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John Fröleen,
'STOCKHOL::M:.

Filialkontor'

~ .
.~ Verldsberömda tillverkningar af:

l flyttbara jarnvägar & jarnvägsmatarial,
~ stålräls från 31/2 till 34 kg pr meter, ..vexlar, vändskifvor,
'~ vagnar, lokomotivm. m. '
~'~ ---~e~---..•.
et> •

[, I Illusir. ,katalog, kostnadsfärslag och vidare upply'sningar
~ gratis och franko.
~ Rikstelefon 11 7.3. Kontor & Utatällningslokal:
et> ,

~ Allm. Telefon 4511. Vasaga."ta:J:1 5 .•' '
Postadress: Stockholm. Telegrafadress: FrölEiens, Stookholm, '

.All :materiel af yppersta stål! Billigaste priSer!

för

Arthur Koppels
fabriker.

'I

l' I

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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~t ~ PAUL U. :BERGSTRÖM,; ~
~ 14 Hötorget 14. ~r

~~ 1
u- ~ Frackkostymer af Croise, Kläde och (~

~~ ~. ~ Kamgarner förfärdigas till 80 a 100 kr.
_ ~ Stor sortering af nyinkomna goda E
~ svenska och utländska ~

~ " 'ryge"r. E
.n ~ Beställningar å. allt hvad ~
~~ ••~ till skrädderiyrket hör ut- .e,

:~ . föras skyndsamt och väl (.
~ ~ efter modernaste snitt

~ ~ ~ till ytterst billiga priser.

l lager af ~ ~ @ I....•ager

~l färd~~~{~:da. ~~. ~

~ ~!n~ek!~~~!te~~~~~,
l till de allra finaste. ~~. Q

Kavajkostymer från 18 ~ ~ ~
kr. till högre priser. ~ ~ ~

Vinterpaletåer från 18 kr. ~ ~ ~
till högre priser. ~ ~ ~~

Byxor af korderoj er & cheviot • ~ ~i@
från 4,50. ~ ~

Reskappor från 23 till 50 kr. .., ~
Promenadu1strar fr. 25 till 45 kr. <;jj)

Jagtrockar från 14 kr.
l V~ttentäta Regnkappor från 16 kr.

o> Nattrockar till 16, 20, .25 a 35 kr.
samt Underkläder for Herrar .

. PAUL U. :BERGSTRÖM,
.14 Hötorget' 1'4.
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Rikhaltigt lager af

,< Kristallserviser,

Frydnadsglas,
, , ,

Obs.

Vårt försälj-
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af
~METALLER ~& ..~

Messingsmanufakturartiklar. ~ Tenn,
Kopparplåt, Bleckplåt, Antimonium Regulus, ~ Mönja,
Koppartråd, Babbits-Metall, Zink, De,glar, ~ Fosfortenn,
Koppar- Garad, Zinkplåt, Skeppsmetall, ':*~ Nysilfversplåt,
Kopparbult, Zinkspik, Fosforbronstråd, ~ Magnesium, Vismut,
Kopparspik, Metallbult, Klinkringar, ~ o.vicksilfver, Nickel,
Kopparnitar, Fosfor-Brons, Zinktråd, r-~ Nickelanoder, Salmiac,
Kopparbrickor, Åskledarespetsar, ~~ Svafvelsyra, Saltsyra,
Kopparbottnar, Åskledarelinor, ••~. Stearinolja, Wienerkalk,
Messingsplåt, Pinsbachstråd, ~ Nysilfvertråd, Delta-Metall,
Kopparrör, Pinsbachsplåt, ~ Jernduk, Glaspulver, Slaglod,
Messingstråd, Aluminium, ~ Vigter, Vågar, Balanser, Målkärl,
Messingsrör, Zinkbult, ~ Spik, Klinkringar, Köl-&Stäfplåtar,
Messingsduk, Staniol, .-V Smergel,Smergelduk,Smergelpapper,
Messings-Skostift, ~..... Koppar- & Messings-Ångtuber samt

Messingsskrufvar, ~ Kranar m. ID.

'" +Bly, Graphit, , ~ ~
Blyplåt, Bly- ~ Dagens lägsta noteringar meddelas pr om-
tråd, Blyrör, ~ gående då förfrågningar ingå om partiköp.
Stångbly, ~ Post- och Telegrafadress : Metallbolaget.
Nicht, o;;!;:j Telefonadress : Allm. 1080.
@ "wt.., . Rikstelefon : 492.

~. och Lager: Stora Nygatan 20.
~. Försäljningslokaler:

20 Stora Nygatan 20. 63 Regeringsgatan 63.
STOCKHOLM.
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1acave y C:a,'
Cadiz ..

Etablerade 1810. \
. ,

l

STOCKHOLM.
KontorvProflokal. Parti- och Minutförsäljning:

. Fersenska Terrassen
vid Blasieholmen.

Minutförsäljningslokaler :

Drottninggatan 63 A,
Stora Badstugatan 50 (norr)

och

8 Sturegatan 8.

Nederlag:

2 Kungsholmstorg 2.

O-B S.!. Vinernas äkthet qaranteras,
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Hans Mannstaedt,
innehafvare af

Schäffer &. Budenbergs Kommissionslager.
TFörsäljer från lager:

Manometrar, Vakuummetrar.
_. -_.+---

Kranar och Ventiler.
@---

All slags arrnatur.
""*"---

Restarting-Inj ektorer
(original- fabrikat ).

Fyrapendel-regu latorer.
Matare- och profpumpar,

m. m., m. m.
---f?~--

Fotogen-motorer.
----o@'__

Va t t e n ro ä t a r e.
+---

Egen verkstad i Stockhol:m..
---~~~----

Generalagent för

Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft, B e r I i n.
Inbetalt kapital 20 millioper.

Entreprenör för Stockholms och Sundsvalls Elektricitetsverk.

Elektriska belysningsanläggningar.
Elektrisk kraftöfverföring.
Elektrisk materiel.
'I'udor-accumulatorer.
Elektro-motorer.

'. .
Kontor: Stockholm. Fredsgatan 80.
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HJALIt\AR .LÖFQUIST
Elektrisk "Belysnings-Entreprenör.

Berättigad att utför-a ledningar för anslutning till
Stockholms stads kabelnät.

Kontor och verkstad: Teatergatan 6, Blasieholmen.

Anordnar
Elektrisk belysning och kraftöfverföring.

Försäljer
Elektriska belysningsartiklar, Kochs patent, flätade

dynamoborstar, m. m.

Rikstelefon 503. All:m. Telefon 635'7.

Hvita Stjernlinien
(~hite Star Line).

Å. verldsutställningen i Paris 1889 tillerkändes denna
linie högsta klass guldmedalj.

Befordran till Amerika erbjudes med denna linie uti såväl l:a och 2:dra
som 3:dje klass. Afgångstid från Göteborg hvarje fredag. Liniens nya jätte-

ångare Teutonic och Majestic äro de snabbaste passagerarefartyg som fin-
nas. Den förstnämnde har nemIigen gjort öfverresan från Queenstown till New-
York på l) dagar, 16 timmar och 31 min. och den sistnämnde på l) dagar, 18
timmar. Närmare angående resan meddelas af

" C. W. H;ällström i Göteborg, samt å:
r, ; .~

Hvita Stjernliniens kontor,
Drakensgränd N:o 2. (Hörnet af Skeppsbron N:024.)

STOOKHOLM.
Post- och telegrafadress : Hvita Stjernlinien, Stookholm.
L>,.,,,. > ,

'" Allm. Telefon 2265.
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Juridisk Affärsbyrå,
(öppnad 1875)

Stockholm,
66 Vesterlånggatan 66, 2 tro

All:m. Telefon 28 22.

Mottagningstid: 10-2 och 4-5.
Rättegångar utföras vid öfver- och underdomstolar i

Stockholm och landsorten; kontra kter, testamenten och
andra laga handlingar uppsättas, inlemnas till och bevakas
hos vederbörande myndigheter; arfskiften och boutredningar
verkställas jemte alla andra slag juridiska uppdrag, äfven
inkasseringar.

Råd och upplysningar, begärda i bref med åtföljande
5 kr., lemnas 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 lenmas äfven juridiskt biträde mot visst
arvode pr år.

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

Post- och Telegrafadress : Stockholm.

OBS. Som jemväl vice Häradshöfding G. Hollenius
arbetar å byrån, träffa rättssökande alltid en jurist der-
städes under mottagningatiden.
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Stockholms
Byreabyrå'

15 Regeringsga'tan 15
l tro upp.

Förmedlar uthyrning af alla slags
Bostads- och Affärslägenheter

i Stockholm och dess omnejd.
Öppen kl. 10-3. Rikstelej'on 1188.

Den tidsutdrägt, det besvär och det obehag, som kunna vara förenade med
hyrandet eller uthyrandet af en lägenhet under hittills brukliga förhållanden,
derom torde såväl hyresvärdar som hyresgäster hafva en lika ofta upprepad som
"dyrköpt. erfarenhet. Det snart sagdt enda medel, hvarigenom hyresvärden kan
sätta sig i förbindelse med lägenhetsspekulanten och vice versa, är annonsen,
men denna lemnar i 999 fall af 1000 så knapphändiga upplysningar, å ena sidan
om lägenhetens beskaffenhet, å andra sidan om lägenhetsspekulantens anspråk,
att begge parterna stå ungefär lika kloka. Och så får hyresgästen börja sin
Eriksgata upp och ner, af och an för att bese erbjudna lägenheter; hyresvärden
å sin sida nödgas vara beredd att snart sagdt stundligen s.tå på parad för att
förevisa vederbörande lägenheter, ofta fullkomligt i onödan, då spekulantens an-
språk eller resurser icke sammanfalla med hyresvärdens. En icke mindre be-
aktansvärd skuggsida i det nuvarande uthyrningssystemet är det obehag afflyt-
tand e hyresgäster måste underkasta sig geriomatt låta sina lägenheter, ja hela
sitt hemlif underkastas en alltid besvärande och ofta nog ogrannlaga besigtning
af kreti och pleti. '

. Stockholms Hyresbyrå har satt som sin uppgift att vara en sådan för-
medlingslänk mellan hyresvärdar och hyresgäster, att dessa ömsesidiga obehag
kunna i väsentlig mån förebyggas. Den hyresgäst, som önskar en våning eller
affärslokal, skall ej behöfva springa gatlopp staden rundt för att se på »passande
lägenheter'; hyresvärden skall ej behöfva för någon visning af lägenheter tågas
i anspråk af .andra än allvarliga och för honom passande spekulanter. Hyres-
gästen kan nämligen ibland de å byrån anmälda lediga lägenheterna utvälja den
eller de, som motsvara hans anspråk, hvarvid han har ledning af byråns utför-

. liga uppgifter, fullständigade med planritningar. Å andra sidan kan likaså hyres-
värden bland de å byrån anmälda hyresgästerna göra sitt val, hvarvid byrån
alltid skall vara särskildt angelägen om att endast rekommendera solida och väl-
kända hyresgäster. Det ligger i sakens natur, att, då byrån ikläder sig ett slags
moraliskt ansvar gent emot båda parterna, den skall i alla förekommande fall
handla med största omsigt och grannlagenhet.

För uppfyllandet af detta sitt ändamål, hvars vigt torde framgå af det
ofvan anförda, räknar Stockholms Hyresbyrå i främsta rummet på hrr hyres-
värdars intresse och bevågenhet. Ju fullständigare byrån kan tillmötesgå den ,
stora allmänheten i fråga om lediga lägenheter till disposition, desto mer skall
denna allmänhet vänjas vid att anlita byrån. Under den korta tid byrån varit
i verksamhet har densamma redan rönt en så liflig och välvillig uppmärksamhet,
att man redan deraf kan sluta till, att den har en verklig uppgift att fylla - det
återstår som sagdt endast att hrr hyresvärdar allmänt hedra byrån med sitt för-
troende,. för. att byrån skall fullständigt uppnå sitt mål: att vara en förmedlings-
länk mellan hyresvärdar och hyresgäster till båda parternas ömsesidiga båtnad
och beqvämlighet.
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ca~Wi~e~~
Kongl. Hof-leverantör.

21 Lilla Vattugatan 21, 15 Fredsgatan 15, 16 Brahegatan 16.
Största lager af <le förnämsta franska och engelska Parfymerier.
Eau de Cologne Royale är känd för sin rika och friska vällukt.
Eau de Cologne på halfbuteljer från 1 kr. t iii högre priser.
Parfymer: Liljekonvalj, Essbouquet, Heliotrope, Linnea m. fl.
Tvål, alla sorter, såväl dussinvis för 60 öre, som efter vigt från 60 öre pr

kilo till högre priser, efter qvalite,
'I'ransparent-Tvål rekommenderas för sin godhet.
Amykos·Aseptin il 50 öre flaskan och 90 öre litern.
Doktor Larsons Tandpulver och Tandtinktur.
Cold-cream, Odaline, Röksprit, Rökband, Märk· & SkrifbIäck, Blanksvärta.
'I'and-, Nagel-, Rak-, Hår- och Klädesborstar. .

. Tomma flaskor fås fylda med parfymer och Eau de' Oologne för godt pris
vid fabriken 21 Lilla Vattugatan.

Vid köp för 10 Ieronor lemmas 1krona r abntt;

Allmänna Tele/on 4857. A. G. W I R E. N.
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Juridisk Affårsbyrå
'(etablerad 1867). " ". ....

. ", " 'f

Auditö·r 'CARL 'V. HELLBERG, Stockholm,
13 Storkyrkobrinken 13 (Thule s hus).

, , 1
,

Personlig mottagningstid: kl. 10-11 f. m.; .2-.,3 e. m.
Kontorstid: kl. 10 f. m.-3 e. m.

'. ' .

. Obs.! Tyska och Franska språken talas .
• _" ~ l.' ,

.:' .

Post- och, telegra;fadress: .!Stockholm ..

~llm ..Tel. N:o 2~.48.
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Advokatbyrå i Stockholm
(Etablerad 1876).

Notarien

IKKAIUIL SILLII~
Utförande af rättegångar och'inkasseringar.
Obs.! Särskild afdelning för s.k.Öjverrättssaker.
Utredning af sterbhus och konkurser; kon-

kursbevakningar; förmögenhets-förvaltningar;
egendomsförsäljningar och byten, m. m.

Uppsättande, inlemnande och bevakande
af bouppteckningar, arfskiften, testamenten,
äktenskapsförord, kontrakter, m. fl. legala hand-
lingar.

Utverkande af handelsrätt, patenträtt, svensk
medborgarrätt, registrering af varumärken m. m.

Konsultationer från 2 kr. Billig taxa.
Kontor: 54 Drottninggatan, 2 tr, Person-

lig mottagningstid kl. 11-12 f. m. Kontors-
tid kl. 10-6.

Allm. Telefon N:o 43 22.

Adress:STOOKHOLM.
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.Advokatfirman .
NYCANDER &. FAHLCRANTZ .

Innehafvare:

v. Härads.höfdingen C. A. Nycander,
Ombud för Stockholms och Göteborgs Köpmanna-Föreningar,

STOCKHOLM,
Öfre lVIunkbron N:o 5.

Rikstelefon. Allm. N:o 1040.

Magnussons Korkfabrik,
Stockholm,

Fabrik: Holländaregatan 6,

Allm. Telef. 10582.

Kontor och Postadress: Floragatan 18, N.

Försäljning i parti och minut.·
Agenter antagas.
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Sårbehandling.
7 KaI11.I11.akareaa tan 7.

Fältskärsmästare ,F. JOHN~SSON,
. Bensårsläkare Larssons efterträdare.

Kl. 11-3.

Allm. Tel. 7118.

LOUIS 'GUILLETM:O·TS.
• ..j j

Säkerhetständstickor
(i röda askar)

hos de flesta handlande

i Stockholm och i landsorten.
En gros hos Adolph Lemon,

'45 Mäster.såni~els~ata~ 4:5,
S'I'OeEs:o~M.
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WAHLIN .& ;,G:O,
stockholm ..

Kontor och Upplag:

Norra Blasieholmshamnen 7
(hörnet af Nya Teaterg atan).

Rikstelefon 346.
Allm. Telefon N:o 7596.

Telegrafadress :
W'AHLIN ·Cmnp.

z..a.t;;e'r a.f:

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

SKÅNSKA CEMENT.AKTIE.:aOLAQETS
Lomma Portland Cement och Victoria qolfplattor.

Reservdelar till ADRIANCE PI~ATT & C:o
. "Buckeye" Slåtter- och Skordemaskiner. -

PRESSENNINGAR.
ARTIFICIELLA 'GÖDNINGSÄMNEN, ALLA SLAG.

Linfrökakor, Rapskakor, SolrOSfrökakCiroch andra kraftfOderämn~iI.
TOMLINSON -& HAYWARDS »GLYCERIN-BAD)

och
TOMLINSON & C:is )SMÖRPULYER).

O~TLÖPE,SMÖR- OCH OSTFÄRG.

BOWICKS' RESTORINE, OCH 'LACTINA.
VA8ELIN OCH ORIGINAL CARBOLINEUM. ~

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

VULCANOLJA OCH ,BOMOLJA.
A..ST A..:El.,A,., Rysk Mineral-maSki'no7da~" " !.

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

Prisku1'anter sändas på begäran.

, ,
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Etableradt 1867.

Stockholms Badhus-Aktiebolags
Bad- och Gymnastikanstalter.

Stora Badhuset vid Malmtor,qsgatan, ingång: Jakobsgatan 16.
Telefon: Allmänna 73 80.

Sturebadet vid Stltregatan 4.
Telefon: Allmänna 7386. .

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

Arliyen serveras 2 a 300,000 sa«.
Ro:rnersk-Turkiska bad, för herrar 7-10 f. m., 12-4

och 6-10 e. m., för fruntimmer 1O-}~ f. m. Emellan 4-6 e. m.
kan turkiska badet abonneras extra.

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

. Ång- och Var:rnluftsskåp, med bassin och duscher.
Var:rna Karbad, i 3:ne klasser med tempererade duscher af

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

Lokalbad (halfbad, sittbad, ryggbad, cirkeldusch, sittdusch etc.)
Medikala bad, såsom Tallbarrs-, Sjösalts-, Lut- och Svafvel-

bad, Kli- och Maltbad, utmärkta Gyttjebad, fullständig Ereuenacher-
behandling, kolsyrade Nauheimerbad m. m. .

Elektriska bad, med faradisk ström. Vattenkur-
behandling.

Bad i he:rn:rnethemsändas och afhemtas efter beställning på
kontoret till billigt pris.

Möblerade rum rör sjuklingar finnas inom Badhuset vid
Malmtorgsgatan.

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

längre abeunement.
Abonnementskorten gälla vid båda badhusen.

Mekanisk-Gymnastiska Institutet
. efter Drr G. Zandm's metod

l Radhuset vid St~tregatan 4. Telefon: Allmänna 59 97.
Öppet från l Okt. till 15 Maj, för Herrar kl. 7,30-10 f. m. och

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

månad 20 kr.
Tillfälle till manuel gymnastik och massage äfvensom elektrt-

citetsbehandling.
För svag skolungdom ges särskild utvecklingsgymnastik till billi-

gare pris.
Gymnastiksalarne rymliga, väl ventilerade, elektrisk belysning.
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f~'.d~,aisaoka·
Konst- och Skönfar~eri& Kemiska Tvällans!alt
emottager till' färgning eller tvättning allting, hörande. till
Herr- och Darntoiletteu, och garanterar för utmärkt välgjordt·
arbete.

Rockar,
Byxor och Västar,.,
Schalar och BaJa-

, derer,
Borddukar,
Klädni~gar, Kappor,
Halsdukar,

Gardiner,
, Möbeltyger, Schagg,
Hattar och Plymer, ,
Spetsar,
Flor och Band,' .

Schaletter
m. m.

OBS. Herr- och Damkläder behöfva ej söndersprättas.

Alla slags siden färgas ut.märkt väl (a la Resort) och erhålla
tygerna ett vackert och nytt utseende .

. .
Postadress: f d. Risack.

Bodar:i Drottninggatan 53..
Kornhamnstorg 61.

Fabrik och Mottagning: Grefthuregatan 30 a.

Order ifrån Landsorten expedieras skyndsamt.
2 .
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AKTIEBOLACET

STOCKHOLMS BRYGGERIER.
Tillverkning och försäljning af:

PriI11.aMaltdrycker.
Hamburger Bryggeriet,

Surbrunnsgatan 52.
Specialitet:

Pilsener-B ier,

Nfirnbergs Brygger~
Uaria Högbergsgata 43.

Specialitet:

Bayerskt Öl och Erlanger-Bier.
~
O
~
(Dq
CD
11

Gränvalls Bryggeri, ~
Luntmakaregatan 18. f+

•• Specialitet: •• ~
Vega-Dl, Pilsnerdricka, Export-Dl. (D11•

Neumfillers Bryggeri;
Ostgötagatan 30.

Specialitet:

Iskällardricka.

Piehls Bryggeri,
Prestgårdsgatan 8.

Specialitet:

Bayerskt Öl.
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G. R. ·Feychting,
s rue K HO L M.

Välsorteradt lager af jernvaror.

Specialite : Svenska arbeten från såväl Eskilstuna

Möbel- och Byggnadsbeslag,
~~ ~

~ 'Verktyg,Husgcfåd, Saxar, Knifvar, Selbeslag,

samt Gjutgods från Husqvarna.

som andra orter.

Särskildt framhålles

Gas •. & Vattenledningsentreprenör,

Kontor & Verkstad:

8 Mlistersamuelsgatan 8.
Verkställer

Gas., Yatten- & AlIoppsledningar,
Ringledningar

samt reparationer derå, och iöfrigt alla sorters

Jern-, Koppar- & Metallarbeten.
Rikstelefon 526. Al/m. Telefon 85 49.
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Lager af

m. m. till lägsta priser.

Allm. Telefon 64 58.
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.~~~KRRBRUKHKTmB~lAG~TI ~T~~Ki01M,.
r

• ·1

i
1

·1
I Prima raffinad i sorterad topp,!

. . I
Bitsocker m. m. af Colonial-råsoc~er. t " '

I

Etabl. 1863.

Bränkyrkagatan 2 (söder);

, Tillverkning af:

rrelefon: Riks- och Allm. 3410 & 3710. I
I

I "

TJULANDER &C~O,
I, r

.Vi~haB41~~e~ t
I
I

i . .

55 Drottninggatan 55-."
, l . .! '

. Lager af Äkta Utländska Viner och Sp.jri~uosa.
. .[

Allm. Telefon 50 819. ,
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Kontor:

Drakensgränd N:o 2
(Hörnet af Skeppsbron N:o 24).

In- och utvexling af Utländskt mynt.
. Partilager at'

Patria säkerhets- och fosfortändstickor
samt finska cigarretter. m. m.

Allm. Telefon 2265.

rafvårdar af svart, grön och
blågrå granit
äfvensom alla sorters

Marmor- och Kalkstens-
arbeten. utCöras vid .

'\7VESTEn & NOnc:nENS
Mekaniska Stenhuggeri och Sliperi,
Hornsgatan 57, Stockholm.

Allm. Tel. 3197.
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G.., L.., J400m~~.
Kong!. Hof-Leverantör, I .

Kirurgisk Instrumentmakare' och Bandagist, I

, 48 Regeringsgatan 48. I
Prisbelönad i In· och Utlandet. I

Förfärdigar och håller ständigt lager af alla slags bandagJr-och
kirurgiska instrumenter, såsom: I

Bandager för snedhet, plattfot, krökta ben och klumpfot, Bråkband, ,
Liggdynor, Magg~rdlar, Resorstrumpor, Suspensoirer, Träben oc~ Kryckor,
Urinreservoirer, Bröstglas, Diapparater, Hörsellurar, Inhalationsapparater,
Kathetrar, Kopplnstrumenter, Knifvar, Respiratörer, Saxar, Spr~tor;

. Tennsprutor, Glassprutor, Slangsprutor, Pumpsprutor, .flera slag;
Injectionssprutor, flera modeller m. m.

Specialitet: Bandage.'
Post· och Telegrafadress endast: G. L. J AOOBY, Stockholm.

Reparatidner utforas skyndsamt. Altm, Tel. 4939.

p lelefon 62 96.
'"
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AKTIEBOLAGET
Gij~rrAf~B~RG~fABRlK~INTR~~~~NnR,

STOCKHOLM,
14 Lilla Nygatan 14,

emottager order på alla sorters Porslin, som tillverkas vid

Gustafsbergs Purslinsfabrik
såsom:

Bordserviser, äkta (Opuk}, halfäkta (Ironstone Ohina) och
oäkta (Fajans);

Kaffe- och Teserviser, äkta, halfäkta och oäkta;
'I'vättserviser, af många olika slag;
Parian-Porslin;
Majolika, Ungersk-Majolika och Moss-Ma,jolika.

Dessutom tillverkas:

Eldfast tegel af alla vanliga dimensioner samt extra efter
beställning.

<, Priskur anter tillhandahållas på kontoret i ofvannämnda
hus, der Proflager äfven finnes, sorn :hålles öppet hvar-
dagar klockan 9-5.

Detaljförsåljnin g: i Herr C. J. Ahlqvists försäljningslokal
l det s. k, Palmeska huset N:o 2 A vid KungsträdgMdsgatan.
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utför Plåtslageriarbeten, Taktäckningar med koppar,
skiffer, zink' samt galvauiserad och svart plåt.

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

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

Rustningar m. fl. arbeten för teatrar, Skylt-, Gatu- och
Jernvägssignal-Lyktor, Lampor, Fotogenkök och

Kokkärl m. m.
Badkar ooh Duschapparater.

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

24 NIäster-Sa~uelsgatan 24.

C. J. Palmqvist.
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c. G. ANDERSON,
Kontor & Magasiner: 3-0 Bredgränd,

samt sillupplag under Södra Uppfartsvägen Mälarstrand,

Stockhol:rn,

innehar ständigt lager af

såväl Svenskt som Finskt Smör samt Lax,

.Ost, salt Får- och Oxkött, Sill ochTjära.

Allt till lägst gällande partipriser.

Rikstelefon 550.
Allm. Telefon 20 67

samt anknytning under samma nummer till bostaden.

Till Sillupplaget Allm. Telefon 30154.

Telegrafadress : SmörafJären, Stockholm .

..- Under den kalla årstiden äfven Fogel.



- 27-

Minuthandelsföreningens Pensionskas'sa" (
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 tioåren 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 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 erika är 55 år. '

, Efterlemnar pensionsberättigad delegare endast barn, å~.njuta hvar-
dera af dessa till fylda 15 år en årlig pension af 100 kr. Aro barnen
flera än fyra, fördelas ett belopp af 400 kr. lika dem emellan. ,

Vid 1891 års utgång utgjorde kassans tillgångar 212,857,18, hvaraf
äro påförda pensionsfonden 189,536,32 samt understödsfonden 23,320,86.

Ledamöternas antal var sagde, dag 398.

, De af Kongl. Maj:t och Öfverståthållare·Embetet faststålda stadgar
tillhandahålles och anmälningar om inträde i kassan emottagas af Styrel- ,
sens samtliga ledamöter.

Stockholm i December 1892.

Hjalmar Petterson,
Ordförande,

Arsenalsgatan 2 C.
August Berg, Ca'l'lA. Svensson,

Sekreterare, Skattmästare,
Drottninggatan 60. Kåkbrinken 22.

aon. Olsson, Henrik Eklund,
Köpmantorget 12. Högbergsgatan 48.

O. W. Malmgren, Carl Örtegren,
Svartmangatan 20. St. Gråmunkegränd 3.

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

Pensionskassans Styrelse.
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Etablerad 1868. Etablerad 1868.

B lom s t B r f a b rika nt,
'; Hamngatan 7,

rekommenderar sitt stora
rikhaltiga lager af alla slags

förarbetade

Kransar & Buketter

Artificiella Blommor
för damtoiletten, buketter och
växter till vaser och bordspryd-

lP' nader samt dekorerande af fest- "
lokaler ombesörjes smakfullt

och billigt.

till begrafni nzar, i stort urval
till fabrikspris.

Obs. Reparationer verkställas skyndsamt och billigt.
Allt till låga, men bestämda priser.

Vid partihandel stor rabatt.

16 Lilla Nygatan 16.

Nederlag- af Lessebo pappersbruks tillverkningar:
Handgjordt Protokoll- och Skrifpapper (Bikupan),

» Postpapper 4:0 och 8:0,
» Ritpapper,
) Obligations-, Aktie- och Vexelpapper.

Maskingjordt Post-, Skrif-, Tryck-, Läsk-, Olifant- och
Karduspapper.

Specialitet: Rent animaliskt limmadt lumppapper, fritt
. från främmande inblandningar.

Erhöll törsta prise: vid Allnlänna Skandina-
viska Industri-Utställningen i Köpenhamn 1888.

Fabrikens papper finnes hos alla välfournerade pappers-
handlare.
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HENRIK. GAHN'S
. ,Aseptinfabrikater,

patenterade och prisbelönta vid 7 verldsutställningar, utmärkt
vitsordade af framstående medicine professorerna

Lister (Edinburg), MosetigMoorhof (Wien),
Mesterton (Upsala) m. fl.

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

Tv å Ifa br ika te r,
, Koncentrerad Amykostvål,

Äkta Aseptintvål,
Glycerintvål,
Vicloriafvål,
Opoponax tvål,
Mandeltvål,
Medicinska Tvålar m. m.

Varnas för efterapningar.
'I'ill jsalu hos alla väl försedda Handlande och Apotekare .

.. I parti hos '

Emil Fredrikson, .
Agent för Henrik Gahn's Aseptin-

Amykos-Aktiebolag. ,
Kontor och Lager: Hofslagaregatan 4B.

Allm. Telefon 5318. Rikstelefon 1169.

I
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J. E. Eriksons
Mek. Verkstads Aktiebolag,

Stockholm,
16 & 18 Folkungagatan 16 & 18.

Tillverkar och försäljer

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
inlära 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
möjliga 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
andra "artiklar efter endast några timmars öfning.
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J.' .E.Eriksons
Mek.Verkstads Aktiebolag, .

Stockholm,
16 & 18 Folkungagatan 16 & 18.

Fabrik för tillverkning af Ångmaskiner, Arbetsmaskiner '
och Verktyg, Elektriska Apparater och Instrument

m. m.

Innehafvare af Agenturen i Sverige och Norge för

, HerrarSiemens & Halske i Berlin.
I .

Levererar och uppsätter af nämnda firmas välkända Maskiner,
. Apparater och Instrument för Elektrisk Belysning,

Kraf'töfverföring och andra ändamål. .
Förs~ljer från lager Siemens &: Balskes .Glödlampor,
, hvilka genom sin hållbarhet och den mindre ström-

styrka de erfordra jemförda med andra glödlampor,"
äro de bästa i marknaden förekommande.

'I'illverkar hastigt gående Ångmaskiner, specielt konstru~-
rad e för drifvande af dynamoelektriska maskinfläktar,
centrifugal pu mpar , Precisions-Regulatorer, Fotogen-
Motorer m. m.

Verkställer Gas-, Vatten- och Afloppsledningar samt
levererar' och uppsätter Elektriska och andra Ring-

. 'ledningar.
Kostnadsförslag och öfriga upplysningar lemnas på begäran. '

Rikstelefon 614. Allm .: Telefon 35 60.

Gas- & Vattenledningsaffären,
Folkungagatan N:o 24.

Allm: Telefon 3777.






