.; Lundin. A. IT. 
--p 

Sveriges Brefdufveförening. 
Adr. o. Dnfslag: Egl.  Pontonier-bataljoneii. 
Skyddsherre: H. 3I:t konung Oscar II. 
1:i hedersledamot: H. K. R. Kronprinseri. 
Hedersledainöter: Leijonhufvud, B. A., frih.; 

von Otter. C. G.,  fr ih. ;  Rappe, h. och 
Palmstierna, N. A. II., frih.; Virgin, C. P. 

St?/i-eZse : 
Billmanson, A.; af Pctersens, H.; Elliot, O.: 

Ridderstad, W.; Berggren, L .  och Kilöppel, 
1. G. 

Styrelsesuppleanter: Lagercrantz. C.; L(iweii, 
C. 9. W.; Eu'illserg, O. 

Sekreterare: Lagercrantz. G. 

Bolag af  allmHnt intresse. 
Stockholms Utskanknings-aktie-bolag. Ofrige 1ed:~möter: Alingren. O.: Siilstriiiii, 

Styrelse: / Otto 7%. 
Ström, K. R.. ordförnrldc; Lundrall, A. och 

Rnbenson. J., veilistillande direktörer; 
Hamberg. h'. P . ;  Wa!!in. AT. F. 

Stadens ombiid hos bolaget: Hedil,, S. A, 
Tjensternan: 

Rehn, S. J . ,  kontrollör; Melin, E. bokhål- 
]are; Forsberg, E. och Josephson, J . ,  
biträden. 

Stockholms Nya Sparvags-aktie-bo'ag' 
Direktion: 

Ordförande: Leijonliiifvnd. B. h., friherre. 
Leclarnijtei: Friinckal, E.: Philipsoil: C. D.: 

Wiliblad, S. H. 
Verkstilla~icie direlitör: Briinskog, J. A. 

I h  r r i e r r ~ a ~ ~ e  : 
Wahlboni, Axel. 

-. 

Stockholms Södra Spårvägs-Aktiebolag. 
Styrelse : 

Ordförande: Telsnder, E. 
Verkställande direlrtör: Lindvall, C. A. 
Kassadirektör: Biickström, J. A. 

Kamererare: Bergström. Aiig. 
Kassör: Indebetou, I. D. W. 

Södra S~årvägarnes Trafikaktiebolag. 
Styrrlre: 

Ordförande: Arwidsson, Th. 
verkställande direlctijr: ~ ~ d t ~ ,  J, 3 ~ .  
~ ~ ~ ~ ~ d i ~ ~ l ~ t i j ~ :  Backström, J. A. 
Ofrige ledamöter: Alnigren, O.; Lindvall, C. 9. 

--- 
Allmänna Omnibus-Aktiebolaget. 

Styrelseledamöter: Ostrand. Herman; 
inark, G. E.; Iiinberg, Harald. 

~ - ~ ~ k ~ t . . l l ~ ~ d ~  direktör: \jrestermark. G,  E. 

Stockholms Bell-Telefon-Aktiebolag. 
Styrelse: 

Elingenstiernn, g. G., ordförande. 
Xyström, Carl; Alonteliiis, W.; Egnell, Einil; 

Hallén, Carl, verkställande direktör. 
Snppleanter: Bråkenliielm, P. J.; Ceder- 

gren, H. T. 
Stockholms Allmänna Telefon-Aktiebolag. 

,Siyrr/.se : 
Abeliii, G. E.; Xonteliiis, W.; Hasselberg. 
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Tidningar och Tidskrifter i Stockholm samt deras redaktioner, 

- - 
Bolag. - Tidniiigar och Tidskriftar 111. m. (30 

B.; Kleiliining, V.: Cedergren. IT. T., 
verkställande direktiir och iifveringeniör. 

--- 
Stockholms Badhusaktiebolag. 

(&Ialrntorgsgata 3; Jakobsgatan 16; 
dturegataii 4.) 

Styrelse: Pris, G.: Frestadiiis. d. TV.: Fro- 
stadius, Otto. 

Verkstallaiide direktör: Curuiian, C. 
Ilamererare: Eergrnan, E. W. 

Aktiebolaget för  Fruntimmers Sim- och 
Bad-inrättningen vid Skeppsholmen. 

Styrelse: 
Ordförancle: Borg, O.  E. 
Ledamöter: af Klintberg,F.;Leyoninark,J.L. 
Kassaförvaltare: Strehlenert, A. JT. 

I. Dagliga Tidningar.  
Aftonbladet. 

Utkomiiier hvarje helgfri dag. 
Byrå, kontor och expedition: n.  Klara vextra 

Kyrkogata 1. 
Hiifvudredaktör och utgifvare: Sohliilan, 

Harald; mottagningstider: kl. 9 - 10 f. nl. 
samt 3 - 4  e. m. 

Redaktionssekreterare: dlcléii, Glist. A., mot- 
tagningstid kl. 9-3. 

Ordinarie medarbetare: Blanche, Thore; 
Cederschiöld, 31.; Leffler, J . ;  Lindgren, 
Adolf; Lindgren, Hellen; Moll, V. ; Nor- 
densvail, Georg; Rehnberg, ,4. H.; Svensen, 
Emil: Walliii, A.; Wallis, Ernst;  W&hlin, 
K.; vor1 Ziveigbergk: h.; von Bweig- 
bergli, 0. 

Korrektiirlisare: Psilander, d.; Kordliiv, I. 
Kontoret: Kassör: Lalin. Sani; Bokh%llare: 

Widegren, E. 
Faktor for tryckeriet: Andersson, P. O. 
Pris:  12 kr. för helt  ar. 
Annonspris: Stora uppl. 1z1'3 och 15 Öre 

efter texten, 20 öre före texten. Lilla 
uppl. 10 öre efter texten, 15 öre före tex- 
ten. Båda uppl. 25 öre. För veckouppl, 
25 iire. Vid irifiörande af annons i alla 
uppl. leii~nas rabatt. 

Riikenskapskontoret: Kassör: Ögren, C. A. 
Bokhallare: Strkhle, C. G. 

Expeditionen: Olihn, Anna; Flodström, 
Frida; Rodhe, Hildegard; Pisani, &I. och 
Holrnströni, J. fröknar. 

Annonskontoret ' i staden, 3Iyiitgatan I h: 
R,egnvall, Emelie, fru; Regnvall, Anna, 
fröken. 

Faktor för tryckeriet: Hagliind, Axel. 
1Iaskinmistare och förest. för tidningsut- 

delningen: Higgbloni, C. F. 
Pris: 12 l a .  för Iielt ar: lösnummer 5 öre. 
Annonspris: 12',3 öre. 

Nya Dagligt Allehanda. 

Utkonimer hvarje helgfri dag. 
Byra: Stora Vattugatan 18, öppen 9-4. 
~ - ~ f ~ ~ d ~ ~ d ~ k t ö ~  och ansvarig u tg i f~a re :  

~ j ö ~ ~ l ~ ~ d ,  J. A., triiffas i redaktionsaren- 
den alla helgfria dagar kl. 1-3 e. m. 

Redaktionsseltreterare: Hallgren, E. G. 
Ständige medarbetare: Neander, J.; Axels- 

son, A.; ~ i ~ t ~ ~ i ~ ,  H.; Dumrath, O. H.; 
Linck, J.; Suntlin, E.; r<ling; Sv.; Ihrman, 
~ h . ;  unée,  0.; ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ,  K. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ ~ ~ ~ ~ i ~ :  pr år 20 kr. Annons- 
pris: före texten 20 öre, efter testen 15 
iire p r  finstilsrad. 

Dagens Nyheter. 
Egare Dagens Nyheters Alrtiebolag. 

Utkomnier hvarje helgfri dag. 
Byrå: Regeringsgatan 28 A. 
Bedaktor och \-erltställaride direktiir Yult 

Post- och Inrikes-Tidningar. 

Utkommer hvarje helgfri dag. 
Lokal: Riddarholmen 6, (P. A. Korstedt & 

Soners tryckeri). Redaktionsbyrh öppen 
von Steyerii. Fr .  

Styrelseledamöter: TVall, R.; Seberg, Alb. 
Medarbetare:Blumenberg,Rob.;Brag,Jonas; 

Chrysancler, T. O. B.; Geijerstani, G .  af;  
Kjerrman, Fritz;  Seberg, 41b.; Sjöberg. 
Viktor; STensson. S.; Shimgren, J . ;  Zied- 
ner, E. 

Korrekturlisare: Felldin, Georg; Werner, 
Louis. d 

9-4; annonskontoret öppet 9-3. 
Hufyudredaktör och ansvarig utgifv.:Strand- 

berg, Paul, kanslisekreterare; träffas alla, 
söknedagar å byrån Id. 10-3. 

Ordinarie medarbetare: Holmblad, Runo, 
(som niider hufvudredaktörens franvaro 
svarar i angeliigenheter, som röra tidnin- 
gen); Rydberg, Carl Henr.; Lodin, A. E. 
O.; Strandberg, Carl; Kindberg, Axel; 
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760 Tidningar och 
Rallén, Birger; Stejii, Robert: Olander. 
II., m. fl. 

ofrige medarbetare: Wirsén, C. D. af: 
Ljunggren, Gust.; Nyblom, C. R.; Hilde- 
brand, Hans, m. fl. 

Pris:  15 kr. for helt  år. 
-4nnonspris: 121), öre för petitracl. 

-- 
Socialdemokraten. 

organ for Sveriges socialdemokratiska 
arbetareparti (norra distriktet), ut-  

komnier hrarje helgfri morgoIi. 
Sdress: n. Apelbergsgatan 50, 1 tr .  illlm. 

Telef. D 7 3  eller, eftcr byritiden å kväl- 
len: 72 49 (tryckeriet.) 

~ ~ ~ ~ ~ r " p ~ ' ; l ~ r ~ : $ i ~ ~  ; s i o n ,  p,. 
Tengdahl, K., Sterltg, Fr. 

För expeditionen: Landqvist, A.; Nilssoii, 
N. X. 

Nottagningstider: Exped. alla dagar, utoin 
söndagar, kl. 9-3 och 5-39. Redaktionen 
alla dagar, utom lördagar, kl. 11-3 och 
6-49, Redalitören lrl. 1-;2. 

Pris: helt a r  9 kr., j a r  6 , 7 a ,  ', &r 4,8o, 
5 år 2,2a, månad O,RO, ( i  landsorten O,$;), 
vecka 0,30 - allt fritt hemburen ( i  larids- 
ortenpostbefordringsafgift inraknad). Lös- 
nunimer 5 öre. 

Annonspris: fiire texten 12, efter texteii 10 
Gre, pr pet,itrad; fur stående annons 
rabatt. 
S o c i a l d e m o k r a t e n s  v e c k o u p p l a g a ,  
utg%r för landsorten 1 gång i veckan. 
-%dress och expedition; se ofvan. 

Pris:  helt år  2,zo. B å r  l , ~ o ,  ar  l,zo,: år  
70 öre (postarvode inberaknadt). 

-4nnonspris: 10 bre pr petitrad. I bbda 
upplagorna l 5  iire. 

--- 

Stockholms Dagblad. 
Utkommer 7 gbnger i veckaii. 

Redaktionsbyrån öppen 9-4 och 6-12 e. m. 
Rikenskapskontoret öppet hvardagnr 10- 
3 e. m, hnnonskontoret 9-9. ~ 1 1 ~  dessa 
lokaler belägna i Stockholms ~ ~ g b l ~ d ~  
Aktiebolags hlis x:o 25 Lilla vattugatan. 

HufvudredaBtör och ansvarig ntgifv,: filon. 
tan, E. T.: trifras kl. 1-2. 

Redaktionssekreterare: Wirén, Johan; traffas 1 
kl. 12--4 och 10-12. 

Tidskrifter ni. in. 
Rakenskapskontoret: Viridén, Hj. kamrer; 

Giiditz, G., kassör. 
Arinonskontrollör: Nyblom, K. 
Faktor för tryckeriet: Lundin, C. O. 
Prenumerationsprin: 18 kr. för helt kr. 5 kr. 

för qvart %r  1: 75 för månad. 
Annonspris: 12 öre pr petitrad i Stockholms- 

upplagan, 15 öre i Landsortsiipplagan, 
23 öre i begge upplagorna. Babatter vid 
större anrionserinq. 

dnrrnnskonbr: ~ i l l ~  vattlIgahn 25, stor- 
kvrkobrinken N:o 14 ocli Vestra l'rgd- 
iardqatan 7' 

n e d ~ ~ t f " " ~ .  9soa. Bell 350, 
tens 222. 

Rikenskaps- och ninonskoiitor samt tryc- 
keri: Ailm. 901. Be11 3.10. 

Stockholms Nyheter. 
Qkommer hvarje helgfri dag. 

Lokal: Asögatan 22 (börnet af Götgatan). 
Oppen kl. 8 f. ni.-6 e. m. 
Hufvudredaktör: Fredrikson, Ulrik. 
Medarbetare: Bergman, John;  Petersson, C. 

J. m. fl. 
Pris:  3 Irr. pr år. 
Annonspris: 12 öre b första sii\ac, 10 iire B 

de öfriga sidorna. 

Stockholms-Tidningen. 
Utkommer hvarje helgfri morgon. 
~ ~ ~ 2 :  Storit \'attugatan 12, 1 tr., öppen 

fran kl. g f. m. 
Annonskontor: Stors Vattugatan 12 (allm. 

telef. 55 88) och stora x y g a b n  g (allin. 
telef. 101 63). 

ctgifvare och redaktör: Jenrling, A. 
Redaktionsselrreterare: Lindkrist, Alfr. 
Xedarbetare: Hunström, J. A.: Elzvik, G.; 

Hellboin, E.; Backlund, J . ;  Sundström, L.; 
Sederstedt, J. B. 

Pris:  6 kr. p r  ar, 2 iire pr n:r. 
Landsortsupplagan: 3 , 6 o  pr %r. 3 öre pr n:r. 
Annonspris: 10 öre efter texten, 12lii öre 

f i re  texten, nied 25 proc förhöjning vid 
annonsens införande i bndn  upplagorna. 

'Telefonnummer till redaktionen 29 93; till 
raltenskapslcontoret 51 81; t i l l  utgifvarens 
bostad 62 -3. 

Ordinarie inedarbetare: Enander, L.  J.; Yy- Svenska Dagbladet. 
berg, I. B.; Heurlin, Fr.; Lönbohm, A. Utkommer hvarje helgfri morgon, samt 
V.; Staaff, P.; Sandstrom, H.: dhlborg, 
G.; Jlellstrgm, J. E.; Lorin, S. A .  liker- 
mark, K.: Asbrink, G. 

Andra meda,rbetare: Bruzelius, A. J.; Lun- 
din, Claes; Göthe, G . JTestman, Claes; 
Byström, H.; segerstrim, L. A. 

mecl e t t  extra Söndagsnuiilmer, som fiirsal- 
jes f r i n  middagstiden. 
Redaktionsbyrå: n. Klara södra Kyrkogats 

5, n. b. t .  v. Allin. tel. 6886 (förbindelse 
med rikstelefon). 

Hufvudredaktör och ansvarig utgifvare: 
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llan. A&kerhielni, traffas 5 byrkn, med in- 
gång fran Karduansmakaregatan 12, alla 
dagar, utom dagen före helgdag, kl. 2-3 
e. in. 

Ordinarie medarbetare: Saiidberg, Hj.; Ce- 
dersteri, Sv.; Ring, H.  A.; Palliii, Nils: 
Palin, C.; Lindh. l{. M.; Nihlén, A ;  Luncl- 
qvist, Henïic; Lindvall, R. 

Riikenskapsltoiitoret: Berglund, E.; Iledniari. 
J . ;  Serrander, E.; \V.estiiian, Ii. 

Faktor för tryckeriet: Norrinan, A. 
Preniimeratioiispris: 12 kr. för Br för Stock- 

holnisupplagan; 10 kr. för laiidsortsupp- 
lagan. 

Annonspris: 10 öre; före testen 15 öre; i 
båda upplagorna: 15 6re; .före texten 20 
öre; utlindska annonser 30 öre. 

Vårt Land. 
Gtgifves dels såsoin daglig aftontidning, 

dels såsoin óeckotidning (hrarje frecla,g). 
Redaktionsbyra och kontor: Klara vestra 

KyrkogaB 5, ing. till kontoret från Lilla 
Vattngatan. 

Redaktionshyran öppen 9-3. kontoret 10-7. 
Hufvudredaktiir och ansvarig utgifvare: To- 

relius, Gustaf, triffas kl. 2-3 e. iii. 

Redaktionssekreterare: Victorin, Hugo. 
Ordinarie medarbetare: Wirsén, C. D. af; 

Pettersson, J. Fr.; Borg, A. J . ;  Hedberg, 
Petrus;  Gustafsson, G.; Engiriiid, J. A.; 
Landgren, K. G. 

A. F. 
Prenumerationspris: dagliga upplagan, 10 

kr. pr ar, vecltoupplagan, 1,zo pr ar. 
Annonspr.: före text.i dagl. uppl. l 5  öre p. p e t :  

efter D D 10 1) » 
» » veckoiippl.2.7 » » 

II. Halfvecko- och veckotidningar. 
Arbetarens Van. 

Redaktion: Vasagatan 5, 2 t r .  
Expedition: llistersariiuelsgatan 51 A, 1 tr. 

ö. g., öppeii 9-3. 5-7. 
Pris:  för veckonpplagan, illustrerad, för år  

2 kr.; för veckonpplaga, illust'rerad, ined 
bilaga 1llu.strerrrd Y a ~ ~ c i l j r h i b r l  4 kr. för 
helt år, postarvode inberiiknaclt; för ina- 
nadsupplaga 1,oci; ined häften af Nya te- 
stamentet fiir å r  1,.i11; f i r  in%nadsnpplaga, 
illustrerad, med extra bilaga Il l t tatrerad 
v~~ , , i . »~ i ( j r / , , i h~ l  och hiiften af ?\ya testamen- 
te t  för helt &r 3,50. h\-artill kommer post. 
arvocle. 

Avisen. 
Int,erirationell Tidning för Resande. 

Byrå: n,, Vasagatan 26. 

Utgifvare: Albrecht Edvall. 
Nottagningstid: Onsd., Torsd. o. Fred. 9-4; 

öfriga dagar 9-10 f. ni., 3-4 e. m. 
Utclelas gratis. Sprides öfver hela Skaii- 

dinavieil och k de större platserna i uh- 
landet. 

Baneret. 
Ltlcommer hvarje helgfri fredag. 

Expedition: Kh., Fleniinggatail 7. 
Hufvudredaktör och ansvarig utgifvare i 

Franzén, A. 
Pris:  1,sn kr. för helt Br. --- 

Barnens egen tidning. 
Attasidig, iued illustrationer, utkominer en 

gång i veckan ocb kostar 50 öre för helt 
år, postarrocle 20 öre. 

Redaktör och Vtgifl-are: HellstrLbn~, F:. V. 
Redaktionsbyrå och Expedition: Artilleri- 

gatan 25. 

Barnens van. 
Illustrerad veckotidning för de srng, utkom- 

rner med e t t  nuinmer i hvarje vecka. 
Utgifvare : Fosterlands-Stiftelsens Förlags- 

Expedition: n. Xastersamuelsgatan 34. 
Redaktris: L. S., (Fru Lina Berg, f. Sandell). 
Medarbetare: C. O. B., in. fl. 
Pris: 1,za för helt år. 
Annonser inottagas ej. 

Utkomnler en gång i veckaii. 
Expedition och Redaktion: Jakobsbergsg. 19, 
Redaktör: Svensson, J. W. 
Redaktionssekreterare : Ilföller, W. 
Pris:  4 kr. pr år. 
Annonspris: 10 iire pr petitrad om 40 bok- 

stiifver. 

Breve fra Stockholm. 
Tryckt vecltoberattelse t i l l  norska lands- 

ortstidningar. 
Redaktör: Winterhjelm, Kristian, norska 

~Aftenpostens~ Iiorresp., ii. Kammakare- 
gatan 41, triiffas vanligen alla f. m. föra 
kl. 1. 

Budkaflen. 
Ctltomnier en gång i veckan. 

Byrå och expedition: 30 Drottninggatan, 
2 tr. t,. v. ö. g.; öppen hvarje helgfri 
dag kl. 11-2. 

Besök i reclaktionsarenden kl. 12-2. Ailnl. 
tel. 60 90. 

Redaktion: Bruzelius, J. A., (utgifvare); 
Hasselgren, A. 

Ordinarie medarbet. (för liröliikan): Schöld- 
ströin, Birger. 

Korrekturliisare : 8chini ter lö~~~,  E.; Larsson. l Brefladan. 
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.Pris: 5 kr. för helt ar. Fest-Nisse. 
~.Yrinonspris: 20 öre för inländska och 30 öre 

för iitlänclska annonser. 

Börstidningen. 
~tkoIii i i ier  hvarje onsa. och lijrd, 
Byrå: St. Vattugatan 8; öppen kl. 1,210 

f. m.-1)2 5 e. m. 
Bnfvudredaktör och u tg i fv . :~ôers-  

ner, vilhelm; trapds 10-1 212 
f. m. 

Redaktionssekreterare: H~gers to lpe ,  G. 
Pris:  7 , j o  kr. för helt gr. 
Annonspris: l kr. pr centimeters spaltliiijd 

före texten, 70 öre efter texten. 
--- 

Dalmasen. 
Demokratisk veckotidning för hela Grergel 

utkommer hvarje helgfri fredag. 

Expedition och Redaktion: il. .Jakobsbergs. 
gatan 19. 

Redaktör: Svensson. S. TV. 
Pris: 3 kr. pr ar. 

' 

Annonspris: 10 öre pr rad om '10 bokstkfver. 

Figaro. 
Illustrerad veclrotirlning för politik, elro- 

nomi, Itonst, literatnr, kronik, satir, ut-  
kommer ~ t l l a  helgfria torsdags-middagar, 
daterad lörclag. 

Byrå och expedition: n.  Brunlrebergstorg2, 
(Brunkebergs hôtel). 

Distribution: Brunkebergstorg 2. 
Hufvudredaktör: Lundström, Georg; mot- 

tagningstid endast 3-4 e. m. Brunke- 
bergstorg 2, stora tippgången, t .  v., 4 tr. 

Ansvarig utgifvare: LundstrBin, Georg, 

Den Svenske Arbetaren. 
Utkoinmer hvarje helgfri lördag. 
Reclaktionsbjr% och expedition: Uplands- 

gatan 33, 1 t r .  
Piedaktör och ansvarig utgifvare: Skarin, 

Aiig. 
Mottagningstid: Bl. 8-11 f. m. 
Bllm. tel. 47 43. 
Pris: 3 kr. för l år. 1 . 5 0  fOr Br och l 

kr. för år. 
Annonspris: 1.5 Ure före och 10 öre raden 

efter texten, iiled rabatt  för staende an- 
nonser. 

Evangelisten. 
Utkommer hvarje helgfri torsdag och åt- 

fölies af illustrerade hiiften af boken: 

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. 

9-10 f. ni. Annoiispris: 20 öre för svenska annonser. 

Expedition: Brunnsgatan 25, 1 tr. ö. g.  40 > 1 utländska B 

(Sr~cl<erikoiitoret.) Rabatt vid större annons B lgngre tid. 
--- 

Pris:  "2,30 kr. för ar. 
Annonspris: 16 öre pr petitracl. Folkviljan. 

Telefon: 40 79. Utgifvare: Palm, Aug. Redigerad af och 
för aroletärer. 

ByrB och expedition : n. Rådinansgatan 8, 
n b. 

Prenumeratio~lspris: för gr 4, för :,'r år 3, 
för 1,' 5, 2 och för ar 1 kr, A posten 
tillkominer postarvode mea 40 öre för 
helt  och 5 år och 20 öre för halft och 
fjerdedels %r. 

Annonspris: 1.5 öre pr petitrad. 
Utkomrner en gBng i veckan. --- 

Fosterlandet. 
~ ~ l i ~ i ö ~ . ~ ~ l i t i ~ k  tidIiing ,~~issions- och 

l,ppbyggelseh~a~. utlioininer en gåilg i 
veckan och Itostar for helt %r 1: 20. 

R,edaktör och utgifvare: Hellström, E. i?. 
Redalttionsbyr& och expedition : Artilleri- 

gatan 25. 

»Det heliga landetn såsom prernie. 
Redaktion och expedition: n. David Bagares- 

gatan 6. Telef. 28 12. 
Pris: 1,20 kr. fOr helt år. 

Exekutiva Uppgifter. 
Utkommer hvarje onsdag och lördag. 

Expedition: X j a  Boktryckeriet, n. Jakobs- 
bergsgatan 19. 

Utgifvare: Danielson, L. 
Pris:  12 kr. för år. 
Annonspris: 5 öre pr clv.c.m. (10 öre före 

texten). 

Fyren. 
Yecltoticlning för allvar och skämt. Ut-  

komnier hvarje helgfri onsdag. 
Byrå och expetlition: S:t Paiilsgatan 21 ; 

öppen: l/.rlO-ll f. n i ,  5-6 e. m. 
TJtgifvare och redaktör: Johnson, John. 
Medarbetare: Sjögren. Otto, fil. d:r; Sven- 

sin,  E.. fil. kand., m. fl. 
Pris:  5 kr. fiir helt ar, lösnummer 10 öre. 
Annonspris: 25 öre pr petitrad. 

--w 

Fäderneslandet. 
Utkornmer onsdagar och lördagar Itl. 9 f. m. 
Lokal: st. Kiipmantorget 2. 
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E'örläggare Ilagst:öin1, J. F. 
Hufvudredaktör: Odman, Samuel. 1 
Ordinarie niedarbetare: Engman, J . ;  An- 

dersson, J .  A.; Berggren. J. A.; Sweden- 
lijelm, E. 

Pris:  9 kr. för helt $r. 
Annonspris: 20 öre. 

Hemlandsvannen. 
~ ~ d ~ k t i ~ ~  och expedition desaliima coril för 

Svenska Morgonbladet. 

"Hvad nytt frAn Stockholm?" 
Korrespondensblad. Utkonimer med l i 2 

ii:r i veckan. 
u'tgifvare och reclalitör : Cronhamn, Frithiof, 

Bibliotekarie i IIusikaliska akademien. 
Redaktion: Hamngatan 10. 

och expedition Master-Sa- 
~~iuelsgatan  61 C, 2 t r .  (A. t. G8 20.) 

pr arinorisruta, Bestamd 
rabatt vid större annonsering. 

-- 

Idun. 
Praktisk veckotidning fi,r qvinnan och 

hemmet, utkommer hvarje fredag. 
Bjzå och expedition: ii. Klara r. Kyrkogata 

i. d tr., öppen sökendagar 10-3 : a. t. 
S1 47. 

Egare, redaktör och ansvarig utgifvare: 
Hellberg, Frithiof, triflas säkrast å byrån 
kl. 12-1 utom tisdagar och onsdagar. 

Orclinarie medarbetare: Kordling, Johan och 
Romander, Jenny. 

Biträden: Hellberg. Alesaiider och Björk- 
man, Frida. 

Pris: 4 kr. fiir helt %r, 1 . 2 0  kr. för qvartal. 
Annonspris (absolut lika för alla): 35 öre 

per nonpareillerad. 
Obs.! Idun tillsammans med Iduns Hode-  

och ilfönstertidning jemte kolor. planscher 
kostar 8 kr. pr ar  och kr. 2.23 pr q ~ a r t a l ;  
dito dito utan kolor. planscher kostar 6,so 
kr. far helt å r  och 1 , n . i  kr. fBr qvartal. 

Jordbrukarens Tidning. 
Utkommer en gáng i veckan. 
Redaktion: Xylén, 5. R. 
Prenumerationspris: helt år  kr. 2,70: j- år  

kr. l , 2 0 ;  4 ar 70 Lire, postaiv~de inbe- 
riiknadt. 

Annonspris: Före texten 25 are; efter texten 
20 öre pr petitrad. 

Expedition: Skeppargatan 26, 2 tr. 
--w 

Kasper. 
Illustrerad veckotidning, utkomriier hvarje 

fredag, daterad lördagen. 
Kontor: s. Badstugatan 20, öppet 10-2. 

Brand- och hifförsakrings-Aktiebolaget 

Eedaktion: C+ustafsson, Richard; Johnson, 
John. 

FörlBggare: Gustafsson. Richard. 
Illustratör: Andrén, Victor. 
Pris: 4: 75 kr. för helt gr, lösnummer IO 6re. 
Annonser: 15 öre pr qv. centim. 

Kronan. 
Illustrerad tidning med gratishilaga I l lu-  

strerad verldshistoria, utkom~iier hva. 
vecka. 

Lokal: ö. Gref-Turegatan 27. 
Redaktör: Halldin, T-. 

"&$i;oiOi:r,, 
Landtmansbladet. 

Utkommer hvarje fredag. 
Expedition: Mastersamuelsgatan 51 C., 2 t r .  
Redaktör: Ekdahl, E. T.  
Annonspris: 80 öre p r  cm. å l:a sidall (eller 

20 öre pr petitrad), 70 öre pr cm. å öf- 
riga sidor (eller 20 öre pr petitrad). 

Lilla Börstidningen, Industribladet. 
Redaktionsbyr& och Kontor: Hollindaregataii 

4, 2 t r .  
Redaktör och ansv. ntg.: Wernell, A. 
Tidningen med niinst 1 1i:r i 1n8n. 
Pr is :  helt %r 80 öre. 

--- 
Norden. 

Industriti(lning, ut,kommer hvarje fredag. 
Redaktionsbyrå: Norra Smedjegatan 30. 
Hufvudredaktör och ansv. utg.: Lindell, Per. 

tra,ffasmind., tisd. och onsdagar kl. 10-12. 
Nedarbetare: Ahlgren, Tiinnes; Lundbuck, 

C. A.; Ströin. G. R.; Vesterlund, 8. F. 
Pris: 5: 50 ltr, för lielt ar. 
Anrionspris: 85 öre pr centini. spaltliöjd pk 

första sidan och 50 öre p& de öfrigi. 
sidorna, -- 

Nordisk Mejeri-Tidning. 
Utkoinmer hvarje fredags middag. 

Byr i :  n. llastersamuelsga~tan 51 C, 1 tr.; 
öppen 210 f. m.-4 e. m. 

Redaktör och ansv. utg.: C+revillius, Isak. 
Pris: 5 kr. för helt år. 

3 kr.  för halft kr. 
Annonspris: 30 6i.e pr petit,racl 5, första 

sidan, 20 öre k öfriga sidor. 

Ny Illustrerad Tidning. 
Utkommer hvarje lördag. 

Lokal: st. Storkyrkobrinken 13, 2 tr .  
Hufvuclredaktör och ansv. utg.: Granberg, 

Olof. 
&Iottagniiigsticl: 1-2 e. ni. alla helgfria 

dagar. 

SVEA. l3 Drottninggatan. 
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Pris: 12 kr. fiir helt ar, lösnuinmer 25 öre. 
Snnonspris: 28 öre för inländska och 40 

6re för utländska annonser. 

Nya Bokhandelstidningen. 
utkommer hl-arje helgfri lördags e. m. 

Redaktör och ansv. ntg.:  Tegnhr, J. B., 
Tegnabo, Djursholm. hllm. telef. : Djurs- 
holm 11. 

Prenumerationspris: å postcn 4 kr. 40 öre, 
hos Seelig & k:ni 4 kr. 

Bilnonspris: 10 öre; för stkende annons 
leinnas rabatt. Annonser mottagas dels 
af Seelip & k:ni, dels af reclalitionen. 

Nya Nisse. 
(Julius Hodell.) 

Illnstrerad veckotidning f i r  skiiiiit. huinor 
och satir. 

Gtkomnier: fredagar på f. m., dateras lijr- 
dagar. 

Redaktör och firlaggarc: Hodell, Julius, 
triffas å byrån, Floragatan 13, 11. b. hrar-  
dagar kl. 10-1. ~ ~ l ~ f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  106 82, 

Medarbetare: Almu Rek, Chicot, E., E. .  . 
N. ..; Jaques, Joel, John Tbg, Julius, Ju -  
stus, Karl Benzon, Konjander, Kulan. 
Xlox, Nasus, Olga T. K., Rudolf S., V-d. 
V-d., Zacco. m. fl .  

Illustratörer: Björn o. Fritz Ahlgrensson, 
Carl H .  Justus Cederqvist, Fyx,  m. fl. 

Expedition: Tcgnérgatan 18 (i'el. 69 40); 
liolporterii~g iifyen i Frimirkesaff%ren 
Klara norra Kvrkogata 1.  

Pris: helt å r  4,"75, 5 &r 3,ia, p år  2.50, 
a r  i , z6 ,  manad S0 öre med hetiibäring. 

I landsorten tillkoriinler postarvodet. 
Snnonspris: 20 öre petitraden en spalt. 

Ny Ecklesiastik-Tidning. 
vtkornrner hvarje lördag. 

Byra: Vesterlånggatan 19. ing. från Prestg. 
IS, l t r  

Mottagningstid: 2-3 e. in. 
Reclaktör : Lindau, Justas. 
Redaktionssekreterare: Rosenberg, Carl. 
Preniimerationspris: för %r kr. 4,iio. 
Annonspris: 28 öre pr petitrad. 

--p 

Reformatorn. 
Tidning fiir Sveriges goodtcmplare, u t -  

kominer hvarje torsdags morgon. 
Expedition: n. l\Iastersamuelsgatan 8, 1 tr. 

t .  h. i porten. Allni. tel. 60 36. 
Redaktör och utgifvare: Eklund, Osliar, 

träffas alla hvardagar kl. 4- 5, n. Rege- 
ringsgatan 89, l tr. 

Pris:  2: 50 kr. fOr helt år. 

Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget 

Tidskrifter m. 111. 

Annonspris: l 5  öre; rabatt  f6r liingre sta- 
ende annonser. Annonser mottagas hela 
dagen 8 f. m.-8 e. m. 

--p 

Sanningsvittnet. 
Sanningsvittnets expedition: n. Kringsgat'an 

40, t y .  iipp; Oppen kl. 10-2. ~ l l n i .  
E'2 18. 

Stadsmissionaren. 
Eges !)ch utgifves af Stockholms stads- 

niission. Gtkoninier hvarje ltirdag. 
Expeditionslokal: &Iiistersamuelsgatan 34, 

(Evangeliska Fosterlandsstiftelsens För- 
lagsexped.) 

Redaktijr gch ansvarig ntg.: Sandberg. Fr. 
(Vester-Aker.) 

P r i s  9 kr. för helt Ur, 13snunlmer 6 are. 
Annin;pris:15 Ure per rad;minsta annonspris 

50 öre. 

Stockholms Missionsblad. 
utkommer livarje fredagsafton. 

Redaktion och expedition: densamma som 
f'ö' D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ .  

Pris: l :  50 ir. 
Annon"ris: l2 ijre. 

Stockholms Veckoblad. 
,Utkommer hvarje lördag. 

Lokal: Asögatan 22 (hörnet af Götgatan), 
öppen kl. 8 f. ni.-6 e. m. 

Hufvudredalitör: Fredrikson, Llrik. 
Medarbetare: Bergman, John; Petersson, C. 

J., in. fl. 
Pris: 1 kr. för helt %r. 
Annonspris: 25 örs pr rad. 

Stridsropet. 
U t g i f ~ e s  af Friili;nirigsarinén, utkoinmer 

hvarje liirdag. 
Redaktö'r: Janson, Sh .  
Ansvari;: utg.: Onchterlony, Hanna. 
Ständiga niedarbeiare: Lierén ,  E ; Nolan- 

der, F:. 
Pris:  3 kr. för helt  år, lösnummer 10 öre. 

--- 

Svea. 
Illiistrerad veckotidning, utkommer 

hvarje lördag. 
Redaktion och cxpeiition: KlarasodraKyrko- 

gata 5. 
Hufvudredaktör: HRkerberg, Lars. 
Utgifvare: A.I,.'<orinansBoktryckeri-aktieb. 
Redaktörens mottagningstid : kl. 10-11 alla 

helgfria (lagar. 
Pris: för vanliga uppl. 5 kr. samt för prakt- 

upplagan 7 lir. 50 öre pr år. 

SVEA. i3 Drottninggatan. 
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Svensk Bokhandels-Tidning. 
Utkommer hvarje helgfri lördag. 

Reda,ktion: n. Surbrunnsgatan 30. 
Rediiktör och ansv. uto.: Bonnier. Isidor 

bokhandel och I. Marcus bolitr.-akt.-bolag 
och höra vara inlemnade senast fore- 
gående torsclags middag för a t t  inkomma 
i niist utkommande numnier. 

Svenska Sändebudet. 
litkomiiler hvage helgfri torsdag. 

Expedition : n. Karlbergsvagen 32, öppen 
i allmänhet hvarie söknedag kl. 11-1 

Adolf. 
u 

Pris: 4 kr. för helt år. 
Annonspris: 10 öre. 
Annonser insindas t i l l  red.. C. E. Fritzes 

Svensk Dam-Tidning. 
Utkorniner hvage helgfri fredag. 

Kontor: Linnégatan 48, 2 t r .  
Redaktör: Petterson, H. 
Redaktionssekreterare: Borg, A. W. G. 
Nedarbetare: Lundin, Sh.  m. fl. 
Pris: helt år  2 lir.: %r 1 kr.: &r 50 öre. 
Annonspris: 25 öre pr petitrad. 

midd. 
Redalitor Jansson. K .  A., Vallingatan 15. 
Ansv. utg.: Erilison. J. N. 
Pris:  2: 50 kr. för helt  ar. 
Annonspris: 10 öre. 

Svenska Veckobladet. 
Utkoinmer hvarje fredag. 

Redalitioiisbyrå: Brunnsgatan 28, 1 t r .  tipp. 
Expedition: I3runnssgatail 25, 1 tr. ö. g. 

jllrj-ekerikontoret.) 
Telefon : 40 79. 

Svenskt Postarkiv. 
Redaktör och ansvarig ntgifvare: Kjellberg, 

Axel, postexpeditör; Gref-'J'huregatan 53. 

Svensk Lararetidning. 
(Veckoblad för l irare,  uppfostrare och 

s kolvi~ineri. 
Utkoinmer hvarje onsdags morgon. 

Alliii;tnnaste allllonsblacl för lediga tjenste1 
.;id folk- och småsko1;~n. 

Byra och expedition: Barnhusgataii 6 (tredje 
huset från Drottninggataii), 1 tr.; allin. 
tel. 60 (10. 

Kontorstid: 10-1, 4-6 e. m. 
Postadress: Läraretidiiingen, Stocliholm N. 
Egare, redaktör och ansvarig utgifv,: Ham. 

marlund, Emil; träffas sikrast  10-11 f.m.; 
5-6 e. m. 

Bledarhetare: Dalströiii: J. J.; Berg, Frid- 
tjuv: Dalirl, dlfr.; Olllander, J.: ~ ~ ~ ~ ~ é ~ ,  
J.; Bergqvist. Bug.; Johanson, J:s, m. fl. 

Pris :  3: 50 kr. för helt  ar, lösnummer 10 öre. 
Annonspris: 25 öre; annonser fijr veckans 

nummer skola vara inlemnade senast 
måndags afton. 

Svenska Morgonbiladet. 
Utkommer hrarje helgfri iiiorgon. 

Hufvudredaktör och utgifvare: 0 1 1 ~ ~ ,  p. 
(Mottagningstid 9-10 f. m.) 

Redaktionssekreterare: Fernholm, A. 
Medarbetare: Bergsten, J., Larsson, A. P., 

Lindegren, J. F., Ehriilund, Seth. 
Bedaktionsbyrå: n. Kungsgatan 17, öppen 

söcknedagar 9-3, 6-9 utoin lördags f. in. 
Tel. 9 24. 

Annons- och r2lieiisltapskoi1tor: n. Kungs- 
gatan 17, öppen 8-6. Tel. 72 61. 

Pris: G kr. för år. 
Annonspris: 12 öre. 

Sveriges Kommunikationer. 
Utkoinmer livarje helgfri lördagsmorgon. 

Byrå och expedition: Klara södra Kyrka- 
gata  5, öppen söknedagar kl. 10 f. m.- 
2 e. in., 4-6 e. m. 

Redalctör och utgifvare: Samuelsson, Alfr. 
Pris: 3: 50 kr. för helt ar, lösnummer 10 öre. 
Annonspris: 7 öre. 

Söndags-Nisse. 
Utkoiiimer hvarje helgfri fredags e. m., 

daterad påföljande söndag. 
Byrå och kontor: n. Klara norra Kyrko- 

gata 9, 2 tr .  
Redaktör och ansvarig utg.: Schöldströni, 

Karl. 
För illustrationerna: Forsström, Edvard, och 

Meiier, Blauritz. 
Annonskontoret: Tegnbrsgatan 18. 
P ~ s :  4: 75 kr. för är. 

underrättelser för Sjöfarande. 
Utgifvas af kongl. Lotsst.yrelsen; innehål- 

la tillkgnnagifvanden rörande föriindriu- 
gar i afseencle å de för sjöfarten anbragta 
sikerhetsanstalter vid jordens alla kuster 
och utkomma hvarje onsdag; erhållas 
kostnadsfritt å lotskontoret, St .  Nygatan 
46; lösa nummer ~t1emna.s endast undan- 
tagsris. 

Veckan, 
dess stiillningar och förh%llandcii. 

Etkoniiner hvarje lördag. 
Byrå och expedition: Klara södra Kyrlio- 

gata 5, 1 tr. 
Reciaktör och ansvarig utgifvare: Renholni, 

G.; träffas säkrast kl. 12-1. 

Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 
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I'ris: r> kronor för helt Ar. 
I.:isniirnmer: 15 öre. 
Annonspris: från 7 6  krc~ilor p r  hel sida 

'stor in 4:o) till 'i,.;o pr sextondels sida. 
Eabatt  genom aniionskontrakt för längre tid. 
Obs. a t t  alla annonser, utom helsides, iiro 

i Barnens Tidning. 

rnanader) af hvilka 4 bilda e t t  band om 
ungefär 400 sidor. 4:o. 

Hufvudredaktör: Mittag-Lefflei; C;. (L)j'ir- 
holm). 

Redalitionssekrcterare: Phragmén,E. (Djurs- 
holm). 

Veckoposten. 
I~tkorilnier hvarje torsdag. 

Xi:daktionsbyrå: Segnérsgatan l, ing. fra11 
Regeringsgataii, tippen tisd., onsd., torscl. 
och fredagar kl. 1-2 e. ril. 

Ansvarig utgifuare: Borgström, J. A. 
Redaktion: Borgstriiiii, J .  A.; I->yström, J.; 

Drake, A. 
Pris:  2: 50 lir. fiir helt år. 
.I\nnonspris: l 5  iire petitritcl. 

Veckouppgift angående exekutiva åtgärder, 
vexelmål och konkurser m. m. 

~~tkomine r  en gang i T-eckail (hrarje helgfri 
tisdag!. 

Ctgifvare: J?unciliolrn. Helmer, Koiilmissio- 
nar 110s Ofverst%th~llareerilbetet; bostad: 
Södermaln~storg 8. 

Pris:  10 kr. pr ar. 
-knnoIlspris: 2 j  pr pr g,ng. 

--- 

Victoria. 
Illnstrerad reckotidniiig. 

Utkommer hvarje helgfri fredag. 1 
Redaktör: Aberg, J .  0. 
Pr is :  helt år l kr., tre clvartal 80 öre, halft 

år  60 öre. qvartal 40 öre. 
Redaktionsbyrå: T~iolrnar-Slxkullsgata~i G. 
Byra och kontor: öppna hvarje Iielgfri dag 

kl, 9 f,  m,-:: e, -41lln, tel. 39 

Vagvisare för resande til l  ~ t ~ ~ k h ~ l ~ .  
(Bryggsregatan 8 B.; 

placeracle öfver Iirönikan (>Fran den Tör-, Pris:  12: 50 kr. fiir band. 
Aiitna veckan u af f i n t . ,  i 

!A\ttasidig, r ikt  illustrerad, utkommer deii 1 
och 15 i hrarie iilAnad. 

Ctgifvare: ~ ~ ~ t ; ~ l ~ ~ d ~ ~ t i f t ~ l ~ ~ ~ ~  ~ ~ r l a g s e a .  
*edition. xästarsamuelsgatari 34, 

Redaktör: Storckcnfeldt, S. 
Pr is :  1,211 iiiherakna$t postarvodet. 
A~~~~~~~ ej, 

Berättelser om handel och sjöfart f ran 
de förenade rikenas konsuler. 

Förlaggare: Kgl. Utrikesdepartementet. 
TJtgifrare: LöfStröm, S. A. 
Expedieras portofritt i den mAn berattel- 

serno. i~l.;omma. 
Pris: 'lr. 

Bibelforskaren. 
Etgifvare: Myrbcrg, O. F., Professor, Upsala. 

Tryckes hos Ivar EIrrggströin och utgifves 
på Z. H:eggströms förlag. Stockholm. 

X egentliga redalitionskrenden ar adressel: 
Utgifrarens. 

I andra krendeii: Z. Rlrggströms förlag, 
Stockholm. 

Pris:  per årgång 4 kr. 

Bibliotheca Mathematica. 
Internationeilfacktidskriftförniatematikeni, 

historia, nied uppsatser uteslutande af- 
fattade på frkminande språk (franska, 
tysl~a, engelska och italienska). 

Utkomrrier eli &ng i qvartalet med ett  1 numrner om 32 sidor i stor oktav. 
Gtgifvare: J\Tiedernanri. .Tenny. Redaktion: ö. Gref-Shiiregatan 68; mottag- 
1 5 s :  helt %r l lir.: postbefordringsaf,cift' 

20 öre. 
TTttlela-: gratis på jernriigar. %iigb%tar, hotell 

ni. f l .  stallen i Stockholm. 
Irtkornmer rried 100 ii:r iirligen. 

111. Öfriga tidningar och tidskrifter, 
som utkomma haifmånads-, månads- 

och qvartalsvis. 
Acta Mathematica. 

Matematisk tidskrift, offentliggör veten- 
skapliga afhandlingzzr pk tyska, franslra 
och engelska språken; utkommer i fria 
häften (med en mellantid af omkring 2 

ningstid kl. !3-10 m, 
Redaktör: Enestriiin, G. 
pris:  3: 30 kr, för helt  ar, 

Blå Bandet. I Ctkonimer en gång i månaden. 
Expedition: Kungsgatan 28. 
Redaktör: Fernholm, A. 
pris: kr. helt 

Budbäraren. 
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens tidning 

for inre missionen; utkommer med et t  
nummer i xnknaden, innehållande minst 
e t t  ark. 

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatan. 
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kr. pr år; för icke medlemniar : 4 kr. pr ar. l 
Biinonspris: 15 lir. för hel sida och 30 öre 

for rad. 

Lokal: n. &Iiistersamuelsgatan 34, 1 tr., 
Evangeliska Fosterlands-Stift,elsens expe- 
dition. 

Redaktör: Hammar, H. B., pastor; mottag- 
ningstid '/a12-'/24. 

Pris:  1: 20 kr. p r  a r ;  vid reqvisition af 
niinst 5 ex. 1: 10 kr. 

Annonser mot betalning intagas ej. 

Dagny. 
Tidskrift fijr sociala och literiira iiitressen 

utgifves af Fredrika-Rremer-förbundet 
genom en redaktionskoillité, adr. : Malrrl- 
torgsgatan 5 och utkommer ined 8 haf- 
teii om året. 

för ,nedlemmar af I 

Den unge Soldaten. 
Tjt,i!omiiicr hvarannan onsdag. 

Adrcss: Ostermalmsgatan 35. 
Redaktör: Janson, l ' h .  
Snsvarig utgifvare. Ouchterlony, Hanna. 
Pris:  1 kr. för ar, lösnummer 5 öre. 

Diktarens Bazar. 
af K. J. Ekeblad. 

320 sidor fördelade i 20 hiiften. Om arbe- 
tet  genom brefkort reqvireras, blifva &f- 
tena kostnadsfritt hemburna till subskri- 
benten och liqvideras med 25 öre häftet: 
vid emottagandet. Iieqvisitionerna adres- 
seras till K. J. Ekeblad, Stockholm. 

Djurskyddet, 
organ för Nordens djur~anner.  

necl. och enp,: St, Baclctugatall tr, 
&Tottagningstid för red, hvardagar 1-2 e. ni, 

Pris: 70 lir. för ar. 
Annonspris: 25 öre för finstilsrad. 

Der  Beobachter. I 
Modejournal nied sverisk text för herrskrid- 

deriaffarer, utkoinmer livarje månad. 
Ut,gifves af Ottomar Lehmann, llresdeii. 
Hiifvudredaktör: Strobel, Aug. 
Distribueras för Skandinavien af Dresde. 

ner-Journalens expedition, iri~iehafvart 
Ulrich Johannsen, Gamla Kungsholms- 
brogatan 23 A, 8 f. in.-7 e. m. 

Pris per qvartal 2: 50. 
1) hwlfar 4: 80. 

» )I helar 9: 50. 

Djurvännernas Tidning. 
Praktisk handledning för djaregare och djur- 

skötare jämte meddelanden om de svenska 
djurskyddsföreningarna och deras rerk- 
sairihet m. m. utkonimer med 1 iiurniiier 
i månaden. 

Redaktion och expedition hos utgifvaren : 
Klara södra Kyrko92ta 5 ;  öppen kl. 9-3, 
u 

3-1. 

Hufvudrcclaklöi~ och aiisv. ute.: Hbkerberg, 
Lars. Yot,tagnin=stid hvardagar kl. 10 
-11. 

Pris 3 kr. fiir helt år. 
Annonspris : 12 öre finstilsraden. 

Don Juan. 
Utkoinmer hvarannan fredag. 

Redaktion och expedition: Olofsgatan 13, 
1 tv..  öppen alla dagar kl. 11-1. 

Pris:  helt %r 2: 75, halft år  l: 50, qvartal 
75 öre utom postarvode, lösnummer 15 öre. 

Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. 

D e r  moderne Kleiderrnacher. 
310dej,ournal med sreiisk text för herrskrad- 

derlaifirer, utkomnier h a r a n n a n  månad. 
Utgifves af Ottomnr Leh~nann, Dresden. 
Hufvudredaktör: Strobel, Aug. 
Distribueras för Sltandinavien af Ilresdener- 

Journalens expedition, innehafvare U1- 
rich Johannsen, Gamla Bungsholmsbro- 
gatan 23 A, 8 f. m.-7 e. m. 

Pris per halfar 9 Kr. 
» D helar l 8  D 

De värnlösas van. 
Iliiistrerad djurskyddstidskrift för ungdom. 
lied. och exp.: n. St. Badstugatan 5. 
Pris:  l kr. 'LO öre pr kr. 

Efterat. 
Tidskrift fiir Spiritism och dermed beslag- 

t,ade iiinnen. 
R,,daktionsbyrgn, IiaIrlniakaregatan 6, ar 

iippen alla dagar utom lördagar och sön- 
dagar. kl. 9-11 f. m. och 4-6 e. m. 

Pris: helt år kr. 3, halft ar l , i 6 ,  lösnummer 

30 --- 

Eira. 
Ltkaretidskrift för helso- och sjukvård, 

utkommer den 15 och 30 i hvarje månad. 
Utgifvare: Wretlind, E. W., n. Kungsgatan 

16, triiffas kl. 9-10 f. m. Allm. tel. 213. 
Expeditionen öppen kl. 10-2. 

Pris:  10 kr. pr %r. 5: 50 kr. pr halfär. 
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Entomologisk Tidskrift. 
Ctgifves af Entoinologiska föreningen 

i Stockholm. 
Utkommer i 4 tvangfria häften årligen. 

Redaktion: Sandahl, O., prof.; Aurivillius, 
Chr., prof.; Lampa, S., konservator (ansva- 
rig utgifvare). Bref och artiklar till tid- 
skriften adresseras till Riltsmusei Entomo- 
logiska afdelning (prof. Chr. Aurivillius.) 

Distributör : Hofgren, H. G., (Riksniusei En- 
toin. afd.) 

Pris: 6 kr. Heriisändes kostnadsfritt till 
Ent. Föreningens medlemmar, 

--- 
Farmaceutisk Tidskrift. 

Utkommer "ed i manaden. 
Redaktör o. utgifvare: Lindman, Bl. 
Pr is :  10 kr. pr år  utom befordringsafgift. 

Fotografisk Tidskrift 
fiir faclzmän och amatörer. Organ för Foto- 
grafiska Föreningen i Ftockholm?, Göteborgs 

Fotografiaïnatiirförening och foreningen 
,Amatör-Fotografen2 i Icristiania. 

vtkommer gång i lned konst- 
bilagor. 

Adress: Barnhusgat,an 10, 2 tr .  
Redaktion: Roonal ,  Albin. Blliii. tel. 74 39. 
Pr is :  6 kr. för helt år. 

Fritänkaren. 
Organ för Sveriges Utilister. 

Ut,konimer den 1:sta och 15:de i hvarje 
månad. 

Redaktör: Lennstrarid, Viktor E. 
Expedition: Engrlbrektsgatan 4:: B, 2 tr., 

förestås af fru Anna B. Wicksell. 
Pris:  pr år  2 lir., qvartal 60 öre. postarvode 

oberakriarlt. 
Annonspris: 12 öre petitraden. 
Vpplaga fijrra kret 3,800 ex. 

Försvarsvännen. 
Gtkommer hvarannan måndag. 

Ctgifvare: Björliii, G. 
Byrå: Regeringsgatan 26. Allm. tel. 6083. 
Pr is :  l :  60 kr. för ar. 

Försäkringsföreningens Tidskrift. 
Utkommer med omkring 4 nummer 

ariigen. 
Utgifvare: Lefler, J.. Fil. D:r. 
Exped.: Lilla Vattugatan 19 B (Onsdagar 

och Lördagar kl. 9-10 f. m.) 
Pris:  3 kr. fijr ar. 

"Gamla Breflådan". 
Veckotidning. 

Redaktör: Roth. Olof, Badstugatan 28. 

Tidskrifter m. m. 

Kongl. Generalpoststyrelsens cirkulär 
med tillhörande bihang A (taxor m. m.) och 

G (postföring) samt Kongl. Styrelsens for 
Postsparbanken cirlzulir iitgifvas af de 
resp. Styrelserna och utkomma ined obe- 
stämdt antal nummer årligen. 

Expedition: Posthuset vid Rödbodtorget. 
Pris:  för generalpoststyrelsens cirkuliir med 

tillhörande bihang A samt Styrelsens för 
Postsparbanken cirkulir: 1 kr. 50 öre för år. 

--- 
Helsovannen. 

Populär tidskrift for allmän och enskild 
helsovård, utkommer den 1 och 16 i 
hvarje rndnad. 

c tg i fvare :  JVretlind, E. Tv., ICungsgatan 16, 
träfias kl. 9-10 f. m. dllm. tel. 213. 
~xpeditiollen öpp,,n kl, 

Pris:  2: 50 kr. för ar. 1: 50 kr. för half5,r. 

Helsovannens flygskrifter. 
popular r,lanadsskrift fiir allrnän och enskilcl 

helsovård, utkominer i Inidten af hvarje 
månad. 

Utpifvare: JJrretljnd, E, W,,  Kungsgatan 16, 
Expeditionen öppen kl. 10-2, 

Pris: 1: 10 kr. för ar. 
--- 

Hemmet. 
Illnstreracl Lasning for Ung och Gammal. 
Utgifvare: C. A.  Wahlström. 
Byrå & Expedition: Lnntmakaregatan 36. 
Allm. telefon: 46 66. 

Herren din läkare. 
I~tkoninier en gång i nyanaden. 

liedaktör och utgifnlre: Kedin, K. J, 
Expedition: Rnngsholmsg. 13, 2 tr. A. t. 

61 8% 

Historisk Tidskrift. 
Utgifves af Svenska historiska Pörenin- 

gen genom E. Hildebrand, utkommer med 
4 häften om Aret. 

Redaktionens och utgifvarens adress: Riks- 
arkivet, mottagningstid 12-1 midd. 

Pris:  8 kr. för år, för medlemmar 5 kr.; 
medlemmarna kunna anmäla sig hos sek- 
reter. i Historiska föreningen (Riksarkivet). 

Hjulsport. 
Tidriing ftjr Sveriges \:elocipeclryttare, ut- 

kommer clen l@:& och %:te i hvarje må- 
nad. 

By& : Rlästersamuelsgatan 54 B. 
Pr is :  3,50 kr. per ar ,  utom. postarfvode. 

 annansp pris: 20 are per petitrsd. 

Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. 
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Hygiea. Axel Eerilli.. adress Kongl. Jernviigc- 

Honsgården. 
I 

I 
--m 

litkonimer nied ses niiillmer oiii aret. Jul ,  
Kontor: s. Högbergsgatan 52 A. (otgifven af Konstniirsklubbeïi). 
Redaktör: von sy do^^, G. Redakti~r: Hagluiid, Robert. Artist, Döbelils- 
Pris:  l kr. för Br. g:rtan 18. 

Distribntiir: Skogluiid, Fr., (Seelig & C:@). 

Iduns Mode- och Mönstertidning. Pris:  1 krona. 
--- 

Utkommer l ggiig i in&i~aden med ett  8- 
sidigt nuinmer. innehållande omkring 60 Juiqwallen, 

futgif\-er1 nf Publicistliliibbeii.) fina bilder i t r i sn i t t  Ufver nyaste nioder Re,lalct'<jr och förliiggare: Seligniann, 
och handarbeten samt derjemte en rik- 
haltig miiristerbilaga. Dessutn!ri erhalles Björklullcl' J' '' 

mot eii extra afgift nled hvarjc nuinmer P'is: lirona. 

en fin kolorerar1 modeplarisch i stilstick. 
Byrä & expedition: n. Klara vrstra Kyrlto- Jultomten. 

Skolbarnens jultidni~ig. cata 7, S tr .? sökendagar kl. liedalitijr och förl;igg2Lrc: &,llili:srlun,l, Eriiil. -3. hllin. telef. 61 47. J,,ritlliof Expedition : Barnhnsg. G (Svcnsli Lararetidii? Egare, reilalttiii. o. ansv. iitjifv;tre: 
~ l ~ l l b ~ ~ ~ ,  t ~ i f a  sakmst a l,yr$ii kl. l o  i- 1 P r i s  2: öre, --- 
atom tisd. och onqd. 

Ord. medarbetare : frijlten ,Tenny Roniander. Krigswetenskaps-Akademiens Handlingar 

Pris:  ?ned fiolor. planscher: 5 lir. för helt och Tidskrift. 

1: 50 for qyartal. ~illsalillnans ,Iied Tid7$riftens rec1:rlrtör: Ofverste P. Fries. 
Iclun, se under IUIZLTL. I\rigsveteiisBaps-akademiens seltreterare. 

- - Adress: 13irjer Jarls to= n:r 10. 

&Iediciiisk och farmaceutisk miiiadsskrift, 
utgifves af?;renska~~karesiillSltaPet, redi- 
geras af prof.Robert Tigerstedi under med- 
verkan af:  Netzel, W.; Rossander, C. J . ;  
Warfviiige, F. M'.; R i s ing  P .  J. 

Adress: Svenska Lakaresiillskapet. 
Pr is :  13 ltr. 50 öre mr år. 

Harolden 
eller 

Nya kyrkans sändebud. 
Utkommer en gkng i manaden. 

Expedition: ii. Obserl-atoriegatan 22. 
Rufvuclreclalttör och utgifvare: Eoyesen, 

h. Sh .  
&Ieclarbetare: iherberg,  A.. D:r. 
Pr is :  3 kr. pr år. 

styrelseil. 
Prenumeratioilspris: 4 kr. för helt Xr. 
Bnnonwis  : 1. öre Per ~et i t rac l .  

Jernkoritorets Annaler. 
Etgifvas obestiimd tid med tvångfria 

häften. 
Adress: Jerlikontoret. 
Eedaktion: Styffe, K.; Nordeilström, G. 
Pris:  5 kr. för kr. 

I Jordemodern. 
Tidskrift f p  b;rrnmorsltor, utltoiiinier i 

biirjari af hvarje månad.. 
Utgifvare:7;VretliiidJE.W.,n. Kungsgatan 16, 

traffas kl. 9--10 f. m. Allm. tel. 213. 
Espeditic~nen ijppen kl. 10-2. 

Pris:  2: 50 ltr. fL'r ar;  l: 50 kr. för lialfir. 

Illustrerad Folk-Nisse. 
~ ~ ~ ~ l ~ t ö ~  ocll utgifx~are: Svedberg, L. E, 
Exra: Kocksgatan 43, 2 tr.. kl. 9-12 f. rn. 

--A 

illustrerad Missionstidning %r barn. 
Reclnktioneiis adress : I l a» /  tik. 
Utgifves 1882 frän Hernösand nied ett  nurii- 

iner (8-sicligt) i man. af pastor Arv. S&1v6nn 
Pr is :  50 iire pr %r (porto 20 öre). 

--- 
Jernbanebladet. 

Tidning för Sreriges. Norges och Daninarlts 
jernbaiior. 

Etkoinmer i 12 e ii im mer om aret. 
Redaktör och ansvarig utgifvare: Beskow, 

- 

K o y l .  Landtbruksakaderniens handlingar 
och Tidskrift. 

Utgifvas med 1 Iiafte i slutet af hvarannan 
mknecl; arg5ugen oinfattancle minst 12 arli 
orrivexlande innehall i frågor, som anya 
laiidthush5llningeri8 olilia .delar. 

Redalitör: LovBii, Christian, träffas Sep- 
teinber-IIaj hhvarjei söckeiidag, Juni-Aug. 
livartje onsdag kl. 12-2 e. m. i Lanclt- 
hriiltsakadei~iiens loltal, n. JIiistersaniuels- 
gatan 43, 1 t'r. 

Förlaggare: P. A. Kossledt & Söner. 
Pri;: 5 kr. för ar. 

Brand- och hiffërsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 
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Lutlaerskt Manadsbiad.  expedition: I<~ingsgat?.il 2. tv8 tr. Allm* 
Redaiitioii: Berggren, P. d.. Koiigl. Hofprecl., Icl. 68 00. 

e ;  I n n e  A .  I<yrkoherde, Karls-/Etcifi ; ire:  Selrrefer~reii i ii. F. U. UI. i 
hanin. Stocliholm. 

Utgifiiingsort : Stockholm. ?ris:  70 iire per ar. Pïelinuieration sker 2 
Distributör och fiirliiggare: Beiier. F .  & G.. i)»staiistalteriia. 

Key. I<ar«iinslia Iiistitutet. 
Missionstidning för Israel. 1 iibiitijr: .' Jiorstedt k Pu~ier. Birger Jarls  

L u v .  , 
Stockholm. 

Pris för a r :  1 lir. 20 U., ~iostarvodet iiiriibiiaclt. 
T;tlioiiiiuer iried ett iiumriler i mänaden. 

Läsning f ö r  folket. 
Tigif\-es af Sillskapet för i i i t t iga liunslia- 

per5 spridande, utkoinmer med e t t  hlif'te i 
nvarje af manaderiia Ilars, Jiliii, Sept~i i i -  
her och Deccnibix s a n t  et t  ocli annat 

tilliiggshiifte. 
Redaktör: Spilhamnlar, J. R., n. I i la is  norra 

Kyrkogata 33. 

A 

--a 

Mönstertidning. 
Utkommer 2 c h q e r  i in5naclen. 

Gtgifves af Stockholins ritkontor och Bro- 
clerirnagasiii, n.  Drottiiinpgatan 42. 

Rei1;llition: Christenseii, Fernanda, fröken. 
I'ris: 5 kr. far år. 

P- 

/ Nordisk Landtrnannaiidning, 
org;lii för iitsidrsfiiriLilliiig, foclcr\-iistodling, 

fiiiktlioi?serrerin,~ saint fiir álrerhrnket och 
dess biiiiiiii~gzir i a l l ~ ~ ~ i i i ~ l i ~ ~ t .  

--p 

T - Missions-Tidning. Nutiden. 
i, tyiRes af k~vaiigclisl;:~ fosterlniiclsstiftel- 1 Expedition : n. Ilavid Baqares gata G. 

sen och iit!roiliiiier i början och niedlet ]Redaktnr Fredhell. Cai!. ii. David Bagares 
af lirarje ii~inail. gata G.  Allni. te l .  53 72.  

Adres;: i i .  &Iiistersa:nnelsgntaI? 31. 1:tyifiiirigstid: '2 pa11y:r i ~i~ánadeii. 
Redalitör: Moritelios, I<. J. Pris: 2 kr. pr liplir. 1 lir. pr lit~lf$r. 
Pr is :  1: 20 ltr. lir 3r. I --- 
Aniionser iiiott;~:a.: ej. Nytt Juridiskt Arkiv. 

i~aitcii  emellan d. 1 April 
Tidningen Morconrodnaden. -30 hIars. 

Expeditioii : ITplnndsgatxri 5.3. fijr Iagsliipning, 12 hiif- 

7-  i;tkoinruer hvarje iiiåiiirl. 1 tar% 6. 
u 

Enpeclition: 6. Xid~laregatan 23, 2 t r .  I'lito;if<-es li~ararinai! i :;i:i;tii med G hiifteia 

ten arli<rei?, pris 10 Itr. 
Minadsblad 1 AM. I I :  l'iclslirift ?ir lagstiftiiii~g ni. in., 4 

(utgiftet af liristliga F'ijreriiiigen af urige hiiften irligen, pri i  5,so kr. 
niail i Stocliholiii.) Utliomincr deil 1:st;t Utgifvare: I-Iolni, G. B. A., ö. Karlaviigen 7. 

IKed. ocli esp: n. St. Radstug. 5 ,  2 tr. 
Meddelanden f ö r  Helso- och Sjukvird. Jlottagiiingstid: h ~ a r d a z a r  1-2 e. m. 

Populiir tidskrift l i r  alhriiii och e i i ~ k i i d ~  Prir:  2 lir. p i ;  iir. I nnon ip i s :  25 ii 36 

Hufvuclrt~dalitö~ och ansvarig iitp.: Lind.. 
striiiii, Au:. 

Priq: l kr. T6r %r. 

l i hrnije manad. 

lielso- ocli sjaliv5ril. iitlioinmer 1 $~iig i 
in?in:~deii. 

Pr is :  2,so Icr. för jr .  1.23 Sijr Iialfii. 
Ri:dalitiir: Hjort, Ilj., S)iottiiiiiegatan 62 A. .- c tgifvate: Slcan<lina~islin Fi',rlagsexpeditio- 

i ( I  S i l c r g )  e 1 1 s  2 .  1 1  

:iiligt.ii. 
Pris:  Fi'lr l i ~ l  i r s i i  ![i I:roiior, för lösa 

liiiften 3 lir. 

Brand- och Liffarsakringa-Aktiebolaget SVEA. i3 Dro~ninggatan. 

Lre per finstilsrad. 
--- 

Nordisk Tidskrift. 
Fiir seteilsliap, koiist orb industri, utgifves 

af Lettcrstedts1i:i fi;ïcningen från P .  A. 
Sorstedt 2kr8iiner:: firlag5expedition och 

tc.1. 52 01. Esli. iippei; 9-1. 1 utkoniiiier arligeii i 8 !iiiften, 4 under 
--- 1 årets tidigare saini 4 under dess senare 

Missionsförbundet. 
S ~ e i ~ s l c a  Xl iss ioi is f i i rundt~~l iss ions~idnin~,  : >loritelii;<, O ~ n r ,  s. 8:t Pauls- 

iitkomnicr o ink~inz  d(>n 1 och 15 i hvarje 
ni%na(l. Pris: 10 lir. för ar. 

Erpeclition: n. Eolliildaregataii 
iippen 9 f. 111.-:i e. iii. Nordiskt Medicinskt Arkiv. 

h i s :  1: 45 föï ar, pioitarcode Professor BxeI 



Redaktbr och ansvarig i:tg.: Walclenströin, P. Oppet 6-7 c. ni. 
Pris:  1 , ? 5  kr. fUr ar. lPris: 2 kr. fiir h ~ l t  :,r. 
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Registreringstidning f ë r  varumärken. §niifiingan. 
Ut:ifves genom Kongl. PatentbyrLn. 1;arneiis jultidning. 

Utltonimer en g.krig <,rligen, t i l l  jnlen. I)istrib~iera.s af Svensk li '~ifattningss;tinliil~s E-\-peditiorl, 31asteïsalililelsci1tail 
expeititioii (P. h. Kcrstedt & Eiiner. Ilid- R,dalitor ~ ~ ~ ~ i ~ ~ .  ~ l a r l ~ o l ~ ~ i e i ~ ; .  i Pris : (;fl iirc. h iaqo kr. Arspris: 2 kionor. 

Olivebladet. 
Behandlar frkgor, som röra dialtonissaken 

tic11 i allininhet den tjenancle kärleken 

l Statistisk Tidskr i f t .  
Riks(Iagens Protokol !  med dertill hörande Utgifves af IcgI: Statistiska Centralhyran, 

Bihang. 
prenuineration i l*tltmllllier 3 ganger Brligen. 

C. Dcleeu k C.is b~lili;lri<li.i <S:o 12 S t  Fö r l agp re :  R. h. Sorstedt & S6ner. 

Njgzta i~) :  pr~ii::il~eratioiis~,riset a livar- Pris:  Z kr. för Ar. -- 
dera Iiaiiirnarcnas protokoll <r S lir. och, 
k Hihangscscinplnr 6 kr. Stockholms LZns Alim. Kungörelse 

i . s z y , c x a  ,>., BihAngs rnmiini,nr. 
i!er- utgifves af Ii~iisstjrelsen. Ezsl~ilda tiilkhnna- 
h. i gjfranden irifiirn:; unclarilwjsvis till pris, som jeintc prenuinercras A 1 iirc per :i? -  id einottapariclet % iaridskausliet bestainmes. wiiinla I-ioitl1a11di.1, (ler iifl-eii Iö,qo proto- 

1tolls- och biliarl.o.s/~iiftrn eriiállas M resp. Prenui?ierat,ion hos P. Falmqvist~saktiebolag. 

och 2 iix ar&, samt konat6betiinki;i- ,,erdandis rmlskrifier. 
den till sistii5iiinda liri.; kiiniia reqx-ireras. 

--- (Utkomma med 8-10 IiiiTten om % ~ t . )  
Hufvirdreilairtör och a i i ~ ~ a r i g  utgifvare: Berg- 

Samling a f  anmalningar t i l l  Handelsregistren. stIiinl. ~ a ~ i d .  ordförande i Studentföre- 
U t g i h e . ~  geilon1 Korg!. Civiideliaïtemeiltet. liiilgen Verdariciis sii?å~kriftkoinité, Val- 
Distribueras af Sie:isk Börfnttnillgs~alllling~ i hillar2gen 45 8 ; trlifi%iri i-s e in. 

expedition (P. d. Norstedt k Siiner, %d- 
darholmen). 

Årspris (S4 lirrrnnrer och två register) 3 kr. 

Brand- och Liifarsabriogs-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 
C 

och utkoinnier iiied l nuiiimer hvarannan i 

in2n;id. 1 Sedlighets-Vännen. 
Aclress: s. Erstagatari l. / S?.~?zslia S e d e r r ~ t i o ~ ~ s q f d d , ~ i ~ ! ( j e n . ~  orqa,ls. 
Redaktör: Rrinq, J. C . ;  inottagiiiiigstiil 9 Ctkoininer nieil X iluiliiiler under året. 

-' C 11 f. in. 1 Expedition : Fedcri~tioiiens byri ,  n. I<lam 
Pr is :  :,i o kr. f6r ar. 1 östra Kyrltogata 7: öppen tisd. och fred. 

Ord och bild. Rei~alitör oc i~  aiisraiig utgifmre: Wester- 

--- 
ark med om~:eslniide iilueh%ll samt ett a rk ,  Skogavannen. 
af eii fortlöpande roman. 

p". B~g- ;s t rö i~is  förlag, Stockholi~i. 
Bedakt6r: JV~~hliri, K. ; triiffas K Lyr:n niånd. 

och torsd. lil. 6-7 e. in., eljest n Kongi. 
Boktryclreriet eller Satio:ialrni~senm. 

Redalitioilsselireterare, Grandinson, Emil; 
träffas 3 byraii dagl. kl. 12-3 c. m. 

Espedition: P. A. Norst-(It c! SGiler. 
Pris: 10 kr. fiir ?-r. 
Aniloiihpzi~: 25 Cre pr pctitrad. 

Pietisten. 
~ i , i ~ ~ l ~ ~ i f t ,  af pietistens n ,  

~arduansi l~a~raregata l I  12, iilipen 9-5, ut- 
ltonlmcr 1 hvlIrannan i r i ~ l l a c ~ , i  

Pris: 1 krona pr ar. 

Skomakarnes Facktidning. 
Nedalitiir: Skoriii~karen ,4lFred Lantz. 
Bostad: st. R1ocBgjutaregr;incl 1: 3 tr .  

Sleipner. 
1 Sveilska Gabclsberger Ceiitralfiire~iiilgens 

or,qan. 
litlcorrlilier oiillir. de:i l och 1.5 hvarje måtn. 
Redalitioir: Kevcritc.?, Carl (utgif~are) adr. 

TTTesterriB: f-Ieli:lcrs, Beïiili. h. 
R y ~ ; h ~ - i !  espeditiog : n\iybrog;ttan 47 A. 



772 Tidningar och 

Expeditioll: -Albert J30nliiers fiirlagsbolthan- 
del. i\Iästersaiiiuelsgata~i 17. 

Pris : 1: 30 för år. 

Svensk Assurans-Tidning. 
o~~~~~ för f i j r s ~ k r i n g s v a s e l l ~ t s  befralrl jan~c. 
Utkoniirier den 1 och 15 i hrarje månacl. 
Ryrg och expeditiori: Grefgatan 43, 1 tr.: 

ko~itorstid kl. 10-3: allrn. telefon 52 09. 
Reclaktör och ansv. utgifua.re: Pettursson, , 

O. h. 
Tidiliiigeiis ilris : 5 lir. fLir helt a r ;  liis- 

nniliiiiei 2.) öre. 
Annonspris: 30 ijre per pi:titracl. 

Svensk Författnings-Samling. 
1Jtgifvare: Baghcrg, C. P., Rgl. Justitie-de- 

part,ementet.; expeclition. 
och fiisaljning: 

Kgl. hoktïyckerict. 

Svensk Kemisk Tidskrift. 
(Forts. af Iielniska. Kotiscr.) 

Orgaii för kernistsamfnndet i stoclcllollll samt 
i;emislta xektione~iii~ i Upsala och Lund. 

Redaktion: Profrssorerria Petterssoii, Otto, 
C l e ~ c .  F. 'i.. Widman. O., Kilson L F . 
inqciiiörerna Soridéii. iilas. ~ n n d i h .  joh;; 
och Peterson. X. Er1~-. 

UtgifT,are: Poriiléi,. K ~ ~ , ~ .  Fi)rs;iii,,elq,2r till 
tidslirifti,ii atlreiserai till Iilar;, vestra 
J<yrlcogata, :2 H. 

Pris:  4 kr. per ar .  

Svensk Musiktidning. 
Utkonrriier oiiiliring clen 1 och 15 i h~-arje 

måiiad iitom Juli  ocli Auxucti och iir för- 
sedd iiie~l portriitter och inusilzbilagor. 

Espeilitic,rl: il. Olofsgatali (Hötorget 6), 
~ ~ ~ , - ~ d ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~  och ans,-, utg. B ~ ~ ~ ,  F~~~~ 

Joh., inottagiiirigstiil (sakrast) 9-10 f. ni. 
Pris:  5 kr. fiii. %i; lösnurrimer 2.5 öre. 
Anrioilspris: 10 öre. 

Svensk Travaru-Tidning. 
litkoiiiiner 'l ginger i iirinadcn. 

By?: n. 3Iistcïssiiiuelsgaten 61 C ,  öppen 
2 10-I 24. 

Hiifviidreclalitör ocli ansv:lrig utg. : Hörnell, 
Reinh., moitagnirigsticl 10-12 i'. m. 

92etlarbet.: lyestin, J:, frii: Ilaclders, G. 
Pris:  1'2 ltr. för helt ar. 
Annonspri.- 35 öre före och 30 ijre efter 

texten. 

Svensk Typograf-Tidning. 
Gtgifvcs a,f Svenska Typograf~förbuirilct, ut-  

Itommer den 1 ocli 15 i hvnrje månarl. 
Hufvudredalttör: Jlärtensson, L. Aug., IIög- 

Brand- och kiffgirsakririgs-AktieboIcaget 

Tidskrifter m. m. 
bergsgatan 50; ans\-ar@ utg.: JVilbelci~- 
son, (i. Il7alfrid. 

Pris 4 kr. för i r ,  2 kr. för halft ar. 
Annonspris: 12 öre för inländska och 20 öre 

för utliliidska annonser, sidan indelad i 
3 spalter. Minsta annonspris 60 öre. 

Svenska Autografsällskapets tidskrift. 
Utkominer i I j 2 haften ariigen, 

Pris för liiecllemlllar 5 kr. för är. 
dd r .  $iltsarkivet. 

Svenska Bokmarknaden. 
Nya Bokförläggareföreningens tidning för 

bokköpare och holcvanner, utkommer ined 
12 numnrer årligen och dessutom i sik- 

qvartalsupplaga 4 ggr zrligen, 
L)'ed. och esp : Iios utgifvaren, Blara södra 

Iiyrkogata 5, öppen kl. 9-3, 5-7. 
Redaktör och ansvarig utg.: Hökerberg,Lars. 
Pris:  å postanstalt i landsorten 40 öre för år. 
Alinonspris: 30 öre. 

Svenska Bryggareföreningens [Wånadsblad. 
Utgifves af Svenslia Bryggareföreningens 

Styrelse,, utlrommer den i hvarje manad, 
ss. Ostgötagatan 

Reclaktör och ansvarig utg.: I-Tcljestrsncl, 
Adolf, ~nottaanillgstid s ö k e n c l a ~ r  Id. 8 
-l0 f'  

Pris:  6 kr. fiir helt kr, lösnuiiimer 60 öre. 
Aniionspris: l.', sida 15 Itr., l:'a sicla 9 kr., l , 

si& 5 kr., ' ö sida 3 kr.;  15  proc. rabatt  
för helars- och 10 proc. för haldrs-annons. 

Svenska Härolden. 
Utkoriiiiler livarani~an vecka. 
Ansvarig utgifvare: Byströni, .J., adress 

Tegiiersgata~i 1, ing. fr. Receri11gi;gatail. 
Redaktioii: Byströin. J.; 'rlorgströiri, J. A. 
Pris:  1 kr. f i~ r  helt ar. 
Annonspris: 10 öre per petitrad. 

Svenska Jagarförbundets Nya Tidskrift. 
Ct!tornrrier med e t t  haftc vid slutet af 

hvarje qvartal. 
Adress: ö. Stureaatan 54, 1 tr. 
Retlaktör och n tg i f~a re :  Lindblad, J. IV., 

trätia* vanligen bl. 9-11 f. m. 
Pris:  5 kr. f i r  h .  

Svenska Trädgårds-fcreningens Tidskrift. 
Utkominer nzed ett nummer hvarje månad 

och %tfiiljes af 2 fiirglagda planscher, en 
ined jannari- och en med julinuniret. 

Adress: Rosendal, Stocliholin. 
Redaktörer: Erilisson, Jakob; Pihl, Axel: 

Tamm, Oscar. 

SVEA. !?g Drottninggatan. 



Brand- och Lifdhirsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 orattninggatan. 

Tidningar och 
Ansvarig utgifvare: Reiiiholdson, H. B. 
Distribueras af Sanison h Wallin. 
Pris: 4 kr. för %r. 
Annonspris: för hel sida 15 kr., Iialf 8 kr., 

i 4,50 kr., "S 3 kr. 

Svenska httartal. för 
sliigtforsining. 

Utkonimer, vid begarari, i 4 häften årligen, 
lemnas eljest p% en $ng ined permar. 

Pris:  5 kr. för ar. Adr. Rilissrki~et.  

Svensk Litografisk Tidskrift. 
Organ for Litografi och Fotokemigrafi. i t-  

kommer en girig i rniliaileii. 
Redaktörer: Sachse, E.; Oldberg, S. 
Pris:  2 kr. för helt ar. 
Alinonspris: 2.1 öre pr rad. 

-- 

Sveriges allmänna folkskolelarareförenings 
årsskrift. 

litlrommer ined minst ett häfte k l igen.  
.2dress : ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~  6 'svensk ~ ; i ~ ~ ~ ~ -  

tidnings by&:. 
Ctgifves af Sierices iillin~rlria follcskollärare- 

förenings ce:itralst~relue. 
Utdelas %ratis till föreningens medlemrnar. 
Pris för andra: 50 öre. 

Söndagsskolklockan. 
Ctkoininer illustrerad med ett iiunlnler i 

månaden. Expedition : Iiarlhergsvageil~!2. 
Redaktör: Jansson, K. h., Valiingatan 15. 
Ansv. utg.: Eriksoii J. X. 
Pris:  50 öre för %r. / 

Tidskrifter in. n?. 773 
Teosofisk Tidskrift. 

(Utgifves af Svenska Teosofiska Samfuiidet.) 
Utkoiiliner kr 1892 iiiecl 9 hiiften h 2 ark, 

ett häfte i medlet af hvarje inånacl, utom 
Juni ,  Ju l i  och Augusti. 

Redaktör: Pfiiff, Victor, frih. 
Redakt,ionsselreterare: Zettersteii, Axel. 
Redaktionens adress iir Nybrog. 27, 3 tr. 
Pris för %r 3 kr.; lösnummer 50 öre. 

--- 
Tidning f ö r  Boktryckarkonst. 

Utkommer den l 5  i hvarje rnånad. 
Expedition: r. Klarabergsgatan 33. 
Redaktiir och ansvarig utgifvare: Carlsson 

fiir 

Tidning för  Frimärksamlare. 
(Organ for flera föreningar i Sverige ; utkolii- 

mer i medlet af hvarje mhnad, utom .Jnli 
och Augus1,i; alltså ined 10 n:r oin året.) 

Expedition: Centraltryckeriet. 
Redaktör och ansrarig utgifvare : Aiidréen, 

F. 
Medarbetare : Bodsteclt, A .  W., 111. fl. 
Pris: 2,50 kr. pr år. 
Annonspris: '16 öre pr rad, l 5  kr. pr sida. 

&linsta annonspris l Irron:~. 

Tidning f ö r  idrott. 
Utkoininer hvarje torsdag 5 Z. Heggströn~s 

förlag och ar oft,ast illustrerad. 
ByrB: st. Storkyrkohrinken 9, 1 tr .  
Redaktörer: Ralck, V., adress Engelbrekis- 

gatan 3 ; Liiidrilan, Alex.. Styrmansg. 51; 
triiffas vanligen å 13yrLn kl. l-I a 2  e. in. 
(Specialredaktiirer för de olika idrottsgre- 
narne : segliiig: hästsport, gymnastik, fria 

33noiiser niottagas icke. lekar, rodd, hjulsport, jagt och lryi~ologi, 

Söndagsvännen. 
Ut.gifves p5 foranstaltailde af samfundet 

Pro Fide et Cliristianisnio skriftutsltott, ut- 
kommer med 1 nummer i hvarje vecka. 

Itedaktioii: Bring; J. C., Ersta. 
Expedition: P. G. Beijers förlaqsbok- 

handel. Airsciialsgataii 2. 
Pris:  1,20 Irr. för ar. 

skytte m. fl.) 
Pris: 12 kr. for a r ;  7 kr. för f %r;  3,50 lir. 

f6r yvartal. 
Annonspris: 2.j öre; pris 2,50 kr, 

Tidning för leveranser till staten m. m, 
(Bilaya t i l l  Post- och Inrikes Tidningar.) 
utgifvare: ~ ( ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  paul strand- 

berg. 
Innonskontor: X:? G Riddarholmen: nedra Annonser intagas ej. l -  bottcu (L>. A. '\Turstoit k ~ i i i ~ e ~ s  hus.) 

E~ec~alition: 3 trappor upp sainma l i e n h e t .  
Teknisk Tidskrift. 

VLkoiriiiier ined 6 i 8 hiiften 01x1 h e t .  
Expedition : Svenska tekiiologfiirer~irigens lo- 

kal, Arsenalsgatan 2 A, n. b. 
Redaktör: HokrStedt, STT., n. Ilrottninggatan 

98. 3 tr.; traifas s?iBrast tisdagar och fre- 
dagar kl. 2--3 e. in. 

(Se vidare Post- och Inriltes Tidningar.) 

Tidning fur Sveriges Blinda. 
 trycke^ med upphiijda stilar. Utgifningsort: 

Stocl<liolrn. Espeditio~i : Sybrogatan 36 

Redaktör: Lic!én, Llidvig. Postadress : Lilje- 
Pris:  10 kr. för Br. Iioliilen. 1 ~irtkornrner 4 g i ~ g e r  ariigeii. 



-- 

Tidskrift för  Skogshushållning. 
Redakti,~ : Cnattii~gius, Axel, ,Ps;nla~t.. Alarnia. 
Tryckes hos I r a r  Hai,~gstrijn! ocli utgifves 

p% X. Hxtggströi~is förl:~g. ötoeklioirn. 
Pris:  S lir. för Brgang. 

---- 

T73 Tidlingar och Tidslirifter in. rri. 

Tidskrif t  för Veterinärmedicin och 
Husdjursskötsel. 

Gtkoinmer iried 'i liafxen i 4 ark irligen. 
Redaktion : i7etcriiilirinstitutet, iiiottagnings- 

tid sökelidagar !?--l0 f. 111. 
Utgifx-are: Lindqvist, C. h. 
Pris:  3 kr. för år. 

Tidskrif t  i Fortifikation, 
Utlioi~imer iiied 6 häften oin aret. 

Redaktion och exyeciitio~i: ii. AiniéfOrralt- 
ningeii. 

Tidning för  Trädgårdsodlare. 
Ctkommer vid böqan af hvarje niailad. 

Expedition : Seelig 8r 1;:nis föïlrgsexpeclition, 
n. Klarabergsgatan 29. 

Redaktör och ansvarig utgifva1.e : Lindgren, 
Erik, Experirnentalfiiltet, Albano. 

Pris 2,50 ltr. för är. 
Annonspris : 13 öre för i I i l~ l  clska ocli 25 

öre för utlindska annonser. 

Tidskrift för Folkundervsningen, 
Utkoiiiiner ined 3 häften årligen p; obe- 

stilincl tid. 
Hufvudredaktör och allsvarig ntg. : Lund- 

gren, Freclrik. s. Högberg~gatail 39 E ;  
mottagningstic1 11-12 f. 111. 

Förläggare: P .  A. Yorstedt & Söner. 
Pris:  1,;s lcr. för ar, 50 b BO öre för hiifte. 
Aiimilniiigar om böcker iiitag%s gratis efter 

redaltbionens pröfiiing. 

Tidskrif t  i Militär-Helsovird. 
Utgif~es  af Sverislin l\lilitirlakarefOreiiingeiil 

utlcoininer i t~8iiglösa Iiaften, 20--30 ark 
årligen, iilneh&llanrle redogörelser för de 
vi@igaste framsteg och arbeten inorii den 
militara helso~årdeils alla olilta oinradcn 
sival inom som utoin laiidet. 

Pris:  1,2O kr. för ar. Preilunieration sker 
hos de bokhandlare, som uteslntancle sälja 
andlig literetur. 

P- 

Traarbetaren. 
Utkoiniiier i början af lirarje qrartal .  

Reclaktioii och expedition: Hansen, It., n. Salt- 
ii~iit'i~regatan 12 A, l tr .  Träffas hvaqe 
afton efter kl. 8. 

Pr is :  5 öre; på posten 35 öre pr ar. 

Tank sjelf! 
CYlioii~iner ileii 1:a och 15:e i lirarje iiiiilail. 
Redaktör : Leniistrand, Vilitor E. 
Exl:edit.ioii, prenumerations- ocll arinonspris 

1ik:i incd Frit i~li iarcns.  
--p 

Ute och Hemma. 

Hufvudredalctör: Ecliioliii. 14. 
Pris:  6 kr. for 8s. 

Trons Hvila 
Utkoinnier med 12 niiv 

ritdela 
Redalction Borg. l 

tan 104 

nmer oill h t ,  so111 
R nianacltligeii. 
%a. fzöken, e.  Skånega- 

l 'idikrift, utltonirner under .[r 189.2 i S hifteii. 
Redal<tion ocli expedition Surbruiincgatan 

30. 
Aii.;vnrig iitgifvare: Boilnier? Isidor Adolf. 
Redaktör: Duilira.th, i). H. 
Pris:  7 lir. pr a r ;  l hrr. pr hiifte. 

Verdandi. 
Tidshrift for vngdomens rn5,l~niiir1 och vaii- 

ner i hem ocl; skola. utlzoinmer med 6 
häfteil ariigen. 

Expeclitioii : l<la-a södra Kyltogata 5, 1 tr., 
öppen kl. 9-3, 5-7 e. 111. 

Redaktion: Sanclströni, Anna; Hökerberg, 
Lars (äfuen ansvarig ~tgifvare).  

Pris:  3.75 kr. för år. 
~ n n o i i s ~ r i s :  l5 l a .  pr omslagssida: i sida 

S kr.; + si di^ 6 kl.. 

Yrner. 
Tidslirift utgifvcn af Sveiiska. Siillskapet f3r 

Aiitropologi och Geografi. 4 hiiften årl. 
l i tgifrare:  Dah lg r~n?  E. \T. (~ostaclrecs l<. 

Bibliote1:et). 
P r i ~  : l@ kr. 

--- 

An yaren. 
Aiinonsblad för Boiiiiilunikatior1s~senilet. 

Utkoininer s5soiii bilaqa t,ill Nya Dapligt 
Blleilanda h-tarannan dag nilileï segla$iiil,- 
tiden. 

1-tgif~are:  Björliliiiicl, 5. A. 

Brand- och LiffQrs2krings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottningaatan. 




