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_)~g;åre:--HENRIK LÖWEN,ADLER.oo-
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Etablerad ar 1887. .
". \

.~Spe,dltlon s-AJfä,r~ -'~.
" - - ._ ' _'I, • • .,_, .< ."i

> .. ·~~Qin~Jes~'tja-'förttillni~gar ö~H .'
::~'>"'.,,',0":;,,'<'- ,;,' -. ' '.~ ."~~m!_)PPtrt~g-~:och befordra godeS till3,:H~.~Jat,~\

::·s~r.~":så"v,äLiSvengeson}; utlandet. •. ,~.-~,'-" '
.••..••. . _. ":. \ l-\.': ,-

'J. . .,

.. :~,t<-_·_·-'':-:~:'~;::-r-:_.,'~~',~:.'...;. ,,; _ ", ' \ .. '-
";'Da':,.Löweriadler :&'C~()' åt den 'enda firma" ...-~.~\.r>. ~ ,:"J,:". :,'~:' .. ~: - .• ' .' ,~/~,

o, i G()t~'borg; "som-uteslutande -egnat sig .åt
diiio.j~gö,ro~~l;>kan~snabbaste .och . billigqste .~."~

-:sP~Qitl"9'~,/ljt~ofVå~:',:..", ,_ -._,,; . " . , < .

• -? '~" • ',.- .-< .1, •• •• • ,. r ,,/.. .

• ~_,. I'" .

·:~Telegr~fadres~:Löwis. 'Rikstelefon '15,76 .:
, Adresskalendern 1189?, -". <

.,. . /.'. ", " 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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Svenska· Klädesmagasinet
STOCKHOLM ,8 ~u ~ g s g 'a t a n 8

vid Hötorget.

1'arti- och minutförsäljning 'af
.No:r:rköpings Klädesva:ro:r •.

Kostym-, pa:letå-, B~~- och Uesrockstyger, Frackl{läden.
Gossklädersty'ger-

. Damkapptyger och F'odervaror m. m.
Nouveauteer af Engelska och Franska tyger.

" Qbs.! Då tyget köpes uti affären, är till kundernas beqvämlighet första
klass '!;illskarare anstäld, hvilken utför beställningar å finare Herr- & Gosskläder,

OBS.! Extra bil{/ga priser; ./
Telefoner: Riks- 1199. Allmänna 6256.

I , -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PAUL -U~"BERGSTRÖM*
Skrädderiaffär, Klädeshandel' li. Herrekipering.

, "

Etablera,d 1882. 14-Hötorget 14. Stockholm.

Största härvarande lager och billigaste priser å bättre

M a n s k I ä d e r , T Y g e r och Go s s k I ä d e r.
Kostymer, Paletåer, Resrockar, Regnkappor, Kontors- ochJagt-

rockar, Nattro.ckar m. m. ' .

Norrköpings Klädesvaror till Fabrikspriser l
, ,/

Beställningar, å ,enklare ochfinare Herr- ochGosskläder utföras.
Bestäld 'kostym förfärdigas, om så önskas, på ett dygn! '
OBS.! Valgjordt arbetet Ext1'a billiga p'riser!
OBS.! Alla kläder tillverkas på mina egna oerlistäde»: under ttppiigtaf

första klass Tillskärare! ( ';

Hufvudaffären: 14 Höto:rget 14.' Rikstelefon Allm. Telet 5318.
\

Afdelning för Arbetskläder, Trikåvaror och Underkläder
in på gården 14 Hötorget 14.
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.AK T'I E'B O L"A(rE~r":

,.

STOCKHOLM, -
v, -,

Lilla N.ygatan 14!,.
'"1'"',

-: '. l' _ /". >.. ' '. " , ,'" ;.', <o ' __ ', '.;,~.

:'ei:nott~g$r orderspå alla sorters Porslin, som' tillverkas' vm!
•.', ...:,.l;;:.~• ..i: 'v. - .-J...: ~ .,. ~,__... '~,

:'\G;uståfs~:ergs-,Porslinsfabrik?
:;~,

,såsom:
.; ~"'~~:4-,i~ '•. ., l':':'~; . -\:'l.: ;L.'''~ > _

. ':'.Bord~er,vi~.e~:'i1:~ta, halfäkta (Opak), och' oäkta- (Fajans),; ~' .
t· - ,I' '.-t..':'~~. ,;?-:, ---,:."---~._, . - ,",..' ' -.;;

'~·Kaffe,.<',OC!l>Te~ehYiser~ äkta; -halfäkta och oäkta.;->" 7:' -'~:::F~;:;\'~'
" -':"'. '.. -.' ..' -', . _ i._ ". _ .,,,. _ / c, ,-l ~ ". ,-' /. ..;.,.><'",,~!,-{:t·~\',~>,'~Nä~ts~ryfse~, 'af-många olika modell~r och mönster; ,.,:- ~5~.

;j:i-~riari;". ''':,' ....,. , ": " ' - ~" ··,»)·.t;.~
""'Mai9'liJ{~'~qch:'ting,erskMajolika s~m t. Prydnadsartiklar~;,s;'~t~~;
': :.Jtnied und'erg}å~yrmålning.·· ' s; ',' ;
/ :!' -~ '/ -

....~:. ./ .,: .r- ~/

/ ~.. "

l' "~'-, :\. .

,.;'<"\",:,,, ,"o v , Dessutom tillverkas:

.,,}:\~~df~st,~e~~l' aJ alla .vanliga dimeiisioner~~am"t/-extra' eft~~:~.
',"'<,'< '-:beställnmg. ~, ..,'. . ~'"
" ....• ,-:f.~,!.: ..,l? s· ....•-/~-;.' . _ ' -.: .., .•....

~.-·:'j'~':r:.~t.'~r,isk4'raiitel':'tili~a)id~hållas' på kontoret' i ofv~I1nämnda
äfven - finnes, som

Deta)jförsäljning: i "ijerr C. J.·A!tlqvis-ts försäljuingslokal
--.,nd~t,t.:k~·:P~lmesjcahuset, N'o 2 A. vid l{ung8trädgårdsgatan~"

". '~. ,I' - '.' 1,
r

e"

"'I'.
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META1I~ER,
~

lVIesslngsmanufakturartiklar.
Kopparplåt, Bleckplåt, Babb'i!S-Metall,'
Antimonium Regulus,'Koppartråd, .Zlnk,
Garkoppar, Zinkplåt, Skeppsmetall, ,
Deglar, Fosforbronstråd, Zinkspik,

, Kopparspik, Metallbult, I(opparbutt,

Blytråd,
.Nicht, Tenn,

--,,]+l' ,

Vid köp aj stiirre partier, torde dagens
. lägsta noteringar-infordrq,s.

Kontor och Lagert- .

N:o 14 Måst~r· Samqelsgatan' N:o 14.
Filial:

" N:o 20 Stora Nygatan
(ingång från Yxsmedsgränden).

Post, och .Telegramadress: , '

.J}LlpTALLBOL4GE!
STOCKHOLM. .
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HANS MANNSTAEDT,
, Generalagent för: .' ' .

Schäffer & ~udenb~rg, j\1dgdeburg-~uckau.
30 Fredsgatan. STOCKHOLM Predsgatan 30.

4>S>o.

Fabrik får och lager af: ,
,. ManoDletl.'ar och, Vaku UlnDletra,p

i alla brukliga graderingar.

Restarting-Injektore( och -Fyrapend.-Regnlatorer.
- Original-Fabrikat, .

Glasrörskranar, Säkerhetsventiler,
Matarepumpar, Pulsometrar, .
Kondensations-vattenafl.edare", _
Lubrikatorer, Slagräknare, IVattenmätare,
Kontrollur, m. m., m. m.

'Manometer-·Verkstad. /
Reparationer omsorgsfullt och billigt.

---4>\>0 . o, .

HANS MANNSTA'EDT,
Elektrott"'kllisk .Byrå.

30 Fredsgatan STOCKHOLM Fredsgatan 30.
Generalagent föJ;':

Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft, Berlin.
. , ---~' '

Försäljer ;frå,n Iacrer-: .
Dynamos, Motorer, Glödlampor, Kolspetsar, Lednings-

materie~,Apparater etc., etc.
, Utlör:. ,

Belysnings-Anläggningar
• får städer, fabriker, hotell, jernvägsvagnar, privata bygg-

. ..: Dader m, m." .

. . . Kraftöfverföringar
medelst likriktad stram, trefas- och vanlig vexelström.

;

Aecum ulator-Anläggningar ..
--~'-- '

El~ktriska spårvägar.
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ADVOKAT.
":.'I;J:'~· -;.» .,~, , -c- ~

.•, .<1,>;~ '''r' <. " _.' ' J , .
Inkasso- och Rättegångsbyrå

-, ,: '. ·l· ~, . .". - , .

\ij,:" " >:,'~.>- ~:' :~',"- , ,;, \"' .- "',' , - '~S { ,?<j -~..:.

-,i, ": (KI:ara'yestra' Kyrko'gata N':c{ g:lli.;
p--~.~ .

.'STOCKHOLM:. /
\ ..

'\ < Utför rätt~gål!g:.'\<~·~icl öfvel~- och

'::':Atll~'~Jiclii:slag~ j t,1~idiska uppdrag.
.:," ,," '

.- !.•••

• ,,' I .•..

v •.•.••.

Billi9t-årvode .
- .. " "
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..
(öppnad 1875)

/

S'TOICKHO'LM,

66 Vesterlånggata~"1i6, 2 tro /
'. -j , ~ •

Allm. telefon 2322.

Mottagningstid: 10-2 'och' 4-15.

Rättegångar utföras , vid öfver- och' underdomstolar ,i Stockholm
och landsorten; kontrakter. testamenten Odh,andra laga handlingar upp~
sättas, inlemnas till och bevakas hos vederbörande myndigheter: arf-

, skiften och boutredningar verkställas jem~e alla -a~drå 'slagjuridiska
uppdrag, äfven inkasseringar.,

'Råd och upplysningar, begärda ; bref med åtföljande 5 .kr., Iemnas
skriftligen, m~domgående. ' -

Konsultationspris : 2 -1\r. för' :svar å muntlig förfrågan,' 5 kr. om '
rättshandlingar genomgås. ' -.'

För inlemnande och bevakande af handlingar' i j)fverrätter, departe-
menter m. m. beräknas 15 kr. i kommissionsarvode. - \ •

Åt affärsmän lemnas äfven juridiskt biträde mot isst arvode
pr. 'år. ,

. Jch. Fr. Hollentus.
. v. Hä r'ad s höfd ing 'och \ e. o. Hofr ätts n ofar!e,

\ \ ..

, Ledamot af Sve~iges' Advo kats amfund.

Post- och 'I'elegrafadress: Stockholm.
/



· .HlJUdkorgar,-12 storlekå;r~·
I , , ~

f
~-:'.,' /.
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Kongl. -Hof-Ieverantör, -

21 Lilla Vattugata,n 21. 15 Fredsgatan 15. 16 Brallegatan 16e .

Största lager af de förnämsta franska och engelska Parfymerier •. -
Eau de Cologne Royale äi· känd för sin rika och friska vällukt.
Eau de Cologne på haIfbuteljer 'från l,kr. till högre priser.
Parfymer: Liljekonvalj, Essbouquet, Heliotrop, Llnnea m. fl.
Tvål, alla sorter, såväl dussinvis Tör 6,9'öre Bomefter vigt från 60 ö,e pr kilo

till högre priser, efter qvalite. .
Transparent-Tvål rekommenderas för sin godhet.
Amykos-Aseptin il 50 öre flaskan och 90 öre litern.
'Doktor Larsons ' Tandpulver och Tandtinktur, _
Cold-Cream, Odallne, Röksprit, Rökband, Märk- & SkrifbIäck, Blank-:

svärta.
Tand-, Nagel-, Rak-, Hår- och Klädesborstar.
Tomma flaskor .fäs' fylda 'med parfymer och Ean de Cologne för godt pris vid

fabriken 21 Lilla Vattugatan. , _ . .

Vid lOOpfÖl' 10.. kronor lemmas 1lerona rabatt. _

Allmänna Telefon 48 57. . ., , , A. G. W fR E N~
> I



, .
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. , JOHN WENNERSTRÖM,
l , ~ _ ~ ': .•••

Drake~p gränd 2, ·Stockhohn.

In- och utvexling af utländskt mynt.
Partilager a f:

·Säkerhets- och Fosfortändsti.ekor.
Husgeråds- och.Bosättningsartiklar., ,

Glasvaror: Hushållsglas, såväl målade och slipade Som billigare
sorter, Glasserviser, Prydnadsglas, Vaser och Blomglas, en
mängd olika mönster af såväl utländsk som svensk tillverkning.

Leksaker af trä, bleck, glas, kartong, porslin, gummi och .tenn.
/' ,

LaJnp~r, llö~a_lampdelar, lampglas, skärmar,' kupor och vekar.
Britanniametallvaror, Munspel, Gummibollar, -Papperslyktor, ,

.' ',- Julgransdekorationer m. m. ,
x ~,
Post- och. .Telegrafadress: $tockholm.

I '

- Allm.' Telefon 22 65.

1\\eoc\ol' ~ec\el'il'el\
Atelie'r Iör konstgiorda ögon

, 8 Jakobs'b-ergsgat'an 8
-~' STOCKH'OLM. (?-<>-

• / I

. Träffas hvardagar ?2 10 till 1/22, annan }id efter aftal.
Bar af egen, tillverkning stort, lager' af artificiella och

emaljögon och emaljerar samt- apterarsadan~ -för enögda
personer. Dessa af specialister beundrade' emaljögon äro
ännu icke öfverträffade, och beror d-etta på att de äro- till-
verkade enligt # mig uppfunna arbetsmetoder .. De tåla
hastiga temperaturförändringar, blifva mycket starka och
varaktiga, (samt. äro äfven Jiilliga, hvadan herrar ögonläkare
ha 'varmt rekommenderat dem. - .



· ~.~~., '(1- . \ <, •

!g~14:."SiI~~er~och Silke~.;~r~a~d~~.
såsom ·>Mes'shakar,. Antipendi~r, Kalkdukar~ ,Bokpallar,'Biblar, .;'"

i JI~p.d~.~ch;Psal~böCker, ..Ältardtikap.; Mess':,skjo~tor, prestk,a;p:por.;"·'
, -V:ap,e~;'Fan(}t;'Si~nda:rerl Uniformer,Ordensdekora~iohe~, Mö~sor,<,,;'
'samt'å" J{Hidningar,.Mö,bl~r, .Krans-: och Bouquetbandförfärdigas '
'for.tfa~~nde af. \.' , ., ,"

,-~~~,~~I'Almgtr,~~~"
,STOCKHOLM',

, "

c

:·17 Drottninggatan ,17;

" " AJlm. Telefon'; Brunkeberg 124.
- J', - 1 ',' ~.' '<,

<_,J~~":BrodeI'ieI"och galoner renoveras och transporteras. , " ", '~,
,~,:~: U~de"ivlsnJngi broderiernas ritning, uppsättriing och' h\i·(i;ii·Jii-"

,:$a~de; ute.Slu~ailde-å eley~r!1a$'egna arbeten, lemrias ,hvarj,e-dag. .,
_. "~" ·.. ··__~ .•.. ·.;._r.,_~ •.. - _, .• !

l. ~ .
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Rikstelefon. Allm. Te].·6 76.

.\

Kommanditbolaget
Stockholms Förlags- & Kreditanstalt,

e.' :fl. 'O. ek & e:i
(Telegramadress: Förlagsbanken),

,

19 Drottninggatan
Stockholm,

1'9,
emottager penningar:

\

å Upp- och A skrifningsräkning:, ,

"vid anfordran : -.21/. %
med 3 dagars sigt .- '; 3 x
med 8 dagars sigt ' ~ ~ 3'1/. 0'-;;

~ DepositionsJ;äkning:\
på 1 a 2 månaders nppsägning· , , 4 .0/0

» 3 a 4» » : 41/. ,%
» 5 a 6» » .•.•••.•..•...•.. ; •••..•..•..•... 5 %

samt

å sparkasseräkning
mot godtgörelee af högsta depositionsräntan.

Diskonto- för vexlar <•••••• ~ •••• 6 %
Ränta på lån :...... 6 %
Ränta för kassakreditiv .: ~ 6 %
Beviljar Byggnads- och Förlagslån. ..
Försäkring af Obligationer mot kursförlust genom utlottning.
Aktier och Obligationer -köpas och säljas.

Genom Stockholms Förlags.,; och Kreditanstalts af-
delning för inkasso- och notserielle uppdrag verkställas
Inkasseringar, lagsökningar, sterbhus- och konkyrsutredningar, upp-
sättas och förvaras testamenten och andra legala handlingar mot
billigt arvode. /

Särskild afdelniag för köp och försäljning af stadsfastig-
heter och landtegen tiom ar. . " . '

/



:..~.Hl - "

';f~d.:~,"Ri'saeas'
'.''«jnst~;~c~'Skönfärgeri& Kenii;kaTvätta~~tal,t

" . ,', ,. . -. .'.:. - ':' <{ ~ <"- '.. ,,} ,.

; /e~.ottagertilL;färgning eUert,:ättnirig allt~ri.g,
:, He:tr"och s; Da~toiletten',och garanter~r' för ~tIl).ärktvälgjOrd,t (,'

, _ F • _)" ~ _

arbete:" "
~~. ~' I , J

, -":.~
.,": cc·...... ": 'Bodar: '

6J Korn hamn'Harg .~t;:,·~
",/ ...."

,;:,' -Q9.·,'Dro-tfnjngga tan· 69 ...
,,'Allm,' Tel.\1,9165.
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Aaep'biDia. 'b~i~a.t,el~~'
patenterade och .prisbelönta 'vid '7 verldsutställningar, utmärkt vitsordade af fram-

stående medicine professorerna Lister (Edinburgh), Mosetig-
'Moorhof (Wien), Mesterton (Upsala) Im. fL, -,

\

Amykos för :roiletten, hvit och brun. ',
Koncentrerad Amykos, bru~. /
Enk~L Aseptin, för konserv~ring af Kokta födoämnen, smör, mjölk,

dricka m. m. I

Dubbel Aseptin, för .konservering af rått kött, rensadt villebråd,
ren~ad fisk m: m. . _ ~

Tvålia. 'b~i~a.~e::, ",
Äkta Aseptlntvål, hvit, Koncentrerad Amykostvål, bm,n.'
Victoriatvål, antiseptisk, Opoponaxtvål, Glyc"rintvål.
Borax Benzuätvål, Mandeltvål, Boroglycerintvål. ,c

Savon de Bouquet: Rose, Besåde, Violette och _Liljekonvalj.
Raktvål, .Cocostvål, Silkestvål, Finistvål, Tvättvål m. m. . .
Medicinska Tvålar, öfverfettade med Lanolin, - Barntvål (2 % 'I'hy-

o o. \ . o
mol), Ichthyoltval (5 %), Karboltvål (3 & 5 ,Jn, Kreolintval (5 %), Lysol-
tvåi (2 & 5 %), Mentholtvål (3%), Resorsin-Salicyltvål (3 -h 3 %),
Salicyltvål (5 X), Svafveltvål (10 ;Ya), _Svafvel-Tjärtvåi ('lO + 5, X),
Tjärtvål (5 :Ya). . ,

Till' salu i de flesta detalj affärer der dylika artiklar försäljas.

Partilager i -Stockholm hos

Emil' Fredrikson,
Agent f'Ö'1' Henrik Gahn's Aseptin-

Amykos-Aktiebolllg· _ .

~9~tor. & Lager: Hofslagaragatan 4 B.
. 'Allm. Telefon 5318~ Rikstelefon 11 69.





- 34 -

....,:
=El'ex>

aj <O
•.....•. 1-3

1\I •..•.. ~ a,
S (!)

<O ...: CJQ
~ >-j

Q)
~....•

Q) =ffi -- Il>~ - 'S=: ;l..

o: E =, ;.
.. "-. p.. •«

1:a Pris Guldmedalj i Malmö 1896.

WIKLUNDS Stjern- Velocipede,r tillverkas fullständigt, .bit föl' bit,
från materialets första behandling och till de färdiga delarnes "förnickling,
ladering och slutliga. hopsättning, vid AntonWiklunt!;s VeloCiped-
Fabriks 4.ktie-Bol<~gsoerkstad. i Stockholm. . -

WIKLUNDS Stjern-Velocipede" äro de s~rkaste i marknaden, ty
de tillverkas uteslutande, af ett erkändt öfverlägset material och af prima
svenskt smidt stål. "

WIICLUNDS Stjern-Velocipeder äro de relativt billigaste, ty till
följe sin utomordentliga hållbarhet inbesparas reparationer, och äro de i fullgodt
skick, när velocipeder, hopsatta af massfabrikationsdelar, måste kasseras och
utbytas mot nya. Läs intygen uti Katalogen! _

WIKLUNDS Stjern- Velocipeder rekommenderas till el! hvar," som
sätter värde på att åka den mest lättgående, starkaste, mo-
dernaste och elegantaste velociped; De blifvabetydligt lättare'
·1897 än förut.

Illustrerad KATALOG lemnas gratis årligen.
O bs.T .Alla uppgifter äro sanna- och tillförlitliga:

,1,000 'Velocipeder
kunna emotlagas till vinterförvar i lämplig' lokal. Maskinerna insmörjas, brandför-
säkras, justeras och putsas till våren, allt för 5 kronor pr velociped.

Reparationer af' alla slags 'velocipeder utföras omsorgsfullt med full-
ständig fackkunskap, till moderata priser. •

Prima materialier och moderna velocipedtillbehör f'örsäljas en gros och minut.

Utställning:
Bazaren, Norrbro. Fabrik och kontor 12 Handtverkaregatan.

.ådressera alla bref och försändelser-till Anton Wiklunds Velocipedfabriks
Aktiebolag.

ANTON· WIKLUNDS VELOClPElf-FABRJKS AKTIE-BOLAG
12 HtwdtT(erkf!,rega~azi, StockjlOlm.

. \'



..::' -c,

; - " ~',,- ,..::.,
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Ekmans Nya 'Snickerifabriks:-AktiSbolao,
'j·STOCKROLM,.· i\,.":

ttab!., slJdan-1858. .

, Hufvudkontor och Fabrik:' Strand' vid ~If~undasjön. "
, . .

Rikstel. 1105 .. -;;- AUm. TeC 9510. ".;. /.

. " ~ :

Tillverkar; . r .'
" ; --::-

Byggnadssni6kerier', .Butikinredningar,
• ' .· r: h '~~:rke~t€olf ,:...~"

_ I' J'. ,,: - - '.

af ek med inläggning af mahogny, valnöt; lönn' m, fl.' träslag.·- . .

, ()MED'··

Ekmans lya' Soickerifa~riks- c;v'- 4(/

~ , ... AktteboJag,
~~ s~ t o c k h o I m. '

c;; ._-_

Telegrafadress : Ekmans, Stockholm....... . ~
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KOST A GtASBRUK
(AnlagdtIl42. Omhygdt och utvidgadt 1890-921

/ '<

Rekommenderar sina prisberön~a til1verkningar af

Kristallserwiser, Hushållsglas,
Prydnadsglas, "Lampglas

, i'parti ocli minut; ~
Monogram. eller Vapen anbringas.

IUtställnings-· och försäljningsmagasin
:;iAI~~'3;~I'19Bir!:~t:r:~~:e~ata19 ~~~~~I.
So. • _ ~ """'", .' ---.:..

Q.. OBS.! Enda, forsäljningsmagasin i Stock"'
~ - '.;.:how töp Kosta i parti och minut, '

Kerstin l\nd~rssons~
" (f. d: Joh, Anderssons,etabl. 1865) .

,LikkistCa bpik, Ragvaldsgatan 19,.tIIt···..
B~ .rAfDfing~s'byrr A~r

Götgatan 26, allm. tel. 30 66, 'och Brnnnsbacken '6, allm, tel. 30 66,
samt

Kungsgatan 32,allm. tel. 8409.'
Ombesörjer begrafningar noggral!t och billigt.

Största lager af välgjorda Ek- och Furukistor, alla slag och storlekar,
Färdigsydda svepningar i Siden, jemte madrassering, äfvensom Klädning

i Vadd, i-Sky samt i Täcke och Lakan. .
Ständigt lager af alla sorters svepntngsartiktar, kransar & band m. m.

- , AUt tiU billigastep1'iser.
Order från landsorten expedieras noggrant, billigt och; pr omgående.

. ,
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AXEI~ PETT'ERSONS
. .

Likkistfalrrik och:Begr a.In lng sbyr å,
32 A .GÖtgatan 32 A.

. -. - '

. Telefon N:o 3179.

Ombesörjer allt som"tillhör !be,grafning~ifort oc~bil~gt.
Lager' af välgjorda

" 'Ek- och Furukistor, Svepningar, Svepningsartiklar,
.' ~. .m., allt till fabrikspris. . .

Ordres från lands~!1en- e~pedieras: med' forsta ~ägenhet. '.

. -

Skal~il31,iSk~Ilk~ssQbJråJl~.
, . f' "\

Juridisk Affär8-6yrå.·",.~
_ INN-EHAFVARE: _ . '~ ~. ,

Jllr~la Jlhl~uist ö~hfld~lfW. een Sehwe~in..
. - 'STOCKHOLM; .. r -, .

.Vester-långgatan N:o g, 2 tro .
•• Allm Telefon 21 81. ' * "" •. Rikstelefon 21 64. ••. ,

.'fliittegållgar j (jfver- och underdomstolar utföras. i,
. 'glla, legala -ha'ndlingar upprättas. '

in.kasseringar utffjras l'n~mhela Ska~dJilavjen.
I' '. Steroaus- -och Ronkursl;tredn;ngai" uff,öras. .

'. .;' .. .

Allt 1rompt, omsorgsfullt och' 'l>illigt~ -'/ .

"
, '

, .



;.'10'" .•.. ...../<. :~i~,~;:.di"']~~1,w~~~rr;.>,<~'i<
'c"~'lf';:'1. '.," ·~f9m·Qi~~1Jij,ttertomkylda-händer:;o.c'h}~n~,i!Jj~;:
~~;.::;J\·~·:M~a~:s~~Hlig(;ffö.fs;·s~tl'ihl.' 2.0.... . ,..... ~..·".Pris, !kF:,)\i'qO Pl' 8W~r~\~,,*Ji;

.:.: -,a'·~~l~,ä:ri.~a;l.~;uD:v,:~PSJf:.iPota~,. .', dlle~~!1vi.sD~!1,~,~·~~~;äM~06;P\§t!!iii .
•'i-' 'jfa.r,,:/4eta.f'.~'äf;ven,,;nnq~r,·nag': .Jr/tyg: -Order,' ä·,t:~5D:s~J.mr.k:arrlit~,;"/!,

.
'..•.;':'.. ." ;,.t,li.~ia.f4rfi;~r..a.iiii4'e~;.c.;.~Jij~~aölar;.·.,.... fo.·ras.. :förS~lj~Jngen}. 4PP.·.fn.1•från....:-.;~'.:J.;.'.' ...•.!..

, .'~ t,nageltr~ng, . lify~~ta -',.:roh -k'artnagl!1'r. ; f.m.. hll 8 e, .m .. ·Ö!.1tra·.rern-,~/
," lo<. F' a",·;', /,m;.:m.',·.~.<.··.. " ~. vagsgatanlO.,Yid, gelitraleil'.'~;.q;,,;,, '. . M'ärkl~Mäng~,tus:~' Ii~j~nde:r fure'nBl,~.Pl'':?lif\'it~otad~, ochö~~~r)O~!'Pe_r~~nets i~tY,g-J;;J:;~
t,'::, ".T,' .. "o(;h·~fiera "tidningars rekommendatlouer for S" Hagerlöfs Sub,yerslf'..()ch;·pe~i>' : ~dIing,' :fhln:a~"/a,iJ bese. för . dem; , söm ;Yilja häfva -bot tör o{vilnll,äullida l\;k-oi1111lQ~~;,'.~,r~~j~i~r"ett, vitsord: ~_.~., --'-.,_.•• <: .__-,~' . I". __ ' 1 _,_~. ",,;j~~;;\,-~'~
,;",;.,.\,;<. /,·:S ..~.Hi~g~NÖfs' ·Stibversif·. ril(:1.iktornar~, inväxta naglar.oph li:art~å,gl.l),ri~re,&·i;;;[,;
\ :"i~:~~ra:~t}ik~' ;o.~~!fagfigh~fi;~:~~r länge'qc~ mycket c.,~n,nQn~eratsi .demiit" Och~~a!~}jg/?;.:~
\', 'llmgar"c:Redakt\one,n' har- frän flera ··on'k1t häll, .af .läkare- och .patienter, erfarIt,' at.t-JIr--y .: .
i '/~a:,agll,rl~fs;S:l1bYersif~erkligen ·h'Mler-.Iivad -annonserna utlofva, Iivaa'au'det-'lfr-oss) ett· nÖie-\-,~.
,~'~~,at~t~t~'<l~h~i'fii)gpw"; o~II·täi U,diI,l<lcCallm~l.hetens tippmärksamhet,p,ä .d·ets~Iill~~Y{c:~+;'':
'c/'(.· ....Cvi'.; ,;..~",.':: ~"",\"l··.:": ,:: . . _ .' '. <,Dagel)s~yheter;~ ·.t,{>}:
,'::/',,;'~<~:-.Äfyen;:A)'toti:bla?-et och Yya :DagliKt~Allehanda m. fl. hl1pA -goda .skli:l-Yit§dt:.da,tY

"·111e(net.~Se; ·liär'ett, .transsumt: • . .: '. . ." '. ,:-".- , ,c:'·":,:,:-".;
i"f;·:,;s'xi;'fAitt·Y:~\r": Iiagerl~s' kQnst-'".äfV:en~träck;r· .sig .till' -lltrotind~ 'w{·,lnnat· ondt:'äIi'k.al'~'i,i-i:ff

·~;'~aglar;·sy,ries. if/etI arl'nonsp'll, .annat ställe i dagens nummer. Vi r:!sta"gerna;\lPpniärk'~';ii',~.,.;',
,.t,s)tphet'::vid!s,Mant;~§om llett3:; hvaraf'' menniskor kunna hafva l~ytta,111e,1lcicke -någon~</:-'brif.

,'S)l:l1:qa,"helskfttskiHiga)lijmre fd1- oss uppgifvits YiJjalemna muntl iguwitsord. 0111.]äk~~:"',
~'-\j,m~d~~Js~\i~da1P~~ls~itligp.et.>;" ~.. -. . i' : Nya DagligtAlleha'!.da;/'>,: >:~~:.<' "f/Fö(l'e1~~märk;Em, föri kyla, \)~åst'och sol. ömtåHgt ansigt~,' medhettaoehrodna
.:'!'''id'-'<Qnibyte- af :kall oehivarm-Iuft samt förtärande af vissa varma'. njatiätter,' fraknig,
',."':~:J;in.iiig~;r~~'~~c1>ig,Q~qfl'1),!!g, hpdetc, hudutslag, .lefy~rflä(\~iF, ·refqYl~a):<;~eh~vij,;'tor~sa~'t::.,.
~ .:,•••svullnad' ;Och värk ",i' Wfyui! (särskildtitäsil. kinder och öron)~häJlder o'cfiC'tött~l<,:MretSo .~~
;'(:.AffalJ:ande?ch?,sJ1ika,.'rinllt\n9-tl· ögon 'botas af" H agerJö{ kenom yttre 'beh'an(Uinginea;vät:~'~': ';,.

~i:~-:,r~.~s~r<~'~:~<i~_häl;<I1}ig:pa·trånssu~t: ~', _. .' \," ~-<; . . _"..~-.-_~;',--,::-~\ ._;~'i,~,-';/:-;?~-~~?\;~~tj;~:~~
~) \ - "[~, >: ?~.~~~lIr~ R~g~rl~fs .h~handiin~, äro re sto.ra1\röda kn?larJ.l(O:ch d~tp~~i~a :i:kri:~K!~~::.(.1:~:t(
..:',.Qg<!~el!;,J0r-~Vf\?ll~,,~;o.(.'h·'S!tlptldlgt .harJpg äterfättmIJ.l srn, .?:h'· ~ä H"r .Hag~rl\lf~,ert!Jl .. ','~:~';;;k
· ,''c' el1~a,sj .iln,>:~nd~;vat~k,9:r".som han-rpeusl atrutanpår och, ikring ogpn!ockp1,1,.oCh~l!1ed~~t:yar1v;,.->"",";;2
.' ,,\ s~.!i:'rt.fr!tt,~,ka1!:';niih<gtädj'e Ö(yeratt jag inom en månads behandling äterfått 1fiIi. ~yn~,~;;/c6·;j)
-.;':~'~a~t.a.tc\' ~ji;Ukas,·äu,,·jag; kaV beskrlfva tden. Behandl ingeu rekommenderas .. ~t?ckh.~I1ll,"'"!~'(~)\8'

"'T_?~u,t!6' NQv:,..'I88{j;., 7---." .' ~"'." .' .: '," Pc/Svli,nsson.; : .. '::;>·J4t;~\~
:"\'::.:, OfY::llstäem)eaf,.E'-,Svensson. utfärdada intyg vitsordas' för de}}. välgörande be~,;.:+·;'it,,~
i ;;~..·h·f~~!~ni:,h~1!-;;e~h1\;l-litaf'HrHäKel'Hif frän den 16, Oktober för lidit å~~ o~h .."lIjavi. tm:)i.;i'{:\H~
,;:>:,J\,-!pg~'/ll.t~.h,!\n..:icke- allenast ..fortfarande ser, utan, ock att ha,ns blekgula, ansigte fått> en,lot; ..,:;':::,
· ,," frisk Iårg;-:~ Somiäfverr undertecknade blifvit för förkylning 1l.e.handlade afcHr Hagerlöf,.(;", ,i,;:r-r

.' '. ku.ri,~~~vi.,~:ek,.?;n~'mende\'a\ha~sbehand'ling för kyla i ansigte, händer \ellerf~tter. $\wck-,r,,;\:c:';';:
,. "-holU) . i~~ebr-uari' 1890:' H. A.' Sehultz, Kapten. Lo E.Sundell, Huseg'1're.·{C.IMeeths,~ '. "\ i"r'

":"~S:,'tYe~in.,.H:· Jaca,bY.' ,MNaucler. " .. ."'.. . 'c: j}-~,t.'t,/
t'.? ,~,;,' "~, .:::J, -redliIi efter nå grå ' dagars ·1)'EihandlingförsvaIlrr.värke~~::-,~;~1::;
:;,,·'.~a>V:,äl i' hUfvu~et"som~ ögonen, Utan; att- hon haft den /rillgast~ känning af värk i.:·ö'gOp;';<:i',,<:~~

, ..~ \.eller ~4t!~Nud'under (lessa tre (i)till \ fyra (<l)in1in'iulel'. Det. är salede·8p.å·<godaSk-är,,'\~,:'"
::;,</ jag öjin;,Jllin-'Jiustn( kunna re'komm.enderaHr HagerlÖfs ibebandling för' i.frl;lgava~and~;~;~,.;;4A
,'~' :o.rid~i· eriitrC';~fv~nÖgoliep. upphört att rinna och synen riågot,,{ö.r.:bätt<'i:J~\· ':
· ' )rats~v,idsj.uttloåha:'~18},'års 'ålder.-· '. '.' -, ,ii; ..••.:.... .';:>';'~r
" ,. :/ SiÖckho,lm ..d(m-26.]<'~bruari.1890. F. W.Gi'anberg,.f,d.'l'ullvl\ktQ)<äfita~e,,'<':;i,)2·'
", ,,;,-;:' ~.,:-' c:';-'och .jagha\· 1)'1- i ti6 månader. 'yarit if~rifråll; samtllga of\il!nnäm'qda':, ) ••;';j J

,'>äkolli:iQ.ori;o~hh.arofr\sJm~goit;ochgoil syn. Som jag höll' pä att förlora m}tthll:H!:lar-.,j<!';~~
.J;: ..unqer-"fi~ra;fi:r ,faUie 'af); li~r jlig.äfven-fatt .det behandlad t med- det' gyIi~am'i1.Ja:resulta,t"., \.';t",\.<',
, ·:,,'}att. .ick~;al{enast 'det 'sornya·r qvar fått fäste och växer, utan ny tt här växel: upp"ä~v:en~':ci\i';: ~
". 'qet:.detyaiballlt:fläclfar:" Stockholm den ['Mars 1~91; . ~ .:. 1:,.pehrso'\I: <·.\.';?!:'f~i/

(:j'iLinim efit {ör' sär och utslag m. )11. samt hårväxtmedel säljas i s.tö~reoc~., mindre':,::;;J~~i
f1l.ls]tot.",- M'ottagningstid' för behandling af ofvannämnda :åkommor' fråt;l. 1/.9 til] IM3.·;)-> ,.
OBS;,!' 'Vid ·(jentraien': ..,OBS.l· F):llla. intygen finnas un .påseende , _' ,., "i r :~... ,

."'(,:1: ~ , ".., . . '" ->:>: .,:::=;;\J~~~;;r;t
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Om ,,~lrrnin[m~n~a~o~hfotO[flH.
, - '

,
Dessa äro dyrbara bränslen, men .ket som under de kalla januari-

-de lemna mycket värme. En van- dagarue. , En sto~ misshushållning
lig större fotogenlampa bidrager ju eger runr vintern rundt, Kalla' och
mycket till varmen i ~tt rum, och ~armä vintrar :kost~- lika' mycket.
några lågor i en gaskrona' upp- _Huru annorlunda ställer sig icke
värma hastigare en lokal än en van-, den saken' vid fotogen- och gas-
lig kamin, Så lärer oss, att börja eldning!. Här kan med lätthet hus-
med, den dagliga erfarenheten. .hållas ~ed värmealstringen.lika väl

Det är derfor icke gifvet, att som med belysningen. Man vrider
'V

det verkligen blir kostsammare att' på en kran eller skruf, allt efter
elda med dessa bränslen än med som man vill höja eller sänka rums-
t. ex. dfJU dyra antraciten, som temperaturen. Man slipper dessa
man i allmänhet' nu använder i '. besvärliga och förorenande bränsle-,
diverse slags l:ign~r, 'kontinuerligt ask- och slaggtransporter, man slip-
brinnands från höst till vår. - per' tänka på någon egentlig sköt-

~ , Dels kan .map. näPJligen
j

vid de sel af sin eldning, och man skall'
gasformiga och, flytande bränslena hafva' denna i många fall billigare
sträcka tillgodogörandet vida längre, och alltil trefiigare och renligare I

måhända till inemot 100 procent, än vid de fasta bränslena ..
dels kan man med allra största lätt- Men att härvid, såsom ofta
het moderera förbränningen samt sker, släppa. ut förbränningsgaserna
tända och släcka; sin ugn efter de i rumsatmosferen, emedan de, äro
under eldningsperiöden mångskif- os- eller, luktfl'ia '(kolsyran luktar
tand e 'behofven, liksom" mantän-' ju-Tngenting) ait sålunda värma
der och släcker ~itt ljus efter be-: genom -rumsluftens uppblandning
hag. Det IVå derför vara sant,.att med heta gaser, bör i sundhetens
fotogen eller gas stället .sig dyrare intresse undvikas. I synnerhet äro
för den kallaste vinterns behof, men, dessa gaser förderfliga, der de här'
huru kort, tid herskar icke' denna! leda sig från lysgasen (VIDderna i
Den vida öfvervägandedelen af våra rum tåla dem icke, ehuru kol-
värmningsperioden, åtminstone 6 syran för dem är' en ~yttig sak,
månader af 9, är vvärmebehofvet icke; som: för oss, ett gift); lpen
jemförelssvis .ringa , men' kol och' äfven fotogenprodukterna i något
ved gå åt pr dag nästan lika myc- större mängd frambringa i längden



\ . ':';"'. :':> ... ~~-:<o"~~:fa;:'".•.., .~: _ .e
,. Smärre -tra,flspörlap\äpJeger~'(r

.;;; o' ~'-;' ._ :; _ < •. :;>./', ~,"~,._.~.c.:;,~~,~~un ;QlIllgt::,pl'l~,;J;led~tlll!ikr· 17'· 5,Q",r',
;~v,1i}~ ~ Gjutpa fotogEH:i~anii:n~,~"':~Cj~;7:'

x'.< r' -J; ,l,...,_'}_ ••• ~v e- ~;; ""'-.~,/. tl:" ,i'-' , b h r' ';,,';<~L- :y~'_·;;-_;:__~-':i_'{••l~\;.,

.' , '.\Mail ,,}jor"helst ~leda"ut JÖfhräl};,, os, orr~:_;',arIrl~':~-,? . " _.':;,,~-~•<;f')~i\B;,,:2,,;;:
':} ,.:~',''':'' - -~.. ;;"de ' ,,:;:: l:"k"t" :.~.'11',<"-:l ;" Gas1ornabö'ra fri,'ån: dessa,J>8nare""_.,r.,~ nmgsga'Sema-.'ma·' u a e er', _ "-.",' '-,_ ,"

't'~idke1,·t'v\itt lä~piig;€ i'~~~håI1id~n.', he1staIItidafledas,c- "i:. -7/ :,'At,
'.)1..'-"t; c '~,"', ;'d-' f,'b''-ldI ;;;"".'.' 'k' " ".-'-.:- t 'Wiman..s' , ~tJrkap"pjt.l'at. >:,fö'p,.:",:'',"LU~ Yl'lnan as,-' la ue -le ,e,-_,', , .- ' ,r~,"," V,"'!

'~-''''',.".,iC\'.~-::'./Y7'i,f;,,· _./ ' tvätt r hemm.ep.,'en.;;n'j;,_~~yä~~?'
!;~:;i;'~W!'ffia!ls~;,.gas;"';';ocp:cfotog-e,n- :uing, ,dervid tvättkläderna ,:upphä'rf;.
[:;~åm#~~:c,,;;(p~~~~~(,;p~:i~~e,!?ut~i gas, på, i strålfoi~:;f;ån v.!tgg~i;;~t:·:i
, }~,Amel1\k~.';'!8~3:::Jpi·"f1in;.-"föJ-'träfflig-_ stående :.träann,ar och torkasg~nom';(,'
-:-?l'~;;,;,t, " .•._:_f"-·.',_,'..~::c._. ··•.'·ö .. ·,--".!',., _,-,.-:.\0', ,,'( ~_-: ,'J;',;"'_' .-,' .,-'" ',_<;.:M h§.~h.'::ti,\~~~i!y~,,;{)tt:s~::~IIU.~tandig!. '~n,'Uppstigande htftstfö!t1( Y-ä~Ind(at';;-
'c, AtH9?~:?,~Öl,'~~~~~;:,affqrpiäp.~iIlgsgaser-\ .en. Win~ans fotogeI'ikamin; ~p-Pl:ii,:.·
~~,,:B~;'x~tm~"~.3:tt~:e~faJ~~löst'k~Ul~a r~n'M- sarrllnasf~li~ilig: -:,H~r~%:;~'

;~lJ?tN~a~s;i'ef~~r'·:d:~:t-.steAll k~miti~~ 'Si1ftei..e,;" längd 'af ,Jdäd,stl:ecK;,p~,.;;
'; ~t~~r;.-,~fi~e~;:atj~.sit~'::-yä~m:e}rnel,1åll.'30 å 40 fot oeh. bfl~mrar jck~ ::Pa,~',l.i.:'~~
_.1Je~,ui0tif>y'jll','beJiåll,a .'-gaserna '. nämnväJ::d.t"Sätt"lokaren !' ;13~l}~snh;<;~",,"
;"~lu!ll:~i(~J~I1;-;) lr'. '.d9ck:~?ra ~detta. ' ,gen har '~lan ·på~kö~~t ( " ,.;~j,'\'

~:(~~in.\;~~r;jQq~~'vjf·4~,~ll1ä\~ekli: '1' G~skaminer af flel-eolika:slag,{:Y":
·"WiJIl{jna~,kan·?:det ju':\itau :'llämn-, 'samtliga b~se~ade pågaser~as b6rt>::>;:

';-;~~~i~~~~ffif~~;'>~,k,~~f;~~~f;:~f:"\",~l'förande. ef~r' d~t' ~~. 'l~~lt~tNi!3itK;;;',
,.~'..~_.'&;niä-ngd;'oLi~atain'ändnihgai~ värme. {;;'C1;lemineer;::'Ce.ntral~!d"'~J;;

~7.' '*,:)~,;,:;'_"'-;;C". -.'t'~~'~.,:-__":'~~' --,,,,.' -" ,"-",! " ._~' ",_'-<"~ ij.. . " .;'\~?'-~'. /""."/'r.'~:'::'

,~V~e~sac.,k~n}iilkonstr)llHiö.ner'c före- ning i förening, med ;vel}:tila;-ti9ll~;t;;,~

·,~t~~;i;~~,~..·.·';~,'~:\;i\>",
'"cc ''C.,:;:''!': (':';';;':~~~)"':' ~. ' , ' , .~ , :" ". ~ . 'il

;"~lie~iClI!ill~~rkn:i~g.:'-afRijkhu~~ar.,·Lufthufvar, ( »ve~til~~o.~er~J;" :',"-~2,
5 "~V~nii,l~~~jEQ,toge~?~Qtl~askahiinerm. 'm. ; försäljriirig,"af"Vli,~'c.\~~{5~
'L~~~~~~~~~,~;':,~~I:,~,,9fli~kOk~~aqli,ner;:fl~,~a'sorter" OCh"S~O~'~.~(~~:::;~.~~,f~

,: ,.,'[ "''<'',, ""~:", ,\ylm.ans~Splsar. m. ,m., m. m. . ""; -1,,'
).t:~"G):t:·,;7>V~;;:.;;\'~;<."~:;. '->~., ": ,- .: ,,',';:~";~,r:\/'

'f ;~rC;JL,ästtPå:ka~egata)l\9./ Tel~{~n~r: . ~<:fi;'-.':,
~'l";, /.;.~..: ",-;:.:'>_.. " .," . " " .~.' .,c.L,~:<j}i::

-c ·oil,s. -'/. P.riiiirnu; nettQ',. tillvm'!f;n-ings]wis._ emedan. endasfdireKtför,siiljn'i"u' eger: rum;',,; ';,.' ':-,~:Q.i'

in,:~~~~~Y{~~~fj~dA>sH U b ~s~ ~,:"c_~:,"~L~i;:
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S'äke.~he,is tä·nds ti~k~r
. : (i röda askar) " :-

hos de -flesta haridla'nde
. , .

,i stockholm· och' i landsorten.:
'. ~ .' .

I" •• ' ~. .' •

,- \ ~ ,..' ~ -, \."

-"En'gros hos Ad'Qlph Lsem on,
. ~ ',.' • • ,I " ; ~. '

.45 Mtfster-Samuelsgatan 45,
. St o c k h oLrn.

, ,

•

T.f!J~\',
~~~,

Etable'rad H:\68. '

SCB'lrT'T·T.g !t!:U~~ ~ (' . ~ .~ ~
Etablerad 1868,

Blomsterfabrikant,
7 Hamngatan7,

rekommenderar sitt stora
rikhaltiga Iager af alla slags

förarbetade .

-"

s Artificiella. Blommor,
" for damtoilettery Buketter och
, växter till vaser och bordspryd-

nader samt dekql'eralld~ af fest- ~
lok::ler ombesö!'j~s s)1lakfull~' ~

,f . och hIIIJgt.. . • ~

~Krarisar & "Bukatt~r ' . 1
till shegraftringar, i stort' urval

till fabriksptis, \' -
• Obs. Reparationer verkställas .skyndsamf och. billigt.

~,..Allt 'till låga, men bestämda p~ist»". --.m
x . Vid partihandel stor reoett: .
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:fldo e k a t f iF-m a n

JV\.~C a.n_d e r &. trj e rneld
(f d. Nycander &. Fahlcrantz)

Ln n e h a f v a r-e :
V. ttätrådshöfdingen C. El. Nyeandetr; v. Eluditötren Jo.hn Tjetrneld

ombud för Stockholms, Göteborgs, Malma m. iI. ' Juris ~'~ndidat,
Köpmannaföreningar.

Le~amöter af Sveriges Advokatsamfund

STOCKHOLM
Öfre Munkbron .N:o 5.

Telefoner: Riks- 416, Allm. '1040. 'I'elgrafadress: Nycander, Stoekholm,
. ~l __ _ _

, Rättegångar (äiven i land;orten), . inkas~ri'ng~r, utredn!!!,g ;af *~bhus och
konkurser, uppsättning af kontrakt och andra legala handlingar, inregistrering af 'firmor

och bolag, profokollsf6ring vid bolagsstäm'J!lor m. m.

Specialite : Handelsmål och utländska; särslcildt tyslca saker.
KonlOl"$tid kl.' lO-f. m.-4 e. m:

J. JÖ'NS-SONS ,
Skrif- -;&, RäkJiesko!'a

, , (Grunda.d 18'78). .
«>~8 . ex> D'
Se al . I Handelsinstitut för Damer, och' Henear g'1r
~] ~ 56 Veste.rlånggatan 56, 2 tr., : [fl>
o "O Rikstelefon 1577 .. STOCKHOLM. Rikstelefon 1577. " C1l ee-
0,=- .~=e..'" J.! ~ """'=========.......•..•-- ======== '"< (I)

-s :-;::.-.; I Skolan hålles öppen åre~ Lokalen är ljus och rym~ig: ~ e:. ~
~~oo ~~~

f ~:~ Undervisning meddelas i alla merkantila ämnen. !i.!'
'" :::: " Prisuppgifter: Sl,i:önskrifning,eller Räkning, fullständig c: se "~o~ ~&~.~s,; kurs 10 kr ••, 50 timmars kurs. 7 kr. 00 öre,25timmars kurs 5 )tr., riQ" ~ ~

:-§ l;; "" 10 timmars ikurs 2 kr. 50 öre. E~elt Bokhållerf; fullständig .,..o-
& ~ ~ kurs lO kr. Dubbelt (Italienskt) Bokllålleri, fullständig kurs ~ i!- ~
8 -i:l'å20 kr. Handelskorrespondens eller Mim. kontorsgöro- ~ ~ g...
~ §SO;mål, fullständig kurs 10 kr., 50 timmars kurs 7 kr. 00 öre, 25 ~ j. *'
<Il ~ 8 timmars kurs 5 kr. . -' l:O v,
.;l!'~..;J. Önskas vi~s bestämd lärotid i stället för kurser, betalas for under- g.J"~
Q <:l' visniugen i ett eller flera af förenämnda ämnen :- 'dlt"gens alla arbets- (I) ~.~S S ...: timmar, om så behagas - enligt följande ta,xa: .' .,' ~ g ~
:.;~li 1 månad ss kr., 2 månader 4& kr., 3 månader 00 kr., [i e- cs
'" Q.o$ 4 nf'ånader 70 kr. och 5 månader 7[, kr. . . :' ,g riQ';jo,," _

'"" 1;3 i"- Enskilda lektioner gijrms också. --.m 8. ~.

S].' .Lektionstiden lampas' efter elevens önskan: ~ ~
-.' I

I

-, .





~.~. LaurinsSöner:
·.Etabler~de. ~

'1.844.
-

I En g'ros- & en detail-"
I ~ .• '.,..~

försäljning af

.Ur~'&':.Opt,iska
VarOr- '0_' .'

jemte

. Ur-Ioumitu rer,

6~ Slu~sjJla~en' 63.
. -

I

Seotg tt\\$ot\$ ',&S\et\tä~ate"s;'
1'atent~,-rtgentur~ och 'Ritbyr~

. , .. . 1? A Lilla Vattq.gata~ 19-4
. . . . ; • anmäler sig. härmed till noggrant ut-

~'6EOKG EKIKSOrtSEfTEKTK' -;; ) förande" af f~rfattningsenligapatent- .~ ~ AlE N'I -'.: ~ ritningar samt' alla' slags kenstruk-~'t~. · o ::th' tions- och arb~tsritni~gar iu.om det~ tJ· fUR· . . ~ te~niska och industriella området.:= AG f H ~:~ ~!~. ~ Ombesörjer ,.utt~gn,ing- af patentet
~ r .~~ ;.~- i såväl Sverige som' utlandet äfven-

~ 1 ~~ P~TE,~TERS~ som UPP~ätth~ll~nde~a:f desar:.tni'a.
~ , FOHSAYNING , ~ varumärkens inregistrering, m. m.
~ . ALlM.TEL .~ I och fÖl'_ öfrigt allt. s,om rör patent-

. ~ , . 2t7. ~ I ärenden.' ..' . .

. ~ '19R'~llilVllTTlJCi1l11lIi'19R' i .'Köp och försäljnin.gaf.'J?~~nter o,ch
., . " patenterade uppfinningar förmedlås.

Al/m: t.' 217. i.' 19A. Lilla Vattugatan 19 A.: ,Al/m. t.217.
;'

'\ '




