
ANN ONS-AFDELNIN G.
Idun ~Idun

tillsammans med

kostar: Iduns
l/l år ... kr. 4: 00 Mode· och
3/4 » » 3: 00 Mönster·
1/2 » 2: 00

Tidning1/4 » » 1: 00

kostar:

Tidningen

hembäres

l/l år ... kr. 6: eo

3/4» » 4: 90

1/2» »3:25

1/4 » 1:.65

gratis.
Tidningarna
hembäras

grat.is.

IDUN"
utkommer med ett 8- il 12-sid. n.r hvarje fredag. De bästa literära krafter medarbeta.
För det oerhördt billiga priset af 4 kr. om å'l'et lemnas ungefär 30 kvinliga porträtt
med biografier, 200 uppsatser i ämnen, som röra kvinnan och hemmet, 60 poem, 75 längre
och kortare följetonger och skisser, 800 husliga rön och råd samt 400 kostnadsfria
läkareråd utom en hel del andra saker.'

Med ldun följer en gång i månaden mot en för Iduns abonnenter särskildt oerhördt
billig afgift ~ halfua priset ~ _. 00"

I:cU'NS
Mode- och Mönst.ert.idning

i 8·sld. n.r med" omkring 50 fina illustrationer i träsnitt öfver nyaste moder och hand-
arbeten samt med rikhaltig mönsterbilaga. . .

__ Se den"färgtryckta annonsen mellan kartorna. __
1

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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Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Fonder 22,500,000 kronor
meddelar

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

> Wald. O. Schöldström, Tegner-
gatan 2l.

> H. Bowallius, Stureplan l.
> Carl Lamm, Biblioteksgatan Il.
• A. J. Ellmin, Bredgränd 2 A.

Herr N. J. Larzon, Bränkyrkogatan 5.
• Er. Aug. Hedin, Bergsgatan 32.
> Joh. L. Fyk, Hornsgatan 26. .
• J ohn Fr. Dymling,BlasieholmsgAB.
• T. Molin, Brunnsgränd 4.

Magasins-Aktiebolaget, Stadsgärden 34.
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SVENSK EXPRESS,
AKTIEBOLAG, GRUNDADT 1870.

GÖTEBORG.
Magasinsq varteret.

Spedition, Skeppning, Magasinering.
Nederlagoch c1ietribution af varor.

Detta hus är det enda. p~ stället, hvilket efter uppdrag af kom-
mittenter på andra orter sysselsätter sig uteslutande med varors emot-
tagande och afsändning jemte deras uppläggning, och har denna begrän-
sade verksamhet under bolagets mångåriga tillvaro medfört arbetsfördel-
ningens vanliga resultat: bättre arbete och. billigare pris.

Svensk Express är alldeles obqrörd af lokala inflytanden och utan
påverkan af särskilda kommunikationsliniere intressen och har sålunda
tillfälle att välja förmånligaste lägenheter för de åt detta bolag anför-
trodda omlastningar, hvarjemte uppkommande fraktrabatt vid samman-
lastning tillfaller varuegaren och icke stannar hos speditören såsom vinst.

För Aktiebolaget Svensk Express:
Oscar Smitt, disponent. A. O. Mattson. Axel Nyström.

Telegrafadress : Express.

Bank: Skandinaviska Kredtt-Aktlebolaqet, Göteborg.
I~
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Joh. Lundström & C:o,
STOCKH-OL~.

Etablerade 1867.

Importörer af alla sorter Stenkol & Cokes.
Lager af

Prima rökfria Waleska Stenkol.
» Newcastle Ångbåtsstenkol.
» Southyorkshire Hard Steamcoals.
» Wällugnskol.
» Smidesstenkol.
» Hushållskol & Stenkolsstybb.
» Maskinkrossad Anthracit

och

Anthracitbriquetter.
Engelsk och Westfalisk Gjutericokes,

dito Kamincokes, krossad och okrossad.
Åtaga sig leveranser till ångbåtar, jernvägar, maskinverkstäder,

fabriker och bruk.

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

Upplag: 5 Strandvägen 5. » » 6019.

Filial: 1 Parmätaregatan 1.» » 6198.
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Karl Hauffman, Stockholm,
(Post- och 'I'elegrafadress)

Kontor: Dråkensgränd (Skeppsbron),
representerar, i egenskap af Generalagent och Fullmäktig i Sverige, följande väl ansedda.
utländska, men svensk lag underkastade assuransbolag.

»Engllsh & Scottish Law-,
Lifförsäkringsbolag i London. Obs. icke ömsesidigt. Grundadt 1839. Fonder och Ga-
rantikapital . 64 Millioner Kronor. 90 procent af vinsten tillfaller de försäkrade.
Alla läkarearvoden för undersökningar bekostas af bolaget, äfveIi om ansökan afslås.

Transumt ur revisionsberättelsen för 1888: The total assets, af ter providing
for 'all amounts due by the Company, amounted at Christims 1888 to.fl 1,496,289.

Bolagets läkare i Stockholm : D:r Anton Nettelblad.

-Sehweiziska Olycksfallsiörsäkringsbolaget i
Winterthur»,

Kapital: 5 Millioner Francs.
Se annonsen på motstående sida!

Brandförsäkringsbolag i London.
Svenska Tariff-föreningen.

-Eeonomic-,
Goda risker tecknas ytterst billigt och oberoende af

o

»Mannheimer SjÖ' och Ateriörsäkringsbolag»,
Fonder och Garantikapital : 16 Millioner Riksmark. Premien för trävaror och Spanmål
isynnerhet billig. Årskontrakt på liberala vllkor,

De resp. bolagens alla utbetalningar i Sverige verkställas genom Karl Hauffman,
Stockholm, som för öfrigt lemnar alla upplysningar om deras verksamhet och vilkor samt
antager agenter.

Karl Hauffman, Stockholm,
(Post- och Telegrafadress)

Kontor och Magasiner i Drakensgränd (Skeppsbron),
Generalagent för Langebro Ångvalsqvarn i Köpenhamn (Hvetemjöl).

D:o » Pester Victoria Dampfmiilile i Budapest (Ungerskt hvetemjöl).
D:o » Berliner Dapfmiiblen-Actien-Gesellschaft i Berlin (Rågsikt).

Af egen förmalning - sammäld af Svensk och Rysk Råg - ... (R~.gmjöl).
Laglig innehafvare af mjölmärkena .Tre Ax», sDrufvam, »Ornen», sBertheim •.
Mjöl säljes såväl från lager i Stockholm som på leverans.
Förutom Mjöl tillhandahålles från lager i parti Kross- & Råsocker, Sirap och

andra bageriförnödenheter; äfvensom Spanmålssäekar,



- VII-

Schweiziska Olycksfallsförsäkringsbolaget

WINTERTHUR
(Generalagent och Fullmäktig för Sverige: Karl :a:au:fin':l.an,.Stockholm)
meddelar olycksfallsförsäkringar såväl med som utan premiernas återbetalning
o A. Vanlig enkel Olycksfallsförsäkring (utan premie-återbetalning).
Arliga premien i första risk-klassen (Prester och embetsmän i allmänhet, Grosshandlare,

Kontorstjenstemän m. fl.) för en försäkring å Kr. 10,000 Kr. 18,50.
Vid 'dödsfall betalas Kr. 10,000'1 eller ock en årliglifräntaintilI Kr. 1,600.
• invaliditetsfall af 1:sta graden » 10.000. Vid öfvergående skada, pr dag..... 5.

Obs! Afslutas denna försäkring på Kr. 10,000
endast för dödsfall, blir premien pr år Kr. 4,50.

» » invaliditetsfall » » ». » 7,00.
för dödsfall ooh invaliditetsfall » » »» •.........•.... » 11,50.

B. Vid Olycksfallsförsäkring med premiernas återbetalning
blir premien för samma försäkring, som utan premie-återbetalning (se ofvan) kostar Kl'.
18,50 föl' t. ex. en 24-åring af 1:sta risk-klassen Kl'. 32,00.

En Handelsresande, Läkare, -Traflkchef, Civilingeniör, Apotekare (2:dra
risk-klassen), som, utan premie-återbetalning, föl' samma försäkring skulle er-
lägga Kr. 22, får alla sina premier återbetalda, om han årligen betalar Kr. 39,25.

Han är således i sjelfva verket försäkrad för räntan på Kl'. 39,25 årligen.
Alla erlagda premier återbetalas då den försäkrade nått 65 år (eller dess-förinnan,

vid dödsfall). Bolagets skyldighet att återbetala premierna upphäfves icke af verkstäld
skadereglering. Vid olycksfall t. ex. med dödlig utgång har rättsinnehafvaren således att
lyfta såväl hela det försäkrade kapitalet, som summan af erlagda premier.

•Winterthur. utesluter icke från försäkring sådan sport som kapplöpning,kapprodd,
kappsegling, lustturer i båt, velocipedåkning m. m.;

> Winterth1l'l"' betalar full ersättning äfven då dödsfall icke inträffar förrän ett år efter
och som följd af olycksfallet;

>Winterthnr. betalar den dagliga ersättningen från och med dagen efter elyeks-
fallet; önskar försäkringstagare ersättning blott från och med sjette dagen lemnas
25 % rabatt på premien derför.

Hos , Winterthnr fortlöper försäkringen så länge premien är betald och upphälves icke
genom verkstald skadereglering.

•Winterthur, arbetar i mycket omfattande skala och är derigenom i tillfälle att såväl i
sina vilkor som vid skadereglering uppträda verkligt liberalt •

•Winterthur, reglerade 1886: 8,451 olycksfall med .
» 1887: 9,899» .

» » 1888: 13,574 » » •.•••••.•.•.•.•.•.•••••••••.
Hos, Winterthnr> voro den 1 Januari 1887 försäkrade 347,989 personer.

, 1 Januari 1888 , 376,475 ,
, , 1 Januari 1889 • 398,576 •

»Winterthur. är uteslutande olycksfalIförsäkringsbolag och dess aktiekapital 5 Mill. Francs.
>Winterthur. är icke ,ömsesidigt> och en försäkringstagare i detta bolag riskerar

således ej uttaxering eller ökning af den en gång faststäIda premien.
•Winterthur. afslutar med arbetsgifvare Kollektivförsäkring af arbetspersonal.
•Winterthnr, försäkrar i grupp medlemmar af sällskap, föreningar eller arbetslag.
,Winterthur. lyder under svensk lag och dess Generalfullmäktig i Stockholm utfärdar

försäkringsbrefven samt verkställer bolagets utbetalningar i Sverige.
OBS.! Försäkring kan fullständigt afslutas per korrespondens.

Agenter antagas af Earl Hauff1Uan, Stockholm,
Kontor: Drakensgränd (Skeppsbron)

Bolagets Generalfullmäktig för Sverige.

Kr. 1,072,386.
» 1,166,118.
» 1,392,377.
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Klint, Bernhardt & C:o,
Stockholn1..

Kontor:
Regeringsgatan 28.

~ Försälj ningsmagasiner:
~ ~
~ Regeringsgatan 28. Slussplan 63. ;.
s ~
S Filial: Kungsgatan 3. 5
~ == FABRIK 3~ =~ ~ ~
~ ~

~ Copal- och Spritfernissor, :
~ ~
~ Rifna Oljefärger, Xerotin, Siccativ m. m. ta'

~
.~

---.~:-----

och minutf'örsäljning af:
FÄRGER, KEMIKALIER,

FERNISSOR SYROR,
och öfriga utensilier för JtTHERISKA OLJOR,

I{ONSTMÅLARE. BETS för trä,
_~ FÄRGARE-ARTIKLAR,

af eget och förn.ämsta A N I L I N ,
engelska fabrikat. K~lRAMAR, STAFFLIER, P A K E T F Ä R G E R

P E NS L A R L I M MALAREDUK, PANNEAUX för hemfärgning.
, , I m. m. I BRONSER, BLADGULD,

O L J O R. af egen tiHverkning. B LA D M ET A L L,

jemte alla andra till en välordnad Färgaff'år hörande artiklar.

Parti-
FÄRGER,

torra och oljerifna,
alla slag.

FERNISSOR,
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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
verkstäUassåväliStockholm,som
landsorten.

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

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

Obs. Södra spårvägen passerar förbi [abriken:
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STOCKHOLMS MALTKURANSTALT.

Nyberedt Maltextrakt (varm Maltinfusion) finnes alla dagar kl. 8-9
samt 11-2 (helgdagar 1-2) till afhemtning eller drickning på stället i lokalen
n:o 39 Mäster Samuelsgatan 1 tro upp. Intyg finnas till påseende från flera
Hrr Läkare i Stockholm, som efter mångårig pröfning rekommendera kuren så-
som "ett särdeles välgörande och stärkande medel vid katarrer, så
'Väl i respirations- som digestions-organerna (Iung-, mag- och tarm-
katarr), bleksot, dålig matlust, envis förstoppning", hosta och hes-
het, allmän svaghet och dålig nutrition." Anstalten står under läkares
kontroll. Ar svagheten eller sjukdomen ej af svårare art, verkar kuren oftast
inom kort tid. Men efter en längre kur hafva äfven svårare åkommor blifvit
fullständigt botade. Till och med vid hotande lungsot har maltkurenefter
några månader, enligt läkareintyg, verkat "krafternas tilltagande och de hek-
tiska symptomens försvinnande». Maltkuren har visat sig vara ett särdeles
.stärkande medel för konvalescenter samt svaga och sjukliga barn, som der-
igenom ofta inom kort tid återvunnit helsa och krafter.

Priset är pr månad vid afhemtning eller drickning på stället 15 kr., för
barn 12 kr., vid hemskickning 1.8 kr. Personer, som önska pröfva medlet,
innan de inskrifva sig, få göra detta afgiftsfritt; önska de fortfara dermed
längre tid, blir afgiften 5 kr. pr vecka.

Tryckta cirkulär och läkareintyg utdelas gratis å anstalten.
I Svenska Läkaresällskapets Tidskrift Hygiea skrifves, angående de verk-

ningar på flera sjukdomar maltkuren visat sig hafva, följande:
"Kronisk tarmkatarr har förbättrats eller öfvergått i helsa, der malt-

kuren varit nästan enda behandlingen. - Äfvenså i anemi ("blodbrist") och
]>1oros ("bleksot"), naturligtvis då i förening med jernbehandling, har det
visat sig med fördel brukadt. Men de, som mest begagna sig af kuren äro
bröstpatienter : tuberkulosen och den kroniska pnevmonien i sista
stadiet till den enkla bronkiten. På de förra är naturligtvis icke tal om
inverkan på sjukdomen, utan har förmodligen det här föreskrifvits som ett
lättfördragligt födoämne. Men deremot i den mindre avancerade kroniska
pnevmonien torde dess verksamhet visa sig mest framstående, helst med af-
seende på krafternas tilltagande och de hektiska symptomens försvinnande.>

Samma tidskrift omnämner äfven »de fördelaktiga vitsord om maltkurens
verkan särdeles på sjukdomar uti digestions- och respirationsorganen,
som finnas af Professorerna Witt och Engelsted samt D:r Studsgaard
i Köpenhamn samt Lifmedikus Budde och Professor Hjort i Kristiania».

I Tidskriften tillägges:
»Maltpreparatens egenskap att vara ett näringsrikt och lättsmält

medel synes framgå af dessa läkares anförda erfarenhet, och skilnaden
-emellan närings-och läkemedel uti en hel mängd sjukdomar, såsom just de
anförda: anemi och kronisk pnevmoni, torde lätt bortfalla; detsamma blir
-ock förhållandet vid den kroniska tarmkatarren, der väl det bästa läke-
'medlet är det, som skaffar kroppen den största 'näring med den
minsta ansträngning för tarmslemhinnan, som af det anförda omdömet: »det
verkar på krafternas och oftast på hullets höjande" väl besannas»:

SS Uäst.e:r Sa:n uelsga t.an SS, l t.:r.upp.
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J~A~V~·LiBnKABSSDBS
Bokbinderi- och .Porttälitabrik

Stockholm, '
25 Malmskilnadsgatan 25,

Prisbelönt med l:sta klassens medalj på
.Köpenhamns-utställningen 1888.

Rekommenderar sig till utförande af ,
Partiarbeten, såväl de enklaste hand, som finaste praktband.
Bindning af alla slags räkenskapsböcker samt linieringar.
Uppfordrar och fernissar kartor, planscher m. m.
Perforering .af vexlar, qvittenser,' ångbåts biljetter m. m.
Förfärdigar kartonger och askar,

perrnar 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:o 58 30., .

J~A~V~LXlmKAISaCBS
BOKBINDERI- OCH PORTFÖLJFABRIK

StockbolIll,
25 Malmskilnadsgatan 25.
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"Telefon

2316.
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Expedi-

r tionstid

10-3.
Föreståndare: J. O. Cederberg.

Lokal: Försäkrings-Aktiebolaget Skandias
nya hus, lVIynttorget 1.

Åtager sig rättegångar och inkasseringar
~påalla platser inom Sverige och utlandet.

Anskaffar dugliga atrårsbiträden.
Placerar penningar och upptager lån

för kommuner och enskilda.
Inlemnar handlingar och bevakar mål

i öfverdomstolar och embetsverk.
'Verkställer sterbhus- och konkursutredningar.
.Inkasserar fordran för varor sända pr efterkraf.

Juridiska konsultationer 9-' 10 o. 2-3.

Billigaste arvode. Reel behandling.
Post- och Telegraf-adress: Svenska Köpmansbyrån,

Stockholm. . .
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STOCKHOLMS

EXPRESSBYRÅ
Post- o. Telegraf-adress: Expressbyrån.

Innehafvare : A. Björkenstam.

Stockholrns' i Exp'ressbyt'å, som. började sin"'yerJ,samhet den 15 December
1875, har, enligt den af Kong!. Styrelsen för Statens Jeruvägstrafik beviljade konces-
sionen till uppgift, att till vederbörande adressater h~msända 'allt till Stockholms Central
eller Södra station anländt paket och ilgods efter de kontraktsenliga afgifter, som synas
af Jernvägsstyrelsens i allmänna tidningarne förekommande annons, hvilken här nedan
anföres.

"Sveriges Statsbanor.
Paket och Ilgods, anländt till Stockholms Central eller Södra station, utsändes

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

beroende af hvarest adressaten. är boende,
för paket af 21 t. o. m. ~.O kg. vigt ....••...... 20

> ; > 51 io.o >' .••••••••••••• 25
> ilgods •. 10.r 50.0 > .> .••..•.••.•. 35

• 50.1 100.0 > •••.•••••••• ~O
med tillägg for ilgods af högre vigt af 10 öre lor hvarje begynnande ~O kg., allt uiam. af-
seende på inO'm hvilken trakt af Stoekholo» adressaten är boende.

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

sig tillstäida for att genom egen forsorg afhemta ankommande ilgods, böra derO'mtill veder-
börande ilgodsexpeditioner göra s k r if t l ig a.nmälan.

Emottagare är skyldig lemna biträde vid inbärande ji'ån åkdonet af kolli, som till
jöljd af dess vigt eller omfång icke kan bäras aJ..en person.

Kong!. Jernvägsstyrelsen.»
Hemforslingen verkställes skyndsammast möjligt: och är Stockholms Express-

bY'rå den enda entreprenör, som af Kong!. Jernvägsstyrelsen antagits för dylik hem-
sändning.

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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Då nutidens fordringar på beqvämlighet äro så stora, borde det för hufvudstadens
innevånare vara välkommet, om besväret -att afhemta fraktgods efter' notis äfven kunde
undanrödjas.

För vinnande af detta ändamål 'torde alla, som önska sitt fraktgods hemsändt i
likhet med ilgodset derom till Expressbyrån göra anmälan.

Expressbyrån har nemligen träffat afsal med Trafikstyrelsen om godsets hem
sändande efter af jernvägen upprättade listor till alla, som anmoda Expressbyrån derom,

Godset kan äfven af af sändaren ställas direkt till Expressbyrån f. v. b. till
adressaten.

Hemforslingen sker efter nedanstående

Fraktgodstaxa.
För ett eller flera 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 be-
gynnande 50 kg. derutöfver 10 »

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

För flyttsaker, som anländt i hel vagnslast eller för annat lätt och
skrymmande gods, samt för enstaka stora och svårhandterliga
kolli träffas särskild öfverenskommelse. Föl' transport af gods
från Södra station till Norrmalm eller från Norrmalm till
Södermalm, förhöjes ofvanstående afgifter med , 10 »

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

Expressbyrån ombesörjer fortullningar, speditioner och kommissioner, utför
billigt lossningar och lastningar af flyttgods från såväl jernväg som ångbåt och uppgör
billiga frakter, verkställer flyttningar såväl inom hufvudstaden som till och från landsorten
med största omsorg och med god materiel emot billigaste arvode, som med Express-
byråns ansvarsskyldighet kan förenas.

Expressbyrån emottager uppdrag såväl muntligen som per telefon å hufvud-
kontoret samt å dess filialer. "

Större flyttningar verkställas efter öfverenskommelse, antingen efter aecord för
det hela eller efter tid beräkning. Dylika uppgörelser ske endast muntligt å hufvudkontoret.

Emballering af möbler, inpackning af glas, porslin, dyrbarheter m. m. sker endast
efter tid beräkning.

Expressbyrån utdelar cirkulär, bjudningsbref, visitkort, kataloger, tidskrifter
m. m. ytterst billigt och noggrant.

Expressbyråns Hufvudkontor:
Rödbotorget 2.

Filialer:
Östermalms Saluhallar. Riddarholmshamnen.
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Södra
Gaturenhållning s-Förening en.

Kontor:
Österlånggatan 41, 1 tr. upp.

All:m.. telefon 24 48.
~tager sig' renhållning af gator och gårdar

å Södermalm till billigaste priser.

Föreningen åtager sig äfven rengöring af

källare och vindar.

oB S.! Från 1April flyttas kontoret

till Söder, då adressen återfin-

nes i Aprils uppleInen tet.

Södra Gaturenhållnings-Föreningen.
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W A H L IN & C:o, Stockholm,
Hufvudkontor: Österlånggatan 1. AfdelningSkontor: N:a Blasiiholmshamnen 7.

Bell Telefon N:r 139. Allm. Telefon N:r 2427,
finnes lager af:

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

SKÅNSKA CEMENT-AKTIE-BOLAGETS
Lomma Portland Cement.

ADRIANCE PLATT & C:o
»Buckeye» Slåtter- dCSkördemaskiner.

P R E S S E N N I N G A R. .
ARTIFICIELLA GÖDNINGSÄMNEN, ALLA SLAG.

Linfrökakor, Rapskakor, Oooosnötkakor, Solrosfrökakor
och andra kraftfoderämnen.

TOMLINSON & HAYWARDS »GLYCERIN-BAD»
och

TOMLINSON & C:is »SMÖRPUL VER» I

. "

BOWICKS'-RESTORINE OCH LACTINA.

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

VULCANOLJA OCH BOMOLJA.

ASTARA,
Rysk ,MiIleral-maskinolja ..

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

Priskuranter sändas på begäran.
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Juridisk Affärsbyrå
(etablerad 1867).

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

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

Ombesörjer

rättegångar och inkasseringar
såväl i Sverige som Utlandet, samt utreder

sterbhus och konkurser m. In.

Obs. ! Tyska och Franska språken talas.

Post- och telegrafadress : Stockhotm:

Bell Telefon N:o 306. Allm. Bol. N:o 2648.



Juridisk Affärsbyrå,
(öppnad 1875}

Stockholm,
66 Vesterlånggatan 66, 2' tro

AllIn. telefon 2322.

Mottagningstid: 10-2 och 4--5.

Rättegångar utföras vid öfver- och underdomstolar ,i
Stockholm och landsorten; kontrakter. testarnenten'och 1ap.drå.
laga handlingar uppsättas, inlemnas till och bevakas hos ve- \
derbörande myndigheter; arfskiften och boutredningar verk-
ställas jemte alla andra slags juridiska uppdrag, äfven in-
kasseringar.

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

Joh. Fr. Hollenius,
v. lIäradshöfding' och e. o. 'Hofrättsnotarle.

Post- och Telegrafadress : Stockholm.
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Vice Häradshöfdingen

J. W. Röhmans

AD V OKATSB YRA,
lVIalmskilnadsgatan N:r 34 A, 2 tre upp,

(Hörnet af Hamngatan).

Mottagningstid kr 9-" " 10 f m., 5-J"-6 e. m.



-9-

Advokatbyr~ i Stockholm;
Nojtarien J

I:M::M:ANUEL SELLIN
(Amanuens i Kongl. Commerce-Collegium)

ombesörjer

Rättegängar och inkasseringar i Stock- .
holm och landsorten.

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-rn,

Obs.! Tysk, fransk och engelsk korrespondens.
Kontor: Fredsgatan 22, 2 tro Personlig

mottagningstid 12-1.
Telefon: Allm, 43 22.

Adress:STOCKHOLM.



. - 10-

PRIVA-T-JURISTER,
v. Häradshöfdingarne

NYCANDER & FAHLCRANTZ,
Ombud för Stockholms och Göteborgs Köpmanna-Föreningar,

STOCKHOLM,
Storkyrkobrinken 9.

(Bell N:o 285.) (Allm. N:o 8040.)
V. Häradshöfd. G. E. Fahlcrantz träffas äfven Id. 5--1/27

e. m. i sin bostad, tornhuset vid Mariahissen.

Juridisk Af f är s by rå i Stookholm.
e. o. Notarie i Svea Hofr-ätt, t. f. Notarius Publicus,

. Oscar Almq vists' efterträdare.
Rättegångar, .inkasseringar, utredningar, kon-

sultationer, uppsattaride af handlingar jemte alla de
förrättningar,. som enligt lag tillkomma Notarius
Publicus.

Kontor: 8 Munkbrogatan.
Personlig mottagningstid '/210-11, 2-3. Kontorstid 9-5.



A'XILLILJESIRÖB
STOCKHOLM

N:o 20 Lilla Vattugatan N:o 20.

Inkasso- och'Juridisk Affärsbyrå.
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 afremissa.

Mottagningstid9-10 f. m., 4-6 e. m.
Kontorstid 9-2. Telefon4508.

Tabell-. och Räknebyrån
utför alla slags uppdrag, som röra upprättandet af tabeller,
tabellariska öfversigter och diagrammer, pensions- och Iifförsäk-
ringskalkyler, uppgörandet af reduktions- och förvandlingstabeller,
sifferrevision af räkenskaper, korrekturläsning af siffertabeller,
beräkning af siffervärden efter uppqifna formler, utdrag af siffer-
uppgifter. ur utländska arbeten m. m. Uppdragen mottagas af
Professor R. Rubenson,antingen efter öfveren~kommelseper tele-
fon (Allm. t. 4403) eller i hans bostad, Kungsgatan31, 2 tro upp,
der han träffas före I O f. m. och efter 4 e. ml Äfven från lands-
orten emottagas.benägna uppdrag, om bref härom ställas till

Prof. R. Rubenson,
adress: Vetenskaps-Akademien, Stockholm.
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Minuthan'd?lsföreningens 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 för alla 15 åren nedsättes beloppet till
410 kr. - Delegare, som inbetalt årsafgiften under. 5 år, eger äfven
rättighet att på en gång inbetala för de återstående tio åren med 290 kr.

För att vara berättigad till pension fordras att tillhöra kassan i 20
år, hafva uppnått 55 lefnadsär 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. Ara barnen

.flera än fyra,· fördelas ett belopp af 400 kr. lika dem emellan.
Vid 1888 års utgång utgjorde kassans tillgångar 157,697,15, hvaraf

äro påförda pensionsfonden 13f1,717,15 samt understödsfonden 17,980.
Ledamöternas antal var sagde dag 432.

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

Stockholm i Decern ber 1889.

Hjalmar Petterson,
Ordförande,

Arsenaleqatan' 2 C.
August Berg, Carl Ör!egren,

Sekreterare, Skattmästare,
Drottninggatan 60. St. Gråmunkegränd 3.

Joh. Olsson, Axel Liljeström,'
. Köpmantorget12. . Lilla Vattugatan 20.

O. W. Malmgren, Oart A. Svensson,
Svartmanqata« 20. Nedra Munkbron L

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

Pensionskassans Styrelse.
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Etableradt 1867.

Stockholms Badhus·Aktiabolags
" Bad· och Gymnastikanstalter. ,

Stora Badhuset vid Malmtorgsgatan, ingång: Jacobsgatan 16.
Telefon: Bell 704. Allmänna 7380..

Nya Badhuset vid, Sturegatan 4.
Telefon: Bell 70f). Allmänna 7386.

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

Arligen serveras 2 a 300,000 bad. ,
Romersk-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. I

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

Ang- och Varmluftsskåp, med bassin och duscher.
Varma Karbad, i 3:ne klasser med tempererade duscher af

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

Lokalbad (halfbad, sittbad, ryggbad, ciikeldusch, sittdusch etc.)
Medikalabad, såsom Tallbarrs-, Sjösalts-, Lut- och Svafvel-

bad, Kli- och Maltbad, utmärkta Gyttjebad, fullständig Kt'euznacllerbe-
handling m. m.

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

. Bad i hemmet hemsändas och afhemtas efter beställning på
kontoret. ,

Möblerade rum iör sjuklingar finnas inom Badhuset vid
Malmtorgsgatan. ' .

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

längre abonnement. I

Abonnementskortengälla vid Iiåda badhusen,

Mekanisk-Gymnastiska Institutet
efter Dir G. Zanders metod

l Badhuset vid Stu1'egatan 4. Telefon: Allmänna 5997.
Öppet från 1 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. I
Tillfälle till manuel gymnastik. och massage äfvensom ele~tri.

citetsbehandling. '
För svag skolungdom ges särskild utvecklingsgymnastik till billi-

gare pris.
Gymnastiksalarne rymliga, väl ventilerade, elektrisk belysning.
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Lacave y Ca,
Cadiz.

Etablerade 1810.

IIdlrlig Illkta SPPlj~,mir
i

STOOKHOLM.
Kontor, Proflokal, Parti- och Minutförsäljning :

Fersenska Terrassen
vid Blasieholmen.

Minutförsäljnings- Filialer:

7 Kungsgatan 7,
Hörnet af Drottninggatan 63 B,

och

8 Sturegatan 8.
Nederlag:

Kungsholmstorg 2.
OBS.! Vinernas äkthet garanteras.
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J. E. Erlksons

lek. Verkstads-Aktiebolag,
Stockholm,

16 & 18 Folkungagatan 16 & 18.
Till verkar och försäljer genom Agenter i Stockholm

och landsorten

för tillverkning af alla sorters Tricotarbeten.
Dessa maskiner äro enligt Lamb's system, men med en

del väsentliga förbättringar, hvilka patenterats i såväl Sverige
som utlandet.

-Dessa förbättringar afse att fortare än hittills kunna in-
lära 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 an-
dra artiklar efter endast några timmars öfning.

Försäljningsbutik i Stookholm:
Drottninggatan N:o 40, 1 tro upp.
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J. E. Eriksons
Mek. Verkstads- AktiebolagJ

Stockholm,
16 & 18 Folkungagatan 16 & 18.

Fabrik för tillverkning·· af Ångmaskiner, Arbetsmaskiner
och Verlityg, Elektriska Apparater och Instrument

m. m.'
Innehufvare af Agenturen i Sverige och Norge för

Herrar Siemens & Halske i Berlin.
Levererar och uppsätter af nämnda firmas välkända Maskiner.

Apparater och Instrument för Elektrisk Belysning,
Kra;ftöjverjöring 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 Ånamastdner,
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. AJlm. Telefon N:o 3560.

Gas- & Va ttenledningsaffåren .
Folkungagatan N:o 24:.

AlIm. Telefon 3777.
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W. WIKLUNDS METALLF ABRIK,
42, .44 Gamla Kungsholmsbrogatan 42, 44,

STOCKHOLM.
Förfärdigar

med soliditet och af bästa materiel:

Gas-, Vatten~, Allopps-, Ång- &. Värmeledningar,
• Elektriska Ringledningar;

m Åskledningar!l td
lO Fullständig a Badru1'n, ~
lO med förbättrad konstruktion af ';'
" :eadka:rniner med Var:rnduschledning, t]§ ::E?landning;s- och Duschkranar ; , ~

LH Mätapparater för Spirituosa; ro
~ Kyrkkronor och andra Lysapparater för gas- och elektrisk belys- O
(I) ning; Prydnads- och Galanteriartiklar i cuivre poli, :1
fi samt i öfrigt alla slags II

.å Metallarbeten. m
:::: Försäljer JU
~ 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 afloppsledying,

Vattenkastare, Brandposter, Afstängnin,gsyentiler,
Brandhufvud, Strålrör, Slangat,

Gasks-onor, Tak- &: Viiggm'mcw,
Kupor, Brännare, Ringlednlngsmatertel, Kakelugussmide,

Ddrrhaudtag & Dörrfjedrar,,!
. • Kläd· & Hatthängare,

Paraply-, Tändsticks- & Eldställ. I~. m. m. m.
"Priskuranter sändas på begäran och förfrågningar besvaras omgående.

2

/
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GUSTAF CARLBERG,
T r ä var u h a ild l a r e. .'

.Brädgård: Barnhusgatan 8 (vid Norra Bantorget).
Allmänna Telefon N:o 2356.

Kontor: Fleminggatan I.
Allmänna Telefon N:o 6128.

Lager af

Örbyhus Ångsågs
välkända tillverkning af

Hytladt golfträ af oflottadt och äng-
torkadt mälarträ, furu eller gran; fogadt eller
spåntadt;

Hytlade och spåntade bräder
med eller utan kelning;

Foder, Socklar, Panel och List;
Karmträ, Poster, Lotsholzoch

Bågträ.
Torra Snickarbräder, Lådbräder, ohyflad

Plank, Björkplank. Hutstaket, Reglar ochLäkt
rn. 111.

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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N. HENNINGS & OD,
STOCKHOLM,

I{ontor: Kungsgatan 24,

Brädgård & Upplag,
33 Brygga regata n 33"

'l'elej'one1': 11 66 och. 52 68.

L a g e r o c h f ö r s ä lj n in g a f:
TRÄVAROR, Hyfiadt golf träl Hyflade Bräder, Fodor, Socklar,

Paneler, Karmträl Bågträl Lister, Ohyfiad Plank och
Bräder, Lådbräder. Reglar och Läkt m. m.

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

CEMENT, l:ma Portlands-Oement.
BYGGNADSSMIDE, Ankar-jern, Vexel-jern och Skarf-jern, samt

Stång-jern m. m.
SPIK, Smidd Ek- och Furuspik äfvensom klippt spik i van-

liga dimensioner.
SALTGLASERADE LER-RÖR och Brunnar, Krubbor och '1'rot-

toirsten i flera storlekar.
FASADTEGEL, 111-112- och 114-sten, gul eller brun från Skrom-

berga Bolag i Skåne.
ELDF AST LERA, finmalen rå, bränd eller blandad.
"PYROTYPlE". Ornerade lister, fyllningar /"och friser på trä

och faner för rums- och butiksinredningar, ramar och
möbler m. m.
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~~DER~ NYA GU1DlI~T-AKTlEBOLAG.
Fabrik och Kontor: Tunnelgatan 12.

Butik: lVIalmskilnadsgatan 38.
Rekommenderar sitt Tikhaltiga lape1' aj'

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.

Samuel & C:O

Skräd deri -Etab lissementJ

B Drottninggatan B.



~~JACODT~
Kirurgisk Instrumentmakare,

48 Regeringsgatan 48,
Första priset: Stora Silfvermedaljen, Stockholm 1886_ Andra priset: Mindt-e

Bilfvermedaljen, Stockholm 1886. Silfvermedalj, Antwerpen 1885.

Förfärdigar och håller ständigt lager af alla slags ortopediska bamdaqer
och kirurgiska instrumenter, såsom:

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

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

Specialitet: Bandage.
Post- och Telegrafadress endast: G. L_ JACOBY, Stockholm.

Reparationer ut/öras s7"yndsamt.
Telefonnummer 49 39_

~
O)

-::;:,t1
~'"1
'-'Ozc-t-

«ict-

O"::l
'"j

såväl Eskilstuna g.;.
~crq
~crq
§~
~ct-
(J)~
. ::l

~
~(J)

G~R. Feychting,
~
cO(!)

+=lC'il

: ~ Välsorteradt lager af .jernvaror.
b.o~ .. ,
S::..t:l Specialite : Svenska arbeten från
.•..•o~.8
+=lP>
+=l Z
0'-~C2
Q ~ Jlöbel- och Byggnadsbeslag,
CD Yerktyg, Husgeråd, Saxar, Knlfvar, Selbeslag,
"\ti samt Gjutgods från Hnsqvarna,

STOCKHOLM.

som andra orter.

Särskildt framhålles
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Fru Wilhelmina Almgren,
född Ohlsson,

St.ockhol:rn.

N:o 1 Klara Östra Kyrkogata,

~~~~w.-'@

~ Prisbelönt i
~ i Ii London ~
~ 1874. ~
C-:~>::.$.'~~

förfärdigar alla sorters

Guld·, Silfver- och Silkes-Broderier,
såsom Messhakar, Antipendier, Kalkdukar, Bokpallar, Hand- & Psalm-
böcker, Fanor, Standarer, Vapen, Ordensdekorationer, Uniformer, Scha-
brak er, Möbler, Klädningar, Monogramer, Bokstäfver till Mössor, Krans-
och Bukettband m. 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.

LOUIS GUILLETMOTS ND~TIGKOR

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

i Stockholm och i la.ndsorten.
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e telefon, 6296.
:>

Etablerad 1868. Etablerad 1868.
Blomsterfabrikant,

7 Hamngatan 7,
rekommenderar sitt stora,

rikhaltiga lager af alla slags
förarbetade

Artificiella Blommor
för damtoiletten, bnketter och
växter till vaser och 'bords-
prydnader samt dekorerande af '"
festlokaler ombesörjes smakfullt

och billigt.

Kransar & Buketter
till begrafningar, i stort urval

till fabrikspris.

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

Vid partihandel stor rabatt.
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F. KAEDING,
,KONGL. HOF-SKRÄDDARE.

8 Norra Smedjegatan 8
Stockholm.

Rekommenderar sitt moderna, solida och

vackra varulager af in- och utländska tyger af

utmärkt beskaffenhet. Modernt, elegant och

solidt arbete, i förening med moderata priser.

Stockhohll.

Malmtorgsgatan

8 Lager af

m. m. till lägsta priser.

Allm. Telefon 6458.
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CARL O. BOIJE,
47 Drottninggatan 47
Domestik, Shirting, Hollands, Lakansväfnader m. m.
af Norrköpings till verkning, äfvensom lIandduksväf,

, Bolstervar, Lärfter, Ylle varor och Filtar.

CARL O. BOIJE,
47 Drottni~ggatan ~47
Lärftskramhandel,

Etablerad 1854,

Damast- & Dräll-

Tricotvaror af ylle och bomull m. m.

AUm. Telefon 58 10. .
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C. C. SPORRONG &. C:o
Knapp- och Metallvarufabrikanter,

Specialite :

U n if or ms - E ff ek t er
och

Finare Bronsarbeten.
28 Regeringsgatan 28,

STOCKHOLM.
Allmänna Telefon 51 30.

~aulu:a W~BB~~eD~
Gas- & Vattenledningsentreprenör,.

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

Telefon N:o 4829.
Verkställer uppsättningar och reparationer af Ängmasldner, Axel·

ledningar, Snällpressar, Lokornobilmasldner och Tröskverk, samt
förfärdigar: Excenterpressar och gröfre Saxar för jern- och plåtarbeten.
Jernsängar af flera modeller. Skepps- och Byggnadssmlden af alla
slag. Svartsmiden, såväl Jern som stål. Möhelvagnar, Drag- och
Skeppskärror af Jern, Gas-, Yatten-, Rlng-, Allopps. och Yärme-
ledningar, samt tillverkar lys apparater för gas.

Post- och 'I'elegrafadress: Paulus Wenngren, Stockholm.
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16 Lilla Nygatan 16.
Nederlag af Lessebo pappersbruks tillverkningar.

Handgjordt Protokoll- och Skrifpapper (Bikupan),
) Postpapper 4:0 och 8:0,
) Ritpapper,
) Obligations-, Aktie- och Vexelpapper.

Maskingjordt Post-, Skrif-, Tryck-, Läsk-, Olifant- och Kar-
duspapper.

Specialitet: Rent animaliskt Iimmadt lumppapper. fritt från
främmande inblandningar.

Erhöll tÖirsta priset. vid Alfmännn Skandina-
viska Industri-Utställningen i Kopenhamn 1888.

Fabrikens 'papper finnes hos alla välfournerade pappers-
handlare.

TJULANDER & C:O,

55 Drottninggatan 55.

Lager af Äkta Utländska Viner och Sp.irituosa.
Allm, Telefon 5089.
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c. F. Dufva.,
41 Drottninggatan 41,

försäljer till billiga priser:

Aseptin, Blanksmörja,
Hårvax, Märkbläck,
Chokolade, ColIodin,

Tvål, Smink, Skrifbläck,

Eau de Cologne,

EsseIicer, Hårsvärtor,
m. m., m. m.

c. F. Dufva,
41· Drottninggatan 41.

.'
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ft~· ~ ~~~ ,;~~ ~~ w;w>/:L:r~n~
Kong!. Hof-leverantör.

21 Lilla Vattugatan 21 15Fredsgatan 15
45 Vesterlånggatan 45 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 Cologne på haltbuteljer från 1 krona till högre priser,
Parfymer: Liljekonvalj, Essbouqnet, Heliotrope, Linnea m. fl.
Tvål, alla sorter, såväl dussinvis för 60 öre, som efter vigt från 60 öre pr kilo

till högre priser efter qvalite,
"'ransparent·Tväl rekommenderas för sin godhet.
Amykos-åseptln 11 50 öre flaskan och 90 öre litern.
Doktor Larsens 'I'audpulver och 'I'andtlnktur.
Coldjcream, Odalin, Rökspl'it, Rökband, Märk· & Skl'ifbläck, Blanksvärta.
Tan~., Nagel., Rak., Hår· och Klädesborstar.
Tomma flaskor fås fyllda med parfymer och Eau de Cologne för godt pris vid

fabriken 21 Lilla Vattugatan.
Vid köp [01' 10 k1'01W1' temmas 1 k1'01U~ rabau; .

A. G. W I R E N.
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Prisbelönt med första pris och silfvermedalj vid
Sv. Trädgårdsföreningens utställning 1887.

Rudolf' Billströms
Stureplan

(Biblioteksgatän 20).

Special itet:

Blomsterhandel,

Alla slags arraugementer af lefvande blommor.
Br u d b u k e t t.er, .

Tärn buketter,
P-r e s e n t-b u k e t t e r. --

Kl&DS&r' tln blgr&fnmgu.
Makartbuketter, _

Torkade blommor och gräs.
Beställningar emottagas och utföras efter

sednaste mode till moderata priser.
Alhn. Telefon 57 39.
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utför Plåtslageriarbeten, Taktäckningar med koppar,
skiffer, zink samt galvaniserad och svart plåt.

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

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

Rustningar m. fl, arbeten för teatrar, Skylt-, Gatu- och
Jernvägssiqnål-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.



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 25 09.

Telefon till kontoret: Allmänna N:r 8117.
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RORSTHANDS AKTIEBOLAG,
STOCKHOLM,

rekommenderar sma tillverkningar

af äkta och oäkta
porslin, fajans, majolika, kakelugnar,

m. m., m. m.

I utställningslokalerna vid Stureplanen och "id 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
hushållsporsltner, samt af kakelugnar och spislar såväl enkla och
billiga som dyrbarare.

Dessutom tillhandahållas fabrikens tillverkningar hos herrar J, O. Lund-
qvist, Drottninggatan 35 och Stureplan 1, Gottfr, Nygren,. Öfre Munkbron. Jos.
Leja, Regeringsgatan 5, P. G. Bjurstrtim, Drottninggatan 51, G. Johansson,
Regeringsgatan 24, Bröderna Åhgren, Hamngatan 3 B, Rob. Carlsson, Humle-
gårdsgatan 4, L . r. Warodell &; c», Riddarhustorget, W. Unman, Kungs'
~atan 12, C. Ljung, Östermalms Saluhall, J. G. Jonsson & C.o, ,Jerntorget 80,'
Brnil Uddenberg, Brunkebergstorg Il, 111J.Åhlttnd, Kungsgatan 8, Hollän·
daregatan 4 och Kornhamnstorg 49, Joh, Sandberg, Hamngatan l B, StOl':
gatan :3 och Humlegårdsgatan: 2, C. ]J!. W7'etman, Oxtorgsgatan 9, Joseph-
son &; Åhgren, Drottninggatan 10 och 13, E. Theme«, Österlånggatan 24,
Anna Eriksson, Mälartorget 17 och Humlegårdsgatan 19, S. Hedblad, Munk-
brogatan 9, H. Johnson, Stora Badstugatan 42, samt i de flesta öfriga pors-
linebutiker i staden.

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

af utmärkt beskaffenhet.
.,
e.
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AKTIEBOLAGET
G~~lA~~B~RG~~ABRIK~I~lR~~~~Nl~R,

STOCKHOLM,
14 Lilla Nygatan 14,

emottaga order på alla sorters Porslin, som till verkas ~id

Gustafsbergs Porslinsfabrik
såsom:

Bordserviser. äkta (Opuk), halfäkta (Ironstone China), och
oäkta (Fajans);

Kaffe.. och Teserviser, äkta, halfäkta och oäkta;
Tvättserviser, af många olika slag;
Parian-Porslin;
lIajolika, Ungersk-Majolika och Moss-Majolika.

Dessutom tillverkas:
Eldfast tegel af alla vanliga dimensioner samt extra efter

beställning.

Priskuranter tillhandahållas på Kontoret i ofvannämnda
hus, der Proflager äfven finnes, som hålles öppet livardagar
klockan 9-5.

Detaljförsäljning: i Herr C J. Ahlqvists försäljningslokal
l ..det . s. k' Palmeska huset, N:o 2 A vid Ktmgsträdgårdsgatan
eller i Herr J. Alf By"örlings i huset N:o 13 vid Malartorae: .
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F. Beck& Son,
Allm. Telefon 58 66.

Bokbi~deri. och Portföljfabrik,
Stockholm.

36 Norra Srnedfeqatan. 36,

för såväl enkla band, i enstaka exemplar eller
\

större sarnllngar, som dyrbarare praktband,
efter särskildt. utförda ritningar,

KONTORSBÖCKER och LINIERINGAR etc.

Specialite :

LÄDER2J!IOSAIK och LÄI)ERPLASTIK
, (för hand skulpteradt läder) för dekorering af

Presentalbum. Diplom- och SlrrIf'portttlljer, Dtplom-
rullar, Sals- och Biblioteksstolar, Biblar och Psalm-
böcker, alla slags Etuier och Medaljfodral etc. i plysch,
sammet och skinn samt med vapen, emblem, monogram

och beslag m. m. .

Textning utföres för diplomer m. m. å pergament eller ~ earton.
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f~ .d~Biaaoka
KOllst- och Sköllfär~cri &. Kcmiska Tvättallstalt
emottager till färgning eller tvättning allting, hörande till Herr-
och Damtoiletten, och garanterar för utmärkt välgjordt arbete,

Rockar,
Byxor och Västar,
Schalar och Baja-

derer,
Borddukar,
Klädningar, Kappor,
Halsdukar, m. m.

OBS. Herr- och Damkläder behöf'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.



Kuntze & C:o,

rekommendera sitt rikhaltiga lager af alla slags
\

Kautschuksartiklar
för tekniskt, kirurgiskt, medicinskt och elektriskt bruk.

_-\.J till tekniska branschen hörande artiklar framhålles:
Slangar för gas, vatten, ånga, öl m. m., packningar med och
.utan inlägg af väf 'eller messing, förtätningsmateriel af talk,
asbest och hampa, drifremmar af läder, bomull, kautschuk

j och kamelhår.

Vattenfil trerapparater,
hvilka enligt intyg från framstående in- och utländska vetenskaps-
män besitta största möjliga reningsförmåga. För inom Stockholm
boende personer fästes specielt uppmärksamheten på Ile apparater,
som anbringas vid vattenledningsrören i köken, och hvilka appa-
rater uthyras mot det billiga priset af Tio Kronor pr år,

för hvilken kostnad äfven nya reningsmedel inläggas,
då så behöfligt är.

Ringledningsmateriel
fö r. l u f t t r y c k o c h e l e k t r ic i t e t.

Kontrollapparater
ångbåtar, som meddela befälhafvaren, att hans kommando

rätt uppfattats af maskinmästaren.
Bästa qvaliteter till lägsta pris garanteras af

KAUTSCHUKS- & GUTTAPERKAVARU-AKTIEBOLAGET
X'O'NTZE &; 0:0,

Stockholm.
Kontor: Drottninggatan 54. Butik: Drottninggatan 52.
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Magnusons KQrkfabrik,
STOCKHO:I~~I. .

Tillverkar ocl~ försäljer:

Vinkork, Punschkork,
Porterkork, Ölkork,
Soda- och Mineralvattenkork,
Aseptinkork, Medicinkork,
Fatkork, ·Sprundkork.

H..,~AMeaB~
KÖRSNÄR.

Lager af alla sorters

Palsvar er, Hattar och Mösso·r.
STOCKHOLM,

59 Drottninggatan 59, 18 B Hamngatan 18 B.

Beställningar emottagas å allt hvad till affären hörer.

Allm. Telefon 5826.



,
- aH-

OSCAR B{ECKLIN
rekommenderar sina af Kongl. Medicinalstyrelsen godkända patenterade
preparat till alla, som önska sig en god och reel vara.

Patenterad Elite-Pomada
är det yppersta hårmedel för såväl det sjuka som det friska håret.
Hvar och en, som begagnar Elite-Pomadan, enligt beskrifningen, får
behålla sitt hår under hela sin lifstid.

Elite-Pomadan håller sig fullkomligt frisk och oförändrad under
flera decennier; den har. till och med blifvit pröfvad under tropikerna :
i flera år, utan att undergå någon som helst förändring.

Patenterad Elite-Tand-Elixir
är ovilkorligen det utmärktaste munvatten, som håller tänderna friska
och : hvita intill sen ålder. Äfven för dem, som begagna löständer, är

. det ett ypperligt medel för att hålla dem rena och luktfria.
Intyg af framstående personer åtfölja hvarje preparat.

OSCAR BECXLIN,
Kontor och lager:

K a r l a v ä g e n 5 5.
Ofvanstående preparater försäljas hos Herr C. F. Dufva, Drott-

ninggatan 41, Fru O. Stråle, Drottninggatan 6.

IriqJw1 Siöbergh~
]Dam OOJ rri,l er OOJ Sa~lOJD2.

Etablerad 1869.

Förfärdigar alla slags
Fruntimmershårarbeten.

Obs! Gammalt hår emottages till fäl'gning efter ny.
metod, af mig personligen i utlandet Iuhemtad,

N:o 3 Biblioteksgatan N:o 3.
Obs! I hörnet af Mäster-Samuelsgatan.

Allm. Telefon N:o 7018.



Lager af
Normal-Lakan,

Örngått,
I{amel·Filtar,
Sof·Rockar,

I{ragar,
Manschetter,
Kravatter,
Hängslen,
Garner,

Platina-Lampor,
Ozogen.

,
-- 40 -

S'lnska Fabrikat.r.
Hultmans Choklad,
Hultmans Rena Cacao,
Hultmans Rocks & Drops,
Hultmans Konfektyrer,
Hultmans Marmelad,
Hultmans Kex,
Hultmans Senap & Soya,
Hultmans Pulveriserade Kryddor,
Hultmans Kaffesurrogat

mv m,

försäljas hos hrr Specerihandlare samt i parti från
Hufvudlagret hos

Joh. Hultman & C:s Filial,
38 Drottninggatan 38.



Norra Renhållnings-Aktiebolaget
.i Btoelcholxn.

~~~~ ~Kontor: 52 Klar~ Bergsgatan52.
Bell Telefon 12 64.

Atager sig renhållning å Gårdar och Gator till billigaste priser, I
.•..~

äfvensom extra körningar.

Norra Renhållnings-Aktiebolaget
i Stookholrn.

Kontor: 52 ,Klara Bergsgatan52.
Bdl Telefon 12 64.
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Karta och Oaxens Kalkbruk,
belägna vid stora segelleden omkring 3 mil sö-
der om Södertelje, försälja Kalksten (kolsyrad
kalk), Osläckt (kaustik) kalk och Släckt
(kaustik) kalk.

Denna kalksten (kolsyrad kalk) är enligt analysen
alldeles fri från Svafvelkis och andra oarter. Så-
som en af de renaste kalkstenssorter är densamma
särdeles att rekommendera till limbeskickning vid tack-
jernsblåsning och vid hvitbetssockerfabrikation. Analys
af kalkstenen och intyg om kalkens utmärkta egenskaper
kunna presteras. .;>

Bruken ega ångbåt och pråmar, så att varan kan
seglationstiden lemnas vid såväl Mälarens som Saltsjöns
stränder. Från bruket vid Liljeholmen -levereras kalk
(äfven Gotlands) vid de flesta jernvägsstationer i riket.

För öfrigt finnes såväl i Stockholm som vid Lilje-
holmen ständigt lager af släckt och osläckt kalk. Reqvisi-
tioner emottagas och upplysningar lemnas, såväl skrift-
liga som muntliga, på brukens Kontor i Stockholm,
Smålandsgatan N:o 14.
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Svensk Dl"lm-T1- dn1-nrf\,'Organ för de.svenska hem-
'iii O men, utkommer hvarje helgfri

-------------- fredag och kostar i prenumera-
tion endast 2 kr. för helt år, 1 kr. för halft år och 50 öre i qvartalet.
Lösnummer il 5 öre försäljas i Tidningskontoren.

Svensk Dl"lm-T1- dni nrf\s innehåll bli~. hufv?dsakligast
'" O hvad som ror qvmnan och

------------- hemmet.

Svensk Dl"lm-T1- dn1-nrf\ vil.l efter ..b~sta förmåga sök~
'" O bringa glädje och trefnad l ~

------------- hemmen.

Svensk Dl"lm T1-dn1-nrf\ borde derför ej saknas i något
. 'iii - O hem, isynnerhet söm priset å

---------------- tidningen är satt så lågt. '

Svensk 'Dl"lm T'l- dn1-nrf\ vill lemna allmännyttiga råd
'iii - O och upplysningar 'och besvarar

--------.----~--- om möjligt de förfrågningar,
som insändas äfven i hälsofrågor, då legitimerad läkare gifver svar.

Svensk Dl"lm T1-dn1-nrf\ mottager gerna och- med tack-
, 'iii - O samhet bidrag af författare och

---------------- författarinnor och honoreras
desamma efter öfverenskommelse.

S,vensk Dam-Tidning anordnar då och då en särskild
pristäflan mellan de bästa in-
sända uppsatserna.

Svensk ·Dam-Tidning utlofvar intressanta följetonger.
--------------

Prenumeration å

Svensk Dam-Tidning sker: i landsorten å postanstal-
terna' i Stockholm i boklådor-
na, i' tidningskontoren samt 'å

tryckeriets kontor, Hornsgatan 8.
Stockholm i December 1889.

Högaktningsfull t

Redaktionen.
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I. R. Rocamora
Allm. Telefon

6920. St kh I Telegr.-Adress:
OC O m 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 Futogönmaskiner för den mindre

, industrien.
-"-"--Ilafinare verktyg- för 'mekaniska verk-

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

ensk, firmor m. m. .
Ordres å lampor, Iampdelar m. m. upptagas för

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

bleck & jernplåt för olika ändarnål.
Obs.! 15 Medaljer å MaskinutstäIlning-ell

i Stockhohn 1886. '
L R. Fioceaaorsi,

Stockboln'l.!l
Klara Norra Kyrkogata p.
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CARL PIHL
47 Vesterlånggatan 47

.&
46 Prestgatan 46.

Partilager af

IN- & UTLÄNDSKA

Cigarrer, Cigarretter & Tobak
_~_~ ,

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-, Lt[- & Olycksfallförsäkrings-Agentur.

- Telefon 26 60.
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HENRII GAHN'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 Toiletten,
Koncentrerad Amykos,
Enkel & Dubbel Aseptin.

Tvålfabrikater,
Äkta Aseptintvål,

. Glycerintvål,
Victoriatvål,
Opoponaxtvål,
Mandeltvål,
Medicinska Tvålar,
Tvättvål 1Il. 1Il.

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

Emil Fredrikson,
Agent för Henrik Gahn's Aseptin-

Amykos-Aktiebolag.
Kontor och Lager: Te}egrafgränd 1.

Allm. Telefon 53 18.
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Bot mot ömma fötter och kartnaglar

•

å fingrar finnes i S. Hagerlöfs Subversiv för liktor- •
• • ' nar, kylknölar, kart- och inväxta naglar å l kr. å 1: 00 .,

pr större burk, med anvisning och aftryck af en mängd ,
till S. Hagerlöf gifna intyg, deraf flera äro utfärdade
1-3 år efter att intygsgifvarne befriat sig från ända '

,. till 110a 50 år gamla dylika åkommor, hvilket till fullo I

torde visa, att de flesta af ofvan nämda åkommor kunna med detta medel fullkom-
ligt borttagas. Dessutom kan lemnas anvisning på många muntliga rekommendationer,
deraf äfven af framstående Hrr Läkare och Kirurger, som dels sjelfva användt Sub-
verstvet och dels sett flera personer använda det samma, äfven å kartnaglar å flng-
rar, med i allo gynsamt resultat.

Ma"rk I Som menniskor ofta höras klaga öfver ömma fötter och liktornar
• och att för liktornar icke finnes något botemedel, och då många

förgäfves anlitat utbjudna medel samt äfven i tidningarna ofta talas om ömma lik·
tornar och ej sällan dödsfall förekomma genom liktornars och inväxta naglars skär-
ning. så, för att garantera att så väl intygsgifvarne som flera af härvarande
tidningar icke utan fullt skäl rekommenderat ofvan nämda Subversiv. hvilket icke
- i likhet med de flesta s. k. liktornsmedel - skadar den friska huden, som deraf
beröres, men är icke' desto mindre verksamt mot förenämda m. fl. åkommor, erhåller
den, som kan bevisa, att det samma, använd t enligt anvisningen, icke kan upplösa
liktornar, inväxta naglar och kartnaglar, Femhundra (500) kronor af säljaren i
nr 10 Klara Vestra Kyrkogata.

Mottagningstid för behandling af och råd för dylika åkommor söckendagar kl.
'129-1123. OBS. Särskildt mottagningsrum för Damer.

Order till S. Hagerlöf, Stockholm, utföras mot postförskort elJer efterkraf,
men endast å 1: 50:s burkar, då mindre än 25 st. burkar reqv ireras. Aterförsäljare
erhålla god rabatt.

Se här rekommendationer för S. Hagerlöfs Subversiv af följande tidningar:
»S. Hagerlöfs Subversiv för liktornar, inväxta naglar och kartnaglar med flera

dylika obehagligheter har länge och mycket annonserats i denna och andra tidningar.
Redaktionen har från flera olika håll, af läkare och patienter, erfarit att Hr Hagerlöfs
Subversiv verkligen håller hvad annonserna utlofva, hvadan det är oss ett nöje att
fästa den i fingrar och tår lidande allmänhetens uppmärksamhet på det samma.n

. (Dagens Nyheter.)
»Bot mot kartnaglar m. m. är uppfunnen af Hr S. Hagerlöf, och läkemedlet

har fått namn af Subversiv. Hvad vi kunna om detta medel intyga är, att en Flicka,
som, besvärad af flere fula kartnaglar på ena handen, af Hr Hagerlöf för några må-
nader sedan fördes till oss på vål' byrå, b efans: vid ett nyligen förnyadt besök hafva
förlorat två af dessa, hvilka ersatts med vanliga naglar, under det de andra två syntes
stadda på öfvergång till ett bättre. Att Hr Hagerlöfs konst äfven sträcker sig till utro-
tande af annat ondt än kartnaglar synes af en annons på annat ställe i dagens nummer.
Vi fästa gerna uppmärksamheten vid sådant som detta, hvaraf menniskor kunna hafva
nytta, men icke någon skada, helst åtskillige läkare för oss uppgifvHs vilja lernna,
muntliga vitsord om läkemedlets ändamålsenlighet.» (Nya Dagligt Allehanda.)

Födelsemärken, rräkuar - äf'veu s. k. eldsmärken - kunna botas af S.
Hagerlöf. Flera ögonblicksfotografier och öfver 1/2 100 personers intyg att 'dylika
märken kunna fullkomligt borttagas, så vanlig hudfärg bildas i stället för den röda,
svart- eller blåröda, finnes till påseende för dem som vilja hafva bot för dylika lyten.

In ty g: Undertecknad, som haft större födelsemärke, röd t och blått-och nå-
got i svart, å venstra kinden, nära ögat, har genom Herr S. Hagerlöfs medel blifvit
befriad derifråu redan år 1881, och då jag tortfaraude är fri från nämnde märke, är
det mig särdeles kärt rekommendera Hr S. Hagerlöfs medel mot dylika lyten.

Assartorp i April 1887. . . Johanna Strute,
:I<'öljande åkommor, hvUka i allmänhet förorsakas af kyla, kunna äfven

botas af S. Hagerlöf: Kylda ansigten såsom för kyla och sol ömtålig och fnasslig
hud, röda, röd blåa - eller svullna kinder, näsor eller öron samt kylda händer, äfven
gammalt kylda ansigten samt bänder med tjock, skroflig eller sprucken hud kunna
fullkomligt botas. - ~ Hårets affallande kan botas. - Till födelsemärken, fräk-
nar, kylda ansigten och bänder, samt hårets affaJlande, användes endast vätskor. Vi-
dare underrättelser och anmälan för behandliug 112 9-'/23. Vätskorna säljas icke.
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P. H ERZOG'S·
Ängbok binderi

och

Bokförlags- Aktiebolag,
(Sysselsätter 200 Arbetare.)

Stockholm,
54 Malmskilnadsgatan 54.

Tetef'onroummer 855 och 4490.

1873 Prisbelönt i Wien 1873.

Emottager

till utförande allt hvad till yrket kan hänföras.

Elegant arbete, billigt pris och snabb expedition.
Profver finnas till påseende!

54 Malmskilnadsgatan 54.

Tetet'onnuanmer 855 och 4490.

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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Tekniska Fabriken

Nordstjernan,
STOCKHOLM,

hvars Fabrikater försäljas hos de flesta välförsedda Speceri- och Detalj-
handlare, rekommenderar nedanstående såsom allmänt erkända:

Eau de Cologne, . Toilette-Tvåler,
Parfymer, Medicinska Tvåler ,
Vinaigre de Toilette, Hushålls-Tvåler,
Tandpulver, Familj e-Tvål er,
Amykos-Aseptin, Opoponax-Tvåler,

Skrif- och Kopiebläck,
Spegel-Blanksvärta

m. m,



R. V. STATLANDER,
Bokbinderi

\

Accidenstryckeri,
6 Nygränd 6 (Skeppsbron),

S T O C K HO L M,-

Utför allt slags Bnkhinderiarhete och Accidenstryck

ti II moderata priser.

All:m. Telefon 28 76.
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Tenn,
Mönja,

Fosfortenn,
- Nysilfversplät,
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AKTIEBOLAGET

STOCKHOLMS BRYGGERIER.
Tillverkning och försäljning af

Pri:I11a Maltdry eker.
Hamburger Bryggeriet,

Surbrunnsgatan 52.

Specialitet:

Pilsener-Bier.

Nurnberg~ Bryggeri,
l\'Iaria Högbergsgata 43.

Special itet:

Bayerskt Öl och
Erlanger- Bier.

Neumullers Bryggeri,
Östgötagatall 30.

Specialitet:

Iskällardricka .

. I
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Non plus ultra.
:G~ldmedaljGuldmedalj

London 1884. London 1885.

Prisbelönad Prisbelönad

Antwerpen 1885. Köpenhamn 1888.

Belönad medGULDMEDALJ
(Första priset)

vid Verldsexpositionen i Paris 1889.
Rekommenderandeett rikt sorteradt lager af goda äkta viner och

spirituosa i parti och minut. Illustrerad priskurant tillsändes på be-
gäran kostnadsfritt och alla upplysningar lämnas beredvilligt.

O. rA.LINDGREN '" 0:0,
15 Ham.nga tan 15.

I, .•



Utländska annonser.
F~rånFrankrike.

FRÖHANDLARE. BLOMSTERHANDLARE.

VILMO RIN- AND RIEUX VI LM ORIN- AND RIEUX
1+ (N. C.) ET Cie. 1+ (N. C.) ET Cie.

Frön af alla slag, Blomste.r- Frön af alla slag, Blomster-
lökar, Skogsfrön, Eucatyptus lökar, Skogsfrön, Eucatyptus

m. m. m. m.
Guldmedalj, Verldsutställniugen Paris 1867. Ii Guldmedalj, Verldsutställningen Paris 1867.
Tv3 stora pris och tre guldmedaljer vid Två stora pris och tre guldm~daljer vid

Verldsutställningen i Paris 1878, -~- Verldsutställningen i Paris 1878. -
Sydney 1881:' Enda guldmedalj utdelad Sydney 1881: Enda guldmedalj utdelad
för frö. - Melbourne 1880 och 1889: för frö. - Melbourne 1880 och 1889:
Högsta belöning, I:sta förtjenstorden Högsta belöning, I:sta förtjenstorden
och en guldmedalj. Tre stora pris. och en guldmedalj. Tre stora pris.
Två guldmedaljer och en silfvermedalj, Två guldmedaljer och en silfvermedalj,
Verldsutställningen i Paris 1889. Verldsutställningen i Paris 1,889.

Quai de la Megisscrle, 4, Paris. Quai de la Megisserie, 4, Paris.

Trädgård: Trädgård:
Rue de Reuilly, 115 (Faub, St.-Antonie), Rue de Reuilly, 115 (Faub, St.vAntcine).
Odiinqar vid Verriiwes le Buisson, station Odlinqa»: vid Vel'riel'es le B,uisson,. station

rid Orsau-Banan och vid Antibes vid Orsay·Banan och oid Ant~bes
(Alpes maritimes), (Alpes maritimes).

KNAPPAR. LJUSVEKAR.

GRESLAND (CIN)BAGRIOT (A.)
B . t (F) [N O} ,/'t ' t t Guldmedalj' vid utställningen i Antwerpenaqrio : "') ejt. p« en" . l'1885. Specialitet: vekar för stearm JUs,

Heraldisk gravör, Bronsmedalj Nantes vaxljus bomullsvekar för vaxtändstickor,
1861,Silfvermedalj Mets 1861,lista medalj Place &Aligre 2, Paris.
London 1862,Medaljer i Dublin och Porto ~ ~ _
1865, lista klassens medaljer Paris 1867, ~---
Guldmedalj Havre 1868, Förtjenstrnedalj I F ARG.F ABRI~.

Wien 187?, S.iIfvermedalj Pari~ 1878. l JACQUES SAUCE' & Co
Pabrikation af knappar till - •

Livreer, Jagt-, Ordens- och Diplomat- Fem medaljer vid verldsutställningarne.

kläder F" h G Idf' f" till k.. k'ld't' '11' arger oc u ern issor or Iver-sars l ti ,', f
Militär- och embetsuniformer, I nrng af Tapet~r, Karmin a

stora nyheter fÖl' damer. Cochenille etc.
Rue S:t Denis 168--170. PARIS.I Boulevard de Charonne 133. PARIS.
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38 Medaljer vid expositioner i Frankrike och utlandet.
Verldsutställningen 1878, Silfvermedalj.

ENFER & SES FILS
Lag'ligt patenterade Mekanici.

PARIS. 10 Rue de Rambouillet 10. PARIS.
BLÅSBÄLG

oexploderbar och med dubbel bläster.

FLYTTBAR ÄSJA
med dubbel bläster, Roterande

balanspådrag.

Rör af olika slag.
GJUT JERNS UGN,

som lätt kan tagas sönder, med
l ti1\ 4 härdar.

SMIDESVERKTYG, NLNI.
Priskurant sändes på begäran franco.

G. HERMANN & DEBATISTE'S FÖRENADE VERKSTÄDER,
- GRUNDLAGDA 1830.

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

UPPFINNARE af maskiner för chokolad- Vid Verldsutställningen i Paris 1889: 2 Guldmedaljer.
tillverkning. 6 Hedersdiplom. 10 Guldme-
daljer: Paris 1867-78, Wien 1873, Phila-
delphia 187G, Bordeaux 1882, Antwerpen 1885,

Edinburgh 18GG.

Speciali tet: Maskiner för tillverkning af Chokolad,
Färger, Tvål, Tryckfärg, Glasmästarkitt.

Uppsatt mer än 1800 ehokoladfabriker och sålt Elfva tusen maskiner intill den
31 december 1886. - Illustrerade kataloger sändas gratis.
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H. BRISSARD
Förfärdigar maskiner att liniera och qvadrera papper.

Tre silfvermedaljer.
p ARrS. 101, Rue Claude-Decaen (Place Daumesnil). PARIS.

Pianofa brik.
Grundad 1807.

--c~-

PLEYEL,WOLFF & C:O,I
P.A.::EL I SJ•.

---->~0<W0<i}<---

Guld:n::l.edalj ..
Paris, Milano,

1827-34-39-44-1878. 1881.

Heders:n::l.edal j.
Paris, Ohilr, Antwerpen,
1855. 1875. 1885.

St,ora priset,
vid Verldsutställningen i Paris 1889.

--~--

Filialer: PARIS _.. LONDON - BRUSSEL.
---,+~--

På begäran sändes Illustr. Priskuranter franco.



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

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

VERKSTAD I.MANTES (SEINE-ET-OISE)

•
j

Leverantörer till

Konservatoriet,

;.'
\ I

I

I

Guldmedalj, Paris 1878.

Hedersdiplom
Antwerpen 1885.

Medaljer
vid alla utställningar.

oj

.;;; FranskaMusik-Akademien
'O
l:l

."S samt
S

Franska såväl som ut- Guldmedalj, Barcelona1888.

ländska regimenten. Hedersdiplom,Bologna1888.

Enda stora priset vid verldsutställningen i Paris 1889.
Förläggare af »ll1oniteur musical», tidning för militärmusik. - Denna publikation, som utgifves

00 sedan 1827, är den fullständigaste som existerar; den omfattar arraugementer af alla de stora mästarnes
lQ arbeten, orkestrerade af de mest framstående musikdirektörer,
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FABRIK FÖR· FERNISSOR.
Grundad år 1829.

SOEHNE~E
J. SOEHNEE

FRI~R:ES
efterträdare,

Inqenior, f. d. lätjttnge vid Tekniska Högskolan i Frankrike.
Bollore.Soehnee, måg och nuvarande innehafvare.

19 Rue des Filles du Calvaire 19, P AR I S.
Silfvermedalj vid utställningen i Barcelona, 1888.

Fernissor för bindning, imitation af marokin, träskulptur, lite.
Fernissor för målning med olja och vattenfärg.
Hvita, oföränderliga fernissor för trä, ben, elfenben, horn, etc. .
Ööfverträffliga fernissor i alla färger, mycket mjuka och starka, för metaller.
Fernissor för att efterlikna guld på koppar, silfver, etc.
Fernissor, som skydda metallerna, för optiska instrumentmakare och bronsörar etc,
Fernissor för bronsarbeten och konstsaker af zink.
Fernissor för fotografer.

anliga fernissor af alla slag, märke B. S.
-------------------------------- _._------------

FRANSKA VEKAR.
Fabrik vid jernvägsstation.

Firman JEUNET, grundad 1838.

JEUNET FILS
sin faders eftertrtidare.

ue de la Procession, 12 (Impasse Sainle Hlicile, 3bis).
PARIS.

åra vekar finnas hos alla kortvaruhandlare,
kommissionärer och specerihandlare.

Alla våra askar btira stämpeln
Jeunet inventeur.

FABRIK FÖR

P'OSITIV
AF ALLA SLAG.

Medaljer af l:a klassen
vid VerldsutställningMne i Paris.

Affären grundlagd 1840.

LIM ONAIRE FRERES & CIE.
ÅNGFABRIK:
PARIS,

16'6', Avenue Doumesnd, 166',
LONDON,

150) Great College St. Caniden Town.

Specialiteter för danslokaler och
marknader.
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lIJÖLGRYN. . PETITES AFFICHES.
HARTAUT CHIGLIONE. Förnämsta affischtidllillg,

Fabrik för utmärkta Mjölgryn.
Den äldsta vermicelltillverkning

i Frankrike.
Firmasi (j1'undad 1804.

10 MOlltee des Oarmelites 10.
LYON (FRANKRIKE).

FAJ ANS OCH PORSLIN.

VIEILLARD (JJ & CQ:
BORDEAUX (FRANKRIKE).

Stora medaljen vid Verldsutställningarne
i Paris, London och flera städer.

Porsliner: fina, hvita, tryckta och målade.
Flerfärgade Dekorationer under Emalj.

Emaljer i Relief. Husdekorationer i fajans.
77, Quai de Bacalan, Bordeaux.

Lager i Paris: Rue de Paradis, 40.

SA.C. G.'
Firnuni g1'lmdacl 1836.

Enda fabrikant af bästa metallringar
till Snörhål för Skodon och Korsetter,

af följande märken: I

rJ
--~-----------~

.. C. Z. II CIN af jern. I A;-j.'
T.~. G.B. C,.P. ilIlC. B. L. I B. I LeJonLjI'L2C. H. A 112. Fjäril.

T.etC. A. I --

. '" ~
Äfvensom ringar till Adresslappar, Pres-

senningar, Tält, Damasker etc. I

SAND OCH SANDSTEN
FÖR GLASBRUK.

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

GRUNDAD 1612.

Officiel ti llkännagifvare af alla juridiska
och legala rättsannonser ; meddelar
alla tillkännagifvanden om konkurser i
Seine-departementet. Innehåller an-
nonser särskildt om egendomar och
gods att köpa och hyra. - Vidare om
alla slags Låne-transaktioner, Ofver-
tagande af affärer, Platssökande och
Platstillbud. Annonspris 25 centimes
raden. Prenumerationspris för utlan-
det: helt år 56 fr.; halfår 29 fr. 50;
qvartal 16 fr.; för en månad 7 fr. Be-
loppen böra franeo insändas i Postan-
visning till Mr Jules Sommervogel, Sty-
relsemedlem, Förutv. adress: Rue Jean
Jacques Rousseau 41. Numera: Ru
Montesquieu 2. Paris.

Fransk Modclournal
"LA MODE FRANCAISE", ,

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

Journal för Familjemoder och Mönster
teckningar. Moralisk litteratur, kåse
rier rörande god ton och lefnadssätt
tankespel, under medverkan af D:
Phlipps, i förening medkorresponden
med abonnenterna. Atta stora sido
text och illustrationer. Nva och ele
ganta mönster. Kolorerade planeher
Pr år 29 fr. i postan visning. till lVI
Orsoni, Direktör. Försäljning af kli
cheer och gravyer,

INSTRUMENT (lIUSIK.).
ORGELBOLAGET

ALEXANDRE pera & fils
Medaljer vid alla exp os ition er ..

Guldmedalj i Paris 1889.

Rue de Richelieu, 106. PARIS
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ORGELFABRIKANTER.
ORGELBOLAGET

ALEXANDRE pera & fils +
Medaljer vid alla expositioner.

Guldmedalj i Paris 1889.

Rue de Richelieu, 106. PARIS.

K ONTR OL L· APP ARA T ER.
RICHARD FRERES.

illverk are af Kontrollapparater, Leve-
rantör till staten Stora priset vid Verlds-

expositionen i Paris 1889. Impasse
Fessart, 8. Paris.

DROGUER.
esault. Droguer 'för destillatörer och

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

PERGAMENT.
lercier fils (f, d. firma Lof'e b ur e ).

Tillverkning af pergament och velin
för skrift, tryck, målning, bindning och
spinneri. Åsneskinn för portföljer,
kalfskinn för trummor; etikettlappar
försedda med snörhål, blanka och
tryckta. Medaljer vid utställningarna i
Paris 1855, 1867, 1878, Rue du Som-
merard 1. Paris.

FÖRLAGSBOKHANDLARE.

ELAROQUE (H).
okleverantörer till Utrikesdepartementet.

Bokhandel och Antiqvariat.
Månatlig katalog, sändes franco.

Uppköper boksamlingar.
Quai Voltaire, 21. PARIS.

PIPOR.
urand. H., Rotpipor, snusdosor,
kuverts, inläggningar, ben och buxbom.
Fabrik i St. Claude (Jura) och affärshus
i Paris. Rue Saint-Martin, 257. Paris.

lUILITÄR.EKIPERUG OCH ]11·
LIT ÄR.FÖ RN ÖDE NHET ER.

Societe Generale de Four-
nitures rnilitaires.

Kapital 10 millioner.
F. d. firman

ALEXIS GODlLLOT [N. C.]

Alla fö"nödenheter för arme er.

Artillerimateriel, uniformer. .hufvudbe-
täckning, skodon, för-nöden heter för
ekipering, för fältläger, för hästar och
ambulanser, tält, fältflaskor, grytor,
flaskfoder, bårar, sjukbäddar, häst-
bårar o. s. v., kaskar för militärer och
brandsoldater, järdiggjo1'da kläder,
skodon for civila.

Leverantör till Gendarmeriet, Republi-
kanska gardet och Sapörerna.
Hufvudkontor och depöter.

Rue Rochechouart 52, 54,61, 65, Paris.
Gerfeeri St-Ouen (Seirie), ehemin de la

Öhapelle.
Bordeaux: Boulevard de Begles, 33.
Toulouse: 16, r. Pouzonville.
Algeriet: Rue de Colons, 19 i

Mustapha, Algeri.

METALLPENNOR.

J. B. MALLAT
H. MALLAT Fils Efterträdare,

Uppfinnare och tillverkare af
oföränderliga pennor, penna med dia-
mantspets.: stålpennor och förnicklade

pennor, utmärkt qvalitet.

KROKPENNOR, extra rapide,
rekommenderas särskildt.

Bronsm.edalj vid utställningen 1844. Silf-
vermedalj 1846. Silfvermedalj ]849. Pris-
medalj, London ].851. 2:a klassens medalj
1855. Bsonsmedalj 1867. Bronsmedalj
1878. Anvisning på bronsmedalj, Amster-

dam 1883.
Boulevard de Strasbourg 30. Paris.
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VAGNFABRIKANTER.
Million, Guiet [N. C.J et Cie.

Hedersdiplom och första medalj vid
de förnämsta utställningar. Utom
täfling i egenskap af jurymedlem vid

(förenade firmor) utställningarne i Paris 1872, Phil a-
G LANDRIN' h f delphia 1876 och Paris 1878. Jury-. , mne a vare. president vid verldsutställningen i

Specialitet: Runda papperstallrikar, fyr- Paris 1889.
kantiga af hvitt musslin för konditorier Avenue Montaigne 38, 60, 62 och 95.
och i olika färger. Cigarrkoppar. Alla __ __
sorter~ spetspapper. Bakåtvikta spets- JUVELERARE.
och sidenblomsterhorn. lVIanchetter.1
Kruspapper för fårlår och skinkor Små Ferau<l et Rousse"t. Delar af
fat för glace. ' I ädla metaller för juvelerare och gul?-
R S·t D . 183 PARIS I sm~der. 167 och 169 Rue Sot Denis,ue . ~nIS,. .' Pans.

FERNISSOR. II
Soehnee, J., f. d. Soehnee Fveree. Nu-

varande egare Bollore-Soehmee, måg
och efterträdare. Fernissor för imita-
tion af marokin, för elfenben, fernissor
för metall, oljemålning, fotografi och
konst. Utmärkelse vid alla utställ-
ningar.

19 Rue des Filles du Calvaire, Paris.

SPETSP APPER.

PERREIN & NIVET

CiGARETTPAPPER.
< LE BOSSU >

< PAPIER L'APPRENTI >

Cigarettpapper.
MIANCE-RENAUT

Paris. Rue de Ohaäteau-Landon 10.

F~rån England.

PARKEN, SON & RAYMENT IJIJOPTIMUSIJIJ•
FABRIKANTER AF

KAMEROR, OBJEKTIV I OPTISKA
OCH FOTOGRAFISKA ARTIKLAR. OCH

PRISLISTOR SÄNDAS GRATIS: I VETENSKAPLIGA INSTRUMENT.
RABATT FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE.

99, HATTON GARDEN. LONDON

FÄRGER.

HOLZAPFEL (M) & 00
Newcastle on Tyne äfven

Cardiff, Liverpool, Glasgow, London.
Tillverkare och ende egare af

The International & the National
ANTIFOULlNG COMPOSITION

(Bottenfärg för fartyg)
särskil.dt egnad och antaget ror Öst~rsjö-och
NordsJökusterna samt allmänna trader. Till-
verkare af Genuine »Rahtjens- Patent Com-
position enligt originalrecept.

STENKOL.
EVANS & BEV AN.

Egare af kol och antracit, »Seven
Stars» för kalkbrännerier, smält-
ugnar, kaminer, bryggerier o. s. v.
Exportorter : Swansea, Briton Ferry
och Port Talbot. Telegrafadress :
»Bevan Neath».



Utländska Annonser. 53

BUTE DOCKS, CARDIFF.
Egare .
Ordförande
Generaldirektör

.• BUTE DOCK-BOLAGET.
THE MARKISEN OF BUTE, K. T.
SIR WILLIAM THOMAS LEWIS.

Beskrifning äfver dockorna:

i Yta i II_Djupet och lägsta vattenstånd.
D ockans namn etc. I -

i~es"1 Flod. Ebb.

Vestra Bute-dockan . I 19+ : 28 fot 9 lin. (eng.) 18 fot 9 tum (eng.)
Östra Bute-dockan . I 45~ i 31 > 9 » 21 » 9 >

Roath Bassin i 12 '135» 9 » 25 > 9 >
Roath Dock I 33 I 35 » 9 » 125 » 9 >
Timber Floats . . . .' . .. 28 I - Sex till åtta fot.
Torrdockor och flytande dockor { N~o til!gä~gliga och ytterligare en und.~r byggnad,

:nagra l stand att reparera de allra storsta skepp. ,

Bute dockorna äro försedda med maskinerier och inrättningar af yppersta och'
bästa slag, transportabla rälsbanor och flyttbara kranar äro i bruk, hvarigenom
kol, jeramalmer m. m. kunna in- och utskeppas genom två eller flere luckor på-
samma gång.

Roath Dockan, som öppnades den 24 Augusti 1887, kan mottaga äfven de allra
största fartyg och har utmärkta beqvämligheter för import- och exporthandeln.
London and North Western, Midland och Greath Western Jernbanorna, tillika med
de lokala banorna, hafva direkt förbindelse till fartygets sida. Der fins cirka
7,000 fots kajsträckning med stor bredd, passande till brädgård etc., samt upplag
af annat gods. Magasin och skjul äro uppförda för förvaring af lifsmedel och andra.
värderika artiklar.

Cardiff är den tredje största hamnen hvad beträffar antal klarerade skepp och
den första hamnen i verlden för kol utskeppning.

Tons .
. Importen 1888 vid Bute Dockorna. 1,300,748.
Exporten .1888 vid Bute Dockorna. 7,968,054.

Dockafgifterna vid Bute dockorna äro mycket under de engelska hamnames
medelpris; och då fartygen alltid kunna förskaffa sig en utgående last till nästan
hvarje hamn i hela verlden, utan att byta om docka, äro fördelame iögonfallande.
Cardiff är den naturliga hamnen för Birmingham och Midland Districtet, och Bute
Dock-Bolaget är i tillfälle att mottaga, magasinera, lemna garantibevis för och be-
fordra hvarje slags gods som adresseras till dem för utskeppning eller lossning.

Observera. -
Bute Dockorna äro de enda dockor belägna inom staden Cardiff.
Fartyg som begagna Bute Dockorna bespara derigenom sina egare och kap-

tener den tidsförlust, som orsakas af färder mellan fartygen och köpmännens samt
skeppsklarerarnes kontor, banker, tullhus, postkontor m. m. då alla dylika lokaler
äro närbelägna Bute Dockorna.

Fullständiga upplysningar om alla detaljer lemnas med nöje om man adresserar
sig till The Bute Docks Company, Cardiff.



Vinst till de försäkrade utdelas årligen.ai

"fil.. ::...,
;fII ofIJ CI].. CI]tO c:- CIl

"., lrJ
CD 113 S
" .J4'O

= :Qt:O...,- ;JZJ-fIJ f>.
5c: e,..,.;: :0 ;g- ~fil-;; e-a IJ.,-=

c:
fil-::I

STOCKHOLM
.t~ktieegarnes utdelning nr egränsa.d.
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Så långe resercfonden. icke uppgår till en million, erhålla aktieeqarne

endast 24,000 kronor,
medan försäkrln1;stagarnes vinst 'alltmera ökas och nu stigit til1jlera

gånger aktieegarnes utdelning:
De förs ••k-ade ern t Ho .

.............................. Kr. 22,233: 67

•.•.••••••••••.•.••.••.•.•.•.• » 47,104: 96

•.•.••••••.•.••••••.••••.•.•.• » 65,218: so

lQ,2M: 77.

föl' år 1883

» " 1885
» » 1887

<n » I ~

Sammanlagda utdelningen under de senaste
sex åren:

Till aktieegarne ;............. Kr.
» de försäkrade ,................. »

144,000: 00

315,972: 89 •

t;
:; Exempel: En S6-åring, försäkrad 187S, erhöll af 1888 lrs vinst, a

"IllI=: vid försäkring med premier på lifstid eller 90 år: r= en direkt premienedsättning af 28 procent; ::•• vid försäkring med 20~årigpremiebetalning: i
en direkt premienedsättningaj 37 procent; 'i

:; vid försäkring, der kapitalet utbetalas vid 65 ål' eller förr vid dödsfall: So
..c en direkt premienedsättning aj' 47 procent, =-
CD o"5 Hu1'vvdlcontor: '31~, > msgatan ,j ~l! 'r. I, . Be \ T leran 337 .••
~ Ardelftingskontor. GI ef· Grefve C. Wirsen. Riddarhustorget 13. Allm le!. 2017. ~

..••
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- Mekaniska Verkstads-Aktiebolag - 8

Stockh lID~
som erhöll Mgsta. belöningen pä 1888 års utställning i Köpenhamn, 8

rekommenderar sina tillverkningar af

Åzlgmaskmer
af alla slag och storlekar.

Ångpannor
af alla konstruktioner.

Sågramar
af en alldeles ny konstruktion för begagnande af tunna blad.

Maskinerier iII Qvafnverk
efter nutida fordringar.

Pannor för Trämassefabriker,
.Ä.nghammare,

Dubbelverkande Blåsmaskiner ,
Byggnadsgjutgods,

såsom Kolonner, Balkonger och Trappor,
III uminatiollS kamin er~

Spislar och aminer
af nyaste modeller.

Trädgårdsmöbler m. m.
Prisuppgifter och kostnadsförslag lemnas ornedel-

bart efter förfrågning.

J. & G. G. Bolinders Mekaniska Verkstads-Aktiebolag,
STOCEHOI..M .•

10 KaplansbaeJcen 10.



·Hrr Landtbrnkare och Mejeriegaref
Ötver sk e Nyheterl

,[

De Lavals
Kontinuerliga Kerna,

som inom kort utkommer i
marknaden, bereder ett fint,
välsmakande och hållbart
smör omedelbart efter separe-
1·ingen.

"'''("
Ängturbinseparator E I med

KontVnuerlig Kerna,

De Lavals
Kontinuerliga Kerna

kan med lätthet apteras till
De Lavals separatorer för
maskinkraft och ångturbin-
separatorerna.

De Lavals
~<>:n.1i1.:n.uer1iga~er:n.a

är oöfverträffad ienkelhet ikonstruktionen och lätthet i skötseln. '

Pasteuriserings- och kylapparat af ny, sinnrik konstruktion
utsläppes med snaraste i marknaden.

Vidare upplysningar lemmas af

Akt iebolaget Separator
S"tookhol..m.



Redaktör och Utgif'va.re: FR. THIOF BliILLBERG.
DyrA ocn expedition: Drott'nvnggatan 4:8, Hr.1'PP. AlIm. Telefon 614'7.

PostuppJaglin:
(enllgt otl'icieTla uppgifter).

1888 d. 31 dec.: 1,7rJO; 1889 d. 31 mara: 6s 201;' d. 30 juni: 7,280; d. 28 DOV. 7,630 ex.
Hela upplagan (d. 28 DOV. 1889); 11.1000 exemplar.

IDU' ,
"damernas egen tidning",

Som tidningens läsarinnor sjelfva älska att kalla densamma, är den enda i sitt slag
i landet och har, såsom synes af ofvanstående siffror, under den korta tillvaron af
två år vunnit en aUdeles ovanlig. jl'amyång. Af hela den svenska tidningspressen
har Idun ock gång på gång erhållit de enhälligaste lcford,

Upplagan befinner SIg i ständigt stlgande och tidningen är med all säkerhet
för närvarande

den zn.st l" s a. eidni,=.g
inom Iruntimmersverlden. Följaktligen måste Idun också anses som

det. allra veraaznn:t.a.s'te anDOnsozoga.z:L
för de affärer, som med sina annonser vilja träffa qoinnorna och hemmen. Den iiI'
ock en jemförelsevis m.ycket billig annonstidning, emedan annonserna, med den
vackra uppsättning de erhålla och den vårdade utstyrsel tidningen har, behöfva
blott ringa utrymme .rör <ltt" dock falla i ögonen. Annonserna illustreras ock, om
så önskas.

Som bevis på att affärsverlden börjat inse det stora värdet af ldun som
annonstidning kan meddelas, att annonserna under år 1889 vuxit från 4 il. 5 spalter
till 18 il 20, livadan tidningens sidcantal måst ökas från 8 till 12.

Idun kottar med. 52 n:r på året endast

l kr. rör qvartalet och 4 kr. rör helt Ar.
Annonspriset (absolut lika för alla): 25 6r. pr Tad (rabatt endast vid årsackord),

__ So vidaro eida.n 1 i annoDeafdelniDQ'on! __



Lud igsb r s . . tads AktiebolalJ
Stockholna.,. r

. Telegramadress: LUDWIGSBERGS, Stookholm,
Försäljningsmagasin: Stora Nygatan 33, Stockholm. . l

Rekommenderar sina prisbelönta, patenterade i in- och utlandet
välrenommerade tillverkningar af 'l

PUMPAR
till 'Iattenlednln~ar,eldsläokning, tndusirlel« beho] samt olika ändamål.

Yiirmeledulugs- och Yenttlatlonsa parltter,
särskildt Varmlufts-värmeledningar enligt Prof. . E. Cederbloms

patenterade, allmänt spridda. och under läng tid bepröfvade, konstruktion
samt Ang- & Varmvattens-värmeledningar.

Byggnads- & Handels-Gjutgods.
::mt.I:as:k..:l:n.forD1ad.1i G-j u1iIr;Ods .•

GULDMBDALJ BARCBLONA 1888.



Dörrstängare.

IUMA PETERSON
Lager af:

Kemiska, Farmaceutiska; Fotografiska och
Sjukvårdsartiklar.

Specialitet:
Vattenfiltrerapparater, Cheavins ueridsberömda. sjelfren-

sande filtra) prisbelönta i nya och gamla verlden,
n:r 000 00 O 1 2 3 4 5
eller A B C D E F G H

rymd cirka 1 :!.4 4.3 6 8.7 10.5 13 20 kannor
st. 15 1822.50 3040 50 60 80 Kr.

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

N:o 9 filtrerar cirka 400 K:nor per dag st. 140 Kr.
o 10 "600 » » 200 »
»11 l>. » 1,000 »" » 240 »
» 12» »1,200» »» 280 »0
» 13 » 1,800 » » 360 y, o

N:o 13 är det filter, som användes vid Apotekarnes uai-
tenfabrik i Stockholm.

Krönta Handels-Vågar.
1 3 5 10 15 20 kilo,

st. 11 12 13.s0 16.25 20.50 24 kronor.
Med 1 marmorskifva 1..0 mera.
Vigter af jern och messing.

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

Bell Telefon 857. Allm. Telefon 6999.

NUMA PETERSON,
Kongl. Hofleverantör.

32 Haznngatan 32.
2
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c. AHLBERG &. C:o
Rullgardinsfabrik.

Sveriges äldsta, bäst rennmerade Rullgardins~abrik.
Kontor och Fabrik:

~ >

38 Tegnergatan..'
\

'j

Försälja i parti

oljemålade och transperanta

RULLGARDINER .
. . Eget patenteradt Rnllgardinstillbehör

. af ny konstruktion
,

. fnllt jemförligt med de s. k. Amerikansk~.
, .

Order å såväl vanliga Skyltgardiner som
konstnärligt I utförda sådana mottagas.



- XIV-

MYRSTEDT & STERN,
Kongl. Hofleverantörer,

N:o 11 Drottninggatan, Stockholm,
rekommendera förutom sitt stora lager af

Mattor, Möbeltyger,
Gardiner, Stores, Portierer,

äfven vår nya afdelning för

Amaublamant & Daoorationd
iii i samma lokal och under ledning af Herr H. van Rijswijk,

g och inbjuda vi till ett besök uti vår

1 U"tställning af
O.:a Etun-lsin teriörer,! hvarest vi städse komma att hålla ett urval af

ut 40 a ÖO stilriktigt möblerade rum,
Pt
~ hvilka genast kunua levereras.

~ Vi uppgöra kostnadsförslag och lemna ritningar
3. till hela våningars :Möbleringoch Dekorering efter nyaste
M modeller och nutidens smp,k., . .
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Register
öfver de i adresskalendern upptagna annonser.

(De romerska siffrorna hänvisa till de blå aunouserna.)
Accidenstryckeri ;....................................................... 51.
Advokater ~ XII, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Ahlberg, C. & C:o Rullgardinsfabrik (i slutet af boken) XIII.
Aktiebolaget Stockholms Bryggerier 53.
Almgren, Wilhelmina, Fru, Guld-, Silfver- & Silkesbrodös 22.
Annonser, utländska 55-63.
Artificiella blommor 23.
Aseptinfabrikater 46, 50.
Askfabrik - se A. L. Normans å främre permens innersida.
Badhuset, Stora, i Stockholm 13.
Bandager och Bråckband (se äfven Numa Peterson efter kartan i texten) 21.
Beck, F. & Son, Bokbinderi 35.
Becklin, Oscar, Elite Pomada & Elite Tandelexir 39.
Bergström', Paul U., Skrädderi- & Herrekiperingsaffär 49.
Billström, Rud., Blomsterhandel 30.
Björklund, Rud., Tapetmagasin 24.
Björling, J. Alf., Gustafsbergs porslinsfabriks minutförsäljning 34.
Blanksmörja .'...... .. 28.
Bleck- och Plåtslageri bolag, Stockholms nya :......................... 31.
Blomsterhandel 23, 30.
Boije, C. O., Lärftkramhandlare 25.
Bokbinderiarbeten .. : XI, 35, 48, 51.
Boktryckeri å främre permens innersida.
Bolindars Mek. Verkstad ...............................................................•........ å kartan.
Brandförsäkringsbolag (se äfven Fenix å extra bladet, kartong) III, VI.
Brodös, guld-, silfver- '....... 22.
Bronsarbeten 26.
Brädgårdar 18, 19.
Bryggerier, Aktiebolaget Stockholms 53.
Byggnadssmide 19,21,26.
Byggnadsspik . ".:' 5, 19.
'Carl berg, G., Travaruhandlare 18.
-Cement :................................................... 5, 19.
Oentral-Tryckeriet å främre permens innersida.
(Cigarrer & Cigarretter , 45.
DamfriserSalong, Erique Sjöberghs :............................. 39.
Damtidning, Svensk 43.
Decoratorer (i slutet af boken) XIV, XV.
Drags Aktie-Bolags Yllefabrikater 32.
Dnfva, C. F., Kemisk fabrikör 28.
Dörrstängare - se Numa Peterson efter kartan i texten.
Eau de Cologne tillverkning & försäljning 28,29,50.
Economic, Brandf6rsäkringsbolag i London.............. VI.
Ekdahl, A W., Pianoexposition och försäljning 50.
Elektricitetsbehandling 13.
Elektriska apparater tillverkas 16.
Elite Pomada & Tandelexir 39.
English och Scottish Law, Lifförsäkringsbolag VI.
Eriksons, J. E., Mek. Verkstads-aktiebolag 15,16.
Express, Svenskt Aktiebolag i Göteborg IV.
Expressbyrå, Stockholms 2,3.
Farmaceutiska Artiklar - se Numa Peterson efter kartan i texten.
Fenix, brandförsäkringsaktiebolag (kartong) extra blad.
Feychting, G. R., Jernkramhandel 21.
Fernisafabrik ....................•................................................. i ••••••••••••••••••••••• vm.



Flyttningar verkställas af Stockholms Expressbyrå 2, 3.
Foderkakor, Linfrö-, Raps-, m.. f1. - se Wahlin & 0:0 5.
Fotografiska Artiklar - se Numa Peterson efter kartan i texten.
Fredriksson, Emil .. 46.
Fruntimmershårarbeten :. 39.
Fylgia, olycksfallsförsäkringsaktiebolaget (kartong) extra blad.
Färgeri 36.
Färgfabrik och Fernissor VIII.
Förtenning ,.. 31.
Gahns, Henrik, Aseptinfabrikater ,... 46.
Gas-, Vatten- & Afloppsledningar verkställas 16, 17, 26.
Gaturenhållnings·föreningen, södra . 4.
Glasförsäkringar (kartong) extra blad.
Guilletmots, Louis, Tändstickor 22.
Guld· och Silfverbrodös 22.
Guldlister.................................................................................................. 20.
Gustafsbergs Porslinsfabrik : ..: .:':':': 34.

» »mlllutforsalJnlDg 34.
Gymnastikanstalt 13.
Gödningsämnen, Artificiela, - se Wahlin & 0;0 ; :.............................. 5.
Hagerlöf, S., Behandling af ömma fötter 47.

~::~~~~~r::~lg~~~~~.~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· 'VI, v~i:
Hellberg, Carl V., Juridisk affärsbyrå 6.
Hennings & 0:0, 'I'rävaruaffär' 19.
Herlitz, L. J., Jur. Affärsbyrå 10.

~:~~~~~pp'~n~s~~i~å'~;i' ..:: .: .: ..:: ...:': .: :.:': :.': :: : ..: .:': :..: .: : ': ': ~~:
Hollenius, J. F., Juridisk Affärsbyrå 7.
Hultman, J oh. & O:s, filial 40.
Höganäs eldf. tegel, lerkärl & rör - se Wahlin & 0:0.................................... 5.
Idun, tidning f. qvinnan & hemmet å kartan j mode- och mönstertidning l.
lllumiuationskaminer, Bolinders å kartan.
Inkasseringar verkställas XII, 6, 7, 8, 9, 10,11.
Jacobsen, Oarl & 0:0 se före kartan efter gator och gränder.
Jacoby, G. L., Kirurgisk Instrumentmakare 21.
Jernkramhandel . 2l.
Juridiska uppdrag utföras XII, 6, 7, 8, 9, 10, Il.
Kreding, F., Kgl. Hof-Skräddare :............................................................... 24.
Kakelugnar IX, 33, 34.
Kakel ugns fabrik, O. A. Petterson & 0;0 IX.'
Kalkbruk, Karta & Oaxens 42.
Kaminer och spisar, Bolinders å kartan,
Karta & Oaxens kalkbruk... 42.
Kautschuksarbeten 37.
Kemisk tvättanstalt 36.
Kemiska reagenser & utensilier - se Numa Peterson ". efter kartan i texten.
Keruor, De Lavals kontinuerliga å kartan.
Kirurgisk Instrumentmakare )............................... 21.
Klint, Bernhardt & 0:0, Färgfabrik VIII.
Klädesförsäljning från Drags Bolag 32.
Knappfabrikanter ,..... 26.
Konfektyrer.............. 40.
Konst-, Skönfårgeri & Kemisk Tvättanstalt 36.
Korkfabrik : , 38.
Kraftfoderämnen - se Wahlin & 0:0............................................................ 5.
Kuntze & 0:0 37.
K~pm~nsbyrän, Svenska ...•.. XII.
Korsnar 38.
Lacave y O;a, Vinhandlare 14.

5
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La Fleuriste, Blomsterhandel... 2'3".
Lifförsäkringsbolag: English & Scottish Law VI.

Skandia '" extra blad.
Svea III.
Thule å kartan,

Liktornar, kylknölar m. m. botas · ·.. · 47.
Liljeström, Axel, Inkasso- och Juridisk Affårsbyrå 11.
Lind, J., Pappershandel en gros 27.
Lindmansson, J. A. V., Bokbinderi XI.
Lindgren & C:o, C. A., Vinhandlare 54.
Liniering verkställes 35.
Lithografisk anstalt - se Normans å främre permens innersida.
Lndwigsbergs verkstads aktiebolag å kartan.
Lundström, Joh. & C.o V.
Lädermosaik och läderplastik .. 35.
Lärftskramhandel 25.
Magnusons korkfabrik 38.
Maltdrycker :..... 53.
Maltknranstalt, Stoekholms '.. X.
Mannheimer sje- & Återförsäkringsbolag :............................ VI.
Maskiner, å kartan; !ö"e kartan, efter gator och gränder; 44.
Massagebehandling.. 13.
Mattor & Möbeltyger (i slutet af boken) XIV.
Mekanisk snickerifabrik 4~.
Mekaniska Verkstäder (se äfven Bolinders å kartan) .' 15, 16, 17,26.
Metall- & Messingsarbeten 17, 26, 52-
Minuthandelsföreningens Pensionskassa ,.... 12.
Mjölmärkena Tre ax, Drufvan, Ornen och Bertheim - se Hauffman VI.
Mode- och mönstertidning, Iduns l.
Munksjö Papp - se Wahlin & C:o 5.
Munktells lokomobiler och ångtröskverk se före kartan efter gator och gränder.
Myrstedt & Stern (i slutet af boken) XIV.
Möbleringsaffår (se äfven J. Leja å kartan) i slutet af boken XIV, XV.
Neumiillers Bryggeri .. 53.
Nordstjernan, Teknisk fabrik...................... 50.
Normal Ylle-Underkläder. 40.
Normans, A. L., Boktryckeriaktiebolag å främre permens innersida.
Norra Renhållningsaktiebolaget 41.
Notarius Publicus, L. G. Herlitz 10.
Niirnbergs Bryggeri 53.
Nycander & Fahlcrantz (privat jurister) :............................................. 10.
Oaxens kalkbruk 42.
Oljor - se Wahlin & C.o 5.
Olycksfallf6rsäkringsbolaget Fylgia............................................ (kartong) extra blad.
Olycksfallf6rsäkringsbolaget i Winterthur VII.
Palmquist, C. J., Plåtslagare 3I.
Papp - se Wahlin & C:o 5.
Pappersaffår en gros, J. Lind..... 27.

~:f~t:~h~~d~i':.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::':::::::::::::::::::::::::.~~.'..~~'..39, ~:
Pensionskassa, Minuthandelsföreningens 12.
Peterson, Numa se efter kartan i texten.
Petterson & C:o, C. A., Kakelugnsfabrik IX.
Pianoexposition och försäljning ·.. · 50.
Pihl, Carl, Agent 45.
Plåtslagare 31.
Porslinsfabriker & handel 33, 34.
Portfölj fabrik v••••.•••••••••••••••••••..•••••••....••••••••••••••••••••••••• XI, 35, 48.
Pressenningar - se Wahlin & C;o 5.
Pumpar till vattenledningar m. m. - se Ludwigsbergs verkst.-akt-bol. å kartan.
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Pyrotypie .. 19.
Ramstedt, R W., J:r, Klädesförsäljning 32.
Renhållningaktisebolaget, Norra................................................ 41.
Ringledningar 16, 17, 26, 37.
Risacks f. d., Konstskönfärgeri & Kem. Tvättanstalt :.................................... 36.
Rocamora, I. R., Maskinagent 44.
Rullgardinsfabrik, O. Ahlberg & 0:0 (i slutet af boken) XIII.
Räknebyrå, Rubenson, R,' Prof. , 11.
Röhman, J. W., Advokatbyrå 8.
Rörstrands Porslinsfabrik. 33.
Samuel & 0:0, Skrädderi-Etablissement ......20.
Sandberg & 0:0, J. A., f. d. Risacks ;.......................... 36.
Schiött, Th., Blomsterfabrikant 23.
Sellin, I., Advokatbyrå..................... 9.
Separator Aktiebolag , å kartan.
Sjukvårdsartiklar - se Numa Peterson efter kartan i texten.
Sjöbergh, JjJrique, Damfrisersalong , 39.
Sjö- och Aterförsäkringsbolaget Mannheimer - se Hauffman ..•.......... VI.
Skrädderi-Etablissement 20, 24, 49.
Skyltar, Emaljerade 44.
Skyltgardiner, O. Ahlberg & 0:0 (i slutet af boken) XIII.
Slåtter- och skördemaskiner (se Wahlin & 0:0) 5.
Snickerifabrik, Mekanisk , 49.
Spislar & Kaminer, Bolinders å kartan.
Sporrong & 0:0, O. O., 26.·
Statlander, R V., Bokbinderi och accidenstryckeri 51.
Stenkolshandlare V.
Stickmaskiner......... 15.
Stil- & Stereotyp- Gjuteri - se Normans å främre permens innersida.
Stockholms Budhus-Aktiebolag .. 13.

» Bryggerier, aktiebolaget ,.......... 53.
Expressbyrå 2, 3.
Maltkuranstalt ;.................... X.

» Nya Bl.eck· & Plåtslageribolag 31.
Stämplar af Kautschuk .- se Normans å främre permens innersida.,
Subversiv för liktornar m. m. 47.
Sundström, Fredr., Mek. Snickerifabrik 49.
Svea, Brand- & Lifförsäkringsbolag III.

~~:~~~aD~~id~i~~y~ån .. .:': .: .: ::::: .i.:':.:::'.:::::::::::.:::::.:::::::::::::::X!~:
Svensk Express, Göteborg IV.
Säckar, se Hauffman ;. VI.
Sängklädersaffår & Sängar (i slutet af boken) XV.
Söders Nya Guldlist·Aktiebolag............................ 20.
Södra Gaturenhållningsföreningen 4.
Tabell- & Räknebyrå. Prof. R Rubenson ...........................•......................... 11.
Tandelexir 39.
Tapeter & Bårder 24.
Tegel & lera, eldfast, ._ 5, 19, 34.
Thule, Liff6rsäkringsbolag å kartan.
Tjulander & 0:0, Vinhandel 27.

R~lf:~;il~~t~~"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:::::::::::::::::::::::::::::::::l~:~g:
Tvättanstalt, Kemisk, .............................•....................................... 36.
Tändstickor , 22, 45.
Uniformseffekter.. 26.
Utländska annonser , 55-63.
Wahlin & 0:0 . 5.
Vatten" Gas- & afIoppsledningar 16,17,26.
Vattenfiltrerapparater (se äfven Numa Peterson efter kartan i texten) 37.



Wenngren, P., Mek. Verkstad 26.
Vidinghoff, Gösta, Generaldepöt för Normal Yllebeklädnad 40.
Wiklund, W., Metallfabrik & Mek. Verkstad 17.
Viner & Spirituosa : : ~ 14,27.
Winterthur, Olycksfallsförsäknngsbolaget 1, ...••••••............ . VII.
Wiren A. G., Parfymfabrik 29.
Vågar: vigter & målkärl (se äfven Numa Peterson efter kartan i texten) 52.

Carl Jacobsen.& C:o, före kartan efter gator och gränder.
Värmelednings- och ventilationsapparater. - se Ludwigsbergs verkst.-akt.-bol. å kartan.
Ylle-Normalunderkläder 40.
Zamore, H., Pelsvaruhandel 38.
Åkerberg, J. E. & Hellström, Koppar-, Messing- & Metallhandlare 52.
4,kerlunds Etablissement (å sista permens innersida)..................................... XV.
Angmaskiner, Bolinders (å kartan) 16.
4,ngsprutor och ängpumpar - se Ludwigsbergs verkst.-akt.-bol.. il. kartan.
Angturbinmejerier - se Separator å kartan.
Åskledningar .'..... 17.
Återförsäkringsbolaget Mannheimer VI.
Oberg, Joh. J:r, Lärftkramhandlare .. ....•.... 25.
Orbyhus ängsågs lager... 18.

----@j-----

Utländska annonser.
Affischtidning 60. Ljusvekar 55,59.
Alexandre pere & fils, orgelfabrik ÖO, .61. Mallat, J. B., metallpennor 61.
Bac, G, fabr. för metallringar till snörhål 60. Maskiner för liniering och qvadrering af
Bagriot (A.), knappfabrik 55. papper 57.
Blomsterhandlare 55. Maskiner för tillverkning af ehokolad 56.
Bokleverantörer 61. Mercier fils, pergamentsfabr. _ 61.
Brissard, H., maskiner för liniering m. m. 57. Metallringar till snörhål 60.
Bute Docks, fartygsdockor i Cardiff...... 63. Miance-Renaut, cigarettpapper ö2.
Cigarettpapper 62. Million, Guiet (N. C.) et C:ic, vagnfabr. 62.
Delaroque, (H.), förlagsbokhandlare 61. Militärekipering m. m 61.
Droguer för destillatörer m. fl 61. Mjölgryn 60.
Durand, H., pipor m. m............•....... öl. Mode-journal, fransk 60.
Enfer & Ses Fils, mekaniei 56. Orgelfabriker 60, 61.
Evans & Bevan, stenkolsegare 62. Parken, Son & Rayment »Optimus» 62.
Evette et Scheeffer, musikinstrumentfabrik 58. Pergamentstillverkning 61.
Feraud & Rousset, juvelerare 62. Perrein & Nivet, spetspapper m. m 62.
Fernissfabriker ,....................... 59, 62. Petites affiches, affischtidning 60.
Fotografiska artiklar 62. Piano fabrik 57.
Fröhandlare 55. Pipor, snusdosor m. m ' 61.
Färgfabriker 55, 62. Pleyel, Wolff & C:o, pianofabrik 57.
Gresland (C:in), ljusveksfabrik 55. Porslins- och fajans fabrik 60.
Hartaut Chiglione, mjölgrynsfabrik 60. Positivfabrik : 59.
Hermann (G.) & Debatiste's förenade Richard Freres, kontrollapparater 61.

verkstäder : 56. Sand och sandsten för glasbruk 60.
Holzapfel (M.) & C:o, bottenfärg för fartyg 62. Skrifpennor 61.
Instrumenter, optiska och vetenskapliga 62. Smidesverktyg, blåsbälgar m. m 56.

musik- .... 57, 58, 59, 60, 61. Societe Generale de Fournitures militaires 61.
Jaques-Sauce & C:o, färgfabrik 55. Soehnee Freres, fernissfabrik ; 59,62.
Jeunet Fils, franska vekar 59. Spetspapper 62.
Juvelerare 62. Stenkol : 62.
Knappfabrik 55. Tiseron i Ronen, sand för glasbruk...... 60.
Kontrollapparater 61. Vagnfabrik 62.
»La Mode Francaise», modejournal 60. Vicillard (J.) & C:o, porslinsfabrik 60.
Lesault, droguer för destillatörer m. fl. 61. Vilmorin-Andrieux, frö- och blomster-
Limonaire, Fröres & C:ie, positivfabrik 59. handl, 55,.

----<00----



BRAND F ~ RSAKRING S- AKTIEB ~ LA GET

FENIX-{
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-{

~ Hufvudkontor: Malmtorgsgatan N:o 6.
-{ ~D~ ~
-{ ~
:t Aktiekapital Kr. 1,600,000. E
-{ ~

~ Garantifond _ _ _ _ _ _ " 2,400,000.::
-{ ~

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

Varor, Lösegendom m. m. ~~
Premien för lösegendom i första klassens t

~
stenhus i Stockholm är 50 öre för 1000 kr. ~
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OLYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

FYLGIA
Hufvudkontor: Malmtorgsgatan 6.

Stiftadt den 1 Juli 1881.

Meddelar:

Olycksfallförsäk ri ngar
,

och

Clasförsäkri ngar.

Olycksfallförsäkrade vid 1888 års slut:

25,029 personer [ör. . . . . . Kr. 104,194,302.

Skadeersättningar till och med 1888:

8,396 personer . . . . . . .. Kr. 1,178,382.
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