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[460:2-4604J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
:'i ils Will,. Ekebergs fond 643. Afkastn. disponeras af för-j Räntan användes till premier åt

(Grossh. C"1 Brink 1889)kr. 5,397. samI:s pastor för tillf:.h,)TeShjUJP'12:ne gossar i Kraftska .skolan.
Årarantan till två fattiga familjer. Otterska fonden (Ankel'. M L A. G. Bratts fond (f. d. källarm.

Eurenf i donation (v. häradsh. Otter.' f. Edman, 1861)kr. 46,424. j A., G. Brat,t 1905)kr, 5,789. Af rän ..
P. L. Eurenius 1908) kr. .50,562 Pens ..utdelnlllg .och mänatl. un- tan ntdelas år1. till beklädnad af
Understöd inom församlingen och derstod. till ,fattIga,. ..! fattiga skolbarn kr. 200; när kap.
åt dess fattiga å Sabbatsborgs Palmårs fo~d ~BOkbl1l~aremast.Iuppgått till 10,000, fä 400 kr. ut-
sjukhus samt åt dem som frän och fru H. ViI.I ulrner-, 1918), kr. delas
församlingen intagits ä något 1,000. Arsräntan till barnkrubban. .: . D t" . f
Stockholms stads ålderdomshem. Petterssons fond (:1:[:11S ",I Pet- Broderna 00 :8 o S tpendte ond

tersson 1896) kl'. 12,9G!i. Pension. (191~) kr. 1,"03. Arsrantan skall
Doktor Fr. Fellrs minne {Dokt. Pfeils testamente (Revisor .J E anv~ndas t111 ett stipendium VHl

Fehrs konfirmander 18DI;) kr. 2.842, Pfei! 1797) kr. 1,030. Pens:utde1n. Kraftska skolan.
Arsräntan till fattiga familjer. f. d. Riddarllolms.förs:s ensk. Ekströmska fonden (Snick.-

!lebbe ••donation (Kgl. Sekr. Ph. pensionskassa kr. 4,289. 5 pens:r ålderm. Ekström 1835)kr. 150.Räu-
Hebbe 1868) kr. 20,302. Till barn- a 25 kr. .. tan 7.50 skall 'vid jnlexamen ut-
krubba och bidrag till diakonissas Rogstndii testamente (Ankef. delas åt z:e flickor, som utmärkt
atlöning. I Rogstadtua, f. Löfblacl, 1786)kr. sig för ordning, flit och arbet-

Patf ma Hertzer's fond (F'ru Lot- 511. . Tilldelas 6 gudfruktiga, ut- samh.»
ten Nordlund 1889) kr. 4,290, f t· h" l' d" k
Araräntan till två fattiga familjer. atlBa OC~ §aug 199an e an or. Ernst El l io ts fond(Grossh. Ernst

Ileurllns, fru, Loulse.fond (1,98) Scharps gafvomedel(Grossh.JH Elliot 1914) kr. 1:;,801. Till Kraft-
Scharp och hans hustru 1888) kr. ska skolans bästa. Lrrämata rum-

kr. 6,088. Bidrag till barnkrubbor. 2,127. Räntan utdelas år'l, ti.ll 3 met utökande ai dess läroärn-
Håk ansnns, Nanlla, fonder (Frö- välfl'ejd.,fattigafarniljer inom förs. nen

kan N(mua Håkanson, 1912): 1· Sch arps tustumentsf'ond (Groaah. " ". lk Of
kl'. 1,000, till bekläknad af fattiga o. fru Scharp ISDO) kr. 24,55'2; a) till . ~J~lk l~oma~E~1 S8m.iS ~l~. va
konfirmander, 2)kr. 7,183, till un. beklädn. af fattiga nattvardsbarn (VlktU~_lel~~nd-;.,' .~l. ~oR~~,n ~ll~S-
derat.ödjaude af församltugens af lsr lnuoköuet.Lj t.lll skollofskolo- son 18_?J }lo.f.l,:G.3. A~.dba ran~~n
ba.rnkrubba, 3) kl'. 7,183, till Ull- uier för rörsamt. barn; c) till för- skall 'till sko..•.ans basta arrvan-
der-stöd fL 50 kr. åt gamla, fattiga bättrad kost åt förs:s ä stadens das.
sjuka, SOll1 sett bättre dagar. fattigvårdsinrättn:rintagnafattiga; Floberg-ska donationsfonden

KoJlel,tmedell<asslln fiir fattiga d) till utdelandet af ved åt fattiga (Guldsmed. A. l<'loberg 1803) kr.
unttvardsbarn (Insaml, af förs. rörsamuugsbor: 4,000. )}Tillfattiga barns hallande
gnni kollekter) kl'. 7,'701. Bekl ädu. xehewes tsstnmente (Grossh. i skolan».
åt fattiga nattvardsbarn. R F Schewe 1845)kr. 791. Afkastn .. Halldher1i:ssliolans och Hebbes

KOllln!inistcr I. Ii lal l mau-Hii- disponeras af rörs:s pastor för tfl.l- fond \1806 och 18E;9) kr. 19,691.
ransons fond (änkefru Ellen Kiel.I- fälliga underst. Enligt k. brcf d. 10 okt. 191!;!skall
man-Göruuson, f. Oaspcrsaou, 1915) Stork)·rkoförs:s barn krubba atkastntngen användas till under"
kr. 101000. Fortgående understöd (sursk. styrelse 1871) kr. 48,2:)0. stöd åt obemedlade yngltngar från
:'~300 kr. till personer i tryckta Barnavård. Storkyrkoförsamlingen, som under
ckouorntske omständigheter. Sundg-renska fonden (t'. d. upp- anställning i uandtverksmussigt

KrBijs testamente (Assessor :E' bördskommiss. F C Sundgrc1l1894) eller industriellt arbete åtnjuta
Kreij 1807)kr. 2,420. Räntan till- kr. 6,955. Pens-r. bildning vid läroanstalt med in-
delas 2 utfattiga säugltggande för- Söderströms fond (Skomakare- riktning på visst yrke eller viss
sarnlnnedl ernruar. ålderrn. C U Söderström 1871)kr. yrkesgrupp.

f{yrkofattigliassan. Särsk. st y- 4,18.); 1/2 till kläder åt fattiga skol- l(arströmska fonden (nI:ll Eleo-
retse. ~Atskilliga donationer) kr. barn och 1/2till tillfällig.a underst. nora P. Karström 1865)kr. 4,ö20.
t)'7,045. Måua.tl. underst. till fattiga. 'l'outlns testamente tAnket AI\o:I »Till elen fond, som i Storkyrko.

Lyckes f(lul1 (Fröken L E .Lycke Toutin 1791)kr. 556. Penarr. försarnL är grundad fÖl: fattiga
1911) kr. 21,14*. Till beklädnad af "'"dströms testamente (Mrll skolbarn».
nattvard sbarn (ti.lckot-). U \Vadström 1789)kr. 250. Pens.r. Ho'lteska fonden (grosshandla-

3I:lgnnssflu~~ August oell Jouan, \fulls, fru, Dorothea, donation ren A. Holts UJlO), kr. :J~000. Räu-
douationsf<Hid (Dir. J F i\Iagnus- (Handel suassören 'rh. \Vall 1907) tun utgår som bidrag till :Nikolai
:-,on1910)1\1'.(;0:000. För utdelning kr. 4,223,2 pens. åt medell öea truu. arbetsstugas uPPl'ätthå.l~ande.
till fatiiga i belopp af minst 50kr. timmer: tttlsvidare lttrttute.. ]{l"nftsii.3,. s~illska})ets uonatlons-

J!et7.gt~r8 testameu tc (Grossh Westz)'nthii fOlid (Koneu'l W fond (19:2.11kr. i>,OtJO. Afkastningeu
.B-"Metzger 1850)kr. 3,Gl!}. Afka.stu. J 1!~westaynthlus 1881)kr. 2i31u41. användes till Kraftsim skolans all-
disponeras af församl:s pastor för' Halfva räntan disponeras af pa- mänua utgifter.
tillfälliga underst. stor för tillf. understöd och resten Krnf'tska sill.lskapets stlpendte-

.Uichaelssorudi.a donationen tfl.lfal.ler Kyrkofattigkassan. fond, kr. 2,149. Afkastningen an-
(Groash , Miohael ason 1825)kr. 54~. Wibergs, Pr., fond (Handl. ]'1'. vändes för begåfvade n-åu Kraftska
Pensir. \Viberg1886) kr. 6,737. Lifst.-ränta. skolan etgående lärjungars vidare

Jlillnet .nf J. E. Feron och hans Widi.uergs, A. (J., fond (Grossh. utbildning.
hustru (Skomak. J. E. F'eron 1877) och fru Robert Berggren 1895)kr. Ludvig Levlus fond (Konditorn
kr. 2,280. Pens-r och barnavård. 76,84~. Pens.r, L. N. Levin 1893) kr. 6,000. Rän-

Ilutl ns fond (frkn Sofie Molin) Zetherstens testamente (Garfv. tan utbetalas till styrelsen för
kr. 6,B2" Till beklädn. åt behötv. JR Zethersten 1790)kr. 50. Pens. Nikolai skollofskolonier.
na.ttvardsuugd. ttlln.törsamltngen. Åkerlunds fond (frkn Augusta Liedbergska fonden (Revisor

Xorlunds to nrl (änkefru oLotten Åkerlund) kr. 3,255; räntorna ut- och fru J. \V. Liedberg 1904)7,000
}\orlull.cl lV22), kr. 10,000. Arsrän- delas är1. un s aktntngevttrde frl~n. kr. Räntan till kläder åt medel-
tun utdelas till fattiga änkor eller ti:r.nnlerinomStorkyrkoförs.,hvilka lösa skolbarn .

. andi-a ensamstäende kvinnor. fyl lt 50 år. Aurora Lindfeldts fond (Julia
Nors tedts fond (l\f:ll Caroline Selma Kornelia Lindfeldt 1904)kr.

Norstedt 1889) kr. 4,962. Underhåll 3,000. Räntan skall utgå. till be-
af ett eller liera värnlösa barn. [4604J Nikolai församlings nötvande lärarinnor inom försam-

.'orstedts fonr! (SaraLovisaNor- skolråd och skollofskoloni- lingen.
stedt 1878)kr. 6,600. Underhåll af L6fgrenska fonden (ÅlderD1_
varutösa barn; utgifter för sy· styrelse. Se [2011]. Lötgren 1826) kr. 75. Räntan, kr.
förening. I Brandels premiefond (Kommi- 3: 75, skall -vid julexamen utde-

Okiind gifvares fond (1854)kr. nister R. Brandel 1909), kr. 1,000. las',-------------,-~-------------------------------o
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G. 'Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. i[4604o-4607J
Mobergsk'l" fonden, kr. 1,000. Godu. fond (Segelsölll:änkan C Änkedrottning Josefinas fond

Räntan skall ,utgå »tilt Iärarne vid Godu) kr. 555. Räntan utgår till kr. 1,000. .
folkskolan såsom extra arvode •• 2 ålderstigna änkor eller ogifta

Palmers gåfvomedel (Bokbrnda- kvinnor inom Riddarholmsför
remäst .. och fru' H. ,Y. Palmer samlingen.
1918)kr. 1,000. Tili middagsbespis- Grossh. Carl Reinhold Lundlns
ni~i~~~:~;W:J~~~~~lt~:r~inne. minne. (Herr Axel 'Vallgren) kr.

5,000. Efter lifräntetagares död
Kr. 8,000. Bäntan användes till skall ränteafkastningen i poster
Kraftska skolans bästa. om mlnst50 kronor åt hvarje den
" Pinckhardtska fonden (Grossh. 9 mars utdelas till behöfvande in.
A Pinckhardt) kr. 1,000. Räntan om församl., dock med företräde
till underst. åt 2 fattdga barn vid för meriterad" person, som är eller
mrs:s folkskola.. varit anställd hos firman J. P.

HUda stens 'understödsfond (f. Brandt och som gör framställning
d. lärarinnan Hilda Sten, 1905) d . k
2,638 kr. Räntan sökes 112.årsvis därom, oafse t inom hvil en för-
af i behof af understöd varande samling denne person är boende
lärarinna vid -föra. folkskola. el~~O~fiJ~taj~Sk::f'B~~ndts mlune

Wessmanslm fonden (Änkefru (Herr Axel Vallgren) kr. 5,000. Ef-
:~:nC~;lr~::re~no~~2l~~~,;g~: ter lifräntetagares död skall ränte-

afkastningen i poster om minst
nödenheter åt ·de .fattigaste flickor 50 kronor åt hvarje den 10novem-
i folkskolan. ber utdelas till 'behöfvande inomWestzynthil fond (Konsul
W. J. E. Westzynthius 18t10) kr. församlingen, dock med företrä-
1,000. ' Räntan till bespisn. af fat- ~~S~rlt~rf~~r~e~~t:{ä~?dP~~~~~~xria~
tiga skolbarn. J p d f

~'redl'i'k IVibergs fond' (Hand!. . . Bran t och som gör ram-
Fr. Wiberg 1886)kr. 3,000. Afkast- ställning därom, oafsedt i hvilken
ningen tillfaller lärarinnorna, -den ~~f::~~~~a~:~:r~&~~,Oll ä~boende
ena efter den andra i den ordning f
som af längsta.1;jänstetiden (minst Hedberg's ond (Spegelfabr. Karl
5 är) betlngas. Ingen af dem fär åt- Hedberg) kr. 4,000. Rantan an-
njuta understödet mer än ett år.i ;;~~::. till värnlösa barns upp-
sänder. Holmbergs fond (Kryddkramh.

N Holmberg 1853) kr. 1,500. Uän-
[4605) Storkyrkoförsam- tan användes till förökande afden

f dagL kosten för ä fattighusen in-lingens attigvärdsstyrelse. tagna blinda hjon.
Se [1784-]. Kumlings. foud (M:!! G Catha-

Andals fOlld (Anna Charlotta rina Knmling) kr. 1,500.
Andal) kr. 33,000. Räntan använ- Kåbergs fond, kr.. 3,000.
des till underst. vid jultiden ät fat. Norstedts fond (Boktryck. C Nor-
tigal familjer, med företrädesrätt st~~Ve:",V~h~~~~öms unde~st1ids.
r~~s~.ka ,behöfvande af. S~Orkyrko, fond. (Exped.cchefen Fr. Ekström

Andersons fond (Fröhandlaren och systern Emma Ekström) kr.
Aug.. P. Anderson) kr. 2,500. Hän- 10,000. Räntan skall fördelas emel-
tan skall ärligen utdelas i mån af lan ålderstigna fattiga och sjuka
behof åt fattiga och i Nikolai för. inom Storkyrko församling, dock

b ej i mindre poster än 40-50 kr.
samling oende personer (obero- Reuckuers fond (Änkef. Sofia
ende af skrifningsort), hvilka ,lida Lovisa Reuckner) kr. 11,400.
.af lungsot och hvflkaa sjukdom f kh N G
blifvit styrkt af distrIktsläkaren. Reuckn ers ond (Bo . x
Skulle sådan behöfvande och sjuk Reuclcner) kr. 2,000.
person vistas ä sjukhus och i hem- Sj;;bergs testamentsfond (Huat-
met kvarlämnat hustru och barn ru Maria Ulrika Sjöberg) kr. 9,000.
i behof af bj'älp, kunna jämväl Räntan skall årligen utgå till -fat-
dessa "senare tilldelas understöd tiga inom Storkyrko församling i
från fonden. Stockholm, därvid medellösa sjuka

Beströms donationsfond (Kon. böra hafva företräde. Fonden ror.
sul A. U. Boströrn) kr. 17,200. Rän- valtas på grund af testamentets
tan användes till inköp af mat och bestämmelser af Stockholms stads
ved att till julen utdelas åt fat- fattigvärdsnämnd. Enligt fattig.
tiga, inom församlingen. värdsnämndens beslut den 14 ok-

Brogrens fOlld (Kronouppbörds- tober lu13 skall fondens ränteme-
kommiss. C.ar! Brogren) kr. 1,000. del från och med är 1913tiflhanda-

'];ldberg (Fattigh,)onet Wilh:a Ed. hållas Storkyrko församlings rat-
bergs Itrräuterondj kE. 675. tigvårdsstyrelse föl' att i enlighet

.];lllgsterttS fond (Ankef. Joh:a med testators bestämmelser utde·
Engstedt) kr. 880. Räntan utbe- las bland de fattiga inom rörsam-
talas till sådana fattiga inom Stor- lingen. .
kyrkoförsaml., hvHka icke åtnjuta Str:1.hles testnmeutsfond (Kam.
underhäll af allm . .fattigvärden. reränkan fl M Stråhle 1829) kr.

~'alks fond (Änkef. M F'alk) kr. 3,000. 2 pens:r till fattiga och sjuk!.
1800.+ öfver 60 är gamla änkor efter civ-

Geijers fond (Lagmanaänkan ämbets- eller tjänstemän med före-
Geijer) 1,50.0. 'trädesrätt för släktingar.

VIKING SKOKRÄM

[4607J Klara församlings
kyrkoråd. Se [2013]" I

Alfred AhJgrens mtnne (Änkefru
I C. W. Ahlgren, född Engström,
1921) kr. 25,955, hvaraf räntan år-
Iigen skall utdelas till i Klara förs ..
boende fattiga änkor.

Hag ges fond (M:ll F E Bagge'
1849) kl'. 3,000. Underst. åt fattiga.'

Bergströms donationsfond (In.'
tendenlen L. G. Bergström 1821)'
kr. 153,196, hvaraf årliga lifkast·
ningen, sedan l/ID dä.ra.t lagts till,
kapitalet, skall under vissa. i testa i
mentet närmare omförmä.lda vill.'
kor utdelas till i smä omständtg-
heter varande fattiga, på sådant
sätt att tillgänglig ars astning skall
fördelas med 21spå Klara församl.,
i Stockholm och 1/3 på Hofors
Kapellag, dock att, om järnbruks-
driften vid Hofors upphör, afkast-
ningen af fonden skall odelad tfll-
fall" Klara förs.

Brandels fond (Kamrer C. Bran-
del 1904) kr. 25,000. Understöd-åt
rattiga.

Bernegnus fond (Kamrer. G W
Bernegau 1852)kr. 30,000. Underst.
åt fattig".

Bolins fond (Handl. Bolin 1802)
kr. 644. Till de fattiga jultiden. \

Cnmlnskn testamentsfonden
(Assessor L M Camin 1832) kr:
750. Räntan utgår till »föreningen
Stockholms lärlingshemD.

Cedersdliölds rond (Dep:chefen
R Th Cederschiöld 1865)kr. 2,000. '
lJnderst. åt fattiga.

Ekströms donationsfond (Gross-
hand!. H E Ekström 1832)kr. 5,850.
Rä.ntan utgår tillvfore;ningenStock-
holms lärlingshem».

Ekströms fOlld (Grossh. H E
Ekström 1842) kr. 20,000. Räntan
utdelas till de mest behöf'vande
änkoj; och ogifta fruntimmer, till
hörande »pauvres honteux» inom
försam!.

Falks fond (Jungfru Falk 1810)
kr. 300. Till de fattiga jultiden.

Gothel's fond (Mil l, Gother 1838)
kr. 750. Underst. åt fattiga.

Hallgrens fond (Assessorskan
Hallgren 1828)kr. 1,500. Underst.
ät fattiga.

Hallgrens fond (M:!le M S Hall·
gren 1841) kr. 1,500. Räritan utde-
las till ett eller flera benorvande
fruntimmer företrädesvis åt sjuka
och ofärdiga.

Hanes fond (Frkn U E Hane
1875)kr. 4,000. Till af testator ut-
sedd pensionär.

Grosshandlaren Isaak Hlrsehs
douatiqnsfund, Kr. 5,063:33. RiLn·
tan afsedd till skolbeklädnad och
sommarutrustning åt flitiga, fat-.
tiga folkskolebarn i Klara rörsam-
ling. .

Hoffmans fOlld (Hofintend. J.
Hof'fman IS78) kr. 22,200. Till Sab·
batsbergs fattiga. .

Hnffmans, A, donationsfond
(Slottsarkitekten .A Hof'fman 1897)

INDUSTRI"AKTIEBOL. VI KI N G
ÖREBRO'



[4607-46 Of)] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
kl'. 75,000. Till "!'testator utsedda Rnmbaehs donation (Snick.än- Brobergs fond (Viktualiehand!.
pensionärer. Återstoden af ränte- kan E Rambach, f. Dehm, 1881)kr. C J Broberg 1845)kr. 11,000. Bän-
medlen användes dels till under- 1,000. Räntan utdelas till behöt- tan utgår.i s.ne pensioner till fat-
stöd åt inom församlingen varande vande inom försarnl , Viga inom församl.
utfattiga familjer och änkor samt Roos' font! (Majoren Axel Roos En iirlig mans fond (1785). Kr.
till inköp af ved att under vin- 1878)kr. 2,550. Underst. åt fattiga. 450. Pension till en ärbar flicka.
tern utdelas till de mest behöf- Segercronas fond (Statssekret. E Kr. 600. Till det fattigaste hushåll
vande inom församlingen, dels ock O Segercrona 1787)kr. 5,000.Räntan med de flesta barnen.
till beredande åt de mest behöf- utgår till 12 dygdiga änkor tillh. Fond för tillfallig hjälp (1899)
vande af skolungdomen i Klara -pauvres honteux» inom försam- kr. 1,000. Lifränta till nämnd per-
folkskola, så väl flickor som gos- lingen son, därefter utdelas räntan till
sar, af fri beklädnad jämte skodon Skogmans, Agne., fond (Frih:an hjälpbehöfv. inom Klara församL
och fri bespisning ärveneom till A. Skogman 1902)kr. 6,500. Rän- Forssmans fond (Tapetser. O G
anordnande och underhåll af en tan användes till omedelbar hjälp Forssman 1858)kr. 1,500. Pensa'
arbetsstuga för flickor och gos- vid sjukdomsfall inom fatti.(:a hem. till 2:ne fattiga borgareänkor.
sar inom. törsamltngen samt till Stjern~rnllatl'l fond (Ankcfru Fuhrmnnns fond (Hofkäl lare-
bidrag till kostnader för skol.lofs- Stjerngranat 1819) kr. 4,800. Bän. mäst. P H Fuhrmann 1772) kr.
kolonier från rörsamlingen. tan utdelas åt fattiga änkor med 597: 22. Af räntan utgå 7: 78 till

Klam förs. Kyrkol.nssa (Klara barn, tillh. församl. Ad. Fredr. fattigv.-styre1se, resten
kyrka 1812) kr. 290. Till de tat- Suudhlads fond (Johan & Ma- till Klara fattighjon.
tiga jultiden. thilda Sundblad 1882)kr. 500. Rän- GOt!ns fond (Segelsöm:äukan C

af Kltutebergs- dunatton (Hof- tan användes till vård och under- Godn 1791) kr. 555: 56. Pens:r till
rättsrådet Fredrik af Klinteberg håU af Johan & l\iathilda Sund- 2:nefattiga änkor eller jungfrur,
1922) kr. 7,000, hvaraf rttntau år- blads fL Klara kyrkogård belägna 60 år gamla. .
rtgen afser hjälp åt fattiga sjuka graf. Holmbergs font! (Kryddkramh.
inom Klara förs. Syster Ingeborgs tond (1921)kr. N Holmberg 18.>3)kr. 1,500. Rän-

Kru tme ijers fond (Kaus'lu-åd.an 4,000, hvaraf räntan årligen örver. tan användes till förökande af den
B Krutmeijer 1854) kl'. 8,000. Uu- lämnas till församlingsdiakonis- dag!. kosten för å fattighusen in-
derat . åt fattiga. san för att utdelas till fattiga inom tagna blinda hjon.

Krn t.meljer s fond (K3.·nsliråd:~n församlingen. Hoppeustedts, Sofie, fond (Fru
B Krutmeijer 1854)kr. 2,832:41 At T af L::s fond, 1895. kr. 3,000. Adlersparre 1871) kr. GOO. Till
försam!. fattighushjon. Räntan utdelas till behöfvande in- beredande af Llfränta åt fattiga

Lj ungmans, Carl, minne (f. d. om förs. tlickor i Klara barnhem och
läsbarn till kyrkoh. 1886)Pastor i »Tvenns systrars testamenten Tysta skolan.
Klara kr. 1,700. Häntan utdelas (1876) kr. 8,00G. Till af testeter Hiilphers fond (Hand!. J WHiil·
till en eller lIere sjuka eller be- utsedda pensionärer. .. ]ilhBil'S1812)kr. 6000. Räntan mr
höfvande inom Klara förs. Dfsparres fond (Ankefru l\1 delas med lika belopp till 12 fat-

Lundmans fond (lektor J·ulius Ulfsparre 1876)kr. 3,000. Underst tiga änkor med eller utan barn
Lundman 1913)kl'. 2,000. Under- ät fattiga. inom Klara försam!.
stöd åt en fattig för sommarvi- 'Yadströms fond (Jungfru Wad- Isbergs fond (Prestdentskau M-
stelse på landet. ström 1791)kr. 250. Åt fattiga vid IG Isberg 1872)kl'. 3,000. Räntan

Löwens fond (Presid. Frih. J jultiden. till fattighjonen.
von Löweu 1774) kr. 3,333. Hän- I~'ru Dnro then lralls' dountlon. John!'\ons fond (Generalkonsul
tan fördelas) ena hälften mellan Kr. 4,000, hvaraf äTliga:räntan un- Axel Johnson 1910) kr. 5,OOO:~.
12 och andra. hälften mellan 20 der all framtid skall lika fördelas I Räntan till fattiga inom Klara.
inom törsamt. boende fattige. mellan två i rorsamlmgen akrtrna f. d. H:olel':lfondl~n, kr. 801: 94.

:llö:rllers fond (Frkn Ulrika l\Iör- medellösa fruntimmer. med för-I Till styrejaens godtunnande.
ner 1810) kr. 1,000. Räntan ttll. månsrätt för behötvande inom Gnlatl1ee Lamm« fond (Aukefru
delas g:e sjuka) förnaml. ttl.lhö. testators släkt. Dorothea Lamm 1914) kr. 5,000:--.
i-ande änkor. 'I'h, Weli;tmans fond 11906) kr. Af räntan 200 kr. till lifränta åt

:\oråfors fond (Ötvet-et.au ,v, 10,000. Till fi.ldre hjälpbebö fvande I namngifven person; resten till fat-
Xordfors 1842j kr. 500. Underst. Ipersoner inom församlingen. Itiga inom Klara församling efter
åt fattiga. Wibergs fond (:E'rlin C A '"Viberg styrejaens godtflnuuude.

Gro.SShl!.ndlare P. (' •.xor:ru~ dO-11897) kr .. 1S,000. Till af testator Lh'herts fond (Sejlareålderm. J
lIation~fontl. Kr. 13,852. Af räute-! utsedda peustouärer. F Liebert och hans hustru A S
::dkr~stn.ingeEskola utdelas g:'ifvorl ö Ähl'bert:s fond (Jungfru 1\'1L weber 1832)kr. 7,00;,): 88. Af rän-
;~100 kr. pr år, som med 50kr. d.l Ahrberg 1874) kr. 10,000 Till 5 j tan 3/4 till fattighjonen, 1/4 tiD
~8 jan. och d. 21 juli utbetalas till l medellösa tjitnare af kvinnokön. Ikapitalet.
mycket gam.l.a) fattiga och SjU.k!.1 Öhergs font! (1\1:11C Öberg 1874~ Llndg reus fOJ1f! (Dir. E Lindgren
änkor eUB!'octttu rruntnnmor, som kr. 5,000. Underst. åt fattiga. '11802) kr. 300. Gåfva till änka med
ujipuått Utilist (JO år och alla under I ~~- I flesta barn.
»rå.ng a år tillhört Klara rörs. Lindgrel1s fond (Dir . .HlLindgren

X"r!ulll!s fond (änkefru Lotten [4609] Klara församlings 1802\kr. 500.Gåf'vatill fatttghjonen.
Xor-Iund 1.9::'2), hr. ro.ouo. Ar-si-än. f tti å d t' l LirHl~rf'nsfon(t kr. 500. Tillmid-
tau utdelas till fattiga änkor eller a Igv r. ss }Jre se. dagsmåräd åt styrelsen.
c.ndra eu satn ståen de kvinnor. Se [1785J. Lln.lmnnssons fond, kr. 5,000:-.

Hoktor tar'l :.\ystr5ms fond. Kr. Berondts fond (konaul Simon (Bokbindaren J il 'V Lindmansson
10,000.Itäutorna euvändes till frätn- Berendt HIll) kr.l0,000: - till fat- t908.) Räntan till fattiga inom rör-
j aude af elen kyrkliga ungdoms. tlga inom Klara enl , styrelsens be- samlingen, efter styrelsens godt-
rörelsen inom Rlara församling. pröfvande. Ifinnande.

l't'cffer·Brcdbergs donations- Her~grens fond (Hyrkusk. M Luu.tblnds f011 il (Hofslag. J
1'0Jld. Kr. 2,000. Artiga halfva af· IBerggren 18f>7)kr. 7,500. Räntan Lundblad 1843)kr. 343: 76. Gåfva,
Irastnlugen lägges till kapitalet, l anslagen till kläder åt församl:s till familj med barn.
och med återstående hälft - efter 11l1Bst nödställda fattighushjon. .u.~uu lers fond (11:11S M Meu-
afdrag för omkostnader - bekos-I Ber~l]\'i~tt\ fond (1\1:111\1OBerg- nier 1840}kr. 3)000. Pens:r åt 2:e
tas en dag af året extra förplägnad qvist 1861)kr. 1,000. Pens. till en fattiga gummor. ..
i form af kaffefest o. d. för fattiga ogift dotter, som försörjer sin i'orliströllIs testamente (Ankef.
i församli.!1gen. Imoder. lE 1\1 Nordström 1881) kr. 2,000. RäD.~

Pukes fond (Grefvinnan Puke Rolins fond (Hand l. A Bolin J tan utgår såsom Iifränta åt 2:e per-
1864) kr. 1,000. underst. åt fattiga 1796)kr. 658. Till fattighjonen. soner, men efterdera.s död utdelas
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räntan till 2:e ogifta' handtverks- Håkanssons, Jolm och Johanna, derst. ~ill ynglingar, som ägna sig
mlist:döttrar inom Klara församl. donation (Bankiren John Häkans- ät studier för prästert. ståndet.

Pihilfrens fond (111::11U E Pihl- son och hans hustru 1920) 50,000 ZiervogelB donatton (Justttierå-
.gren 1813) kr. 1,500. Pens:r till kr. Tillfällig nödhjälp åt aktnings. det C ZiervogeI1824) kr. 7,5g0. Une
2:e dygdiga flickor. värda, verkligt nödställda personer derst. till ogifta döttrar eller änkor

Qvidingsfond (Presid:änkarlJW i Jakobs församling. efter ämbetsmän.
Qviding 1859) kr. 32,000. Afräntan Mljebergs, Gustaf Erik oclt L46 12]
utdelar fattigv,:styrelsen 160 kr. Helena Catltarina, fond (1882)kr:
samt kyrkoh. återstoden till behöf- 15,000. Räntan användes till ut- Alms fond ·(Byggmäst. Axel Alm
vande inom Klara församl, i pens:r delning bland gifta och ogifta 1871) kr. 4,006. Pastor i Jakob
om högst 100 kr. och minst 50kr. kvinnor inom Jakobs församL, jämte 2 andra, att uppmuntra, de

,Redogörarens gåfvofond (1905' dock ej i mindre belopp än 20 kr. arbetande klasserna till flit, ar-
kr. 400. Räntan utdelas efter stY Lundbergs donationer (kyrkoh. betsamhet och' sparsamhet.
relsens godtfinnande till fattiga .J G Lundberg 1878)kr. 2,000. - l) Alms testamente (Byggmäst. Ax.
inom f'örsamlingen.. Till Jakobs församl:s folkskola. Alm). En fond till uppmuntran

Schnltzbergs fond (Kassör C O Räntan utdelas af folkskolans di- Ilf flit, ordning och sparsamhet hos
Schultzberg) kr. 1,000. R,äntan till rektion till de flitigaste och or- de arbetande klasserna inom huf-
fattiga inom Klara förs. dentligaste barnen. - 21Till tdlot- vudstaden, företrädesvis sådana,

Sehumbargs, Angnst, ]lInnes hemmet i Sthlm eller, om det upp- hvilkas biträde testator vid byggn:r
fond (donerad af konsul R Schum hör, annat hem i samma syfte. - begagnat, till lika fördeIn. Fonden,
burg 1895) kr. 1,260. 1 proc. till 3) Till ett försörjnings- eller ar- 100.000 kr., förvaltas af Pastor i
kapitalet, resten till fattiga inom betshemrörblindaochdöfstumma JakobsförsamL samt 2 af styrelsen
Klara församL.. - 4) Till Malrnq'vlstaka irrrättntn- för Sthlms stads sparbank utsedda

Scltönes fond (Ankef. Schöne gen för fattiga barn, förnämligast personer.
1889)kr. 2,500. Räntan öfverlämnas fr. Jakobs förs. - 6) Till rädd- Hagges fond kr. 10,000. Till skol-
till skyddsförentngen i Klara förs ningshemmet för vanvårdade :tlie- lofskoionier. ,j

Setterströms fond (Karduans- kor, förnämligast fr. Jakobs förs Bcrgenstråhles fond (Fröken
mak. Setterström) kr. 630. Till -6)TillJakobsförs:sbarnkrubba. Sophia Louise Bergenstråhle 1899)
styrelsens godtfinnande. - 7) Till Jakobs förs:s hushålls- 4,000 kr. Till lifränta åt vissa

Sporrongs fond (Änkef. U E skola. uppgifna personer, hvarefter rän- ,
Sporrong 1824)kr. 3,000. Gåfva till Lundblads donation (CChristina tan användes till tillfälliga under'
fattighjonen. Lundblad 1865) kr. 500. Underst. stöd åt sådana fattiga, som ut-

Stråhles testamentsfond (Kam- till 2:ne nattvardsbarn, en gosse skrifvits från sjukhus, men ännu
rersän!llln H 111:Stråhle ,1829) kr. och en flicka. ej erhållit tillräckliga krafter ror
3,000. Till 2:e civ, tjänstemans J. A. Meisners fond å 5,000kr., att med arbete sil! försörja.
änkor, fyllda 60 är. hvaraf årliga räntan utdelas till Böttigers fond kr. 500. Till klä-

Siitherbergs fond (Fröken S. C. fattiga lärarinnor. der åt 3 barn i folkskolan.
Sätherberg 1010)kr. 5,000:-. Bän- NÖdhjiilpsfonden för värnlösa De Champs fond :;00 kr. Till
tan till fattighjon å Sabatsbberg Iliekors uppfostran (Fruntimmers· skoHofskolonier... '

TnneJii fond (Kryddkramh, Jo skyddsföreningen 1870) kr. 3,600. ~'olkskolans lärarepersonal kr:
han Tunelius .1833)kr. 6,000. Rän- Till förmän för tre värnlösa fltc- 3,000. Till skollofskolonier.
tan tilldelas 4 inom rörsamt. bo .. kors i Jakobs förs. uppfostran. Franckeska fonden (Fru Olena
ende fattiga änkor eller jungfrur. Ituekmans donation (Frkn Ma- Francke 189:;)kr 5,.067:89 t.il! ut-

Ugglas' fond (Excell. grefve O ria Ruckman 18871kr. 10,000. Pen- deln. vid jultiden till fattiga fao
af Ugglas 1855)kr. 2,000. Till stY sioner af lika belopp åt 4 obemed- milj er inom församI., 10,150: 94
relsens godtfinnande. lade öfver 60 är gamla och för till församl:s skollofskolonier och'

Wier. fond (Brygg. A 111:Wiers en hedrande vandel kända frun- 10,135:76till fattiga folkskolebarns
änka 1783)kr. 1,682:24.27 kr. till Ad. timmer, vare sig änkor eller ogifta. bespisn.
Fredr.förs:so.rest.tillKlaraförs:s Scltnmachers fond (Fru J. A. Govenli fond, kr. 4,000. Tillskol·
fattighjon. Schumacher 1915)1,000kr. Räntan lofskolonier. ,

i två lika stora delar till julen åt Bankdirektör Edv. Heckschers
tvenne behöfvande familjer eller och fru fond kr. 7.693:96, därar
enskilda inom församlingen. ärliga räntan på bästa sätt använ-

!lchiitzercrantzsknfonden(Schl1t- des till skollofskolonier för fat-
zercrantz' stärbhus 1013)10,000kr. tiga barn. '
Till förmän för 2 st. fruntimmer, invigningsfonden kr. 575. Till'
som sett bättre dagar, samt reste- stipendier eller beklädnad för ,fOlk'
rande 2 pensioner till ålderstigna skolebarn,
fruntimmer ur arbetarklassen, hvtl. KareIls fond (Kyrkoh. P KarellS
ka af nsltkt understöd äro sär- änka Ch 111:Hedendahl 1849) kr.
skildt f'ortjänta». 10,000. Kyrkoh:e i Jakob o. Klara;

stahre s donation (Komminister underst. åt aflidna prästmäns i
N J Stahre och hans hustru) kr. fattigdom varande barn. ' . .
39,2:;0. Till bohöfvande änkor Lagerströms fond (Komminister
eller ogifta personer, företrädes- C. R. Lagerström och hustru
vis af prästfamilj eller släkt till Emelie 1883)2,500 kr. till beklä:
komminister Stahre eller hans dande af fattiga skolbarn inom
hustru. Jakobs församling.'

Syskolefondjl/l (.Lärare och Lejas välgörenhetsstlftels,e för
lärarinnor vid'"Uakobs och Johan- Jakobs församl:s fattige (Kejser-
nes folkskola, 1870)kr. 1,000. Till lig hofoptikus Benjamin Leja 1864)
inköp af matertalter för barnens kr. 20,000. Särsk, styrelse med
undervisn. i handarbeten samt be- kyrkoh. i Jakob såsom ordf., se
löning åt däri skickliga flickor. [3544]. Dels bespisn. under jul-

N. U. Sörensens fond för behöf- helgen af inom Jakobs förs. bo-
vande, kr. 50,000. Till behöfvande ende fattiga, dels till beklädn. af
inom Jakob med företräde för s .k. fattiga skolbarn, dels slutl. till
Pauvres Honteux. kontant underst. till sådana be-

Valtiskogs stipendium (Änkef höfvande, som icke äro.i nä-:
L 111:Vahlskog 1818)kr. 6,000. Uno gon välgörenhetsinrättn. intagna.

14611] Jakobs församlings
kyrko-,och skolråd.

Se [2023].
Alms, Fru, donation (Änkefru

S Alm 1874)kr. 2,000. Underst. till
fattiga inom förs aml.

Behrens donation (Gördelmak.
JF Behrens) kr. 700. »En liten på.
ökning till Jakobs församl:s skole-
präster» (ingår i den rektor o. 2
kolleger tillk. lön).

Carl boms douation kr. 125. Till
en inom förs aml. boende fattig bor-
garJinka med flera små barn.

t;arlströms donation (Constance
Carlström) kr. 8,000. Till 2 ogifta
äldre fruntimmer i Jakob, tfl Ihö-
rande Pauvres Honteux.

Fattigaliirarinnorsfond (Gross-
handlare J. Meissner) kr. 5,000.
Räntan utdelas företrädesvis till
fattiga lärarmnor.

Hedrens fond (Biskop J J Hedrån)
600. Till böcker åt medellösa lärj.
. Hillbergs stipendiefond (.Okänd
gifvare 1865») kr. 1,000. Underst.
åt medellösa lärjungar.

SE ANNONSER
pA kARTA('fOLSSO,N & ROSENLUND
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Lindgrens donation (Emil Oh Ekholms testamentsfond (GUld., framställning om att de personer

Lindgren 1866)kr. 500. Skolrådet sm, lEkholm 1806) kr. 2,522:50. som prövades vara berättagade till
i J'afrobs försarnl. [so 2023]. Till Räntan tillfaller »fattiga medhar- pensioner ur berörda fond kunde
6 af folkskolans flickor vid j nlen. gares änkor och minderärigu barn» få beredas pensioner till högre be."

Sjöma.ns t'onrt kr. 2,000. Till be- med 30 kr. hvar årligen. lopp än livad testamentet bestäm-
klädnad åt fattiga skolbarn. En gammal redogörares dona- mer och har denna begäran bl.if'-

I'<teinerts fond (Helena Catha- tion (Assuransdirektören A. Sun- vit beviljad den 27 maj 1921. dock
rina Steinert 1876)kr. 4,000. Un- den·Cullberg 1917) kr. 1,000. Rl;n. att pensionsbelopp i intet fall ma
dcrst. till äldre behöfvande frun- tan skall genom redogöraren och ötverxttga krouer 150: -, i anlcd-
timmer. endast efter dennes godt.finnande ning hvar ar styrelsen beslutat att

Sundens t'ond (Lasaretteeyssjo. utdelas till behö rvande inom för i den mån ifrågavarande fonds
mannen Anders Sunden 188ö)1,000 samlingon. räntcurkaetntng därtilllä:mnar till-
kl'. Till kULder och böcker :1tfat- Fuh rmnnns fond (IIOfkänare-1 gång öka pensionen till kronor 48
tiga skolbarn. mäatc P H Fulu'lnanll 1772)kr.383:33 per år föl' de mest behöfvande a.f

Wcnnhergs donation (Grossh, Räntan användes till undfägnad Ipensionärerna.
Aug. 'Vennberg 1888) kl' . .5.000. mi~~}Qmmaraft01?: ~t fattighjonen. ~ormans testamentsfond (Hug.
Till förs:s skollofskolonier., ~ru ~.clcna Glll.l.ams donatIOns- hällerskan B 1\1Norman 1829) kr,

Wette,-bergs donation, kr. 800. fond (förval tas al Jakobs o. Jo.,'l,500. Räntan utdelas ärl. nå stif.
Till skoltofskoloutei-. haD~es ]'attigVårdssty_r~lse.).. Of.. tari.nna'llS dödSd.a.g d.en 8 maj till

verlämnades den 29 aprfl 1919kr, förs:s fattighushjon.
[4613J Jakobs och Johan- 2,000, hvaraf räntan företrädesvis Oliiind (En okänd aifvares do-

nes fattigvårdsstyrelse. skall användas till understöd åt nationsfond 18;\5) kr.Ög,ooo. Till
Se [,1790·.1. l~Olll Jakobs o, Johannes forsam-

I
underhåll af fattiga och vanlottade

llngar- boende »pauvres hontcusos-. barn inom rörsamt.
Carl Alexandersons fond den Uodns testnruentsf'ona (segel-I p_& donationsfond f18651 kr. 500-.

30 dec. 1919. BtorLck kl'. 10.000. söm.änkan C GOdll1791) kr. 55:):56 Räntan till de fattiga\no~ .Iakobs
Räntan skall il.rli,L'entilldelas 'fem Art. räntan utgår till underhåll för! församl.
(5) st. verkligt u2höfvflnde perso- 2:e inom rörsamt. boende ärbara!}. :'.
ner inom Jakobs eller .tobannee o. välfrejd. hedcrl iga änkor eller l" !~~uCkn~rSka fonden •. (Ankr:efru
rörsumliugae, nämligen anungen ogifta fruntimmer, som uppnått 60 SofiH;,",~ovlsa Reuc.knm: 1~~78)D:?O?
[tt luij(~rar: som förtjäua goda vits- ål',' eller ock sådana yngre, som l~r. Öl:i(,erb~r~-~~u~~er~ka ~~he.l~
ord ifråga 0111 vården af sina barn genom sjukdorn eller lvten äro ur-I ä Joh.anne~ kyrkogård skall for al.t
nch sina horn etter ock åt åldriga ~tåndsatta att sig genom arbete f~~alntldunderh~~las. Restera~ld~~
eller sjuka men till Iefnad.ssä.ttet försörja. I ralltenled~l aD:an~as som unr.
orörvitttge, män eller levinnor (gär- G,yldensto]}H:lS donationsfond ~?-derst. at fattIga Inom .Johennos
ua, IDen ej uteslutande bland 1:1a8- (Gref've ~ G Gyldens~olpe 18551.kr. fo~s.,_ _ ,1 _

sen npauvree honteux J» boende in- 1,800. TIll underst. at 2:e åldrtga, "J~},~~t~"dtsd.onlttlon~f?~HI \l~s
O!:tJ.nyssberörda församlingar. Un sjuka personer, helst å församl:s I tam. tstagare e:ter 1-nket. ~~.H hell~-
derstörlen utbetalas haltärsvis med fattighus. stedt !846). kl. 8•..•50.. H~litan ut
50 kr. hvardci-a gången. Hoder h lal ms testamentsronu d~~as l 5 ol ika lotter t~ll vissa u~:p'

BnruIJjä.Jpsfondf:ll (Excell. Gref- (Ka.mmarrevrrådet G O Hederhielm g.lfna pe,l'sone~. 9chefterder~~ dod
ve C Dc Geer med 111,000,åtekålltga 17u7) kl'. 1,000. Räntan utdelas uu anc~~'~b~,hofyande, .~elst ank,~H'
andra försarnl.sbor med 5:000. hvarje 1/2-;1.1'tiE fattiga, födda inom ?ch oglfta:_dottrar efter ämbetsmän
1836) 1::1'.15J/OO. 1'i11 mut och be- Jakobs förs. 1 s~ate~s ambetsv. ~.
klädn. åt fattiga barn. . Helins donationsfond (Änkefru .Sa.ll~b ...~rg-s tcstanl;ntsfond (A~~
_ II t',n ed ic~s tes truu en tsf, (Bruksp, IL. Helin. 1,815) k.r. 3,000. _.R.o". tntan k~.f. C S,!,lldberg 1~--.2~kr: 1,~7u,.
E OBenedlcks 187G)kr. 2,000. '1'111 fördelas Hka emellan de tran Ja- Ranta~ ~:ll någ?,t fattigt fr'untim.
hjälp föl' de fattiga inom Jakobs Ikobs 0, .Iohannea förs; å fattigh. m.~r ar b~ttre sta,n~, ...
~-6rsamling utöfver hvad dessa enl. intagna fattiga. Schewos teatnmen tsfund (G,J.,?SSh.
rattigv.rörrattntngarna bekomrna I Holmbergs fond (Kryddkramh, R F Scl~~we 1.~4.5)kr. 750. h<-J:?ta?:
eller rör sådana fattiga, 80m icke. N Holmberg 18(3) kr, 1,500, Hän- ~td~las ar~. D_LSofiadagen t. törs.s
af fattigv:samhällena erhålla Ull- Itan användes till förökande af den tattighushjon.
derstöd. Idagl . kosten för ä fattighusen in- Schn lzers testamentsfond (Frkll

De lieers dunn tlonsfond (Kam Itagna blinda hjon. C v. Schulaer 184.5)kr. 300. Rän.
marh. frtu. C De Geer 1796lkr. 2,500., Horns testamontsf'oud (Grervian tan tilldelas någon behöfvande.
Till for tsä.ttaudet och drif.ten af A S HOrD, f. Blomstedt, 1858) kr. ..~chwartzer8 test.ameu tsfond
föra-s arbetshus. 4,500. Arl. räntan användes till (Ofverste J v. Schwartzer 1808)JrT,

De Geers donationsfond (EXCOll.l understöd åt s. k. npauvres hon- 300. :ril1 de fattiga vid jultiden.
gretve C De Geer 1850)kr, 15,~ÖO.teux», isynnerhet gamla, döfva, Sundsf.rdms gåfvolllctlel (Handl ,
~rill hyreshjälp åt några fattiga blilld. a eller a.nllorle.des vanföra, C G Sundström 1869) kr. 1,900. Hän
inom rörsarnltugen. Kjhlströnls testamentsfond tan utdelas nyårsaftonen i ::;lika

De "e"rs dOll:ttionsfon!l (Excell.1 (Slaktaren J G Kihlström 18110 o. delar till b ehöfvande och obotl.
grefve C De Geer IS5!))kr. 7,500. 1834}kr. 3,536:96. Räntan utdelas sjuke handl. eller deras änkor, eller
Till underst. åt fattiga barn inom ärt. på stift:s dödsdag den 12dec. handtverkare eller ock till Jakobs
törsarnl., hvilka fyllt 14 ;1,1',men till församl:s fattighushjon. för:s fattiga i allmänhet.
af sjukdorn eller annan orsak äro Lundber-gs testamentsrondtxör- Söderströms testamentsfond
oförmögna att sig rörsörja, samt ste lifmedikus V Lundberg 1891), (M:ll S Söderström) kr. 988:12. Bän.
såsom tillfälligt understöd åt au- kr. 5,000; att bilda en fond åt så- tan utdelas Sofiadagen till för-
dra fattiga af Irvllkeu ålder som dana nödställda församl:smedl:r saml:s fattighjon.
helst, Irvi.lka befiuna sig uti en inom Jakobs försarrä., 80In icke äro Wmtterdahls testameutsfond
hjälplös belägenhet. berättigade till fattigunderstöd. (Prostinnan C E 'Vretterdahll860l

Huthf lda :Elgs fond. Storlek ~oreens pouaiousronu (Kansltr. kr. ·300. Räntan utdelas till ngn
krorior 20.000 29/10 1918. J E Noreen 180;)o. 1811) kl'. 52,500 behöl'vande i förs. ..

]I:ttldldn Elgs donattonsrond Pens:r å 24 kl'. o. 48 kr. pr ål' ut- II ittings testamentsfond (Ankel'.
(27 sept. 1918) fö.r fattiga sömmer- delas till behöfvaude änkor o. dött- M B Witting 1782)kr. 430:52. Räntan
s..'kor inom ...Ta.kobSförsamling o.ch rar efter t..iäDstemän af civll-, IDili-

1

skal l årl. l\'Iikaelsmässodagen lika.
skall nämnda fond enl. fröken 8e1- tär- samt borgareståndet. fördelas mellan 3:e änkor eller s.ne
ma Elgs testamente förvaltas af Uti skrivelse den 22 mars 1921 faderlösa,barninomförsaml.,hvilka
Jakobs och. Johannis tattigvårds-] har Jakobs och Johannes fattig. äro i ömmande och behöfvande om-
styrelse. ;vårdsstyrel~e hos Konungen gjort l ständigheter.
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G. Fromma stiftelsers" pensionskassors m. fl. fonder, [4,613-4615)
, Åkerblads donatiollsfo~d (Spe.. LnndblBdsdonation(C Christina CabanW fond (Änkan'A Cabants

\ ge1fabr. J Åkerblad 1777j'kr: 83:33. Lundblad 1865)kr. 500, Underst. 1869)kr. 2,400.. Till aktningsvärda
't!1! juJ"och nyär~gåfv!>r åt fattig· till ett nattvardsbarn, omväxlan- behöfvande inom föraaml.
hjonen. '," .,.; de en gosse och en flicka.. Gustaf Ceders DOllatlonsfond

--- Norens donation (Kamrer JNo· 1920 (f. d. käl'larmäataren Gustaf

{46'14J J h f" ren 1837) kr. 1.500. Underst. vid Ceder)· 28.360kronor. Räntan skall
. , .: O annes orsam- julen till högst 4 inom Johannes användas tql understöd, ät de fat·

tings kyr,i<:o-,'och skoträd. fbrs. boende änkor eller värnlösa tiga i församlmgen, i första hand
. Se ~2025}. barn. . till underhäll och beklädnad ät

Br'lDdelsdon'ntion(Ann~MBran. NodlInds fond (änkefru oLotten föräldralösa, fattiga barn eller be-
del 1795) kr. 2,700. Underst. till Norlund 1922)kr. 10,000. Arsrän- höfvande änkor.
fattiga änkor m. fl. inom förs amI. tan utdelas till fattiga ä')kor eller Dahlqvists fond (Änkan Ch Dahl-
, DRCadiers minne» lAnkefru Ca- andra .ensamstäende kvinnor. qvist 1734)kr. 337: 85. Åt en fattig
roltne , Cadier 1901) 31/12,1921kr: Nödhjälpsfonden för värnlösa änka; pensionären utses hvarje är:
54,287:13,räntan däraf 314till pen- flickors uppfostran (Fruntimmers· Didrikosons fond (Ankan R. Dld-
sicner och '(4 till·skollofskoloni- skyddsföreningen 1870) kr. 7,000. riks son 1812)kr. 1,500.'Btip:r lit sö-
erna. Till förmän för tvä värnlösa fkic- dra latinlärov . till obestämdt antal.

De Geers donntion (K Chra Bib- kors i Johannes församI. uppfest- Femte.lIlars.Fonden (Flere o-
bing, 1i83) kr. 2,250. Underst. till rall. nämnda 1876) kr. 925. Till fat·
6 fattiga I a,f',Joh. förs.. af hvilka RKekmans donation(Frkn Maria tiga inom törsamt.
4 änkor. Ruc.kman 1887)kr. 10,000. P~ns:r Hallgrens fond (M:ll M S asn.

Dimanders donation (1873),kr. af Ifka belopp å.t 4.obemedI. ofver 'gren 1841) kr. 1,500. Räntan. tUl·
6,000. ,Till ,kilidel' m. m. åt fat- 60 är ga~la och for .en hedrande faller sjuka och ofärdiga frunt.;
tiga skolbarn. . v:,n~el kanda fruntimmer, vare tillflllligt underst.

En. okänds donation. (1897)kr. Sl~ ankor eller ~glfta. .. Hnlts fond (Jungfru A L Hult
500. Till skoUofskolonierna. Sebaldt s donation (Jllst1tiekans 1~05)kr. 1,100.Tillfattigasunderst.,

En sjllttioårin!(s ännattou (1893) lerskan M Sebaldt 1797) kr. 8,333 till obestämdt antal. . l \
kr. 500. Till. skollofskolonierna. Underst. till änkor efter civ, tjän· Rosehelts fond (Bankkassör a.

Fonden för fattiga skolbarns stemän och deras ogifta ~öttrar V. Koschell) kr. 10,000. Att för·
, bespisande (1893)kr. 1,200. 16 st.), 2:e fattäga .gos~ar l skol- valtas af kyrkorädet. Räntan skall

. Pranekeska fonden (Fru O.lena åldern och 12 fattiga ankor utan användas till understöd ät fattiga
Francke). Till skollofskoloni.erna uppgifvet stånd. skolbarn'
{l8g9) kr. 5,000. (1889& 1891)kr. Stahres donation (Komminister' .
10,000 till skolbarns bespisande. N 'J Stahre och han hustru) kr. Kolerafond? 1853 ärs (fle>:esbf·
(1895) kr. 15,724:.53till skolbarns 40,000. Till behöfvande änkor eller tare 1~5.3)kr. 3,00.0.rui barn, hvil-
bespisande. ogifta personer, företrädesvis af kas föräldrar ~ott l kolera, eller

Fran'ckeska fonden (Fru OJena prästfamilj eller släkt till kom. nu~.era ät fatttga. ,
Francke 1895) kr. 20,929:57 811>2minister Stahre eller hans hustru. .~orners fond (Landtbruk. J G
1921 till utdeln. vid jultiden till Syskolefonden. (Lärare och Iä- Korner 1860)kr. 3,OO~.Ränta~ ut-
fattiga fam. inom ,försam\., kr. rarinnor vid Jakobs och Johannes delas .ät .6 fa.ttiga blinda elle~~om
5,446:5881/121921till fattiga sjuka folkskola 1870)kr. 1,000. Till klä- sådana ej finnas, ..behofvande bor,
f'orsamlingsmedl:s värdande i de- der m. m. åt fattiga skolbarn. gare eller. deras ankor. '
ras hem,' kr. 15.807:- 81/12.1921 'I'huns donation (Dr o. Fru B.eda !.'Jungbergs fond, kr;,5,000.
till skollofskolonierna. Thun 1908) kr. 500. Till skollots- ÅrlIga rantan skall gen?m försam-

Godlundska beklädnadsfonden kolonierna. . lmgssystra:na utdelas fil l obemed-
(Dir. J. Godlund 1868) kr. '4,000 l'nomns donatton (Gustaf & lad~, som icke IItnJn.terfa~bgvård.
Till kläder m. m. ät fattiga skol. Sophie Unman 1892)kr. 10.000. Till Läckes .fond XLOVIS.EJ,i~ab.)kr.
barn. . skolbarns bespisande o.beklädnad. 10,00.0. Rantan ska\! anvat;das till

Godlunds testamentsfond (Dir. Wallentins donation (Hildegard beklad~ad ät de mest beh,of!~nde
J Godlund 1868)kr. 4,000.'Underst. Wallentin 1902)kr. 800. TIll skol. kvmnhga nattvardsbarnen l ~or.
till fattiga-o. orkeslösa inom förs. lofskolouterua. sam.~. ..

Heckscherska donationen (Bank. Wennbergs donation (grossh. ilIollers. fond (Ka.mrer J.Moller
dir.' &- fru Heckscher) (ln8) kr. A.ug. Wennerberg 1886) kr. 5,000. 1796)kr 1,667:67. !,tantan tillfaJ~er
7,693:96.. Till skollofskolonierna, Till skollofskolonierna. for Itfstiden ..3:e at;kor efter orv,

Lagerströms donation (1901, Zetterstens \ donation (183.6)kr. ämbets- o. tjänateman.
/ Komminister C. R. Lagerström) kr. 15,000. Till kläder m. m. åt fat· Nilssons fond I donationsbref

2,500. Till kläder m. m. ät fat- tiga skolbarn. af den ~S/12 191.6 har änkefru
tiga skolbarn. Augusta Nilsson till minne af sin

Liljebergs,fond (Mälaremäst. G aflidne man kyrkovärden Carl NiJ,s-
E Liljeberg 1887)kr. t5,000. Rän· [46 15] Maria församlings son skänkt till Maria förs. 20,0;00
tan användes till utdeln, vid jul kr. hvarå räntan den 1 april årI.
bland änkor och ogifta kvinnor kyrkoråd.' skall utdelas till f"ttiga borgar-
inom Johannes' församl., dock ej Se [2035}. änkor eller borgardöttrar . ,.-,
i' mindre belopp än 20 kr. 1884 ärs fond. for fattiga natt- Carl ~'redrik o. 'Au~nsta Nils.

Lindgrens donation (Emil Ch. vardsbarn kr. 1,500, son Donationsfond 1920. 10.000
Lindgren 1866) kr. 500. Till kläder ApeJgrens fond (M:ll S L Apel. kronor. I testamente af den 8,jun'i

, m. m.' åt fattiga skolbarn (flickor). gren 1811)kr. 1,500.'Stip:r lit södra 1909hafva Augusta och C. ],'. ;Nils,
Lundbergs donationer (Kyrkoh. latinlärov:t till obestämdt antal. son testamenterat till Maria föl"

I. G. Lundberg 1878.) 1) kr. 2,00') , Bergstedts fond. Räntan ä 10,000 samI. 10,000kr. med.villkor att all
till kläder m. m. ät skolbarn 2) kronor skall urtdelas till fattiga i ärlig afkomst däraf 'användes till"
.kr. 2,000 till Idiothemmet i Sthlm Maria församllng med företrädes- sjukvärd i' fattiga hem inom för-
eller, om ·det upphör, annat hem rätt åt sädana personer som varit samlingen. ' ,. i'~
i samma syfte. 3) kr. 2,000 tillet~ anställda hos firman Lars Monten. Norbergsfond(JungfruAMNor.
försörjningshem for blinda o. döf- Bntlns eUer Schönborgs ,fond berg 1864)kr. 1,500, Till hederliga,
stumma .. 4) kr. 2,000. Till Malm- (Grefve Jan Gyllenborg 1831) kr fattiga fruntimmer inom församl.
-qvlatska Barn.UPPfostringsanst.al.\.9,000. Till 3 änkor eller döttrar Norlnnds. fond (Fru Lotten) kr.,
ten. 6) kr. 2,000till Bäddntngshern- efter 11mbets-och tjänstemän,samt 10,000. Räntan skall af kyrkoh';r.'
metför vanvårdade flickor. 6) kr. 2 änkor eller döttrar af handl, eller den i församl. utdelas till behöf·
2,000'.till 'A.-B. St.ockholms Prak- .fabriksidk.; samt '/s af årets vande änkor med barn samt sjulia
tiska Hushällskola., .' ränta till kyrkonotarien. änkor. '
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i 4615-4619J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
~orlunds fond länkefru "Lotten' kr. Årl. räntan utdelas till lär., Petterssons fond (Grossh, Axel

Nor1und 1922), kr. 20,000. Arsrän'ljungar vid Högalideskojan hvllka Pettersson 1890) kl'. 3,000. Till
tan utdelas till fattiga änkor eller visat sinne för ordentlighet och fattiga inom församt. efter verkat,
andra ensamstående ~vinnor. aktsamhet med sina tillhörigheter direktörens bepröfvande.

Plh lmanska eller ..Oatermanska samt efter bästa förstånd visat Reuekners fond (Ankef. S L
testamentsfonden (Ankef. W Plhl- sig sparsamma. Reuckner 1885) kr. 3,000. Utdelas
man, f. Österman, 1779) kr. 9,036: till behöfvande iU!?ID försarn!.
31. Till pens:r åt 4 änkor. Rothoffs fond (Ofverstelöjtn. F

Widmans fond (Grossh. P U wie. [46 17) Maria församlings A Rothoff 1862)kr. 2,000. Till för-
mans dotter och måg R Th Ceder- f tt' o d t I saml:s fattiga.
schiöld 1859) kr. 1,000. Åt 2:e in. a Igvar ss yre se. SahJbergs fond (Stadsmäkl. J
om församl, boende borgaränkor. Se [1796]. Sahlberg 1803) kr. 500. Under.

Ökmans fond (Ånkan H Öhman Abrahamsons Jifräntefond (Bada-/ stödstagare å Rosenlunds ålder.
1791) kr. 800. Stip:r åt södra Iatin- remäst. J O Abrahamsonl870, 1881, domshem för förplägn, å H. M.
lärov. till obestämdt antal. 1893o. 1894)kr. 6,500. För lifränta Konungens födelsedag.

till barn, företrädesvis från Gålön I Sandahls fond (Uppbördskom-
1L46 16) Maria församlings och i Philipsenska oChMalm'lVist-/ miss. J SandahI 1878) kr. 2,000.

ska skolorna. För behöfvande inom församl,
skolråd. Beldiidnadsfonden :ror fattiga Stråhles testamentsfontl (Kam-
Se [2035]. nattvardsbarn (okända gifvare) kr. rer.änkan H 1\I Stråhle 1829) kr.

Axel N. Andersson. Donationsme- 3,084: 48. Användes för fattiga barn /3,000. Till 2:e civ. tjänstemäns
del et 50,000kr. förvaltas af Stock- inom församl. ' änkor, fyl.lda 60 år.
llolms stads drätselnämnd. Räntan Er ik Bergstedts donationsfond Elin A Svans minnesfond (Ko-
utdelas som understöd åt välartade (Grosshandl. Erik Bergstedt 1910) kerskan C C Jansdotter 1896) kr.
medellösa skolbarn hvilka i minst kr. 5,000. Till fattiga tubttksarbe. I2,000. För fattiga barn inom för-
fl år tillhört församlingen. Under- tarefamiljer. saml.
stoden utgå med högst 200 kr. för Lnrs Bergstedts fond (Fabriks-I Sweders fond (Rådman li Swe
år. Samma barn må icke inneha mäst. Lars Bergstedt 1891) kr. der 1772) kr. 1,600. Underst. till
understöd i flera än 2 år. 1,800. Räntan till fattiga fabriks- fattiga klädesgarnsspinne:rskor.

Axel x. Andersson. Donatdons. arbetarefamiljer. TJngnfemteJunl.fonden (Okänd
fond å 10,000 kr. Räntan skall arrvän- j1'nh~nU1JlnS fond (Hofkällare- girvaret kr. 1,000. Till Styrelsens
das till premier il 20 och 25 kr. åt mäst. P H Fuhrmann 1772)kr. 400. disposition för fattiga inom förs.
fattiga men arbetsamma skolbarn till f~rplägnad midsommardagen Törnebo]nlls fond (stämpelmä-
som lämna godt hopp för fram- af understödstagare å Rosenlunds I staren E. Törnebohm) till behöf'-
tiden. ålderdomshem.. vande sjuka och blinda å Roaen-

GravaJlii fond (C O Gravallius) Godns fond (Segelsömm:änkan Iunds ålderdomshem. Årlig ränte-
kr. 1,500. Till uppmuntran åt fat- C Godu 1791) kr. 1,666: 67. Un-! utdelning 150 kr.
tiga skolbarn i handslöjd. derst. åt änkor eller ogifta frun- Törnemans och. Wlstrands min.

o Hnmmarxtr-ands fond 1,500 kr. timmer. nesfond {Assessor J A Törneman
Arliga räntan skall användas till Grimschölds fond (änkefr-u .Iose. och Professor A H Wistrand 1864}
fattiga skotbarn som medfölja skol- phiuo Grtmschöld 1921) kr. 417: 67. krA,OOO.Behöfvande inom försarnl.
lofskolonierna. Räntan lägges till kapitalet intill Wertmiillers fond N:o 1 (B.rygg.

Ilnn kdirek tdr och fru Heck- 1,OUOkl'. Därefter räntan till fat- och Ryttmäst. GWertmUller 1864;
schers dnnn tionsfond, 'l~'loO kr., tiga, intagna å Rosenlunds ålder. kr. 2,000. Uppfostringshjälp för
uvarå räntan ärligen ställes till clomshom. värnlösa barn.
församlingens skollofskoloniers Grundbergs och ASJllnnds fond Wertmiillers fond N:o il (Brygg.
förfogande. (Grossh. A N Grundberg och än- och Ryttmäst. G WertmUller 1864)

Hlrschs, Isaak, fond 5,000kr. År~ Ifef. C E Asplund 1852) kr. 2,000. kr. 2,000. Understödstagare å Ro
liga afkastntugeu skall utdelas af At behöfvande inom församl. senlunds ålderdomshem för för-
skyddsföreningen eller, om den GÖscbes fond (Grossh. J H Gö- plägn. å testators födelsedag d.
upplöses, af skolrådet till skol be- sche 1781) kl'. 1,500. Understöds- 23 feb.
klädnad och sommarutrustningåt tagareäRosenlundsälderdomshem Wirrwachs fond (Änkef. C E
flitiga och fattiga skolbarn. för förplägn. åH. M. Konungens Wirrwach 1788) kr. 8,333: 33. Af

Holmbergs fond (Byggm. ,J P födelsedag. räntan användas 400 kr. till un-
Holmberg) kr. 15,OOU.Arliga rän- Haglinds fond (Makarrie G R derst. (3 il 50 kr., 4 å 37kr. 50 öm
tan skall utdelas den 11 dec.: '/8 och B K Haglind 1888) kl'. 1,400. oeh 4 il 25 kr.) åt 11 ofrälse mäns
till spädbarnskrubban. 113 till ar- Till å Rosenlunds ålderdomshem änkor, som äro fattiga och till
betsstugorna, l/S till SkOllOfSkOlO'1sjuk- och ålderdomsrum intagna frejden oförvitl., företrädesvis så.
nierna. fattiga personer. dana, 80m hafva omyndiga barn

Levins fond (Fubv. J P Levin och Hol mbergs fond (Kryddkramh. eller sjuk~. föräldrar att försörja.
hans hustru 1856) kr. 1,500. Till N. Holmberg 1853) kr. 1,500. Rän· C A 'rh Adelgrens mlnnesronö
beklädn. åt sådana fattiga barn,som tan användes till förökande af den (Frkn S A A Xdelgren 1897) kr.
i brist däraf ej kunna bevista sko- dagt. kosten för år Rosenlunds 1,&00. För behöfvande inom förs.
lan. ålderdomshem intagna bl inda hjon .. Ostorgrens fond {Hamnfogd. L E

]Ieyers fond (Frkn Jenny Meyer GaJatheeLumllls fond (Aqkerru Ostergren 1852)kr. 500. Förplägn.
1894)kr. 20,000. Till middagsspisn. G Lamm 1913) kr. 7,000. At be- vid jultiden åt sängliggande sjuka
för fattiga skolbarn. höfvande inom församlingen. å Rosenlunds ålderdomshem.

Netberwoods fond (Bankokom- C. E. och Augusta Nilssons fond
miss. V Netherwood 1867) kr. 200. för fattiga nattvardsbarn. Kr.
Till uppmuntran åt ett fattigt skol- 3,000. Användes till barn inom [4619] Katarina församlings
barn. församlingen. k k od

Petreji fond (Skeppsklarer. P Pe- Okänd (Gåfva af en okänd 1796) yr ora . Se [2033].
trejus 1847) kr. 6,000. Till fot- och kr. 125. Inköp åt il Rosenlunds Fru Elilllt I1ay's f. Weitback
annan beklädn. samt till skrifma- ålderdomshem här intagna under- fond (1916)kr. 10,000. Till sjukvård
terial åt fattiga skotbarn. stodstagare af' a.Ar-ndts paradis- i fattiga hem.

Töruebohms testamente (Asses- [Iustgård». BekHidmtdsfonden, kr. 400. Till
sorn och stämpelmuat. E Törne-/ Petreji fond (Skeppsklarer. ,p fattiga nattvardsbarn.
bohm 1831) kr. 3,000. Till fattiga Petrejus 1856) kr. 1,500: Gr'atifi- Bexc!ins',Dorotea,donation,kr.
skolbarns beklädn. I kationer ä testators dödsdag den 11,400. 'fill Katarina norra barn-

'I'roed Nelssons sparfond 10,000 27 okt. till 10 personer. krubba.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTERSAMUELSGATAN22
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G. Fromma stiftelsers, 'pensionskassors m. fl, fonder. [46'J9-462lj
. Bibelfonden kr. 700. Till biblar I<'röken J,oVlsa Ellsab. L)'ckes Wilh. Govenius fond tilIskol·
och psalmböcker .ätnattvardsbarn. fOlld (1910)kr. 10,000. Till bekläd- lofskolonier 1904, kr. 6,000.

Bjurhulms, Anders, (1912) kr. nad af de fattigaste flickorna af Carl WIlhelm Hal:mnns fond
6,700. ,Till barnkrubba. nattvardsbarnen, (1897)kr. 700. Till kläder ät fattiga
. Björkvnll C o~ Maria, 2,000 kr. l<'röknarna.llalandersfond(1902) skolbarn före ju!helllOll hvarje är,
till Katarina Vestra Barnkrubba. Kr. 2,600. Räntan utdelas är!. till F. A. Hammarstroms fond, kr.

·K. F. BJÖl'n, (1915) kr. 6,~00. 4 fattiga före .iu!. 1,000, till förs, skollofskolonier.
Tillkläderätfattiganattvardsbarn Fru Neumiillers fond (1906)kr. Johan Hanssons fond (1902)kr.

Mamsell Branders foDd,. kr. 2,500, till Katarina norra barn- 1,660. Till kläder åt skollotskolo ..
2,100: GMva årl, till sjukl. tjänare krubba. nisterna. .
vid kyrkan. Enkefru 1,0ttenNordlund.fond, Direktör o. Fru Heeksehers,

Bång., Gustav, donation, kr. 10,000 kr. till änkor med barn eller donation, kr. 8,600. Till Kat:a
3,000. Till kläder åt fattiga skol- sjukliga änkor. förs. skollotskolonier.
barn. 'Norlnnds fond (änkefru Lotten P. H. Hesalers fond, kr. 6,001)

Johan Bäckströms fond till Ka- NorIund 1922) kr. 20,000. Ärsrän- till förs. skollofskolonier.
tarrna norra ·barnkrubba 1903 kr. tan utdelas till fattiga änkor eller Katarina förs. fond till arbets-
10,000. andra ensamstäende kvinnor. stugorna (1900)kr. 10,000.
. }{ristina Callvagens fond (1906) Fru Reglna Itånlund (1916)kr. Katarina förs. fond till skol.
4,000 kr. Räntan utdelas till fat- 600. Till barnkrubba. lof.koloniernll (1896, 1900) kr.
tiga sömmerskor. Spångbergs C. 1<'.,(Fabr. Spång- 9,700. .
. Carlquists, C. J. W., fond (1918) berg) kr. 1,400. Till underst. åt Grossh. o. Fru John Lovens
kronor 1,100 till Katarina norra fattiga fader- och moderlösa barn. fond (1910) kr. 6,700. Till ·Kat:a,
barnkrubba. Jobn Söderbergs fond (1894)kr. ·förs. skollofskolonier.

B. A. Danellus' fond (1908) 18,400. Till mtddagssptsn. ät fat- Mathias Lundlus fond (1901)IP-'.
13,400 kr. Gåfvor att enr fattiga tiga folkskolebarn. ,0,000. Till prem. af kläder att ut-
familjer utdelas af församltngs- Jolm Söderbergs fond (1894)kr. delas vid vårterminens slut ät
systrarna den sista december är- 12,000. Till underhäll aftestators fattiga skolbarn.
ligen.. graf och till mat och sjukv:sartik· Jenny Meyers fond (1894) kr.

B. A. Danelius' fond (1908)6,000 lar åt fattiga sjuka. 25,000. Till middagsspisn, ät fat-
kr. till Katarina församlings norra Söderbergs minne (1904) kr. tiga folkskolebarn. .
barnkrubba. 257,718. 4/5 af ränteinkomsten an- EmIl ~eumiill.rs' fond (1905}

B. A. Danellus' fond (1908)6,000 vändes ärligen till värd af barn, till skollofskolonier, kr. 0,000. ,
kr. till Katarina församlings till stipendier och till nnderstöd Okänd (stift. af en okänd 1829}
västra barnkrubba. ät familjer med mänga barn, ål. kr. 600. Prem, I folkskolan.

Olga DaneliI Julgåfva. Räntan derstigna personer med svag syn, P. J,. Peterssons fond (1918)kr.
:jrligen, kr. 12,000till understöd ät m. fl. 5,000till Katarina skoll.ofskolonier-,
ensamma behöfvande fruntimmer. Söderlnnds, Carl August, dona- Blehters fond (CH Richter 1825~

Fru AmaUa Ericsson (1916) ttonsrond, kr. 700,000, till inva. kr. 1,000. Biblar ät barn I fatttg-
3,600 kr. Till skoflofskolonter. lider o. till sanator-ievård för tu- skolan.

RosaUe Predenho lnis fond (1896) berkulossjuka. I<'röknarna Rosens fond 2,700
'kr. 3,000. Till 3 nödställda, ålder- I<'ru Dorothea Wall (1916) kr. kr. (1909) till kläder ät fattiga

stigna, Qgifta fruntimmer ärl. 2,800. Till obemedlade fruntim- skollofskolonibarn.
tlo.dns fond (Segelsöm:änkan C mer. E. '1'örnqvlsts fond (Carl Törn-

Godu 1787) kr. 8,400. Pens:r ät Westerlunds, Kr. WIlh., dona- qvist 1861) kr. 2,000. Premir åt
änkor m. fl. tion, kr. 2,600. Till Kat:a för- flickor i Katarina slöjdskola. '

Gråbergs,. Collega scholae, do- saml.s barnkrubbor. '1'örnqvl.ts fond (J Ch Törnqvist
nation 000 kr. till stipendier ät Öfverströms fond (Kyrkoh. F W 1829)kr.1,SOO. Prem:r i fattigsko!.
al.lm. läroverk i Katarina. Öfverström 1865).kr. 12,400.Pens:r

G. '1'11. «.lustarssons rond till till änkor efter gesäller o. arbetare.
barnkrubba kr. 10,000. '[4621 ] K t . rö

Änkerru UeurUns fond (1904) a a arma rsam-
kr. 5,000 till Katarina församlings [4620] Katarina rörsam. lings fattigvårdsstyrelse.
norra barnkrubba. Se'[1795]

18aak HIrschs fond (1917)kr. 6,100 lings skolråd. Se [2033]. Almgrens fond (Advokatfiskal J
till Katarina skyddsförening till. A Bjurholms dunatton (1914)kr. PAlmgren 1822) kr. 760. Räntan
kläder ät skolbarn för Sommaren. 7,600 till skollofskolonier. utdelas till fattiga.civ. tjänstemäns

Joban Leonard Uöljers fond, Björkvall, Carl o. lUarla (1920), änkor eller döttrar.
kr. 27,000. Räntan är anslagen'till 0,000 kr. Räntan till skollofskolo- Backertskafonden(DirektörCarl.
Kat:a församl:s västra barnkrubba nierna. Herman Backert) f. n. kr. 120,848:69.
1904. B. A. Danelius donation (1908) Donators trotjänarinna ätnjuterför

Katarina Barnkrubbor 10,000 10,000 kr. till frukostspisning ät lifstid kr. 1,000är!. pension. Bänte-
kr.' fatt.ga folkskolebarn. öfverskott skall utdelas till behöt'-

Katarina Barnkrubbor, dona- Eriksons fond (E R Erikson vande familjer inom Katarina förS.
tion kr. 18,000. 1823)kr. 6,000. Kläder åt fattiga uti gåfvor af 100 kr. till hvarje fao

Katarina A.rbetsförPnlngs fond barn i Katar. församl. fattigskola. milj. Efter pensionärens död ,ökas
(1920) kr. 10,000. Räntan årligen Eriksons fond (1820)kr. 9,000. gärvornas antal: Kapitalet fär ej'
till Arbetsföreningen. Till arbetsskola i Katarina förs. ökas eller minskas' utan all ränte- .

KatariDll sjukv,"dsförenlng, kr. Fond till arbetsstugorna (1920), inkomst skall ärligen utdelas ..
10,000 till sjusvärdsföreningen. kr. 7,QOO. Räntan till Katarina Bobman E,sons fond (Viktuali~1'

Axel Landqulsts 76 års födelse. arbetsstugor. handl, E Bohman E:son'1822) 1>:1',
dagsfoad (1918)kr. 0,400. Räntan RosaUe I<'redenholms fond(1897) 3,000. Vedutd. t. fattiga i förs. m. nr,

t ä kr. 2,000. Kläder åt fattiga barn i Brandes' fond (Frkn J F -Bran-' .
u delas 16 februari rligen till o K tari f lk k l des 1872)kr. 10,000. Pensir ~7<)<r'.gamla personer boende i Katarina a arma o s o s. .. <il u
f'örsamling. Gjörckes donationsfond (Ankef. ät ogifta, åldriga och sjukl, tjäna·

C Gjörcke 1874)kr. 2,000. Prem. rinnor, som längre tid tjänat i sam-
Fru Beda Ljnngbel'gs fond kr. åt l eller högst 2 fattiga fader- och ma familj och bo på Söder.

5,000 till obemedlade i försam- moderlösa skolbarn. Broströms fond (Källarmäst. O
lingen. Gjöthmnns fond (1818)kr. 3,500. Broström 1844)kr. 2,000. Utde1n:.åt

Fra GurU Lundholm (1916)kr: Kläder åt fattiga flickor i Katarina understödstagare ä Rosenlunds 'ål·
1,800.. Till skollofskolonier. förs. fattigskola. derdomsh.

OL:.SSON & ROSENLUND SE ANNCJNS'ER
pli J( AR7'IfN"



~4621-4622J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors
llnrmans, Axel och Nannie, fond Stiftelsen (Änkef. C Ch Stokoe 1873)

Direktör A Burman 19i1). Afkast- kr. 3,000. Till utdeln. åt 10fattiga
.ntngen användes till julgåfvor : 1/5 inom församl, hvarje år.
däraf tillägges årligen kapitalet Stråhles testamentsfond (Kam-
: 10,000 kr.). rersänkan H ill Stråhle 1829) kr.

Bångs fond (Dir. G Bång 1854) 3,000. Till 2:. civ , tjänstemäns
kr. 17,000.Utdelning åt understöds- änkor, fyllda 60 är.
tagare å Itosenluuds ålderdoms- 'l'druqvls ts fonn (Kamrer. C
I:em

o
'.. • Törnc;vist 1866)kr. 10,066:6i. 190kr.

:l!alnrmast. C. J. W. Uarlqvtsts 66 öre utdelas till understödsta-
fond kr. 1,018:06 - afkastningcn garna å Rosenlunds ålderdorns-
utdelas till fattiga vid julen. hem och försörjutngstagarna hvar-

Godus fond (Segelsöm.änkan C je ål' 14112 (tes"tators dÖdsdag), 12
Godu 1789) kr. 150. Utdelri. till kr. till underh. af testators graf'
'understödstagare ii Rosenlunds ål- återat. användes till förbättralld~
~-1elpo~sh. . . _ _ af ..understödstagarnas kost.

G. l'h , Gustafsons fond, 10,000 Ostbe r H's ronu (Ofvervägaren F J
kr-. Utdelas enl. styrelsens beslut. Östberg 1.813) kr. 400. Pens. åt en

Oäderins f(Jlld (HUSg6ritdsk::nn·1 kvinna bland pauvres honteux.
betjänten A Gäderin 1833)kl'. 3,000.
Till utdelning at understödstagare --~--
" Rosen lurids ålderdomsnem. I (4621 b] S fl f" I'

Hedströms fond (Srdenrabr. C 'l O a orsam rnps
Hedsta-öm 1822) .kr.3,000. Utdeln. fattigvårdsstyrelse. Se [1795bJ
l)land under-stödstagare it Rosen- Almgreus fond {Advokatfiskal .J
lunds ålderdomshem, 75kr. td.l.lde- P Ålmg.ren 1812) kr. 300. Räntan
jas år!. åt dessa. .. utdelas till fattiga civ. tjänstemäns

Ho hus fond (Ankef. Johanna änkor eller döttrar.
Lovisa Holm 1895). Kl'. 20,00(1. Af· Backortska fonden(Direktör Carl
komsten användes till beredande Herman Backert) f. n. kr. 60,424.:35.
arpeus:r a 50 kr, åt medellösa och Douator s t.rotjäna.r-luua åtnjuter för
tör hederlig vandel kända frun- li:fstid kr. 1,000 årl. pension. Rän-
timmer, ogifta eller änkor, Inom teöfverskott skall utdelas till be-
Katar-ina rörsanil . hötvande f'amfljer in om Sofia förs.

Klll lurmilstnre Adolf Johnusous uti gårvor af 100 kr. till hvarje fa-
rond 4/3 1819 kr. 2,;)00. 1/2 af rän- m ilj, Efter pensionärens död
t:111 lägg~s till kap. till dess detta ökas gårvorrias anta}, Kapitalet
vuxit till 5,000. 1/2 af räntan ut-I får ej ökas eller minskas utan all
d..elas till fattiga Inom förs." som ränteillk.omst skall ä. rllgen utdelas .
..gjort sig kända för hederlig vun- Bnlunun E:SOllS 1'ond (vtktualte.
del, företrädesvis t. personer inom handl. E. Bohman E:son 1822)kr.
restauratörsracket. 105UO. Vedutd. T fatf.ieu,i förs. m. m.

Di\. kap. vuxit till 5,000 kr" ut- 'nl'anders f'()~~d(F{kll J ii' Bran-
-lelas hela räntan. ders 1.872) kr. 5,000. Pens-r å 7fJ kr.

Johnsons fond (Johnson Axel åt ogifta, åldriga och sjukl. tjäna
Generalkonsul 1910) till ändamål, rinnor, som längre tid trillat i
som af Stvrelsen bestämmes, och sarmua familj och bo på göder.
hvartill a.~slag af kommunen icke Bå.ug~ fond (Dir. G Bång 1854:)kr.
Bl'~}ålles. Kapital 3.BBR:33 kr. 8,500. Bärrtau å 6,000 kr. anv. till

Ankefru Aug:a Riihfs rond terh. förmån för å åld.erc1oa.:shem in-
.~ sept. 1917) kr. 4,795: ti3. Räntan tagna, sjuka personer. Räntan å
utdelas åt fattiga (vid jultid). 2,500 kr. anv. till beklädnad af

Lettströms fuud (Fattigläk -.G A fattiga folkskolebarn.
Lettström 1843) kr. 3,000. Ökad t'l'obergs fond (Guldsmeden S
kost åt understödstagarna fL Rosen- Floberg 1830)kr. 1)500. Pens. åt
lunds ålderdomshem. en fat.tic borgareänka.

Oscar Nilssons fond 30i,O 1917 ~'uhr~lanns fond (Hofkällare-
lir. 500, afkastningen utdelas är!. mäst. P H Fuhrmann 1772) kr.
sedan kapitalet vuxit till 1,000 kr. 187: 33. Till understödstagare å
"till handtverka.re eller änka efter Rosenlunds ålderdomshem.
"5å~anfö.~eträd{:svisbageriarbetare. Godus fond (Segelsöm:änkan C
•i'iy,st,·oms f011<1(Rustmäst. C Godu 1797) kr. 1,333: 33. Pens:r ät

Nystrom 1817) kr. 5,000. Utdeln. hederliga, ärbara o. välfrejdade
tdl.l understödstagarna å Rosen- änkor eller ogifta fruntimmer äfver
lunds ålderdomshem. GOår. ...

Okänd (Okänd gffvare 1804) kr Gäderlns fond (Huagerådekam.
HJO. Till l~nclerstädstagarna å Ro~· betjänten A Gäderin 1833)kr. 1,500.
senl un.ds å.lderdomahern. Till utdelning åt understödstagare

Oxengii fond .Kammarrättsråd:n å Rosenlunds ålderdomshem.
BChOxengius1853)kr.2,000.Pens:1' Holmbergs fond (Kryddkramh.
åt '!:e fat~iga fruntimmer. N Holmberg 1853) kr. 1,500, Rän·

Ri n g qvists foul! (Apotek. C R tan användes till förökande af den
Ringqvtst 1838)kr. 5,000. Eörbätt- dagl. kosten för de ä Rosenlunds
rad kost åt understödstagarna å ålderdomsh. intagna blinda under-
Rosenlnnds ålderdomshem. stödstagare.

S~Hinmetz' 1'011" (Grossh. J F Johnsons fond (Johnson Axel
Stemmetz 1855) kr. 3,000, Utdeln. Generalkonsul 1910) till ändarnål.
~t uuderstödstagarnaåRosenlunds som af Styrelsen bestämmes, och
alderdomshem. hvartill anslag af kommunen icke

StoJ~o_es fond, ben. Stenbergska erhälles. Kapital 1,6ii6: iii kr.

JÖNKOPINGS

m. fl. fonder.
Nysh'öms fond (Rustmäst, C:>:,·

Dtröm 1817) kr. 2,500. Utdeln. till
understödstagare å Rosenlunds ål-
derdornsheru.

Oxengii fond (Karnmarätterådm
B Oh Oxengius 185H) kr. 1,000.Pens.r
åt fattiga truntrnnner.

IUugqYists fond (Apotek. C B
Rmgqvtst 1838) kr. 2,5UO.Förbätt·
rad' kost åt understödstagare å
Rosenlunds ålderdomshem.

Hoos' fond (Handelsbokh .. J C
Roas 181S) kr. 1,500. Förbättrad
kost åt sjuka understödstagare å
Rosenlunds ålderdomshem.

Tengs trtims t'ond (Kamrer C A
Tengström 1864) kr. 10,100. Af
räntan utdelas 4 pens:r a bO kr.
till fattiga änkor och 4 a 60 kr. till
kvinril., tjänstehjon, som längre tid
tjänat inom samma fam.llj ; åter-
stoden användes till underhäll åt
understödstagare å Rosenlunds
ålderdomshem.

Ti-;r.uqrists fond (Kumr C 'I'örn-
qvists 1.866)kr. 4,533:33.. Förbättrad
kost till understödstagarna a Eo-
senlunds ålderdomshem samt
extra. förplägnad hvurjc år 14h2
till å försörjningsinrättningen tu.
tagna,

";otherste,ns fond (Garfv. J H.
Zethersten 1&36)kr. 750. Julkost
!1t undorstörlstagurna å Rosen.
Lunds ålderdomshem.

Östergrens fon" (Hamnrogd. L
E Östergren 1862) kl'. 500. För-
plägn. vid jultiden åt sängl. sjuka
ä Rosenlunds ålderdornshem.

[4622J Sofia församlings
kyrkoråd.

Eund till narukrubba - 10,000
kronor.

Fond till ny barnkrubba-l0,00lJ
kronor.

JOllIlU Leonard HöI,jors fOlld (J.
L. Hnije.r och hans hustru 18öi)i
12,500 kronor. Räntan är anslagen
till en barnkrubba .

Foud tIll UY,barnkrubba 10,000
kronor. Härrta.n, är anslagen till
en barukrubua.

Fabrik.ireR ~Iatthins Lundtus
roud (l!.lOO)5,000~r. Afkast.uiugen
skall utbetalas l pensioner åt fl
ålderstigna, minst 55 år gamla be.
höfvande personer.
.. Kyrkoherden Fredrik Wilhelm
Of'verströ,ms fond, (Kyrkoherden
Fr. IV. Ofverström 1865) 7 957 kr .
Pensioner till änkor efter gesäller
och andra arbetare.

KristiuRLovisa Ualwagens fond
(Fröknarna Erique och Sofie cei
wagen lt104) 2,000 kl'. Afkastningen
utdelas årligen vid jultiden ihelopp
om 20 kr. till fattiga, ogifta söm-
merskor.

l{a11lrol' Brander. fond. (Karm-e
raren Hans Adolf Brander 1869)
1,000 kr. Gäfvor till någon sjuklig
och behöfvande tjänare vid kyrkan.

Fond till hlbtn •.åt fattiga natt-
vardsbarn. 300 kr.

Fond till bekläd uad af fattIga
nattvardsbarn. 150 kr.

John !Söderbergs fond. (Fabriks
idkaren John Söderberg1.893)21,666

o
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. . L4622-4626a]
kr: A~kastJ;liIige~användes tilIbe· .anordnande årligen af två mäl- [46 24J Kungsh'plms försam-
sPBs.mÄ~Dfa~~wr ds:~~~t::Sfoud.:~~~i~:e~.ttiga medlemmar af för-I. lings fattigv~rdsstyre,se ..
(Gåfvu af grosshandlare B. A.Dane- .Bomans fond (Kammarskrifv. E Se [1786].
lius stärbhusdelägare1908) kr.6,666 Boman 1817) kr. 1,700. Till 2:e Carl grens fond (Sergeant J Oazl-
67. Afkastningen utdelas till fattiga fattiga välfrejdade älderstigna gren 1818)kr. 1,500. Till utdeln.
familjer i belopp Om35-40 kr. an- inom församI. åt fattighjonen.
ting't,n kontant eller in natura. Eldkvarn,fonden (Grosshandl. F Godus fond (Segelsöm:änkan L

Spllngbergs. fond. (Fabrikören G Althainz 1903)kr. 61,596:30. Af Godus 1791)kr. 4,000:46 till 3pens:r
.Carl Fredrik '.Spångberg 1820)kr. räntan äro medel årligen anslagna åt änkor eller ogifta fruntimmer i
690:34.Afkomsten användes till un- till af donator bestämda personer. förs amI.
derstöd åt fattiga faderlösa skol- Återstående räntemedel skola ut- Holmbergs fond. (Kryddkramh.
barn. gå dels till i nöd stadda personer, N Holmberg 1853) kr. 11,000;-.
. Ankefru Dornten Be'xellus fond. som varit anställda hos A. Svan. Räntan användes till utdeln: åt
(Änkefru Dorotea Bexeflus stärbhus berg & C:os kvarnaktdeb. under blinda fattiga hjon. ,
1910)kr. 666:67. Till understöd af viss tid, och dels till pensioner. J. G:s fond kr. 4,000. för an-
barnkrubba. Hallgrens fond (M:ll 111S Hall- vändande efter styrelsens ·godtfin.

h'öken Lovisa Elisabeth Lyckes gren 1841) kr. 1,500. Till fattiga nande, företrädesvis för välartade
fond.(Fröken Lovisa Elisabeth Lyc- fruntimmer. fattiga barns uppfostran och vård.
kes stärbhus 1910)5,OOO.k1·.Afkorn- Klerckska fonden (Skrädd. Sv. Kungsholms Gilles fond kr.
sten användes till beklädnad af fat- Klerck och hans hustru 1883)kr. 1,734:61 Räntan skall användas
·tiga flickor af nattvardsbarnen. 5,000. Att bispringa fattiga inom till beklädnad ar ett eller flera fat·

Ehrenpåles foud. (Pegid Ehren- församt. tiga barn tillhörande Kungsholms
påle .och h. h. 1721)250kr. Till Lagermans testamentsfond församling antingen vid julen eller
fattiga skolbarn .vid Katarina real. (Handlv TLagerman 1780)kr. 2,500. ock till utrustnfng för vistelse vid
skola. , Till sängliggande fattiga och för- sommar- eller skol lofakolont, .

Fabl"ikören Anders Bjurholms äldralösa barn inom församI. G. W. Llndqulsts fond. Räntan
foud.(FabrikörenA.Bjurholm 1914) Lindblads testamentsfond (Lif. utgår till fattiga inom Kungsholms
kr .. 3,333: 33. Afkomsten skall an- medikus C A Lindblad 1822)kr. för samling c:a 10 personer.
vändas' till underhåll at barnkrub- 2,000. Till änkor efter ståndsper Möllers fond (Bruksp. J Ph Möl·,
bor och barnhärbärgen. soner eller borgare; företrädesvis ler 1801) kr. 1,000. 'fill utdeln.

;~or)unds fond (änkefru Lotten åt släktingar. inom eller utom fattighuset.
No,rlund 1922)kr. 20,000. Årsrän· Norlunds fond (änkefru Lotten Möllers fond (Bruksp, J Ph Möl·
tan utdelas till fattiga änkor eller NorIund 1922) kr. 20,000. Årsrän. ler 1801) kr. 500. Till fattighus·
andra ensamstående kvinnor.. tan utdelas till fattiga änkor eller hjonen. '

!Iedicofllosoflc kandirlaten K. F. andra ensamstående kvinnor. Möllersfond (Bruksp, S Möller)
B.l.örus fond .. (Med. fiLkand. K. F. Okänd (»En okänd välgörares kr. 5,050:-. Till fattiga barns upp-
Björn 1915)kr. 3,333:33..Afkastnin- gärva», donerad under kyrkoh. fostran och vård.
gen användes till fattiga nattvards. Lehnbergs tid) kr. 4,000. Till skol- Noreens fond (Kanslirådet J E
barns beklädnad. . barns beklädn. Denna fond har Noreen 1811)kr. 2,800:»--,» Till ut-

Aukefru Gnrli Katarina Char» mottagit ett belopp af 1,000 kr. deln. efter godtfinnande.
lotta Sundbolms, född Broman hvilkalagts tillfonden,hvilken där' Okiind (Anses vara Grossh. Po
fond. (Änkefru Lundholm 1914)kr: för numera bokföres till 5,000 kr. mer.esche 1826) kr: 6,560:-. Tilt
715:53. Afkastningananvändes till Oxel qvlstska gåfvofollllen (in. ratttga och värnlösa barns .upp·
skollofsRolonier. . genjör A. E. Tidblad och fru Hanna fostran och vård. i

Fru Amalia fatarlull Wllbelml. Tidblad enl. inbördes testamente Roos' 'fond (Handslsbokh. JC
na Eriesous, född Oederberg , fond. till minne af fru T:s moder. f- Roos 1818)kr. 9,000:-. Förbättrad
(Fru Amalia Ch W Ericson f. Ce- Oxelqviee, 1922)kr. 2,000. Bttnte kost åt sjuka fattigbushjon. ,
derberg 1913).Kr 1,777:90.Atkast- afka.atniugeu utdelas årligen till Stagm"ns fond (Trädgårdsmäst.
ningen utdelas till fattiga barn äldre, fattiga, själfförsörjande frun. Stagman. 1826)kr. 5,000. Till ror ..
inom församlingen för skollofsko- timmer inom Kungsholms försam- plägn. af fattighuslijonen s~mt sme
lonivistelse. . ling.' pens:r a 30 kr. och 3:e a 15 kr .
. Fin Duruthea Walls donations. Sjöstedts testamentsfund (Rep- Tharmouths fond (M:ll A 'I'har-
fond. (Theodor Wall 1910)kr. 1,360. elaa.älderm. O Sjöstedt och hans mou,th ~850) kr.' 6,400. Tillklädill'
Afkastningen utdelas till någon i hustru 1815)kr. 5,000. Af räntan å~. fattIghJonen, synnerI. gamla
församlingen skrifven medellös utbetalas medel åt fattige inom tJ~are., '" -,
kvinna med förmånsrätt för be. törs., som äro sjuka, ålderstigna forkensfond (Kapt.JB.v.Tork""
hötvande inom Wa11s släkt. ellerhafvaflera barn, företrädesvis 1813) kr. 1,200. TIll sjuka och

Frökeu ReAina Jlådlunds fond fattiga gesäller af "Repslagareäm- sängliggande inom fattighuset.
(kr. 228:87). 253 kr. Räntan är an. betet" och deras hustrur.
slagen till barnkrubbeverksamhe- Smitts testamentsfond (Gene.
ten. ralkonsul J W Smitt 1899) kr.

Makarne Westerlunds fond 20,000. Ränteafkastn. utdelas till
(1,263:52).' Räntan är anslagen till behöfvande inom församt.
barnkrubboverksamhet. Ingenjören A. E. 'l'idblads och

l!Iakarne lVesterlunds fond Eru Hanna 'I'Idblads gåfvofond
(7,581:14). Räntan är anslagen till (makarna Tidblad enligt inbördes
diakonissornas f6rsamlingsverk- testamente, 1922)kr. 2,000. Ränte-
samhet. • afkastningep. utdelas årligen till

äldre, fattiga, själfförsörjånde frun-
timmer inom Kungsholms törsam-
ling. I

Västermalms kommunalfdre
nlngs gåf.a (1911)kronor 4,180:71.
Af räntan ut delas 80010 åt behöf-
vande församlingsbor ä Kungshol-
men, hvilka oförvålladt kommit i
misär.

(4623J Kungsholms för-
samlings kyrkoråd.

Se [2015].
Snnna Ahnens bespisningsfond

för fattigIll Kungshnlms försam·
IIng (arfvingar till fru Sanna Al·
men, rödd Fries, 1919) kr. 6,000.
Ränteafkaetningcn .användos för

[4626 aj Hedvig Eleonora
församlings kyrkor~d. '

Se [2027].
MatlIda Andersons fond. (Frij.

ken MatiIda Anderson 1915) kr.
3,800. Till fattiga. ,et

Stenbuggerlldkaren C Andel'.
sons neh hans hnstrus : fond
(1890)kr. 1,400. Räntan »till hjälp
och understöd åt församl.s fattig ••.
och i främsta rummet till änkor.
eller fattiga arbetare».

Barnkrnbbans fond (Ånkei.
Erika Nyberg 1892 och 1893)kr.
1,333:33. Räntan ttltgodokommer
församl:s barnkrubbe , .

Beetltuns fond (M:ll A Beethua-
och Ånkef. W Brandt) kr. 2,400.
Tillju1gåfv'or åt fattiga fruntimmer .

VIKING SKO'KRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN.G
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[4626a-4626bJ G. Fromma stiftelsers. pensionskassors m. fl. fonder.
•JoJie Blomqvists )Iinne (1920) Maka.rna Piehls fond (Bagaren Änkefru Ferms fond kr. ~OO.

kr. 1,481:0!. Till nödställda, ålder- C. F. Piehls o. h. h. 1911)kr. 5,000. Räntan till julgäfvor åt fattiga
stigna, sjuka och ensamma kvin- Till inköp af ved åt behöfvande. fruntimmer.
nor inom församlingen. Seleni! fond (Källaremäst. C L Folckers och Barcks fond (Änke·

Brandelska donattonen (M:ll A Selenius 1865) kr. 1,666: 67. Till fru C C Barck 1867) kr. 2,000. Till
S Brandel 1867 och Kamr. C Bran- inköp af mat, kläder och böcker någon i torftiga omständigheter
del 1900) kr. 33,333: 33. Af afkast- åt sådana fattiga och välartade varande kvinna, som genom sitt
ningen skall ena hälften användas barn, som vid törsaml.s folkskola arbete försörjer åldriga föräldrar,
till bidrag åt fattiga skolbarn inom åtnjuta undervtsn. i första rummet moder.
rörsamlingen och den andra hälf- SJöstedts fond (Prosten N J Sjö· Lonise Heurflns fond (Änkefru
ten, efter anmälan af någon för- stedt 1856) kr. 3,000. Till barn- L. Heurlm 1898) kr. 1,666: 66. Uno
saml:s medlem och kyrkorådets krubba och småbarnsskola. derstöd åt barnhem' och barn-
pröfning för hvarje gång, till un- Fredrik och Maria lVestedings krubbor.
derstöd åt behöfvande och helst i fond (1909) kr. 500. Räntan ut- Victor Johansons fond för ogifta,
form af tillfälliga mindre gåfvor delas årligen den 6J 11 till en be- sjukliga och behöfvande, ordent-
för att lindra oförvållad verklig höfvande familj. liga fruntimmer öfver 50 års ålder,
nöd samt där utsikt förefinnes, Mak~lrni.t 'Vesterlunds testamen- muntalsskrtfna i Stockholm, Bom
att genom penningehjälp en arbet- te (landtbrukaren J. G. Wester- söka sitt dagsuppehälle genom
sam och nyttig medlem kan åt lunds o. hans hustru Cbristna Vil- sömnad i andras hem (Grosshand-
samhället återvinnas, helmina Westerluud, f. Svensdot- laren J. C. V. Johanson 1913) kr.

S I<1dgrensfond (Ankefru Sofia rers, testamente 18')8, 1009 o. 1016) 10,267: 41. 80 proc. af räntan ut-
Edgreu, 1903) 3,3a3: 33. Till under- till Barnkrubban 1,325: 11 ; till mo- delas i årliga pensioner å 50 kr.
stöd åt fattiga inom församlingen. Idersmöten i Församlingshyddan \'ictor Johansons fond för be-

Enbergs fOBIl (Grossh. G M En- 7,58]: 14, höfvande uppassare (serverings-
berg 1909) 10,0:;0 kr. Räntan an- Kassör Sten Hertog Wirthoms kypare) (densamme 1913)]'1'.10,000.
vände,8 till inköp af kläder' til1ll1onatiOll(l~OO) kr. 500. Till un. Uäntan utdelas,hufvudsakligen 11n-
fattiga barn inom församlingen. derstöd åt en fattig sjuk försam- der vintern, i understöd (till mat,

At1ldc .Edströms: donationsfond lingsmedlem. kläder, husrum).
'.änkefru Adele Edström, t".Lager., Widings fund (Kyrkoh. L P Wi- Johannes .. och Augusta Kast-
qv lst In8) kr. 4,000 till 2 bättre ding 1814) kr. 4,225. Afräntan ut- mans fond (Änkefr-u Augusta Kast
:tbehöfvande fruntimmer i för- delas pens:r, å ÖO,35 el. 30 kr., åt man, 1902) kr. 3,000. Artiga rän-
saralmgem 50 kr. hvarderajul och I inom församl. boende tjänstemäns. j tan skall gnm förs:s kyrkoherde
midsommar. .. änkor eller döttrar, hvarvid de efter utdelas till fattiga inom försam-

Louise Heurttns fond (Anke- prästmän harva företräde. lingen.
fru L. Heurlin 1898) kr. 1,666: 67. Danfela Ostergrsus fond. (Frö- J. A. Linrlholmsfonrt (Förest. för
Understöd åt barnhem och barn- ken Daniela Östergren 1913) kr. brefbärareexp.J. A. Lindholm 1894)
krubbor. 1,666: 66... Till fattiga. kr. 10,000. Till uppfostran af inom

Johannes ..och Angnsta Kast- Knut Gsterg rens fond. (Frö förs. födda barn M icke äktenskap .
• ans fond (Ankefr. Ansrusta Kast- ken Daniela Östergren 1913) kr. lig börd.
man, 1902) kr. 3,000. Arliga rän- 1,666:66. ~~illfattiga. Otto och Angnsta Und strand.
tan skall gnm förs:s kyrkoherde fond (Änker. Emilia Aug. Lind-
utdelas till fattiga inom försam- strand 1890) kr. 15,000. Till un ..
lingen. [4626 bJ Engelbrekts för- derst. åt omed!. ålderstigna, akt-

Flory Lindblads understöds- samlings kyrkoråd. ningsvärda fruntimmer ...
t'ond (D:r A Lindblad 1909) kr. .norberg.ka fonden (Ankefr, A.
10,000. Räntan utdelas halfårsvis Se [2029]. C. Morberg 188.) kr. 666: 67. Rän·
till 2-4 församlingen tillhörande Stenhuggeriidkaren C. Ander· tan användes till beklädn. af obe-
personer inom pauvres honteux. sons och hans hustrus fond medlade, välartade nattvardsbarn.
klassen. . (1890) kr. 1,400. Räntan »till hjälp Norluncls fond (änkefru Lotten

J A Undholms fond (Förest. för och understöd åt församl:s fattiga Noriund 1922), kr. 10,OuO. Ärsrän.
brefbärareexp . .J A Lindholm 1894) och i främsta rummet till änkor tan utdelas till fattiga änkor eller
kr. 10,000. Till uppf. afinom förs. efter fattiga arbetare». andra ensamstäende kvinnor,
rodda och hemmahörande barn Barn kr ub hans fond (Änkef. Erf ka N)'bergs fond lAnkef. E.
af oäkta börd. Erica Nyberg 1892) kr. 1,333: 34. Nyberg 1888) kr. 5,000. Till jul-

Okända gif'rp.res fond (1912- Räntan tillgodokommer församl:s gårvor åt t'attiga i rörsamt.
13) kr. 11,500. Arliga afkastningen barnkrubba. G Olssons fond (Vaatmästareu j
utdelas genom kyrkoherde och Behiifvanu» sömmerskors fond Förmyndarekammaren Gustaf Ols-
diakonissor till fattiga inom för- (Fröken Sophie Dahlström 1910) son 1911) kr. 1,000. Till julgåfvor
Hamlingen. kr. 4,000. Till fattiga sömmerskor. Iåt fattiga barn.

Otto och Angnsta Lindstrands Braadelska donationen (B'rökon Ptehlsku fonden (Bageriidkaren
fond (Änkef. Emilia Aug. Lind- A. S. Brandel 1867 och Kamr. C. C F Piehl och hans hustru 1913)
strand 1896) kr. 15,000. Till un- Brundel 1900) kr. 33,333: 34. .Ar kr. 5,000. Till inköp och utdelning
derst. åt obemedl. ålderstigna, akt- afkastningen skall ena hälften an- af ved.
ntngsvärda fruntimmer... vändas till understöd medels be- Sjösfedts fond (Prosten N. J .

.norbergska fonden. (Ankefr, A. klädnad eller föda eller på annat Sjöstedt 1856) kr. 3,000. Till bar-n.
C. Morberg 1885)kr. 666: 66. Rän- sätt åt fattiga skolbarn inom för- krubba och småbarnsskola.
'hananvändes till beklädn. affattiga samlingen och den andra hälften, Borgmästarinnan Heate Ulricl1s
nattvardsbarn. efter anmälan af någon församl:s fond (kr. 2,000). Räntan användes

Norlunds fond (änkefruLotten medlem och kyrkorådets pröfning till ..•en verkligt behöfvande per-
Norlund 1922), kr. 10,000. Arsrun- för hvarje gång, till understöd åt son eller fanlilj i församlingen».
tan utdelas till fatt iga änkor eller behöfvande och helst i form af tall- Wadströmska fonden kr. 300.
andra ensamstäende kvinnor. fälliga mindre gåfvor för att lindra Räntan användes till julgåfvor åt

Erika Nybergs roud (.Ankef. E oförvållad verklig nöd samt där I fattiga fruntimmer.
N..yberg 1~88). kr: 2.:?OO.Till jul- U~Si.kt.~·?refinnes~att genom pen- "res~er1undsl,-a fonden kr. 1,3'25:
gäfvor åt fatt.iga l forsaml. nmgehjalp en arbetsam och nyttig 11. T,U barnkrubba.

Axel Palmers dnnatf onsfund I medlem kan åt samhället åtel.Vin-r Widings fond (Kyrkoherde L. P.
(Köpmannen A. T. Nr son Palmer! nas. Widing 1814) kr. 550. Af' räntan
1918) kr. 52,564:98 Till pension I S. I<1rtgrensfond (Änkefru Sophie utgelas premier till folkskolebarn.
om 50 kr. till »ålderstigna eko- lEdgren, 1B03)3,333:33. rrill under- Ostergrenska fonden (FrökC1~
nomiskt betryckta.. 'I stöd åt fattiga inom församlingen. DanielaOstergren H13) kr. 3,333:33

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTERSAMUELSGATAN22
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G: Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [46-26b-4627c]
Till· ved åt fa.ttiga inom rörsam- Selenius 1865) kr. 1.666: 67. Till C O Lundbergs fond (Byggmäst.
lingen. fattiga skolbarn. IC O Lundberg 1897) kr. 4,000.-

SJöstedts fond (Prosten N J Sjö· Till understöd åt gossar vid för·
stedt 1856) kr. 3,000. Till barn- saml:s folkskolor, hvilka visat' lIit
krubba och småbarnsskola. och läraktighet; och skola sådana,

Ornamentsbtldhnggnren Cllrl som hafva fattiga föräldrar eller
Petter Söderströms och hans sakna fader, harva företräde,
hustru Lovisa Södel'ströms, född Kassör Sten Jferlog Wldboms
Årvlk, fond (fröken Laura Söder- donation (1900)kr. 338:38. Bespi-
ström 1~0) b. 12,834:24. Räntan sande af fattiga folkskolebarn.
skall användas till förmån för fat· Gustaf Meyers fond (Prokuristen
tiga barn, företrädesvis föräl dra- G. Meyer 1913) kr. 1,000. Bidrag
lösa, eller ock de, 80m mistat sin till utgifter för skollofskoloni inom
fader. Af fonden utgå därjämte Engelbrekts törsaml, .
tillsvidare två lifräntor å 200 kr. Louise ftlatlIda Krlka LundvaIJs
hvar. fond (Folkskollärarinnan L. M. E ..

.'ru Kristinll Wilhelmina We· Lundvall1915) kr.l,OO~. 'l'ill Engel ..
sterlunds fond (1920)kr. 1,325:11. brekts rorsamt. skollofskolonler..
Räntan utdelas genom Barnkrub- SelenII fond (Källaremäst. S L
ban. Selenius 1865)' kr. 1,666:66. Till·

Kassör sten Herlog Wldboms inköp af mat, 1Uäder och böcker
foud (1900) kr. 500. Till två fat- åt sådana fattiga och välartade
tiga.. barn, 80m vid församl:s folksk.ola'

Wldlngs fond (Kyrkoh. L P Wi· åtnjuta undervisn.
ding 1814)kr. 645.. Till fattiga barn Eduard och Sopltle Hecl••ehers
på D.iurg~rdAn. fond kr. 7,693:96. Till Engelbrekts
.. Knut O.tergrens och Daniela församlings skollafskolonier tor
Ostergrens fonder (1902). Hvarje fattiga barn.
fond uppgår till kr. 1,6M: 66. Till Gustaf Sjöqvists minnesfond
de fattiga i församlingen. Utde- (stiftad af Kamratföreningen Enig-
las den 17 dec. och 1 nov. het 1921) kr. 1,000. Till beklädnad,

af välartade, behöfvande gossar
vid Engelbrekts folkskola.

[46:26 c] Oscars' försam·
Iings kyrkoråd.

[Se 2031].
Stenhu.,gerlldkaren CAnder·

sons och hans hustrus fond
(18901kr. 1,400. Till fattiga och i
främsta rummet till änkor efter
fattiga arbetare.

Barnkrubbans fond (Änkefru
Erika Nyberg 1892 och 1893) kr.
1,333:33. Till barnkrubban il Öster·
malm.

Braadelska donntlonen (M:ll A
S Brandel 1867och Kamr. C Bran-
del 1900)kr. 33,333:33. Till fattilla
skolbarn inom församlingen och
tillfälligt understöd.

Bröllopsgåfvefonden (anonym
girvare 1908, 1909)kr. 2,000. Till
en brud på hennes bröllopsdag.

Dldrlu,,"ska fouden (1919) kr.
110,000. Företrädesvis till yrkes-
ntbildning för fattiga gossar i
Oscars församling.

S Edgrens fond (Änkefru Sofia
Edgren, 1903) kr. 3,333: 33. Till
understöd åt fattiga inom försam-
lingen.

S & Fries' Minnesfond (1918)kr.
21,000:-. Fondens medel ännu [4627 a] Hedvig Eleonora
ej tillgängliga. församlings skolråd,

Loutse Heurlins fond (Änke· Se [20 27].
ru L. Heurlin 1898)kr. 1,666:67. M k B'" k .
frill Östermalms barnkrubbor. ..a urna .. j or cmans fo.ud.

Johannes ..och August" Kast. (Starbhusdel~llarna ef!er major A.
mans fond (Ankefru Augusta Kast-: Björkmans anka 1910) kr. 1,000
man, 1902och 1911)kr. 3,000. Till Beklädnad affattiga folkskole- och
fattiga inom församlincen nattvardsbarn.

Joh"nna Lindbergs bfond (Frö. Fltekshotans slö.jdafdelnings
ken Johanna Lindberg 1889). Till fond (bild. gnm besparmgar af går.
vårdanstalter för sjuka barn. Ännu v~.medel) kr. 2,0~.o:67.Närmare be-
ej utredt belopp. Fonden gemen- sta;nmelse.r om andamåle~ saknas.
sam för flera församlingar i Stock- FJ. Hecksehers donatIonsfond
holm. (Bankdirektören Eduard Heck-

J .<lLindholm. foud (Före st. för scher och hans hustru Sopnie
brefbärareexp. J A Lindholm 1894) Heckscher, f. Rubenson, i918) kr.
kr. 10,000. Till understöd åt oäkta 7,77!':88. Till skollofskolonier för
barn mellan 10-14 år efter vissa fattiga barn.
bestämmelser. Llndgrenska fonden (Kommis-

Otto och Augusta Ltndstrands sionären J G Li~dgren 1882)kr.
fond (Änkar. Emilia Aug. Lind. 41,024:24. TIll klader, skodon och
strand 1896) kr. 20,000. Till 'fyra belön:r åt fattiga skolbarn. ..
obemed!. ålderstigna, aktnings. C O Lundbergs fond (Byggmast.
värda fruntimmer. C O Lundberg 1897) kr. 3,000.

Fröken lIl'lria ElisabetIl Lund. Underst. ät gossar vid församl:s
valls fond (1920)980 kr. Räntan f~lkskolor, hvflka visat, filt och
till ett städat fruntimmer. laraktIghe.t; o~~.~kola;.sådana, som

Morb,'rgskafonden (Änkefr. A' hafva fattIga foraIdrar eller sakna
C Morberg 1885) kr. 666,67. Till fader, ~afv~ foretrade. •
fatti~!, nattvardsbarn. Kas~or Sten Her,log lVIdbom."

Frol,en Helene alunkteIl. fond donatlon (1900)kr. 3.1334. Bespt-
(1920) kr. 10,000. Räntan att ut. sande af fattäga folkskolebarn.
delas till fattiga.

Erika .Nybergs fond (Änkef. E.
Nyberg 1888)kr. 3,000. Till fattiga
i församl.
/Cllrl Fredrik och (:arolina Chri·

stlna Plehls fond (1895, 1904) kr.
5,000. Till ved åt de fattiga; ut-
delas 17 januari.

Byggmastare lUtters fonel
(1909).. Kr. 133,500. Till vård och
uppfostran af fattiga värnlösa barn,

. företrädesvis tillhörande Oskar-s
församling. "

SeleniI fond (Källarmäst. S L

[4627 b] Engel brekts för·
samlings skolråd.

Se [202~].
Flickskolans slöjdafdelnlngs

fond (bild. gnm besparingar al
gårvomodel) kr. 2,066:66. Till eti-
pendier åt flickor med godt vits-
ord särskildt i handarbeten.

Lln,lgrenska foneten (Kommis-
sionären J. G. Lindgren 1882) kr.
40,000. Till kläder och belön:r åt
fattiga skolbarn.

OLSSON {]t. ROSENLUND

, ,\

[4627 c] Oscars försam-
lings skolråd.

Se [2021].
A. G Bratts fond (Källarmäst.

A.G Bratt 1905) kr. 5,700. Till be-
klädnad åt fattiga barn på Djur-
gården.

Flickskolans slöjdafdelnlngo.
fond kr. 2,100. Till arbets stuga å
Ostermalm. ~

Bankdirektör och Fru E.Heck-
sch ers foud kr. 7,600. Till skol-
lotskolonter för fattiga barn.

Grosshandlaren Isaak Hirsc.s
fond (1917) kr. 5,000. Till skol.be-
klädnad och sommarutrustning åt
fattiga folkskolebarn.

Llmtgrenska fonden (Kommis-:
stonuren J G Lindgren 1882) kr.
42,000. Till kläder och skodon åt
fattiga skolbarn.

C O Lundbergs fond (Byggmäst.
C O Lundberg 1897)kr. 3,100. Till
premier åt tre go~sar i folkskolan.

Nybergska fondcu (Makar-tie E
C o. A V Nyberg. 1868) kr. 4,000.
Till fattiga barn pä Djurgården.'

P Petterssons fond (Hand!. O
Pettersson 1890) kr. 3,100. Till
fattiga barn på Djurgården.

Kassör Steu -Herlog \V1dboms!
fond. (1900) kr. 500. Till fattiga
folkskolebarn.

Oscars församlings skydds:'
förening. '

Folins fond (V Folin 1910)kr.'
1,000. Till barns sommarvistelse.,

Grosshandlaren Isaac Htrschs
donatiou (1917)kr. 10,000och 5,000..
Till fattiga och sjuka. Donatio-
nerna utfalla efter två namngtfna.
personers frånfädle.

SE ANNONSER·
pA 'KARTAN



[4627 e-4G:2S.cj G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
:»ltIärta,s julgåfva» (Dompros- Holmbergs fond (Kryddkramh I fördeln. mellan 6 älderst. fattiga

tinnan Meltns stärbhus 1H10) kr. N Holmberg 1853) kr. 500. Rän- fruntimmer. ..
5,000. Till beredande af julglädje tan användes till förbättrande af Falks fond (Ankor, }IfFalk 1796)
åt fattiga barn. den dag1. kosten för de ä fattig- kr. 333: 34. Till underst. ät fattiga.

Pauvres honteux' hyresfond husen intagna blinda hjon. Fuhrmauus fond (Hofkällare-
(1911). I denna ingär öfverste Hel]- Y,fve Jöussons fond, kr. 1,500. mäst. P H Fuhrmann 1772) kr. 61-
kenskjölds gåfva af 17,000kr. år Till medellösa äldre personer med Till förpläga. af fattighushjonen
1913. , god vandel, hvi lka ej åtnjuta sär- midsommardagen.

Axel Pohls Iusaml'lngsfond kr. I skild fattigv. I Godus fond (Segeisömm:änkan
15,000, till de fattiga. o I Kållergs fond (Änker. Althea O Godu) kr. 285. Till underst. ät

Greta Poignauts minnesgarva Käberg 1889) kr. 1,040. Räntan disp. fattiga.
lir. 1,200, för beredande af so m- af fattigv.-styr. I HaJs fond (Frih:an C Hay 180'))
marvistclsc ät medellösa barn, Lindholms fond (F dpostförvalt. lkr. 170. 'rill förbättrande af fattig-

Axel Itoos~ IUltJel'stödsf'ond för J Au,g. Lindholm 1896) kr. 3,010 II hushjonens kost under sjukdom.
mc(!t'llösa s. k. b~i,ttre f'ruuttm- Till sådana konvalescenter, som Hellmans fond (Assessor Hell:
Iller (1912). Kr. 2,000. Utdelas 24 utan skydd och tillg. utsk rtfvas Iman) kr. 1(55. Till jul- och nyårs-
sept. från Sabbatsbergs sjukhus, födda I· gåfva åt fattighushjonen. .

SetterwnUs donation (Fru Bmrny och tfl.lh. Östermalms eflee Ladu- Holmbergs fond (Kryddkramh.
Setterwall f. Fager~und 1909) kr. går.dslands område. I N. Holmberg 1853) kr. 500. Rän-
;'),000. Till underhäll och vård af Ankefru Erf ka Nj'bergs fond" tan användes till förbättrande af
fattiga barn. kr. 1,iJ35. Till fattiga inom församl., den dag!. kosten för ile å fattig

IStä.nd iga Iedamöters f'ond (Bil- företrädesvis till julen. husen intagna blinda hjon.
dad af ständiga ledamöters afgif- (ll'idings fond (Justitieyådsänkan Hultgrens fond (Änkan A H
ter å 50 kr. person). Till under. Ch. Qviding) kr. 1,000. Ar1. räntan Hultgren 18G6) kr. 600. Till stv-
stod åt fattiga. tilldelas ett äldre fruntimmer, som relsens godtfinnande.

lIakarna 'I'n.mmellns nrinn es- lir att hänföra till pauvres honteux. Ylfve Jön8sons fond, kr.l~,~OO.
fond kr. 1,0001 tl Il de fa.tt.igu. H,ol'lelH fond (Repslag. O Rose. Till medellösa äldre personer med:

Hus) kr. 2!iO. Räntan utdelas till god vandel, hvilka ej åtnjuta sär
fattighll~hj0nen. skild fattigv.

[4628 aj Hedvig Eleonora Hyman" rond (Gulddrag. J Ry-r Kåbergs fond (Änkef. Ålth.ea
församlings fattigvårdssty- man 1784) kr. 1,630. För inr, af Käberg 1889) kr. 430. Rärrtau d.lep.

I 13tt fattighus på, Östermalm. af fattigv.-RtYT,
re se. Sc [1792]. Spo rrongx fond (1\1:11A 1'tlaria I Lamms fond (Lamm, Galatnee)

.!.hlströms fond (Apotekaren N. Sporrong 1862)kr. 250. Till utdeln.! kr, 0,000. Räntan utdelas till fat
'V. Ahlström 1904) kr. BBO. Ban- åt ålderstigna, vä.lf'rejdade fattiga. tiga inom församlingen.
tan skall utdelas till fattiga barn Stenbergs fond {Fabrikören Jo- Llndhulms fond (lfdpostföl'valt

Aspf uuds fond (Hu.nd.l . A Asp- han Stenberg 1907) kl'. 51030. Till J Aug. Lindholm 189G) kr. 3,020.
lund 1784) kr. 270. För inr. af församl. fattiga. Till sådana konval escenter, SOlU
ett fattighus på Ostormarm. Sätherströuls fond (Karduans- utan skydd och tiUg. ubskrifvas

EekHidnati~f. :for fatt.lg a skol- mak. J Sä.therströni 1828). Till I från Sabbatsbergs sjukhus, födda
o. mrttvardsharn inom rors. kl'. utdeln. åt gamla, sängliggande män. och ttllh. Östermahns eller Ladu.
(;.:)80. Räntan användes till be- o. kvinnor, samt fader- o. moder-j gårdslands område.
li'mdn. åt fattiga. skol- och natt- lösa barns underhåll. Afkastnin-I J!e;rcrska. donatlonsfonden 1:1'.
vardabarn. gen fördelas t. v. lika mallan Hed- 40.POO.

Bohmans fonn (Vikt'ua.l'ieh au dl . vig El eonorn, Oscars och Engol- I Ankef'ru El'1ka ~ybergs fon.1,.
E Bohman) kr. 1,.000. 'I'fll under- brekts försa.mlingar. i kr.1j320. Till f'attlga iu om försarn'l.,
stöd åt fattiga iUOUl och utom Warhcrg-s fond CHajor"'lka.nJu-I företrädesvis till julen.
fattighuset. ~~tinawarbergs lfl19) kr. ;j,Ooa. Till J (lvidings t'ond(,Jnstitier<1d~li:nkan

Davlusons fond (VärU.1shUSidk.u trl.el.u. till f'örsaml . fattiga. ICh Qviding) kr. 1,000. se u.nd.er
)Tagnus Davldsou 1803) kr. 2,500 -~- [4628 al.
Räntan skall utdelas un försam. i 1-4628 bJ Engelbrekts för- .. Hoselii fond (Repslag~ O. Ro;,e-
hugens fabti.ga., 1·-" .: ~ IIllU;) kr. 290. Rantan utdelas uu

Ek lu ud s fond (Fabrikören of L samlinqs fatfiqvår-dsstyrelse. fattighushjonen.
Eklund 1008). Till h iudrando afl Se [1793]. I Hrmans fond (Gulddrag .. J. Hy
tubet-k..els:ni!~?-.blund ~öf~i~t friska "T Ahlströ.~ns fond (Apotekare~. ~ man 1784~ kr. 1,~21:3.9. För. im-.
barn l bellotvande tamtuer. kr. 1 ,{ Åh.l.atr-öm 1904) kr. BB;'}" Han- af ett fattIghus pa Östermalm.
:."',7G5:33. tan skall utdelas till fattiga barn. Spo rroues fond (M'Ll A Marta

Erikssons fond (Xnkef. L K Oh Asplunds fond (Hand1. A Asp-I Sporrona 18G2) kr. 250. Till utdeln.
Eriksson 1866)1;,:1'.:133:23.~rill för- lund 17S.\t)kr. ~.G5. För inr-. a.fl åtå.lderstigna, välfrejdade fatt.igil.
del.n. mellan 2 ålderst. fattiga frun- ett fattighus på Ostermalm. Stenbm"gsklt fonden kr. 5.025.
immer. I Beklädnadsf. föl' fattiga skolb. 'I Till utdelning bland de fattiga iu-
Falks fond (Änkefru M Falk 1796 inom förfo;. kr. 6,380. Räntan an- 6m församlingen.

kr. B33:33. Till underst. åt fattiga, l vändes till beklädn. åt fattiga skol- Sä.thm·ströms fond (Karduans-
FUhJ"llI.anas.' fonil (HOfkällare-IOCh nattvardsbarn. I mak. J Sätherströn11828). Se un-

mast.P H Fuhrmann 1772) kr. 61:33. Bollmans fond (Viktualiehand1.1 der [4628 aj.
Till förplägn , af fattighushjonen r-r. Bohman) hr. 1,000. 'I'ilt under- l -~--

mi~lsolllmaralton. .. .. stöd f,t fattig~ utom .fattighuset. [4628 ej Oscars försam-
GodIls fond (Segelsömm.änkan Dnvldsons fond (Va,rdshusldk.. ."

C Godu) kl'. 280. Till underst. åt Magnus Davidson 1903) kr. 2,500. linqs fattlgvardsstyrelse.
f'att.lga. Räntan skall utdelas till försarn- Se [1794].

GlInIa'lins, Sofln, fröken, fond lingens rattdga., dock skall räntan ä AhIströllIs fond (Apotekaren N
1,000 kr. Arltga räntan utdelas till halfva beloppet i främsta rummet \V Ahlström 1904) kr. 335. TiD
niälpbehorvando. Beloppet lämna- komma Djurgård:s fattiga till godo. barns tillfälliga vård och under-
des d. 24/3 1915. Fabrikör J I, Ek Iunds fond kro- håll.

f1n)'s fond (Ft-iu.an C Hay 1859) nor 1,u6G: G(1. Räntan afsedd att I Asplunds fond (HandI. A Asp-
kr. 165. Till förbättrande af fattig- användas till hindrande af tuber. lund 1784) kr. 265. Utdel, vid
hushjonens kost under SjUk~o.m Ikelsmitta blalld_i öf.rigt friska barn julen till år ålderäomShe.1Uintagna

Heflmans fond (Assessor Hell- inom behöfvande fami'ljei-. t personez-, tillh. Oscars röreaml.
man) kr. 170. Till jnl- och nyäts-, ErIkssous foud (Anker. L K Ch I Beklh.lnadsf', fÖl' fattiga sk olb
nårva åt fattighuRh.lonen. Eriksson 1866) kr. 333: 24, Till' inom förs. kr. 6,RR5. Häntan an.
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· ( G. Fromma stiftelsers, pensionskassors' m: ii. fonder: [4628c-4630a]
vändes till beklädn: ät,fattiga skol- de mest behöfvande såsom extra tan utdelas till fattiga änkor etter-
och nattvardsbarn. . hj~!p' vid tr~ngande behof. andra ensamstå.nd.e kvinnor,
· Bohman-Rrtcssons fon~ [Vik- Satherstroms' fond. Se under ,FrnAngusta PI1t.z' donatiou.
tualiehandl. E Bohman) lIT. 1,000. [4628aj. Utdelas vid behof till Doneradt under kyrkorådets> för-
Halfva 'räntan midsommar till gamla och sjuka samt till,föräJdr,,· . valtning ställdt kapital, hvarå rän-
äld'.hemmen, andra hälft, till fat- lösa barn.. /! tan i poster å' 50 kr. skall årligen
tiga familj'er. Ida Weijlands fond kr. 1,089:93.! den 2 December utdelas till verk.

Boströmska fonden.' 'Kapitai .Sedan 1/2% tillagts kapitalet, ut- ligt behöfvande älderstigna inom
20,628:78, användning: mat o. ved delas räntan till fattiga pit Djur- 'församlingen.
tIll julen. gården i poster om minst 15 kr. Prnbsts donation (M:ll Ch. W'

Davidspns fond (Värdshusidk. Probst 1867) kr. 3,500; Årl. räntan
Magnus Davidson 1903)kr. 5,000,' fördelas emellan 2 verkl. behöf-
I mån af behof till fattigapå Djur- vande änkor elvdöttrar till handt-
gården; återstoden till fattiga i den [46 ':lO aj Adolf Fredriks verksborgare inom Adolf Fredrfks
öfriga församlingen. . '1 församl. -1/t förv. af Ad. F'redr..
· ~'abrikör J L Eklunds fond kr. församlings kyrkoråd. 1/, af G. Vasa och 1/, afMatteus
2,287:12. 'Sedan för' fondens till- Se 120171. förs.
växt förfarits efter, donators före- Barnkrubbefonden,kr. 400, Augnst Remho lds fond, kr.lO,OOO.·
skrift, utdelas behållningen efter Enanderska donationen (Posses· Räntebeloppet)ltdelasblandfattiga:
behof åt friskt barn i tuberkelsjuk sionaten Samuel Enander, död inom Ad. Fredr. förs. "
familj. .. . 1900) kr. 111,142, hvaraf årliga Rnckmans donation (Frkn 1<1

Erik~spns fond (AnkefruL K Ch räntan skall användas till under- Ruckman 1887)kr, 20,000. Till Ad.
Eriksson 1866) kr. 333:33. Ut- håll af Filenska grafven samt åter- Fredr. församl. barnhem, men om
delas d. 28 jan. till två fattiga stående ränteafkastning lika delas detta upphör, skall fonden delas
fruntimmer. .. mellan Adolf F::.edriks! Gustaf Vasa lika mellan Ad. Fredriks, Gustaf"

.'alks fond (Ankefr. M Falk 1796) o~h Mat.teu~ Iörsarnl.ingar att an- Vasa och M"atteus församlingar.
kr. 333:33. Utdelas midsommar vandas uu forsallllmgsverksamhet Ängusta A. Sandells fond fö·,..
och jul af pastor till fyra fattiga hvarom kyrkostämman har att be- behöfvande obotligt sjuka inom
som 'ej åtnjuta fattigvård. slu,ta.,. ..,. Adolf Fredriks församling:' Rän-

~'nbrmanns fond (Hofkällare- • rn .Carolll!" Destderfa Fneo torna (omkring 2,000 kr.) skola.'
mäst. P .Et Fuhrmann 17721kr. 61, bels, fodd Granberg, donations-, användas till understöd åt inom
Utdelas som midsommargåfva till fond. Doneradt, under kyrkorådets församlingen boende obotligt sju-
den äldsta fr. Oscars försarnl. å förva.ltntug stalldt kapttal , kronor ka personer som äro i behof at
Sabb. åld.-hem. 9,225, hvarå räntan 2 gå~ger år:H- understöd, ~en icke äro intagna,

Godns fond (Segelsömm:änkan gen.afkyrkorådet utdelas tIll tvenne på försörjningsinrättning. A.nsök-·
C Godu) kr. 285. Utdelas tilljulen ogtrta, for ..redllgt och ordenttigt] ningar, ställda till kyrkorådet, in
till en .änka, som fyllt 60 år. ' l~fverne kan~a obemedl~de rrun- gifvas årligen senast den l' Novr

Ilays fond (Frlh:an C Hay 1859) timmer af bi ldad samhalisklass. Staubergs donation. (Handl. A,
kr -.165.1 Utdelas vid julen åt en Hartmans fond (Brygg.. 1'[ Hart- Stenberg 1860) kr. 1,000. RäntaD<
sjuk vid något af älderdomshem- map. 1837)kr. 700. TIll böcker o. skall användas ror fattiga skol·'
men. kläder åt 2 fattiga lärjungar i för- barns beklädnad.

Bellmans fond (Assessor Hell· samlingeps skota, I Wallin s fond, Emma och M F,
man) kr. 165. Utdelas julafton till Bankdlre!i.tor och Frn Heck- (1879) kr. 20,000. Till Ad. Fred.s
ålderdomshemmen. I schers d~Jlatlon. I?oneradt kaplta!, försarn!. barnhem; f. n. utgår lif-

Holmbergs fond (Kryddkramh. hvarå rantan anvandes såsolIl bl' j ränta med 800kr, Fö,.'öfrigt samma.
N Holmberg 18M3) kr. 500. Ut- drag tfll s.k0ll?~sJ:.Olo~ler Inom bestämmelse för framtiden som
delas vid julen åt blinda vid nå- Adolf B'redrrks törsamring. vid Ruckmans donation
got af åld.~rdomshemmen. llenrIlns donation (Änkefru~.L. Waillns fonl!, MF, H~nd!. (1884)'

Vlfve Jonssons fond, kr. 1,500, Heur1m 1898) 1,700kr., hvaraf rän- kr. 600. Till prem:r i folkskolan.
Utdelas vid behof till fattiga, som tan lamnas tIll forsamhngens barn- 1Vestlns fond för ålderstigna •.
ej :1~njuta allmän f~.ttigv. kr"!b.ba.... (Byggmäst. Axel Westin 1885) kr,

Kabergs fond (Ankef. Althea .b:hs Damel Heumans min~es. 20,000,hvaraf räntan efter f>% pli
Kåberg 1889) kr. f>30.Disp. af fat- fond. Doneradt kapital, hvarat en gifvarens dödsdag utdelas I lotter' , ,
·tigv.-diakonissan mot redov. (på del af rantan 50 kronor utdelas, af 50 kr. till behöfvande ålder-
våren).· , till

y
en k~n~rman~. .... I I stigna och välfrejd. fattiga i sedan,

Ltndholms fond (F dpostförvalt. ,l,omml!,!ster C E Hooks och l/S (2 år 350 kr. och det tredje 300'.
J. Aug. Lindholm 1896)kr. 3,020. F.ru J jiOOkS fond (1883)5,000kr., I];r.) lämnats till Gustaf Vasa och
Till fattiga SjUka,.utskr. fr. Sabb, darat rantan efter underhåll af två I Matteus förs. hvardera för ena-
sjukhus, födda å Östermalm och g~afvar utgår \111en slaktmg, och handa utdelning.
tillh. Oscars församl. efter .dennes frånfalle ttll år!' un- Westins fond för fattiga barns-

Lötbströms 'fond (Maria Kristi· derstod åt fattiga, blinda, otärdtga ' beklädnad. (Byggm, Axel Westia
na) kr. 62~:65.DIsp. affattigv.-dia- eller annars af ~vår sjukdom 11em-11885)kr. 44,446. Af afkastningen
kouissan mot' redov: (på hösten), sokta pers •. Af återstående rante .. -utgår 1,000kr. som Intecknad ränta

Ankefru Erika Nybergs fond, atkastnmg lamnas l/S un (tustatl' till nästföregående fond och" af'
kr, 1,335. ,Till fattiga' inom för- Vasa och l/s tIll Matteus' fors." återstoden lämnas l/S till Gustaf
saml., till julen. Jernberl1'5ka donatlonell (Fro-j Vasa och l/S till Matteus förs. för

noseUi fond (Repslag. O. Rose- ken Carollna Jernberg,,, död 1901) ntdelning hvarje julatton.
lins) kr. 286:67. Räntan efter 6 kr. 1,200,hvaraf århga rantan skall I Wickholms stift.hi" (Lump'
0/0 bet. till prästerna vid ålder- af kyrkoherden .utdelas bland fat- Ihandl, P A Wickholm 1850) kr.
domshemmen, hälft. tillhvartdera. tiga oc~. sjuka l forsamimgen. ,2,100. Räntebeloppet användes dels

Uymans fond (Gulddrag, J Ry- Klefbacks fond, kronor 10,000 till underhåll och beklädn. åt 161"
man 1784) )<r. 1,630. Utdelas vid Räntebelop.p~t användes ~i1l klä- äldralösa barn gnm fattigv:styr:&
julen till å ålderdomshem intagna der.åt betrötvande barn l konär- försorg, dels till kontanta bidrag,
personer, tillh. Oscars församt. mat:onsål!'1ern. .. I som arkyrkoh.nutdelae bland de

i'iporrongs fond (M:U A Maria L~nnglor.s donation. (Fr oken C .mest behöfvande inom församl.
Sporrong 1862)kr. 250.Utdelas d. 28 M LJunglof 18~1)kr. 2,000. Med I' WidbolUs fond (M:ll A Widbom '
febr.' till ålderstigen fattig, som ej räntan ,l>estridas utgift:a för »Ad. 1877) kr. 1,000. Understöd åt ett
har fattiO'understöd. Fred. törsaml-s symote». rrunttmmer af pauvres honteux.

Fabrll(örIJoh. Stenb.rgs fond, Norlnnds fond (änkefru .Lotten
kr. 5,~2~:25.. Ränra~ utdelas .till Noriund 1922), kr. 10,000. Årsrän. ---
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[4630:b-4632aJ G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[4630 bJ Gustaf Vasa för- Heurlins donation (Änkefru L.J de fattigaste folkskolebarnen.
samlings kyrkoråd. Se [2019', Heurlin 1898) kr. 1,650. Till barn-, Skolrådet disponerar äfven räntan

. hem eller barnkrubba. å 400 kr. (1/2 af f. d. Adolf Fredr.
f. d. Adolf Fredriks kyrk o- Hööks fond, se [4630 aj. kyrkskolas fond) för understöd ål

skulas fond, kr 400. Jernbergska donationen (Frö- fattiga skolbarn, och en bespts-
Bnrnkrubbefouden, kr. 400. kim Carolina Jernberg, död 1901) ningsfo nd å 400 kr.
Braeonierskn fonden. Kr. 20,000 kr. 1,200, hvaraf årliga räntan skall Af Ennnders fond, 400 kr. till

Räntan användes till hyreshjälp af kyrkoherden utdelas bland fat- pension. Jämf. Gustaf Vasa Förs.
åt fattiga i Gustaf Vasa den l tiga och sjuka i församlingen kyrkoråd.
oktober. J.indbergs donation (Änkan Bäärnhielms fond (1875)kr. 350.

Euauderska donationen, se Lindberg 1858) kr. 200. Till klä- Till skolpremier å 2-5 kr. för
[4630 al. der åt fattiga skolbarn. framsteg i slöjd. - För samma

Gusbif Vas" Knmmuna.lfiire. Norlunds fond (änkefru Lotten ändamål användes räntan å EI,-
nlngs fond, kr. 1,000. Afkomsten Norlnnd 1(22), kr. 20.000. Ärsrän- dahl s fond å 100 kr.
~ill små barns sommarvistelse på tan utdelas till fattiga änkor eller lIeckschers fond, (Bankdirektör
landet. andra ensamstäende kvtnn or. Edvard och fru Sophia Heckscher)

Grundens f'ond (Kammarrättsrå- Betty Nymaltlls fond å kr. 2,000, kr. 8,000. Afkomsten till skollors-
det Grunden) fonderas. Omkring hvaraf årsräntan tillfaller försam. kolonier.
,,00 kr. lingens barnkrubba. Lugerqutsts fond, (Handlanden

Hartmnns fond. Kr. 750. Till Probsts donation (M:ll Ch. W. G. R. Lagerquist) 11,460 kr.
böcker och kläder åt 2 fattiga skol- Probst 1867)kr. 1,700. Ärliga rän- Westins fond, fastighet som för.
barn. tan utdelas till en verkligt behöf- valtas af Adolf Fredr. Församling.

Henrlins donation. (Änkefru L vande änka eller dotter till en Atkastningen, cirka 1.000 kr. till
Heurlin 1898)kr. 1,650. Till barn handtverksborgare i förs. fattig-a barns beklädnad.
hem eller harnkr-ubba. Wallins fond, kr. 700. Till pre- Sehwnrtz.' stiftelse, kr. 700. An-

Ilööks fond, se [4630 aj. mi er i folkskolan. Jfr [4630 a.] vändes lika med Schwartz' stiftelse
Jernbergska donationen (Frö IVestilIs fonMr, se [4630 a.] under \4631 al ..

kan Carolina -Ierriberg, död 19011 Wic.kholms sttf'telse, kr. 2,200. Time Is fond, kr. 500. Användes
kl'. 1,200,hvaraf årliga räntan skall [Räntan användes .på samma sätt lika med Timells fond under
M kyrkoherden utdelas bland fat- som Wickholms stiftelse under [4631 a].
-tiga och sjuka i församlingen. [4E:30 a].

Lag erqutsts (Hand lunden G. R'11kerlnnds fond (Fröken Au- [:4,631 ej Matteus försam.
Lft~crquist) fond, kr. 11,460. gneta Åkerlund 1882) kr. 1,500. r k träd

Norlunds fond (änkefru Lotten Räntan utdelas d. 9 sept. till ett IJlg[Ze~O~lJ~a .
Noi-lunrl 1922), kr. 20,000. 1rsrii.n~ öfver 50 år gammalt hedert. frun-
tan utdelas till fattiga, änkor eller ttrnmer. Besparade riinturs fond, kl'.
andra ensamstående kvinnor. 2,500, användes till inköp af sko-

Petterssons (fru f'arol ina wf l- I don åt de fattigaste folkskolebar-
hel min a Pettersson) med ränta ._ . I nen
<""kring 2,800 till barllh.em. :.4631 aj Adolf Fredriks I Skolrådet disponerar föl' under-

Probsts donation (~I)1 Oh. W I församlings skolråd. stöd åt fattiga skolbarn ätven räu.
Probet 1867) kr 1,750. Arliuarän-I Se ["017' 'tall II 400 kr. (112 at t d. Adolt
tan utdelas till en verkligt behöf'- .~ J' Fredriks kyrkskolas fond), en be-
vande änka el. dotter till en hand t- Besparude rantors fond, kr. sptsn lngsfoud å 400 kr. och Lind-
verksborgare i tttrsa.mj. 2,343. Räntan användes till inköp bergs donation (1858) å 200 kr.

~.·tl'nbergs (lonation (Hall.d.l. A I af. skodon .åt de. fattigaste folk- Hli;lrnhidms fond (1875)kr. 350.
St.errbet-g 1860) kr. 1,000. Räntan sko10b~.rn~n. .' Till skolpreruter å 2-,5 kr. för
skall användas för fattiga skol- BeS~IS!11ng8f?n~en, kl'. 8~7. TIll framsteg i slöjd. -- För samma
barns beklädnad. I frukost at de fattigaste fo.lkskol.e. ,änd.amål användes räntan å Ek-

Wallins fOlld, kl'. 700. Till pre. barIle.n.., Idahls fond å 100 kr.
lllic;r i .folkskolan. .Jfr [4630 a.J B,:.,~r.?h~eh.ns I?~ld ~Kamrer,.~ ..xchwartz ' stiftelse, kr. 700.. An-

\\'{'stIUS fond för å.lderatirma se G Baar.ll~l-eln~ 18,,») kl. 3,?O. '1111 vandes l.lka med Sohwaa-ta' stiftelse
~4630aj e> , skolpFen:.l.er a 2:-:1) kr. for !.ranl under [4631 aj.

Wickholms stiftelse kr. 2200. steg 1 slgJd. - .~or samrna anda- 'i'imells fond, kr. 500. Användes
Räntan användes på ;aInma' sätt mä.l anvand.es rantan ä lika med Thnells fond under
som wtckhojms stiftelse under !1k~j.fI,llls fond å kr. 10(1. [4631 aj.
[46

0

30 a1. ...~IelJ.p.rbergs fOJ~~ (Folksko'leiu. i ---
Ahcrr-ns (Kerstin och }·h"cn.! spcktörcn C J MelJerberg 1875)kr I r4632 J~Ad If F d 'k- f'"

frid) f'ond, kr. 1,000. Afko~:n~te:n111)0. Til~yr~mie å~någon välartad L ,a ~ Q re rl s or-
"t delas af kvrkoherden till fattina gosse VlQ vcrternllr!CnS slut. I samtinqs futtigvärdsstyrelse.
UJ] Jul. ~ b! Ituekmnns douutlon (}i'röken:NI· Se [1787].

Åkerlunds fuud (Fröken Au-I Ruckman 1863) kr. 50? _Till klä- Abelins fond (Prof. Hj .. Abelin
gusta Kkerlund 1882) kr. 1500. der och bocker åt rattäga skol- 1873)kr. 1,O(JO.Räntan utdelas den
n.U_Jlta.nutdelas d. 9 sent. till ett I ba~Il.. .. 22 maj till en fattig, föl' gudsfruktan
örvor 50 är gummalt heder-I. frun. ~dnTar!-z' stlf'telse (K~Htro~.lor och hedrande vandel känd färni.lj .
ttmrcr-i-. C Schwarbz 1861) kr. 600. 1111som. Barnrtl!'\ fond n:r 1 (Kamrer D.~--- Inadsundervisn:s förbättrande i för- Bayard 1883) kr. 1,500. Till en

sal~~l:s_skol~. . ~. _ åldr, ogift dotter af ärnbets-,
,4630 ej Matteus försam- l'!mell~ lo~"l (!\I:l1 .u :rl•mel! tjänste- eller borgersmän m. tl.
-. 11820)kr: i~OO:!,11l premier a D-la Bal'arrls fo ud n:r 2 (Kamrer V

hngs kyrkoråd. kr. åt 1~1:J.I rörsaml:s fltckskolus Bayard 1833) kr. 500. Till eäacl.
[Se 2021]. högsta afd. på fattigh. n

Har-nkrubtu.fo ndon, kr. 400. I Beklä,luarlsfond för fattiga
lleklliduarlsfollden i'ör fattiga! skolbarn kl'. 1,900.

skotba •.n, kr. 800. 1[4631 b] Gustaf Vasa för- ller~f\'rellS fond (Hyrkusk ;II
Enanderska douatiouon, se r k I o d Berggren 1857) kr. 500. Till klä-

[4630 a;. I sam ,"g~ s o ra . der åt de mest nödställda fattig'
Har truans fond, kr. '750. Till I [Se 2019]. hushjonen. ..

böcker och klilder åt 2 fattiga Ilesparade ri;ntors fond kr. 2,500 ~'alks fO~d (Ankan !Il Falk 1796)
.skofba.r:n. ~_.~ ~~ ~ _~ ~. __ . användes till inköp af skodon åt kr. 150. TIll underst. åt fattIga,

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTERSAMUELSGATAN22
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G. Fromma stiftelsers, peusionskassors m. fl. fonder. r46'32<t-4632c]
Fi.lo!,!,s fond (KommerserådetP [4632 b] Gustaf Vasa·,för. Westmans fond (Ryttmäst. ;y

E .Fl~.~en1~22)Mo 6,000. TIll fat- samlings fa,tti8värdsstyrelse Westnian och hans hustru 18Q40c,"
tlga ankor " Stockh. ' , • 1817)kr. 900. Till inträdessök ..pk'

GOdDStODd (Segelsöm:änkan C Se 1788]. fattighus till dess de kunna blifva
Godu' 1791) kr. 280.,. Räntan ~ill· Bayards fond N:o 1 (Kamrer D intagna.
faller fattiga änkor, eller ogifta Bayard 1883) kr. 1,500. Till åldr, Wästfelts fond (änkan 111Wäst-
fruntimmer, minst, 60 är gamla, ogifta döttrar af ämbets-, tjänste· felt 1872) kr. 667. Till uppfostran,
eller .s.ådana, som utaf sjukdom eller borgersmän m. fl. af fattiga barn- inom .:fdrsaml.
eller lyten icke kunna försörja sig Bayards fond N:o 2 (Kamrer D

Holmbergs fond (Kryddkramh. Bayard 1833) kr 500. Till sängl.
N Holmberg 1858)kr. 500. Rän-, på fattigh. [4632 ] M tt f~
tan användes till förökande af den Beklädnadsfond för fattiga C a eus orsam-
dagl, kosten' för å fattighusen in- skolbarn kr. 1,800. lings fattlqvårdsstyeetse, l
tagna blinda hjon. Berggrens fond (Hyrkusk 111 S [1789J

, Hqlmgrens fond (Husägaren N. Berggren 1857)kr. 500. Till kläder e.
, R. Holmgren 1915)kr. 1,000. Bän- ät de mest nödställda fattighus. Bayards fond N:o 1 (Kamrer ~

tan utdelas årligen till fattiga i hjonen... Bayard 1883)kr. 1,500. Till åldr..
församlingen. .. Falks fond (Ankan 111Falk 1796) ogifta döttrar af ämbeta-, tjänste-

Lamms fond (Ankefru G Lamm kr. 150. 'l'ill underst. åt fattiga. eller borgersmän m. fl. O"

1913) kr. 5,000. Räntan utdelas till Fileens fond (Kommerserådet P Bayards fond N,o 2 (Kamrer D:
fattiga i församlingen, under vill- E Ftleen 1822) kr. 6,0,15:63. Till Bayard ,1833) kr. 500. Till -sängl,
kor att den allmänna uttaxeringen fattiga änkor i Sthlm. på fattigh.
därigenom icke förminskas. Godns fond (Segelsöm:änkan C Beklädnadsfond för fattiga.

Leijonhufvu,ds fond n:r 1 (Kapt, Godu 1791) kr. 280. Räntan till· 'skolbarn kr. 400.
frih. A Leijonhufvud 1831) kr. faller fattiga änkor, eller ogifta Berggrens fond (Hyrkusk ,M
300, Till nödställda likar inom fruntimmer, 60 är gamla, eller så- Berggren 1857) kr. 500. Till klä-
församl. o dana, som utaf sjukdom eller Iy- der åt de mest nödställda fattjg"

Leljonllllfvuds fond n:r 2 (Kapt. ten icke kunna försörja sig. hushjonen. "
frth , A Leijonhufvud 1841)kr. 150. Holmbergs fond (Kryddkramh. Bollins fond (Brygg. O G Bolttn
Till sjuka och gamla pä fattighus N Holmberg 1853) kr. 500. Rän- 1862) kr. 1,400. Till fattiga skol'
d. 7 jan. o. 11 aug. tan användes till förökande af den barns beklädn. ' ,

Lleberdts fond (Sejlareå1derm. J dagl. kosten rör å fattighusen in- 'FaJks fond (Änkan !Ii Falk 1196,
F Lieberdt och hans hustru A S tagna blinda hjon. kr. 200. Till underst. åt fattiga.
Weber 1832)kr. 2,400. Till 'på fattig. Leljonhufvuds fond N:o 1 (Kapt. Fileens fond (Kommerserådet P'
hus intagna 23 juni och 24 dec. frlh. A Leijonhufvud 1831)kr. 300. E Frleen 1822) kr. 5,928:10. TiU

Lundgrens fond (Kammarjunk Till nödställda likar inom törsaml. fattiga änkor i Stockh.
C v. Köhler och hans hustru 1857 I,eijonhufvuds fond N:o 2 (Kapt. Hölmbergs fond (Kryddkramh,
och 1~67),kr. 1,900. Pens:r ät fat- frih. A Leijonhufvud 1841)kr. 150. N HOlmberg 185R) kr. 500. l}än-
tiga änkor, ej under 60 är, företrä. Till sjuka ocu gamla pö. fattighus tan användes till förökande af den
desvis åt dem, hvilkas män tillh. d. 7 jan. o. 11 aug. dagl. kosten för ä fattighusen in-
tjiinstem:k1assen. Lleberdts fond (Sejlareålderm. J. tagna blinda hjon.

- NordonstoJpes fOll<] (Kammar. ,F. Lieberdt och hans hustru AS. I,eijonhufvDds fond (K'Wt. frih.
rådet Fr. Nordenstolpe 1815) kr. Weber 1832)kr. 2,000. 'I'ill på fattdg- C Leijonhufvud 1831)kr. 600. Till
300. ,Till ,blinda på fattighuset hus intagna 23 juni och 24 dec. nödställda likar inom förs aml ,
eljes sjuke o. sängliggande. Lundgrens fond (Kammarjunk. Lieberdts fon<l(Sejlareälderm. ,<!

Norgrens fond (Frkn A D L C v. Köhler och hans hustru 1857 F Lieberdt och hans hustru A So
Norgren 1884)kr. 10,800. Till nn- och 1867)kr. 2,504. Pens:r åt fattiga Weber 1832)kr. 2,377:08. Till på.
derst. ät församlingen tillhörande änkor ej under 60 år, företrädesvis fattighus intagna 23juni o. 24 dec.
personer intagna å Sthlms stads åt dem, hvilkas män tillh. tjän· Lundgrens fond (Kammarjunk.
fattigv. inrättn. stem:klassen. C v. Köhler och hans hustru 1857

Okänd (1805)kr. 65. Till sjuke Nordenstolpes fond (Kammar- och 1867)kr 3,132:96. Pens.er åt fat-
o. sängliggande på fattighuset. rådet Fr. NordenstoJpe 1815)kr. tiga änkor ej under 60 är, företrä-
, ReinhoJds fond (Bag. E. Rein- 300. 'l'ill blinda på fattighuset, desvis ät dem, hvilkas män tillh.

hold 1876) kr. 750. Räntan utds- eljes sjuke o. sängliggande. tj1>nstem:klassen.
las d. 12 maj till en inom för- Norgrens fond (Frkn A D L NordenstoJpes fond (Kammar-
saml, boende, Stockholms kom- Norgren 1884)kr. 10,000. Till un- rådet Fr. Nordenstolpe 1815)kr.
mun tillh. behöfvande, helst af derst. åt personer intagna å Sthlms 300. Till blinda på fattighuset,-
borgerlig härkomst. stads fattigv.·inrättn. 'eljes sjuk~ o. sängligi(~nde. ,

Stenbergs fond (Plätslag.J Bten- Okänd (1805) kr. 70. Till sjuke Nordstroms fond (Ankef. C Mi'
berg 1897) kr. 6,000. Räntan ut- o. sängliggande på fattighuset. Nordström) kr. 1,000. Räntan ut-.
delas såsom extra hjälp till myc. Reinho1ds fond (Bag. E. Rem- betalas som pens. åt en fattig bor-
ket behöfvande. hold 1876) kr. 750. Räntan utde- garedotter inom församI. o

Unden~ fond (Handl. A E Unden las d. 12 maj till 2:e inom för- Norgl'ens fond (Frkn A D L
1837),kr. 1,000. Till en nödställd saml. boende, Stockholms konr- Norgrens 1884)kr. 10,000. Till un-
af ofrälse stånd. .. mun tillh. behöfvande, helst af derst. ät personer intagna å Sthlms,

Wallins fond (Ankefru E S C borgerlig härkomst. stads fattigv ..inrättn.
Wallin 1899)kr.13,838:33. Till pen- !I~' Sjöqvlsts fond kr. 3,800. Okänd (1805)kr. 65. Till sjuk e-
sioner åt fattiga personer Inom Till fattiga i föraaml. o. sängliggande på fattighuset.
församl., företrädesvie åt blinda. Stenbsrgs fond (Plåtalagaremas- Stenllergs fond (Plåtslag. J

lVestll)ans fond (Ryttmäst. J taren Johan Stenberg 1897) kr. Stenberg 1897) kr. 5,500. Ränta,.
Westman och hans hustru 1804och 5,600. Till mest behöfvande såsom utuelas såsom extra hjälp till myc-
1815) kr. 900. Till inträdessök. extra hjälp vid trängande behof ket behöfvande. \
på fattighus till dess de kunna Undens fond (Handl. A E Unden Undens fond (Handl. A E Unden
bltfve intagna. 1837)kr. 1.000. Till sä många nöd- 1887)kr. 1,000. Till sä mänga nöd-

Wästfelts fond (Änkan M Wäst· ställde af ofrälse stånd, Som af rän- ställde af ofrälse stånd, som af
felt 1872)kr. 667. Till uppfostran tan kunna erhälla ..50 kr. räntan kunna erhälla 50 kr.
af fattiga barn inom församl. Wallins .fond (Ankefru E f:! C Wallins fond :Änkefru E oS C'

Wallin 1899)kr. 13,333:33.Till pen- Wallin 1899)kr. 13,333:34. Tlll pen-
sioner åt fattiga personer inom sioner åt fattiga personer inom

lförsaml., företrädesvi~ åt blinda .. församl., företrädesvis 'åt blinda.

"
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'=4632-4638] G. Fromma. stiftelsers, pensionskassors m. tI. fonder.
Westmans fond (Ryttmäst. J [4637J Bromma försam- GÖschesfond(Grossh.JHGÖsche

Westman och hans hustru 1804,1809 lings kyrko- och skolråd. 1781) kr. 1,500. Pastor och förest.
och 1815) kr. 900. Till inträdes- Till husfattiga.
sök. på fattighus till dess de kunna Bromma skolfond. Kapitall,OOO Grefvinnan Wilhelmina von
bltfva intagna. kr., räntan användes till premier Hatlwylts, f'ödd Kempe, dunatton

Wiistfelts fond (Xnkan M Wäst· åt nattvardsbarn som genom flit af den 15 mars 1921, kr. 50,000.
felt 1872) kr. 666. Till uppfostran och godt uppförande gjort sig däraf för församlingens fattiga och sko!-
af fattiga barn inom försarnl. förtjä,nta. lofskolonien. Afkastningen utdelas

af pastor.
Gref'vinnan 'VHhehnina von

Ha lwyl's, född Kempe donation
kl'. 25,000 till Fuhrmanska Btifte.l-
sens befr-ämjande.

Hebbes legat (Kommerserådet S
B Hebbe 1792)kl'. 750. Förest. FÖl'
fattiga.

Hebbes testamete (Bruksp , A
Hebbe 1804) kr. 10,500. Förest.
Till medellösa församl:smedlem:r,
företrädesvis barn.

Hebbes testamente (Bruksp. A.
Hebbe 1804) kl'. 10,500 för pastor.

Henbes testamente (Bruksp. A.
Hebbe 1804) kr. 10,5GOför kyr-kans
behof.

Hebbes testamente (Kommerse-
rådet S B Hebbe 1803) kr. 3,000.
Förest. Till husfattiga.

Il ennlugs, F. C., testamente, kr.
2,500 för pastorsänka.

Hall. Tysk. Ileform. Fiirsaml.
Donation, kr. 201000 för kyrkans
behot'.

Holms legat (B Holm 1804) kl'.
500. Förest. För fattiga. .-

Höpfnet-s legat (Nikolaus Höpf-
ner 16~ij). Pastor i Tyska förs. FÖl'
fattiga; donationen består afegeud,
11 St. Nyg., kr.2,000utde!.f.n.åri.

J ubl leums fond kr. 5,000. Pastor
och föreståndare. För pastors änka
och kyrkans personal.

Kellners testamente (Fru D Kel!·
"er 1147) kr. 500. Till fattiga barn.

Kirchrings legat (1155) kl'. ~50.
Pastorn i,Tyskaförsaml. För fattiga.

Kleinsorg. testamente (Fru ]H E
Kleinsarg 1785)kr. 3,137:W. Pastor
och förest. Till Obemed!. flickors
uppfostran.

Knochs donation (F Knoch 1883)
kr. 500. Pastor och förest. i Tyska
törsamt. Till fattiga.

Lieberdts fond (Sejlareålderm. J
F Lieberdt och hans hustru A S
Weber 1832) kr. 1,500. Pastor och
förest. Tf.Il sångläraren. ..

Lindströ Uls,Anna, fond (Ankefru
Anna Lindström, f. \Vieting, 1907)
kr. 2,000. Till de mest betrötvande
af församlingens fattiga. Pastor.

Joh:a Loues legat (1758)kr. 750.
Pastor i 'I'yska Iörsarnl , För fattiga.

Lohes testamente (A Lohe 1759)
kr. 500. Pastor och förest. Till
Tyska skolan.

Lohes, Ad., testamente (1759).
Pastor. Kr. 750. För fattiga.

Lohes, JOll:a, testamente (1758).
Pastor och rörest. Kr. 500. _Föl'
skolundervisn.

.Mullers testamente (Kommerse-
rådet J C Miiller 1S32) kr. 7,500.
Förest. Till fattiga.

Pastor Katser-tuud, Förest. Till
kyrkokören kr. 600.

Rambacks donation(Snick:ällkan
E Ramback, f. Dehm, 1880)kr. 1,000.
Pastor och förast. Räntan utdelad
till behöf'vande inom rörsamt.

[4638] Tyska församlingen.
[4634] Skeppsholms för- . [Se 2038J. .
samlings kyrko- och skolråd ..FredrIk G Althalllz testamente

• for l behof stadda for samlIngs bor
Se [2065J. med företräde för i Tyskland födda

A.kHngs fond c"Konteramiral C Imän, hvi.lka råkat i obestånd, eller
F Askling) kr. 300.Arl. räntan utde deras oförsörjda änkor och barn.
lag åt änka efter ngn arbetare aftim- Kr. hO,OOO.Pastor och förest. (d.
mermansstaten el. några bätsmän. 19 nov. 1908).

8il1bergs fond (Kapt.vlöjtn. SB O Hemr, GottHeb Baumg ardts
.BilIberg) kr. 1,270. Ar!. räntan till· testamente för kvinnliga fattiga
delas ngn obemedl., företrädesvis kr. 2,000. Pastor och förest. (den
sjukl ig kapt.vlöjtn:« änka. 3 nov. 1895).

Illornstedts fond (Kommendören Carl och Elisabeth Beckers sno
·e J Blomstedt) kr. 3,000. Årl.rän· berllocllzeitsfond (1896 d. 28 nov.)
tan utdelas åt i fattigdom efter- kr. 5,000. Räntan tillfaller Tyska
1ämn. änkor efter tjänstemän, som rörsarnhs kyrkosångfören., diako-
tillh. K. Flottans Sthlms-station. nissfören., Tyska Hemmet, skollors-

Dahj s fond (M:ll M C Dahl) kr kolonien samt "Sprachcureus" ,
570, Ar!. räntan utdelas till ngn Beskows testamente (Bruksp. H
behöfvande änka eller faderlösa N Beskow 1833) kr. 7,500. Förest.
barn efter en fiaggkonstapel. Till skolan.

Fal!}s fond (Änkef. M Falk) kr. Generalkonsul BIanck-Stiftung
·:;)00.Ar!. räntan delas mellan 10 (upprättad af församlingsledamö-
st. fattiga änkor. ter t. minne af Gen:konsul O

~'rimans {ond (Oarohua Friman) Blancks 70-års-dag d. 15 okt. 1910)
:kr. 2,000. Arl. räntan ttl ldelas 4 kr. 3,000. Räntan utdelas årl. d.
behöfvande officers- eller underoffi- 15 okt. t. två fattiga rrunt. (pau-

-cers-änkor. vres honteuses) tillh. törsaml:n.
Filip och Berta 'l'ammel ius Pastor och förest.

Joud å 1,000 kl'. Ärl. ränta ti.ll- Brenuers legat (C H Brermer
delas do fattiga. .. 1752)kr. 260:4iJ.Pastor i Tyska för-

Trolles fond (Ofverkommiss. i saml. För fattiga.
K. Flottan C J Trolle) kr. 7,600. Ilangs testamente(FruMDBång
Arl. räntan tilldelas en fattig änka l774) kr. 250. Pastor och förest.
efter civ. tjänsteman vid K. Flottans Till en studerande yngling.
Sthlms-station. EIllerts testamen te (Kapt. H E

Emma och Gus~ava Wiggmans Ehlert och fru 18,57)kr.1,COO. Pa-
fond kr. 1,000. Arl. räntan till stor och förest. Räntan till tyska

delas <1fattiga änkor, företrädesvis spräkkursen.
inom K. Flottans civilstat. .I!~ischerstestamente (Kapt. Joh.

P Fischer 1772)kr. 1,666:70. Pastor
och förestånd. Till husfattiga.

F'uhrmanns fond (Hofkällarem.
p H Fuhrmann 1772)kr. 1,250. Ty-
ska församl , 6 förest. och 3 testa-
mentsexekutorer. Till fattiga.

Fullrmanns fond (Hofkällarem.
p H Fuhrmann 1772) kr. 31,000
Förast. samt 3:ne executorea testa-
menti. 12 gossar erhålta kläder,
skodon, skolafgift och läsmatertål.

Pnhr mauns fond (Hofkällarem.
p H Fuhrmann 1772). Tyska förs:s
t:: förest:e samt 3:ne executores
testamenti. Donationen består af
fasta egend. 20 Svartmang.

Garvens donation (Fru J E Gal"
ven 1872)kr.1,000. Pastor ochförest.
Till behöfvande fruntimmer.

Grotlls testamate (Gros sh. J H
Groth 1785) kr. 12,500. Förest. Till
6 pens. åt afaigkomna, äfver 50 är
gamla köpmän.

l'ulllStorl1's testamete (Kapt, J
J GUhlstorff 1870) kr. 1,000. Pastor
och förest. Till behöfvande sjömän
och deras änkor.

Gösches fond (Grossh. JH Gösche
1782)kr. 2,664:84. Pastor och förest.
Pens:r till 4 a.fsigk:a gamla borgare.

[4636J Brännkyrka försam·
,iings kyrko- och skolråd.

Bengt ~'orsbergs Minnesfond,
kapital kr. 25,000; räntan användes
-t ilf fortsatt utbildning af fattiga
barn samt till rekreation å landet
.for fattiga barn.

Bån~ska fonden, kapital 1,500
.kr. Räntan till kyrkans underhåll.

Xrn-Iundsku fonden, kapital
~~cO,OOO. Rantan till änkor med barn.

'" or-lunds fond (änkefru "Lotten
Xorlund 1922), kr. 20,000. Arsrän.
tan utdela, till fattiga änkor eller
andra ensamstående kvinnor.

Scharpska fonden, kapital 3,000
kr. Räntan till bekläduadehjälp åt
.t'attiga läsbaru.

Selenii fond, kapital 2,000 kr.
Hälften af räntan till utdelning
bland å ålderdomshemmet intagna
fattiga; 2:dra hälften till »skol-
mttetareu vid Brännkyrka».

Vougtska fonden, kapital 15,000
kl'. Räntan till slöjdundervisnin-
gens befrämjande

JöNKÖPINGS JURIDISKA
oDYRA.

15 HAM.NGATAN 15 ------------



I, '

\,
\ .

G. 'FrOllllfta stiftelsers, pensionskassors m: ·ft:'forrder;':'·
, 'Rehih~ld-nlloik0rs dOllatlo~ (Aug 'Tygka' HelJlmet:' Egendomen Nr
Reinhold och Carl Becker 1905)' 5 ;t'alllwtten, inköpt 19U f. Tyska
~.lt,~.p:51.Il,Pastor och rörest~l1. Hemmets räkning. Tax. 310,000kr.
.u~re... , ~"" ' ' . '<, Förvaltas af Tyska Hemmets sty-

Reinhold., Ferdlnand"donation relse. '
till, ~kokören; kr. 1,000. Adolf Burchardstlftung (20juni

Reinhold. testamente '(Bag. E 1906). Till Tyska Hemmet. Kr.
" Betnhold :1876) kr. 1,500. Pastor 1,500. Donationens afkastning an-

och för~st. Till fattiga. vändes till en festmiddag för Hem-
,Bohtffebs donation (Kyrkoh. J mets pensionärer på donatorns

Rohtlieb 1864) kr; 2,286:09. Tiil födelsedag den 20 juni. Förvaltas
kyrkobetjäning och deras änkor. af Tyskl1cHemmets 'styrelse!
. ~, Sclje,ven. testamente (J B v. FruKarolliIa DtillingsDonatlon
Scheweu'1755)·kr. 970.Pastor, Till till 'Tyska Hemmet, kr. 500, fOr-
fattiga:' " '. . ' valtas af dess styreise.

Sehinkels ' testamente (Kom- Herman I.; Hilda DerUens Do-
'mer"orådet D 'v. Schinkel 1807)kr. nation till Tyska Hemmet, kronor
3,006. ',Pastor och förest. Till be' 6,830, förvaltas af dess styrelse,
höfvande' skolgossar. ' Praenekals; Louis, donation till

Schlntthauers legat (Fru M Tyska Hemmet. Kr. 100,000. (An.
Schlotthauer 1751)kr. 200. Pastor Bankdirektören Louis Fraenckel
i Tyska församl , För fattiga.. \ 1911).·Räntan utbetalas f. n. till en

Soh"ll~to legat. (P Schmidt 1751) bankdirektören Fraenckels anför-
kr. 2J;0. Pastor, Tyska församl, vant under dennas återstående Hfs-
För fl!ttiga. . " tid.'

!leholtz' testamente (J A Scholtz Grefvhman WllhelInlna vou [
1756)kr. 500. Pastor i Tyska fOr· Hatlwyls, f. Kempe, Donation af 4640]
saml, Till fattiga. den lömars 1921 till Tyska Hem.'

'Scholb:' te.tamente (J li Scholtz met, kr. 50,000, förvaltas af dess
;'o?re56)stkr.'T93"15.1':slt2u'dPeraa"ntodre.?Chäl<\ste ktyrelse under kyrkorådets öfver- Diverse
.1\ inseende, afkastningen användes kr.
"Schuinbitrgs; August, mtnaes- för främjande af hemmets ända-

fond, ~9nerad af konsul R. Schum- mål:
burg 1895. ~.1,281: 89. Pastor Kastmanns, Johannes och Au-
och 16~es~. l procent till kapita- g uste, understödsfond för ålder-
Iet,' resten .till Tyska förs.s' dia- stigna tyskar. Kr. 92,000. Afkast-
konissfö~~p.·, l\ingen skall användas. till bere-

Schumbul"gs, August, minnes- dande af friplatser å Tyska Hem-
fond, dunetad af konsub R. Schum- met. Förvaltas af Tyska Hemmets
burg 1895,. Kr.' 640:'94.,Pastor och styrelse.
förest. l procent till kapitalet, FI'U PUllline Pott's Donation
resten till Tyska kyrkokören. till Tyska Hemmet, kr. 20,000, för-

lSchnmburgs; August, mtnnes- valt as af dess styrelse.
fond, 'donerad af konau] R. Schurn- Uelnholds, August, minnesfond
burg 1895. ~. 640:94. Pastor och ~ör Tyska Hemmet. Kr. 10,000. [46 42J
förest. 1 procent 'till 'kapitalet, (All.. Direktören A Reinhold 191I.) ,
lk·~o,slteo'nn,.,.till, Tyska församI. 'ferie· Räntan, skall användas till bere- 'Israelitiska l'ngJlngal"öreningen

dande af en friplats ä Hemmet. (1819), . Särsk. styrelse se [3560J'.
, Schiitz' testamente (Carlo. Anna Förvalt. af Tyska Hemmets styrelse. Att linderstödja företrädesvis tHl
Schllto: 1879) kr; 7,565, hvaraf 4,000 Schumburgs, .lugnst, mtnnes- Sthms kommun ,hörande personer
jrr; som grundpenning ,till Präst- fond, donerad af konsul R. Schum- af mosaisk trosbekännelse,hvllka
änkefond och ,1,000,kr., 161'hvars burg 1895. Kr. 638: 30, Förvaltas ägna sig åt vetenskapl, studier, åt
ränta beredes wkans'stipendiater af Tyska Hemmets styrelse. l pro- slöjd" Jiandtverk eller' annat 'yrke. "
~:ein lustjger' 'l'ag". Förest. cent till kapitalet, resten till Tyska Särskilda fonder och stipendier. I '

!Schwart~ers testamentsfond (E Hemmet. EmanueJBendix' stipendiefond.
v. Schwartzer 1808)kr. 300. Till de Sehumburge, Robert, donation, Styrelsen för Israelitiska Ynglfnga-'
fattiga. kr. 1,31}4:87. Förvaltas af Tyska föreningen. Årliga räntan utdelas

!Starlius' testamente (Fru L D Hemmets styrelse.' l -procent till till fattiga studerande judiska yng-
Starbu's 1174) kr. 1,260,' Förest. kapitalet, resten till Tyska Hem- lingar. '<', " ,
Till fattiga. 'met; Albert Bonnlers stlpendlnm.

,Stocks legat (Fredrik v. l;ltock Max lSleverts donation.' Kr. Styrelsen för Israelitiska Yng'lmga-
\8,06),kr. 4,500. ,Förest. För fattiga. 2;0~0, 8 maj 1913. Till firande af föreningen.. Årliga räntan. utdelas

Storms fond'(Fru Sturm 1877)kr. Tyska Hemmets' instiftelsedag (17 till judisk yngling, som ägnar sig"
28,000. "Pastor och förest. Till be- mars 1891). Förvaltas af Tyska åt handtverk. ' , l,' .
höfvande handtverkaränkor: ' Hemmets styrelse. Ernst Davidsons, fond af den 10

,Ty.ka 'försaiJil.' fattlgkassa, kr. Max Sleverts mlnnesfend, Kr. november 1919. 'Styrelsen,rör Js,'
9;000. Tyska församl:s kyrkoräd. ,2'0,000,1 juli 1913. Till en friplats rae1itiska Ynglingaföreningen."Ar- I

'"Uhlens' legat (A C v. Uhlen,1755) i Ty~ka Hemmet. Förvaltas af liga räntan utdelas såsom under-
kr. 12'5: Pastor i Tyska församl, Tyska Hemmets styrelse. stöd på sätt föreningens"styrels,,,
f'ör fattiga. . , , Friedrich Wlthelm o. Anna i enlighet med dess: stadgar' be," .

·'Venner~, J. Is., testame1!-:te,~kr. Daria Zimmermanns donation stämmer. t' ~<: '}H~
2,500'för kyrkans behof. kr. T,OOO,tillTyska-Hemmet. För- Herman FrIedländer. stlpendlc"1.

v 'Wrangels testamente (Frkn M valtas af Tyska Hemmets styrelse. fond. Styrelsen f.,lsraeUtiska"Ying"
B Wrangel 1706) kr. 750. Pastor Itngafören.; årl,\ räntan utdelas' till
och rörest. Till fattiga; • yngling, tillh. Sthms Mosaiska för,

'Wrangels tMtamente (fröken M. Ueinholds, August, minnestond saml., såsom lärling'ägnanJle sig
B.,;,:W~~rigel'1706)' kr. '284: 14 till rör Tyska församlingens fattiga. åt studier i prakt. hli.ndtverk eller
pra(v,:ns'un~~rhåll. Kr. 10,000. (All..Direktören A Rem- slöjd. ' ,

ho1d 1911.) Räntan skall ärligen Hugo Gebers stipendium. Sty-
d. 25 juni O. 26 december genom relsen för Israelitiska Ynglin~-,,: •

kyrkoherdens, försorg' utdellJisl~ill
de fattiga.' "Förvaltas' af Skydds-
föremugen. . ( ,

Selrlachters, Wilhelm, lStl~uilg
1909. Kr. 21,400. S:t Gertiuds
skyddsförening. Afkastnin'gen'ut.
går t -,v. som lifränta. '.':f'

Reinhold., Angust, minnes fond
ror Tyska församlingens dtakoniaa-
förening. Kr. 10,000. (All... drrek-
tören A Reinhold 1911.),:Af' den
årliga. afkastningen tillf~~l,\ 20G.llr.
århgen Tyska Hemmet .till bröd»:
Resten till Diakonissförentngen för
dess ändamål. Förvaltas afDiako-
nissf"6reningens styrelse. '

'Max 8ieverts donation till Tyska'
församlingens dtakonissförenmg.
Kr, 5,000, l juli 1913." FÖrVaitas
af Diakohiss:f6reningens styrelse.

Dtrektiir Gnstaf Pott's Dona"
ttou till TYska törsamt. feriekolont.'.
Egend. på Östanvik, Nämndö .soc- '
ken. '

\

Mosaiska
lingen.

Se [20 83J.
fonder e:a

försam~.
, Il

2,000;000

[4641] StockholmsM.osai:
skaförsaml:s sjukhjälps- och

begrafningssäl\ska'p, .
(1788) kr. 96,000. Särs.k. styrelse
se [3140]; att vårda och' under-
stödja sjuka samt om,bestYra,"e,
grafn. af aä, mosaiska trosbekän-
nare; ledamotsafglft lir 10 kr.,ärI.,
men underst. lämnas utan ~afse~
ende på ledamots,kap i sälls1r,itpet.
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[,J/i42-46:'>8J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
röreutngen. Årliga räntan utdelas Irande judisk yngling med företa-ä- f. Israelitiska Yngltngaföreningen.
till kvinnlig eller manlig studeran- desrätt åt den som idkar tekniska År1. räntan utdelas till judisk yngh

de vid svenskt universitet eller studier eller skön konst. Hng, ägnande sig åt tekniska stu-
högskola. Stipendiaten skall till- Ahra.ham N'lchmausons mfnue, dier eller konstindustriellt handt-
nöra mosaisk församling, helst den Styrelsen för Icsra,elitiska Ynglinga- verk.
i Stockholm. töreningen. Ar-Iigaräntan utdelas

Edunrtl och Soph le Heckschers i enlighet med föreningens stedgar.
(h.natioll8f'ond. Styrelsen fi)r JR- D:r 1,0 Seligmanns stlpendle-
rael.itdska Yngliugaröreninscn. Ar- tond, Styrelsen för Israelitiska
liga räntan utdelas i enlighet 111l'd Ynglingafören.; ärt. räntan utde.
föreningens stadgar. Ias till judisk yngling, ägnande

Oscar Hirschs fond. Styrelsen sig åt wetenskap, skön konst, slöjd
för I.sraelitiska ynglingarören. eller hanc1tverk.
Ar-Liga räntan utdelas till stude- Tekniskt stipendium. Styrelsen

[4645J
Engeströms, Eufemia M~f~,8tif-

telse (Statsminister L v Engeström
1820) kr. 4,000, samt sedan år 1888
stadens lösepenning för fattigstu-
gan kr. 4,000. Katolska rörsarnt:s
kyrkoråd se [2079]. Underst. åt fat.
tiga änkor af'katolska bekännelsen.

II. Fonder tillhörande fattighus och försörjningsinrättningar, barnhus
m. fl. dylika asyler.

[4655J
AS)'let rör pauvr as honteux.

Sär-sk. direktionse·[Sö 08). (Grefv:an
Ch. Y. Schwerin, f. Lilrencrantz ,
1860). Asylets tillgångar d. st/u
1921kr. 1,140.284:86. Beredande af
bostad och delvis föda. åt aktnings-
Tärda fruntimmer af ståndsper-
sonsklassen.

[46 53J Drottninghuset. deratigna borgareänkor i Sthlm.
Eget kapital vid 1922 års börj an kr.

Se [3501J. 1,218,245:54. Antalet intagna änkor
Drottninghuset (Konung Kal'! uppgår f. n. till ;'3.

xr.s Drottning, Ulrika Eleonora, Bergs testamente (:M:1I ;r J
ant agl . 1682). Intagn. och försörjn. Berg 1836) kr. 35)000. Räntan an-
at" ålderstigna, sjukl., i torftighet slagen till peus:r ~~150 kr. åt 12
sradda änkor och döttrar efter civ. ogifta fattiga och ålderstigna bor-
och rnilitäre ämbets- och tjänste- gardöttrar.
män, präster, borgare samt sådana Lieber<lts fond (Sejlareålderm. J
hofbetj änter, hvilka icke burit F Lleberdt och hans hustru A S
livre; dock må direktionen, där Weber1832) kr. 6,494:41. Handpen-
särskilda omständigheter därtill ningar vid midsommar och jul åt
föranleda, intaga jämvä.l änkor och iL änkhuset intagna änkor.
döttrar efter andra personer, hvilka .J AlV Lindmenssons underutiids-
innehaft en med de nyssnämnda fond kr. 341,708:84.
likartad samhätlsställning. J A.W Lindmanssons hyggnads-

Kniggeska fonden (Åukef. Knig- j'ond kr. 251,661:99.
ge~ Anna Maria v. Balthazar, 1822) Pater!"lells testamente (Grossh.
k.T.25,000. Räntan fördelas i pens.r J 'pV G Paters en 1864) kr. 137,000.
tJII "i verklig nöd stadda ogifta .Räntan utgår i peus:r å 50kr. pr år [46 58J Borgerskapets
"runtimmer eller änkor af medel-I till änkor och döttrar efter bor- gubbhus.
klassen», med villkor att de äro Igara i Sthlm.
»kända att vara af obefläckad vall- Palllis testamente (Grossh. Nie. Se [1951J.
d~l.l>,med företrädesrätt för ogifta Pauli 1781) kr. 20,000. Räntan ut- Borgerskapats gubbhus g~Ull
sökande af nämnda egenskaper. delas till hnfvndstadens fattiga dadt år 1788 för underhåll af ål-

BrandeJska fonden (Mr ll A. S'/ borgares och fabrikörers änkor, derstigna borgersmän i Sthlm.
Brandel 1867 o. f. d. kamreraren afvensom orkeslöse, sjuke och be- Eget kapital vid 1922 års början
C. H. Brandel 1904) kr. S2,000. höfvande borgare och fabrikörer i kr. 2,574,582:91. Antalet intagna
Räntan fördelas i pens.r till me- Sthlm. pensionärer uppgår f. Il. till 60.
dellösa fruntimmer; donators släk- Paul Daniel Ponnnsresehes tes- P. Q~Althainz' testamente (Gross-
tångnr samt deras efterlämnade tamente, Kr. 10,000. Handpennin- handtaren F G Althainz 1910)·kr.
ankor äga företräde framför öfr. gal' vid jul åt å ankelruset intagna 60,000. Räntan anslagen till p611-
sökande. änkor, sianer åt behöfvande ålderstigna
[46 54J "Viktor .Ramsted~s dona!ion. kr. personer, som vunnit burskap i

Konung Oscar Irs minne (Auke- 50,000. Bunten utgar t. v. at af do- Sthlm.
drottning ,Josephina lS73) kl'. nator ~tsedcl person. D. och Sara Berlitz' donatlen
7GO,137. Särsk. styrelse se i3499]. Schroders" testamente (Grossh (Sidenkramhandlaren D. Berlitz
Hem för mindre bemedlade frun- Georg Schroder 1871) kr. 122,000 1841) kr. 4,500. Räntan användes
timmer ogifta eller änkor af Pens:r åt fruntim. af borg. klassen. som ekiperlngshjälp åt någon å
s-tåndspersonsklas3en mel1al~ 50 ,JohnnAugust Ström~.ergs testa- gubbhuset intagen behövande
och 70 år ganila mente, Kr. 23,964:26. Rantan utgår kramliandlande, i första rummet

--'-- tillsvidare åt af donator utsedda siden- eller klädeskramhandlande.
personer. Grusshandtaren Jacob Eurenius'

Siifbohnrs testamente (Snickare. understödsfond (vice Häradshöf-
årderm. D. Säfbohm)kr. 750.Hand- ding P L Eurentus 1910)kr. 60,000.
penningar åt å. änkahuset intagna Räntan användes iill understöd
snickare änkor. . åt ålderstigna, behöfvande bor-

Tidmarks och Snudins Pen- gersmän i Sthlm.
stonsfond (M:1I S 111Sundin 1859) Carl Fnlkmans donation (Gross-
kr. 204,300. Pens:r':i 300 kr. till- handlaren O Falkman 1907) kr.
delas för i behof stadda rrunttm- 5,000. Af räntan utbetalas dels
mer af den s. k. bättre semhä.lls- en lifränta till af donator utsedd
klassen, hvilka, födda i Sthlm och person, dels ock ektperfugsbidrag
minst 30 år gamla, äro antingen åt behöfvande inträdessökande å
blinda eller »i sina händer törla- gubbhuset.
made ell. förvridna, så att de icke C. H. l<'rodeUs testamente (ÅI-
kunna si~ lne9; arbete försörja». dermannen C H Frodell 1846) kr.

Anna. n lkstroms fond kr. 50,000.,1,500. HandpenJlingar vid jnl och

Pens.r å 300 kr. utdelas efter
samma grunder. som gälla för Tid-
marks och Sundtus pensionsfond,
med den ändrtug att villkoret att
vara född i Stockholm bortfaller.

eltrI WiIiStröms donation, kr.
189.630.

Zettersten P:s testamente
(Kryddkramh. E Zettersten P:n
!S3G)kr. 15,000. Af räntan td.llfal-
ler 1/4 änkhuset och de öfl'iga
'&/4 utgå som pensa' a. 75 kr. åt
välfrejd. fattiga änkor eller ogifta
döttrar efter borgare; f. ll. är pen-
sronärernas antal 9.

Ohmans testamente (Fru Hedv.
Öhmau 1791) kr. 3,206:19. Räntan
tilldelas 3 borgareänkor.

[46 57]' Borgerskapets
änkhus,

Se [1951j.
Ito rgerskapets änkh ns grun-

dadt år 1724 för underhåll af ål-
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G. 'Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.' [4658-4663a)
midsommar åt å gubbhuset in- Ekstrands fond (1880) 500 kr. Kjermans fond (Fröknarna ;\onna
tagna borgare.' Räntan användes till samma ända- och Maria Kjerman) 0,960. Bäntan

;[. D. 6rönstedts donation (Vin· mål som St. St. Sparbanks fond. skall årligen tilldelas tre kvinnor,)
handlaren J D Grönstedt 1878)kl'. Fonden till minne, af Hugo Intagna å hemmet, som däraf ktnr-
2,000. Räntan anslagen till extra Fåhrreos (afsatt af Barnhusets na vara i största benor,
f'6rplägnad under julhelgen åt medel 1888)kr. 2,500. Understöd Lagerqoists·fond(Grosshandla.e
gubbhusets pensionärer. som från K B. Beronii fond. G R Lagerquist) 5,760:-, Räntan

Nils Holmbergs donation (Hand- liondretska fonden (Kapt. Jean skall årligen användas till,kaffe
landen N. Holmberg 1860)kr. 4,000. Louis Gondret 1895)kr. 46,472:49. och bröd åt understödstagarna vid
Räntan anslagen till pensioner åt .För att underlätta och bisträcka därtill lämpliga tillf:lllen. ,
ordentliga och behöfvande fattiga i nöd och armod stadda mödrars Lennbergsfond(M:llSotiaAlber.
handlande. barns intagande och värd.» tina Lennberg 1890) kr. 2,506:-.

J; F. Ideberdts testamente (Sej- Höök.ka fonden (Komminister Räntan användes till inköp af
lareåldermannen JF Lieberdtl8B2) K E Höök och hans hustru 1900) strumpor.
k:. 6,BOO. Af räntan utdelas 3/4 kr 5,000. Insättning i rä~te. och Lieberdts fond (Sejlareålderm. J
VId Jul och midsommar åt gubb. kapitalforsäkr:sanstalten I Sthlm F Lieberdt 18B2)kr. 10.244:-. Bän-
husets pensionärer och lägges 1/4 till beredande af lifränta åt i Ad. tan utdelas till å ålderdomshem-
till kapitalet. Fredr. församl. födda barnhusbarn met intagna personer af tisk na-

Bokblndarmästaren J. A. W. af mankön. tionalitet.·
LIndmanssons understödsfond LJungcrantzska testamentsfon- Lindqvists fon.l (Disponenten
(1909) kr. 436;452:64. den (Tobakshandl. P Ljungcrantz W Lindqvist) kr. 3,044. Räntan

Bokblndarmästaren J. A. W. 1875) kr. B05,589:76. Inlösn. ä utdelas till fr. Kungsholms för·
LlndmanssoDs,byggnadsfond 1909 barnhuset af sådana fattiga barn, sarnl lug å ålderdornshemmet in-
kr. 231,217:77. tillh. Sthlms kommun, som 'eljes tagna personer.

Anders J,öfströms donation icke kunna utan afgift intagas. 'ferrades fond (Språklär. Alex-
(Klensmedsåldermannen A Löf- Fru E Ltnds af Hageby foud ander Nadi Terrade ooh hans-hu-
ström 1835) kr. 1,500. Handpen- IFru E Lind af Hageby 1904) kr. stru Lovisa R Terrade, f. Ström-
ningar vid jul och midsommar 400. Understöd åt f. d. barnhus- bäck, 1886) kr. 1,000. Räntan an-
till å gubbhuset intagna pensto- barn. vändes för inköp vid jul af bröd
näre!:. 'l\'ybergs fond (Kollega J A Ny· till samtl. å ålderdomshemmet in-

-Froknarna E. A. o. J. C. Ma· berg 1897)kr. 2,000. Underst. som tagna personer. .'
landers testamente (190B) kr, fr. K B Beronii fond. Ilnmans fond (Generalkonsul
20,000. Räntan utg.år t. v; åt af J H Seharp» fond (1905) 5,000 GustafUnman) kr. 1:1,4(>0:-. Bän-
donatorerna utsedd person. kr. Räntan användes till samma tan utgår f. n. till en af General-

·SophieLoulseMollnstestamente ändamål som St. St. Sparbanks konsul Unman namngifen person.
(1881) kl'. 20,000. Räntan utgår fond. Webers fond (Fru Mathilda We·
t. v. åt af donator utsedd person. Stockholms Stads Sparbanks ber 1908) kr. 12,011:-. Räntan

Augu.st Reinholds minneafond fond (1865) 20000 kr. Insättning skall med 9110 utdelas till å ål·
(Direktor. Aug. Remhold o. h. h. i ränte- och kapitaliorsäkrings. derdomshemmet intagna personer,
Alma Remhold 1911) kr. 10,000. anstalten i Sthlm till beredande mreträdesvis från Jakobs och Ka-
R ntan användes dels till hand- af lifränta åt flickor vid 55 år. tarina församlingar, och 1110tttt-
penningar vid midsommar åt gubb. W.'nnel·qvistska fonden (Gross. lälYlas kapitalet.
husets pensionärer . och dels till handlaren J G Wennerqvist 1829) Ostergrens fond (Hamnfogd. 'L
ekiperingshjälp åt någon behöf- kr. 161,000. Understöd f'"or oiar. E Östergren)kr. 509. Räntan ut-
vande pensionär. diga och lytta barn till dess de delas vid jul åt sängliggande sjuka

Johan August Strömbergs te- fyllt 18 år. .' å ålderdomshemmet tillh. Nikol,ii
stamente (Tobakshandlaren J A U 1lI von lVIIIebrands fond församl:s afdelning.
St~ömberg 19171 ~. 23,969:27. (1860) 7,500:-. Räntan användes
Räntan utgår ttllsvtdare åt af do- till samma ändamål som St, St,
nator utsedda personer. Sparbanks fond.

Zach. lSylverts donation (Hof.
gravören Z Sylvert 1805)kr. 1,500.
Räntan användes som pension åt
någon behöfvande guldsmed eller
juvelerare. ,

Målarmästare. S. Wagners do-
nation (18841 kr. B,OOO.Räntan

, användes till extra förplägnad åt
gubbhusets pensionärer den 22
oktober hvarje år.

\

[4659] Allmänna barn-
huset.

Se [B401J.
Allmänna barnhuset I Stock·

holm (Drottning Kristina 1637)kr
6,S07,nO: 01. 'Vård och uppfostran
af värnlöee barn.

,Knot Bernhard BeronII fond
(Handl Ko B. Beronius 1876) kr.
5;000. Understöd till barnhusbarn.
hvilka ådagalagt flit och anlag f'"or
studier eller för. inlärande af något
yrke eller handtverk.

Brandt. fond (Generaldir, J N
Brandt 1826) k- 3,000. Llignt
deln. åt 10 utackorderade barn-
husbarn.

[4660] Styrelsen 6fver Sab-
batsbergs ålderdomshem.

Se [180lJ.
Benadlekska fonden (Änkef.Em.

ma Benedicks, f. Benedicks) c:a kr.
21,920:-. »För bildande af en fond,
hvars afkastn. bör anväItdas till
beredande af bättre och rikligare
kosthåll åt hjonen.s .

Eklunds fond (Johanna Kristina
Eklund 1892)kr. 2,827:-. Räntan
skall med SI. utdelas till å ålder-
domshemmet intagna personer från
Klara rörssml. och 1, tilläggas
"'apitalet.

EurenU fond (v. Häradshöfd. P
L Eurenius) kr. 11,211:-. Räntan
skall användas till inköp af skor
och strumpor för il. hemmet In-

ta~h~e:s~::r·fond (stiftad till [4663 aj '
minne af skolstäderskan Anna Lisa Föreningen rör sinn.sslöa barna
Johansson d. 10/4 19081kr. BOO:-. vård (Prof. N G Kjellberg, ti!.
Räntan skall användas till inköp dr O von Feilitzen m. fl. 1869).
vid jnlen af skodon åt någon eller Särsk. styrelse, se [3640]. Uppfost·
några å hemmet intagna under- ran af sinnesslöa barn (f. D. värdas
stödstagarefrånAdolfFredriks ior· å Slagsta 145 barn, å Rlckomberga
samling. ..arbetshem B4, ii Karlsvik 29 och:

[4661]
Frimurarebarnhuset å Kristlne-

berg (Främuraresamtundet. 1753)
kr. 8,134,686:81. Särsk. direktion,
se [340B]. Till Yärdoclil uppfostran
inom inrättn. af fattiga värnlösa
barn; 166 barn, 117 gossar och 49
flickor, vårdas f. n. å inrättn."

Med. dr C. Hahu testamente
af 1896 å 20,000 kr.

\,
[4662]

Prtns ('arIs uppfostrin!!:sinrätt.
nlng rör fattiga och värnlOsa barn
I 1Stockholm (Pastor Prim. J' O
Wallin o. Underståth. O. af Vann·
qvist 18B3)kr. 688,000,däraffastig.
hetsv. kr. 190,000.Särsk. styreisa, se
[B405]. Vård af fattiga o. värnlösa'
barn i Sthlm.
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Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
[4666]

Yiilgörande Pruntlmmer. siill~:"
skapet (Prinsessan Sofia Alber-
tina 1825).Särsk. styrelse, se [37031.
Kapital omkring 27,000 kr. År!.
inkomsterna, jämte räntor, utgöras
af bidrag från Drottningen och
~ring Carl samt Ied.amotaafgff'ter-,
tälts. omkr. 3,300kr. som dels efter
af kyrkoherdarna i Stockholm in-
gifvet förslag utdelas till fattiga
fruntimmer (omkr. 2,500 kr.), dels
anslås till understöd för flicksko-
lor (250 kr.).

[4667] FemöreFöreningen (Flera
personer 18M) kr. 8.000. Särsk.
styrelse se [3633]. Grundaride och
underhållande af barnhem i den
Svenska Lappmarken.

4663a-4677J G.
å, arbetsaemmet rör sinnesslöakvin-
nor å Rörstrand 30) samt semina-
rium för lärarinnor (f. n. 12 elever).

[4663 bJ
~'öreningen för bistånd åt lytta

och vanf'öra (Prof. A Wide m. fl.
1891)kr. 898,667:28. Särskild sty-
relse, se [3681J. Behandling, vård,
utbildning af vanföra genom Van-
föreanetaiten; med poliklinik, sjuk-
afdelning (53platser), skol- o. upp-
fostringshem (40 platser), yrkes-
skotor med elevhem (90 platser).

qvist o. hans hustru 1852och 1853)
kr. 425,597:18. Särsk. styrelse, se
[3622J. Att bereda fattiga o. värn'
lösa flickebarn värd och uppfest-
ran.

[4665]
Mnrbeckska stiftelsen (Präst-

mannen Peter lIfurbeck 1747) kr.
373,870. Andamål : dels att sörja
för Stockholms kommun tillhö-
riga, inom äktenskapet födda, fat-
tiga flickors uppfostran i guds.
fruktan och rena seder samt för
att de förvärfva praktiska kunska-
per, dels att åt Stockholms kom-

" mun tillhöriga äldre (öfvor 60 år)
[46 64J . torftiga kvinnor lämna varaktigt

Malmqv:istska barnuppfostnngsol understöd. Särskild direktion se
anstalten (Klockaren J P Malm- [3408].

III. Fonder för understöd åt barn.
[4671J
;;ällskapet »De fattigas vänuer>
(Grossh. J E 'I'örnq-ctst m. fl. d.
'/51826) kr. 119,000.Särsk. styrelse,
be [3705]. Räntan användes dels
och i främsta rummet till fattiga
barns beklädn., dels ock till smärre
underst. åt behöfvande; räntan å
3 000 kr. utdelas till 4behöfvande
af kvinnokön; dessutom utdelas
år!. 600 kr. i poster om 10 a 15kr.
en!. C. E. Möllers test. 600 kr.,
ränta å Nordlanders fond, utdelas
i 6 poster il. 75 kr.

manson 5,000 kr. 1920 en donation
af grosshandlaren Aug. Holts Ö~OOO
kr. 1921 års inkomster och utgif·
ter balanserade med kr. 19,702: 10.
Sällskapets samtliga tillgångar ut-
gjorde den 31 december 1921 kr.
16H,477:H9.

[4673J
Fattiga barns vänner (B'rfhran

Cedersta-örn, f'. v. Cederwald, 1841)
kr. 21,000. Särsk. styrelse, se [3621].
Medlen användas nu blott till ut-
ackordering af barn. Sedan 1883
har sällskapets bestämda inkomst
ökats med räntan af 2,000 kr.,
hvilka genom test. tillfallit säll-
skapet vid frih:an Rosa Oxen-
stiernas, f. Mickelson, död år 1892
o. med räntan af 5,000 kr. som ge-
nom testamente efter änkefru Clara
Scharp tillfallit saltskapet samt
500 kr. testamente efter bruks-
patron Achates Lindman; 1903.
Sällskapets kapital utgör f. n.
30,000kr.

(tillsammans 360 barn) för en kost-
nad af kr. 90,288: 18 (inklusive Z
omgångar kläder pr barn = 720be-
klädnader ).

Alltså utgiftssumman direkt till
barnen under gångna 52 år ("187u
-1922 8°/6) kr. 506,00.: 98.

[4675]
Alms, Axel och Sofia, stiftels ••

(Byggmäst. A Alms änka, 1874),
grundfond vid 1921 års slut kl'.
1,160,000, öfriga tillgångar kl'.
384,592:28. Särsk. styrelse, se
[3542]. Har till ändamål atl åt
flickor, 80m sakna behörig om-
vårdnad, bereda ett hem, där de
erhålla kristlig uppfostran och
god handledning samt sålunda
danas till redbara och dugliga
kvinnor. Ansök. om inträde ställes
till styrelsen och kan ingifvas af
vederbörl. kyrklig-eller kommunal
myndighet eller känd enskild per-
son. Säkerhet skall ställas för er-
läggande af årl.igt uppfostringsbi-
drag, t. v. bestämdt till 300kr. pr
elev, att utgå t. o. m. 16. året. När-
mare upplysn.lämnas af styrelsens
ordf. prof. C. Sundberg, Handt-
verkareg. 3.

'4672]
- Sällskapet Jultomtarne (stiftadt
af 17 unge män julaftonen 1870)
har till ändamål att årligen sön-
dagen före jul utdela fullstän-
dig beklädnad åt fattiga, välartade
skolbarn inom hufvudstaden. Sär-
skild direktion se [3623]. År 1870
bekläddes 1 barn, 1921 126 barn,
hvarjämte skodon utlämnats till
137 barn. Under hela verksam-
hetstiden hufva kläder utlämnats
till 7,810 barn för en kostnad af
kr. 250,804:58. Fonderna ökades [46 74]
1893 med H,OOOkl'. genom testa- SällSkapet RarnRvännerna. Sär-
mente af ingenjör Ludvig Jerving skild direktion, se [3625J. Sällsk:s
under namn af l\:Iathilda Jervings ändamål är att, i regel strax före
fond och den 25 september 1896 jul, bekläda behöfvande skolbarn [46 76]
med 1,000 kr. af en af hutvudsta- i åldern 7-14 år. Ttl lg. utgjorde
dens affärsmän till minne af 25- o. 30juni 1922kr. 20!,230:77. Leda- W. A. Benedicks fond (Kam-
~rig affärsverksamhet i Stockholm, motsantalet var samma dag 4,848 marh. W ABenedicks 1870) ka-
såsom en grundplåt till en skodons- ·:1,547 ständiga och 3,301 årsbeta- pital: omkr. kr. 84,000. Vård och
fond, hvaraf högst l/i-ärsräntan landej. Ständig leda•. otsalgYt kr. uPl?fostran. af fattig~a barn, S?lli
användes till skodon åt i »J'ultom- 60, å?'sa!gi/t kr, 5. År 1921 ut. ~.~~~ngen forl0.ra:~.nagon af ~lna
rarne s anmälda barn. som ej er- delade Sällskapet julbeklädnader foraIdrar eller l Iöljd af deras sJuk.-
hålla fullständig beklädnad och till 466.skolbarn för en kostnad <W' d?m ~ller oordentllghet sakna no-
uppgick nämnda skodonsfond ge- kr. 23,927:70. Dessutom 2 om- dig värd o. tdl.la. l hemmet.
nom af stiftaren skänkta och in- gångar kläder och 68 dagars kolo-
samlade medel den 31 dec. 1921 nivtstelse åt 30 skolbarn för en [46771
t.ill kr. 47.166:57. Af ett stärbhus kostnad af 8,040:03. Samm'anlagdt Sällskåpet .Till uppmuntrall af
som önskade blifva onämndt fick kr. 51,967: 7;:;' öm och sedlig modersvård». Sär-
»Juttom.tarne» 1911emottaga 5,000 Under sällskapets 52-åriga verk- skfld nämnd, se [3782J. Räntan
1;1'. samt likaledes samma ål' af samhet (1870 2S/1-1922 3°/6) ha Jämte årsafg. användes till un-
stärbhuset efter sällskapets heders- fullständiga beklädnader strax före derst. dels kontant till belopp af
ordförande, grosshandlaren Johan jul tilldelats 7,444 skolbarn samt minst 45kr. dels med kläder m. m.
J ohansson, en testamentarisk dO'/ partiella beklädnader till ytterliga- åt hu.strur eller änkor, hvilka ägna
nation uppgående till kr. 3,316:9~ re 5,252 barn (= 12,696 beklädda sina minderåriga, äkta barn en öm
samt ~n donation af fröken Da, skolbarn) för sammanlagdt kr. o.sedligmodersvardochärostadda.
niela Östergren ä 5,000 kr. 1917 ~n5,721: 80. Dessutom under som- i behöfvande omstaudigheter. Uno
stärbhuset efter fru Rosa ~ach- rarna 1911-1922 30 st. koloni barn derst. utdelades under maj månad
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G,' Fromma 'stiftels~ri, -penstorisxessors m.. il'., fonder. [4677-.,4688)
,år 1922 till 77 mödrar med sam- simning under' vintrarna, åt folk- reda, ti'llfålle till" god-uppfostrara
manlagd~,4,24liJITonor,~ämtekläder skolebarn , i folkskolornas simhal- för obemedlade barn ~ företrädes-
tiU Ivärd",af 500"k!'0nqr '~nligt,!iP,. lar, vis från Stockholms folkskolör ~
nlltlo,n. , r. I .' ';' , Ludv. Eurenll fond för slmkon- som icke på annat sätt kunna er-
I ~ stens befrämjande, kr. 5,.82: 91. hålla hjälp till sin utbildning, men-

{;'lG,7S] " ,:, ' ,':, ....' Räntan användes af Stockholms som visa stor begåfnrng och.om,
.,lpihlerspremiefon,4.,kr. 1,952:H. Simsällskap i enlighet med testa- hvilka deras 'lärare hysa sä.skild",
Räntan utdelaa.som prem, åt folk· tors föreskrifter. fihö;lhlaoPePnnitnl.guafrredaststt"dllea'nodme,udtebl'lerd=:
slipl"b,al1l, som gjort goda, fram- "A '
steg, l, ~imning vill Sthlma.stads [4679] Ding, akolakunna göra en god-In-
bad·"och,siminrättning. , Teletondirektören 'H. T. Csder- sats i· vårt lands ekonomiska eller'
\ J.udv. 'Eur.nU fond för under'. grens uppfostrf ngsfönd (Telefon. intellektuella utveckling. Ansök·

,'sBing, i ,simning, kr. 1i.16J;:82. direktören H. T. Cedergren och ningar inlämnas under september-
Räntan användes af Stockholms hans hustru l. Cedergren, född och oktober månader efter därons,
Simsällskap för, undervtsning i 'Pegelow) har till ändamål att be- gjord annensering. "

: I

•. 11"

""IV~ • F()nder tillhörande sjukvårds- och andra dylika anstalter, eller'
afsedda att bereda sjukvård.

.[46.81] Serafimerlasaret- Direktionen öfver sjuk-
tets direktion.' huset Eira. Se [3352].

. S6[333'0]. " Friherre B. von Beskows och
Berendts,. S., Konsul, fond, hans hustrus douatiousfond (1880)

40;000 kr. (1911). Ränteafkastntu- kr. 1,610:64'vid 1921års slut. Rän-

ri~~ ~?l~ä~~~~r~U:såt~l~~f~~';:~ ;::s-;,~n;~~~e~e!~~törmån för sjuk- [4688] Kungl. Sällskapd
patienter vid deras l1tskrifning. Grefvo Clas Horns donations· Pro Patria.

H. F. 'lY:s'fond (1901)3,000 kr. fond (1822)kr. 12,500.Till förmån Se [3359]. "
Räntan användes på sätt dtrektio- f. Sthlm s läns afdelning af sjuk- K. Sällsk:ts samtl, tillg.'l ;]'!'n..
nen bestämmer till understöd åt huset. Endast räntan får använ- 1921utgjorde kr. 733.159:15. .
medellösa personer, som under- das. Barnbördohuset Pro Patri~
gått, oper!'<tionför ~räfta. ,Sejlareåld.rmannen J. F. Lte- (Grundadt af Assessor 'C'Ram.
,NorluJids; 'Lotten,. Frll, ,fond berdts och hans hustrus dona. ström 1174).Intagande och vård af"

(1895och 1,912)f6r-fr. K. Seraämer- tionsfond (1821) kr. 9;485:81 vid barnaföderskor samt att anskaffa.
Iaaarettet utgående konvalescen- 192.1års slut. Frisäng f. en sej- underhåll m. m. för ett visst antal.
ter. Kapital. med kapitaliserade lareämbetet tillh. person. vid inrättningen födda barn; fao
'räntor (år 1911)20,243M., hVaraf stigh:n, som tillh. sällsk., i>rvär •..
r,äntan utdelas åt från lasarettet derad tiIU20,OOOkr. och därbefintL
.U.tskrifi?aiverkl, behöfvande, för [4684] , • inventarier till kr. 10,866:~9. l
att sätta dem' i tillfalle att genom Kronprinsessan Lovisas vardan. Byggmäst. JO.han Ander8sonlli-
il'I1lplig föda eller vistelse i star- stalt for sjuka barn. Polhemsga- fond (1898)kr. 20,000. Befrämj. ar.
kande luft vid brunnar eller bad tan 30. (Med. Dr Pi Elmstedt m. ngt barnbördshusets ändamål. ,'o
söka återvinna, h.älsa och kI:after. tI. 1854)kr. 2,048,033. Särsk. direk- Fru Hanna' Bis. fond (Bruksäg a
,Prof. B. ~ruzelii fond, (1900) tion,. se [3350J. Vård af sjuka G F Berndes 1816)kr. 9,767:28.' Un-:

1,514,kr.. och '" ', barn; under det sista året vårdade derst. åt fattiga barnaföderokor .....
Donationsfonden Llneeln. Pay. 1,691barn; vid polikliniken 6,063. Fru M.Berggrens tond.(Grossh.:

,ku,lb minne (1899)1,000 kr. Rän- R C Berggren 1894)kr.'5,OOO.,TilJ:l
~~~\~;:f~:~:':e:!:.eIö~f;:~~~~ [46 &5] förstärkande af K. Sällsk:ts resp.
ändamål , som Lotten No.rlunds Sabbatsbergs brunnslasarett fonder... (M"l: i<

(Prof. E. Gadeltus under medver- K. ~'. Bjorns fond ed. fiL.
fond: , . , kan af brunnsgäster vid Sabbats. kand. K. F. Björn) kr. 50,000.1

Uegnells, Å. F., Dr, 8tipenale. H B d l 'fo d (k mre aren
fond. Doneradt kapital (1863)kr. bergs hälsobrunn 1801)kr. 48,600. H B' rdanlle Ms)krn l1a14 98r, \

Särsk. direktion, se [3391]. Att ran e 9 , . 6, .:. .: n t
10,000, som med tillväxt genom 'åt fattiga sjuka brunnsgäster be- B. A,' DanelII donationsfondi
kapitaliserade räntor vid 1918års reda kostnadsfri bostad, föda och (Gåfva af arfvingarna efter gross-
början utgjorde' kr. 12,034. Årl. läkare .•. under den tid de begagna handlaren B' A Danelius) -un-.
räntan använd. till2:ne lika stora sig af brunnsdrickn.vid Sabbatsb.sprungligt belopp .lO,2~'2:022til~.
stip. att tilldelas 2medic. kand.er, formån for fattIga barnaföderskor ..,
som tjänstgöra vid Seraämerlasa- [4686] . Sam. Enanders fon~(Bruksäg" ..
rettet. ' Stip:a,r. n.240 kr. hvartd.. .. ren Samuel Enander 1902)"M ..
få inneharvas högst 1 å" samt sö- HanetPhil~psons.~ f. Franc.k~l,. 110,349:12.Befrämjande.af Säflskrta;
kas skriftl. hos .vederb, förest. f. s~lftelse (v.Haradshofd. W..PhII~p. barmhärtighetsstittelser. 'd'~"
medio, efler kirurg. kliniken. son 12~,000;kr.)Styrelse: Foremn· C. ,R. Forsgren8' fond (Gross-,"

gens for btstånd åt lytt,,: och van- handlaren Carl Bobezt + Forsgren.
fora styrelse, kostnadsfrta banda- 1902)kr. 20,311:72. Befrämjatld.t\;.af'"
F3e:5:r. mindre bemedlade vanföra ~:~~'kapet~ / barm~,ärtighet,~~.t~e~:,~

--- .l. Granholms fond (FabriköriA.'
[4687] Allmänna barn- Gra"holm 1904)kr. 10,000.Befrämj.

bördshuset. af Sällskapets barmhärtighetsstif ..
Be [331;61. telser. ' -'<ill" ,

Allmänna barnbörashuset (1852) Gretve Gylleliborgs fond '(Pro·.
kr. 1,360,118:99, däraf fastighets. tokollssekr. Grefve C k, D Gyl-«
värden kr. 862,596:74. lenborg 1858)kr. 8,000. Gratiäksr-

.l8ylen rör fattiga barnaröder" åt gamla orkeslösa tjänare 'o. ,t)äJ-cr
skor och deras barn. Samma.sty· narimior f'Jr långv., trogen,tjäfi .•t~!

relse som vid Allm. barnbördshu .. I
set, se [3356J. (Bildad af Bene-
dicksska asylerna och Nödhjälps·
fonden.) Med en kapitalbehll,\ln.
vid 1921års slut .afkr. 959,F9;,3p •.

[4682]
G,ymna8tlsk·ortopediska instltu·

tets fattlgfond'(Prof. N. Åkerman'
m. tI, 1821)20,090kr. Direktdonen
f. Gymn.cortop.dnstit., se [33'93].
Kostnadsfria bandager åt medel-
lösa pers., sorn.Hdaaf kroppslyten.

f4683] -,-
Stockholms sjukhom (stitt. gen.

gåfvor 1861) kr. '5,635,138:20 (lit
1922).Särsk, styrelse se .f33-13J.
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=46BS-4696] G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
C. P. KindevaIls fond (Fastig-

hetsäg. C P Kindevall 1SS8) kr.
3,000. Underst. åt fattiga och me-
dellösa barnsängskvinnor.

Fru Beda J.•.iungberl(s fond 5,000,
till obemedlade barnaföderskor vid
ut.sln-ifn lng från barnbördshuset.

H. Lovens fond (Presidenten H
Loven 1908) kr. 10.800:- till un-
derstöd åt fattiga barnaföderskor
och deras barn.

Fabrikören P. A. Sjögrens me-
-daljfolld, (Fabrikören P. A. Sjö-
gren 1919) kr. 6,000.

Claes Wahlunds fond (Bruks-
.ägareu C Wahlund 1918) lIT.3,046.

Å. O. Wallenbergs fond (Bank-
-Hr, A O Wallenberg 1875 o. 1884
med 1,000 kr, hvard. gången) kr.

2,000. Räntorna å nämnda dona-
tioner användas med ena hälften
till ntäckande af utgifterna för
ba.rnbördshuset » och med den
andra till »understöd åt fattiga
barnaföderskor och deras barn».

Åug. Wennbergs fond (Grossh.
Aug. Wennberg 1889) kr. 60,000.
Befrämj. af sällsk:s barmhärtig-
hetsstitt.r.

Henrte Westman s fond (Kapte-
nen H J L Westman 1916, 1918,
1920 och 1921) kr. 20,000.

[4689]
Strandbergska liikareinrättnin-

gen (Assessor Z Strandberg 1793)
c.a 260,000 kr. Sär'sk. direktion,

se [35351. Understödet, som be-
står i fri läkarev., medikam. och
ved m. m., tilldelas sjuke pauvres
honteux och har under de senaste
åren utgått till öfver 350 personer
årligen.

[4690J
Föreningen för sjukvård i f'at-

tiga hem (stiftad 1888). Styi-el.se,
se [3647J. Att gnm af fören. an-
ställda sjuksköterskor lämna kost-
nadsfri vård i deras egna hem å t
sådana fattiga sjuka, hvilka ej kuu-
na el. böra sändas till sjukhusen.
Fören:s verksamhetsområde är in-
om Ad. Fred:s, Gustaf Vasa, Mat-
tens och Johannes församla'.

V. At kommunala och dylika myndigheter förvaltade fonder samt kassor
för understödjande af yrkesidkare, deras hustrur och barn.

=4693J
Berendts, S. understödsfond.

'Konsuj S Berendt 1886och 1911)kr-
.öO,OOO.Öfveratåthrämbetet för Po-
.Iisäreuderi, se [1683]. Till hyres-
'bidrag åt fattiga linnesömmerskor
vid höst- och väräyttn, till ett be-
lopp af högst 25 kr.

~4694J
Fryklnnds, Johl!.nna Charlotta,

donationsfond. (Ankefru Johan-
na Charlotta Fryklund 1904) kr.
75,000: -. Förvaltas af Stockholms
stads drätselnämnd. Disponibla
,Tå,utan utdelas hvarje år vid julen
af Fattigvärdsnämnden i poster om
100kl'. till fattiga änkor eller ogifta
kvtnnor, företrädesvis till söm-
merskor.

Jaques Lamms understödsfond
1130.000 kr. Förvaltas af Stock-
nolms stads drätselnämnd. Dis-
ponibla räntan utdelas till nöd.
Hdande personer i Stockholm sär-
skijdt från Maria församling med
företräde för ettertervande till a.r-
hetare vid Ludvigsbergs verkstä ..
der.

lIeh~mers, J. A., donationsfond
~ 40,000 kr. - Förvaltas af Stock-
holms stads drätselnämnd. Dis-
poneras likasom Fryklunds dona-
cionsrond. Utdelning i poster
5(1-100 kr.

~4695J Stockholms magi-
strat.

Se [1701].
Ahllöhl,a testamentsfonden (As-

sessor O Ahllöf 1740)kr. 9,0.0:23.
Räntan delas mellan 12 i Sthlm
hoende ålderstigna, bräckliga och
~·<1ttigapersoner:

AhJströmska testamentsfonden
.Skeppa.ren M Ahlström 1790) kr.
>l7,200.12 pens:r il. 66 lIT.67öre till
underst. för af testator uts:ajung-
.:frur,deras anhöriga el. andra utsed-
d~~ i Sthlm födda kvinnor.

Flodinska stipendieinriittningen
(Borgmäst. S C Flodin 1795) 31112
1911 kr. 177,001:58. Underst. till
studerande vid Upsala univ:t och
Linköpings högre allmänna lärov .

Helmfeldtska stipendiefonden
(Riksrådet Baron Bilnon Grundel
Helmfeldts änka M H v. Parr 1683)
S1/121912kr.49,267:56.Sthlms magi-
strat och en af densamma utsedd
direktör. Understöd åt studerande
vid Upsala univ., företrädesvis till
släkten; af räntorna underhålles
fältmarskalk Helmfeldts graf i
Storkyrkan.

Wilhelm och ~'reddi,a Falks
donationsfond (Bruks äg. Wilhelm
Falk) kr. 50,000. ji.ndamål att åt
fattiga eller mindre bemedl. invå-
nare i Sthlm lämna hjälp till be-
redande af egna hem, till beko-
stande af utbildning för vinnande
af stadig utkomst, till vård och
underhåll vid inträffad sjukdom,
eller för beredande af tillf"alligt
understöd i annat ömmande fall,
allt under förutsättning att erfor-
derligt bidrag i sådant afseende
icke kan erhållas från staten, kom-
munen, sjukkassa eller enskild un-
derhållspliktig. utdelning af be-
viljade understödsbelopp verkstäl-
les hvarje ål' å donators födelse-
dag den 20 Dec.

[4696J Stockholms för-
myndarekammare.

Branders fond (Kamrer H A
Brander 1869) kr. 132,075. Pens:r
åt fattiga, sjuk!., ogifta fruntim-
mer, som uppnått 60 års ålder,
äro födda och boende inom Sthlms
stad, helst å Södermalm, hälften
åt dem hvilkas fäder varit civila
tjänstem. v. Sthlms stads verk el
inrättningar, och hälften åt dem,
hvilkas fäder tillhört fabriks- eUer
konstnärsidkare samt trädgårds .
mästare, samt stip:r åt gossar o.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN

flickor mellan 16 och 21 år till
hälften hvardera, i synnerhet å t
dem, SOUl mistat sina förä.ldrar o.
som hafva håg och fallenhet att
fortsätta sina studier uti något
eller flera af följande ämnen, så-
soru rita, måla, gravera, träsnideri,
bildhuggeri, modellering, praktisk:
Kemi, mekanik eller trädgårdsod-
ling; -ingen får komma i åtnju-
tande eller bibehållande af pen-
sion eller stip., som tillhör eller
håller sig till annan lära, sekt och
läaaresarufund än vår kristna
evang. luth. lära.»

Dyks fond (Gudmund Dyk 1659)
kr. 600. Stip:r.

~'lobergs fond (Guldsmed S Flo-
berg 1830) lIT. 3,500. Pens. till civ.
änkor.

Hanssons fond (Borgmäst. H
Hansson 1659 och 1663) kr 1,379.
Stip:r.

Hedlags fond (Margareta He-
ding 1708) kr. 850. Stip:r åt stu-
derande vid Upsala untv.

Hedströms pensionsfond (Fabr)
C Hedström 1822)kr. 4,097. Pens:r
åt behöfvande i Sthlm.

Hochsehtlds pensionsfond (Lag-
man J H Hoehschild 1830) kr
15,455.Räntan utgår till2:ne pens.r
a 400 kr. åt fattiga, ogifta, öfver
30 år gamla fruntimmer, hvilkas
fader tfIlh, Sthlms magistrat af
litterata klassen.

Jakobsons o. lIattsons fond C.
Jakobson o. Mattson 1644) (kl'
1,087. Stip:r

Ladous fond (Dorothera Ladou
1748) kr. 500. Stip:r åt barn tillh.
tyska församL

Lundbeeks donattonsfundtrrand-
landen A M Lundbeck 1897) kr.
331,058:55. 30 pensioner å 150kr.
årligen åt fattiga ogifta fruntim-
mer, som fyl lt 60 år, så länge de
äro boende i l\Iaria församling i
Sthlm. Återstående delen af rän-
tan utdelas årligen vid jultiden
genom Föreningen för välgören-
hetens ordnande i Sthlm tlll fat-
tiga, boende inom Maria iårsaml.!..

MÄSTERSAMUELSGATAN 22
Se annons å sid. 27.
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C. P. KindevaIls fond (Fastig-

hetsäg. C P Kindevall 1SS8) kr.
3,000. Underst. åt fattiga och me-
dellösa barnsängskvinnor.

Fru Beda J.•.iungberl(s fond 5,000,
till obemedlade barnaföderskor vid
ut.sln-ifn lng från barnbördshuset.

H. Lovens fond (Presidenten H
Loven 1908) kr. 10.800:- till un-
derstöd åt fattiga barnaföderskor
och deras barn.

Fabrikören P. A. Sjögrens me-
-daljfolld, (Fabrikören P. A. Sjö-
gren 1919) kr. 6,000.

Claes Wahlunds fond (Bruks-
.ägareu C Wahlund 1918) lIT.3,046.

Å. O. Wallenbergs fond (Bank-
-Hr, A O Wallenberg 1875 o. 1884
med 1,000 kr, hvard. gången) kr.

2,000. Räntorna å nämnda dona-
tioner användas med ena hälften
till ntäckande af utgifterna för
ba.rnbördshuset » och med den
andra till »understöd åt fattiga
barnaföderskor och deras barn».

Åug. Wennbergs fond (Grossh.
Aug. Wennberg 1889) kr. 60,000.
Befrämj. af sällsk:s barmhärtig-
hetsstitt.r.

Henrte Westman s fond (Kapte-
nen H J L Westman 1916, 1918,
1920 och 1921) kr. 20,000.

[4689]
Strandbergska liikareinrättnin-

gen (Assessor Z Strandberg 1793)
c.a 260,000 kr. Sär'sk. direktion,

se [35351. Understödet, som be-
står i fri läkarev., medikam. och
ved m. m., tilldelas sjuke pauvres
honteux och har under de senaste
åren utgått till öfver 350 personer
årligen.

[4690J
Föreningen för sjukvård i f'at-
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om Ad. Fred:s, Gustaf Vasa, Mat-
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der.
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5(1-100 kr.

~4695J Stockholms magi-
strat.
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S1/121912kr.49,267:56.Sthlms magi-
strat och en af densamma utsedd
direktör. Understöd åt studerande
vid Upsala univ., företrädesvis till
släkten; af räntorna underhålles
fältmarskalk Helmfeldts graf i
Storkyrkan.

Wilhelm och ~'reddi,a Falks
donationsfond (Bruks äg. Wilhelm
Falk) kr. 50,000. ji.ndamål att åt
fattiga eller mindre bemedl. invå-
nare i Sthlm lämna hjälp till be-
redande af egna hem, till beko-
stande af utbildning för vinnande
af stadig utkomst, till vård och
underhåll vid inträffad sjukdom,
eller för beredande af tillf"alligt
understöd i annat ömmande fall,
allt under förutsättning att erfor-
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icke kan erhållas från staten, kom-
munen, sjukkassa eller enskild un-
derhållspliktig. utdelning af be-
viljade understödsbelopp verkstäl-
les hvarje ål' å donators födelse-
dag den 20 Dec.

[4696J Stockholms för-
myndarekammare.

Branders fond (Kamrer H A
Brander 1869) kr. 132,075. Pens:r
åt fattiga, sjuk!., ogifta fruntim-
mer, som uppnått 60 års ålder,
äro födda och boende inom Sthlms
stad, helst å Södermalm, hälften
åt dem hvilkas fäder varit civila
tjänstem. v. Sthlms stads verk el
inrättningar, och hälften åt dem,
hvilkas fäder tillhört fabriks- eUer
konstnärsidkare samt trädgårds .
mästare, samt stip:r åt gossar o.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN

flickor mellan 16 och 21 år till
hälften hvardera, i synnerhet å t
dem, SOUl mistat sina förä.ldrar o.
som hafva håg och fallenhet att
fortsätta sina studier uti något
eller flera af följande ämnen, så-
soru rita, måla, gravera, träsnideri,
bildhuggeri, modellering, praktisk:
Kemi, mekanik eller trädgårdsod-
ling; -ingen får komma i åtnju-
tande eller bibehållande af pen-
sion eller stip., som tillhör eller
håller sig till annan lära, sekt och
läaaresarufund än vår kristna
evang. luth. lära.»

Dyks fond (Gudmund Dyk 1659)
kr. 600. Stip:r.

~'lobergs fond (Guldsmed S Flo-
berg 1830) lIT. 3,500. Pens. till civ.
änkor.

Hanssons fond (Borgmäst. H
Hansson 1659 och 1663) kr 1,379.
Stip:r.

Hedlags fond (Margareta He-
ding 1708) kr. 850. Stip:r åt stu-
derande vid Upsala untv.

Hedströms pensionsfond (Fabr)
C Hedström 1822)kr. 4,097. Pens:r
åt behöfvande i Sthlm.

Hochsehtlds pensionsfond (Lag-
man J H Hoehschild 1830) kr
15,455.Räntan utgår till2:ne pens.r
a 400 kr. åt fattiga, ogifta, öfver
30 år gamla fruntimmer, hvilkas
fader tfIlh, Sthlms magistrat af
litterata klassen.

Jakobsons o. lIattsons fond C.
Jakobson o. Mattson 1644) (kl'
1,087. Stip:r

Ladous fond (Dorothera Ladou
1748) kr. 500. Stip:r åt barn tillh.
tyska församL

Lundbeeks donattonsfundtrrand-
landen A M Lundbeck 1897) kr.
331,058:55. 30 pensioner å 150kr.
årligen åt fattiga ogifta fruntim-
mer, som fyl lt 60 år, så länge de
äro boende i l\Iaria församling i
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[1696-4697]
med belopp om. minst ~5 kr, till
hvarje.

Marii testamente (Änkef; AMa·
rius,' f. K.oopman, 1846 och 1848)
kr. 19,800. Pensa' a 15 kr. åt be-
höfvande ogifta fruntimmer inom
Sthlm, hvilka uppnätt 50 är.

Möllers stipendiefond (Kamrer
J Möller 1198)kr. 2,400. Stip:rtill
':ne studerande vid Upsala univ.
· Nordfors testamente (Öfverst:an

W Nordfors 1838) kr. 1,000. Till
en behöfvande militäränka.
· N.oreenska fonden (Änkef. L F

Noreen 1850)kr. 20,285. Pens. ät
fattiga änkor eller ogifta fruntim-
mer i Sthlm. -

Sebaldts testamente (Justttte-
kansler C Sebaldts änka 1197)kr.
·600. Till fatti!!a barn.

Thåströms fond (Änkef. F L
Thäström 1832) kr. 25,000. Pens:r
a 75 kr. ät fattiga änkor o. döttrar
efter civ. tjänstem. och borgare i
Sthlm.

Törnqvists fond (Kamrer C
Törnqvist ,1861)kr. 3,000. Prem.
ät lärjungar, som visa särd, håg
för /studier, vid Katarina lägre ele-
mentårtarov.

lYadströms fond (Jungfrun U
Wad.tröm 1189)kr. 11,133. P...•ns:r
tilldelas »10 gamla jungfrur, som
uppnätt 60 är, 1/2 af civila och 1/2
af borgareständet» .
· von Willebrands fond (Frih. E

M v. Willebrand 1854)kr. 115,000.
Har till ändamäl att bereda pen-
stoner åt behöfvande, företrädes-
vis inom stiftarens mödernesläkt.
Gode män i6r fonden: professorn
Astley Levin och godsägaren C L
Abnqvist, Algö.

WInboms pensionsfond (Dom-
prostänkan C Winbom 1821)kr.
3,000. Executor testamenti: stads-
kassör Gotth. Dahlerus. Räntan
är anslagen till underst. ät ogifta
döttrar samt änkor efter ofrälse
ständspersoner med företrädesrätt
rör gifvarinnans slä)rtingar.

i öfverensstämmelse med berned- Petriniska fonden, kr. ·44,000.
Iingskommiasionens allmänna före- Räntan utgår f. n. till af testator
skrifter. utsedda personer. Efter deras

Bergerskapets enskilda fond fränfälle skall räntan årligen ut-
(Sthlms borgerskap 1749) kr.' betalas i minst 4 pensioner ät
150,000. Pens:r till fattiga bor- behöfvande borgaränkor eller ogifta
gare, deras änkor och oförsörjda borgardöttrar. ~ \.
barn. Kanslis~kreteraren Alfred Pey -.

Oastelrns fond (Kryddkramh. A rons donation kr. 24,250. Då ka-:
Castelin och hans hustru 1836)kr. pitalet uppgår till 25,000kr. skall
15,000. Pens:r till änkor och ogifta räntan utgå antingen till fyra pen-.
döttrar efter f. d. Kryddkramlr.s- sioner ä 300 kronor hvar ät be'
societ:s ledamöter. hötvande myndiga eller omyndiga

l<'Iodbergs ' testamente (Guld- döttrar till personer, som .iStock·'
smed S Flodberg 1837)kr. 3,000. holm vunnit burskap, eller till rör·
Räntan användes tilllifstidspens:r delning under hand bland dem af
åt 2 fattiga borgaränkor, afhvilka bemedlingskommissionens pensic-
den ena bör vara guldsmedsänka. närer, för hvilka mellan pensions-

f. d. Hande18föreningens öfver· utdelningarna eäi-skildt ömmande
skottsfond (öfverlämnad af Han. omstandigheter foreligga.
delsfören. i Sthlm 1865)kr. 2,000. Alma Schalins understödsfond
Pens. till en minuthandl. for behöfvande kvinnliga bodbi-

lIediltröms testamepte (Siden- träden. Kapital 84.000 kr.
fabr. C Hedström 1832)kr. 3,000. Seharps gåfva (Groash, O Å
Pens:r a 75 kr. utgä till fattiga Scharps arfvingar 1849) kr. 3;000.' .
änkor och oförsörjda barn efter Pens:r till borgaredöttrar. . '
borgare' i Sthlm. f. d. Slden-rech klädeskramhan-v

lIandlauden !xel lIindersons delssocietetens pensionskassa (f.
testamente kr. 130,000. Af räntan d. Sidenkramh:ssocieteten 1869)kr.
utbetalas ärliga pensioner ä 200 23,000.Pens:r till änkor och'döttrar
kronor till änkor efter medellösa efter deläg; i Stdeu- och klädes-
köpmän i främsta rummet inom kramh:ssocieteten. '
manufakturbranschen. Sundbe.rg Prsons : testamente

f. d. Kryddkramh ••societetens (Kramhandl. .TSundberg Petters-
pensionskassa (Kryddkramh.vao- son 1792) kr. 1,000. Pens:r ät bor-
cieteten 1775) kr. 70,000. Pens:r gare och deras änkor.
och underst. Sundins testameute (M:ll L M

Fabrlkören'John G. Linderoths Sundin 1879)kr. 24,700. Änkoreller'
donation kr. 6,250. Pensioner till döttrar efter borgare i Sthbn, med
behöfvande borgare i öfverensstäm- företräde rör sidenkramh:änkor och)
melse med bemedl lngskommlaslo- döttrar,
nens beslut. Svanbergs testamente (Handl.

J. A. W. Lindmanssons testa. A Svanberg 9/5 1881) kr. 300,090.
mente. Kapital 50,000 kr. Pen- Pens:r f. medellöse borgare i Sthlm
sioner utdel. f. n. till af donator samt för deras i behof stadda
utsedda personer. änkor och döttrar.

Ljungcrantz' testamente (To- f., d. Tobakshandelssocietetens .
bakshandl. P Ljungcrantz 1813)kr. pensionskassa (f. d. Tobaksh.sso-
4,000. Pens:r ät minuthandl:änkor cieteten 1873) kr. 11,000. Pens:r
och deras döttrar. till änkor och döttrar efter tobaks'

Lunns testamente (Perukmak.· handl, .
dottern B M Lunn 1840)kr. 1,740. Törnebohms testamente (Asses·

[4697J Borgerskapets be- Pens. ät 2:ne fattiga o. 40·äriga som och stämpelmäat, E 'I'örne-, ,
borgaredöttrar. bohm 1881)kr. 106,500. Räntanär

medlingskommission. Hejm.Misdorf. fond (Gross- anslagen till pens:r :i 15 kr. åt
Se [1951J. handlaren J Misdorf'19l8) kronor änkor och barn efter medlemmar

Bemedlingskommissionens en 20,000. Av räntan utbetalas dels af Sthlms borgerskap (utom fao
skilda medel vid 1922 års början lifräntor till av donator utsedda briksidk.), hvarjämte för särsk. af
kr. 391-,222:13. personer, dels ock gratifikationer testator bestämda ändamäl utbe-
Asplunds testamentsfond(Grossh. ä 100 kr., som vid jultiden utde- talas 600 kr. årf.; dessutom utgä
D Asplund 1~04)kr. 124,500.Pens:r las till behövande bland borgar.' särsk, anslag. aåsom till Ortopedi.
a 15 kr. tilldelas fattiga borgare, klassen, tillhörande Katarina och ska institutet m. fl.
deras änkor och 'oförsörjda barn S:t Gertruds församlingar M•••• och Emma Wallins pen-
m. fl.; ätskilliga anslag utgä äf· Maria (Justaf.a IIormans testa- sIonsfond kr. 265,211. Pensioner.
ven dels till Torsäkers förs amI. af mente. Kapital 50,000kr. Räntan utdelas dels till af stiftarne ut-
Hernösands stift, dels till Frimu· däraf skall användas till ärliga sedda pensionärer eUer släktingar'.
rarebarnhuset. pensioner ä 200 kr. lit i Stockholm efter dem, dels ock, till fattiga

Bergers stipendIefond (Krydd' boende borgardöttrar, hvilka fyllt borgare i Sthlm, deras änkor och
kramh.ssocieteten till minne af 50 år och äro i m'edellösa lefnads- oförsörjda barn,
dess ledamot Lorentz W Berger villkor med företrädesrätt för L. J. Il arodells testamente
1829) kr. 10,000. Underst ..• id läro handtverksklassens döttrar. (Handlanden L J WarodeU 1863).
verk åt ·söner till obemedl. inom Nyströms testamente (Grossh. kr. 1,431,500.Sedan af ränteinkom-
kryddkramh:ssocieteten. C M Nyström 1790) kr. 31,500. sten 30,000 kr. tillfallit Warodeils

A. W. Billmans ~åtva (Ingenjör Numera 2/S af årl. räntan till arfvingar, skola 2/S af den.åter-
A W Billman 19U) ·kr. 5,875. Nå- Drottningens skyddshem och 1/. stäende inkomsten utdelas'; pen-

l", ,gon pension utgår tillsvidare icke till Stockholms stadsmissions ar- stoner åt borgare; deras änkor oeh ,
utan lägges räntan till kapitalet. betahem. barn samt l/S läggas till Warodella

Konsul Knut Bohmans dena- \ Okänd (ett anonymt testamente fond för uppförande af -arbeta-
tioa 'kr, 25,000.·Pensioneraflämp. 1812) kr. 1,500. Pens. till en fat- och fattigbostädar i hufVlidsta ...

• lig storlek utdelas ät behöfvande tig borgare.. · d_e_n_,_._~' _

OLSSON & ROSENLUND
so "'f '~;re88~:;:~~~r~1;~~:

SE ANNONSER
PÅ KARTAN



[4697 -471OJ G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
T,. J. warodel ls fond får uppfö- kr. 4,000. Underst. till afl. fabriks- farmaceutiska, farmakognostiska r

rande af arbets- och fattigbostäder ;idk:s och fabriksarh:s fattiga barn kemiska eller botaniska området.
i hufvudstaden. Kapital 362,742:3V ! under 16 år. Studierna skola bedrtfvas företrä-
kr. '" desvis vid Farmae. institutet eller

1Vesterbergs testamente (Trakt.. [47 OOJ ock vid annan högre undervisnings-
dottern C M Westerberg 1840)kr. Bok. och musikhandlarnes pen. anstalt i in- eller utlandet och fort.
20,17a. Pens.r till borgaredöttrar. stons- och understödsrörening gå under minst sex månader samt

}"1. d. Yinskä,nkssocietet~ns pen. I\iusikförlägg. A Htrsoh, bokhandl. resultera i en afhandling af den
,ionskassa. Kapitalet 15,000 kr .. J.J Flodin m fl. 185S)kr. 063,325:64. omfattning studieplanen angifver.
är öfverlämn. till Bemedlingskom- Särsk. styrelse se [3043]. Pens. åt Balkenhause ns fond (Apotekare
missionen dur pensioner utdelas delägarna samt understöd åt be- Rolf Balkenhausens donations-
till pens:berättigade. hötvande. fond) stiftades genom donation af

apotekaren i Norrtälje Rolf Bal-
kenhausen, som 1919 till societe-
ten öfverlämnade ett belopp al
50,000 kronor. Efter donators död
skall 1/5 af den årliga afkastningen
läggas till kapitalet och de fyra
femtedelarna delas i två delar och
utdelas till i behof varande änkor
eller till myndig ålder icke komna
barn efter tvenne apoteksinnehaf-
vare, som af direktionens samtliga
medlemmar anses harva ådagalagt
en mer än vanlig arbetsa.mhet och:
fört en i allo hedrande vandel.

Borgströms fond. Genom do-
nationsbref öfverlämnades den 11
juli 1918 af apotekaren i KarIs-
krona .1'. A. Borgström till apote-
karesocieteten ett belopp af 40)OOa.
kronor, hvars årliga atkastrriug ,
sedan 15 procent af densamma
lagts till kapitalet, skall utdelas i
poster om minst 200 kr. som un-
derstöd åt obemedlade legitime-
rade apotekare eller änkor och.
minderåriga barn efter legitimerade
apotekare.
CoUil,"ders fond (Fru Dorothea C.

Colliander 1850) kr. 600. »Till den
i Sthlm bildade fond för underst.

[47 06J åt fattiga a.potekareänkor »,
f. d. Skomakareiimbetet eUer n. Eneroths fond. Fonden, som

r. Skomakaremästareföreningen i stiftades 1917 genom testamente-
Stockholm (Okänd) kr. 500,000 af apotekaren i Skellefteå C. H. T.
Särsk, styrelse, se [3001};pensa', Eneroth, uppgår till cirka 170,000·
sjuk. och begratningshjälp. kronor. Af dess afkastning skola

[4699-J Direktionen öfver årligen utdelas understöd i poster
om 2,000 kronor till sådana apo-fabriksfattigkassan. tekainnehafva.ro, som vinnlägga sig.

Se [3549]. [47 lOJ Apotekare-socle- om ordentlig bokföring och hvil-
Blancks legat (S M Blanck 1888) kas årlf<:(aomsättning icke öfver-

kr. 1,600. Underst. med företräde teten. stiger 10,00n kronor, för att sätta ..
{ör en arbetare vid K A Almgrens (Direktion se [4081~.) dem i stånd att af:löna ett biträde.
sidenfabr. Apotekare.societetens kassa .. So- Den del af fond ens afkastning, som

Casparssonspensionsinrä.ttl'ling cieteten har enligt par. 1 i dess ej jämnt kan delas med 2,000, läg-
(F'abr. P A Oa.sparsson 1850) kr. stadgar bland annat till uppgift ges till kapitalet, tills detta blifvit
20,927. Pens:r till arbetare vid att lämna understöd åt behöfvande sä stort, att ytterligare ett under.
sidenfabr:r. apotekare samt deras änkor och stöd på 2,000 kronor kan utdelas-

Fabriksfattigkassan (Sthlms fa- barn. Under år 1921 har i under- o. s. v. Fonden förvaltas iills vi-
brtlrsidk. 1752) kr. 320,OlG. Under- stöd åt kårmedlemmar och de- dare af apotekaresocietetens dtrek-.
st. åt fabriksarbetare. , ras anhöriga utgått ett samman- tion, mon när en peastonsturätt-

von der Ostens legat (Pabr.s lagdt belopp af cirka 29,000 kr,, ning för afgående apotekare trädt
änkan :MC von der Osten 1834)kr. hvarjämte till stipendier o. d. ut- i verksamhet, skall denna öfver-
10.000. Åt döttrar eller änkor ef- delats cirka 7,500 kr. taga dess förvaltning. Skulle apo-
ter fabriksidkare. Apotekare-societetens studlestt tekaryrket i en framtid få utöfvas

Paults legHt (Groash, och fabr. penulum -rör examinerade apote- fritt i Sverige och apotekaresocie-
Chr. Pauli 1807)kr. 3,000. Underst. karo, Apotekare-Societeten beslöt teten på grund där-af upplösas,
till arbetare vid yllefabrikerna. vid sin årssammankomst den 11 skallfondentillfallafrimurarebarn.

f. d. Stihnpelafgif'ts- alter den september 1912 att under två på huset i Stockhol ru.
s. k. Haltkassan (Sthlrns fabriks- hvarandra följande år utdela ett }'rögrens fond. Enligt testa-
idkare 1770 års hallordning) kr. stipendmmpå 1,200kr. Under tredje mente af apotekaren i Tumba Emil
12,840' -. Underst. åt fabrikörer Iåret göres uppehåll, hvarefter std- Frögren erhöll apotekaresocieteten
samt deras änkor och barn. pendiet under de båda följande efter hans år 1920 inträffade från-

Söderbergs l, gat (Fa.br. P SÖ-I åren åter utgår o. s. v. folle ett belopp af 5,000 kr. År-
derberg 18;'0) In' 2,000. Underst. Stipendiet utdelas till farma- hga rantan på detta kapttal skall
till ä.nc atrurnpfabrfksarbetar-a. ceut, som efter aflagd apotekare- utdelas till behbfvande farmaceu-

Törnebollllls legat (Stärnpel- examen önskar blifva i td.Ilfä.Il.eattj' ter eller ankor eller barn efter fat--
måst. assessorn E Tornebobm 1831) idka fort~~~_~__~~u~~~~på det kem.· tiga farmaceuter.

[4698J Grosshandelssocie- [4~01J __ .
tetens deputerade ,Hlllnthandelsforenl!!gell.~ p.en-

..., r.. . stonskassa - understodsforenIng
Ole,26:o}. . (flera minuthandl. 1874) 440,705:91

Grusshundelsscetetetens eirskil- kr. Särsk. styrelse se [30071.Pens:r
da medel VId 1922 års början kr. och d rst -
2,684,930:83. un e.

Brobergs pensionsfond (M:ll T
C Broberg 1865) kr. 2,000. Pens.
till en ogift grosshandl:dotter.

6rosshandelssocietetens pen-
aionskassa (Grosshrssocteteten
1815) kr. 1,190,067:ö8. Pens:r till
grosshandl., deras hustrur, änkor
och omyndiga barn samt ålder-
stigna ogifta döttrar i Sthlm.

Hagboms testamente (M:ll C U
Hagbom 1838)kr, 18,000. fl pens:r å
150 kr. till fattiga änkor och ogifta
döttrar efter skeppsklarerare eller,
om sådana ej finnas, efter gross-
handlare.

Pensesrond för fattiga f. (l•• jö.
kaptener, deras Hnkor o. dött,.ar
(Grossh:ssocietetens deput. 1901)
kr. 30~,484:58.Pens.r till burskaps-
ägande sjökaptener samt gratdfik.r
till burskapsägande sjökapt:s än-
kor och ålderstigna ogifta döttrar.

Petrej iska fonden (Skeppskl arer _
P Petrejus 1847)kr. 7,500. 2pens. il
150kr. till skeppsklarerares i Sthlm
änkor och ogifta döttrar.

[4702J
ViktuaUehandlarnes pensions-

inrättning. Kapitalbehålln. den
"'iI2 1921 kr. 927,419:66. Särsk
direktion, se [3005]. Pens.tagarne
äro omkr. 53.

[4703J
HandelsbokhåUarnes pensions-

förening (1869)kr. 787,000. Särsk.
styrelse, se [3009];pens:r.

[4705J
f. d. Bryggareiimbetets i Stock·

ho lm pensionskassa (f. d. Bryg-
gareämbetet 1848). Särskild sty-
relse, se [ii003]; pens:r och underst.
åt delägare.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
lIaIlengrens 'fond (Apotek. J N dec!·1909afapotek.iBOrllingeOscar stipendiebeloppet

Haltengren 1836)kr. 2,675. Årliga Lundberg o. h. hustru Hild a,Lund- utgå.
räntan användes afDfrektdonen till berg f. Meurlin, med anhållan, att Murrays donationsfond (Apote-
nytta! och lindamål rör de farma- fonden skulle kallas apotek. Oscar kaN Axel Murrays donationsfond).
ceuter, som använda Societetens Lundbergs donationsfond och för- Donationeu 50,000kr. är afsedd att
institut. ' .valt. af Apotekare-societetens di- bereda under~töd åt farmacie kan'-'

lIolJilströms fond (Apotekare rektion. Fondens storlek är nu didater, som vid faI·mo.e,eutiskain·
Erik Axel Holmströms fond). Till 15,700 kr. Enligt donationsbrefvet stitutet på ett förtjänstfullt och
minne af apot. E A Holmström skall, sedan från den årl. afkaatn, berörnvärdt sätt idka studier for -
och fru Hflda Holmström, född 400 kr. undantagits, hvaröfver do- afläggande af apotekareexamen.
Wikström, ha kanslisekr. Gunnar natorerna under lifstiden själfva Räntan å kapitalet användes till
Holmström och frök. Maria Holm- vilja disp., äterstoden utdelas enl. stipendier hvart och ett å 1,000kr.
ström den IOII 1914 öfverlämnat direktion:s bepröfvande till behöf- Nilssons fond (Apotek. H .W
kr. 10,000 till an.ot.-soc. Af den vande änkor och barn efter apot. Nilssons donation) kr. 44,500. Öf-
årliga räntan skäll l/släggas till och farmaceuter eller till apotekare verlämnades till Aputekare-Socie- r:__
kapitalet, 2/5 skola användas till och farmaceuter som själfva kunna teten d. 1 febr. 1912 enligt testa·..,..,
inköp för Societetens bibliotek och anses nödställda. Efter donato- mentariskt förordnande af. apote-, •
\1/5till en studerandevidFarm.inst. rernasfrånfalleellerevent.frånden karen i Göteborg H W Nilsson.

Jnlt.elll fond (Apotek. Martin tid, som af dem blifvit bestämd, Räntan å kapitalet skall användas
Ju.telius 1883) kr. 30,000. 1/. af användes hela afkastningen, sedan på så sätt att fyra femtedelar där,
räntan utdelas till behöfvande 50/0 af densamma blifvit afsatt för af utdelas ärligen till behöfvande
apotekare, 'deras ,änkor eller oför- att f"årstärka hufvudstolen, till änkor och barn efter vframlfdua
sörjda barn, l/S till stipendier för ofvan angifna ändamål. apotekare eller till i behof stadda
två ~tud:de ,!id..Farm. institutet )losauders fond. Grundkapital äldre obefordrade farmaceuter.
och .. /. till tIllfalliga underst . .åt 1,000 kr. till minne af Professor Den återstående femtedelen lägges
b.llhofV.ande f~rm~ceuter eller tIll C G Mosarrder- från en apotekare till kapitalet på det att detta må
for yrket nyttiga ändamäl. som den 11\11900tillhört apotekare. bibehållas vid sitt värde eller rör--

Kalls fond (Apotek, Chr. Kall kåren i 50 år. Af räntan utdelas ökas till gagn för uppgifna ända'l
1897) kr. 4,000. »Ärl. a:!'kastn. ttll- ärligen t. v. 50kr. af Professorn mäl.
delas en eller flere a:nkor .efter i kenii vid Farmaceutiska inst. Norrlands apotekaref'örenings
farmaceuter med företräde for än- till den mest framstäende Iärjun- donationsfond d. \19/5 1895. Af'
k~r efter farmaceuter frän Väster· gen i samma ämne. Återstoden räntemedlen Iägges t. v; l/S till
gotland.. af räntan pä kapitalet, som genom kapitalet och' i/s öfverlämnas till

Kerfstedts fond (Apotekare Inge- sammanskott af kamrater till of. Farm. tnsttt.ts, styrelse, att efter
mar Ke~fsted.~s. donationsfond) vannämnde apotekare blifvit be.' samräd med direktionen användas .
kr. 5,000ofverlamnades 4/; 1913till tydligt förstoradt, lägges tills vi. till ngt rör institutet elles dess
A;potekare,S()Cletet~n. 20./0 af år- dare till kapitalet. Genom dona. elever gagnande ändamål.
lIga rantan lägges till kapttalef och tion af under den 26 Nov, 1906 Nygrens sttpendlefend (Apotek ..
återstoden utdelas till äldre behöf- aflidne Apotekaren Carl Falk och Gottfried Nygren d, 16/U 1897) kr.
vande farmaceuter. hans hustru född Gauffin skall 5,000. Då de ärligen besparade
~KulIgrens fond (Apotek. K J vid hennes död 15,000 kr. tillfalla räntemedlen uppgå till 1,000 kr.

A!:e:x. KulIgren 1906) kr. 12,000. fonden, under förbehåll att några utdelas detta belopp af soctet:s ,
Rantan å halfva sapitalet skall år· smärre lifräntor skola af ränteaf. direktion till någon examin. apo-
l~gen vid' midso.mmar. och jufhög- kastningen fortfarande utgå under tekare till underst. antingen: 1) för
tiderna med hälften hvarje gäng innehafvarnes lirstid vetenskap!. studier i in- eller ut-
tilldelas »tvenne fattiga, för redlig . landet eller 2) för studier 'vid ke-
vandel kända farmaceuter, närnlf- Mo ssbergs fond (Apotek. F.redr. misk fabr; ; eller ock 'till 3) belö-
gen apotekare, provisorer eller ]\fossbergs fond) kr. 50,00n,. Ofver- ningför epokgörande upptäckt
farmacie kandidater». Räntan ä lämnades d. 14 dec. 1916 tf ll.Apo- inom farmaeten. Vid stip:s utde).n.. ' I
andra hälften skall utdelas som tekaresocieteten enligt testamente fästes hufvudsak!. vikten vid sti
stipendium åt obemedlad, för dug- af apotekaren i G.öteborg C. F. W. pendiatens prakt. duglighet, sköt-
lighet känd elev vid Farmaceut· Mossberg. Af .rantan. skola '/5 år- samhet och karaktär.
institutet, hvilken därjämte tillhör hgen. utdela.~ l pensioner på 300 Redings fond (Apotek. I Reding .
och minst ett är förut tillhört nå- kr. tIll behofvande farmaceuter, 1869) kr. 5,000. Räntan skall vid
gan förening rör absolut nykterhet. deras .änkor ..och omyndig.a bsrn. hvarje års slut tilldelas 3 fattiga
Vid donationen är rast det villkor Foretrade bor gtfvas åt sakande. apotekare eller apotekareänkor.
IItt en donators släkting skall un- som kunna styrka antingen att Sandbergs' fond (Apotek. A F
der' Sin lifstid. erhålta en lifränta donator själf konditionerat hos de- Sandbergs undeestödafond). Dona-
af minst 4 proc. å kapitalet. ras ma~. eller o:~ att de ,s~a:lfva, tlonen utgör 10,000kr., som qfver-

Lahmans fond (Apotekare Au. deras man eller tadel' kondlt:one- lämnades till Apotekare-aoctetet.s
gnst Lehmans fond) kr. 5;000stif· "a~ hos honom under en tId af direktion d. 23 april 1909.af apot,
tades af Societeten vid dess årssam- mmst 2..är. Den äterstäende femte- i Motala A F Sandberg pä han.
mankomst den 15 sept. 1910 till delen jämte ?fvers.kJutande ränte- zoårs-dag med den f'6reskrift, att'
hugfästande af apotekare Lehmans medel, som Icke Jam,:t kun:ra de- ärliga afkastn. skall användas till
namn och lirsgärning såsom sekre- las med 300, läggas till kapitalet. nnderst. antingen ät sjuka obemed-
terare och ordförande i Apotekare. Horrays fond (Apotekare Axel lade farmaceuter eller åt nöd-.
societeten och dess direktion. Af Murrays fond) kr. 5,000stiftades af ställda farmaceutänkor och -dött-
årliga räntan lägges 20 % till ka· Societeten vid dess årssamman- rar, eller ät flitiga obemedl. stud,
pitalet tills fonden fördubblats, komst den 15 sept. 1910 till hug- vid Farmaceutiska institutet. Me·
Aterstoden utdelas till behöfvande fastande af apotekare Murrays dellösa släktingar till donatorn,
elev vid Farmaceutiska institutet, namn och verksamhet såsom kas- Bom tillhöra apotek.vkåren, harva
som fullgör sina studier för afläg- saförvaltare och taxerevisor i Apa- företräde. '.
gande af apotekareexamen .. Sedan tekare-socteteten. Räntan skall ut- Sebardts fond (Carl Wilhelm Se..'
fonden fördubblats utdelas hela göra ett stipendium till hjälp till bardts fond kr. 10,000,stiftades af
rä:qtan å denna, studier ror apotekareexamens af- Societeten vid dess ärssamman-"
. Lundbergs fo'nd (Apotek. Oscar läggande vid Farmaceutiska Insti- komst den 11 Sept. 1908»till hug-
Lundbergs donattonsfond). Dona- tutet. Stipendiet skall utgå med fastande af Hofapotekarens namn
tionen, som utgjorde 100 aktier i lägst 200 kr., högst 500 kr., dock och verksamhet för Societeten un-
AktieboJ. Avesta folkbank. nom. skall minst 200/Oaf räntan ärligen der tjugnfemårigt Ordförande-
lyd. å 100 kr. öfverlämnailes d. 31 läl(/1:as till kapitalet, tills hög.ta skap»). Af ärliga ränta'll afsättes.
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[4710-4729J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
10 proc. till kapitalet, hvarerter 60 år och inbetalt 25 års afgifter; diskutera och besvara sådana frä-
återstoden af direktionen fördelas f. ]1. utgå 22 pens.r å 200.kr. st. gor, som beröra sjöfarten eller So-
j ett eller flera stipendier för stu- cietetens ledamöters intressen. ut-
dieresor inom eller utom riket af dela penair åt ledamöter af vis~
pil. apotek tjäustgöraude eller vid [47 19] ålder samt underst. åt ledamöter,
Farm. instit. S§..aOffi assistent el- Johan Anderssons understöds .. deras änkor och oförsörjda barn,
ler amanuens anställd exam. apa- fond (Fru Therese Andersson och 80m däraf äro i behof.
t.kare, med minst tvåårig verk. Herr Knut Andersson 1898) kr.
samhet efter aflagd examen. År .0,342: 3S. Sthlms arbetarefören.;
1916 öfver1ämnades af hofapote- se [3888J; årl. räntan utdelas vid
kare Sebac-dt .,000 kr. att läggas jultiden till orkeslösa manI. le-
till fonden, som därigenom upp· damöter, som fyllt 55 år och äro
gäl' till 15,000 kr. i behof af understöd.

Wallers fond (Till minne af Elias.onska understöds fonden
Apotekaren Jakob Waller 1886) (Fabr. Levy Eliasson och hans fru
0,000 kr. Räntan utdelas BOll be- Edeline, f. Sa.lomousson, 1874) kr.
lön. företrädesvis för flitigt och 5,295:07. Sthlms arbetarefören:g,
för1;jänstfu!lt arbete å Farm. in- se [3888J; räntan användes ät före.
Iltit:s Iaboratorlum, men äfven 80m ningaledamöter, som varit med i
uppmuntran för redbart och frukt- minst 10 år, för befriandet af års-
bärande arbete inom äfriga under' afg. till fören. och dess sjukkassa.
visu:fack vid institutet. Hemslöjdsfonden (Advokatfiska-

len O E Ljungberg 1879)kl'. 500: -.
Sthlms arbetarefören-g, se [38881.
räntan användes som prem:r at
fören:sledamöters barn under 15
år för slöjd. Utdelu.. hvarje jul.

Understiidsföreningen (Stock-
holrna Arbetareförening 1912) kr
204,485:37, se [3888J; räntan utde-
las i december till ledamöter som
tillhört föreningen i 20 år och där-
utörver-.

[4711J
KOlLStf'örva.ntskapets kassor,

omfattande: Bjuk- och begramiugs-
hjälpskassa (stift. år 1754)kr. 42,500.
Sjuk. och begrafn:shjälp åt mani.
och kvinnl. arbetare vid boktryc-
kerier o. stilgjuterier i Sverige.

Gutenbergska stiftelsen (stift. år
1840) kr. 127.000. Pensir åt manI.
o. kvinnl. typografer samt stngju.
tare i Sverige.

Änkehjälps,fonden (stift. år 1854)
kl'. 26,000. Ankehjälp efter typo-
grafer o. stilgjutare.

Gemensaln styrelse. Adr.: Kgl .
boktryckeriet.

[4720J
Stnckholms arbetarefdrenlngs

sjuk- och begrafnlugskassa
(Sthlms arbetarefören:g 1869) kr.
117,701:10.Särsk. styrelse, se [3888);
sjuk- och begrafn:.shjälp åt kassans
ledamöter eller deras stärbhus
År 1921utbet:s kr. 6,147:50 i sjuk.
hjälp och kr. 2,500 i begrafniugs-
hjälp.

[4713]
F. d. Stockholms gas- och elek-

tricitetsverks arb:s sjuk- och be-
grafningskassas ~ödbj~npsf'ond.
Delägarnes antal den 1 maj 1914:
522 st. Utdelar hjälp vid trängande
behof. Kapital kr. 16,000. Sty-
relse: Emil Andersson, ordför . ;
Helge Petersen, sekret. ; Axel Ryd-
ström, kassör, adr. :..Tyskbagareg.
10, 1 tro Telef. Osterm. 2356.
Ledamöter K. A. Landberg, Oarl
Åberg. [4722J
[47 14J Fagerberogs pensionsinrättDing

Lykttändarnes sjuk- och be-, (Sadelmak:alderm. J. Fagerberg
gr ••fningskassa (Delägarna 135)kl'. 1830). Pens.r åt obeI~edlade val:
16,289:69.Särsk. styrelse, se [3142j; frejd. persone!:, som aro bor!?are l

sjuk- och begrafn:shjälp. Sthlm, deras ankor och oförsörjda
___ ogifta döttrar öfver 50 är.

[4715J
Tottie. pensionsfond (Sthlms

stads Brandförsäkr:skontor år 1846)
kr. 37,.00, är 1921kr. 50,000. Sthlms
stads Brandförsäkringskontor se
[2855]; räntemedlen användas till
pens:r o. årj. understöd åt torn-
väktares efterlämn. änkor och oför-
sörjda barn samt ät änkor och
barn efter personer! som vid släck
ning af eldsvådor omkommit, äf~
Tensom åt sådana, som vid eld-
släcknIng blifvit skadade.

[4721]
Stockholms arbetareförenings

t:ioöresafdeJning (Sthlms arbetare-
fören:g 1871) kr. 760:70. Särsk.
styrelse, [se 3888j; beklädn. åt
fattiga barn hvarje jul.

[4725J
Sjömannaföreningen i Stoek-

holm (stift. 1863). Särsk. styrelse,
se [2985J; pens:r, sjuk. och begrat-
n:shjälp samt underst. Hvarje sjö-
man (af befäl, underbefäl och man-
skap), som är svensk undersåte
äger anmäla sig till inträde i fören.
Kontor: Skeppsbron 20, 1 tr:

Sjöulannaföreningens :nöd..
hjälpskassa. Sjömannafören:s sty.
relse; att af fondens räntor och af
medel insam!. i sparbössor under
fören:s sammankomster gifva jul-
gäfvor till ledamöters änkor och
barn.
[4726J

Stockholms sjömanshuskassa
(Stockholrns sjömanshus); vid slu-
tet af 1921 eget kapital 868,000:44,
donationer 1921 kr. 322,453:91,un-
derstöd och gratialer. Särsk. direk-
tion, se [2620}; utbo 1921 i under-
stöd o. gratialer kr. 78,004:-r-', Ar-

r liga understödetagare voro s. å.
633 st.

Stockholms nationalkassa
(Skeppared. i Sthim 1772). 31 dec.
1921 kl'. 182,624:12. Sthlms sjö-
manshus direktion, se [2620}. Ut-
betalt underst. 1921 kr. 5,630.
[4727]

Ångfartygs befälhafvaresiillska-
pet (1857)c:a kr. 460,000. Särsk. sty-
relse, se [41 5:3]; peus.s- och un-
derst:skassa.

[4728J
Handelsflottans pensionsan-

stalt (K. Maj:t och Rikets Ständer
18M) kr. 1,175,900:01. Särak. du-ek-
tion, se [2950J; pens:berättigad är
den, som uppnått .5 år, åtnjuter
medborg . förtroende o. varit i 26
år vid svenskt sjömanshus inskrif·
ven samt, utan att hafva begått
rymn:sbrott, under dessa år idkat
sjöfart med svenskt handelsfartyg,
däraf hufvudsakl. tiden, bestämd
till minst 150 månader, å utrikes
orter; är 1921 utdelades kl'.
315,130:40 till 1,974 personer,[4723J

«odu'ska penslonsfonden (Segel·
sömmareänkan K. Godu 1791) kr.
10,976:16. Borgmästaren i· Sthlm; [47 29J
räntan användes till underst. åt Mask.iniströreningen, särsk. aty-
änkor efter ämbetsmän inom Stock- relse, se [4157]; kassabehålln. Slln
holms magistrat samt efter sådana 1921: förvaltn.skassan: kr. 8,691:78;
elv. tjänstemän som af öfverståth. balanserad vinst å fastigheten: kr.
O. magistraten tillsättas; utbet:s 160:81; bibliotekskassan: kr.
f. n. till 5 änkor. 6,41.: 14; sångkörsfonden kl'. 85: -,

[47 24J i~~81~~rau::~~:~~~~as~~~~:~~:
Sjökaptenssocieteten i Stoek- 79,725:99; nödhjälpskassan: kr.

[4 1 holm (stift. 1738) kr. 202,000. Sjö· 47,049:09; friårsafgifts· o. begraf.
7 6J kapt:ss()cietetens deput:e, se [2987J. ningskassan: kl'. 33,435:07; öfver-

Bar!!mo~skornas i Stockholm un- Ledamoterna måste vara burskaps. Iing. O A Lindvalls fond: kr.
derstodsforen. (18f!O)kl'. 136,886:34. ägande sjökapt:r i Sthlm, och socie- 12,809:86; sjukkassan: kr. 52,077:15.
P~~aga'2.':~..!~II2'~.!f!.l.~~damål att uppt~ga, _

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTERSAMUELSGATAN22
Se annons å sid. 27.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4730-4734]

[4730J 123'066:04. Särskild styrelse, se lstärbhus. År 1921 utbetalte~ kr.
'Vänskapsförbuudets Sjuk. och f3115];sjuk. och begrafning~hjälp 5,203:- i sjukbjälp och kr. 3,IOO~-

BegrafnlngskassR. (V.F. 1865)kr. åt kassans ledamöter eUer deras i begrafningshjälp.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande
lärares samt deras änkors och barns pensionering.

[4733] Kg'. Vitterhets-, Hi- 71,600. Till medalj för vetenskap- yngre naturforskare för utförande
storie- och Antikvitets- liga arbeten och till utrikes rese- af resor inom Sverige med ända-

ekadem ien. st.1:~~~":nd:öfesl~:'~'::~::~ddtB~: ;:'å~~~~~~ersöka Iandets naturför-
A.nteJlska donationen (test. af bliotek. J A Ahlstrand 1891) kr. Fonden för vetenskapUgforok-

Dr H F AnteU, aflllmn. 1896)kr. 39,600:-. Rii.ntan utgår tiU under- nlng (anonyma gifv.) kr. 415,000:-.
100,000'; f. antikv. och ,numismat. stödjande af zoo!. studier. Ökas under ,gifv:nas lifstid genom
lindamå!. A.rnbergs donation kr. 26,600:- räntans läggande till kapitalet.

Bergerska donationen (TuUior- donerad 1901 af Bankofullmäkt. J (Se Porträttfonden).
valt. i Göteborg C G Bergers test. W Arnberg. Grillska donationen (Bruksp, J
1883) kr. 290,000. Af räntorna an- A.rrhenius' fond (Prof. S Arrhe- W Grill 1863)kr. 77,000:-. Fonden
vändas: 1000 kr. för arkeologiska nius 1904)kr. 8,200.- Till förstär- afserbildandet af en zoologisk träd-
förelliBn:r, det öfriga för historiska kande af Letterstedtska reseatt- gård.
och antikv. ändamål, efter utgifts- pendiet. Hahns donation (Med. dr Con-
stat, som för hvart är,bestämmes. Bankska legatet (Josef Banks rad Hahn 1896)kr. 30,800:-, till un-

Beskoll'skadonationen(Öfverste- 1792)kr. 1,600. Säsom ttllökn. på derst. 161'vetenskapl. forskn:r el-
kammarjnnk. B v Beskow 1880)kr. lönen till Bergianske läraren. ler resor.
10,000. Underst. för yngre, obe- Beij8rska donationen (af Bok- Kroks donation (Läroverkaad-
medl. och 16rtjänte forskare inom förläggare Frans Beijer insamlade junkten Th O B N Krok) kr. 30,400
de vetenskaper, som tillhöra om- 1884)kr. 11,800. Till främ], af Riks- 161' växtgeografiska undersökniu-
rådet för akadem.s verksamhet. musei mineralogiska institutions gar inom Sverige.

BjörJlsijerJlskadonationen(test. syften. Letterstedts fond (Gen:konsul J,
af Generalmajor OM Björnstjerna, Bergianska stiftelsen (Prof. P J Letterstedt1860) kr. 18,400:-. Räp.·
1500) kr. 10,000. Uppmuntr. till '3ergius 1784). Donationskapitalet tan anslås till ett pris för utmärkte
iorfattare inom dekunskapsgrenar, 8,333:33kr., egend, Bergiilund, till författare och viktiga upptäckter.
sem utgöra föremål 161'akadem:s publici nytta och till en skola 161' Letterstedts fond (Gen:konsulJ
verksamhet. trädgärdsskötselns eUer hortikul- Letterstedt 1860)kr. 11,200:-:-•.Bän-

Götiska rörbundets donation kr. turens upphjälpande i riket under tan utgår i o. 161'särsk. maktpälig-
2,.00;' 161'antikv. ändamäl. namn af Bergianska trädgärdssko- gandevetenskapl,undersökn:rsamt

Hjertbergska donationen (Pro- lan. Mven till andra ändamål, beroende
tokollssekreter.EGHjertbergstest. Bes1<olVska stipendiefonden detta på Vetenskapsakademien.
1888), kr. 254,000; ior Statens hi- (Öfv:kam:junk;Lre Bv Beskow och Le1terlitedts fond (Gen:konsul J
storiska museum och kg'l, mynt- hans hustru 1864) kr. 27,200: -. Letterstedt 1860)kr.21,200:-. l'iU
kabinettet.. Till ett stip. ät nägon ung, förtjänt inrättande ä Serafimerlasarettet at

Loubatska donationen (gäfva af och obemedlad vetenskapsidk. sängar för nödlidande sjuka resan-
hertig oJ F de Loubat i Paris 1889) Bomanska donationen (Kapten de, företrädesvis från främmande
kr. 20,000; räntan utdelas hvart C E Boman och hans hustru Hi!- land.
6:te år f. bästa under senaste 5 är dur f. Boheman 1909) kr. 32,400. Letterstedts fond till pris för
utkomna, på svenska, norska eUer Till !ifräntor och därefter i6r rtks- öfversättningar m. m. (Gen.kon-
danska 16rf: arbete öfver Amerikas museets entomologiska afdelning. sul J Letterstedt 1860) kr. 20,~00.o
arkeologi, etnografi, historia eller Brandelska donationen (Kamre- Af räntan utgår 400 kr. ärl, 161'
myntkunskap. (Nästa gång 1927.J raren C H Brandel1s05) kr. 135,300. öfversättningar till svenska sprä-

Oscar Montelius' dOl'atioB (gåfva För riksmuseets botaniska och ket af något i6rträffligt utländskt
afriksantikvarienO. Montelius och entomologiska afdelningar. arbete; återst. stäl'les till Akade-
hans fru, f. Reuterskiöld, 1813)kr. Byzantinskaresestipendiet (En- miens fria fdrfogande,
60,000. Räntan skaU användas till voyen P O v Asp 1803)kr. 30,000. Letteriltedtil1<a fonden till rör·
understöd eUer pension ät e. O. Upsala unlv.; 161'3 af 9 på hvar- mån rör y allerstads rörsa~ng
tjänstemän vid Akademien samt andra föl]. är utses stipendiater af m. m. (Gen:konsul J Letterstedt
tiU tryckning af arkeologiska lir· Vetenskapsakad., som 161'samma 1800)kr. 31,900:-. Räntananvändeo
beten; hvart femte år utdelas ett år -uppbär år!. räntan; under de tillpremierochanskaffandeafböc-
pris ior i6rtjänstfullt arkeologiskt öfriga 6 åren utses stipendiater af kel' åt skolbarn, till uppköp af böc-
arbete. Upaala univ., som f'drvaltar dona- ker rår sockenbiblioteket i Valter-

Scharpska donationen (test. af tionskapitalet. stad samt till belön:r lit folkskole ..
grossh. J H Scharp och hans fru, C .! Carlsons fond 5,900 kr. för lärare inom Linköpings stift.
f. Westman, 1902)kr. 100,000 för riksmuseets vertebratafdelning. Letterst8dtska Föreningens fon·
den historiska vetenskapens främ- Eliiundska donationen (Prof. E der (Gen:konsul J Letterstedt 186t)
jande (större delen af räntan ut- Edlund 1880)kr. 42,000: -. Bän- 1:0) 155,500reservfondeu. Denna
går f, n. till en lifränta). tan användes till prtsbelönrr eller fond ökas med ärl. tillagd ränta

W. Blaire·Bruce's donation underst. 161'forskn:r på de fysiskt på ränta tiUs den uppgår till 500.1000
(don. af Fru Carolina Benedicks- matem. vetenskap:s område. kr. 2:0) 675,870kr. bespartagsfon-
Bruce) kr. 20,000. Räntan skall Ferrnerska belöningen (Kansli- den. Denna fond ökas genom är1.
användas för arkeo!. forskningar rådet B Ferrner 1795)kr. 3,500:-. tillagd ränta på ränta tills den upp·
och gräfningar på Gotland, oär· Premieutdeln. gäl' till 5,000,000kr. 3:0) Återsto-
skildt i och nära Visby. Flormanska belöningen (Prof' den 349,400 kr. utg. den dlspo-

A H Florman 1838)kr. 8,500: -. nibla fonden, hvilken icke får till
Till pris och belön. kapitalet förminskas; den disp,

Fonden för reseunderstöd (dir. fondens ränta öfverlämnas årl, till
Sahlgren m. fl. samt tillskott af Letterstedtska fören.
Akad.) kr. 34,700. Stipa' till Letterstedtska inrikes resestt-
belopuf 1,300 kr. utdelas är!. till pendler (Gen:konsulJ ~~"dt

[47'94l Kungl. Vetenskaps-
akademien.

A.delsköldska fonden (Major
Claes Adelsköld 1904och 1906)kr.

OLSSON & ROSENLUND SE ANNONSER
pA KARTAN



G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. ii. fonder.
'I'Hl befrämjande af Akademiens
allmänna ändamål.

Fraenckelska donationen (Gross-
handlaren Moritz Fraenckel) kr.
6,600: - får publikation om Svert.
g es jordbruk-

Guillaumes tond (Maria Josefina
Guillaume 1S68)kr, 17,100:-, Tili
befordrande af djurskydd,

Hallenska donattonsrondea
rBruksäg. N P Hallen 1823) kr,
5,000: -. För nyttiga företag i
landthusliållu. såsom skogsplan-
tering, trädgårdsanläggn.

Löfvenskiöldska donatlonstun-'
den (Possess. Ch E Löfvens!tiöld
1889) kl', 22,100:-, Resestipen-
dium till befordrande af ändamåls-
enl. landtmannabyggu.

Stipendium Nilsson·Aschania·
num (Bergsrådet L Aschan 1851)
kr. 65,000:-. Sttp.r tili elever vid
landtbruksinsti tu ten.

]'ionnens fond (Friv. bidrag för
att hedra Edvard Nonnens minne
1864) kl'. :14,600:-. Resestip:r till
elever, utgångna från rikets Iandt-
bruksinstitut.

Palmgrenska fonden (Per Palm-
gren 1873) kl'. 96,000:-. 'L'ill aka-
dem:s fria disposition.

Svenssons stipendiefond (Eko-
nomidir. J M Svensson 1890) kl',
20,800:-. Såsom nppmuntran till
elever vid landtbruksinstituten o.
Jönköpings läns Iandtbtuksakolu.

Wirens donationsfond (Fabr. A
G Wiren 1896) kl'. 8,700: -. Till
belön. af folkskolelärare och Iära-
r-tuuor på landet, som utmärka sig
gnm att vid skolhusen plantera
fruktträd och bärbuskar el. ägna sig
ät biskötsel och sprida häg för
dessa sysselsättn:r till allmogen.

Bergmanssonska ronden. (Fru
Narrna Bergruansaon, född w ireu ,
1916) kr. 30,000:-. Till belöningar,
premier' och pris för landtbrukets
och trädgårdsskötselns uppmuns.
ran efter akademiens fria bestäm.
mande.

A.·R. Separators lucernodlings-
fond (A..B. Separator 1917) kl'.
100,000:-.' Ränteafkastningen till
åtgärder för befordrande af lucern-
odlingen i landet och främst i dess
mellersta delar.

Gustaf Linds Stipendiefond 1919
kr. 1,900: - för trädgårdselever.

L4734-4737J
1903) kr. 4~,4.00. Stip. för resor 13 pensionsrum för afkoml:r efter
inom Sverige; samma bestämmel- Assessorn i Bergskoll. Albr. Behm.
ser som för det utrikes resestt- Schgelefolldenkl'.18,700: -. Rän-
pendiet. tan disp:s växelvis af Farm. Instt-

Letterstedtska ntrikes resest l- tutet och Vetenskapsakad:n till
pendiet (Gen.-konsul J Letterstedt underst. f6r dithörande forskn:s
1860) kr. 100,000. Stip. ät någon anställande.
svensk man med goda moraltska Sldenbladhs fond (Örverdir. Elis
egenskaper och utmärkta insikter Sidenbladh 1911) kr. 119,700. Till
i en eller flera vetenskaper, för att donators bröstarrvingar och till
sätta honom i tillfålle att, till tör- stipendier.
leotran af sina insikter, företaga StenströJns fond (Lärov:sadj.
resor i främ.länder; stipendiat må KOE Sten ström 1901) kr. 6,000:-,
tillhöra hvilken samhällsklass som Till stip. för botaniskt ändamål.
heist, men får icke vara yngre än Stipendium Uerzelianum (Bergs-
25 och icke äldre än 40 år. I rådet J. L. Aschan 1850)kr. :1:1,500.

Letterstedtska släktstipendiet Stip. till underst. åt yngl:r, hvilka
bild. 1893 af besparingar å Letter- ägna sig åt kemiens studium.
stedts fond till pris för ötversätt- Sundbergska donationen (Hof-
ntngar (Gen.·kohsul J Letterstedt kvartorrnäst. B Sundberg 1780) kr.
1860! kr. 50,000. 1,200. Premier.

I.indbomska belöningen (Berg- Söderströmska donatlonsfonden
mast. G A Lindbom 1814)kr. 5,9QO. (Grosshandl. C C Söderström 1904)
Räntan användes årligen till 1 a kr. 127,700: -, Föl' nationaleko-
2 guldrnedaljer, som tilldelas den, norrrisk vetenskapltg forskning,
utom eller inom akademien, som J A 'Va.l11bergs mtnnesmedalj ..
ingifver någon afhandl. med nya fond kr. 3,600:-; donerad 1901af
och viktiga upptäckter uti keru, änkefru E. Retzius Till utdelning
eller tystska vetenskaperna. af medalj i guld eller silfver åt per-

Llndstrdms minnesfond kr. soner, som på utmärkt sätt rräm.
4,700: -, donerad 1901 af vänner jat de naturhist. vetenskaperna.
och lärjungar till prof. G Lind- J A Wah1berg~ minnestond kr.
ström. Till ett mindre stipendium 4.0,000,donerad 1896afänkef. E Ret-
för resor inom landet i s;rfte att ztue till minne af hennes broder
studera de lägre evertebrerade Afi'ika.forsk. Johan August wahl-
djuren. fossila eller jetvande. berg. Den årl. räntan disp:s för

Sven Lovens minnesfond kr. 2 på hvarandra följ. år växelvis af
4,700, donerad 1909 af släktingar Vetenskapsakad. och Svenska Säll·
och vänner till prof. S Loven till sk, för Antropologi och Geografi
pris belöning i form af medalj öl', som resestip.
ver Loven af förtjänstfulla arbeten P}<' lVahlbergs stipendiefond
i zoologi. 1913, kl'. 50,700:-.

Malmströms donation (riksarki· Wallmarkska donationen (Öfver-
vari en C G Malmström) kr. 28,300, dir. L.J Wallrnark 18471kr. 55,200.
För vetenskapliga ändamål. Rä.ntan användes till prisbelönm-

von ~Iöller8 donation (Ryttmäst. gal' för rön och uppfinningar, som
p von Möl.ler 1883) kr, 28,4.00: -, akadem. finner befordra veteriska-
Till lifränta åt viss pereou, efter perrias och nä.rtugaruaa framsteg
hvars död donationen är ställd till samt till underst. för undersökn:r
Akad:s fria förfogande. och resor, som akadem. anser Ie-

Porträttfonden (utbruten från da till nämnda mål.
Fonden för veterisk. forskning) Yegafonden (samL på föranstal-
kr. ~8,900, För utförande. af POl'- tande af Svenska sällsk. för antro-
trätt af Akad:s aflidne eller ler- pologi och geografi, gnm allm. sub-
vande Iedamöter , skription inom Sverige, till minne

negllell~~ Anders F'redrtk, bo.. af Vegas kringsegl. af Asiens hela
taniska gafvomedel (Dl' A F ROi!' kuststräcka under A E Norden-
nell 1872) kr. 114.,900:-. Denna skiölds ledning, 1880) kl'. 83,200.
fond söndertaner i följ. afdeln:r: Fondons ändamäl ä,r att verka för
1) Stip.-fonden f. anställande arrc- 'trärnjande o. uppmuntran af geo-
SOl' i botaniskt ändamål till Bra. grafisk forskn. ; dels under namn
silienel1er anuat.iutert rcptskt.land. af Vegastipendiet, underst. för-före-
2) Fonden för vetenskap l. bearbetn. tagande af forskn:sresor i mindre
af de i Brasilien eller andra inter- kända trakter; dels medel för ut-
tropiska länder af den llegnellske delande af en medalj i guld, be.
stipendiaten gjorda insaml:r. 3) nämnd Vegamedaljen, åt personer,
Fonden för de brasilianska vä.xt- som på ett utmärkt sätt främjat
samling:s underhåll och vård. den geografiska forskn.; såväl stip.

Regnells zoologiska gåfvomedel som medaljen utdelas af Svenska
(D:r AF B.egllell1884) kl'. 45,900:-. sällsk. för antropologi ochgeografi.
Räntan användes till främj. af zoo-
logisk forskning.

H.gnells donation (D:r A F
Regnell 1880, 1881,1882)kl'. 4.3,400,
Med.len använda till inköp af lä·
genh. Kristineberg vid Ptskebäeks-
kil i o. för anläggande af en zoo-
logisk hafsstation.

Rosenadlerska pensioueruau-ro-
sid. C A Hosen.dler 1777)kl'. 3,000.

[4735] Kungl. Landtbruks-
akademien.

'Kungl. Landtbruksakademtens
donationsfond (Direktör Melch.er
Lyckholm. fabrikör Pehr Swartz,
grosshandlaren Gösta B'racuckel
samt anonym donator, hvardera
ett bidrag af kr. 100.000)kr. 4.00,000.

JöNKÖPINGS

[4736J
'l'hunska stipenlllefonden (Kam-

mar-tj. A Thun 1731)kr. 121,918:72.
Förvaltningen af borgrätteronder-
na, se [2975]; två hemstipendier
ät torftiga studerande födda i Btock-
holrn eller Småland (dock, såsom
test. säger: »Medtotn.för den ovias-
het jag själf erfarit, undantagen»);
hvartannat år lämnas ett resestip.
af 4.,800 kr. åt en studerande föl'
idk, af studier vid utländsktuniv.,
med skyldighet att kvarstanna där
16 mån. Ansökn. ingifvas till det
större akad. konsistoriet i Upsala.

[4737J
Lars J1iertas minne (Fru W.

Hierta, f. Fröding, 1877). Särsk.
styrelse, se [SS55J; att verka för

o
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G. fromma stifteisers, pensionskassors in. tl. fonder. [4737-47'421
det mänskl. fr~mätskrjdandet 'och lIöglundska fonden (rtksgälds- [4742] Högre allmänna'läro-
detta hufvudsakl. gnm att fram- kommiss. 'G Höglund 1870) kr. o -
kalla och befordra sädana veton- 12,225:27. Till lifräntor, sedan verket a Sodermalm.
"kapl. upptäckter och uppfinutn- stip:r. Se [2305].
gar, seefala förbättringar och re- Kniggeska fonden (Änkef. A M Anonym gifvl'res stlpenll/"fond
former som kunna blifva .till väl- v. Balthasar Knigge 1822)10,147:29. (1910) kr. 3,000. Räntan utdelas
signelse för mänskligheten i all- Räntan lever:s till Ad. Fredr. förs:s ärligen till en el. Hera gossar Il:
mänhet och särskildt f(jr Sveriges k:yrkoräd att för församlrs folk- gymnasiet.
folk. Ansökn. före I mars eller skolor användas. AxelM. Anderssons l'estaments.
1 nov. Lundbergska fonden (Kyrkoh. J fond (1915) kr. 50,000. Räntan ut-
{4738] G.. J:undberg 1878) 4,715:02. Till gäl' som stipendier (med lägst 200
'NobelstiftelseR. Grundad på st1~liusLundmanSStipendiefond, och högst 400 kr.) till lärjungar is.te klassen L i gymnasiet, som

Ingenjören Doktor Alfred Nobels se [4742\. 10,250:~. äro välartade o. i behof af under:
tllstamente af den 27 Nov. 1895. Petrej ska fonden (Skeppakl.a- stöd. Fonden står under Stock- '
'Grtindstadgarfas.tställda af Kungl. rer:n P Petrejus 1847)kr. 2,072:7,8. holms stads förvaltning: .
Maj:t d. 29Juni 1900.Hufvudfonden Kläder,böcker m m.åtskolungdom.
'd. 31Dec. 1920kr. 30,190,581:48. 'I'e- Walllnska fond.n(Arkebiskopin- Erik Bergstedts skolfond
,.stamentet föreskrifver, att fondens nan A M Wallin 1847)kr. 6,750:76. (Grossh. Erik Bergstedts testamen-
ränta skall .ärligen utdelas som' Stip:r åt studerande. te 1911) kr. 10,000. Arliga rä»,tan
prisbelöning ät dem, som underAleniusska fonden (Kyrkoh. J H skall vid slutet af hvarje vårtermin
det förlupna ärethafva gjort mänsk- Ålenius 1822H36,026:57. Till pens. odelad tilldelas en lärjunge; som
ligheten den största nytta. Räntan fyllnad iii pensionerade lärare. samma vät utgätt frän läroverkets'

. delas i fem lika delar, som tfll- Se vidare [47 44J och [47 49J. högsta ring med godkänd examen ,
falla: en del 'den, som inom fy. och utan att behöfva vara fattig
••ikens område har ,gjort dtn vik. har -behof af understöd. c

. tigaste upptäckt eller uppfinning; Folke Brandels mlnnesgåfvl'
en del den, som har gjort den vik· (1913)kr. 1,000. Räntan utdelas ät
tigaste kemiska upptäckt eller för- [4741] Högre latinlärover- musikalisktbegäfvadlärjunge, som
bättring; en del den, som har gjort ket å Norrmalm. har orgelspelningen under mor-
den viktigaste upptäckt inom fy· Se [2303]. gonbönen sig anförtrodd .
••iologiens ellermedicinensdomän ; Ingeniör Hj. Du Rletz: fond, Erik Bäckströms stlpendlefond
en dei den som inom Iitteratusen 2,000 kr. Räntan för framsteg i (Grosshandl. J A Bäckström 1903)
har producerat det utmärktaste 'I biologi och kemi. kr. 110,000. Räntan skail med, ena
~~':~~,; ~~~t~~~f~t :~st e':he~~ä~: Du Rletzatipendlefond (Ingeniör ~~~::nde~e~7 l~o,:.aJt~~hlasmt~~1dla'~r~'

Hj Du Rietz) kr. 2,000. För fram- •
ror folkens förbrödrande och af- steg i biologi. junge i 5:te kl. som är behöfvan-

' skatrande eller minskning af stä- Erik Johan Falkmans,stipendie. de, har fallenhet för studier och
ende armser samt bildande och tond(LouiseFalkmall samtlvaro. utmärker sig i afs. på flit och
spridande af fredakongresser>. Sven Faikman 1893)kr. 539. Uno uppförande, och får stipendiet -
'Prtsutdelare och styrelse se [1631]. derst. ät studerande. . efter kollegli beslut - behåilas af

Fyra bl·öders stipendietonII (fa- samma lärjunge under hela hans
brikör P A Sjögren 1907) kr. skoltid. Fonden förvaltas afKungl.

[4739] , , 2,923. Understöd -ät studerande. Direktionen öfver Sthlm s stads
Albert Bonniers stipendiefond Rektor G. F. Gilljams stfpen- undervisningsverk.

för svenska författare är bildad dlefond (Helena Gi.lljam, lärare De li Brödernas tond (Anonym
dels af ett utaf Albert Bopniers och forna lärjungar vid tärover- 1877)kr. 1,000. Uppmuntran åt väl-
barn och arfvingardoneradt oaf- ket 1910)kr. 1,516:04. Understöd artad yngl. vid gymnasium, med
ytterligt kapital af 150,boOkr., dels ät studerande. företräde ät obemedl, ämbetsmäns
af ett utaf K. O. Bonnier ytterli- Rektor C. Lundbergs stdpendle- söner.' I
gare doneradt, likaledes oafytter- fond kr. 3,630. Underst. ät stude- Elmbladska fonden (Lektor P M
ligt kapital af 75,000kr, alltså sam- rande. Elmblad 1871) kr. 1,000.. Stip. för
manlagdt 225,00P kr., hvaraf rän- Kyrkoherde Nyblreus' stipendie- den i mogenhetsexamen bäst vtts-
torna ~ med aldrag fÖr sekrete- fond (1915)3,903:27 kr. Understöd ordade. ' , -.
rarens aHöning och andra nödiga med företräde för blifvande präs- Frans Gustafs stipendium (Ano·
ärliga omkostnaderv-> skola an. ter. nym 1883)kr. 2,.000. Räntan utde- ,
vändas till understöd åt pä nenskt Premie. och fattigkassan vid las till en välartad samt med håg
"präk skrifvande skönlitterära för- norra latinläroverket, kr. 3,500. och failenhet för studter begåfvad
fattare af talang. Prem:r och underst. iiistuderande. yngl. som af sådant understöd är

Rabeska fonden (f. d. lärjungar i behof.
vid Sthlms gymnasium 1871) kr. Carl v. Friesens stip.endlefond
1117. Underst. ät studerande. (sammanskott af lärjungan o. vän-r.,740] Direktionen öfver Rlbbingska stipendiefonden ner till statsrådet Carl v. Friesen

Stookholms stads undervis- (Kammarherren G Ribbing 1868) 1906) kr. 3,750 Räntan skall' vid
ningsverk.. Se [2301]. kr. 2,261. Underst. åt studerande. slutet af hvarje läsär utdelas till

Ruben Sjögren. stipendiefond mindre bemedlad, för studier väl
Bergman.Mlllerska fonden (Sjö. (;Fabrikör P A Sjögren 1905)kr. begäfvad lärjunge, som: under läs-

.faranden A Bergman Miller 1831) 3,370. Understöd at studerande. året aHagt studentexamen för att·
kr. 1,559:55. Till böcker åt fat· Olof Arvid StridsIJergs stlpen- sedan fortsätta sina studier.

, tiga lärjungar vid Katarina real- dlefond (Anna Laura Stridsberg . Adrian Göthes premium (sam-:
skola. 1908) kr. 538. Understöd ät stu- manskott af lärjurigaroch vänner

Beskowska fonden (Öfv.kam.-- derande. till Adrian Göthe 1904) kr. 200.
junk. frih. B v Beskow oeh hans l'hams donation (änkef. C Tham Räntan skall hvarje hösttermina-

'"htiust.ru J 864) kr. 14,186:6.4. Till 1865)kr. 372.Böcker ät fattiga lärj. afslutning utdelas ät en behöf-
Lp Wiren.ka stipendiefonden vande litrjunge i 3:e klassen. ii
Booströmska fonden (Presid. E (Fabr. A G Wiren .1875)kr. 16,815, Fyra bröder Heljkenskjölds

Booström 1835)kr. 1,907:20.' Till Understöd åt studerande. fond (1910)kr'. 4,000. -Räntan an-
, böcker och prem:r ät skolyngl. vändes till tillfälliga understöd.

Erik Bäckotröms stipendiefond, Ulla Johns premium (Anonym
se [4742J. 10,763:57. 1877) kr. 600. Premier ät 1 eller 2

.~
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[4742-4744J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. tI. fonder.
[4744J
Fonder till förmån för lärj. vid

Statens profskola,
Nya elementarskolan.

Förvaltas af K. Direktionen för
Sthlms stads undervisntngsverk.

Se [2301j.
Axel Abramsons stipendium

(Grossh. och Fru Axel Abramson
1897) kr. 1,664. Uppmuntran ät en
gnm flit och berömvärdt upprö.
rande däraf förtjänt lärjunge i ngn
af skolans 5 lägsta klasser (före.
träde föl' klasskamrater till stil'·
tarnes aä. son).

DOktor Otto von Friesens pre-
miefond (Bibliotekarien hos H. M.
Konungen, Fil. dr Otto von Friesen
1899) kr. 3,044: 17. Belön:r i större
eller mindre poster för vackra sam-
lingar af djur eller växter eller
föl' noggranna skrift!. uppsatser
rörande naturhistoriska ämnen.

Doktor Patrlk de Lavals stdpen-
dium (gnminsaml.bland Iärjung.ne
1889, sedermera ökadt gnm uppre-
pade gäfvor af Fru E. de Laval) kr.
2,396:40. Uppmuntran åt i ngt af
de naturhistoriska ämnena fram.
stäende lärjunge.

Elementariistipendiet~:rl (gnm
insam!. 1865)kr. 1,000. Ökadt gnm
donation af en f. d. lärjunge med
1,000 kl'. 1888. (Elementariistipen-
diet ~:r 2). Underst. företrädesvis
ät någon frän skolan utgängen lär-
junge, 80m studerar vid universi-
tet, eller ock åt ngn lärjunge vid
skolan .
..Folke Jacobsons stipendium

(Ankef. Alma Jacobson, f Wahl-
[4743_1 Högre realläro- gren, 1896)kr. 2,168:26. Underst. ät

en för studier i naturkunnighet
verket på Norrmalm. särsk. hågad och skicklig iärjunge

Se [2307J. till f'6retagande inom landet af en
Första stipendiefonden (Okänd resa i naturvetenskap!. syfte.

1880) kr. 2,700, Stip:r ät medel. Hartmansdorlfska stipendiet
lösa lä,jungar. (gnm insam!. 1859) kr. 1,114:85.

Allm1inna premie- och stipCJldie. Underst. åt medellöse flitige lär-
fonden(K.Direktionenöfver Sthlms jungar.
stads underY.-yerk 1980) kr. 9,000; llernmarckska stipendiet (Prof.
Sthlms reallärov. ; stip:r och pre- i Dorpat A Bulmerincq 1874) kr.
m:r åt !6rtjänta lärjungar. 8,038:55. Underst. åt en fattig men

IlektorS. AlmqulstsunderstÖds. flitig lärjunge vid skolan.
fond (tillkommen gnm insamling Tage Jnnssons stipendiefond
1904) kr. 3,200. Understöd ät be. (Bankdirektör C. Jansson) kr.
höfvande lärjungar. 1,055:81. »Årliga räntebeloppet an-

Lektor Hngo 11'. Philps sttpen- vändes på sätt, som af skolans rek-
diefond (Okänd 1008) kr. 500. Std- tor bestämmes.»
pendium ät förtjänt lärjunge. Jubelfeststipendiet (genom in-

Fyra bröder Heijkenskjölds saml. 1878) kr. 2,848. Underst. åt
fond (Okänd 1910) kr. 6.000. Un- medellösa flitiga lärjungar i de tre
derstöd åt lärare och' förtjänta högsta klasserna eller bland de
lärjungar. f. d. skolans lärjungar, som under

Gamla reaIstudcnters stlpendle. hvarje läsär aflagt godkänd mogen-
fond (1891 ärs studenter, 1917)kr. hetsexamen.
1,200. Stipendier åt behöfvande lär- Carl Kjellbergs stipendiefond
jungar, kr. 2,110. Räntan skall användas

1893 års stud en tcrs stdpendle- 1till främjande af undervisningen i
fond (1893 års studentklass, 1918) matematik och fysik inom läro-
kr. 3,700. Stipendier åt förtjänta verket».
och behöfvande lärjungar. Pehr Olof Zethelius stipendic.

1894 års studenters vid Högrc fond kr. 5,249. Den ärliga räntan
reall1irovcrket i Stockho.lm stf- skall utdelas åt afgäende lärjunge,
pendiefond (1S9l års studentklass, som är i behof af understöd föl'
1919) kr. 4,000. Stip. åt behöf- fortsatt teoretisk eller praktisk ut-
vande begårvad lärjunge. bildning.

Lektur Alexander Skånbergs
Minne (genom bidrag af 27 forna

obemed!. flitige och ordent!. gos-
sar i någon af klasserna 2~5.

Nymark.ka fonden (Rektor J Ny-
mark 1762) kr. 100. Underst. lit
fattiga gossar i Mar-ia skola.

Seralsekularfonden (samman-
skott vid sekularfesten 1871) kr.
500. Stip:r vid Bthlme gymnasium.

Thams donation (Änkel'. Ar C
Tham 1855) kr. 100. Prem:kassa

Julius Lundmans stipendiefond
(Lekt. J Lundman 189U)kr. 10,000.
Räntan skall tilldelas en eller två
behöfvande, kunniga, flitiga och
ordentliga lärjungar i 6 oeh 7 kras-
serna, eller nyblifna studenter.
Fonden förvaltas af Kungl, Direk-
tionen öfver Sthlms stads under-
visningsverk.

1872 års gåfvofond (Anonym
1872) kr. 1,000. Underst. och be'
lön. åt 1 eller 2 behöfvande och
flitiga lärjunga,r i 4:e o. 5:e klassen.

1886 års studenters s'tipendf e-
fond (1910) kr. 1,000. Räntan ut-
delas som stipendium till behöf.
vande lärjunge, helst den som
samma är afl. studentexamen.

t'. d. 'itipendiaters stipendium
(1919). Räntan utdelas till förtjänt
lärjunge.

Biologistipendict (191~)kronor
1,000. Räntan utdelas till gymna-
sist som ådagalägger intresse ror
o. god kunskap i biologi.

Kroks stipendium (1921)kr. 5,770.
Räntan utdelas till gymnasist (cn
eller flera), som visat håg för bio-
logi, företrädesvis botanik.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN

lärjungar) kr. 770, hvartill hans
änka ytterligare lämnat 1,800 kr.
Behälln. 1921 kr. 2,753:24. Upp.
muntran åt lärjungar, som visat
Big äga goda kunskaper i botanik
och därjämte ädagalagt flit och
godt uppförande.

Lektor Hugo Schmidts sttpan-
die· och premiefond (genom in-
samling af äldre f. d. lärjungar;
vid lektor Schmidts fränfålle 1901)
kl'. 2,639. Stipendier å minst
50 )rr. åt lärj. i skolans tre högsta
klasser, hvilken vtsat särskildt in-
tresse för och goda. kunskaper
i företrädesvis franska språket,
men eljest i öfriga lefvande språk,
geografi, historia, sång och musik.
Xfven premier i böcker för 16>
a 30 kr. om äret ät 1 å 3 lärj.
för framsteg i förenämnda ämnen.

LudvigochAmanda Rnbensfonll
(bank dir. och fru Ludvig M. Ru-
ben 1907),kr. 2,798:77. För inköp af
tidsenlig ulldervisningsmateriel.

Norströmska stipendiefonden
(Civilingenjör Claes GNorström
och Fru Alma Nerström, f. Bun-
sow, 1918) kr. 5,024:44. Understöd
ät en för begät'ning, flit och goda
seder känd, behöfvande yngling i
skolans gymnasium (helst till sam.
me yngling under hans gymnasie-
tid, om han gör sig fortfarande
därat väl förtjänt).

Nya Elementarskolans all.
männa premiefoud (genom be-
hällningen af vid läroverket 190()
och 1904 anordnade soareer; ökad
1905 gnm gäfva af en f. d. måls-
man med 500 kr.) kr. 2,217:24.
Bokpremier åt däraf förtjänta lär-
jungar.

Nya Elementarskolans Iärares
understödsfond (5,480:52 kr. af
anonym gifvare, 1917) till under-
stöd åt lärare och änkor efter lä-
rare vid Nya Elementarskolan.

Itektor UngoHernlunds premie-
fond (genom insamling af smärre
bidrag bland skolans lärjungar till
rektor Hernlunds 60-ärsdag den 13
okt. 1908 och sedermera ytterli-
gare ökad genom af skolans gym.
nasistförb. och målsmän lämnade
belopp) kr. 2,928:06. 2 premier åt
lärjungar i ring III och IV afgym-
nasiet, framstående i historia eller
modersmälet.

Rubenska stipendiet (Bankdir.
Ludvig M, Ruben, 1904)kr. 1,303:57.
Uppmuntran åt »lärjunge, hvilken
däraf gjort sig förtjänt ».

Allan Edvard Sager s fond (Hof-
stallmästare Edvard Sager och Fru
Ida Sager) kr. 3,450: 87. Föl' inköp
af ett skyttepris, hvilket vid väl"
terminens slut tilldelas en af sko-
lans lärjungar å gymnasialstadiet.

Sång. och musikpremiefonden
(gum af lärjungarne gifna konserter
1882, 1884 och 1888) kr. 1,823: 63.
Uppmuntran ät i säng eller musik
fram stående lärjungar.

Sten och Alvar Thiels fond
(Grosshandlaren Arthur Tlliel och
Fru Alice Thiel 1909) kr. 3,074.
Understöd ät barn efter afliden
lärare vid skolan eller ät flitiga lär.
jungar, som dåraf äro i behof.
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G. "Fromma ~tiftelsers, pensionskassors m: fl. fonder.: [4745,-4750]
[4745]. "Jakobs relllskola.' Doktor Frodlns stlpendium.(kr.I 1,491l:77. 'l'ill understöd f'6r semt-

'- e , Se '[2S1St·· • 1,500). Räntemedlen utdelas ärlt- ·narieelever. v . ' •
Hlibh'erskas'tlllendlefonden(Ko1. gen till behöfvande lärjungar illeglna Paillns minne (Semina-

lega C G' Widmal-k 1868) kr.'l,OOO. 3:dje ~!1er 4.de ringe,;, . rieelever188t) och den därmed för·
Underst. åt behöfvande lärjungar. En Iarjnnges donatton, kr. 1,000. enade Jutta Rubensnnsfonu (Abr-a-,

Klblbergs ka' foiulen (Rektor o Årliga räntan ti~ldelas en lärjunge uam Nachmanson .1912)kr: I~;575:•
. .T Kihlberg och hans hustru gnm l 2:dra eller S:dje kla,ssen. 20. ~'ll underst. for seminarteele-
testamente !901)' kr. 5,000. Räntan Gustaf Elmqul8t~stlpendle· ve~. • '....,.
får af Iäroverkskoltestet fritt för. fond, kr. 5,000. ÅrlIga räntemed- SemlnarJ.eelevernas .hjalpfond
fogas 'fiir, ändamål, s;;m kunna an; l~n .:':ltdelas .såsom stipendier till (Seminarieelever,.kr: ~g,998:Sl. Till.
ses var~ af gagn för läroverket, fortJa:nt~ larJ:ungar. under~t. I?r se,mloarleeleyer ... ,I

dess lärjungar eller lärare. Per Lmdste.~s stipendiefond, kr. LOUIse.S~ndens stlpendlum (An.
LagerströmsstipeI(dlefo'nd(Kom. 1,0~0: ÅrL r.ant~n tIllfaller 1 eL ~ef. ChrIst!na L Sunde:, 1887).kr.

ministern. f. 'd: kollegan C R La .. 2 Iärjungar VId läroverket. 0,580:06. Tlll underst. för-semtna- .
gerströrn' och hans hustru genom 20. Septemberfonden, kr. 2,000, neelever
test.l88S) kr. '5,000. Årsräntan skall hvil.ken summ.a inom premie- och A~onym donators f.0nd .\~920)k~..
utdelas till'ett eller flere stipendier fattIgkassan ..bI1dar et~.stående ~a. 2,50.6. TIll understod for semI-.(
åt :flitiga oph välartape ynglingar. p~.tal; ärl. ra?ta.~ användes hU m- narleelever.

Lundbergska stipendiefonden kop af premieböcker.
l'Kyrkoh. J G Lundberg 1878)Kr Hilm~ .och farI Edvard St~rkys
2000. Underst. åt behöfvande lär. stlpendtefond (2,000). ArL r.antan
j{"ngar.l. . utdelas. såsom stipendtum hl.l nä-

JJankellska lltlpendlHondell gan mindre bemedlad nybhfven
(Prof. GA Mankell och hans hustru student eller till ring IV uppfl.
gnm test. 1871l kr. 1,000. Oin dess elev, som åda\l~lagt berömligt upp·
användande'sakhas föreskrift. Bän- forande och VIsat goda anlag, fore-
tan' har hittills 'utdelats i ett eller trädesvis för studier i matematik
flere st/por ät flitiga och sedliga och fy~ik. •
medellösa liirjungar. Wldmgska donattonen (kr.1,S80).

Wldm'ark.s fond (Kollega C G .Räntemedle~ utdelas till mindre
WidmarkochhansQ.ustrugn!U test. bemedL olarJungar.
1882) ]q. 10,000. Räntan användes 1919 ars premle.fond, kr. 9,400.
till förhöjande af de pens:r, som A~ fondens afkastll'Ilg utdelas p~e·
för lärare vid Jakobs allrn, lärov. mter VId hvarje lasars slut åt för-
äro eL blifva ä Allm. indragnings. tjä)'ta lärjungar. ••
'staten bestämda att utgå, enL särsk, Nybllfna stud~nters shpendI!'"
i testam best:a föreskrifter. fond, kr. 500. Rantan utdelas VId

. vårtermmens slut till elev i gym-
. '->..' r nasiet.

S. A. Stalins donation. Kr. 500.
För skollokalernas prydande med
konstverk.
[4747)

I.lirarnas "id elementarlärover ..
ken nya änke· och pnpill kassalKgL
regL 8 dec. 1911) kr, 9,028,755:33.
Förvaltas af styrelsen för statens
anstalt föl' pensionering af folk.
skollärare m. fl.; pensionerande af
änkor och barn efter lärare vid de
allm. lärov:n, folkskoleseminarier.
na,högre lärarinneseminariet, tekn.
elementarskolorna, Chalmers' -tek-
niska institut samt Gymnastiska
centralinstitutet m. fl.; skyldighet
att vara delägare i kassan åligger
hvar och en, som efter reglementets
utfärdande blifvit rektor eller ord.
ä.mnes- eller pensionsberättigad öf·
ningslärare vid ofvannämnda läro-
anstalter.

[47 46 a] Katarina' realskela.
Se [2315}.

Bergman.iJlilterska fonden se
under '[4740j. ' ,

I>hrenpåh s stipendiefond (As.
sessor AEhrenpåhl och hanshustru
1781),kr. 250'. Prem:r åt lärjungar.
Förvaltas af· Sofia, församlings
kyrkoråd. , ,

Eurconli nuderstödsfond (v. hä-
radshöfd, ' P L Eurenius 1909) kr.
26,090. Underst, åt medellösa lär-
jungar. .

Gråbergs stlpendlnm (Colleg.
Scholss E Gråberg) kr. 500. Prem:r
åt i sång skickliga lärjungar. För·
valtas -af Katarina församlings
kyrkoråd.

Katarina församlings kyrko-
råds donation (1814). Till skol-
böcker .åt fattiga skolbarn; utgår
med 10 kr. ärl , ..

Lefflerska stipendiet (Ankef. a
Leffler 1885) kr. 527. Räntan ut-
delas åt en medellös och välartad
:yngling om året.

Sjä,tte klassens stipendiefond
{Lärjungar vid läroverket 1908 o.
senare) kr. 525: 85. Understöd ät
lärjunge i klass 6.

Törnqvlsts fond se under [4696}.

[4746' b] HQ.gre realläro-
verket å Ostermalm.

Se [23091.
Allan Abenlns' stfpendiefond,

kr, 1,1100. Årliga räntan tillfaller
såsom: stipendium en 'behöfvande
lärillngp i 4·op Al1Ar !l:tP. kl aasen.

(4749) Kungl. Högre lära-
rinneseminarium.

Se [2236}.
Ellen Bergmansstipendl nm (Fr kn

Ellen Bergman 1887) kr. 12,025:27
Till underst. för seminarieelever

Anna Bergströms stipendium
(Fru Anna Bergström-Stmonsson
1917)kr. 3,185: 66. Till underst. för
semtnaziee lever.

HUda CassellIs fond (f. d. ele-
ver vid Statens normalskola för
flickor) kr. 6,482:30, Till underst.
för elever vid Normalskolan.

HIttlur Iljnrbergs stipendium
CFl'kn Hilnnr Ojnl'hprg 1912\ kr.

[4750] Kungl. Tekniska
högskolan.

Se [2204}.
Thorsten Bergstedts stlpendle ••"

fond (Civilipg. Thorsten Bergstedt
1881) kr. 5,200. Underst. åt 'I'ekn ,
höaskolans elever.

John Bernström. stäpendle- 1
fond, kr. 1i2,415:15. Stip:r ät Tekn,
Högskolans elever med företräde
för den, hvars fader är eller haft
anställn. såsom arbetare eller tjän-
steman hos Aktiebolaget Separator.

Fredrik Björns stipendiefond
(Med, fiL kand. K F. Björn, 1914)
kr. 100,000. Resestipendier åt yngre
ingenjörer.

BergsingenjörF. O. farlinsfond
(Bergsingenjör F. O. Oarlin 1919)
kr. 5,000. Stp:r ät bergskolans ele-

veBorgareståndets donation fBor. '"
gareståndet 1866hkr. 6,800. Stip:r
åt Tekniska högskolans elever.

C. Brandels stipendiefond (Kam-
reraren C. Brandel1900) kr. 16,300.
Stip:r åt Tekniska' högsk:s elever,'
med företräde för testators anför-
vanter.

fedcrbloms st.lpend iefond (Sub.' "
skription 1919) kr. 551: 32. Stip:r
ät Tekn. högskolans elever: -

H. Th. C.<lerjl'rens fond (Tele· c
fondirektör H. T. Cedergren 1909)
kr. 58,410:06. Under fyra år af fem ' .
resestip:er åt svenska elektrotek- v
nici, femte året medalj åt främst.
förf. inom elektroteknikens om-
råde, \' ,1 "

ÖfverlngenjöI'Johan Danielsons '
stipenrllefon<j (Öfveringenjör J.
Danielson' 1900) kr. 40,000. Bese-'
understöd åt Tekn. högskolans af·
gångna eller afgående elever. •

G. de Lavals stipendiefond (kk: ,
tieb. Separator 1895), kr. 10,000. l'.
Stip:r åt Tekn. högskolans elever:"

Y. Egg~rtz stipendiefond (biU!"h
af Prof. Eggertz lärjungar m. fl. ~
1885) kr. 7,200. Stip:r åt elever vid, ,)
Sthlm s Bergskola. ' , '

Elektriska pröfnlngsansta!tens '
honaiiresttpendf um, (Elektr-. pröf· •
ningsanstalten 1918') Kr. 2;OQOjärn-
te ränta till 1~22. iUtdelas till ål"
1922 utexaminerad civ.dng. från
fackskolan för elektroteknik ...

Professor W. Fellenlus' fond •.
(Profe~~or W Fell.p.nillB19171kr.

80" Aare ssteatenaerri III:!;;.
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G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
styrelsen för Tekniska skolan i
Stockholm; till stipendier.

Bal tznr Oronstrands fond (Kom-
mitten för åstadkommandet af en
värdig minnesvård öfver skolans
förste förest kapten Baltzar Oron-
strand) kr. 1,ilOO. Styr. f. Tekn.
skolan i Sthlm; till stipendier vid
skolan.

John Ericssons stipendiefond
(Kommitten för John Ericssons-
monumentet i Stockholm) kr. 1,000.
Styrelsen för Tekn. skolan i Sthlm;
till stip:r vid skolan.

Ang. Hotfmans stipendiefond
(Slottsarkitekten A N Hoffman) kr.
20,000. Styrelsen för Tekn. sko-
lan i Sthlm; till stip:r vid skolan.

fl O Ilundqvlsts och A Rund-
qvlsts stipendiefond (Byggmäst.
H O Runclqvist och hans hustru
A Rundqvist) kr. il5,ilOO.-. Sty-
relsen ror Tekniska skolan i Stock-
holm; till stip:r vid samrna skola.

Sjöstedtska fonden (Kyrkoh. N
J Sjöstedt 1856) kr. 68,900. Sty-
relsen för 'l'ekn. skolan i Sth'lrn, se
[2206J; bildande af en särsk. afdel-
ning för flickors undervisn. i sven-
ska slöj dföreningens skola eller
nuv. Tekn. skolan i Sth'lrn.

Tekniska skolans allmiinna sti-
pendiefond (Aktieb. Industrtpalat-
set, '12 behållningen af ett torn-
bolalotteri) kr. 3,000. Styrelsen
för Tekn. skolan i Sth lm ; till stip:r
vid samma skola.

Axel II'estins stipendiefond
(Byggmäst .' Axel Westin) kr. il,000.
Styrelsen för Tekniska skolan i
Stockholrn ; till stip:r vid nämnda
skola.

L4750-4752]
A. J. Romans fond (Dir. A. J.

Roman 1919) kr. 20,COO. Resesti-
p.m åt elever som genomgått den
kemiskt tekniska ardelningen vid
högskolan.

Byggmästaren Hans Oscar Rund-
qvtsts och huns maka AlllUliu
llnndqvists fond (Änkefru A. Rund-
qvist 1912)kr. 105,00": -. Stip:r åt
Tekn. högskolans elever.

Uemy ~chwartz' stipendiefond
(Änkef. D. S Schwartz, f. Sundblad,
1878) kr. 6,200. Stip:r åt Tekn. hög-
skolans elever med företrädesrätt
åt stiftarens släktingar.
_ llinne af Civilingenjören ån-
gust Emil \Vilhelm Smitt för tek-
nisk undervisning (Gen.konsul J.
W. Smitt 1904) kr. 100,000 Stip:r
åt Tekniska högskolans elever.

Knut och ä maltn Sty1fes stipen-
diefond (Öfverdir. o. fru Styffe 1898)
kr. 42,000. Reseunderst. åt 'Tekn.
högsk, afgånglla eller afg:de elever.

Ofverståthål\nren (lustafTlImms
stipendiefond (öfverståthållare G.
Tamm 1919) kr. 10,000. Stip:r åt
elever i bergssnolans tredje och
fjärde årskurser.

Tekllologiskainstitutets elevers
stipendiefond (subskription 1877)
kr. 31,000. Stip:r åt 'l'ekn. hög-
skolans elever.

J. G. Törners donation (Kom·
missionslandtmät. Törner 1874)"kr.
48,000. Stip:r och reseunderst. åt
Tekn. högskolans elever.

J onas Wenströms stipendiefond
(Allm. Svenska Elektr. A.B. i Vä-
sterås 1899) kr. 10,000. Stip:r ål
Tekn. högekolans elever.

Donatiou till C. J. Ingströllls
minne (Bruksäg. C. J. Yngatröm
1907) kr. 20,000. Stipendiat utses
bland Bergsskolans elever eller
personer, som arbeta inom järn-
handteringen. ..

Bruksägnrc G. O. Orns dona, ..
tion (Bruks äg. G. O. Örn 1916)kr.
1,250: -. Slip:r åt Tekn. Högsko-
lans elever för att i Norge studera
vattenkraftsbyggnader och elektro
kemisk industri.

5,650. Ett stip. för afgående stu-
derande från fackskolan för' väg·
och vattenbyggnad.

Gibson-Cronstedt. stipendie-
fond (Ing. C. G. Norström 1899)
kr. 20,000. Stip:r åt Tekn. hög-
skolans el ever med företrädesrätt
för släktingar till släkterna Gibson,
Cronstedt och Norström.

Anders Hcnrik G()ru,nssons fond,
(Fru E Göransson 1917) kr. 50,000.
Stipendier åt från bergsskolan ut.
examinerade eller på annat sätt
kvalificerade som ägna, sig åt veteu-
skapligt forskningsarbete af be-
tydelse för svenskt järns och ståls
rramställuing

F r. Hesselgrens stipendiefond
(ctv. ing. Fr. Hesselgren lD16) kr.
15D,000.Stip:r ät 'I'eku. högskolans
elever ev. nyss utgångna ingen
jörer.

A. N. Hoffmaus stipendiefond
(Slottsarkitekten A N Hoffm an
1897) kr. 20,000. Stip:r åt Tekn.
högskolans elever. .

Kristotfer Huldts stip<)lldiefonll
(Disponenten K Huldt 1917) kr.
20,100. Sttp.r åt ordinarie stude-
rande i fjärde årskursen af fack-
skolans för bergsvetenskap under-
afdelning för grufvetenskap.

C. J. Hnltqvlsts donation (Hofr.-
rådet C J Lindencrona 1874) kr.
17,000. Stip:r åt Tekn. högskolans
elever.

~John och Johnnnn Hiiknnssnns
donatton (.J. o. J. Håkansson 1919)
kr. 14:;,uOO. Stp:r åt Tekn. hög-
skolans elever.

Jolm .. "'. lijellbergs stipendie-
fond lAnke!'. Alma Kjellberg 1897)
Kr. 301000. Stip:r åt Tekn. hög-
skotans elever.

Klemmlngska fonden. (Öfvcrdi·
rektör V Klemming med söner 1917)
kr. 52,500.'Stipendier åt studerande,
som uppflyttats i tredje afdelnin-
gen.

F. d. förste aktuarien D. !,
Krulls' fond (f. d. aktuarien D.
A. Kruhs) kr. 19,550. Till under-
stöd åt elever eller för inköp af
undervisningsmateriel för facksko-
lan för bergsvetenskap.

Otto och Angusta Lindstrands [4751] Tekniska skolan i
stipendiefond (Anker. E. A. T.
Lindstrand lS971 kr. 25,000. Rese- Stockholm.
underst. åt utgångna elever frän Claes AdeIskölds stipendiefond
Tekn. högskolan. 35,500 kronor. Styrelsen för 'I'ek-

.Inh. Michaelsons donation (Ea- niska skolan i Stockholm; till sfi-
briksidk. Joh. Michaelson 18661 pendier.
kr. 5,100. Stip:r åt Tekn. högsko- Byggmästaren Johan Anders-
lans elever. sons fond (Fru ThereseAndersson

Ca.rl N)'strömers fond (Civrlin- och Herr Knut Andersson) kr.
genjör C Nyströmer 1913) kr. 20,000. Styrelsen för Tekn. sko-
65,533: 30. Stip:r åt från högskolan lan i Sthlm; till stlp. vid skolan
utexaminerade yngre ingenjörer John Bernströms sttpendlef'onu
inom väg- och vattenbyggnads- kr. 25,000. Styrelsen för Tekniska
facket. skolan i Stockholm? tiiI stip:r vid

Professor Odelstlernas stipcn .. skolan, med företräde för de ele-
(liefond (Bergsing. Aib. Bergström ver. hvilkas fäder haft eller hafva
1920) kr. 2.075. Slip:r åt elever i anställning hos A.·B. Separator.
bergsskolans fjärde årskurs, lrvllka 'l'herese uch O. Q. Roberghs
Rom hutvudämne studerat järnets fond 36,600 kr. Styrelsen för 'I'ek-
metallurgi. niska skolan i Stockholm till atd-

Samuel Owens stipendiefond pendier.
Subskription till hedrande af S. rUa Cramårs stipendiefond kr,
Owens minne 1874)kr. 15,000. Stip:r 474,800, däraf dock tillsvidare rän-
åt Tekn. högskolans elever, tan delvi~~g~:...tilllifräntetagare;

JÖNKÖPINGS JURIDISKA.

[4752]
B)"I.,;-gmästare Johan Anderssons

fond (1898, 1904, 1914) kr. 100,000.
Nämnd på sex personer tillsatt af
Svenska slöjdfören:s och Sthlms
arbetaretören-s styrelser; resestip.
på 400 kr. till yngre manl , och
kvinnl. arbetare med begåfning
och yrkesskicklighet.

Majoren å lf BjörkmalIs rond
kr, 101000.Sv. Slöjdföreningens sty-
relse. För elever vid Tekniska
skolan.

Hamelmannska fonden (Fabr. ,}
C W Hamelmann, test. 19/, 1882)
kr. 11,400. Svenska slöjdfören:s sty-
relse, se [3883]; 1 resestip, å 750
kr. till handtverksynglingar ej
öfver 25 år.

WaUmarkska fonden (Öfverdir.
L J Wallmark 1847) kr. 19,000
Svenska slöjdfören:s styrelse; un-
derst. till ynglingar, som gifvahopp
om sig att blifva skicklige närings-
idk. för att idka studter vid Tekn.
skolan i Sthlm samt belöningar för
upptinningar och förbättringar i
näringar .ooh slöjder.

Hans Oscar o. Amalia Rund-
qvlsts f'ond,1913, kr. 51,~59.Nämnd
på sex personer tillsatt af Svenska
slöjdföreningens och Tekniska eko-
lans styrelser; resestip. på 400 kr.
till manliga och kvinnliga stu-----o-

HYRA.
15 HAMNGATaN 15 -~----------



Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4752-4765)

~::ts~:~~ä~;\n;:;. b[::;et ~i~ [47 5~1St~tens anstalt. för,
1921 års slut utgjorde de till fri penslon~rmg af folks kol-
disposition ställda fonderna kr. larare m. fl.
233,666:76 och de öfriga fonderna K. regi. 31 dec. 1919. Kr.
kr. 318,284:77. 68.022,114:38. Tjänste- och familje.

farnegiestiftelsens fond [se pensionering för lärarekåren vid
4827J. folkskolor m. fl. andra Iäroanstal-

FIl'enska testamentsfonden ter, distriktsveterinärer, sjukakd-
(Kommerserädet P E Fileen 1822) terskor, barnmorskor, befattnings.
kr, 37,189:75. Folkundervisn:o be' havare vid hushällningssällskap
rrämj. m. fl. .

Johnsonska donationsfonden (f. Extra provtnstalfäkarnas pen-
d. svenske o. norske General- stonskassa (K. ~i:t och riksd ..;
konsuln i Alexandria J W John- Kg!. regI. 30dec.1911)kr. 129.443:94.
son ..l890J kr. 288,727:30. Pensionerande. af extra provin-

Längmanskn donationsfonden sialläkare äfvensom beredande af
(Bruksäg. E J Längman 1859)kr. fyllnadspension åt. vissa provin-
5,704,509:92. Allmännyttiga ända- stafläkare.
mäl; får ännu icke disponeras till La~arettsläkarnaH pensions.
de af testator afsedda iurättn.r kassa IK. M:t och riksdagen; Kgl.
m. m. regI. 13 nov. 1903)kr. 89;,559:43.

Noreenska testamentsfonden Pensionerande af ord. lasaretts-
(Kanslirådet J E Noreen 1811) kr. läkare. '
24,075:38. Stipenjlium till en elev . Döfstnmlärarnas penstuusan-
vid K. Krigsskolan stal t (K. M:t och riksdagen; KgJ.

llllitärsäJlskapets i Stockholm regI. 8 okt. 1915) p. 62,505:.69.
krigs.kolestipendiefond (1893) kr. Pensionerande af personalen vid
6,317:18. För flitig obemedlad elev döfstumskolor, folkhögskolor,
af hvarje lärokurs vid Krigsskolan sinnesslöanstalter och vanföreau-
såsom beklädnadshjälp el. upp- stalter. ,
muntran. Liirat-lnnornus penstansanstalt

Baltzar von Platens stäpendie- (K. M:jt o. riksd.; Kg!. regl. 23/12
fond (f. d. Statsministern för ut- 19101. Kr. 2,550,520:32. Pensione-
rikes ärendena grefve B v Pla- rande af kvinnl. lärarpersonalen
tens änka och son 1877; fonden, vid enskilda Iäroanst.r, som åt-
förut under Marinförvaltn:s vård, njuta statsunderst. frän det under
öfverfiyttades till Statskontoret riksstatens åttonde hufvudtitel
18~4)kr. 21,905:66. Till stip. ät en uppförda reservationsanslaget tm
kadett vid afläggandet af examen enskilda läroanstalter.
för utnämn. t.sjöofficer(1921 utdel.s Söderströmska fonden (Grossh.
kr. 936:51). F H Söderström 1~75)kr. 15,000.

Oretve Erik Posses donattoas- Pens. ät reglementariskt oberättä-
fond (Sekreter . i Krigshoträtten gade pensionsgökande folkskolIii·
grefve C E L Posse 1871) kr. rare.
49,091:66. För ändamål tillh. Riks·
arkivets ämbetsverksamhet.

II e.tzynthil testamentsfond (t.
f. svenske och norske Konsuln i
Barcelona W J S Westzynthius
18,91)kr. 88,964:96. Afkomsten skall'
användas till att förbättra ställ·
ningen för gamla och redliga sta-
tens tjänare, hvilka antingen icke
hafva rätt till pension eller hvilkas
pension är otillräcklig, äfvensom
till att understödja änkor och barn
efter dem. lr 1921 beviljade K.
~faj:t gratifikationer från fonden
till belopp af 3,705 kr.

G.
derande, som utgätt frän TeknisIIa
skola i Stockholm och genom flit
och begäfning däraf gjort sig för-
tjänta. '

[4753}
AdlerskIl fonden (Fru Charlotta

Adler) kr. 5,439:18 vid 1921 års
slut. Stockholms folkskoledirek·
tion se [1864];gäfvomede1 till skol·
lofskolonier.

Benedickska fonden (Fru Emma
Benedicks) kr .. 10,545:82 vid 1921
års slut. Se fI864]; gårvomsdel till
skollofskolonier.

'Dnbolska fonden (Handlanden
P. G. Dubois) kr. 70,211:12 vid 1921
års slut. Se [186(J; underst. åt ele-
ver i folkskolans högre afdelning,
Stockholms högre folkskoler, Gr'e-
vesmiihlska skolan och Sällskapets
föl' folkundervisningens befräm
jande högre folkskola för flickor.

Frledländerska fonden (Grosah:
Herman Friedländer) kr. 28,228:03
vid 1921 äre slut. Se [1864];gåfvo-
medel ttll skollofskolonier.

Elin Hirschs minne (Ingenjören
Ernst Hirsch) kr. 523,416:57 vid
1~21 års slut. Se [1864];att genom
DFöreningen för Stockholms skol-
lofskolonier» utdelas till saollofs-
kolonier.

H. Salomons stipendiefond. (Re·
gistratorn E H H Salomon) kr.
5,391:31 vid 1921 års slut. Utde·
las till någon begåfvad eller väl
artad gosse eller flicka vid någon

. af Stockholms folkskolor.

(4755) Kungl. Statskon-
toret.

Af de under K. Statskontorets
förvaltning stående fonder upp
tagas följ. såsom varande af allm.
intresse.

f.d.Allmänna döfstnminstl tutets
donationsmedels fond (öfverlämn.
till ·K. Statskontorets förvaltning
1894). De till fri disposition ställda
donationsfondernas ärl. afkastn.
användes t. v. till en del för döf.
stumlärarebildn. och döfstumun
dervisn. samt till stip:r ät Iarare-
elever. Af andra donationsfonder
utgå f. n. lifräntor m. m. - K.
:Maj:ts förordnande ,aug. användan-

[4757) ,
Svenska lärarinnornas pensions-

fören Ingunderstödsförening(1855),
kr. 2,986,891:01. Särsk, styrelse,
se [3037]; IIf1'änta vid 54 år.

[4760.)
Phlllpsenska testamentsfonden

(Grosah, H T Philipsen och hans
hustru, f Moll, 1811). Särsk, di-
rektion, se [2440]; skolinrättning;
äger fastigh. nor 27 i kv. Ros-enda1
större i .Maria församl., Hornsg.
31, Ad. ,Fredr. torg N:o l.

VII. Fonder för undervisning och understöd åt döfstumma och blinda
(4762)

Allmänna Instttutet för döf·
stumma (Protokollssekret. P A
Borg, under beskydd af Drottning
J;[edvig Elisabet Charlotta 1810).

Sedan detta institut l aug. 1894
,upphört och dees lägenheter,

byggn:r o. inventarier öfverlåtits
, på l:a döfstumskqldistriktet, hafva
institutets fonder, enl. K. Maj:ts
bref af 9 aug. 8. ä., öfverlämnats
till Statskontoret att af Statåkon-
toret t. v. förvaltas. Angående an-
vändandet af den behällna årsaf-
kastningen af dessa fonder har K.

Maj:t lämnat f'6reskrift 14 febr.
1896. Se vidare [47551'

lIanllla döfstumsko a kr. 50,000.
Användes dels till understöd åt
utgängselever dels till for-tsä.tt-
ningskurser m. m. för äldre dör-
stumma.

[4763]
Knngl. institutet och försko·

lan f'6r blinda å Tomteboda, ly.
der under af Kungl. Maj:t förord-
nad direktiou se [2296J. Tillg. (enl.
1!l21 års bokslut, inklusive under

-,'VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKlNG
OREBRO

läroanstalten lydande donations-
fonder kr. 969,902:27) kr.l,012,H65:
96, h varaf fonderna tillhörig fastig-
hets bokförda ••.•rde 58,000 kr.
[4764)
Arbetshemmet rör blfnda I Stock':'

holm 1912 uppgått i De blindas
förening, se [3687J:

[4765J
Föreningen »För Blfndas väl»

(stift. lS~5) har till syftemål att'
söka befrämja de blindas ~såväl



[4765-47I1J G. Prounna stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder,
andliga som lekamliga väl, hvar- ver Institutet för blinda; tillg. under Kungl. Direktionen örver
för den genom sin styrelse till (en1.1921 års bokslut) kr. 237,~32:85; Institutet för blinda; tillg. (enl.
behöfvande blinda utdelar arbets- af afkastningen afskiljas årligen 1921 års bokslut) kr. 127,509:46;
materialier och verktyg samt läm- 5,000 kr. för att, efter af Kungl. af'kastn. användes till främj. af de
nar bidrag till elever vid arbets Maj:t fattadt beslut, användas för blindas själfverksamhet In. m.
skolan i Kristinehamn B'ören in- fär.t"e·IDJI.s·t'odaefnbalit:'jdoUnnddeenrsviasfnl,·asmtn·.mef: [47 67 e] ---
gen utdelar ock med blindskrift - ~ l E d d tO
tryckta böcker. Fören:s fonder ter afdrag af utgående Itf'räntoran- f' amue nan ers ona lons, ..
uppgå till kr. 376,793: 85. vändes af Direktionen till främj. ond kr. 12,;'300:28, .J !I Bonne-

af de blindas själfverksamhet. dals fond kr. ö,19'1:86,Hanna 1100.'
af Iljel msäter fond kr. 5.922: 23.
~' Skngbergs fond kr. 11,260: 62,

[4767 b] H Selppi-ls, f. Iloth, f'ond kr.
27,311: 60, Johannea.neh Angnsta

['nderstödsfonden, lyder under Kastmans fond kr. 20,900: 30 samt
Kungl. Direktionen öfver Iristd- (; Sch rays donationer kr. 37,5~4:99)
tutet för blinda; tillg. (enl . 1921 II Hornemans fond kr. 7,274: 54;
års boksl ut! kr. 164,358:57;afkastn. Fru F Dablins f. Littke fond
användes till främj. af de blindas kr. 20000: -' ' C A Wal;lberg~
sjä~f:'Grksamhet U:, rn t'ourt, kr. 1,419: fi3; J C o. E A

EI"IJUlA~els~ns fon~~,.lyder un,dcr Jla,landers fund, kr. 1,439: 02; r, E.
Kun?;l. D:roktJo~ell ofver Il1Stltu-1 Lyckes fond, kr. 13,959: 78; ~ J F
tet tor blmda; Lll lg , (eul. 1921års J>:lgs fond 3,461: 1;;; .J. Dantels-
bokslut) kr. 63,717:08; atkastn. sons fond kr. 40 on8:S'l.: Fröl<en
användes till fri~mj. af de blindas Anna lVili.:Fitrölll~ 'minne~foud kr.
själfverksamhet,' trtptatser m. 111, 27,748:36; Ida }<'Qrsgrens fond kr.

10,000; lyda under Kungl. Direk-
tion. 'äfver Institutet för blinda;
afkastn. användes till främj. af' de
bfindaa själfverksamhet m. m.
[4768]

De blindas fdrenings sjukkassa-
fond, bild. gnm frtv. gåfvor, läm-
nar cul. stadfäst regI. sjukhjälp
åt belrörvande sjuka b linda inom
fören. Fonden, som vid 1922 års
början uppgick till omkr. ~lg,OOO
kr., förvaltas af De blindas för-
enings styrelse, se [3687].

[4766 a]
Döfstumf'öreuingen i Stockholm

(1868)kr. c:a iO,OOO. Sär-sk. styrelse,
se [;j6tJl]; att medelst lån eller gli±'-
vor understödja clöfstumma leda-
möter, som äro sjuka eller åldriga
eller annars hehöf'vande, samt gnm
anskaffande af bibliotek till utlå-
ning åt ledamöterna eller gnm fö-
redrag o. diskussioner verka upp-
lysande.

[47 6~ bJ .."
Ile r10fstuuIluas Allmanua SJnk.

och Begra.fningskassa (lU03) kr,
82,"00. St.yrelsens säte i Btock l4767c]
holm. Arser att lämna sjuk- och Baokmnnska Stiftelsens ränta-
begrafll:~ljälp"., moder~kap~shj~-~~jllledlc'ls fond, lyder under Kungl
och ersattn. for olycksfall at dof- Direktionen ötver Institutet för
~tunllYla i Sverig~. Årsafgift lL~1', blinda; tillg. (enl.1921 års bokslut)
l klas~ L 18 kr. l klass II och kr. kr. 2,5()7: 55; till främj, af de bl in.
30:50 l klass III. ilas sj iil.fverksarnhet m. m.

[4767 aJ [4767d]
Allmänna donationsfonden, Iy. J>:rika Ca.rolina Nybergs, föd<1

der under Kungl. Direktionen öf , Söderberg, donationsfond; lyder

VIII.
[47 70] Kungl. Akademien' Rinmausons fond (Kammarrätts-I' r.O.Win'lv.ists donattonic- 42,60S.

f d f rådet C L Kinmanson 1874) kr. 11'. Wohlfahrt. minne (Fröken
ör e ria konsterna. 38,906. Stip:r till målare o. bild- FredriqueWoh1fahrtl892Ikr.12,395.

Se [1626]. huggare. Till resestipendier åt målare.
l!:~ter Lindahls stfpendleföud Gemensamma reservronden kr.

Akademiens })en~iOnsKaSSa(uP1?-(till r esesti pend ier) (Fröken E. 6,859.
k,ommen B:enom Influtna exp~81' Lindahl 1920) kr. 466,1)48. C. A. 1Yebers fond kr. 55,988.
tlOns~medel. Kgl regl. 1897) Kr. Jenny Ltnd- stipendiefonll (Fru Till elever och konstnärer.
334,4<)2. P~ns. fil l aka~~m:~ P~?- Jenny Lind-Goldschmidt 1876) kr. J. Nordellfa]ks minne 3,754.
fesBorer, la~are och tjänstemän l127,3ö2. Resesttp., omväxlande åt Hilda OxenNtier·uus fond 11,IOi.
samt deras ankor och barn. målare, skulptör eller arkitekt. If tsf al l nl ugsfondeu 51.96i.

Aka.<lellliens särskilda under- Lundgrens, Egron, prismedel Carl Larssons sttp •.•fond, kr.
stödsfond (Grossh. B E Dahl- (uppkomna gnm inkomsten för ut- 40.000.
gren 1874) kr. lu7,841. Rese- och stäl ln, af Egron Lundgrens arbe- Jlalu\cna ",'on Rothsteins dona-
studiesttp.r, belöningar å högtids- ten 1876)kr. 10,592. Guldmedalj åt I tton, kr. 11.,4[HL
dagen. akvarellnlålare.. Elisabeth Alalldcrs fond, till

Therese och Knnt Anderssons !Ieijers donation (Öfverdirekt. elever, kr. 2,143.
fonl! (1898) kr. 24,98(;. Till elever. G Metjer 1775) (fastighet). Till _

von Beskows donation (Ofvt- akadem:s inrättn. o. behof.
kanr:junk. frih. B v Beskow lS64) Elisabeth l\ol'!unds fond (fru [4771] Kungl Musikaliska
kr. 10,716. Till stip. åt konst. IL. Nor-lund 1922) kr- 20.000. d ".
närer. • I Pipers donation (Rofintendent. a ka em Ien.

Buberghska fonden A. 53,216. F i\1 Piper 1820) kr. 19,824, Till [Se 16271, .
Boberghskn fonden n (Godsäg. användande af akademien. IFru EU1lhrosyne. AbrahamssoBs

och Fru O G Bobergh 1880) kr. Lonise Henterskiölds fond kr. gål'vofond (Grosshandl. Aug. Abra-
10,716. Till pris eller uppmuntra,1l17 :153. hamsson 1869) kr. 25,000. Underst.
för elever. Hibbings donation (Kanslirådet å.t sångelever vid Konservatorium.

t;ahms donation (Hitlär. P .J 1 G Ribbing 1809) kr, 6,447. Till AIrlströnrs stipendiefond (Mu·
Gahm 1826) kr. 3,235. Till belö- stip:r åt elever vid lärOT.' I sikdircktör J A Ah1ström 1907' kr.
ningar ä högtidsdagen. 'I Söderbergs. donation (Öfverin- 2,000. Understöd åt konservatorte-

Professor f. Grundströms sti- tendent. G Söderberg 1873) kr. elever.
pendiefond 4,031. 18'4"1. Till belön:r å höp;tidsdagen. Akademiens stipendiefond (M'u-

Hoff'manska t'onrlen (Slottsarkit. tno Troilis fond (Doktorinnan I sikallska akadem.1856)kr.20,850:50.
A N Hoffuran 1897) kr. 3J,500. Till SHeUman lS80) kr. 9,834. Till För obemedl. konscrvatorie-elever
elever i byggnadsskolan. måla.re. Bom visa flit och framsteg.

Fonder för understöd åt konstidkare samt deras änkor och barn.
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I

G.Fromma .stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4771-47)7J
·Benedieks'. fond (Carl Benedicks 34.070:80. För liefrämjande af den grens stipendiefond ,. (Bruksp. C

1880) kr. 6,157:06. ,Enligt .akad.s svenska tonkonsten. A Tamm 1865 och -!,:assörG Wi-
bepröfvande, Konservatorieelevernas grafl'ond degren 1880) kr. 4,36~:74. Flöj~-

Benedicks', Emma, Änkefrn, stl· kr. 341: 40. bläsn.,
pendl"fond (18901kr. 5.000. Under- Knhlauska arf'vlngarnas stipen- D Å T Westmans stipendiefond.
stöd ät konservatorieelever. dlefond (Hedvig och A Kuhlau (v HäradshöfdlD~ D A T ,,:estm"<ll

Bergers fond (Tullförvaltare C samt Evelina Falenius, f Kuhlau, 1906)kr. 6,00n. For en elev I PI~O-
W Bergen 18691kr. 25,028:03. Till 1866) kr. 1,000. För violinspein. spelning. . .
de ändamål, akad. finner Iämplt Knhlans stipendiefond (GrossIl' [4772]. --- .
gaste. C L Kuhlau 1860) kr. 1,000. For Ii I. Hofkapellets pensionsin.

Bergmans gåf'vofond (Lärar:n plan?speln. . _ '. rätt~ing leder sitt ursprung frän
Ellen Bergman 1880) kr. 12,080. Ahcc .. I,enn~arks donattons 1794, då af medlemmar i Kungl.
För. säng. \ .' fond (Fr.oken Alice LennD1ark 1916) hotkapellet bildades en änke- och

Bergs fond (Organist P A Berg kr. 4,023. -'. For understo.d ä;t f. d. pupillkassa. Ur denna framgick
1863) kr'. 1,500 Till befrämj. af konservatoneelev; r. n. hlranta. d den nuvarande pen-
organistutbildningen. JellllY Linds stipendiefond (Fru se enneEa . .' d

Berliner Lietlertafels sttpendle- Jenny Lind-Goldsohmidt 1876) kr. stonsinrättuingen, hvilken un er
f d Ty k ." namnet Kungl. Hofkapellets pen-
on . l s a manskören Berliner 13.1,403:54; .resestIpendlU.m. sionsinrli'ttnihg erhöll af Kungl.

Liedertafel1910) kr. 2,400:-. För. Joha.n Lmdegrens ~l~llle gm. Maj:t stadläst reglemente ha3,
elev. 'ln~aml:mg 1914. ~r. 1)3'11.,9.6. Pre- hvarvtd' med densamma samman. t

H. Berwafds fond .(Änker. Hed- mier till elever I kompoaitdou och l .. k. ch pupillkassan. Ka-
vig Berwald 1884)kr. 4,050f. under. kyrkomusik s ogs an e o
st. ät konservatoriets elever; f. n. LlndstrÖm's stipeudlefond(Gross. pit,a~be~ällning 81112 1921. kr.
lifränta. handL E E ,Lindström 1864) kr 1,226,553.04.

von Beskowsstlpendiefond(Öfv:· 1.500. För violin- och violoncell- [4773] ,
kam:junk. F';ih. B v Beskowo. spein. Operakörens enskilda kassa
Malin v. Beskow 1864)kr. 23,'1°°: -. l,omell-Mollns stipendium kr. (Kapellmäat. C Nordqvist 1876)
Resestip 11,219:56. För viol in- och vielon- kr, 3~,000.Särsk. styrelse, se [3021J.

Oscar Bolanders stipendiefond cellspein. . begrafnrshjälp,. nöd-, hjälp, ocb
(Professorskan Ester Bulander A.xell,undwalls fond(v.Häradsh. läueinrättn.
1915) kr. 5,225: -, Till elever å A Lundwall 1898) kr. 103,835:87,
olika instrument. För uppför. af större musikverk.
,van -Booms stipendiefond (Mu- MankeIls stipendiefond (Prof.

sikus J van Boom 1861)kr. 1,000. Gustaf Mankcll 1871) kr. 1,000; för
För pianospeln. orgelspein.

Fnlke Brandels minnesgåfva Mazer. fond (Grossh, J Mazer
(Fil Dokt. Robert Brande11912) kr. 184G)kr. 10,000:37. Till uppehål-
1,015. För pianospeln. lande af ett kvartettsällskap.

farlens fond (Fredrika Oarlen, nlchaelssons foud (Groash. Aug.
född Hamilton, 1~74) kr. 2,668:33. Michaelsson 1871) kr. 3,000. Till
Enligt Akad:s bestämmande, uppehällande af nyss nämnda

Otto Edbergs sttpendtef'ond kvartottsallskap.
. (Domkyrkokantur Otto Edberg' Helena Mnnlltells fond (Fröken

1921) kr 500. Till elev i solosäng Helena Munktell 19J9)kr. 15,528:75.
Doktor Ernst Fogmans dona- Till stipendier efter akademiens

t1onsfond (fru Carin '~'ogman 1907) prövning.
kr -.5,4ö~:20.Till elever och f.d. ele- Hehna l\InnkteJIs minnesfond
ver i valbhornsbläsntng. '(Donator. som önskar vara okänd,

F. Å. ~'rleb"rgs stipendiefond 1920) kr. 21,170:-. Enligt akade-
(Muaikdtr-, F A Frieberg 1902) kr. miens. fria förfogande.
5,482:ÖO. För konservatorieelever, Conrad Nordqvlsts fond (Hof-

Julius Giinthers och Eugenie kapellmästare Conrad Nordqvist,
Oluesons s1ipendlefond (fröken 1920) kr. 30,967:50. Till uppmunt-
Eugeriie Claeson, 1918)kr 28,000:-. ran och understödåt förtjänta ele
Till understöd och uppmuntran ver i kammarmusik och orkester-
å.t konservatorieelever; f. n. lif- spelning.
ränta . Norlunds fond (änkefru Lotten

Hammarlns stipendiefond (Fru Noriund), kr. 20,000.
E Hammarin, .. f Casparson, 1872, ;Ii etherwoods stipendiefond
kr. 20,000. For underst. ät kon- (Bankokomm. V. Netherwood 1867)
servatoriets elever. kr. 200. För violin- och vrolon-

Harmoniska Sällska.pets fond cellspein.
(Stockholm 1865)kr. 1,943:29. För Henriette Nlssen's stipendiefond
inköp af musikalier. (Professor Siegfried Saloman 1880)

HasselIs donation till Mazerska kr. 10.225. För underst. åt en kon-
kvartettsällskapets byggnadsfond servatorieelev.
(1894) kr. 50,380:57. Oxenstiernas foud (Frih. Hilda

Hebbes stipendiefond (K. sekre- Oxenstierna 19051kr. 10,050:-. För
ter. J Ph Hebbe 1~52)kr. 3.000. tonkonstens befrämjande.
Till befrämj. af organistutbildn. Fredrika Stenhammars stlpen-
HändeIska stipendiefonden (Prof. dlefond (gm insamling 1881) kr.

J A Josephson 1871) kr'. eoo. För 10.450, Dramatisk säng.
primavista säng o, harm. kunskap, Wilhelm och Hilma Svedboms

Johau Leonard Hölj~rs stfpen- stipendiefond (Fru Hilma Sved-
dium (Fru Julia Justina Höijer, horn 1906) kr. 40,000:-. För 1'11'-
f Westee, 1900,kapitalet öfvertäm- ver,
nadt 1904) kr. 4,180. För-studer. Sällskapets ~rusikens vänner
yngling vid Konservatorium. i Göteborg stipendiefond kr.

Carl· Kinberes 'fond (L, O. och 14,33.: 80.
Carl Kinbergs sterbhus 19t1) kr. Tamms stipendiefond och Wide·

OLSSON & ROSEN'LUND

[4774]
. Illa Bergers Legat kr. 2,500.
(Under' dir. af Ko t:s pens.inr.)

Axel Klmlunds pensionsfond kr.
69,000. (Under direktion af K. 'I'ea-
trarnes pensionsinrättnillg.) .

Carl FredrUI Lundqvists fond:
kr. 3,000. (Ujnder dir. af K. Teat-
nes pe:p.s:inr.

Kgl. Teaterns arbetares och be-
tJäntes sjuk. och bell:rafnlngs.
kassa (Frrh. G F Åkernterm 1813)
kr. 136,000. (K.Teatrarnes pensions-
kassas direktion); sjuk- och begraf.
n:shjälp samt underst. åt K. tea-
terns arbetare och betjänte.

Kgl. Teatrarnes peuslonsinrätt-
nlug kr. 4,460,000, Särsk, direk-
tion se [3013j; pens:r. '

S;ensktt teaterns donationsfond
kr, 50,000 (trllh. Kgl. Teatrarnes

pe{ts:~~s::~öns donationsfond kr.
27 800 Under direkt. för Kgl.
T~atr~rnes pens:inr.
[4775J '

Operabalettens enskilda kassa
(Siegfried Saloman och A Will.-
man 1883) kr. 40,700. Särsk. sty-
relse, se [3023J; afsedd till UlIl-
derstöd.

[4776]
A.rtisternas och litteratörernas \

penslonst"orenlng (Artister o. li~-
teratörer 1847) kr. 327/519:oe,
Särsk direktion, se l30321; pens.
till Mdriga artister och litteratö~er
samt deras änkor och omyndiga

ba~. scenl~ka artisternas under-
stödsfond kr. 110,000. Särsk. sty.
relse, se [3019}.

[4777]
l'ntlerstödsföreningen Drama-

ttska och musikaliska artt'sternas
penstonsförentne ITeaterdi;'. P.J.

SE ANNONSER
pA KARTAN'



[4777-4782J G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder.
Deland lS57). Tillg. vid 1921 års Svenska teater förbundet (stift konst. Medlemsantalet är 7G5. Se
slut omkr. kr. 39G,G80. Särsk. di- den 4 november 1894), trädde i f. Ö. under [3098}.
rektion, se [3017J; att, så långt verksamhet den 1 januari 1895.
förening:s tillg:r medg ifva, utdela Förbundets uppgift är att vid sidan
pens:r å 300 å 400 kr. årl.: hvar- om sin ekonomiska verksamhet,
jämte under rören:s förvaltn. är som gäl' ut på en spar-, sjuk-
ställd Nödhjälpsfond med kapital begrafn:shjälps- o. understödsfond
];:1'. 29,095, hvaraf räntan utgår till samt pens.ckassa, vara en central-
underst. åt nödställda artister. punkt för svensk a idkare afscenisk

[47781
Svenska publicisternas pen-

slnnskassn, underdödsförening
(1901) kr. 767,520:41. Särsk. sty-
relse, se [3034].

"-
Fonder för pensioner och understöd åt civile ämbets- och tjänstemän
och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn.

[47 81 J Civi Istatens b~~~~s~~~~t;~i~~ ~~~~~:ehd':.~g~:~~;e'~o}rä~tgsta domstolen eller
änke- O ch pupillkassa. den uppnätt 125,000 kr. Laugs pensionsfond (M:ll S E

Se [2943). Civilstatens kapital. och lif· Lang 1840 o. 1843) l/l 1922 kr.
Civilstatens änke- och pupfl.l- ränteförsäkrillgsRnstalt (Civilsta- 15,149:31. Pens:r åt 4 ogifta frun-

kassa (förutvarande Otvtlstatens ten s fullm. med af K. J\.laj:t fastst. timmer el. änkor i torftiga om-
peustoustnrättuingt l/l 1922 kr. nåd. regl. 1866, förnyadt 28 sept. ständigheter.
31,468,972:73. (Offentl. inrättn.1826, 1883)1/11922kr. 1,[-08,945:37. Att an- Linds donationsfond (Postmast.
omorganiserad 1111908.) Pensic- tingen åt deläg:s söner samla kap. Hans Lind 1889)1/11922kr. 6,166:32.
ner åt civ. ämbets- och tjänstemäns till utdeln. på en gång eller å vissa Till pens:sunderst. åt 4, högst 6
änkor och barn. Pensioneringen pä rörhand bestämda tider, el. ock åt behörvande änkor och barn efter
från kassan, däri inbegripen järn- deras hustrur o. döttrar ber:a lifr:a posttjänstemän, att utdelas helst
väl förutvarande Oivilstatens en- vid viss ålder, dock ej före 40 år. till olika för hva.rje år.
skilda änke- och pupiilfond, upp- Från och med 1900 års ing. kun- Qvidings donationsfond (v. Pre-
gick år 1922till kr. 1,0461517:63 och na nya delägare ej vinna inträde sid. i Kammarkoll. B C Qvidtng
uppehälles, förutom genom afkast- i anstalten. o.frans hustru Johanna Wilhelmina
ningen af kapitalet, genom bidrag ElIs pensiousfond (Kamrer. Carl Westman 1838)1/ll~22 kl'. 6,967:21.
af delägarne. Från kassan bestri- Gust. Ell18S9) 1/11922kr. 41,163:12. Årl. gratifikation ät änka efter otv.
das därjämte pensionsutgifterna fl Till pension. åt behöfvande änkor ämbetsman af tromans värdighet,
Civilstatens allmänna änke- och och barn efter tjänstemän i K. som aldrig tjänat inom krigsatån-
pnpillfond samt å Civflstatens pen- Generalpoststen o. Sthlms post. det.
stonsinrättnings tjänstemannarond kontor, tillhör. 4, 5 och 6 pens-a- af Tunelds donationsfond (Stats-
(se nedan). klasserna i pens:sinrättn:s regl. el komm. CE af Tuneld 1861) 1/11922

fivilstatens allmänna änke- och motsvar. klasser :l b.lif'vande rcgl. kl'. 69,224:16. Disp. för Civilstatens
pnpiIlfond. (Offentl. inrättn. 1798). Elstedtskn pensIonsfonden(stift. änke. o. pupillkassas behof.
Pens:r åt eiv. ämbets- och tjänste- 1857afen ämbetsman.Irvilken anh. Törnqvists donationsfond (Kam-
mäns i fattigdorn ettert. änkor o. få vara okänd) lJll~)22kr.ti,98'3; 97. rern i Kammarkol l. C 'I'örnqvtst
barn; ansökningar till nya pens:r Afkastn:n användes till underst. 1861) l/l 1922 kr. 36,915: 62. Disp.
emottagas icke. ät civ, ämbets- o. tjänstemäns be- för Ctvtlste.tens änke- o. pupill-

Civilstatens pensionsinrättnings höfvande änkor, med företräde för kassas belrot.
tjänstelllannafond. (Offentl. in- dem, som äga flera minderåriga Genom näd. bref31/s1866 är be-
rätt.n.1826). Pens:r åt ctv. ämbets- barn, äfvensom föräldralösa oför- stämdt, att sistnämnda.två fonder
o. tjänstemän vid fyllda 60 (55) år. sörjda barn af samrna samhälls- skola utgöra grundfond för Civil-

klass. statens kapital- o. lifförsäkrings-
Fileenska donationsfonderna anstalt [se ofvan].

(Kommerser. P Ftleeu 1822)1/11922
Under civilstatens änke- och pu- kr. 211,2'72:il. Pens:r och gratifik:r

pillkassas förvaltning äro ställda ~t fattiga eiv. ämbets-o. tjänstemän,
nedannämnda fonder ID. m. äfvensom åt deras efterI. änkor och
.. von Beskows pensionsfond barlJ; pt-öf'n.s rä.tt tiUk. K. Maj-t.

(Ofv.kam.junk. frih. B v Beskow Gllfva af en gammal tjänste.
o. hans hustru :M v Beskow, f af man (en gammal tjänsteman 1830)
Wåhlberg,1864) 1/11922kr. 6,692:59. '11 1922kr. 327,081:81. Försörjrus-
2:ne pens:r f. ämbetsmäns änkor hus för eiv. ämbets- o, tjänsten~ä.ns
eller oförsörjda döttrar. i fattigdom efterl. änkor och min.

Bounedal-\Vallmarkska fouden deräriga barn.
(f. d. Kammarrådet .J J\f Bonnedal Kgl. Göta hof rätts pensions.
o. hans hustru Hilda Carolina An- fond (K. J\faj:t och Göta hofrätt
torria Bonnedal, f Wallmark, 1867 1831) l/l 1922kr. 1,;,490:71. Pens:r
och 1876). 1111922 kr. 23,883:44. åt i fattigdom efter-l. änkor o. barn
Tre pens:r till lika belopp att efter ärnbets- och tjänstemän inom
företrädesvis tillfalla änkor och Göta hofrätt.
barn efter i mindre goda ekono- Haakska donationen (v. Presid.
miska omständigheter aflidne ärn.· lIJ Haak 1831)I/I 1822kr. 43,803:70.
bets- och tjänstemän iKungl. Harn- Pensa' åt civ. ämbets- och tjänste-
markol.legtum. mäns änkor och barn. Disponeras

Jurfs doktor II Caval'lts dona- rör Civilstatens änke. o. ·pupill.
t lonsfond (.Jur. ]J:!' H Cavalli 191') kassas behof.
'11 1922kr. 114,SI3:03. Till under- Isbergs pensionsfond (Presid. i
stöd åt fattiga änkor och barn ef- Svea hofr. C E Isberg 1864)1/11922
teraflidnaistatenstjänstanställda kr. 50,207:25. Pene:r åt änkor el.
ci vila ämbets- eller tjänstemän oförsörjda döttrar samt till upp.
med företräde för personer, födda. _fostringshjälp åt söner efter leda,·

IX.

JONKOPINGS JlJRIDISKA

[4782J
statens Jnrllvägars änke- o.

pupillkassa (Staten 1872); vid 1921
års slut kr. 39,889,371:23. Pensio
nering af atl:e delägares änkor o.
barn.

Oscar orh Maria \Viklanders
unde •.stödsfond. (0fverkontrollör
O W Wiklander 1913)kr. 106,945:15
vid 1921 ars slut. Dir. för stat.
järnv. änke- o. pupillkassa, SEl
[2948], underst. till i behofvarande
i Stocnholm mantalsskrifna änkor
och oförsörjda döttrar efter aflidna
delägare i stat. järnv. änke- o.
pupillkassa.

F'räuekelsk« donationsfonden
(Maskindir. E Fränekel 1873) kr.
2,000. Dir. för Statens järnvä-
gars änke- och pupillkassa. se
[2948J; underst. till 2:e ur Sta.tens
järnvägars änke- och pupillkassa
pens. änkor.

Sandbergs fond (Ingenjör och
fru O P Sandberg 1886) kr. 2,000.
Dir. för Stat. järn v. änke- o. pn-
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