
L

ANN ONS-AFD ELNING.
Lacave y Ca,

Cadiz.
Et a b l e r o.ele 1810.

Ildlrlag d'i~taIpanska,mIr
i

STOCKHOLM.
Kontor, Proflokal, Parti- och Minutförsäljning :

Fersenska Terrassen
vid Blasieholmen.

Minu tförsäljningslokaler:

Drottninggatan 63 A,
Stora Badstugatan 50 (norr)

och

8 Sturegatan 8.

Nederlag:

Kungsholmstorg 2.

OBS.! Vinernas äkthet garanteras.

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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Brånd-voch Lifförsåkrings-Aktiebolaget'.

Fonder 23,000,000 kronor.

Meddelar

Brandförsäkring
mot fasta och billiga premier

dels på viss tid, dels för all framtid.

Lifrörsäkring
/ J>~ lifstid med 70 procents delaktighet i. vinsten'

utan förhöjda premier.
Lift'örsäkringpå kort tid, Lifränte-, Kapital-

& Utstyrself'örsäkringar •

.13 Dr ot t n in g g a t a n 13

C,'A. HELLSTRAND.
Generalagent.

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

) Wald. O. Schöldström, Tegner-
gatan 51.

H. Bowallius, Hamngatan 26.
Carl Lamm, Drottninggatan 40.

) A. J. Ellmin, Bredgränd 2 A.
SethSvenson, Arsenalsgatan 1B.

Herr N. J. Larzon, Triewaldsgränd 1.
) Er. Aug. Hedin, Bergsgatan 28.
) Joh. L. Pyk, Hornsgatan 26.
) Joh. Fr. Dymling, Blåsieholms-

gatan 4 B.
) T. Molin. Brunnsgränd 4.

Magasins-Aktiebolaget, Stadsgård.34.
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SVENSK EXPRESS, Aktiebolag
Rikstelefon

1075.

(Etablerad 1870),

GÖTEBORG.

Svensk Express, Aktiebolag
ser i Sverige och utlandet.

Svensk Express, Aktiebolag
kasseringar och assuranser,

Rikstelefon
1075.

emottager och befor-
drar gods till alla plat-

ombesörjer förtnllnln-
gal', magasinering. in-

Svensk Express, Aktiebolag
rering af varor.

S e sk E Akt' b l har regelbunden gods-V n xpress, le o ag & paketbefordran till
Nord- & Sydamerika till särdeles låga afgifter.

åtager sig ompackning,
fördelning och utl eve-

S e sk E es Akt' b l ,anskaffar billigaste ge-V n xpr s, le o ag nomgångsfrakter för
alla slags gods från Göteborg till Afrika, Asien & Au-
stralien.

Svensk Express, Aktiebolag

Svensk Express, Aktiebolag

lemnar upplysningar
om firmor.

ombesörjer utländsk
korrespondens.

Svensk Express, Aktiebolag ~öt~b~rge~~~ ~~:lU~
tande egnar sig åt speditionsgöromål, hvarför snabbaste,
omsorgsfullaste & billigaste expedition på platsen kan
påräknas.

Svensk Express, Aktiebolag R~;;i~~;a~mgående för-

Telearafadress : »E X P R E S s».
Giro Konto: Skand. Kred. A.-B., Göteborg.

OBS.! noga firmans namn.
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loh. Lundström & C:o,
STOCKHOLItl.

Etablerade 1867.

Lager af

Prima rökfria Waleska Stenkol.
» Newcastle ÅngbåtsstenkoJ.
» Southyorkshire Hard Steamcoals.
» Wällugnskol.
» "Smidesstenkot.
» Hushållskol & Stenkolsstyb b.
» Maskinkrossad Anthracit

och
Anthracitbriquetter.

Engelsk och Westfalisk Gjutericokes,
dito Kamincokes, krossad och okrossad.

Åtaga sig leveranser till ångbåtar, fernvägar, maskinverkstäder,
fabriker och bruk.

Importörer af alla sorter Stenkol & Cokes.

I •

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

Upplag: 5 Strandvägen 5.» » 6019.
Filial: l Parmätaregatan 1. » » 6198.
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ARVID BÖHLIIA
LA:M:PF ABRIK.

Högbergsgatan N:o 21, StockholJD..

Tillverkar och försäljer lampor, lampartiklar och
lyktor för såväl inre som yttre belysning med fotogen.

Fotogenkök, flera sorter af bästa konstruktioner.
Minutförsäljning af fotogen.
Illustrerade priskuranter franeo gratis.
Minutförsäljningar i Stockholm: Högbergsgatan 21, Göt·

gatan 3, Stora Nygatan 36, Regeringsgatan 40, Hötorget
8 och Norrtullsgatan 8 samt hos de flesta herrar lamp-
handlare såväl i Stockholm som landsorten.
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J

tysolje-handeln "
g 39 Gref-Thuregatan 39. ~,~ -~

~ ~
O"" Försäljer ~ ,.
~ ~~P:ratts '~\-,-;»:

i2 / (1)

',g erkändt bästa amerikanska . g; ,
1·~ ~:'~:,' Astral-olja, U"
~~' p. h · t .--"::s

, -~Q) ~ r I me w I e, ~~..å ~ 'a en

~~ Standard, ~~"
~..~ G a 8-'0 I J. a. ~'~.:i
'ti~ • (1).
~~ w
.~ ~ Kärl om 13 liters rymd utlånas. -.~ ~,
~ .0 Q:>."1 • ,/en~ ~~c "'" OlJ'an hemsändes kostnadsfritt. ,'""10. .
J'" ~ - ••••~~ - . ~~., . , - Andringar och Reparationer å lampor verkställas.- "/ g;
~ '. . ~. ~.-s ..: Lampdelar af alla slag, såsom brännare, oljehus m. m.,- ~
~ /' till billigas'te pris. ~
~ ~~ Reqvisitioner från alla stadsdelar (I)

~, -~ mottagas med tacksamhet. , I. . ~o

llysolje-handeln ·:t
39 Gref-Thuregatan. 39.-
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JJ~A~V~LIIDKAISSOIS
Bokbinderi- och Portfölj fabrik

Stockholm,
25 Malmskilnadsgatan 25,

Prisbelönt med l:sta klassens medalj på
Köpenhamnsutställningen 1888.

Rekommenderar sig till utförande af

Partiarbeten, såväl de enklaste band, som finaste praktband.
Bindning af alla slags räkenskapsböcker samt linieringar.
Uppfodrar och fernissar kartor, planscher m. m.
Perforering af vexlar, qvittenser, ångbåtsbiljetter m. m.
Förfärdigar kartonger och askar,

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

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

telefon underrättas.
Bell-Telefon N:o 892. Allm. N~o5S 30.

JJ~A~V/~LIIIOKAISSOIS
BOKBINDERI- OCH PORTFÖLJFABRIK

Stockholm,

25 Malmskilnadsgatan 25.
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-

Kakelugnar,
hvitglacerade, enkla,' släta med hvitaste sprick-
fria glacyr, enligt priskurant 10 proc. lägre
än öfriga kakelugnsfabrikers härstädes,
äfvensom praktkakelugnar med inbrända färger
och förgyllningar samt målade i majolika, till-
verkas vid undertecknades år 1843 anlagda.
kakelfabrik.

Uppsättning af nya och gamla
kakelugnar samt reparationer--
verkställas såväl i Stockholm, som -,

-.landsorten.

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

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

Obs./Södra spårvägen passerar förbi fabriken.
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Klint, Bernhardt· &. C:oJ

Stockhol1U.
Kontor:

Regeringsgatan 26.

Fö rsälj ningsmagasiner: ~
~

Regeringsgatan 26. Slussplan 63. ~
~
~
~e
~
;=

.
=

~
Q),...
Q)

~
I
fl

= Copal- och Spritfernissor,
~ Rifna Oljefärger, Xerotin, Siccativ m.m.

för

---~---

Parti- och minutförsäljnillg af:
FÄRGER, FÄRGER, KEMIKALIER,

torra och oljerifna, F E R N I S S O R S Y R O R,
alla slag. JETHERISKA OLJOR,

och öfriga utensilier för B E T S för trä,
F E R N I S S O R, KONSTMÅLARE. FÄRGARE-ARTIKLAR,
af eget och rår~ämsta -E:{J- A N I l I N,

engelska fabrikat. ~ILRAMAR, STAFFLIER, P A K E T F Ä R G E R
P E N S L A R L I M MALAREDUK, PANNEAUX, för hemfärgning.

, , m. m; I BRONSER, BLADGULD,
O L J O R. af egen tillverkning. B L A D M E T A L L,

jemte alla andra till en välordnad Färgaffär hörande artiklar.
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,Ångbokbinderi, Kontorsboksfabrik,

Linleranstalt och] Psalmboksförlag,

Stockholm.
Telefoner: Riks- 123, Allm.- 4490, Bell- 855.

---~---
\ '

Afdelningen för

, ,

mottager till utförande beställningar å alla slags band, från :-.
de enklaste (till 'de mest eleganta. ""

Uppklistring och Fernissning af Kartor och Plansch-.. .

verk utföres å härför särskild inrättad atelier.

,\ ••••• Allt arbete utföres ytterst väl och till billiga .
,prIs .

o .

Angbokbinderiet

.-:- Stora samlingar Profband finnas till påseende,

••••. Rask expedition kan alltid påräknas.

l

Våra hos hvarje Bokhandlare alltid tillgängliga korrekta
och, väl tryckta

Psa.lmhoksupplagur, .
~J \! ~.'

l utgifna i 14 olika stilsorter, torde alltid efterfrågas vid inköp
af sådana.
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P. HerZO~8Bokbinderi- & ·Bokförla~s-Aktiebola~.
~ Ångbokbinderi, Kontorsboksfabri k,
~ Linieranstalt och Psalmboksförlag,

Stockholm,
Telefoner: Riks- 123, Allm.- 2783 och 4490, Bell- 855.

---·~m~---

Afdelningen för

Kontorsboksfabriken
anbefalles i ärade förbrukares såsom Banker, Bruk, Fa-
briker, Köpmän, större Landtbrukare samt Industriella
anläggningar af alla siag benägna hågkomst till utförande
af allt hvad till denna särskilda afdelning af Bokbinderi hör,
såsom Liniering och Bindning i alla förekommande band
af Räkenskapsböcker, Kopieböcker, Kontraböcker m.
m., m. m. som härtill kan hänföras.

För ordnandet och bevarandet af Bref, Fakturor samt andra
papper af värde anbefalla vi till begagnande den af oss tillverkade
Sjelfbindaren. Denne mycket praktiske perm öfverträffar ovilkorligen
allt hvad man hittills känner, afsedt för samma ändamål. Den har
nemligen hos sig förenade alla fördelar men deremot ej någon af de
olägenheter, som äro vidhäftade de flesta andra apparater med samma
syftemål. En af dess många f'ördelar är, att man ej på något sätt
behöfver söndersticka de papper som äro afsedda 'till förvaring i den-
samme - en ej obetydlig förtjenst, då man vet huru genom sönder-
stickandet siffertal efter siffertal lätt kunna blifva otydliggjorda, ja rent
af utplånade, en olägenhet som, ensam den, många gånger kan föror-
saka stor förargelse, hvilken undvikes, om till f'örvarande af sådana
papper alltid användes vår sjelfbindare.

Sjelfbindaren tillverkas i flere qvaliteer och storlekar och kan
köpas hos hvarje Bok- &, Pappershandlare i Stockholm och lands-
'Orten till samma pris som från oss.

Prikurant å sjelfbindaren samt kostnadsberäkningar å räkenskaps-
böcker sändas på begäran omgående.



-2-

STOCKHOLMS

EXPRESSBYRÅ
Post- o. Telegraf-adress: Expressbyrån.

Innehafvare : Ä. Björkenstam.

Stockholms Expressbyrå, som började sin verksamhet den 15 December'
1875, har, enligt den af Kong!. Styrelsen för Statens Jernvägstrafik beviljade kon-
cessionen till uppgift, att till vederbörande adressater hemsända allt till Stock-
holma Central eller Södra station anländt paket och ilgods efter de kontraktsenliga.
afgifter, S0m synas af Jernvägsstyrelsens allmänna tidningar förekommande
annons, hvilken här nedan anföres.

"Sveriges Statsbanor.
Paket och Ilgods, anlä~dt till Stockholms Central eller Södra station, utsändes

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

beroende af hoarest adressaten ä" boende.
för paket af 2.1 t. o. m. 5.0 vigt 20 •

5.1 10.0 • . 25 •
• ilgods. 10.1 50.0 « •••••••••..• 35 >

> 50.1 100.0. . 50 •
med tillägg för ilgods af högre vigt af 10 öre för hvarje begynnande 50 kg., allt
utan afseende på inom hvilken trakt af Stockholm adressaten är boende.

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

notiser sig tilistälda för att genom egen försorg afhemta ankommande ilgods, böra
derom till uederbcrande ilgodsexpeditioner 'göra skriftlig anmälan derom,

Emottagare är skyldig lemna biträde vid inbärandet från åkdonet af kolli,
som till följd af dess vigt eller omfång iche kan bäras af en person.

Kongl. Jernvägsstyrelsen."

Hemforslingen verkställes skyndsammast möjligt; och ,ilr Stocklwlms Ex-
pressbyrå den ende- entreprenör, som af Kongl: J'erhvägsstyrelsen antagits för
dylik hemsändning. -' . - - • -
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Då nutidens fordringar på beqvämligheter äro så stora, borde det för hufvud-

stadens innevånare vara välkommet, om besväret att afhemtafraktgods ejter notis
äfven kunde undanrödjas.

För vinnande. af detta ändamål torde alla, som önska sitt fraktgods hem-
sändt i likhet med ilgodset, derom till Exp1'essbY1'ån göra anmälan.

Express7)?/1'ån har nemIigen träffat aftal med Trafikstyrelsen om godsets
hemsändande efter af jernvägen upprättade listor till alla, som anmoda Ex-
p1"essbY1"ån derom.

Godset kan äfven af afeäsularen ställas direk! till Exp1"essbyrån f. v. b.
till adressaten.

Hemforslingen sker efter nedanstående

Fraktgodstaxa:
För ett eller flere kollies, vägande intill 50 kg 35 öre

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

Öfverstiger vigten af en sändning 200 kg., erlägges för hvart
begynnande 50 kg. derutöfver 10

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

För flyttsaker, som anländt i hel vagnslast eller för annat lätt
och skrymmande gods, samt för enstaka stora och svår-
handterliga kolli träffas särskild öfverenskommelse. För
transport af gods från Södra station till Norrmalm eller
från Norrmalm till Södermalm, förhöjes ofvanstående af-
gifter med 10 >

ExpressbY1'ån befordrar gods till alla delar af riket och utlandet, med
hvars förnämsta platser. den står i förbindelse.

Exp·ressbY1'ån ombesörjer fÖI·tullningar, speditioner och kommissioner,
utför billigt lossninqar och lastninqar af flyttgods från såväl jernväg som ångbåt
och uppgör billiga frakter, verkställer flyttningal' såväl inom hufvudetaden som
till och fi'ån landsorten med största omsorg och med god materiel emot billigaste
arvode, som med E;K:p1"ess7JY1'åns ansvarsskyldighet kan förenas.

Exp1'essl)Y1'ån emottager uppdrag såväl muntligen som per telefon å
hufvudkontoret samt å dess filialer.

Storre flyttningar verkställas efter öfverenskommelse, antingen efter accord
för det hela e!ler efter tid beräkning. Dylika uppgörelser ske endast muntligt
å hufvudkontoret.

Emballerinq aj mobler, inpackning af glas .. porslin, dYI'bal'heter m. m. sker
endast efter tidberäkning.

Exp1'essbY1'ån utdelar cirkuliir, bjudnings bref, risitkort, kalaloqer, tid-
skrifter m. m. ytterst billigt och noggrant.

Expressbyråns Hufvudkontor:
Rödbotorget 2.

Filialer:
Östermalms Saluhallar. Riddarholmshamnen.
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Svenska
Impregnerings. Aktiebolaget

Kong!. Hof· Leverantör.

Fabrik: Stockholm, Handtverkaregatan N:o 39. Allm. Tel. 496.

Butik: N:o 3 Bazarbyggnaden å Norrbro. Allm. Tel. 5 66.

Impregnering af kost.y:n::a:l:.yge:r,. :fä:rdiga. kläde:r m. m.,
till skydd mot regn, fläckar och mal,

utan att hindra kroppens utdunstning.
Impregnering af :rr.l.Öbel t.yge:r,. b:rode:rie:r,. ga.:rdine:r

o. d. a.:fylle,.
till skydd mot mal och fläckar.

Impregnering af t.ält.duk,. segelduk,. :rr.l.a.:rkisvä:f o. d.,.
till skydd mot regn, mögelfläckar och förruttnelse.

FiJrsäljning af i:rr.l.p:regne:ra.de t.yge:r
till yt.t.e:rpla.gg (för Herrar och Damer) samt kost.Y:rr.l.e:r m. m.

FiJrsäljning af impregnerade ka.ppo:r och ulst.:ra.:r
för Damer och Herrar.

FiJrsäljning af impregnerade häst.:fil t.a.:r.
FiJrsäljning af p:ressenninga.:r,. mjuka, lätta,

af utmärktaste beskaffenhet.
Vår impregnering bidrager äfven till tygens eller klädernas längt'e

varaktighet, och medför ingen olägenhet.
Vår väl vitsordade impregnering torde icke fiJrvexlas med annan

impregnering, som mer eller mindre tilltäpper tygens porer och derför är
oangenäm och skadlig.

Naturligtvis kan vatten pressas igenom det impregnerade, om till-
räckligt tryck användes; men den s. k. kapillär- eller hånörskraften i
tyget upphäfves genom impregneringen och derför suger det ej till sig
regndroppar eller väta, som eljes. - Den väta, som häftar vid ytan, af-
dunstar eller aftorkas lätt med en näsduk eller dylikt.

Prisen billiga: för tyger 30 å 60 öre pr qvadratmeter.
Order från ,",.d&orte" expedieras mot efterkraf.
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Svenska Imprcgnerings-äkticbolugot
Kongl. Bofleverantör.

Af följande rekommenderande intyg från myndighetm' och {1'amstående
enskilda personer synes att vår impregnering verkligen medför förutnämnda
fördelar - skydd mot rean; jläckU1', mal, törrtttinelse m. m. - utan att
medföra några obehag eller olägenheter, vare sig för helsan eller tygen.

INTYG.
På begäran af Svenska Impregnerings- SkyddsUilt och stdmqdelar; De

Aktiebolaget får undertecknad härmed förstnämnda borde enligt min åsigt im-
intyga, att vid den impregneringsmetod, pregneras. Nu släppa de regnet snart
som af bolaget tillämpas, hvarken några igenom, hvarjemte de i följd af den fuk-
för tyger, garn, skinnoaror. m. m. d., frä- tighet, de i sig insupa, efter regnet äro
tand e, ej heller några giftiga eller fö?' snart sagdt 50 proc. tyngre än i torrt
helsan skadliga ämnen användas, äfvensorn tillstånd, en olägenhet som impregnerin-
att de impregnerade föremålen, oaktadt gen troligen skulle fullständigt aflägsna.
de blifva reqniiita, icke blifva lufttäta,
d. v. s. att begagnande t af hos bolaget im-
pregnerade klädesplagg icke i rinqaste mån
hindra» transpirationen.

Stockholm i Febr. 1889.
Erik Scholander,

Handelskemist i Stockholrn.

HästfiltU1'. De impregnerade filtarne
visade sig nämligen nu, liksom under
vintermarschen mycket ändamålsenliga.
Smutsen bet sig ej lätt in i dem, de
skyddade hästryggen bättre mot regnet
än de oimpregnerade och att de icke,
genom att utestänga luften eller qvar-

Utdrag af marschbefälhafvarens rapport hålla hästens utdunstning~ utöfvade något
öfver försök med impregnerade persed- menligt inflytande på sadelstaden visade
lar under en försöksmarsch verkstald sig deraf att den tropp, hvars hästar fram-
under en månads tid af Kong]', Lifgardet kornmo till Skåne i bästa skick ~3 trop-
till hast. pen II fältsqvadronen) använde impreg-

____________ .__ nerade filtar och säkert är att dessa, ge-
KctpPQ1'. De impregnerade kappor, nom att icke i sig insupa hästens svett,

som medfördes, visade sig mycket ända- längre bibehöllo sig mjuka och elastiska
målsenliga. än de oirnpregnerade, hvilka i följd af in-
______________ torkad hästsvett (och möjligen på grund

All impregnering för fältbataljonen. a.f det utträngande .rärgä~net) efter kor!
var nu likasom under vintermarschen tids begagnande blifva harda och styfva l
verkstald af Svenska Irnpregrierings-Ak- ytan. För öfrigt får jag beträffande dessa
tiebolavet härstädes." filtar hänvisa till min efter vintermarschen
.RiclbY.XQ1·af kläde. Impregneringen a!gifna rappo.rt och.anhåller här blott. att

VIsade sig ändamålsenlig. _ _ _ _ fa underdamgst fOt·orda. a.tt rytteriets
Någon obehaglig »instängd s känsla för- hästfiltar hädanefter a;.l1tIdImpregneras.
orsakad af impregneringen förmärktes Stockholm den 1 Nov, 1889.
icke af manskapet. G. M. Björnstjerna,
_______ . Major och chef för Kongl. Lifgardets till

Vapenrockar: Enbalftropp begagnade häst fältbataljon.
under marschen impregnerade rockar, och
gäller härom hvad som redan anförts Utdrag af marschkommissionens rap-
beträffande impregnerade ridbyxor. port öfver försök med impregnerade

Något obehag af impregneringen för- persedlar under en försöksmarsch, verk-
spordes icke, men deremot underlättade stä Id under en månads tid af Kongl.
den i hög grad rockens rengöring, då Lifgardet till häst.
smutsen icke »bet sig in> i det impreg- - - - - - - - - - - - - --
nerade klädet. Försök gjordes särskildt Emellertid får kommissionen till lättnad
~ed en rock, som blifvit i hög grad -flot- för hästame och till underlättande af
tig» och blef den efter en helt kort stunds tältdelarnes hastigare torkning förorda
gnidning med en i ljumt vatten doppad att skyddstälten impregneras.
linnetrasa åter fullständigt ren. - - - - - - - - - - - - - -

hvarför kommissionen vågar föreslå, att,
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Svenska Impregneriugs-Aktiebolaget
Kongl. Hofleverantör.

vid nyanskaffning af persedlar för ka-I- - - - - - - - - - -. - - -
valeriet, klädet till beklädnadsplaggen, Kappor?a hafva begalInats. lika me.d
äfvensom hästfiltarne impregneras. dem af oirnpregneradt klad~ vid excercis
- - - - - - - - - - - - - - m. m. samt dessutom hvarje natt under.

Underdånigst regnig väderlek af v~ktmanskap. ?eras
G. F. Gvldenstolpe vattentäthet anser Jag kunna pa det

W. Leuhusen, Chr. Hamp.' Mörner. fördelaktigaste konstateras af. d~ m!tnga
försök som i detta afseende blifvit gjorda

. , såväl 'under tjenstgöring som äfven vid
(Utdrag af rapporter till Kongl. Arme- andra tillfällen. Vid ett af dessa upplades

förvaltningens Intenden~s-Depar~ement, en impregnerad kappa på stöd, mellan hvil-
angående kappor, hvartill tyget.Impreg- ka den formades till en fördjupning eller
nerats hos Svenska Impregnermgs-Ak- håla som fyldes med vatten, hvilket der
tiebolaget.) fick' qvarligga i 24 timmar, utan att ens

- - - - - - - - - - - - - - en droppa trängde igenom klädet, e~ler
Under det mycket regniga regemente- detta på motsatta sidan kändes fuktigt,

mötet hafva kapporna ständigt begagnats oaktadt vattnet härvid äfv~n låg öfver
af vaktmanskap, och har dervid utrön.t!", den långa ryggsömmen, hVII~en.s.åledes
att de voro fullkomligt ogenomträngliga visade sig lika tät som tyget I öfrigt,
för regn. Det har äfven visat sig, att dessa kap-

Under rekrytmöte~s 2:a omlIån~ hafva por, då de varit utsatta för.ib~llande regn
de begagnats under nästan allafä.lttjenstöf- och sedan de derefter blifvit väl afska-
ningarna, sålunda att vissa .af mans~apet kade och borstade, endast qvarlemnat en
under halfva dageus öfning bunt de obetydlig fuktighet på sjelfva klädes-
ifrågavarande kapporna och under den ludden hvilket snart nog torkat, då der-
återstående delen af dagen kappor af emot \len uti de oimpregnerade kap-
vanligt kläde. Detta manskap har en- porna under samma förhållanden absor-
stämmigt ~örklarl1t att de impreg~erade berade fuktigheten ej kunnat med dylik
kapporna Icke hämmade utdunstnlI~gen. behandling aflägsnas, utan först efter

Derjemte har utrönts att smuts I fly- mångdubbelt längre tid visat samma torr-
ta~de fo~m, olja, fet soppa o. d. hvar~en hetsgrad.
t~angde Igenom .~lle~·åstadko~ y'ara~tllIa Beträffande egenskapen att hindra smuts
flackar. En aftvattmng var tillräcklig for i våt form att intränga i klädet till ofvan-
att utplå~a alla spår deraf. sagda kappor hafva äfven jemförande för:

Boras den, 29 September 1890. sök blifvit gjorda, af hvilka synas framgå
A. Thoren, Regementschef. en obestridlig lätthet att rengöra dessa,

emot dem af äldre slag, der den kärr-
~ - - - - - - - -: - - ~ eller lerartade smutsen intränger mellan

De Impregnerade kapporna VIsade sig väfnadens trådar och först efter längre
vid alla tillfällen,.då de i reg?Väder be- och besvärligare borstning och pi.skning
gagnades, fullkomligt skydda for väta, o?h kan aflägsnas hvilket deremot till stor
ingen anledning syntes förefinnas till del skedde å de förra genom en lätt öf-
antagande att de, i högre grad än andra verspolning af rent vatten och derefter,
kappor, skulle hi~dra utdunstningen, ty sedan kapporna torkat, medelst borstning.
det märktes aldrig att de karlar, hvilka Efter att hafva varit väl genomvåta
de impregnerade kapporna voro tilldelade, hafva slutligen båda kapps orterna rullats
svettades starkare än de andra. och påspänts packningarne, å hvilka de

Carl stad den 28 Okt. 1890. bibehållits i samma skick under 4 dagar,
Helmer Falk, Regementschef. med den påföljd att de impregnerade

torkat och ej tagit någon nämnvärd skada
- - - - - - - - - - - - - - genom brytningar i svårare vec.k, hva~·
samt att korpralerna funnit dem s~ ut- emot de oimpregnerade dels bibehållit
märkta i alla afseenden, att de högeligen fuktigheten, dels skrynklats och veck~ts
önskade att blifva beklädda med dylika så att desamma endast med stor svång-
kappor. Grunnebo den 6 Sept. 1890. h~t kunnat återställas i sitt förra skick.

Wollrath Haij, Rekrytbefälhafvare. De verkstäida profven synas sålunda
med bestämdhet visa, att dessa impreg-
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nerade kappor äro i hög grad att före./ sammal-kappa utan foder och att denna
draga framför de nu af oimpregneradt vid flera tillfällen visat sig lemna fullt
kläde begagnade. skydd mot starkt regn, isynnerhet visade

Skillingaryd den 6 Sept. 1890. den sin förmåga i detta hänseende på ett
Oscar Weidenhielm, Kapten. framstående sätt i Juli månad sistlidet

___ ~~ ~___. .. --- år, då den begagnades under en 10 å 12
. Som intyg blifvit begärdt öfver den timmars segeltur emellan Warberg och
Impregnering mot väta, som under som- Göteborg under ihållande och starkt regn,
maren 1887 blifvit af »Sydavenska Im- hvarunderden livarken genomsläppte eller
pregnerings-affärens ") verkstald å här- tillsög sig något vatten.
varande polispersonals kappor, får jag Malmö den 15 Jan. 1889.
på grund af den erfarenhet, som nu under Gotth. Wachtmeister, Grefve & Landshöfd,
snart 1 112 år vunnits, till bevis meddela, ----
att ifrågavarande kappor genom impreg- Undertecknad har sedan förra årets höst
neringen visat sig fullt tillfredsställande med största intresse tagit notis om den
motstå äfven flera timmars ihållande patenterade impregneringsmetod som
regn och hålla sig fria från smuts och Sydsvenska Impregnerlngeaäären") här-
fläckar, i följd hvaraf och då den tyngd i städes begagnar, bland annat, för att göra
kläderna, som genom vattnets inträngande kläder regn täta; och då jag i sommar
i dem uppkommer, förebygges genom im- måste företaga en längre landsvägsresa i
pregneringen, jag anser den behandlings- öppet åkdon under flere timmars starkt,
metod, som .Sydsvenska impregnerings- ihållande regn, hade jag tillfälle pröfva
affären. använder, vara särdeles ända- methodens godhet å min impregnerade
målsenlig. Malmö den 22 Dec. 1888. sommaröfverrock. Den bestod, ehuru

L. Adler, Polismästare. ganska tunn, utmärkt profvet. Jag anser
--~-- mig derföre på det högsta kunna rekom-

Att de uniformspersedlar af ylle, hvilka mendera denna impregneringsmethod,som
för en del af jernvägspersonaleu blifvit visat sig "ara af stort gagn och ingen
på försök impregnerade af härvarande olägenhet .
•Sydsvenska impregneringsaffär s ") full- Malmö den 24 Sept. 1887.
komligt motsvarat förväntan, enär de A. Bergstrand,
motstått häftigt och långvarigt reqn, utan Med. Dir, Lasarettsläkare.
ett genomsläppa detsamma eller förhindra ----
kroppens utdunstning, får jag härmed på _ _ _ _ _ - - - - - - -
begäran intyga. lI~almö den 4 ~ov. 1887. Jag har ofta haft tillfälle att öfvertyga

Carl J. StJerna, Trafikdirektör. mig om det i flera afseenden både ny t-
o o. • tiga och angenäma med sådar: impregne-

(Intyg fran Statsradet Frih, F. v. Essen.) ring, men mest för dess förrnåga att hm-
På begäran får jag meddela, att jag hos dra regn att tränga in i tyget. De många

Svenska Impregnerings-Aktiebolaget i fördelar, isynnerhet helsans bevarande, som
Stockholm låtit impregnera bland annat sålunda vinnas genom impregneringen af
en ridrock. hvarefter jag begagnade den- kläder m. m. inses lätt af en och hvar.
samma under en ridt i ett så häftigt Impregneringen gör icke tyget tätare
regnväder att min följeslagare blef fUll-Ioch hindrar derför ej heller hudens ut-
ständigt genomvåt, likaså de delar af min dunstning. Tygets mjukhet och utseende
kropp, som ej skyddades af den impreg- lida ej af impregneringen, hvarom den
nerade rocken, hvaremot jag på öfre delen lätt kan öfvertyga sig, som vill taga när-
af kroppen förblef fullkomligt torr så att mare kännedom om saken och anser jag
ej ens väst eller linne behöfde ombytas. att de allra flesta skulle hafva verkligt

Kaflås den 29 Juli 1890. intresse deraf.
f. v. Essen. Äfven skulle jag särskild t vilja hafva

påpekad t att hästtäcken af mycket tunn
På begäran intygas härmed, att jag låtit filt, som jag låtit impregnera, visat sig på

under sommaren 1887 af »Sydsvenska im- ett utmärkt sätt motsvara de anspråk,
pregnerin~s~~ffären'*Jimpregnera en tunn jag stält derpå, i så fall, att hästens hud-

*) Numera Svenska Impregnerings-Aktiebolaget.
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utdunstning icke det minsta hämmats Irande, som på däcket är tvungen utstå
ehuru hästen skyddats fullkomligt för regn eller mottaga störtsjöar.
regn och snö. Det var verkligen både Stockholm 3 Okt. 1889.
intressant och högst tillfredsställande att G. Fogelholm.
iakttaga hurusom hästen, när den, försedd Kapten å ångf. Finland.
med det impregnerade täcket, hemkom
från en längre tur i l'e~n- och snöväd~r, På begäran af Svenska Impregnerings-
var .alldeles t.orr och ICke varmare an Aktiebolaget får undertecknad härmed
vanligt efter liknande arbete. intyga, att jag utfört nedanstående försök

Då. kostnaden dertill är relativt billig i afsigt att få utrönt huruvida ylleväfnad,
och Impregneringen icke är giftig eller impregnerad enligt den metod, som af
medför någon olägenhet. eller ringaste bolaget användes, vore skyddad emot den
obehag, så anser jag mig hafva all anled- skada, som mal åstadkommer i icke im-
ning att varmt rekommendera densamma pregnerad väfnad af samma slag.
såsom synnerligen ändamålsenlig. Försöket utfördes så, att tvenne styc-

Malmö i September 1887 ken hvit flanell, det ena impregneradt,
C H OhIo' det andra oimpregneradt, nedlades i en

. .. .. ss n, . låda, hvarest förvarades dels stycken af
DIsponent for Mattsonska Bryggeri-Akt. skinn med vidsittande hår, dels en mängd

fjäder och delar af icke uppstoppade fåg-
På begäran får jag härmed meddela att lar, och i l:~ilken en stor myckenhet mal

jag till alla delar instämmer uti det för- hade SItt tillhåll, .
delaktiga omdöme, som i September lem- Profven, som placerades ~å, att det Im-
nats af Herr Disponent C. H. Ohlsson pregne~ade omslot det !?lmpregnerade,
angående impregnering af kläder hos Syd- fingo I}gga.under ett års tid utan ~tt rub-

7" .-n.. J bas fran sin plats. Efter denna tid upp-
s'!!ensiw ~mpregnerm!lsaJJ aren. ag var ny: t d h granskades hvarvid det be-
Iigen med ett par Impregnerade byxor l ogos e oc. '
ett störtregn och kom synnerligen ned- fans, att d~t oimpregnerade profvet var
smutsad till hotellet för att der om möj- starkt ang~Ipet af malen, under de~ d~t·-
Iigt ö . , å att' k d o emot det impreqnerade var fullstand~qt
~ g ra. mig r~n, s. . Jag un e ga oberördt af densamma. .

tIl.l e,: mlddagsbJud.mng, ~etta l;yckades Häraf framgår att impregneringen i
mig ofver all. forvantan, l det Jag me~ högst betydlig grad eger förmågan att
en h::tnddu~ lat ~ftorka byxorna, som pa skydda ylleväfnader mot mal, hvadan den-
ett ogon~lIcko ej endast vara fullt. ren~ samma, enligt min öfvertygelse, bör blifva
utan d~rt.Ill sa ..torra, som om de hangt l af mycket stor vigt i detta hänseende, så
ett s~ap. Betank~r J?an a~t den. smu~~, mycket mer som de obehag, dålig lukt
som l våt f?rm tI1lf~:es vara klader, ar o. d., hvilka i allmänhet vidlåda de hit-
svår .. att derifrån 8;flagsn~.' em~dan den tills begagnade skyddsmedlen mot denna
mtranger uti. ..tyget, lI~ses bast hvilken be- skadeinsekt genom impregneringen helt och
trde.1se d~t a~ven for den skull har a~t h su t dikas hvilket härigenom med-
f~ SIDakl~der. lIl~pregnerade, så att ~varJe d~l:s. ttn v ,
~atska ..står ifran och smutsen saledes Stockholm i Febr. 1889.
ligger lost utanpå och genast kan aftorkas. Erik Scholander.

Malmö den 3 Nov. 1887. Handelskemist i Stockholm.
R. F. Berg,

Ingeniör och Disponent för
Skånska Cement-Aktiebolaget.

Med anledning af Eder derom gjorda
förfrågan meddelas härmed, att vid denna
dag verkställd undersökning af 2'ne lika
stora klädesprof tagna af samma stycke

Härhos har jag nöjet intyga, att en om- nmörkblått kläde till hufvudbonader>, det
gång kläder, som af Svenska Impregne- ena profvet impregneradt hos Eder un-
rings-Aktiebolaget behandlats,' på det der sommaren 1889, det andra icke im-
utmärktaste sätt utstått profvet, under pregneradt, har det -impreqnercule profvet
ett flere timmar ihållande starkt regn; befunnits vara af mal oskadadt, då der-
och är det mig en angenäm pligt, att re- emot det icke impregnerade på flera stäl-
kommendera bolaget hos en hvar sjöfa- len var af mal skadadt, äfven med hål.
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På bägge profven, som seda~ sommar~n ehuru nederbörden denna sommar varit
1889 förvarats harstådes hopvikta bredvid större än under vanliga förhållanden, vi-
hvarandra uti samma kontro, förekomnio sat sig tätt och synnerligen väl motstått
såväl mal som dess larver. väta, sålunda ländande nyssnämnda bolag

Stockholm, Generalintendentens expe- till all heder, varder härmed intygadt.
dition, den Il Oktober 1890. Stockholm den 15 Oktober 1890.

Hj. Lindeberg, Louis Palander,
Adjutant. Fartygschef.

På begäran af Svenska Impregnerings- På begäran af Svenska Impregnerings-
Aktiebolapet får undertecknad härmed in- Aktiebolaget får undertecknad härmed
tyga, att jag utfört nedanstående försök intyga att jag utfört försök i afsigt att
i afsigt att få utrönt huruvida bom.ulls- få utrÖnt huruvida fiskegarn, irnpregue-
väjnad (t. ex. segelduk, tältduk, mnrkisväf radt enligt den metod, som af bolaget
o. d.), impregneradt enligt den metod, som användes, egde någon större förmåga att
af bolaget a~vändes, hade förmå~an a!t motstå forruttnelee vid län~re f~rvaring
motstå den for densamma sa menliga mo- under vatten än hvad det ICke impreg-
gelbi!dning, som i oimpregnerad duk så nerade gamet hade.
lätt uppkommer. I de oimpregnerade profven märktes

Försöket utfördes så, att stycken af dels redan efter tvenne veckors förlopp tyd-
impregne.rad c;ch dels oimpreg.nera~ segel- liga spår af förr.uttn:,lse och en derafhä;r.
duk af l öfrigt samma qvalitet tillsam- rörande minskning I garnets styrka, hVII-
mans nedlades i ett varmt, fuktigt rum, ken minskning alltjemt tilltog, så att gar-
der de förvarades i 4 månader. . . net, som från början varit ganska starkt,

Redan efter första veckan visade sig efter elfva veckor fullständigt förlorade
på de oimpregnerade p,:ofven några en- sin hållfasthet, och sönderföll vid berö-
staka mögelfläckar och VIdförsökens slut rinc hvarf'öre hållfasthetsprofven måste af-
voro de öfverdragna lied ett på sina stal- bryt~s. Förminskningen utgjorde 88-95
len tjockt lager af mögel, under .de~ de % af den ursprungliga styrkan.
impreqnerade projven, tro~s de,,!, intima Hampgarnet visade något bättre resul-
berorinqen; V01'O alldeles miiqelfria. tat men hade dock under femton veckor

Häraf framgår att impregneringen - förlorat 52-53 % af den ursprungliga
om än ej genom försöket blifvit utredt, stvrkan.
huruvida den helt och hållet förhindrar 01 samtliga de oimpregnerade profven
mögelbildningen i segelduk - dock har uppstod efter de första tvenne veck?rna
den värdefulla egenskapen att på väsent- en vidrig stank af förruttnelse, åtföljd af
ligen lång tid uppskjuta densamma, och en stark grumling och tjocknande af vatt-
är detta, euligt min erfarenhet, ~f stor net, hvaruti profven voro nedlagda.
betydelse för seglens såväl prydliga ut- De impregnerade profven hade deremot
seende som varaktighet, hvilket bärige- under tiden af fyra månader, deri inbe-
nom meddelas. gripen rötmånaden, hvarunder försöken

Stockholm i Febr. 1889. fortginge ej minskat sin hållfasthet imärk-
Erik S?ho!ander, bar '"gl'ad, och några tecken till j~I°1'Utt-

Handelskemist l Stockholm. nelse kurule ej ftirmiirkas, vare sig hos
---- garnet eller det omgifvande vattnet, hvil-

Att det å Chefsfartyget Drott under dess ket förblef lika klart och luktfritt som
sistförflutna expedition - sommaren 1890 när profven f?rst nedlades.
- begagnade 140 Dmtr stora aktra regn- Stockholm l Feb~·. 1889.
tält varit impregneradt vid Svenska Irn- Erik S?ho~ander,
pregnerings-Aktiebolaget, samt att tältet, Handelskemist l Stockholm.

----o-{~~i}----
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Juri disk Affärsb yr å,
(öppnad 1875)

S t O C k h O 1ID,

66 Vesterlånggatan 66, 2 tro
All.m. telefon 23 22.

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

Stockholm och landsorten; kontrakter. 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 lemrias äfven juridiskt biträde mot visst
arvode pr år.

Joh. Fr. Hollenius,
v. Häradshöf'ding och e. o. Hofrättsnotarie.

-
Post- och Telegrafadress : Stockholm.

OBS. Som jemväl vice Häradshö~ding !l.!I0llenius
arbetar å byrån, träffa rättssökande alltid en JUrIst derstädes
under mottagningstiden.
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Juridisk Affärsbyrå
(etablerad 1867).

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

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

Ombesörjer

rättegängar och inkasseringar

såväl i Sverige som Utlandet, samt utreder

sterbhus och konkurser m. m.

Obs.! Tyska och Franska språken talas.

Post- och telegrafadress : Stockholm.

Bell Telefon N:o 306. Allm. Bol. N:o 2648.
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Advokatb yrå i Stockholm
(Etablerad 1876).

Notarien

IMMANUEL SELLIN
(Amanuens i Kongl. Commerce-Collegium).

Rätteg-ångar och inkasseringar.
Obs.! Särskild afdelning för Öjverrättsrnål.-
Utredning- af sterbhus och konkurser; kon-

kursbevakningar ; förmögenhets-förvaltningar;
egendomsförsäljningar och 'byten, samt förmed-
ling af lån;

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

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

Konsultationer från 2 kr. Billig taxa.
I\:ontor: Fredsgatan 22, 2 tro Personlig

mottagningstid kl. 11-12 f. In. Kontorstid
kl.. 10-7.

Allm. Telefon N:o 4322.

Adress: STOCKHOLJU:.
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Etableradt 1867.

Stockholms Badhus·Aktiabolags
Bad- och Gymnastikanstalter.

Stora Badhuset vid )Jfalmt01'gsgatan, ingång: Jacobsgatan 16.
Telefon: Bell 704. .4.11männa 7380.

Nya Badhuset vid Stwregatan 4.
Telefon: Bell 705. Allmänna 7386.

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

Å'rligen serveras 2 a 300,000 bad.
Ro:rnersk-Turkiska bad, för herrar 7-10 f. m. 12-4

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

Finsk-Ryska Badstugor, såväl för herrar 80m för
fruntimmer.

Ang- 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 Kreuenacherbe-
handling, kolsyrade Nauheimerbad m. m.

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

Bad i tiexaxaet hemsändas och afhemtas efter beställning på
kontoret till billigt pris.

Möblerade rum för sjuklingar finnas inom Badhuset vid
Malmtorgsgatan.

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

längre abonnement.
Abonnementskorten gälla vid båda badhusen.

l\lekanisk-Gymnastiska Institutet
efter ]J:l' G. Zaruiers metod

l Badhuset vid St'U'J'egatan 4. Telefon: Allmänna 5997.
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. 11-1 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 elektri-

citetsbehandling.
För svag skolungdom ges särskild utvecklingsgymnastik till billi-

gare pris.
Gymnastiksalarne rymliga, väl ventilerade, elektrisk belysning.



- 14-

A~GJ~W!ren~
Kongl. 'Hof-leverantör.

21 Lilla Vattugatan 21, 15 Fredsgatan 15, 16 Brahegatan 16.
Största lager af de förnämsta franska och engelska Parfymerier.
Eau de Cologne Royale, är känd för sin rika och friska 'vällukt.
Eau de Cnloene på halfbuteljer från l kr. till högre priser.
Parfymer: Liljekonvalj, Essbouquet, HeIiotrope, Linnea m. fl.
Tvål, alla sorter, såväl dussinvis för 60 öre, som efter vigt från 60 öre 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 Taudtinktur.
,Cold.cream, Odalin,Jtöksprit, Rökband, Milrk- & Skrifbläck, Blanksv-ärta.
Taild-, Nagel., Rak.r,"Hår. och Klädesbol'star. . . '.
Tomma flaskor fås fylda med parfymer och Eau de Cologne-för godt pris vid

fabriken. 21 Lilla Vattugatan.
Vid köp f01' 10 kronor lemnas1 krona rabatt.

A. G. WI R EN.



- 15-

c. F. Dufva,..
41· .Drottninggatan 41,

försäljer till billiga priser:

Aseptin, 'Blanksmörja,
Hårvax, Märkbläck,
Chokolade, Collodin,

Tvål, Smink, Skritbläck, ....

Eau de Ooloqrie, ..,

Esseneer, Hårsvärtor,
m. m., m. m.

c. F. Dufva,
41. Drottninggatan 41.
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J. E. Eriksons
Mek. Verkstads- Aktiebolag,

Stockholm,
16 & 18 Folkungagatan 16 & IS,

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

m. m.

Innehafvare af Agenturen i Sverige och Norge för

Herrar Siemens & Ha.lske i Berlin.
Levererar och uppsätter af nämnda firmas välkända Maskiner,

Apparater och Instrument för Elektrisk Belysning,
Krajtöjverjöring och andra ändamål.

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

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

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

Kostnadsförslag och öfriga upplysningar lemnas på begäran.
Bell-Telefon N:o 675. Allm. Telefon N:o 3560.

Gas- & Vattenledningsaffåren,
Folkungagatan N:o 24..

Allm. Telefon ]1:0 3777.
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J. E. Eriksons
.Mek. Verkstads-Aktiebolag,

Stockholm,
16 & 18 Folkungagatan 16 & 18.

Tillverkar och försäljer genom Agenter i Stockholm
och landsorten

för till verkning 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 möj-
liga hållbarhet.

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

Försäljningsbutik i Stookholm:
Drottninggatan N:o 40, 1 tro upp.

2
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&
Messingsmanufakturartiklar.

Kopparplåt, Bleckplåt, Antimonium Regulus,
Koppartråd, Babbits-Metall, Zink, Deglar,
Koppar- Garad, Zinkplåt, Skeppsmetall,
Kopparbult, Zinkspik, Fosforbronstråd,
Kopparspik, Metallbult, Klinkringar,
Kopparnitar, Fosfor-Brons, Zinktråd
Kopparbrickor, Åskledarespetsar,
Kopparbottnar, ÅSkledarelinor,

Kopparrör, Pinsbachsplåt,
Messingstråd, Aluminium;

Tenn,
Mönja,

Fosfortenn,
Nysilfversplåt,

Magnesium,Vismut,
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AKTIEBOLACET

STOCKHOLMS BRYGGERIER~
Tillverkning och försäljning af:

PriI11.a Maltdrycker.
Hamburger Bryggeriet,

Surbrunnsgatan 52.

Specialitet:

Pi 1S en e r - B i er.
~ ~f Niirnbergs Bryggeri, O
lO Maria Högbergsgata 43. ~

'E Specialitet: ~

~ Bayerskt Öl och Erlanger-Bier. ~

e Neumiillers Bryggeri, O
5 Östgötagatall 30. ~
r= Speciali tet: ~

O Iskällardricka. e
~ ~
..4 Grönvalls Bryggeri, ~
bJl Luntmakaregatan 18. ~

E .. Specialitet: •• ~

~ Vega-Ol,Pilsnerdricka, Export-Ol. ~

Piehls Bryggeri,
Prestgårdsgatan 8.

Specialitet:

Bayerskt Öl.



- 20-

Minutha'ndelsföreningens Pensionskassa,
stiftad i Stockholm 1874, .

har till syftemål att bereda sina delegare pension vid viss ålder.
För att blifva delegare fordras att vara svensk undersåte och ega

medborgerligt förtroende; dock med företräde för personer - man eller
qvinna -, som egna sig åt handel eller industri.

Den årliga afgiften, som erlägges i 15 år är 35 kr. - För den, som på
en gång vill erlägga denna afgift föl' alla 15 åren nedsättes beloppet till
410 kr. - Delegare, som inbetalt årsafgiften under 5, år, eger äfven
rättighet att på en gång inbetala för de återstående tio åren med 290 kr.

För att vara berättigad till pension fordras att tillhöra kassan i 20
år, hafva uppnatt 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 enka är 55 år.

Efterlemnar pensionsberättigad delegare endast barn, åtnjuta 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 1889 års utgång utgjorde kassans tillgångar 175,056,06, hvaraf
äro påförda pensionsfonden 154,835,06 samt understödsfonden 20,221.

Ledamöternas antal -var sagde dag 4~9.

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

Stockholm i December 1890.

Hjalmar Petterson,
Ordförande,

Arsenalsqatas: 2 C.
August Berg, Carl Örteqren,

Sekreterare, Skattmästare,
Drottninggatan 60. St. Gråmunkegränd 3.
-Ioh; Olsson, .Axel Liljeström,
Köpmantorget 12. Lilla Vattugatan 20.

O. W. Malmgren, Ca'1'l.A. Svensson,
Svartmangatan 20. Nedra Munkbron 1.

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

Pensionskassans Styrelse.
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Bot mot ömma fötter och kartnaglar

•

finnes i S. Hagerlöfs sedan H lir "älkiiuda Subvaralv för lik
• , tornar, dcraf äfvcn under naglarna, hudförhårdnader, kylknölar,

, kart- och inväxta naglar ii l kr. ii l: 50 pr större burk, med
l anvisning, intyg och garanti. Order till S. Hagerlöf, stockholm,

• utföres ii l: 1;0:s burkar.

M" k' Många tusen ha under årens lopp blifvit botade, och öfver 60 personers intyg och
ar. flera tidningars rekommendationer för S. Hagerlöfs Subversiv och behandling finnas att

bese för dem som vilja hafva bot för ofvannämda åkommor Klara Vestra Kyrkogata 10. Öppet 8
f. m.-8 e. m.

FödelseTnlj.rken, finnar, f'f'äkn(tl~,]",yla i lt/Jtslgte, hii·nde'l' eller lätte'J', Slunt hct1'ets af-
faUande ku."'.a botas af S. Haqerliif ; iifven g«mla kyl .•tcaäor,

För att visa att kylan inverkar skadligt, icke allenast genom värk i hufvud, händer eller
fötter med hetta och uppsväldt ansigte, så väl vid förtärandet af vissa maträtter som dricksva-
ror eller ombyte af kall och varm luft, med röd- eller rödblå näsa, kinder eller öron. och för
kyla eller sol ömtålig, fnasslig, fräknig, finnig eller brunfläckig hud, utan är sk«dlig /ii>' ögo-
nen, äfven då ansigtet är blekt och huden fin, så se här nedan en af de många tusendes Ii-
dande, med blekt och påsigt ansigte ocb sjukt ikring ögonen. Se här u§gra vitsord!

Då undertecknads ögon varit ömtåliga för sol, värme, blåst och kyla, anlitade jag derför
läkare, för tre år sedan, hvilka att börja med delvis ryckte ut håren ur ögonlocken samt sedan
skar bort så mycket af alla fyra ögonlocken, att ögonhårsrötterna blefvo bortskurna, och då någon
förbättring deraf ej följde, klöfvo de båda öfrc ögonlocken, med det resultat att efter styngen der de
sydde ibop ögonlocken, bildade sig större röda knölar, hvilka ännu äro qvar, ändock jag i allmänhet
fätt dem brända tre gånger i veckan under dessa tre år.

som synen försämrades allt mera måste jag lemna' min plats för fyra månader sedan ocb har
sedan dess ej kunnat arbeta. Stockholm den 16 Oktober 1889. P. Svensson.

Som undertecknad enligt ofvan fått mina ögonlock först stympade och styckade samt
sedan uncle'l" t1'C (3) ä'rs ti-ll ts-e (8) yånym' -i. veclul/n b'J'ä1Hli" lut i.lt')"e sidan (#Jr ög01t-

locken, mea den. påföUd att jag nästan fö,'lm'<tt "liin syn och derför ej kunnat arbeta på
fyra (4;} månader, besökte jag Herr S. Hagerlöf första gången den 16 sistl. Oktober, hvilken med
samma sade mig, att det var gammal kyla i ansigtet, antagligen från barnaåren, och att det
sjuka ikring ögonen var en följd deraf. Genom Herr S. Hagerlöfs behandling äro de stora röda
knölarne och det påsiga ikring ögonen försvunna och samUaiyt tu.••. jag återfått min syn,
och då Herr Hagerlöf dertill endast användt vätskor som han penslat utanpå och iT.""ing
ögonlocken och medlet varit smärtfritt, kan min glädje öfver att jag Inom. en månads be-
handling åtm'fått min syn lättare tänkas än jag kan beskrifva den. Behandlingen rakommen-
deras. stockholm den 16 Nov. 1889. P. Svensson.

Undertecknad, som haft större födelsemärke, röd t och blått och något i svart, å venstra
kinden nära ögat, har genom Herr s. Hagerlöfs medel blifvit befriad derifrån sedan år 1881. och
då jag fortfarande är fri från närrida märke, är det mig särdeles kärt rekommendera Herr Hagerlöfs
medel mot dylika lyten. Assertorp i April 1887. Johanna Strntz.

Då undertecknads hustru i många år lidit af mer och mindre svår värk i hufvudet
och under de sista sex (6) åren äfven i ögonen, med påsigt under dem och blodsprängda ögon-
lock och ofta rinnande ögon, hvilka varit ömtåliga för sol, blåst och kyla och under senare åren allt
mera försämrad syn. med svårare värk i ögon och hufvud, och som hon förgäfves sökt läkare-
hjelp mot ifrågavarande onda, anlitade jag Herr S. Hagerlöf, som behandlade henne med sina
medel mot kylskador, hvilka han penslade utanpå och ikring ögonlocken, första gången den 11
November förlidet år, och redan efter andra dagens behandling försvann virken så väl i hufvu-
det som ögonen, utan att hon haft den ringaste känning af värk i ögon eller hufvud under dessa tre
(3) till fyra (4) månader.

Det är således på goda skäl jag och min hustru kunna rekommendera Herr Hagerlöfs behand-
ling för ifrågavarande onda, enär äfven ögonen upphört att rinna och synen något förbitt·
rats vid ~juttlåtta (78) års ålder. stockholm d. 26 Febr. 1890.

F. W. Granberg, r. d. Tullvaktmästare.
OBS.! Strutz' och Svenssons ofvanstående intyg vitsordas skriftligen af öfver 90 personer,

hvaraf många, äfven för egen del, rekommendera behandlingen för förkylda ansigten, händer eller fötter,
och finnas till påseende för dem som vilja hafva bot för dylika åkommor. Klara Vestra Kyrkogata 10.
Mottagningstid för behandling 1;29-1/23.
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Lager af
Normal -Lakan,

Örngått,
Kamel-Filtar,
Sof-Rockar,

Kragar,
Manschetter,
Kravatter,
Hängslen,
Garner,

Platina- Lampor,
Ozogen.

YLLE REGIMEN.
Bästa skydd mot köld och värme

~ äro: r'Seve.!!?~
Normal-Underkläder.

Prisbelönta med 6 Guldmedaljer.
Illustrerad Katalog gratis.

Fabriks-Nederlag hos: G. Vidinghoff,
lS Drot..cninggSJ,.tan, Stobkholm,

~~JACO:aT~
Kirurgisk Instrumentmakare,

48 Regeringsgatan '48.
Första priset: Stora Silfoermedaljen, Stockholm 1886. .Andm priset: Mindre

Silfoermedaljen, Stockholm 1886. Siljvermedalj, .Antwerpen 1885.

Förfä1'digM' och håller ständigt lager af alla slags ortopediska bandager
och kirurgiska instrumenter, såsom:

Bandager för snedhet, plattfot, krökta ben och klumpfot, Bråkband,
Uggdynor, Maggördlar, Resorstrumpor, Suspensoirer, Träben och Kryckor,
Urinreservoirer, Bröstglas, Diapparater, Hörseilurar, Inhalationsapparater,
Kathetrar, Koppinstrumenter, Knifvar, Respiratörer, Saxar, Sprutor.

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

Specialitet: Bandage.
Post- och 'I'elegrafadress' endast: G. L. JACOBY, Stockholm.

Bepas-ationer utfo1'as skyndsamt.
Telefonnummer 4989.
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P~ulu~ WeftBs~e~~
Gas- & Vattenledningsentreprenör,

Kontor och Verkstad:
stockholm, Hamngatan N:o 6.

Telefon N:o 4829.
Verkställer uppsättningar och reparationer af Ångmaskiner, Axel-

ledningar, Snällpressar, Lokomobilmaskiner och Tröskverk, samt
förfärdigar: Excenterpressar och gröfre Saxar för jern- och plåtarbeten.
Jernsängar af flere modeller. Skepps- och Byggnadssmiden af alla
slag. Svartsmiden, såväl Jern som Stål. Möbelvag:nar, Drag- och
Skeppskärror af Jern. Gas-, Vatten-, Ring-, Aflopps- och Värme-
ledningar samt tillverkar Lysapparater rör gas.

Post- och Talegrafadress: Paulus Wenngren, Stockholm.

Kilanda prisbelönta Mafregryn,
särdeles omtyckta för sin fina arom och goda smak och tillverkade efter

ny utmärkt metod.

Dietiskt Ha f r e mj ö I
af K:ilanda SlUeri's prisbelönta tillverkning,

ångprepareradt och finsiktadt samt af Herrar Läkare synnerligen rekommenderad t
såsom ett närande och kraftigt födoämne såväl för äldre, friska personer och barn,
som för dem, hvilka lida af allmän svaghet, rubbad matsmältning och magkatarr m. m.

Säljas i parti och minut hos
c. A.•.Akerb..olm,

Götgatan N:o 28.
I afseende på egenskaperna hos dessa fabrikater åberopas följande utlåtande:

Anmodad att lemna ett utlåtande öfver vid KlJanda Säteri efter särskild metod beredda mjöl
och gryn af hafre, torde jag endast behöfva fasta uppmärksamheten derpä :

1:0 att dessa preparater genom ångkokning eller s. k. förvälling, efter vid Kilanda Säteri
särskild t inventerad ny metod, och omsorgsfull beredning i öfrigt äro lättkoktare och helsosammare än
vanliga hafreberedningar ;

2:0 att hafren enligt de största kemisters analyser innehåller mera socker och fettämnen samt
flere proteinföreningar än våra öfriga sädesarter. och att den sålunda

3:0 med afseende på värme och fettalstran samt kött- och blodbildande egenskaper har en hög
rang bland sädesarterna;

4:0 att hafrens stärkelsekorn äro mindre och mera kompakta samt sålunda bilda mindre väder
än andra stärkelsesorter ; samt

ö:o att anrättningar af detta slags hafl'emjöl och g"yn äro mycket lämpligare födoamnen,
såväl för friska personer som synnerligen föl' barn och sjuka, än af de flesta andra mjöl- och gryn·
sorter. Göteborg den 30 Januari 1888. c. Forssenius,.

Med. Dok,tm', f. d. Stadsläkare.

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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Gas- & Vattenledningsentreprenör,

Kontor & Verkstad:

8 Mästersamuelsgatan 8.

Verkställer
I

Gas-, Vatten- & A:6.oppsledningar,
Ringledningar

samt reparationer derå, och i öfrigt alla. sorters

Jern-, Koppar- & ]Ietallarbeten.
Allm. Telefon 85 49.

LOUIS GUILLETMOTS TÅND~Tl~KOR

(i röda askar)
hos de Hesta Speceri- och Tobakshandlare

i Stockholm och i landsorten.
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.TJULANDER & C:o,

55 Drottninggatan 55.

Lager af Äkta Utländska Viner och Spirituosa.
Allm. Telefon 5089.
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Lärftskramhandel,
Etablerad 1854,

Allrn. Telefon 58 10.

IriqWI SJöbll'ahJ~
]Oam.., :rdsir.., S al oDi.

Etablerad 1869.

Förfärdigar alla slags
Fruntimmershårarbeten. Brudklädsel arrangeras.

<':>bs! Gammalt hår emottages till färgning efter ny metod, af
mig personligen i utlandet Inhemtad,

3 Biblioteksgatan 3Obs! I hörnet af Mäster-8amuelsgatan.

Allm. Telefon N:o 70 18.
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Telefon
2316.
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Expedi-
tionstid
10-3.

Mynttorget N:o 1.

Innehafvare:

Erik. Berglund, Ernst Hellstedt,
Jur. utr. kand., v. Häradshöfd. Grosshandlare.

Inkasseringar, Juridiska uppdrag samt Upplysningar
om firmors och affärsmäns solidite på alla platser inom

Sverige och utlandet.

Prospekt på begäran.

!!~mAMO:R:m~
KÖRSNÄR.

Lager af alla sorters

Palsvaror, Hattar och Mössor.
STOCKHOLM,

ö9 Drottninggatan 59. 18 II Hamngatan 18B.

Beställningar emottagas å allt hvad till affären hörer.

Allm Telefon 5826.
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~UD~R~ NYA GULDLI~T-AKTI~BOLAG,
Fabrik och Kontor: Tunnelgatan 12.

Butik: Malmskilnadsgatan 38.

Lag er af:

Ram- och Tapetlister.
Gardinbräden, raka och svängda.
Gardinkäppar med ringar och konsoler, samt
Rosetter och Fotografiramar.
Ramar hopskäras och taflor insättas billigt.

Allm. Telefon 50 76.

18 Lilla Nygatan 18..

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 Kardus-
papper.

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

Erhöll törsta priset vid Allmänna Skandlna-
viska Industri-Utställningen i Köpenhamn 1888.

Fabrikens papper finnes hos alla välfournerade pappers-
handlare.
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a -.Eei ~ =-i-

iFredrik Sundström
:I StockhOl:r.r.l..

I
I
I
'ill~I Allm. Telef.

:I
I:I
I

G. R. Feychting,
~ . STOCKHOLM. P>tJ
ro~ ~~~ :'0
~~ Välsorteradt lager af jernvaror. ~~

~ ~ Specialite : Svenska arbeten från såväl Eskilstuna 3' ~.
...•8 g'~
.5 ~ som andra orter. ~ CItl
~z ro~
O~ ~~
~ ~ Särskildt framhålles ro ~
""~ M d ~::s~ öbel- och Byggna sbeslag,

Verktyg, Husgeråd, Saxar, Knifvar, Selbeslag, ~
samt Gjutgods från Husqvarna.
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Brännkyrkagatan 2 (söder),

Etabl. 1863.

Tillverkning af:

Prima raffinad i sorterad topp,
Bitsocker m. m. af Colonial-råsocker.

Telefon: Bell och Allm. 3410.

Fru Wilhelmina Almgren,
född Ohlsson',(i)~Xj

~ Prisbelönt i
i i i
~ Stockholm ~

~ 1866, !--
St.ock:holn::l.,

N:o 1 Klara Östra Kyrkogata,

förfärdigar alla sorters

Guld-, Silfver- och Silkes-Broderier,
såsom Messhakar, Antipendier, Kalkdukar, Bokpallar, Hand- & Psalm-
böcker, Fanor, Standar er, Vapen, Ordensdekorationer, Uniformer, Scha-
braker, Möbler, Klädningar, Monogramer, Bokstäfver till Mössor, Krans-
och Bukettband D1, m. Beställningar å Prestkappor, Mess-skjortor och
Altardukar emottagas äfven.

Broderier transporteras och renoveras.
Lektioner gifvas per timme, månad, eller längre tid. Eleven får

dervid uteslutande sy å egna arbeten, samt rita och uppsätta desamma.
Allm. Telefon 7257.
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.:~d~Biaaeka
Konst- och Skönfär~eri & Kemiska Tvättanstalt
emottuger till färgning eller tvättning allting, hörande till Herr-
och Damtoiletten, och garanterar för utmärkt välgjordt arbete .

.Rockar,
Byxor och Västar,
Schalar och Baja-

r.; ~
derer, ~

Borddukar,
Klädningar, Kappor,
Halsdukar,

Gardiner,
Möbeltyger, Schagg,
Hattar och Plymer,
Spetsar,
Flor och Band,
Schaletter

m. m.

OBS. Herr- och Damkläder behöt'va ej söndersprättas.

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

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

Kornhamnstorg 61.

Fabrik och Mottagning: Grefthuregatan 30 a.

Order ifrån Landsorten expedieras skyndsamt.
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_~ 24 MÄSTERSAMUELSGATAN 24

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

Spis- och kaminrör, Röksugare, Takstrykningar ooh
_ 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 och Duschapparater.

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

24 lVIäster-Sam. uelsgatan. 24.

C. J..Palmqvist.
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I. R. Rocamora
Allm. Telefon

6920. Stockholm Telegr.-Adress:
Rocamora, Stockholm.

5 Klara Norra Kyrkogata 5.

:Maskiner för alla yrken.
Specialmaskiner för alla ändamål' och för

uppdrifvande af

Nya industrigrenar inom Sverige.
Gas- och Fotogenmaskiner för den mindre

industrien .
.Alla finare verktyg för mekaniska verk-

städer m. m.
Emaljerade skyltar för gator, teatrar, bolag,

ensk firmor m. m.
Order å lampor, lampdelar m. m. upptagas för

Gebr. Wolffs lampfabrik, Neheim.
Förnicklad-, förkopprad- & förmessingad zink-,

bleck- & jernplät för olika ändamål.

Obe.l 15 llIedaljer å ltIaskinutställningen
i Stockholm 1886.

I. R. Roca:m.ora,
S'tockhohn, ,

Klara Norra Kyrkogata 5.
3
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N. HENNINGS &. C~J
STO'CKHOL1'4,

Kontor: Kungsgatan 24, ..

:a-rädgärd,
~3 Bryggaregatan . 33.

Riks- Telefon.
Allm. Telefon 5268. Bell Telefon 1166.

Lager och försäljning af:

TRÄ VAROR, Hyfladt golfträ, Hyflade bräder,
Foder, Socklar, Paneler, Karmträ, Bågträ,
Lister, Ohyflad Plank och Bräder, Låd-
bräder, Reglar 'och Läkt JU.. m.

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

CEMENT, 1.ma Portlands-Oement.
SALTGLASERADE' LER-RÖR, och Brunnar, ,

Krubbor. och Trottoirsten i flera storlekar.
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RORSTRANDS AKTIEBOLAG,
STOCKHOLM,

rekommenderar sina tillverkningar

af äkta och oäkta

porslin, fajans, majolika, kakelugnar,
m. m., m. m.

I utställningslokalerna vid Stureplanen och vid fabriken förevisas
och försäljas fabrikens rikhaltiga urval af enklare och dyrbarare bords-,
desert-, kaffe- och te-serviser af oäkta och äkta porslin i rik mång-
fald af mönster; af tvättserviser i nya och vexlande former; af vanliga
hushållsporsliner, samt af kakelugnar och spislar såväl enkla och
billiga som dyrbarare.

Dessutom tillhandahållas fabrikens tillverkningar hos herrar J. O.
Lundqvist, Drottninggatan 35 och Stureplan 1, Gott/r. Nygren, Öfre
Munkbron. Jos. Leja, Regeringsgatan 5, P. G. Bjurström, Drottning-
gatan 51, G. Johanson, Regeringsgatan 24, Bröderna Åhgren, Hamn-
gatan 5 B, Rob. Carlsson, Humlegårdsgatan 4, L.J. Warodell ~ 0:0,
Riddarhustorget, W. Unman, Kungsgatan 12, O. Ljung, Östermalms
Saluhall, J.' G. Jonsson & 0:0, Jerntorget 80, Emil Uddenberg, Brunke-
bergstorg 11, M. Åhlund, Kungsgatan 8, Joh. Sanclberg, Hamngatan 1 B,
Storgatan 3 och Humlegärdsgatan 2, Josephson &- Åhgren, Drottning'
gatan 10 och 13, .B. Themen, Österlänggatan 24, S. Heclblacl, Munkbro-
gatan 9, H. Johnson, Stora Badstugatan 42, S. Lundberg, Mälare
torget 8, Judith Engeström, Kornhamnstorg 49, W. Andersson, Drott-
ninggatan 77, samt i de flesta öfriga porslinsbtttilcer i staden.

Proflager för återförsäljare finnes deremot endast vid fabriken.
Vid fabriken tillverkas och försäljes äfven preparerad, ny-beredd

gips af utmärkt beskaffenhet.
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Damhårarb eten
(vackra och välgjorda) af renaste, preparerade hår, i alla
färger, till de billigaste priser i riket, såsom Damperu-
ker fr. 15 kr., Lösbenor fr. 5 kr., Flätor fr. 3 kr., Chig-
noner fr. 4: kr., Hårknutar fr. 2 kr., lösa Luggar fr. 2
kr., Hårbubblor fr. 50 öre, Valkar fr. 25 öre, Teater-
peruker fr. 8 kr., Fantasi- och Kostymperuker fr. 5
kr., m. m., m. m.

Beställningar utföras skyndsamt och med noggrannhet,
reparationer å alla slags Damhårarbeten verkställas tillika
med färgningar.

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

Arbeten tillverkade hos oss, färgas gratis, då så
erfordras.

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

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

Brudklädsel och DaILl.frisering verk-
ställes såväl i tieramen SOILl.i våra lo-
kaler.

Herr och Fru E. M AL M BERG, Damfrisörer,
Hamngatan 18 A vid Kungsträdgården och

Engelbre~tsgatan 5 vid Humlegården.

Etablerade 1871. Telefon 15094.
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w. WIKLUND S METALLFABRIK,
4:2, 4:4:Gamla Kungsholmsbrogatan 4:2, 4:4:,

STOCKHOLM.
Förfärdigar

med soliditet och af bästa materiel:

Gas-, Vatten-, Allopps-, Ång- & Värmeledningar,
I Elektriska Ringledningar~

ffi o. ...,
ID A.sklednlngar, w
rn Fullständiga Badrum., ~

med förbättrad konstruktion af ~.. ~J1 :E3adka:rr.l.inermed Var:rr.l.duschledning, (I)
O :E31andnings. och Duschkranar ; •..•m Mätapparater och Pumpar för Spirituosa; ~

cD Kyrkkronor och andra Lysapparater för gas- och elektrisk belys- g
ft ning; Prydnads- och Galanteriartiklar i cuivre poli, ••

• samt i öfrigt alla slags (()

~ Metallarbeten. m
rl I

~ Försäljer
från lager till billigaste pris:

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

Stenrör och Rörbrunnar,
samt all annan materiel för afIoppsledning,

Vattenkastare, Brandposter, Afstänguingsventiler,
Brandhufvud, Strålrör, Slangar,

Oasleronor, Tak- &; Väggarmar,
Kupor, Brännare, Ringledningsmateriel, Kakelugnssmide,

Dörrhandtag & Dörrfjedrar,
Kläd- & Hatthängare,

Paraply-, 'I'ändstlcks- & Eldställ, m. m. m. m.
Priskuranter sändas .~på begäran och förfrågningar besvaras omgående.
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- .Magnnsons Korkfabrik,
STOCH:n:OL~t:,

6 Holländaregatan 6.

Till verkar och försäljer:

Vinkor~, Punschkork,
Perterkork, ; Ölkork,
Soda- och Mineralvattenkork,
Aseptinkork, . - Medicinkork,
Fatkork, . Sprundkork.

Tabell- och .Räknebyrån
utför alla slags uppdrag,' som röra upprättandet af tabeller,
tabellariska öfversigter och diagrammer, pensions- och lifföl'säk·
ringskalkyler. uppgörandet af reduktions- och' förvandlingstabeller,
sifferrevision af räkenskaper, korrekturläsning af siffertabetler,
beräkning af siffervärden efter uppqifna formler, utdrag af siffer-
uppgifter ur utländska arbeten m. m. Uppdragen mottagas af
Professor R. Rubenson,antingen efter öfverenskommelseper tele-
fon (Allm. t. 44 03) eller i hans bostad, Kungsgatan31, 2 tro upp,
der han träffas före 10 f. m. och efter 4 e. m. Äfven från lands-
orten emoUagasbenägna uppdrag, om bref härom ställas till

Prof. R,. Rubenson,
adress: Vetenskaps-Akademien, Stockholm.
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I~nlkrifninal~ ~
, och

~~

Ofv~rlittniJnalb1r&~
Stora Nygatan N:o 5, 2 tre

Öppen kl. 1/210-1/24.

Verkställer reuskrifning, öfversättning, rund-
skrift, kopiering af kartor m, m. '

C.C. SPORRONG&C:o
Knapp- och Metallvarufabrikanter,

Specialite :

Uniforms-Effekter
och

Finare Bronsarbeten.
'28 Regeringsgatan 28,

STOCKHOLM.
, Allmänna Telefon 51 30.
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.PRIVAT-JURISTER,
v. HäradshöfdingarneNYCANDER &'FAHLCRANT~

Ombud för Stockholms och Göteborgs Köpmanna-Föreningar,

STOCKHOLM,
Stortourkobrinicen. 9.

.(Bell N:o 285.) (Allm. N:o 8040.)

V. Häradshöfd. G. E. Fahlcrantz träffas äfvenkl, 5-1(27
e. m. i sin bostad, tornhuset vid Mariahissen.

, .

F. KAEDI"NG,
KONGL. HO~SKRIDDARR

8 Norra Smedjegatan 8
Stockholm.

-, -,

Rekommenderar sitt moderna, solida och

vackra varulager af in- och utländska tyger af

utmär-kt- beskaffenhet..· Modernt, elegant och

solidt arbete, i förening med moderata priser.
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XIL LILJESTRÖIl
STOCKHOLM

N:o 20 Lilla Vattugatan N:o 20.

Inkasso- och Juridisk Affårsbyrå.
Rättegångar, Inkasseringar, Konkurs- och

Sterbhusutredningar utföras.

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

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

Mottagningstid9-10 f. m., 4-6 e. m.
Kontorstid 9-2. Telefon 4508.

AXEL PETTERSONS
Likkistfabrik och Begrafningsbyrå,

32 A Götgatan 32 A.
Telefon N:o 3179.

Ombesörjer allt som tillhör begrafningar fort och billigt.

Lager af välgjorda
Ek- och Furukistor, Svepningar, Svepningsartildar

m. m., allt till fabrikspris.
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e. O.: Notarie i Svea Hofr-ätt, t. f. Notarius Publicus,

Oscar Almq vists efterträdare.
. .

Rättegångar, inkasseringar, utredningar, kon-
sultationer, uppsättande af handlingar jemte alla de
förrättningar, som enligt l~g tillkomma Notarius
Publicus.

Kontor: 8 Munkbrogatan.
Personlig mottagningstid '1210-11, 2-3. Kontorstid 9-5.

S"toekbolm

Malmtorgsgatan
Lager af

8

m. m. till lägsta priser.

; Allm: Telefon .64 58.
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e 'clefon 62 96.
"

~~

TH~SCJiIOTT~
Blnmsterfa brikant,

Etablerad 1868. Etablerad 1868.

Artificiella Blommor

7 Hamngatan 7,
rekommenderar sitt stora

rikhaltiga lager af' alla slags
förarbetade

för damtoiletten, buketter och
växter till vaser och bords-
prydnader samt dekorerande af
festlokaler ombesörjes smak-

fullt och billigt.

Kransar & Buketter
till begrafningar, i stort urval

till fabrikspris.

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

Vid partihandel stor rabatt.
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REINH.V. RAMSTEDT J:rs
Försälj ning

i minut till fabrikspris uti .

Klädes boden,
hörnet af Storkyrkobrinken och Vesterlånggatan,

samt i parti och i kommission

Drags Aktiebolags i .Norrköping
Yllefabrikater

,

å Kontoret Storkyrkobrinken N:o9,
2 tro upp.

Telefon till boden: Allmänna N:r 2509.

Telefon till kontoret: Allmänna N:r 8117.
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Södra
Gature nh ållni ng s-Föreni ng en.

Kontor:
Högbergsgatan 27 B, ned. botten.

All:I11. telefon 31 66.
o

Atager sig renhållning af gator och

gårdar å Södermalm till billigaste
.pnsor.

Föreningen åtager sig äfven rengöring

af källare och vindar.

Södra Gaturenhållnings-Föreningen.
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H o s

W A H L I N & C:o, Stockholm,
.. . . I

Hnfvndkontor: Osterlånggatan 1. Afdelningskontor: .N:a Blasieholmshamnen 1,
Bell Telefon N:r 139. Allm. Telefon N:r 2427. Rikstelefon 346,

I

HÖGANÄS STENKrÖ[S-BOLAGS
eldfasta sten, saltglacerade Lerrör & Lerkärl m. m.

SKÅNSKA CEMENT-AKTIE-BOLAGETS
Lomma Portland Cement.

ADRIANCE PLATT & C:o
»Buckeye» Slåtter- då Skördemaskiner.

, p R E.~ S E N N.~~ G A R.
ARTIFICIELLA GODNINGSA~NEN, ALLA SLAG.

Linfrökakor, Rapskakor, cocosnöt!akOr, Solrosfrökakor
. ' . och andra kraftfode ämnen.

TOMLINSON & HAYWARDS >,GLYCERIN-BAD»
och

TOML~SON & ~:is »SMqRPUL~R»,
OSTLOPE, SMOR OCH I OSTF ARG.

BOWICKS'-RESTORINE OCH LACTINA.
VASELIN OCH ORIGINAL CARBOLlNEUM.

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

VULCANOLJA OCH BOMOLJA..

-ASTARA,
Rysk Mineral-m1skin olja.

RÖDFÄRG, TAKSPÅNSOLJA, ,ASFALT.TJÄRA
och andra bestryknings o jor, m. m.

Priskuranter sändas å begäran.
Obs. Den Irsta April flyttas hufvu kontoret till Norra Blasie-

holmshamnen7, hörnet af Teatergatan '.
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PaulU. Bergström,·
Skrädderiaffär & Klädeshandel,

14 Hö torge t 14,
Stockholm..

Stort lager af Manskläder samt Norrköpings Kläden,
Dofflar & Korderojer till fabrikspriser.

Beställningar å alla slags Herr- & Gosskläder utföres
skyndsamt och väl till billigaste priser.

OBS. Modern snitt.

Filial:

11 Hötorget 11.
Lager af Väfnader, Klädningstyger, Bolstervar, Lakans-

väfnader, Sängtäcken, Filtar, Hästtäcken, Säckar. Tricot-
varor samt alla sorters Arbetskläder till billigaste fabriks-
pnser.

14 dl:11 Hötorget 14 dl:11.
Telefon 5316.
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Stockholms Massage-Institut.
Mäster-Sa:rnuelsgatan 19, n. D.

andra huset från Regeringsgatan.

Massage, Sjukgymnastik, Elektricitet.
Öppet från medlet af September till medlet af Maj

för Herrar: kl. 8-10 f. m., 1/23-1/25 e. m,
för Damer: kl. 11-1 midd.

Massage äfven på andra tider enligt öfverenskommelse.

Afgift för Massage: 1 a 2 kr. pr seance ; Sjukgymnastik 25 kr.
pr månad; Elektricitet 1 kr. pr seanee,

Konsultanter vid Institutet:

Dr S. v. Hofsten. Dr E. S. Perman.

Institutet är beqvämt beläget på nedra botten och består af ett
Tum för- konsultation och elektricitetsbebandling, en sal för sjukgymna-
stik, tvenne Tum för massage och dessutom en tidnings- och läse-
salong.

Institutet, ej beräknad t för- något stort antal patienter, erbjuder
just derigenom fördelen, att en så mycket noggrannare omsorg kan
egnas åt hvarje särskild patient.

Bland sjukdomar, som med stor utsigt -till lyckligt resultat vid
Institutet företrädesvis behandlas äro: allmän och partiel svaghet och
jörlamningar,. allmän blodbrist (äfven blodbrist i hjernan) ; rubbnin-
gm' i blodcirkulationen ; otillräcklig utbildning aj bröstkorgen (anlag till
lungsot); svaghet i lungornas uerkeamhet ; oordningar i hjertverksam·
heten; oordningar i matsmältningsorganerne (dyspepsi, kronisk mag-
och tarmkatarr, kronisk förstoppning och diarrhe): rheumatiska ajfectio-
ner; ledvrickning och jöljder derutaf ; ledstyjhet,. nervverk i olika delar
aj kroppen ; nerosoaqhet; Ryggradskrökningar samt missbildning i extre-
miteterne ,. vissa jall aj sömnlijshet m. m.

Prof. Dl' A. G~ Berglind. Dr E. A. Enblad.
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Stockholms

Husbyggnads- och Repa,l'atiollsaffål'
Norrtullsgatan 1 C.

Åtager sig alla till byggnadsyrket hörande arbeten,
såsom uppförande af nya och förändring af gamla hus"

samt utför alla större och mindre reparationer
till de billigaste priser.

<>bs. Förslag och kostnadsberäkningar till ändringar och,•reparationer göras vid anmodan gratis. .

Allm. Tel. 7488. C. F. LIGNELL,
Byggmästare.

Tillverkar och försäljer:
Plåtsax för 4 mm. plåt
& tråd - ytterst använd-

_ bart verktyg å alla slags
verkstäder för jern- & metallarbeten.

Koniska stålpinnar för maskinverkstäder, etc.
Diverse ändamålsenliga artiklar i jern & messing för bostäder).

& hemmen; delvis af egen, ny konstruktion. Profver kunna beses å verk-.
stads kontoret, kl. 12-2 & 5-7, utom Lördagar.

Beställningar & Rl:lparationer utföras fermt och billigt.

D. W. MATTHIESEN.
:Mek. Verkstad

för

Bp e ei al arti k.la I',

Stockholm, f2~"c"

Linnegatan 65,
nära Grefgatan.

4
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HENRIK DAHN'S
Aseptinfabrikater,

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

Lister (Edinburg), Mosetig-Moorhof (Wien),
Mesterton (Upsala) m. fl.

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

Tvålfabrikater,
Koncentrerad Amykostvål,
Äkta Aseptintvål,
Glycerintvål,
Victoriatvål,
Opoponaxtvål,
Mandeltvål,
Medicinska Tvålar m. m.

Varnas för efterapningar.
Till salu hos alla väl försedda Handlande och Apotekare.
I parti hos

Emil Fredrikson,
Agent för Henrik Gahn's Aseptin-

Amykos-Aktiebolag.
Kontor och Lager: Telegrafgränd 1.

Allm. Telefon 53 18.
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CARL PIHL
47 Vesterlånggatan 47

&
46 Prestgatan 46.

Partilager af

IN- & UTLÄNDSKA

Cigarrer, Cigarretter & Tohak.:

Snus från Pattar Swartz.
Näfverdosor

af svensk tillverkning.

Vulkan's tändstickor .
.Generalagent i Sverige för:

Jean Vouris, Dresden & S:t Petersburg,

Konr. Langaard, Christiania.

Brand-, Lif- & Olycksfallsförsäkrings-Agentur.

Telefon 26 60.
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~~~~~~~~b5P~~SWrnm

m ~ ~ISVENSKA P~~F ABRIKEN,I
~ STOCKHOLM, I
l{ Hamngatan 15. mm
l{ Till verkar och försälj er: mmI Svenska Stålpennor. I
i ~
~ ~I ~
I ~
Im. fl. sorter ~f bästa svenska stål; i pris och qvalite iI fnllt jemförliga med de bästa utländska sorler. !
I Br o n sp en n o r , ::
I Ingeniör KNUT ERICSSONS patent. l*Ul
liM Bronspennan angripes ej af bläcket. l!JJi1
l!:ffi1 En bronspenna motsvarar alltså flere stålpennor. rrillJ
I Den löper lätt och behagligt på papperet och när- mm
~ mar sig i detta fall gåspennan. mm
[[00 Pennorna rörsäljas hos de flesta bok- OC]l diversehandlande. mm
~~~~~~~~~
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Från. Fran.krike.

MEKANICI, KONS'fRUKTÖRER'11

ALAUZET (Vvep JET TIQUET '111

Tryckmaskiner. I
87 Rue Notre-Dame des Champs, PARIS. II

~~ ~ -_. _~_c'='=11
I'

COGNAC. '

AUDRY (A,) EDMOND et Cie,
Cognac.

cour ANSEAUX atne,
Firman grundad 1767, Saintes.

V. FOURNIER et c-,
Ohåteau-neuf-Cognac.

Firman antager driftiga agenter.

GAY.RENAUD et Cie,
Innehafvare.

Cognac.

LORRAIN DESPAS
i JARNAC. Cognac. Export.

NAVARRE (CH.) et c-,
Innehatvare :

CAMILLE NOURRY
i Cognac.

COGNAC.

LEONIN ARN-L~UD.
Innehafvare :

.JULES GILSON & Cia
i Cognac (Frankrike).
Firman grundad 1861.

Medaljer vid flera utställningar.
Priskuranter sändas på begäran.

Firman antager nitiska agenter.
---------------- ---------~~~------.

CIGARETTPAPP'ER.

PAPIER »LE BOSSU"
PAPIER "L'APPRENTI»

Cigarettpapper.

MIANCE-RENA UT
Paris. Rue de Chateau-Landon 10.

FÖRLAGSBOKHANDLARE.

DELAROgUE (Henri).
Bokleverantörertill Utrikesdepartementet.

Bokhandel och Antiqvariat.
Månatlig katalog sändes franco.

Uppköper boksamlingar.

Quai Voltaire, 21. PARIS.
===--......----.~----==~------~-~=~~----.--===.=-.._~

FRÖHANDLARE.

J. CESBRON
i ANGERS (Frankrike).

Odling och försäljning af grönsaks-,
skogs- och blomsterfrön.

Korrespondans på franska, tyska
och engelska.

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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FRÖ HANDLARE. BLOMSTERHANDLARL

VILMORIN-ANDRIEUX VILM ORIN- AND RIEUX
+ (N. C.) ET Cie. + (N. C.) ET Cie.

Frön af alla slag, Blomster· Frön af alla slag, Blomster·
lökar, Skogsfrön, Eucatyptus lökar, Skogsfrön, Eucatyptus

m. m.
Guldmedalj, Verldsutställningen Paris 1867.
Två stora pris och tre guldmedaljer vid

Verldsutställningen i Paris 1878. -
Sydney 11181: Enda guldmedalj utdelad
för frö. - Melbourne 1880 och 1889:
Högsta belöning, I:sta förtjenstorden
och en guldmedalj. Tre stora pris.
Två guldmedaljer och en silfvermedalj,
Verldsutställningen i Paris 1889.

Quai de la Megisserie, 4, Paris.

Trädgård:
Rue de Reuilly 115 (Faub, St.-Antoine).
Odlingar vid Verrieres le Buisson, station

vid Orsau-Banan/ och vid Antibes
(Alpes maritimes).

m. m.
Guldmedalj, Verldsutställningen Paris 1867.
Två stora pris och tre guldmedaljer vid

Verldsutställningen i Paris 1878. -
Sydney 1881: Enda guldmedalj utdelad
för frö. - Melbourne 1880 och 1889:
Högsta belöning, I:sta förtjenstorden
och en guldmedalj. Tre stora pris.
Två guldmedaljer och en silfvermedalj,
Verldsutställningen i Paris 1889.

Quai de la Megisserie, 4, Paris.

Trädgård:
Rue de Reuilly 115 (Faub. St.-Antoine).
Odlingar vid Verrieres le Buisson, station

vid 'Orsay-Banan o?'~vid Antibes
(Alpes maritimes).

JUVELERARE. VAGNFABRIKANTER.
FERAUD et .. R~USSET .. Delar af ädla I Million, Guiet *** [N. C.] et c-.

metaller for .1uvele:are oc?-guld~meder, Hedersdiplom och första medalj vid
167 och 169 Rue S.t Dems, Pans. de förnämsta utställningar. Utom täf-

. " ling i egenskap af jurymedlem vid
KONSERVER OCH VIKTUALIER utställningarna i Paris 1872, Philadel-

• . .! phia 1876och Paris 1878. Jur) presidentLOUISLevesque & Cle. I vid verldsutställningen i Paris 18~9.
Avenue Montaigne 54 & 57, Paris.

THIRION H.,
I Rue de la Roquette, 51, PARIS.
I Katalog sändes franco.

pE R R E I N & N I V E T KORKBUTELJERINGSMASKINER.
(Förenade firmor) TH I R lON H

G. LANDRIN, innehafvare. .,
Specialitet: Rundaspetstallrikar,fyrkantiga Rue de la Roquette, 51, PARIS.

af hvitt musslin för konditorier i olika Katalog sändes franco.
färger. Cigarrkoppar. Alla sorters spets- BUTELJKORG AR.
papper. Bakåtvikta spets- och siden-
blomsterhorn. Manschetter. Kruspap- TH I R lON H
per för fårlår och skinkor. Små fat .,
för glace, II Rue de la Roquette, 51, PARIS.
Rue St. Denis 183, PARIS. Katalog sändes franco.

Specialitet:
Sa.rdink:onserver.

Nantes (Loire Inf"), Frankrike.

SPETSP APPER.

MEKANISKA KORKAR.
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J. B. MALLAT
Innehafvare: E, J. REVELlERE,

, Paris. Boulevard de Strasbourg 30. Paris.
Uppfinnare och tillverkare af

stålpennor och förnicklade pennor,
utmärkt qvalitet.

KROKPENNOR1 extra rapide,
rekommenderas särskildt.

Artillerimateriel, uniformer, hufvudbe-
täckninz skodon fornödenheter for' NYSI LFVERPENNOR, extra mjuka och lätt-
ekiperi;i, för faltiäger, för hastar och l, skri~na med trubbig spets, yppersta
ambulanser, tält, fältflaskor, grytor, i qvalitet.
flaskfoder, bårar, sjukbäddar, häst bårar, '[ SKOLPENNOR, särskildt för läroverk,
o. s. v., kaskar för militärer o. brand- skolor etc.
soldater, fäl'diggjol'da kläder, skodon" Beovisit 1:". k t .för civila. ,eqvtst a J or tam or.

L tOO till G d . t R bl' I Pennskaft, blyertspennor, bläck, etc.everan or I en armene , epu 1-, .. .•
kanska gardet och. sappörerna. 'I Medaljer VIdexposlt~onerr:a 184~,1846,

H f dk h D 't . 1849. London 1851,Paris 185u, 1861, 1878,
u vu ontor OC epa er. :' Amsterdam 1883.

Rue Rochechouart 52, 54, 61, 05, Paris. '. ====~===~==_._---
Garfueri, St-Ouen (Seine), chemin de la, PERGAMENT.

Ohapelle. I:
Bordeaux: Boulevard de Begles, 33'11 Mercier :fils. Tillverkning af
Toulouse: 16, r. Pouzonville. II pergament och velin för skrift, toTyck,
Alqeriei : Rue des Colons 19, i I målning, bindning och spinneri. Asne-

Mustapha, Algeri. :,'1 skinn f~r portföljer, k.alfskinn för tru~-
==~~~=~~~~ I mor: etikettlappar forsedda med SIlor-

i hål, blanka och tryckta. - Medaljer
BOTANDE AF STAMNING. 'jl vid utställningarna i Paris 1855, 1867,

D kt CHERVIN II
· 1878, Silfvermedalj i Paris 1889.

O Or , Rue du Sommerard 1. PARIS.

82 Avenue Victor Hugo. PARIS. 'Ii -, --~~-- HO~~~L~'c ----
=-~=~= =~' "~"O-' .=--== I

PIPOR. : Rotel
D.FUAND i\Mira bea u.

i ST. CLAUDE (Jura) Frankrike. I! uoteu och Restouramt.
Rotpipor. Artiklar från St. Olaude. II 8 Rue de la Paix. PARIS.
-_._. -~~=_~~~_~=oc= il --' -~~~-~=

ORGELFABRIKANTER. !i INSTRUMENT (MUSIK-).
ORGELBOLAGET il ORGELBOLAGET

MILITÄR-EKIPERING OCH MI·
LIT.Ä R-FÖ RN ÖDE NHETE R.

Soclete Generale de Four-
nitures militaires.
Kapital 10 millionel'.

F. d. Firman

ALEXIS GODlLLOT [N. C.J

Alla förnödenheter för armeer.

55

METALLPENNOR.

ALEXANDRE para & fils+ ALEXANDRE para & fils
Första medaljer. I Första medaifer.

Rue de Richelieu, 106. PARIS. il Rue de Richelieu, 106. PARIS.
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llJOLGRYN.DROGUER.
Lesault. Droguer för destillatörer och

sockerbagare, Holländsk curaeau, apel-
sinblom-parfym ; specialitet: blandnin-
gar för bitter- och alla slags likörer;
uppfinnare af en patenterad maskin för
apelsin. och curacauskalning. Rue de la
Verrerie, 38. Paris.

HÄNGSLEN.

llETALLRINGAR TlLL
SNÖRHÅL.

EAC. Q. Metallringar till snörhål
för Kängor och Korsetter med följande I
märken: CZ. JN. chemin de fel'. A. Garba-:
Leon, etc. Snörringar med hakar, ut-
märkta; ringar med knappar för skodon.

12 Rue Portefoin. PARIS.

SAND OCH SANDSTEN FÖR
GLASBRUK.

TISSERON i Rouen (Frankrike).
Export af sand och sandsten för glasbruk.

Fransk Modcj ournal,
"LA MODE FRANCAISE", l

67 Rue de GrenelIe, Paris.
16:de årgången.

Familje-mode-journal och Mönsterteck-
ningar. Skönliterära uppsatser, kåserier
rörande god ton och lefnadssätt, tanke-
lekar etc. Läkareräd af Dir,Philipps.
Brefläda föl' abonnenterna. Atta stora
sidor text och illustrationer. Nya och
eleganta mönster. Kolorerade planscher.
Pr år 29 fr. i postanvisning till Mr
Orsoni, Direktör. Försäljning af kli-
cheer och gravyrer.

HARTAUT GHIGLIONE.
Fabrik för utmärkta Mjölgryn.

Den äldsta vermioelltillverk-
ning i Frankrike.

Firman grundad 1804.

10 Montee des Carmelltes 10.
LYON (FRANKRIKE).

-LJUSV,EKAR.

GRESLAND (CIN)
Guldmedalj vid utställningen i Antwerpen
1885 och Paris 1889. Specialitet: vekar
för stearinljus, vaxljus, bomullsvekar för
vaxtändstickor. Place d'Aligre 2, Paris.

KLÄDESF ABRIKANT.

H. LANGLOIS,
LISIEUX (Frankrike).

Tillverkning af väfnader, Export.

KONTROLL·APP ARATER.

RICHARD FRERES
Tillverkare af Kontroll-apparater, Leve-
rantör till staten.

Impasse-Fessart, 8. Paris, Belleville.

PATENT.

F. d. MENNONS & TELESCHEFF.
(Grundad 1862)

MENNONS & Cie,
24 Boul, des Oapucines, PARIS.

Uttager
Franska och utländska patent.

Specialitet:
Engelska, kolonial- och amerikanska.

patent.

Velocipeduppfinningar •
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~~><S>><S>~~>M@II

~ Knapptillverkningsmaskiner. ~ I.
~= ~s·

I
ii~'~.- -W ~ ~ I: :

P-< ~ <1J ~ c, <O Ii Hedersdiplom och sOroix de Merite».~ 8 - S - • II: g ~ ~ z' g 8. ~ ~!I
.~~8 E·~c..~~
• ~ C!:l ~ ~ <?- =-. ..• ~ III~"L'ECLAIR" iii
~ Brevetee •s. g. d. g. i,I
~ Enda maskin, som möjliggör att ~ '.
~ man själf och utan föregående läro- j: I

l
tid kan tillverka tygknappar af alla ~ I
slag, ylle eller silke, enkla eller bro- • I

• derade och i alla storlekar och for- • il
mer, platta, runda, kulformiga, gre- . I

· lots etc. etc. - Talrika intyg. . l Al d
: Prospekt oC~lb~~::a~~ndas franeo : i exan re
~ E U GENE SCHERDIN G i Paris, : II
t-Il Rue Croix des Petits-Ohamps. - • il
~~~><s<><s>~.:11

,I
Fabriksmärket inregistreradt.

Misstro efterrapningar.

Veritabel Cognac.
14 Guld- och Silfvermedaljer.

Compagnie Centrale de la
Charente.

COGNAC (Frankrike).

FRANSKA YEKAR.

Fabrik vid jernvägsstation.
Firman JEUNET grundad 1838.

JEUNET FILS
sin faders ifterträclare.

Rue de la Procession, 12 (Impasse Sainte Felicite, 3biS).

::P .A.B. I S.
Våra vekar finnas hos alla kortvaruhandlare,

kommissionärer och specerihandlare.
Alla våm aslca.,' bäl-a stämpeln Jeunet inventeur.

EN"PER.. dc SES PILS.
Lagligt patenterade mekanici.

10 Rne de Rambouillet 10. Paris.
Blåsbiily

oexploderbar och med dubbel bläster.
l,"yttb<rJr:ilssjn

med dubbel bläster. Roterande halanspådrag.

Rö,' af oiika s/ny.

(;,Iutjih'nsu{Jn,
som lätt kan tagas sönder, med 1 till 4 härdar.

Smidesverktyg, m. m.
Priskuranter sändas på begäran franeo.
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II. BRISSARD
Förfärdigar maskiner att liniera och qvadrera papper.

Tre silfvermedaljer, Paris 1882, 1883, -1886. 8iIfvermednlj vid rerfdsutstältntngen i 'Parts 1889.

PARIS. 11 Rue Colonel Oudot 11 (förut rue Claude Deoaän 101). PARIS.

~5C2~5C2~5C

m . I E. & P. SEE
~ Ingenjörer & Konstruktörer ~

el i LILLE (Frankrike), mI NYA Sy~!~~u!~POR,~
Cl MED DUBBEL REKUPERATION,

med eller utan ventilation.

Obegränsad hållbarhet och varaktighet.
MYCKET REDUCERADE PRISER. :3

--~~- :3
GAS-VENTILATIONSUGNAR, ~

li!25i!25~l!i~l!i ~ASREGU~~l!iJ
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G. HERMANN & DEBATISTE'S FÖRENADE VERKSTÄDER .
. GRUNDLAGDA 1830.

Nuvarande innehafvare : E D. G R E I S S, Konstruktör och Mekaniker.
Rue de Charenton 162, p A R I S.

UPPFINNARE af maskiner för ehokolad- Vid Verldsutställningen i Paris 1889: 2 Guldmedaljer.
tillverkning. 6 Hedersdiplom. 10 Guldrue-
daljer: Paris 1867-78. Wien 1873. Phila-
delphia 1876. Bordeaux 1882. Antwerpen 1885,

Edinburgh 1866. .

Specialitet: Maskiner för tillverkning af Chokolad,
Färger, Tvål, Tryckfärg, CHasmästarkitt.

Uppsatt mer än 1800 chokoladfabriker och sålt Elfva tusen maskiner intill den
31 december 1886. - Illustrerade kataloger sändas gratis.

PIANO-FABRIK
GRUNDAD 1807.

--@a--

P L E Y E L l W OL F F & CIE

p A R I S.

GULDMEDALJER HEDERSDIPLOM
PARIS MILANO PARrS CRILl ANTWERPEN

1827-34-39-44-1878 1881 1855 1875 1885
GRAND PRIX

VERLDSUTSTÄLLNINGEN I PARIS 1889.
----~~

Filialer: PARIS - LONDON - BRYSSEL.
---~@~---

Teckningar och priskuranter sändas på begäran franco.



F. d. firmorna BUFFET, CRAMPON et Cie samt p. GOUMAS et Cie.

EVETTE SCHfEFFER,ET
Passage du Grand-Cerf, 18 et 20, PARIS. 26 Old Bond Street, and 4, Royal Exchange Buildings, LONDON.

Leverantörer till,.;
55
§
J:l
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~
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J:l

:0:1
';;

~ Franska såväl som utländska

Konservatoriet,

Franska Musik-Akademien

samt

regimenten.

VERKSTAD I MAN TES SEINE·ET·OISE.

..~ ..
....'i'IJ FFEj.··\
(~&.e~)
.....f!, PAR\?·····...~ ..

BREVETES

Guldmedalj, Paris 1878.

Hedersdiplom,
Antwerpen 1885.

Medaljer
vid alla utställningar.

Guldmedalj, Barcelona 1888.

Hedersdiplom, Bolegna 1888.

•
Enda "Grand Prix" vid Expositionen i Paris 1889.

Förläggare af »Moniteur musical», tidning för militärmusik. - Denna publikation, som utgifves sedan
1827, är den fullständigaste som existerar; den omfattar arrangementer af alla de stora mästarnes arbeten,
orkestrerade af de mest framstående musikdirektörer.

~ Katalogmo sändas franko.
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rsOGIETEGENERALE MEUUERE I
Aktiebolag. Kapital 5,133,000 Francs.

LA FERTE-sous-JOU ARRE
(Seine-et-Ilarne, Frankrike).

De högsta belöningar

vid alla stora

utställningar

Frankrike och
utlandet.

Cylinder.Kmrn (holländsk kvarn).

z
~

~
<:r.l ~
<:r.l ~

I=l-<
:::s ~:::s ~~
=

KVARNSTENAR afprimasort
till all slags sädesmalning.

Förbättrad tillverkning.
FULLSTÄNDIG FINMAL-

NING medels
Diarnant-vändskifvor,

SLAGS

Hedersdiplom Amsterdam 1883.

Hedersdiplom vid den inter-
nationella utställningen för
kvarn- och bagerirörelsen

i Paris 1885.

Guldmedalj Paris 1889, den
högsta belöning som tilldela-

des kvarnindustrin.

Sik t-Lpparn t,

INREDNING och OMBILD-

NING af KVARNAR

med
kvarnstenar och cylinder-

kvarnar (holländska).

KVARNREKVISITA.
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Från England.

BUTE DOCRS, CARDIFF.
Ordförande: MARKISEN AF BUTE,
Direktör: SIR WILLIAM THOMAS LEWIS.

AREAL. Bute Docks upptaga en yta af 111 acres och kunna emottaga de största
fartyg. Inloppet till~Dockorna är lätt och väl. skyddadt, och Cardiffs redd er-
bjuder det bästa skydd, med förträfflig ankargrund.

MASKINERIER och APPARATER äro af yppersta beskaffenhet. Medels patenterade
flyttbara kol kranar kan ett fartyg samtidigt lossas och lastas i tre eller fyra
~~~r -

MAGASINER och SKJUL för TRANSITOGODS.'S"" Göda anordningarf-ö-r-m-a-g--a-s-i-n-er-i-n-g
af Spanmål, Matvaror etc. ~ för Tullnederlag eller fritt.

VARFSUTRYMME och BRÄDGÅRDAR. Omfattande anordningar äro gjorda för
upplag af Bjelkar, Plank, Jernmalm etc. - Timmerdammarne hålla 28 acres
i utsträckning, me<närnvägsförbindelser-till(alla håll. ~ '. -'

LÄTTNAD FÖR FARTYGSREPARATIONER. Här finnas åtta särskilda torr- och
bassin-Dockor, varierande upp till 600 fot i längd, med särskilda tillhörigheter, och
en allmän torr-docka, 600 fot lång. Äfven flera Mekaniska Verkstäder. Skepps-
egare hafva således tillfälle erhålla kostnadsförslager för reparationer af alla slag.

JERNVÄGSFÖRBINDELSER. Cardiff är den naturliga hamnen för Birmingham och
Midland distriktet, då London och North-Western-, Midland- och South-Western-
jernvägsbolagen hafva direkt kommunikation till fartygens sida.

DOCKAFGIFTERNA. Dessa äro mycket under de större Engelska hamnarnes medel-
pris, och då fartygen kunna erhålla utgående frakt till hvarje hamn i
verlden utan att byta om docka, äro fördelarne af Bute dockorna i ögonen
fallande.

HANDELN. Cardiff är den förnämsta hamnen i de förenade konungarikena i af-
seende å till främmande länder och de Brittiska kolonierna utklarerade
varor, och den förnämsta hamnen i världen i' afseende å utförsel af kol. Bute
Dockornas Import år 1889 var 1,538,930 Tons, och Export 8,161,588 Tons.

Boskapsinförset». Bute Dockorna äro do enda Dockor i Syd Wales, som
hafva tillstånd från Board of Trade (Kommersekollegium) att landsätta
utländsk boskap. Förträffliga Boskapsskjul och Slagterier äro uppförda
i närheten af varfvet i den djupaste vattendockan med dit ledande
jernväg, beredande förbindelse till alla håll.

Kalla varor. Goda anordningar äro' gjorda för upplag af kött etc. etc.
OBS. Bute Dockorna äro de enda Dockor inom staden Cardiff. Fartyg, som be-

gagna Bute Dockorna, bespara härigenom sina egare och kaptener den tids-
förlust, som förorsakas af färder mellan fartygen och Konsuls, Köpmäns och
Mäklares kontor, Banker, Tullen, Postkontor o. s. v., hvilka alla ligga i när-
heten af Bute Dockorna.

Närmare upplysningar meddelas af

THE SUTE DOCKS COMPANY,
C A R D I F F.



KARL HAUFFIAN
Generalagent och fullmäktig f6r Sverige

rör

Schweiziska

-i

'VINTERTHUR
meddelar Olycksfallsförsäkringar så väl med som utan premiernas återbetalning,

i ---- ~
aj »Winterthun utesluter icke från f"6rsäkringsådan sport som kapplöpning, kapprodd, kappsegling, lust-1Jj
•• turer i båt, velocipedåkning m. m.; e .
•.••»Winterthun betalar full ersättning äfven då dödsfall icke inträffar förrän ett ar efter och som fölJd ID
aj af olycksfallet; =
•• »Winterthnu betn.lar den dagliga ersättningen frÄn dagen efter olycksfallet;

Hos »WiDterthuu forUöper f"6rsäkringenså länge premien är betn.ldoch upphäfves icke genom verkståld r;= skadereglering.. ID
aj »lTinterthun arbetar i mycket omfattande skala och är derigenom i tillfälle att såväl i sina vilkor som l'S

vid skadereglering uppträda verk11gt liberalt.
~ »Winterthun reglerade 1886: 8.4<>1olycksfall med .•......•...•..••••.•••.••.••.•••...•...•..•. Kr. 1.072.886,~

» »1887: 9.899 » J) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• » 1.186,116.
~ » »1868: 13,574 » J) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• » 1.392.377.=
•• » »1889: 18.154 » )l ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• » 1.720,655.r;
•• Hos »WiBterthur» voro den 1 Januari 1890filrsäkrade 391,ao,9personer.
•• »Winterthun är uteslutande olycksfn.llsf"6rsäkringsbolagoch dess aktiekapital 5 Millioner Francs. ~
~ »WiBterthun är icke .ömsesidigt» och en försäkringstagare i detta bolag riskerar således ej uttaxering 'l

eller ökning af den en gång faststålda premien.e. »Winterthan afslutar med arbetsgirvare Kollektivförsäkring af arbetspersonai. 1l'
~ »lViBterthun försäkrar i grupp medlemmar af sällskap" föreningar eller arbetslag. 112
'"'l »WIBterthan lyder under svensk lag och dess Genera.fullmäktig i Stockholm utfärdar Iörsäkringsbrefven •

samt verkställer bolagets utbetn.lnlngar i Sverige. .

Under 1889utbetalades

skadeersättningar
Kr. 1,720,600

och

reserverades för skador 1890'
Kr. 1,4-78,5&0.

00 "ENCLISH & SCOTTISH LAW"
~ Lifförsäkringsbolag i London. Obs. icke ömsesidigt. G.undadt 1839. Fonder och Garantikapital : 640'l
aj Millioner Kronor. 90 procent af rlnsteB tillfaller de försUrade. Alla läkarearvoden mr undersöknin- ~
•• gar bekostas af bolaget, älven om ansökan afslås. ~
I:l Transsulllt ur revisionsberättelsen för 1889: The total assets, arter prorldiDg for all .monnts
~ dae br the Companr, amounted at Christmas 1889 to poands sterllBg 1,616,948. ~

Obs. Kredit för hn.lfva premien lemnas under de första 6 iren. ~

Bolagets läkare i Stockholm: D:I' Anton Nettelblad. §
Bolagets Generalfullmäktig för Sverige: III

E.A.:a.:t. H.A.Vr:rKAN, StoCkhQlm. ~.
Kontor: Druensgrlnd (Skeppebron). ~



oLANDS CEMENT-AKTIEBOLA G,
STOCKHOLM,

Kontor:

Telegr. -Adress: Allm. Telefon 29 47.

Tillverkning af:

"

Gul & Grön,

Intyg från framstående fackmän öfver Ölands-Cementets
utmärkta beskaffenhet lemnas på begäran.

OLANDS CEMENT-AKTIEBOLAG.



Efter sitt besök vid ArbOJfJ)OI.OJrfl]OJrilll!'JJOIbrlk yttrade
Professor Chr. LOf'en vid Landtbruks-Akademiens sammanträde
den 15 Okt. 1888: »Hela fabrikationen gjorde på mig ett fördelakngt
intryck till ]ö/id aj den snygghet och renlighet, med hoilka alla dess
särskilda processer utfördes •.

Vid Svenska Läkaresällskapets sammanträde den 22 januari 1889
fäldes bland många andra följande fördelaktiga yttranden:

af Snndhetsinspektören i Stockholm, Doktor B: A.. WaW1'ln-
s!1I: »Ty med det beredninqseäu; som här nyss af Prof, Looeti be-
skri/vits, finnes ju ingen grund för att antaga, att margarinet skall
vara på något sätt ohelsosami eller till jöda oijenliqt, under det att
det sämre natursmöret till jö/id aj de sönderdelningsprocesser och de
förändringar det ofta nog redan undergått när det .förekommer hos
minuthandlaren. ingalunda kan i regel tillerkännas samma vitsord -
- - - - - 1näringsvärde står konstsmöret helt visst lika högt som
natursmöret och innehåller dessutom snarare mer än mindre jett än
det sednare, hoilket som bekant ofta blott håller 80-82 % smörjett .•

af Professor C. waUts: )1 jemjörelse med margarinet måste
smöret, från tuberkulos-smittans synpunkt, förklaras ldngtfarligareför
helsan.'1J·

Under :Margarindebatten i F6rsta Kammaren yttrade General •.
Direktören i Kongl. Medicinal-Styrelsen A.• .Al1nen: -- - »mar-
garin är i många hänseenden bättre än smör~ - - -

~ontrollören vid Arboga :Margarin-Fabrik, Doktor Carl Wet-
teryre-n yUrar i ett bref som upplästes inför Svenska Läkaresällskapet:
•Det är mig ett nöje att kunna tillägga, att fabrikens egare i spar
några mödor eller kostnader för att tillfredsställa mina kraf pq, ren-
lighet och ålla varors goda beskaffenhet •.



~r~~KH~tM~~N~K[DABANK~
N I ,

Lilla Nygatan 27.
(Kl. 10-1, 2-4).

~ran( -'0 h Ö var gsrum,
%:z::~..eyg:

>Undertecknade få efter besigtning af Stockholms Enskilda Banks
Notariatafdelnings förvaringshvalf samt efter tagen kännedom om de an0rd-
ningar, som träffats för skyddandet af sagda förvaringsrum mot inbrott och
eldfara, härmed vitsorda, att ifrågavarande anordningar i nämnda hän-
seende, så vidt vi kunna finna, äro å. t betryggande.

Stockholm don 13 Nov. 1890.
Ludvig Hedin, A. G. Sällström,

Btadsarkitekt. Mor· och Brrgmlistare .•

Uthyr: Kassafac
Afg;ft pi' år 20/ 25 och 85 kr. efter storleken.

Moiiaqer : a) Slutna dep. a, "lon såsom skrin, paket eic., under:
lås eller försegling.

Afg/ft pr å,.: intill 2 kubikfots rymd 5 kr.

b) ÖP-\' a ueposv ( r af värdepapper med skyldighet
för Notariatafdelningen att uppbära räntor, inkassera
kuponger, t rry ~ t !-;"'I'a~ m. m. d.

Afgift pr år: 50 öre fö,. 7/000 kr, af vä,.det.

ej för föroaltning r • 1 C och r arians-
mede samt utbetalar afkastningen deraf enligt erhållna
foreekrifter.

Upprättar och granskar: ~ t ~tam nter., Ga.vo-
bre f och andra legala handlingar, afsedda att hos Notariat-
afdelningen deponeras.

Afg/ft för en gång för fömJl'ing af testamenten 25 kr.

Ombesörjer: Inköp och förSäljning af värdepapper.
OBS.! Såsom bek .• f'" r 9, de till föna ring

Iemnade värdena aldrrc att HIQå I Bankens status. Fastän
Banken qenom sm a r iatafd ilInCj vårdar dem, fbrblifva
de allrid de ;'0 -l" egendo:rn..

OBS.! Utförligare beskrifning sändes på begäran franko,
fet



Vinst tm de f6rsikrade utdelas Arllg.n.
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S rOCK H O L M.

~kiieegar.nesutde~ är begränsad:
Så långe reserefondea icke uppgår tal en million, erhåUa aktieegarne

endast 24,000 kronor,
medan jörsäkringstagarnes oinst aUtmera'{ökas ochtu: stigit tal flera

gånger akiieeqarnes utdelning:
De försäkrade erhöllo :

rör år 1883 Kr. 22,233: 57

» ;o 1885 »47,104: 95

» :t 1887 »65,218: 30

och 1'> 1J 1889 » 97,836: 87.

Sammanlagda. utdelningen under de senaste
sju åren:

Till aktieegarne Kr. 168,000: 00 So
.;; » de försäkrade » 413,809: 70. -

aIi Exempel: En 36-åring, försäkrad 1873, erhöll af lSS9års vinst, a
'a
: vid försäkring med premier på lifstid eller 90 år: ;-== en direkt premienedsättning aj 31 procent; :
• vid försäkring med 20·årig premiebetalning : i

en direkt premienedsättning aj 40 procent; ft
vid försäkring, d~r kapitalet utbetalas vid 55 år eller förr vid dödsfall: ;:

en direkt premienedsättning aj 51 procent. =-
• o-si Hufvudkontor: Blasiiholmsgatan 4 B. AJlm. Teleron 444. Bell Telefon 337. ii't:. Afdelningskontor. Chef: Grefv8 C. Wirsen. Riddarhustorget 13. Allm.Tel. 2017. ~

...•.c:

•••:rI:••

er
::ICI.•••
••::I



NUMA PETERSON
L a g e r a f:

Kemiska, Farmaceutiska, Fotograflska och
Sjulrvårdsartiklar.

Specialitet:
Vattenfiltrerapparater, Cheacins oerldsberömda, sjeljren-

sande filtret, prisbelönta i nya och gamla uerlden,
n:r 000 00 O l 2 3 4 5

eller A B C D E F G H
r-ymd cirka -l 2.44.3 6 8.7 10.5 13 20 kannor
- st. 15-fs 22.603040 50 6080Kr.

för Mineralvattenfabriker och Bryggerier att ned-
sätta i en cistern.

N:o g filtrerar cirka 400 K:nor per dag st. 140 Kr.
» 10 600 » 200 »
» Il » 1,000 » »240»
» 12 » 1,200 » 280 »

» 13 » I,ROO » » 360 »

N:o 1.'3 ii)' det filta, som amiändes vid Apotekornes »at-
tenfabrik i Stockholm.

Krönta Handels-vågar.
1 3 5 10 15 20 kilo.

st. 11 12 13.öo 16.25 20.60 24 kronor.
Med 1 marmorskifva 1.5o mera.

Vigtm' af jern och mes sing.

Dörrstängare.
Husegare, Byggmästare göras uppmärk-
samma på att smällande och slående i
dörrarne förhindras helt och hållet af dessa
stängare. Obs.! Nedsatta priser.

Bell Telefon 857. Allm. Telefon 6999.

NUMA PETERSON,
Kong!. Hofleverantör.

32 Ha:m.ngatan 32.
2
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CORODA~
S'Pscialaffär i belysningsartiklar,

Utställnings- och Försäljningslokal ~ A Hamngatan,

försäljer från erkändt förnämsta fabriker, såväl
inhemska som på continenten, alla slags be-
lysnings artiklar såsom Ljus-, Gas- och Elek-
triska Kronor! Amplar, Tak- och Fotlampor,
Vägg'lystrar, Lanternor m. m. i Kristall,
Brons & Cuivre polio

Affären ställer till allmänhetens förfogande
ett ganska rikhaltig urval af prima varor till
kontanta, men billiga och bestämda priser.

För Restaurationer, Cafeer, Butiker och
andra offentliga ställen äfvensom privata hus
uppsättes full belysning, såväl gas som elek-
trisk; solidt, elegant och billigt!

Kostnadsförslag och öfriga upplysningar
lemnas på begäran.
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Aktiekapital_ - - - ~-- Kr. 1,600,000.', ••
Barantifond _ _ ___ ___ " 2,400,000 .. E' .,'
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Pre:mien för lösegendo:m i första' klasseris ::, ;

}'-etosiluie-i Stockhol:m är 50 öre för 1000 kr.

FENIX

Meddelar försäkringar mot brand-och
explosionsskador å Byggnader, Fabriker, ,

Varor, Lösegendom m. m.

Allmän Telefon N:o 68 09.

, ' , . }<

,;'1+'+'+'+'+1''+'+'+1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1''+1'1'1'1'1' 1'1'1' "f "t'"t' "t'1'1'1'1' "t'1'1'1' "t''+ "t'"f 1'r1'1''<.
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OLYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS- AKTIEBOLAGET ~

FYLGIA
Stockholm.

Stiftadt år 1881.

G-ara:n."timede1
den 3 I December 1889:

Aktiekapitalet Kr. 150,000.
Reservfonderna " 150,790.

~ Försäkringsfonden........................... " 118,941.
Fonder för oreglerade skador" 96,000.

Summa fonder Kr. 515,731.

Olycksfallförsäkrade vid 1889 års slut:

31,500 personer för Kr. 104,000,000.

Skadeersättningar till och med 1889:

Åt 11,000 personer öfver Kr. 1,400,000. ec

-2-
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Register
öfver de i adresskalendern upptagna annonser.

Badhuset, Nya i Stockholm 13
Badhuset, Stora, i Stockholm 13
Badkamiuer . 37
Bandager och Bråckband 22
Begrafningsbyrå 41
Belysningsartiklar, Coröna XIV
Bergström, Paul U., Skrädderi- & Herr- Eau de Cologne, tillverkning & försälj-

ekiperingsaffär 47 ning ......................•................... 14,15
Björklund, Rudolf, Tapetmagasin......... 42 Eldfast tegel (å sista permens innersida) XV
Björling, J. Alf., Gustafsbergs porslins- Elektricitetsbehandling 13, 48

fabriks detaljförsäljning (å sista per- Elektriska apparater tillverkas 16
mens innersida) XV English & Scottish Law, Lifförsäkriugs-

Blanksmörja 14, 15 bolag å kartan
Bleck- och Plåtslageribolag, Stockholms Enskilda Banks, Stockholms, Notariat-·

nya............ 32 afdelning å kartan
Blomsterhandel................................. 43 Eriksons, J. E., Mek. Verkstads-aktie-
Boije, C. O., Lärftskramhandlare 25 bolag 16, Ii
Bokbinderiarbeten VIII, XI, XII Express, Svensk, Aktiebolag, Göteborg IV
Boktryckeri å främre permens innersida Expressbyrå, Stockholms 2,3
Brand- och dyrkfria förvaringsrum (Sthlms

Ensk. banks Notariatafdeln.) .... å kartan Fahlcrantz, G. (Nyeander & Fahlcrantz),
Brandförsäkringsbolag (se äfven Fenix Privat jurister 40

å extra bladet, kartong) III Farmaceutiska Artiklar - se Numa Pe-
Brodös, guld- o. silfver- 30 terson efter kartan i texten

(De romerska siffrorna hänvisa till de blå annonserna.)
Accidenstryckeri, å främre permens innersida. Bronsarbeten .. 39
Advokater 10,11,12,27,40,41,42 Bronspennor 52
Agentur för Brand-, Lif- och Olycksfalls- Brädgårdar 34

försäkring 51 Bryggerier, Aktiebolaget Stockholms 19
Ahlqvist, C. J.} Gustafsbergs Porslins- Byggnadssmide 23, 29

fabriks detaljförsäljning å sista per;, Byggnadsspik.................................... 46
mens innersida XV Böhlmarks, Arvid, Laropfabrik VI

Aktiebolaget Gustafsbergs Fabriks In-
tressenter å sista permens innersida XV

Aktiebolaget Stockholms Bryggerier... 19
Almgren, Wilhelmina, Fru, Guld-, Silf-

ver- & Silkesbrodös........................ 30
Alun och Alunskiffermjöl (Ölands Ce-

ment-Aktiebolag) ä kartan
Annonser, utländska 53-63
Arbetskläder 47
Arboga Margarinfabrik ä kartan Damfrisering, Herr och Fru E. Malm-
Artificiella blommor.......................... 43 berg........ 36
Aseptinfabrikater 14,50 Damfriaer-Salong, Erique Sjöberghs 26
Asfalttjära ~ 46 Depositioner, öppna och slutna, förva-
Askfabrik - se A. L. Normans å främre ras (Sthlms Ensk. Banks Notariataf-

permens innersida deln.) å kartan
Astral-olja VII Drags Aktie-Bolags Yllefabrikater 44

Dufva, C. F.) Kemisk fabrikör............ 15
Duschapparater... 32
Dyrkfria förvaringsrum (Sthlms Ensk.

Banks Notariatafdelning) å kartan
Dörrstängare - se Numa Peterson efter

kartan i texten

Cement (se äfven Ölands Cement-Aktie-
bolag å kartan) 34, 46

Central·Tryckeriet å främre permens innersida
Cigarrer & Cigaretter 51
Cokes V
Copal- och Spritfernissor X
Coröna, belysningsartiklar XIV
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J;\;llix, brandförsäkringsaktiebolag (kar-
tong) extra blad

Fernissfabrik X
Feycbting, G. R., Jernkramhandel 29
Flyttningar verkställas af Stockholms

Expressbyrå 2,3
Foderkakor, Linfrö-, Raps-, m. fl. - se

Wahlin & C:o 46
Fotografiska Artiklar - se Numa Pe- Jacobsen, Carl, & C:o se före kartan

terson efter kartan i texten efter gaturegistret
Fredriksson, Emil.............................. 50 J aco by, G. L., Kil' Instrumentmakare... 22
Fruntimmershårarbeten 26 Jernkramhandel............... 29
Fylgia, olyckfa!lsförsäkringsaktiebolaget .Juridiska uppdrag utfaras (se äfven

(kartong) extra blad Sthlms Ensk. Banks Notariatafd., å
Färgeri 31 kartan) 10, 11, 12, 27,40, 41, 42
Färgfabrik och Fernissor X
Förtenuing 32
Förvaringsrum, brand- o. dyrkfria (Sthlrns

Ensk. Banks Notariatafdeln.) ... å kartan

Impregnerings-Aktiebolaget, Svenska 4, 5, 6.
7, 8, 9

Inkasseringar verkställas (se äfven Sthlm s
Ensk, Banks Notariatafdeln. å kartan) 10,

Il, 12, 27, 40, 41, 42
Inteckningar förnyas genom Sthlms Ensk,

Banks Notariatafdeln å kartan

Kreding, F., KgI Hof-Skräddare 40
Kakelugnar 35, IX
Kakelugnsfabrik, C. A. Pettersson & C:o IX
Kalk (Ölands Cement-Aktiebolag) å kartan

Gahns, Henrik, Aseptinfabrikater 50 Kartor kopieras af 39
Gas- och Fotogenmaskiner 33 Kassafack uthyras af Sthlms Ensk. Banks
Gas-, Vatten- & Afloppsledningar ut- Notariatafdeln å kartan

föras 16,23,24,37 Kemisk tvättanstalt 31
Gasolja VII Kemiska reagenser & utensilier - se
Gaturcnhållniugsföreningen, Södra 45 Numa Peterson efter kartan i texten
Glasfarsäkringar (Fylgia) (kartong) extra blad Kilanda prisbelönta Hafregryn och die-
Glycerinbad 46 tiskt Hafremjöl.......................... 23
Glödlampor le Kirurgisk Instrumentmakare 22
Grönvalls Bryggeri 19 Klint, Bernhardt & C:o, Färgfabrik...... X
Gnillemots, Louis, Tändstickor 24 Kläder, färdiggjorda 47
Guld-, Silfver- och Silkesbrodös 30 Klädesförsäljning från Drags Bolag 44
Guldlister 28 Klädeshandel 47
Gustafsbergs Porslinsfabrik (å sista per- Knappfabrikanter 39

mens innersida) XV Koniska Stål pinnar 49
Gustafsbergs Porslinsfabriks minutför- Konst-, Skönfärgeri & Kemisk Tvätt-
~ säljning .. (å sista permens innersida) XV anstalt.................. 31
Gymnastikanstalt 13,48 Kontorsbokfabrik XII
Gödningsämnen, Artificiella - se Wah- Korkfabrik....................................... 38

lin & C:o 46 Kraftfoderämnen - se Wahlin & C:o 46
Köpmansbyrån. Svenska 27
Körsnär 27Hafregryn, Kilanda prisbelönta, och die-

tiskt hafremjöl 23
Hagerlöf, S., Behandling af ömma fatter 21
Hamburger-Bryggeriet 19
Hauffman, Karl å kartan
Hellberg, Carl V., Jur. Affärsbyrå 11
Hennings & C:o, Trävaruaffär 34
Herlitz, L. G., Jur. Affärsbyrå 42
Herrekiperingsaffär 47
Herzog, P., Bokbinderi XI, XII
Hollenius, J. F., Jur. Affärsbyrå......... 10
Husbygguadsaffär, Stockholms 49
Hårarbeten 26,36
Höganäs eldf. tegel, lerkärl & rör - se

Wahlin & C.o 4e

Lacave y C:a, Vinhandlare.................. 1
La Fleuriste, BlomsterhandeL.............. 43
Lampdelar repareras VII
Lampfabrik..... VI
Lampor och lampartiklar VI, XIV
Legala handlingar upprättas och för-

varas af Sthlms Ensk. Banks N otariat-
afdeln å kartan

Lerrör 34, 46
Lergods, Höganas' 46
Lessebo-papper, nederlag af 28
Lifförsäkringsbolag: English & Scottish

Law (Karl Hauff-
man) å kartan

Impregnerade (mot regn m. m.) tyger, Svea III
segelduk, hästfiltar m. fl. artiklar, för- I Thule å kartan
säljning af 4,5, ö, 7, 8, 9 Lignell, C. F., Byggmästarc 49

Impregnering till skydd mot regn, fläc- Likkistfabrik -, 41
kar, mal, förruttnelse m. m. 4,5,6,7,8,9 Liktornar, kylknölar m. m. bot.as......... 21

5
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Liljeström, Axel, Inkasso- och Juridisk Pihl, Carl, Agent '51
Affärsbyrå .......•............................ 41 Pihls Bryggeri 19

Lind, J., Pappershandel en gros 28 Plåtsax 49
Lindmansson, J. A. V., Bokbinderi VIn Plåtslagare 32
Liniering verkställes 39, XI, XII Porslinsfabriker & handel (å sista per-
Lithografisk anstalt - se Normans å mens innersida) XV, 35

främre permens innersida Portföljfabrik VIII, XI
Ljus-, gas- och elektriska kronor XIV Pressenningar - se Wahlin & C:o 46
Lundström, Joh. & C:o V Psalmboksförlag XI
Lysoljehandeln, Gref·Thuregatan 39 VII
Lärftskramhandel.. 25,26 Ramstedt, R. W., J:r, Klädesfbrsäljniug 44

Renhållning af gator och gårdar 45
M k kf' b ik 38 Renskrifningsbyrå 39
:~t~~~on(~ ?rta a r ·······:······:;i") ..XV 35 Reparations-affär 40
MaJ10 bla hSls Pher~enEsmDnersll'~.. ' 36 Ringledningar 16, 23, 24, 37

a m erg, err oc rru ., ammsorer Risacks, f. d., Koustskönfärgeri & Kem,
Maltdrycker ..........................•.......... 19 T ätt talt
Margarinfabrik, Arboga å kartan va ans : .
Maskiner; före kartan, efter gator och Rocamor~, 1. ~., Maskinagent .

.. d 33 Rullgardmsfabnk .
Mgran ebr;h····d··I:······························1··3 48 Räknebyrå, Rnbensgn, R., PI·of .

assa~e e an mg , Rödfärg (se äfven Olands Cement-Aktie-
MMa~t~essen,Dt· W., Mek. Verkstad 4496 bolag, å kartan) .

ejeriprepara er R" b
Mejeriredskap, se före kartan, efter gatu- ~r runnar : ..: :: .

registret Rorstrands Porslinsfabrik .

MMekkan~skk·gyr;nnkas~~kba·kInstitutet 2139Sandberg & C:o, J. A., f. d. Risacks.... 31
e an~s smc en~.a 1'1 ••••••••••••••••••.•• Schiött, Th., Blomsterfabrikant 43

Mekamska Verkstäder 16,17,49 Schweiziska Olycksfallsförsäkringsbola-
Metall- & Messmgsarbeten 18, 23. 24, 32,37, 39 . W' t th å k t
Minnthandelsf6reningens Pensionskassa 20 g?t I m er ur :. . . . . . ....' ar a~
M k ' .. P W hr & C 46 Selhn, 1., Advokatbyrå Lun sJo app - se a m :0 .... Silk b dö 30Munktells lokomobiler och ångtröskverk ~ es ro os - .

fr k ta [te t h" d Sjukvärdsartiklar - se Numa Petersonse are ar n, e r ga or OC gran er efter kartan i texten
Sjöbergh, Erique, Damfrisersalong 26

Neumiillers Bryggeri 19 Sjögren, P. A., Gas- och Vattenlednings-
Normal Ylle-Underkläder 22 entreprenör.................................... 24
Normans, A. L., Boktryckeri-Aktiebolag Skrädderi-Etablisement 40, 47

å främre permens innersida Skyltar, Emaljerade 33
Notariatafdelning, Stockholms 'Enskilda Slamfärg - se Olands Cement-Aktie-

Banks å kartan bolag - å kartan
Notarius Publicus, L. G. Herlitz 42 Slätter- och skördemaskiner (se äfven
Niirnbergs Bryggeri........................... 19 före kartan efter gaturegistret) 46
Nycander & Fahlcrantz, Privat jurister ... 40 Snickerifabrik, Mekanisk.................... 29

Sockerbruka-Aktie-Bolaget i Stockholm 30
01' L VII Sporcong & C:o, C. C., 39jor, ys·....................................... S itf . X
Oljor - se Wahlin & 0:0.................. 46 Sk k olahandl .. ········· .. ··········· .. ········· V
0Iycksfallsf6rs.-bol.FylgiaCkartongextra blad n.? s n are .

• i Winterthur å kartan St~nror : 37
Stickmaskiner 17

-I Stil- & Stereotyp-Gjuteri - se Normans
Palmqvist, O. J., Plåtslagare 32 å främre permens innersida
Papp - se Wahlin & C:o 46 Stockholms Badhus-Aktiebolag 13
Pappersaffår en gros, J. Lind 28 Bryg~erier, Aktiebolag?t 19
Parfymer 14, 15 Enskilda Banks Notariataf-
Parian-porslin (å sista permens innersida) XV delning.................. å kartan
Pelsvaruhandel 27 Expressbyrå '" 2, 3
Pennfabriken, Svenska 52 Husbyggnads- & reparations-
Pensionskassa, Minuthandelsföreningens 20 affär 49
Peterson, Numa se efter kartan i texten Massage-Institut 48
Petterson, 0. A., & 0:0, Kakelugnsfabrik IX Nya Bleck- & Plåtslageri-
Pettersons, Axel, likkistfabrik och be- bolag 32

grafniugsbyrå '" 41 Stålpenuor, Svenska , 52

31
33402
38

46
37
:35



Stämplar af Kautschuk - se Normans Vatten-, Gas- &; Afloppsledningar 16, 23, 24, 37
å främre permens innersida Vattenfiltrerapparater se N urna Peterson

Subversiv för liktornar m. ID. ...•...••... 21 efter kartan i texten
Sundström, Fredr., Mek. Snickerifabrik 29 Wenngren, P., Mek. Verkstad 23
Svea, Brand &; Liff6rsäkringsbolag...... III Vidinghoff, Gösta, Generaldepöt för N or-
Svenska Impregnerings-Aktiebolaget 4, 5, 6, mal Yllebeklädnad 22

, 7, 8, Il Wiklund, W., Metallfabrik &; Mek. Verk-
Köpmansbyrån 27 stad 37

, Pennfabriken ,;2 Viner &; Spirituosa 1,25
Svensk Express, Aktiebolag, Göteborg.. IV Winterthur, Olycksfallsförsäkringsbola-
Säckar.......... 47 get i å kartan
Söders Nya Guldlist-Aktiebolag 28 Wiren, 4: G., Parfymfabrik 14
Södra Gaturenhållningsföreningen 45 Vitriol, Olands Cement-Aktiebolag, å kartan

Vågar, vigter och målkärl (se äfven Nu-
Tabell &; Räknebyrå, Prof. R. Rubenson 38 ma Peterson efter kartan i texten)... 52
Tapeter &; Bårder.............................. 42 Vågar, vigter och målkärl, Carl Jacob-

.Tegel eldfast (å sista permens innersida) sen &; C:o, före kartan efter gator o. gränd.
XV, 46 Värdepapper, inköp och försälja. af, om-

Testamenten m. m. upprättas och för- besörjes (Sthlms Ensk. Banks Notari-
varas af Sthlms Ensk. Banks Notariat- atafdelu.) å kartan
afdeln å kartan Värrnelednings- och ventilationsapparater 37

Thule, Lifförsäkriagsbolag å kartan Yllefabrikater. Drags Aktie-Bolags 44
Tjulander & C:o, Vinhandel.. 25 Ylle-Normalunderkläder 22
'I'ricot-varor 47
Trävaror 34 Zamore, H., Pelsvaruhandel .........•...•• 27
Tvålfabrikater 14, 15, 50 A'k -ber J E &; H II t .. K par-
T ätt t It K . k 01 er erg, ., e s rom, op r,va ans a, emiss, o Messi &; M t llh dl . 18
Tändstickor 24, 51 A'k ~hssrlng-C Aea an are .

• er o m, . ., 23
SI) Angmaskiner se Carl Jacobsen &; C:o,

. före kartan, efter gaturegistret
Askledningar ' 37

i)berg, Joh., J:r, Lärftskramhandlare 26
Ofversättniugsbyrå 39

Wahlin & 0:0 4GIOlands Cement·Aktiebolag å kartan

Uniformseffekter .
Upplysningar om firmors och affärsmäns

solidite 27
Utländska annonser 53-63

Utländska annonser.

Alauzet (Vive P.) et Tiquet .
Alexandre pere &; fils, orgel fabrik .
Arnaud, L., Cognac .
Audry CA.) Edmond et C:ie, Coguac .

Bac, G., fabr. för metallringar till snörhål
Blomaterhandlare .
Bokleverantörer .
Brissard, H., maskiner för liniering m. m.
Bute Docks, fartygsdockor i CardifL .

Cesbron, J., fröhandlare .
Chervin, Doktor, botar - tamuing .
Chokoladmaskiner .
Cigarrettpapper .
Cognac 53,

63 Coutanseaux aine, Cognac 53
55
öa Delaroque, (H.), förlags bokhandlare P'

53 Despas, Lorrain, Cognac .
Droguer för destillatörer m. fl .56

54
63
68
(;2

5353
56

Enfer & Ses Fils, mekaniei 57
Evans & Bevan, stenkol segare 63
Evette et Schteffer, musikinstrumentfabrik 60

53 Feraud & Rousset, juvelerare 54
55 Fotografiska artiklar 68
59 Fournier et C:ie, V., Cognac 53
63 Fröhandlare 53, 54
57 Färgfabriker 63



Gaslampor, Gasventilationsugnar, Gas-
regulatorer _.. __ .

Gresland (C:in), ljusveksfabrik .
Guyot (Ch.), hängslen .

Hartaut Chiglione, mjölgrynsfabrik .
Hermann (G.) & Debatiste .
Holzapfel, Compositions C:o Limited,

bottenfärg for fartyg .
Hötel Mirabeau .
Hängslen .

Instrumenter, musik- 55, 59,
• optiska och vetenskapliga

Jeunet Fils, franska vekar .
Juvelerare .

Klädesfabrikant .
Knapptillverkningsmaskiner .
Konserver och Viktualier :
Kontrollapparater .
Korkar, Mekaniska .
Korkbuteljeringsmaskiner .
Kvarnrekvisita ................•...•............

»La Mode Francaise», modejournal.. .
Langlois, H., klädesfabrikant .
Lesault, droguer för destillatörer m. fl.
Levesque & C:ie, Louis .
Linierings- och qvadreringsmaskiner .
Ljusvekar .

68 -

Metallringar till snörhåL................... 56
58 Miance-Renaut, cigarrettpapper............ 53
56 Million, Guiet (N. C.) et C:ie, vagnfabr. 54
56 M!~!tärekipering m. m. 55

MJolgryn........ 56
56 Mode-journal, fransk 56
59

Navarre (Ch.) et C:ie, Cognac 53
63
55 Orgelfabriker.. 55
56

Patent '" 56
60 Pergamentstillverkning ,55
63 Perken, Son & Rayment .Optimus....... 63

Perrein & Nivet, spetspapper 54
57 Piano fabrik 59
54 Pipor. 55-

Pleyel, Wolff & C:ie, pianofabrik......... 59
56
57 Rich.ard Freres, kontrollapparater........ 56
54
56 Sand och sandsten för glasbruk.......... 56
54 Sardinkonserver.. 54
54 See, E. & P., konstruktörer 58
61 Skrifpennor 55

Smidesverktyg, blåsbälgar m. m _ 57
56 Societe Generale de Fournitures militaires 55
56 Meuliere, kvarnstenar... 61
56 Spetspapper 54
54 Stamning botas 55
58 Stenkol 63
56

Thirion, H., 54
Mallat, J. B., metallpennor 55 Tisseron i Rouen, sand för glasbruk... 56
Matignon & C:ie, Cognac 57
Mekanici, konstruktörer 53,57,58 Vagnfabrik 54
Mennons & C:ie 56 Vekar, franska 57
Mercier fils, pergamentsfabrik 55 Vilmorin-Andrieux, frö' och blomster'
Metallpennor 55 hand!. 54

----~.>0'_--


	annonser
	två
	tre



