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Jernvagens entreprenör sedan 1875. 

Post- o. Telegrafadress: Expressbyran. 

Innehafvare : A. Björken stam. 

Exp~*essOiyram hemsänder genom kontrakt med 

Kongl. Styrelsen för Stateiis Jei-nviigstrafik, till adressater 

inom hufvudstaden, allt till Stockholin ankommande ngods. 

Exj~ressbyrdm hemsänder likaså Fraktgods till 

alla, som derom göra anmalan å Expressbyrån, eller ställer 

godset till Expressbyrån för vidare befordran till adressaten. 

Expressbyrcin v&kstaller Flyttningar såval inom 

hufvudstaden som till och från landsorteii pr  jernväg eller 

511gbAt. 

Cppgör billiga frakter m. ni. 

ExpressBy~*ci~ ombesörjer Förtiillningar, Spedi- 
tions- och Koiizinissionsuppdr~g. 

Utdelar CirkulXr, Tidskrifter m. m. saint åtager sig 

dessutom alla uppdrag, som iiied en dylik affär kau förenas. 



K o n t o r e t :  Stall &För råd :  

Öppet: Öppet : 

laela dageni kl. 51-2, 4-6 ( d R  kontoret ar 

(Soii~riiareii 9-3). 
stangdt torde or- 
der leriiuas hit). 

Telefo~t : Telefon: 

43 39. 43 48. 

Kontor : 

Stall och Förrad: 

O 

Atager sig: 

Renhiillning af Gator och Gardar, 
Rengöring a f  Kallare och Vindskontor 

samt verkställer alla slags arbetskörslor. 

Xloakskopoa: och Soptunnor p& lager. 

Allt tiTI b i l l i ga  pr i se l*!  

Bolaget 7~ar  f. n. c:n ,500 ege~zdo.~iza~, fu~zttonz Ko+zgl. 
,Vqj:ts w 7 2  Krolzn+zs, h?.nclniz p ~ r i s ~ n  1;t~zgzc~ bel@JL~zns ~lzycket billiga. 

Ordentligt och punkligt arbete! 



B~st f i l ln i~~gal*  å alla sorters Herr- och Gossklader utföras 
skyildxaint och viii till billigaste priser. 

OB S.! IIIodernt snitt! 
Stol-t och ~iilsor-temdt lagel. q/' ud1 gj0.i-dn brittse ,&~cc%s- 

kltidai~ saso111 Helkostymer, ~fverrockar, Reskappor, vatteritätw 
Regnkappor samt Hattar, Paraplyer, Gummigaloscher och Triko- 
tage för Hersar till alla och billigaste priser. 

GossllcZUdei* ifrån 8 års till alla åldrar. 
Filial i saiiiina ewendoin iii på gården för 

Ap1r>e- .~lcZ&de~, gr6fi.e ~egm7cIädar s amt Hästtt%clcem, 
Filta?= och RegmtiJckeia in. ni. till billigaste fabrikspriser. 



P 5 $1 Stockholm. 

Allm. Telef. 

C .  Wilh. Aspengrén, F ~ j r e s t å n d a r e .  
Södra spirvagen passerar fabriken. . I 

hz 

(White fS4itar Line]. 

Befordran till Amerika erbjudes ined denna linie iiti såval 1:sta och 2:dra 
som 3:dje klass. Afgångstid fran Göteborg hvarje Fredag. Liiiiens nya jätte- 

ångare BeuBonie och WaJestic WO de snabbaste passagerarefartyg som 
finnas. Den forstnainde har neniligen gjort ofrerresan från Qneenstonn till 
New-York på 5 dagar 16 tiriimar och 5 inin. och den sistnanide på 5 dagar l 8  
timmar och 8 min. Karniare angående resan meddelas af 

C. W.  HuZZströwa i Göteborg, samt å: 

Hvita Stjernliniens kontor, 
Drakens grand N:o 4, i Stockholm. 

Post- och tebegrccfadresn: Hvita  S t j  e r n l i n i e n  Stockholni. 

Allm. telefon N:o 692. 



Kl 
a, 

MessingsrnanufakIturia,rtik1ar 
Kopparplåt, Bleckpiåt, Aiitimonium Rcgulus, 
Koppartråd, Babbits-Metall, Zink, Deglar, 
Koppar- Garad, Zinkplåt, Skeppsmetall, 
Mopparbult, Zinkspik, Fosf'orbronstr?id, Magnesium, Vismut, 
Kopparspik, beilal!bult, Klinkringar, 

Nickelanoder, Salmiac, 

Kopparbrickor, Åskledarespetsar, Svafvelsyra, Saltsyra, 
Kopparbottnar, Askledarelinor, Stearinolja, Wienerkalk, 

Nysilfvertriid, Delta-Metall, 

Kopparrör, Pinsbachsplit, Jernduk, Glaspulver, Slaglod, 
Messingstråd, Aluminiu igter, Vågar, Balanser, MAI karl, 

Messingsrör, Zinkbult, Spik, Klinkringar, K81-& Stafplåtar, 

Messingsduk, Staniol, mergel, Smergeiduk,Smergelpapper, 

* 
clqelis lbgsta ~lotel.inyar nzedcleias pr O N -  

gbclzcle du jo?filry?2 ilzgar- i~2yu on2 pm-tikoy. 

Post- 0~11 Selegrafadress : Metallbolaget. 
Telefo~iadress: Allni. 80 80. Bell 128. 

Ri l ; s f e l~ jou  : 492. 
Kontor och Lager: Stora Nygatan 20. 

F ö r s a l j n i t ~ g s / o k a l e r :  
212 Stora Nygatan 20. 63 Regeringsgatan 63. 

S T O C K H O L M .  



Master-Sam uedsgatan 19, n. b. 
andra huset från R,egeringsgataii. 

Behandling med 

Hassage, Sj ukgymnastik, Xlekt,rPcit;et. 
Öppet fdtn medlet af September till medlet af 

för He1-l-al-: lil. 8-10 f. m., '/23-5 e. ni.; 
för Dnnôe,-: 1c1. 11-1 midd. 

Specialbehandling af ryggradssnedheter hos flickor k1.1126-1 - 7  e. m. 

Masxage afven på andra tider enligt öfverenskommelxe, 

Afgift för Massage: 1 h 2 kr. pr séance; Sjukgymnastik 25 kr. pr 
månad, 80 kr. pr 4 månader och 100 kr. pr siisong; Elektricitet 1 kr. 
pr s6ance. 

Konsultanter vid Institutet: 

Dr S. v. Hofsten, Dr E. S. Perman, 
för inre sjukdoaaar. fór kirzcrgiskn ah-ommor. 

Institutet är beqvämt beläget på nedra botten och består af ett 
rum för konsultation och elektricitetsbehandling, en sal för sjixkgymna- 
stik, tvenne rum för massage och dessutom en tidnings- och lasesalong. 

Som Institutet ej ar beraknadt för något särdeles stort antal pa- 
tienter, så erbjuder det derigenom den fördelen, att en så mycket nog- 
grannare omsorg kan egnas åt hvarje särskild patient. 

Bland sjukdomar, som vid Institutet företrädesvis behandlas äro: 
allmän och partiel svaghet och förlamningar; allmun blodbrist (afven 
blodbrist i hjernan) ; rubbningar i bZodcirkulatio~zen; otiZl~ackli,g utbildning 
af bröstkorgen (anlag till lungsot); svagghet i lzcngor~zas cerksamhet; oord- 
9zigzgar i hjertverksam7teten; oordningar i ~.izatsmultni~z.qsorgune~lze (dys- 
pepsi, kronisk mag- och tarmkatarr, kronisk förstoppning och diarrhk,; 
~hezcmatiska afectioner; Zedvricknin,g och följder derzhtccf; senförstrack- 
ning; lec7styfhet; nervverk i olika delar af kroppen; nervsvaghet; Rygg- 
rads7cröl~ningar samt wzissbiZd9zing i extrerniteterne; tissa fall af sömn- 
Iiishet m. m. 

Beliandling i patientens hem utföres afven. 

Prof. Dr A. G. Berglind. Dr E. A, Enblad. 



(öppnad 1875) 

S t o c k h o l m ,  
66 Vesterlihnggatan 66, 2 tr. 

Allm. telefon 23 22. 

4Iottagningsticl: 10-2 ocli 4-5. 

Rattsegångar utföras vid öfver- och underdonistolar i 
Stockholm och landsorten; kontrakter, testament>en och 
andra laga handlingar uppsättas, inlemnas till och bevakas 
hos vederbörande myndiglieter; arfskiften och boutredningar 
verkställas jeinte alla andra slag juridiska uppdrag, afveil 
inliasseringar. 

Rad och upplysningar, begärda i bref ined åtföljande 
5 ]<r., lemnas skriftligen med omgående. 

Konsultationspris: 2 kr. för svar å inuntlig förfrågan, 
5 lir. oin riittshandliiigar genomgås. 

För inlemnande och bevakande af handlingar i öfver- 
]-ätter, departementer m. m. beräknas 15 kr. i konimissions- 
arvode. 

:\t affärsmän lemnas afven juridiskt biträde mot visst 
arvode pr  år. 

v. Hiiradshöfding och e. o. Hofrtittsizotarie* 

Post- och Telegrafadress : Stockholm. 

OBS. Som jemval vice Häradshöfding G. WoZZemius 
arbetar b y r h ,  triiffa rättssökande alltid en jiirist der- 
städes under mottagning~t~ideri. 



(etablerad 186 7). 

Auditör CARL v. HFLLRERG, S?ackholm, 
13  Storkyrkohrinken 13 (Thiiles hus). 

Persoiilig mottagningstid: kl. 10-11 f. m.; 2-3 e. in. 

Kontorstid: kl. 10 f. in.-3 e. iri. 

Ombesörj er 

riittegangar och inkasseringar 

siival i Sverige som Utlandet, sanit utreder 

sterbhus ocli komkarser m. in. 

Obs.! Tyska och Franska språken talas. 

Post- och telegrafadress: Stockholm. 

Bell Telefon N:o 306. Allm. Bol. N:o 26 48. 



21 Lilla Vattugatan 21, 15 Fredsgatan 15, 16 Brahegatan 16. 
Största lager af de förnämsta franska ocli engelska Parfymerier. 
Eaii de Cologne Royale, ar  kand fön siil rika och friska vällukt. 
Eau de Cologne p% halfbiiteljer fran 1 kr. till Iiögre priser. 
Parfymer: Liljekonvalj, Essbouqiiet, Heliotrope, Linnéa in. fl. 
r 1  o Ival, alla sorter, såviil dussinvis för 60 öre, som efter vigt fran 60 öre pr 

kilo till liögre priser efter qvalité. 
Transparent-Tv%l rekommenderas för sin godhet. 
Amykos-Aseptin 50 öre fiaslran och 90 öre litern. 
Doktor Larsons Tandpulver och Tandtinktur. 
Cold-cream, Odaline, Röksprit, Rökband, Märk- &Skrifbläck,BlsnksvXrta. 
Tand-, Nagel-, R,ak-, Hår- och Klldesborstar. 
lomma flaskor fås fylda med parfymer och Eau de Cologne fijr godt pris 

vid fabriken 21 Lilla Vattugatan. 
Vid köp f ö r  10 k r o n o r  lemnas 1 kroma r a b a t t .  

A7lmnnn.a Tel(j17on 48 57. A. G. W I R E N .  



(Etablerad 1876). 

Notarien 

Utförande af r%tilegaiigar och iiikesseriiigaï. 
Obs.! Giirskild afdeliiing för s. Ii. Of~errattssaker. 
Utredriiiig af sterbhus ocli konkurser; koii- 

kursbe~akningar; förinögeriliets-PGr~~altningar ; 
egendomsförsäljningar och b~teii ,  iii. nl. 

iIippsg,ttnude, inlomiiande ocli bevalaai~tle 
af boupptecBningar, arfsliifteii, testamenten, 
äkteiiskapsföörord, lioiitral<ter, m. fl. legala liarid- 
lingar. 

Utverkaiide af liaiidel~rätt~, patenträtt, svensk 
medb~rgarrat~t, registrering af varumärken m. in. 

Koiisultationer friin 2 kr. Billig taxa. 
Iiontor: Predsgataii 22, 2 t .  Personlig 

inottagiiingstid lil. 12-1. Kontorstid kl. 10-3 
Ir. och 5 - Q .  

Allm. Telefon N:o 43 22. 

Adress: STOCXHOLlal&C. 



Etablerad 1668. 

E l o m s t e r i a h r i k a n t ,  
p [P{3) d ?#i 7 Hamngatan 7, 

vaxter till vaser och bordspryd- 
nader samt dekorerande af fest- 
lokaler ombesories smakfullt 

rekoromenderar sitt stora 
rikhaltiga lager af alla slags 

förarbetade 

Artificiella Blommor 
Iför damtoiletten. buketter och 

och billigt. 

ransar & Buketter 
till begrafningar, i stort urval 

till fabrikspris. 

Obs. Reparationer verkställas skyndsamt och billigt. 
Allt t i l l  laga, men best a m  da  priser. 

Vid partiliaiidel stor rabatt. 
p. - -- 

(i röda askar) 
hos de flesta handlande 

i Stockholm och i landsorten. 

Eii gros hos Adolph Lemon, 
45 Hästersamuelsgatan 45, 

STOCKHOLX. 



(etabl. 1870), 

40 Basagatam, 11. b. t. V., Stockholm. 

Rattegångar. Iiiliasseringar. Arfskiften och Testamenten. 
Sterbhus- och Konkurs-utrediingar. Köp, byte och förs51,j- 
ning af Stads- och Landtegendoniar, Grufvor ni. m. Han- 
delsrättighet och svei~slz: medborgarerätt för utlaiidingar. 
Inteckningars och aiidra värdehandlingars placerande. Måls 
bevakande och handlingars inleinnaiide till harvarande Em- 
hetsverk. Allt mot de mest billiga arfvodesbertikningai- 

a na. eller l-iälften mot hvad aiidra Affarsbyråer beï"k 
A111n. Tel$ 74 16. 

JURIDISK AFFAR = och  I N K A S S O B Y R A .  
Rättegångar. 1 Telefon N:o 27 32. I Arfskiften, 

Inkasseringar. Kontorstid 10-4. 

l Testamenten. 
Ernottagningstid 10-11, 2-4. 

Konkurser. Referenser i Stockholm: Äktenskapsförord, 

Kon trakter 
och andra 

legala handlingar. 

Ferm expedition. 

H r  f. Kamrerareil ocli Ridd. M. Ud- Boi~ppteckningar. 1 
Sterbhus- 

utredningar. 

Billigt arvode. 

Hr Kamreraren ,J. TV. Blonzéfz. 

Referenser i landsorten : 
H r  Kronofogden, u. Haradshofdingen 

A. TT7elli~z. Tvickelby, Oland. 



St ockrholm. 
Kontor och Upplag: 

Norra Blasieholashamnen 7 
(hörnet af Nya Teatergatan). 

Bell Telefon N:r 139. 
! Rikstelefon 346. 

, Allm. Telefon N:r 75 96. 

* T ~ m g e r  ed?: 

HOGANAS S T E N K O L S - B O L A G S  
eldfasta sten, saltglacerade Lerrör & Lerk%rl ni. ni. 

SXANSKA CEMENT-AILTIE-BOLAGETS 
Lomma Portland Cement och Victoria golfplattor. 

Reservdelar till ADRIANGE PI_IAa'T C:o 
"Rzcc7ce?je" BZcCtter- och S7cörcZernccskiner. 

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

- 

Linfrakakor, Rapskakor, Solrosfriikakor och andra kraftfoderämnen. 
TOMLINSON RA~YWARDS GLYCERIN-BAD,) 

TOMLINSON & C::? r SMÖRPULVERN . 
OSTLOPE.  SMOR-  OCH OSTFARG.  

BOWICKS' RESTORINE OCH LACTINA. 
YASELIX OCH ORIGINAL CAKBOLINE111X. 

Munksjö Asfalt-takpapp och Förhydningspapp. 

V U L C A N O L J A  OCH BOMOLJA.  
- -  

ASoFAmA, Rysk S4i.izeraZ-maskinoGja. 

GIPS, RODFARG, TAKSPANSOLJA, ASFALT-TJARA 
och andra bestrykningsoljor, m. m. 



Etableradt 1867. 

Rad- och Gsmnastikanstalter. 
V 

Stor8 BaF'lhuset vid i7fali~)2to?*gsgata1i2) ingang :  Jakobsgatan 16. 
Telefon: Bell 704. Alliniinna 73 SO. 
Slturebadet vid S'tzcregatnn 4. 
Telefon: Bell 705. Allm%nna 73 66. 

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

d,*lige?a serveras  R ic 300,000 bad.  
Romersk-Turkiska bad, för herrar 7-10 f. m., 12-4 

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

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

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

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

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

bad, Kli- och Maltbad, utmärkta Gyttjebad, fullständig E~eztsnacher- 
behandligzg, kolsyrade Nauheimerbad m. m. 

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

Bad i hemmet hemsändas och afherntas efter beställning på 
kontoret till billigt pris. 

3iÖbZerucZe rum för sjuklingar finnas inom Badhuset vid 
Malmtorgsgatan. 

Läkare träffas clagligen för konsult~tioil vid något af badhusen. 
Badtaxa utdelas på badhuskoiltoren. Stor prismoderation vid 

längre abonnement. 
Abonneme.lztskortelzztsorten gulla vid b6cZa badhusen. 

Mekanisk-Gymnastiska Institutet 
efter D:r G. Zanders metod 

i Radhuset vid Stzwegatan. 4. Telefon: Allniiinna 59 97.  
Öppet från 1 Okt. till 15 Maj, för Herrar kl. 7,ao-10 f. m. och 

2,30-4,30 e. m., för Damer kl. 11-1 middagen. 
Afgift för hel säsong ('i1/, månad) 80 kr., tre månader 50 kr., en 

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

citetsbehandling. 
För svag ekolungdoni ges särskild utvecklingsgymnastik till billi- 

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





Tillverkning och försäljning a f :  

Hamburger Bryggeriet, 
Surbrunnsgatan 52. 

Speeialitet : 

PiHsener-Bier .  
F; 
41 Nurnbergs Bryggeri,  
k 

W 
Maria Högbergsgata 43. 

O 
:Q 
t,a Specialitet: 

D 
d '", 
6 Bayerskt 6 1  och Erlanger-Bier. c 

1.i M 
Neumiillers Bryggeri, k 

Ostgötagatan 30. 

i! Specialitet : 

P 
O 
H 

Iskallardricka. C 
0 

w Y 
Grönvalls Bryggeri, D 

r 4  Luntmakaregatan 18. B 
Speeialitet : B; 

Y 
O vega- 6 1 ,  Pilsnerdricka, ~ x ~ o r t -  6 1 .  0 
Ri 1 

Riehls Bryggeri, 
Prestgårdsgatan 8. 

Specialitet : 

Bayerskt Öl. 
2 



I6 & 18 Folkiingagatan 16 W 18. 
Fabrik för tillverkning af Angmnskiner, Arbetsmaskiner 

och Verktyg, Elektriska Apparater och Instrument 

Innehafvare af Agenturen i Sverige och Norge för 

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

Apparater och Instrument för Elektris7c Belysning, 
Kraftöfverföring och andra ändamål. 

Försa'jer från lager Siemens & Halskes GZödZam- 
por ,  hvilka genom sin hållbarhet och den mindre 
strömstyrka de erfordra jemförda med andra glödlampor, 
äro de basta i marknaden förekommande. 

Tillverkar hastigt gående Ångmaslciner, speoielt kon- 
struerade för drifvande af dynamoelektriska n~askin- 
fläktar, centrifugalpumpar m. m. 

Verkställer Gas- ,  Vatten- och Afloppsledningar 
samt levererar och uppsätter Elelctriska och andra 
Ringledningar.  

Kostnadsförslag och öfriga upplysningar lemnas på begäran. 
Rikstelefon 614. Allm. Telefon N:o 35 60. 

Gas- & Vattenledningsaffaren, 
Folkungagatan Ko 24. 

Allm. Telefori N:o 37 77. 



16 & X8 Folkungagatan 16 & 18. 

Tillverkar och försiiljer 

för tillverkning af alla sorters Triciotarbeten. 

Dessa maskiner äro enligt Lamb's systein, men med 
en del väsentliga förbattringar, hvilka patenterats i såväl 
Sverige som utlandet. 

Dessa förbattringar afse att fortare än hittills kunna 
inlära arbetet å maskinen äfvensom att kunna på densamma 
tillverka större mångfald af olika artiklar än på maskiner 
af äldre konstruktion. 

Maskinerna äro tillverkade af uteslutande Svensk ma- 
teriel, och kunna alltså garanteras vara af den största 
möjliga hållbarhet. 

Genonl begagnande af Mönsterskifvor, som levereras 
med hvarje niaskin, ar hvem som helst i tillfälle att kunna 
tillverka snart sagdt alla sorters sGväl klädesplagg som 
andra artiklar efter endast nhgra timmars öfning. 



e. o. Notarie i Svea Hofratt, t. f. Notarius Publieus, 

Oscar Almqvists eftertradare. 
Rätteggngar, inkasseringar, utredningar, kon- 

sultationer, uppsättande af handlingar, jemte alla 

de förrättningar, som enligt lag tillkomma No- 

tarius Publicus. 

Kont  or :  19 M&lartorget. 
Personlig mottagningstid 9-10, 2-3. Kontorstid 9-5. 

-- -- -- 

55 Drot tninggat~~z 55. 

Lager af Akta Utlindska Viner och Spirituosa. 
Allrn. Telefon 50 89. 



Kirurgisk Ins%rumentmakare, 

Forsta priset: Stora Silfvermedaljen, Stockholm 1886. Andra priset: Mindre 
Silfvernaedal~en, Stockhol*?% 1886. Silfi.e+~r~ednlj, Antwerpen 1885. 

Förfärclignr ocli håller ständigt lager af alla slags ortopediska bandager 
och kirurgiska instrzcmenter, sasom: 

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

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

Specialitet: Bandage. 
Post- och Telegrafadress endast: G. L. JAGOBY, Stockholm. 

Xepccvationer tctf6saus skTjndsamt. 
Telefonnummer 49 39. 

g S T O C K H  
c, 

g VOlsorteradt lager 
bn a 
G g t$?ecialit&: Svenska arbeten 
C 4 

som andra 

O h M. th 
z % 
F o 

l af jernvaror. G CC 
P från såväl Eskilstuna , r. 

orter. 2 
Y P, 

Saïskildt frainhålles 

Möbel- och Byggnadsbeslag, 

Verktyg, Husgerad, Saxar, Knifvar, Selbeslag, Y 8 
sanit Gjutgods från Hinsqvarna. 



Kontor : 

Drakens grand 1Wo 4, 
(2:dra porten från Slieppsbron). 

In- och Utvexling 
af 

Utlandskt mynt. 
Partilager af 

Cigarrer, Cigarretter, Tandstickor m. m. 
Allm. telefon 692. 

Obs! Ensam innehafvare: 

v. YaradshöFdclinaen 'C C. A. Yycander, 
Ombud för Stockholms och Giiteborga Köpmanna-Föreningar, 

STOCKHOLM, 
Storkyrkohrinken 9. 

Rikstelefon. Allm. N:o 80 40. 



och 
1111 

Stora  Nygatan  N:o 5, 2 tr. 

Verkställer renslirifning, öfversättnii~g, riind- 

skrift, kopiering af kartor 111. m. 

AXEL PETTERBONS 
Likkistfabrik och Begrafningsbyrå, 

32 A clGJ-ötgataii 32 1%. 
Telefon N:o 31 79. 

Ombesörjer allt som tillhör begrafningar fort och billigt. 

Lager af välgjorda 
Ek- och Fiirixkistor, Svepningar, Svepningsartiklar 

m. m., allt till fabrikspris. 
Ordres från landsorten expedieras med första lägenhet. 



Gas- & Vattenledningsentreprenor, 
Kontor och Verkstad: 

Stockholm, Hamngatan N:o 6. 
Telefon N:o 48 29. 

Verkställer uppsättningar och reparationer af ingymaskiner, Axel- 
ledninga,r, Snällpressar, Lokomobilmaskiner och Tröskverk, samt 
förfärdigar: Excenterpressar och gröfre Saxar för jern- och plåtarbeten. 
Jernsängar af flere modeller. Skepps- och Byggnadssmiden af alla 
slag. Svartsmiden, såväl Jern som Stal. Möbelvagnar, Drag- och 
Skeppskarror af Jern. Gas-, Vatten-, Ring-, Aflopps- och Värme- 
ledningar samt tillverkar Lysapparater för gas. 

Post- och Telegrafadress: Paulus Mrenngren, Stockholm. 



Lilla Nygatan 27. 
(Kl. 10-4). 

Brand- och dyrkfria förvaringsrum. 
Intyg: 

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

Stoc1;holm den 1 3  Nov. 1890. 
Ludvig Hedin, A. G .  Siillström, 

Stadsarkitekt. IIur- och Byggmästare.)) 

Ut7z;yr: Kassafack (tillgängliga kl. '/,lo-4): 
Afvif t  pr år  20, 2.5 och 35 kr. efter storleken. 

~Wottager:  a) Slutna depositioner, sasom skrin, paket etc., under 1;s 
eller forseglzng. 
Afqift pr dr: intill 2 TcuT>iTcfots rymd 5 kr .  

b) Öppna depositioner af vardepapper med skyldighet f o r  
Notariatafdelr~ingen att uppbara rantor, inkassera kuponger, 
förnya inteckningar nz. m. d. 
Afgift pr &r: 50 öre för 2,000 Icr. af värdet 

c) for  ,forvaltning Arfs-, Förmyndare- och Donationsmedel 
samt utbetalar afkastningen deraf enligt erhållna foreskrf ter .  

Upprattar och granskar: Äktenskapsförord, Testamenten, Gåfvobref 
och andra legala handlingar, afsedda at t  hos Notariatafdelningen 
deponeras. 

Afgift för en gång för förvaring af testamenten 25 kr.  

Ombesörjer: Inköp och forsäljning af  värdepapper. 
O B S . !  Såsom bekant ar komma, enligt lag, de till förvaring 

lemnade värdena aldrig att ingå i Bankens status. Fastan 
Banken genom sin Notariatafdelning vårdar dem, förblifva 
de alltid deponentens egendom. 

O B S.! Utförligare beskrgning sändes på  begäran franko.  



Rot mot ömma fötter och kartnaglar 
å fingrar finnes i S. Hagerlöfs sedan 15 &r väl- 
klnda Siibversiv for liktornar, kylknolar, kart- och 
invaxta naglar a l kr. a l: 50 pr storre burk, med 
anvisning Öch aftryck af en m&gd till S. Hagerlöf 
gifna intyg, deraf flera äro utfärdade 1-3 år efter 
a t t  intygsgifvarne befriat sig från ända till 40 b, 50 

,ka å,kommor, hvilket till fullo torde visa, a t t  de flesta a< 
m o r  knnna med detta medel fiillkomligt borttagas. Dessutom ka 

ing på många muntliga rekommendationer, deraf äfven af framstående Hrr  Läkare 
och Kirurger, som dels ujelfva anvandtoSubversivet och dels sett  flera personer an- 
vända det  samma, afven å kartnaglar a fingrar, med i allo gynsamt resultat. 

Som menniskor ofta höras klaga öfver ömma fötter och liktornar Nark! och a t t  för liktornar icke finnes något botemedel, och då  många 
förgafves anlitat utbjudna medel samt afven i tidningarna ofta talas om ömma lik- 
tornar och e j  sällan dödsfall förekomma genom liktornars och inväxta naglars skar- 
ning. så, för att garantera att så val intygsgifvarne som flera af härvarande 
tidningar icke utan fullt skäl rekommenderat ofvan namda Subversiv. hvilket icke 
-. i likhet med de flesta s. k. liktornsmedel - skadar den friska huden, som deraf 
beröres, men ar icke desto mindre verksamt mot förenamda m. fl. åkommor, erhåller 
den, som kan bevisa, a t t  de t  samma, anvandt enligt anvisningen, icke lian upplösa 
liktornar, invaxta naglar och kartnaglar, Femhundra (500) kroiior af säljaren i 
n r  10 Klare Vesbra Hyrkogata. 

Mottagningstid för behandling af och råd för dylika åkommor söknedagar kl. 
':29-?,'2'3. OBS. Sarskildt mottagningsrum för Damer. 

Order till S. Hngerlöf, Stockholm, utföras mot postförskott eller efterkraf, 
men endast å 1: 50:s burkar, då mindre &n 25 st. burkar reqvireras. Återförsiiljare 
erhålla god rabatt. Se annonsen å följande sida. 

Se har rekommendationer for S. Haserlöfs Subv'ersiv af följande tidningar: 
DS. Hngerlöfs Subversiv för likt;rnar, inväxta naglar och kartnaglar med flera 

clylika obehagligheter har länge och mycket annonserats i denna och andra tidningar. 
Redaktionen har från flera olika håll, af läkare och patienter, erfarit a t t  HrHagerlöfs 
Subversiv verkligen håller hvad annonserna utlofva, hvadan de t  a r  oss e t t  noje a t t  
fasta den i fingrar och tår lidande allmänhetens uppmärksamhet på det  samma.D 

(Dagens Nyheter.) 
nBot niot kartnaglar m. m. a r  uppfunnen af Hr S. Hagerlöf, och lakemedlet 

har fått  namn af Subversiv. Hvad vi kunna om detta medel intyga ar, a t t  en Flicka, 
som, besvarad af flere fula kartnaglar på ena handen, af Hr Hagerlöf för några må- 
nader sedan fördes t i l l  oss på vår byrå, befans vid ett  nyligen förnyadt besök hafva 
förlorat två af dessa, hvilka ersatts med vanliga naglar, under de t  de  andra två syntes 
stadda på  öfverging till e t t  battre. Att Hr  Hagerlöfs konst afven stracker sig till utro- 
tande af annat ondt an kartnaglar synes af en annons på  annat ställe i dagens nummer. 
Vi fasta gerna uppmärksamheten vid sådant som detta, hvaraf menniskor kunna hafva 
nytta, men icke någon skada, helst. åtskillige läkare för oss uppgifvits vilja lemna 
muntliga vitsord om läkemedlets anda måls enlig het.^ (Nyn Dagligt Allehanda.) 

 bot mot kartnaglar m. m. Ett  sådant botemedel lär vara uppfunnet af Hr  
S. Hagerlöf. Då vi hört  många fördelaktiga omdömen om detta botemedel, som er- 
hållit namnet Siibversiv, vilja vi for allmänhetens skull gerna fästa uppmärksam- 
heten på  det  samma, helst åtskilliga läkare för oss uppgifvits vilja lemna muntliga 
vitsord om läkemedlets ändamålsenlighet. Vi hanvisa till annonsen å annat ställe i 
 tidningen.^ (Aftonbladet.) 

Se har e t t  transsnmt af annonsen, till hvilken Aftonbladet enligt ofvan hänvisar: 
Undertecknade, som anvandt S. Hagerlöfs  subversiv för Liktornarn, hafva 

funnit de t  samma verksamt för åkommor äfven af svåraste beskaffenhet, såsom lik- 
tornar under fötterna och under naglarna samt inviixta naglar, kartnaglar och kyl-  
knölar, och hafva liktornarne med detta medel fullkomligt upplösts, utan a t t  de t  
samma det ringaste skadligt inverkat på  det friska skinnet, hvarför vi rekommendera 
~Subversivetn för hvar och en, som kan behöfva använda de t  samma. Dessutom 
kunna vi namna, a t t  S. Hagerlöf på e t t  praktiskt sa t t  tillhandagår med afskalning af 
d e  upplösta hårdnaderna. Stockholm och Aftonbladets tryckeri den 18 Sept. 1879. 
Axel Weiss. W. L. Sjösten. C. O. Fredlund. Gustaf Dahlberg. Th. Byström. G .  Fredlund. 



Födelsemä~ken,  finnar, fräknar,  vdrtor, ky la  i amsigte, händer 
eller fötter, hudutslag, samt hd)+ets aflallande kunna botas a f  S. Ha-  
gerlöf; äfven gamla kylskador botas. 

För a t t  visa a t t  kylan inverkar skadligt, icke allenast genom värk i hufviid, händer eller 
fiitter med hetta och uppsvaldt ansigte, så väl vid förtärandet af vissa maträtter som dricksvaror 
eller ombyte af kall och varm luft, nied röd- eller rödblå n%sa, kinder eller öron, och för kyla 
eller sol ömtålig, fnasslig, fraknig, finnig eller briinfläckig hud, utan är skadlig för ögonen, 
afven då ansigtet a r  blekt och huden fin, sh se hiir nedan e t t  par af de många tusendes lidande, 
med blekt och påsigt ansigte och sjukt ikring ögonen. Se har några vitsord! 

Då undertecknads ögon varit  ömtåliga för sol, rarme, blåst och kyla, anlitade jag derför 
läkare, för tre å r  sedan, hvilka a t t  börja med delvis ryckte u t  biren ur ögonlocken samt sedan 
skar bort så mycket af alla fyra ögonloeken, a t t  ögoiiliårsrötterna 'Jlefvo bortskurna, och då någon 
förhiittring deraf ej följde, klök-o de båda öfre ögonlocken, med det resultat a t t  efter stygnen der 
de s!dde ihop ögonlocken, bildade sig större röda knölar, hvilka ännu äro qvar, ändock jag i 
allmänhet f å t t  dem brlnda tre gånger i reckaii under dessa tre år. 

Som synen försämrades all t  mera måste jag lemna min plats för fyra minador sedan och 
har sedan dess ej kunnat arbeta. Stockholn~ den 16  Oktober 1889. P. Svensson. 

Som undertecknad enligt ofvaii f å t t  mina ögonlock först stympade och styckade samt sedan 
under tre (3) urs t id tre (3) gdnger i vec7can brända pd inre s idan a f  
Ögonloclcen, med dem pdfeljd at t  ,jag nästarc förlorat min  s y n  och derför 
e j  krinnat arbeta på fyra (4) månader, besökte jag Herr S. Hagerlöf första gången den 16 sistl. 
Oktober, hvilken med samiria sade mig, a t t  det var gammal kyla i ansigtet, antagligen från 
barnaåren, och a t t  det sjuka ikring ögonen var en följd deraf. Genoni Herr S. Hagerlöfs behandling 
Rro de stora röda knölarne och det pHsiga ikring ögonen försvunna och samtidigt har jag 
&terfått min  syn, och då Herr Hagerlöf dertill endast anvkndt vätskor soin han penslat 
utanpå  och ikri.ng ögonlocken och medlet varit smärtfritt, kan mit1 däd j e  öfver a t t  
jag inom e n  mdnads behandling dterfdtt min  syn  lattare tiinkas a n  jag kan 
beskrifva den. Behandlingen rekommenderas. Stockholm don 16  Nov. 1889. P. SvenSS0II. 

Undertecknad, som haft större födelsemärke, rödt och blått  och något i svart, å venstra 
kinden nara ögat, har genom Herr S. Hagerlöfs medel blifvit befriad derifrån sedan år 1881, och 
då jag fortfarande a r  fri från nämda märke, iir det mig särdeles kärt rekoinmendera Herr Hagerlöfs 
medel mot dylika lyten. Assertorp i April 1887. Jolianna Strntz. 

Då undertecknads hustrii i många å r  lidit af iner och mindre svår värk i hufvndet och 
under de sista sex (6) åren afven i ögonen, med påsigt under dem ocli blodsprnngda ögonlock 
och ofta rinnande ögon, hvilka varit önitåliga för sol, blåst  och kyla och nnder senare åren a l l t  
mera fiirsimrad syn, med svårare värk i ögon och hufvud. och som hon förgäfves sökt Iakarehjelp 
mot ifrågavarande onda, anlitade jag Herr S. Hagerlöf, som behandlade henne med sina medel 
mot kylskador, hvilka han penslade utanpå och ikring ögonlocken, första gårigen den 11 November 
förlidet år, och redan efter andra dageus belisiidling försvann varken så  väl i 
hufvudet som ögonen, utan a t t  hon haft den ringaste kiinning af +Ark i ögon eller hufrud linder 
dessa t re  (3) till fyra (4) månader. 

Det ä r  således på goda ski l  jag och min hustru kunna rekommendera Herr Hagerlöfs be- 
handling för ifrågavarande onda, enär afven ögonen upphört att rinna och synen 
något förbättrats vid sjlittioåtta (78) års ålder. Stockholm d. 26 Febr. 1890. 

F. W. Granberg, f. d. T~illvaktmästare. 
Undertecknad, hvars hufviid, ansigte och ögon i öfver trett io (30) å r  varit ömtåliga för 

sol, blåst och kyla samt ombyte af kall och varm luft, har lidit af yrsel, svindel, p i rk  i hufvud 
och ögon samt under senare åren af en större, hård r äx t  på ena öfre ögonlocket, ined a l l t  mera 
försknirad syn, rinnande ögon och ömtåligt ansigte. Förgafves har jag under dessa å r  sökt läkare- 
hjelp; men genom Herr Hagerlöfs behandling af ansigtet med sina vätskor (medel mot kyla) för- 
svann växten inom två (2) månader, och jag har nu i t io (10) månader varit f l i  från samtliga 
ofvannämda åkommor, har friska ögon och god syn. Det ä r  alltså med nöje jag rekommenderar 
Herr Hagerlöfs behandling af dylika lidanden. 

Som jag höll på a t t  förlora mi t t  hår (har under flera å r  fallit af) har jag Bfven f å t t  det 
behandladt med det gynsamma resultat a t t  icke allenast det som var qvar f å t t  faste och växer, 
utan nyt t  hår vaxor upp, äfven der det var bara Rackar. Stockholm 1 Nars 1891. 

I. Pehrson, Sömmerska. 
Obs.! Strutz' och Svenssons ofvanstående intyg ~itsordas skriftligen af öfver 90 per- 

soner, hvaraf många, Bfven för egen del, rekommendera behandlingen för förkylda ansigten, händei 
eller fötter, och finnas till påseende för dem som vilja hafva bot för dylika åkommor. 

Klara J'estra Kyrkogata 10. Nottsgningstid för behandling söknedagar '/e9-'/23. 
Se föregående sida. 



(vackra och välgjorda) af renaste, preparerade h&r, i alla 
färger, till de billigaste priser i riket, såsom Dam- 
peruker fr. 15 kr., LBsbenor fr. 5 kr., Flator fr. 3 kr., 
Chignoaer fr. 4 kr., Mlrknutar fr. 2 kr., lösa Luggar 
fr. 2 kr., H&rbubblor fr. 50 öre, Valkar fr. 25 öre, 
Teaterperuker fr. S kr., Fantasi- och Xostyniperuker 
fr. 5 kr., m. m., m. in. 

Bestallningar utföras skyndsamt och med noggrannhet, 
reparationer å alla slags Damhiisarbeten verkstallas tillika 
med fdrgningar. 

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

Arbeten tillverkade hos OSS, fdrgas gratis, då s& 
erfordras. 

O B 8 .  Som vi ej gifva några upplysningar om hvad 
slags arbeten den eller den bestält hos oss, behagade man 
med fullt förtroende vända sig till oss vid behof af löshar. 

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

Brudkladsel och Damfrisering 
verkställes saval i hemmen som i 
vara lokaler. 

Kerr och Frni E. M A Lit B E R G, Ramirisörer, 
ZEKa~lranggaf  an P S  A 

vid Kungstradgarden. 

SMFVBE
Textruta
Denna text är ocr-tolkad. Detinnebär att du kan söka i dokumentet.Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Texten du ser är alltid likadan som i boken den kommer från.



Stockholm, 
 meddelar Olycksfnllföns&kring, Rese- 

förstikring, KomOi?zerwd Sj&- och 

OlycksfallforsLikrig2g. 

Vid enkla stånclspersonsförsäkriilgar utgår 
dagsersättning vid öfvergaende oförni&ga till 
förvarf med intill 75 öre pr 1,000 å försak- 
rii~gssummaii. - Premie för en kombinerad 
försäkring å 10,000 kronor i l:sta klass, nästa 
födelsedag 29 tir utgör pr C 55,50, pr lialfår 
30,5o. Inträdesafgift 10 kr. 

r lakarebesigtning, 

Brspremie för en reseförsäkring å 10,000 
kronor endast BO kr. 

Hufvudkontor : Drottninggatan 13. 
Aldm. ctE Rikstelefon 9P8. 



Minutliandelsföreningens Pensionskassa,  
st if tad i S tockholm 1874, 

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

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

Den årliga afgiften, som erlägges i 1 5  år, är 35 kr. - För den som på 
en  gång vill erlagga denna afgift for alla 1 5  åren nedsattes beloppet till 
410 kr. - Delegare, som inbetalt årsafgiften under 5 år, eger äfven 
rättighet att på en gång inbetala f'ör de  återstående tio åren med 290 kr. 

För  att  vara berättigad till pension fordras att hafva tillhört kassan 
i 20 år, hafva uppnått 55 lefnadsår och fullgjort stadgade inbetalningar. 

Aflider delegare innan han tillhört kassan i 1 5  år, är hans enka 
berättigad att intrada i den aflidnes stalle med de rättigheter och skyl- 
digheter, som mannen &legat om han lefvat. 

Efter delegare, som fullgjort stadgade inbetalningar, är enka be- 
rättigad till årlig pension af 200 kr. nar mannen tillhört kassan i 1 5  %r 
och enka ar 40 Ar gammal, och af 400 kr. när mannen tillhört kassan 
i 20 år och enka ar 55 Ar. 

Efterlemnar pensionsberättigad delegare endast barn, &$,njuta hvar- 
dera af dessa till e l d e  15 &r en Arlig pension af 100 kr. Aro barnen 
flera än fyra, fördelas ett belopp af 400 kr. lika dem emellan. 

Vid l890 års utgång utgjorde kassans tillgångar 194,544,7s, hvaraf 
äro påförda pensionsfonden 172,388,m samt understödsfonden 22,156,~.  

Ledamöternas antal var sagde dag 408. 

De af Kongl. Maj:t och dfverståthållare-~mbetet faststälda stadgar 
tillhandahålles och anmiilningar om inträde i kassan emottagas af Styrel- 
sens samtliga ledamöter. 

Stockholm i December 1891. 

Hjalmar Petterson, 
Ordförande, 

Arsenalsgatan 2 C. 
August  B e r g ,  Carl A. Svensson, 

Sekreterare. Skattmastare, 
Drottnin.ggatan 60. Kåkbrinken 22. 

Joh. Olsson, A x e l  I j i l jeström,  
Xopmantorget 12. Lilla Vattugatnn 20. 

O. W. N u l m  yren,  &?art Örtegren,  
Svartmangatan 20. St. Gråmunkegrand 3. 

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

Pensionskassans Styrelse. 



E t a b l e r a d e  1810. 

1 

STOCKHOLM. 
Kontor, Proflokal, Parti- och Minntförsaljning: 

persesska Terrassera 
vid Blasieholmen. 

Minutförsaljningslokaler : 

Drottninggatan 63 A, 
Stora Radstugatan 50 (norr) 

och 

8 Sturegatan  8. 

N e d e r l a g :  

2 Rungsholmstorg 2. 

O R S.! vinernas akthet ?e aaranteras. 



Briinbyrlrngatan 2 (söder). 

Etabl. 1863. 

Til lverkning af: 

Prima raffinad i sorterad topp, 

Bitsocker m. m. af Colonial-rhsocker. 

Telefon: Riks- och Bell, Allan. 34 10 $ 31 10. 

p. 

(etablerad 1849) 



47' Drottninggatan 4 

Etablerad B 860. 
Allm. Telefon 

Schalar, val stickade Tacken. 
- -- 

-p 

& am g@z@gzeae 

Gamla Kungsholmsbrogatan 
Rikstelefon 5 6 4 .  Allm, telefon 44 17. Bell telefon 944. 

Verkställer bogsericgar och varutransporter riied pråmar, 
såvd  i Mälaren som Saltsjön. 

ITthyr Bngare och pråmar. 

Upplag och försäljiiing af tegel, sand och grus. 

Utför nybyggnader och reparationer af slupar och prå- 
mar vid Sätra varf. 

Allm. telefon 352 44. Be71 telefon 19 83. 
3 



Innehafvare af 

ommissionslager 
S'X'OCXZZOLM, 

30 Fredsgatan 30. 
Försiiljer fran lager : a 

Manometrar, Vakuummetrar, 
Kontrolllmanometrar, 

Hydrauliska manometrar m. fl. 
4&- --- 

Kranar och ventiler. 
-p *--- R 

All slags ångpannearmatur. &\ 
++- t 

Flestarting-injektorer, Fyrapendel- e 
regulatorer, Pulsometrar, latare- 
och Profpumpar, Indikatorer & 
vattenmätare, Kondensationsvat- 

tenafledare in. m., m. in. 
*p- 

Petroleuni-Hotorer, Lampfotogen. 
am+----- 

Egen verkstad i Stockholm. 
Reparationer af Manometrar, Vakuummetrar samt 

-A 

injektorer, utföras omsorgsfullt och billigt. 
+@+p 

Enda guldmedalj, Göteborg 189 1 .  

silfvernisdalj, Viborg 1887. 

'L. 
) silfvermedalj, Stockholm 1886.  u 



p h i n s  I I  i w. \?pn*qn l e  B#? 

F* ' 3 1  
född Ohlsson, 

Prisbelönt 
ookholrn, ( 

Stockholm 1866. I/ N:o 1 Klara Östra Ky~kogiita, 
förfärdigar alla sorters 

Guld-, Silfyer- och Silkes-Broderier, 
såsom Messhakar, Antipendier, Kalkdukar, Bokpallar, Hand- & Psalm- 
böcker, Fanor, Standarer, Vapen, Ordensdekorationer, Uniformer, Scha- 
braker, Möbler, Kladningar, Monogrammer, Bokstafver till Dlössor, Krans- 
och Bukettband m. m. Beställningar ii Prestkappor, Mess-skjortor och 
Altardukar emottagas afven. 

Broderier transporteras och renoveras. 
Lektioner gifvas per timme, månad, eller längre tid. Eleven f%r 

dervid uteslutande sy å egna arbeten, samt rita och uppsatta desamma. 
Allm. Telefon '7% 557. 

Lager af 

Normal-Lakan, 
Örngått, 

Kamel-Filtar, 
Sof-Rockar, 

Kragar, 
Manschetter, 

Kravatter, 
Hängslen, 
Garner, 

Platina-Lampor, 
Ozogen. 

Prisbelönta med 6 Guldmedaljer. 
Illustrerad Katalog grafis. 

I Fabriks-g eder la^ hos: C. Vidingbofl,' 
19 Drottninggatan, Stockholm. ' 



patenterade och prisbelönta vid 7 verldsutstallningar, utmärkt 
vitsordade af framståelide rnedicine professorerna 

Lister (Ediriburg), Rlosetig-Rloorhof (Wien), 
Mesterton (Upsala) m. fl. 

I 

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

Koncentrerad Atnykostvål, 
~ k t a  Aseptintvål, 
C!ycerintvil, 
~ictoriatvål, 
baoponaxtvål, 
Pandeltvål, 
reedicinska Tvålar m. 111. 

Varnas för efterapningar. 
Till salu hos alla val försedda Handlande och Apotekare. 
I ~ a r t i  hos 

hmi! ~ r e t i r i ~ ~ s ~ n ,  1 

l 
l 

Agent för Henrik Gahn's Aseptin- 
Amykos-Aktiebolag. 

Kontor och Lager: Telegrafgrand 1. i 
Allm. Telefon 53 18. l 



42, 44 Gamla Kuiigsholmsbrogatan 42, 44, 
STOCKHOLM. 

med soliditet och af hasta materiel: 

Gas-, Y at t en-, Aflopps-, An - Sr Hirmelednin 
Elektr iska Bingledningar,  - 

&skledli-i~Yag-ar, td 
Fullständiga 23adrvbm, (D 

F' 
l-' 

med förhattrad konstruktion af 
Badkaminer nied Varmduschledning, h 

Blandnings- och Duschkranax; (D 
b= 

Ngtapparater och Piimpar för Spirituosa; (D &-h 
Kyrkkronor och andra Lysapparater för gas- och elektrisk belys- O 

ning; Prydnads- och Galanteriartiklar i cuivre poli, p II 

samt i öfrigt alla slags 
U) 

Xetallarbetexr. [il 
m 

F6rsäljer 
fran lager till billigaste pris: 

Jernrör, Bördelar, Kranar 
och alla bfriga artiklar for gas, vatten och anga, 

Stenrör oclz Rörbrninnczr, 
sanit all annan mater~cl för afloppsledning, 

Vattenkastare, Brandposter, dEqt%ngningsventiler, 
Brandhufvitd, Strilrör, Slangar, 

Gcr,skronor, Tak- & Riggayrnar, 
Kiipor, Brgnnare, KiinglediiiiigsmaterM, Kakslugs~ssmide, 

Dörrlzaizdtag & Dörrfjedrar, 
Kliid- & Hattiniingare, 

Paraply-, Tändsticks- & Eldställ, m. m. ni. ni. 
Priskuranter s indas p5 begiran och förfragningar besvaras omg%ende. 



Fabrik: Hollandaregatan 6, 

Allm. telef. 105 82. 

Kontor och postadress: Floragatan 18, N. 

Försäljning i parti och minut. 

Agenter  a n t a g a s .  

Gas-  & V a t t e n l e d n i n g s e n  t r e p r e n ö r ,  

Koiitor & Verkstad: 

S 316stersa.iazueZsgatan S. 

Verkstaller 

Gas-, Vatten- & Afloppsledningar, 
Ringledningar 

samt reparationer der;, och i öfrigt alla sorters 

Jern-, Koppar- & Metallarbeten. 
Rikstelefon 526. Allm. Telefon 85 49. 



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

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

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

Rustningar m. fl. arbeten för teatrar, Skylt-, Gatu- och 
Jernvagssignal-Lyktor, Lampor, Fotogénkök och 

Kokkärl m. m, 
Badkar och Daischapparater. 

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

24 Master-Sam uelsgatan 24. 



(onst- och Skönfar 
emottager till fiirgning eller tviittning allting, höraride till 
Herr- och Damtoiletten, och garanterar för ntmiirkt viilgjordt 
arbete. 

Rockar, 
Byxor och Västar, Möbeltyger, Schagg, 
Schalar och Baja- Hattar och Plymer, 

derer, 
Borddukar, 
Kladningar, Kappor, 
Halsdukar, m. m. 

OBS. Herr- och Damkliider behöfva e j  söndersprattas. 

Alla slags siden fiirgas utniiirkt val (A la Resort) och erhiilla 
tygerna ett  vackert och nytt utseende. 

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

Kornhamnstorg 61. 

Fabrik och Mottagning: Grefthuregatan 30 a. 

Order Bfr&ia Landsorten expedieras sl~ynds,zinl. 



finnes stort lager af: 

Dörrar, Foder, Socklar, Listverk, 
Brader, Golftra, Karrntra 

111. m , m. m. 

Dessutom tillverkas alla sorters Byggnadssnickerier 
och allt livad till el1 snickerifabrik hör. 

Telefon 40 Y$. 
-- -- 

p p -- 

TAPET-MAGASIN 
Stockholm 

Tapeter & Barder, 

Rullgardiner & Cornicher 

ni. ni. till liigstt.? priser. 

l 

Allm. Telefon 64 58. 
l 



5 Vasagatan 5. 

Partilager af 

Riks- & Allm. telefon 76 60. 



Kontor & Magasiner: 3-5 Bredgriind, 

samt sillupplag under Södra Uppfartsviigeii &lalarstraiid, 

Stockholm,  

innehar standigt Zager af 

såväl Svenskt som Finskt Smör samt Lax, 

Ost, salt Far- och Oxkött, Sill och Tjära. 

Allt till lägst gällande partipriser. 

Rikstelefon 550. 

Allm. Telefon 20 67 
samt anknytning under sainma nuinmer till bostaden. 

Till Sillupplaget Allm. Telefon 301 54. 

Telegrafadress : Smöraffiiren, Stockholm. 

Under den kalla årstiden äfven Fogel. 



AKTIEBOLAGET 

STOCKHOLM, 

14 Lilla Nygatan 14, 

emottaga order p& alla sorters PorsZiqz, soin tillverkas vid 

sisom : 
Bordserviser, akta (Opuk), halfiikta (Ironstone Chiila) och 

oakta (Fajans) ; 
Kaffe- och Téserviser, akta, llalfiikta och okkta; 
Tviittserviser, af inanga olika slag; 
Parian-Porslin: 
Naj olika, Ungers1~-0161 j olika och Moss-Raaj olika. 

Dessutoin tillverkas: 
Eldfast tegel af alla vanliga diinensioiier samt extra efter 

bestiilliiing. 

Priskurailter tillhandali%llas p& kontoret i ofvailnainnda 
hus, der Proflager afve11 finnes, som hålles öppet hvar- 
dagar klockan 9-5. 

Detaljförsaljning : i Herr C. J. Ahlqcists försäljningslokal 
i det s. k. Palnzeska huset, A?o 2 A vid Kungst?-cldgi~dsgalan. 

och i Herr J. Alf Bj6rli1zgs i huset AT:o 13 vid Mc'ilartorget. 



S T O C K H O L M ,  

Kontor: Kungsgatan 24, 

33 Bryggaregatan 33. 

Riks- Telefo?~.  

Allin. TeZefolz 52 68. Bell Telefo~a ii 66. 

Lager och försaijning af: 

TBAVAEOR, Hyfladt golfträ, Hyflade bräder, 
Foder, Socklar, Paneler, Karmtrii, Bagträ, 
Lister, Ohyflad Plank och Grader, Låd- 
bräder, Reglar och Läkt m. ni. 

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

CEMENT, 1:ma Portlands-Cement. 



utför alla slags uppdrag, som röra upprättandet af tabeller, 
tabellariska öfversigter och diagrammer, pensions- och lifforsak- 
ringskalkyler, uppgörandet a f  reduktions- och förvandlingstabeller, 
sifferrevision af räkenskaper, korrekturläsning af siffertabeller, 
beräkning af siffervgrden efter uppgifna formler, utdrag af siffer- 
uppgifter ur utländska arbeten m. m. Uppdragen mottagas af 
Professor R. Rubenson, antingen efter öfverenskommelse per tele- 
fon (Allm. t. 44 03) eller i lians bostad, Kungsgatan 31, 2 tr. upp, 
der han träffas före I O f. m. och efter 4 e. m. Äfven från lands- 
orten emottagas benägna uppdrag, om bref härom ställas t i l l  

Prof. R. Rubenson, 
advess : Petenskcqs-Akademien,, Stockholm. 

Etablerad 1869. 

Förfardigar alla slags 

Fruntimmershårarbeten. Brudkladsel arrangeras. 
Obs.! Gammalt hår emottages till fdrgning efter ny metod, 

af mig personligen i utlandet inhemtad. 

n Biblioteksgatan n 
d Obs.! I hörnet af bläster-Samuelsgatan. d 

a \ l! i 
\li Allm. Telefon N:o 70 18. 'L 



32 Drottninggatan 32. 
Stort urval af 

1ZZ~crni~mations7cam,ime~~, 
RuZZkan%iner, 

Expresskavniner, 
T a k -  & BordsZ(x+npor, 

Ljuskro;i;tor, 
Cuivrepoli & Bronscxrbete~z. 

32 Drottninggatan 32. 

Knapp- och PetalIvarufaabrikanter, 
Specinlité: 

och 

28 Regeringsgatan 28, 

STOC3;r,XOLM. 

Allmänna Telefon 51 30. 



Berikttig ad 
att utföra ledningar för anslutning till 

Stockal~lms stads Kabelnat. 

Kontor  och Herkstad: Teatergatan 6, Blasieholaen.  
Anordnar 

Elektrisk belysning och kraftöfverföring. 

Försälj er 

Elektriska belysningsartilrlai; sasom 
Glödlampor, Kolspetsar, Kronor, Väggarmar, 

Kupor m. in., m. m. 

Agentur för 

D:r G. de Lavals cornbinerade Argturbin och Dynamomaskin. 

Generalagentur för 

S. Bergmann & h i s  patent. tubsystem, 
för elektriska, ledniiigaïs inlaggande bakom putsen 

och 

Hochs patent. fliitade dynanioborstar. 



16 Lilla Nygatan 18. 

Nederlag af Lessebo pappersbruks tilluerliningnr: 
Haridgjordt Protokoll- och Skrifpapper (Biliiipaii), 

)) Postpapper 4:o och 8:o, 
1) Ritpapper. 
1) Obligatioiis-, Aktie- och Vexelpappei*. 

Masltii-igjordt Post-, Xkrif-, Tryclr-, Lask-, Olifaiit- och 
Karduspapper. 

Specialitet: Rent animaliskt liiiiniadt lumppapper, fritt 
från fran~inande inblandningar. 

Erhöll f6rsta priset vid Alliinailna Skandina- 
viska Industri-Utst%lllriingei~ i H8penliaiiin 1858. 

Fabrikens papper finnes hos alla viilfournernde pappers- 
liaiidlare. 

@T &ZWrn)o w o 
- -- -p- 

-. - - -- 
P----- - 

S T O C ~ ~ Q L a k a ,  

5 Klara Norra Myrkogata 5. 

Maskiner för alla yrken. 
Specialmaskiner 

för uppdrifvaiidet af ilya industrigrenar iiioia Sverige. 

Gas- och Fotogenmotorer. 

Obs.! 15 Medaljer % niaski~iutstiillningeii 1886. 
Obs.! Första Pris, Silfverii~ednlj, för ETilles Motor Göte- 

borg 1891. 

rl'clegrafaciress : Xorn+izo~a. Sto~iihol+~?. 

Allm. Telefon 69 20. 
4 



KJic,18i,ndslra annonser. 
Fran I?r;trikrike. 

-- 

I%OTANDE AP STAMXISG. I FRO- OCH BLOMSTERHAX»- 

Doktor CHERVIN, 1 L h R E .  

82 Avenue Victor ~ u g o .  PARIS. , D A V Y .  
I Hederspris - Guld- ocli silfvermedaljer. 

Auxerre, (Yonne) France. 
Vackert pieiissirkt rorit, gulockra f r j i n ' ~ ~ ~ ~ ~  FRERES, i Cognac 

Bourgogne 
I (f. d. firman Julrs  L a m é  C:ze). 

VIS O CH SPRITDRYCKER.  

PLANTSKOLA. 

Mycket stor odling af köksväxt- och 

Grundat1 1865. 
- 

P 

DROGUER. 

L'HOMNE (F) Maison Esclavy, blomsterfron. 
Otllzng enligt kontraht. 

Rouen (France). i La Hohalle, (Mainc et Loire). 
Specialitet Fina liner, champagne och 1 - -- 

p - - - 

lilroier De fornamsta franska ryska 
ocli hollandska diplonier. COGNAC. 

Likor 3Iont-Dore ChainpagiieTour-Eiffc.1 
f i tzska ngentei nutagns. 

- -- G A Y  1 Cognacsfirma RENAUD i Cognac. & C:ie 
F ~ R G E R .  1 Firman antager nitiska agenter. 

LEGROS FIAT e t  LEAU.I, -=- P- p- P- - - 

innet iaf~~aie af  plantsl<ola vid La pyri- ILesault. Drogiier for destillatorer och 
midp-Trelaze pr+s - .  Allgers (Maine-et- 1 sockerbagare. hollandsk ci~racaii. aoel- 

Loire). 1 sinblorn-parfirn; specialitet: Mandnin- 
Särskild odling af unga triidplaiitor af gar för bitter- och alla slags likörer; 

alla slag: friikttriid, skogstriid, rosen- I uppfinnare af en liatenterad maskin för 
buskar, rhododendrum, kamelior etc. apelsin- och curaqaumkalning. Rue de 

ICatalog N:r 16 sändes på begiiran. 1 la Verrerie, 38. Paris. 
-- -- -- - p - - - -- - - - -- - - 

FABRIK F O R  POSIT IV  AF ALLA SLAG. 
Metlaljer af 1:sta klassen vid Verlciszctstulininganze i Paris. 

AFFAREN G R ~ N D L A G D  1840. 
/ 

BNGFABRIK: 
PARIS - Avenue Daumesnil, 166 - PARIS 

LObTDON 
150, Great College Street - Gamden Towlz. 

SPECIALITETER F O R  DANSLOKALER OCH MARKNADER. 



G. HERMANN t DEBATISTE'S FORENADE VERKSTADER. 
G R U N D L A G D A  1830. 

Kuvarailde iiii~eliafvare : E D, G R E 1 S S ,  Koilstrulrtör och Mekaniker. 
Rue de Charenton 162, PARIS.  

UPPFINNARE af maskiner för chokolad. 
tillverkning. 6 Hedelsdiplom, 10 Guldme- 

& Vid Ver ldsutsta l ln ingen i Paris 1889: 2 G n l d » ~ e < t ~ l . j ~ r .  

Sp ec i  a l i t  e t: hbaskiner för tillveri~niag a f  Chokolad, 
Färger, Tval, Tryckflirg, Glasmastarkitt. 

Uppsatt mer an 1800 chokoladfabriker och s8lt Elfva tusen maskiner intill den 
31 december 1886, - IHustrerade kataloger sandas gratis. 

- - -  - 

F, d, Pirman A, EMFER Jeune, E z p o ~ ~ t ~ o n e n  z h 
Paqzr 4889 1 

T<rl?.?ba meilaljer Ile h'ogsta belö- 
i guld, silfver och Innehafvare: ningar tilldelade 

koppar 

Ilede? sdtplonb. RnyRqlFq s !  V!VEz f i  G:i(o# %:::"C firman. 

16 Rue du Buisson 8:t Louis 16 ,  - PARIS. Klass 66 

Flyttbara ocli fasta ässjor, blåsbälgar, ventiler, luftpumpar, smidesdelar I 

och smidesverktyg. 

Ässjor och specialtanger 

för bandsågar. 

i. Flyttbara ässjor. 
Det basta system med 2 bläster, 

Blåsbälgar. Rcrlig härd för tillfórande Iiiften midt p i  eller fran 
Den nyaste, enklaste och yp. sandsagar. sidan. -- Att anviindas vid bruk. 

persta modell. 1-'lera storlekar Kan anbringas p % v a n  P% dessa issjor  kan bredvidsta- 
motsvarande alla olika behof. liga ässjor. ende rörliga hZrd anbringas. 



Aktiebolag. Kapital 5,133,800 Fgachncs. 

L A  FERTE-3011s-JOUARRE 
(Seiile-et-Marno, Ersnlirike). 

De högsta belöningar Hedersdiplom Amsterdam 1883. 

vid alla stora Hedersdiplom rid d m  inter- 
u:~tioiiell~~ ~itstillningcn Gir 

utställningar Iwarn- ocli bagerirörclscn 
i Paris 1885. 

i Frankrike och Guldmedalj Paris 1889, deii 
Iiugsta belöiiiiig, som 6illdelarles 

utlandet, li~~ariiiudustriei1. 

Cyli~irlcr-Kvarn (holl indsk kvarn). 

JiTARNSTENXR iif 1)riiiia sort 
till a11 slags sadesmaliiii~g. 

E'orlsattrad till~erltniiig. 
FUJ~LSTANDIG FINNAL- 

KIKB riiedels 
Diaiizant-~andsl il .f vor. 

IKKEDR'IKG och 01IBILL)- 
SISG af ICl'ilRl'u'AK 

med 

livarilsteiiar och cylinder- 
k\-arilar (l~ollai~dska). 

A L L A  S L A G S  K ! / A R W R E K P I S I T A ,  



- 53 - 

2 silfverrnedaljer från den internationella utstall- 
ningen, Paris 1889. 

43 medaljer frhn utstalliliilgar i Frankrike och utlaildet. 
Silfvermedalj från den internationella utställningen, Paris 1878. 

FNFER & SES  F 
Patentinnehafvare. 

10 Rue de Rarnbouillet 10, 

med dubbel bliister. Flyttbara ässjor 
inecl ciubhel blaster. Roterande ba- 
lanspadrag. Blåsbälgsrör af olika 
slag. Gjutjärnsugnar, som lätt kunna. 
tagas sönder, mcd 1-4 härdar. 

-. ~ - 

k ?  Smidesverktyg, 13. iii. 
4. ~ ~ 2 3 3  

Bo.-. 
P- 

-" 

Priskurant sandes på begäran frahco. 



Areal. Bute Docks upptaga en yta af 111 acres och kunna ernottaga de 
storsta fartyg. Inloppet till Dockorna a r  latt och val slrgddadt, och Caidiffs redd 
erbjuder det basta skydd med fortrafflig ankargrund. 

Maskinerier och apparater :tro af yppersta bcskalleiiliet. Mcdels Lewis- 
Hiinters patenterade flyttbara kolkrannr kan ett fartjg lossa och lasta i tre 
eller fyra luckor pa en gang Dessa kranar hafva inlastat i ett  faityg 6,817 
tons p% 20 arbetstiinniar. 

Mngasiner och skjul för transitogods. Bekramx aiiordningar for maga 
sinering af spanmål, viktualier etc. for tilllnederlag eller fritt. 

Yarfsiitryiiime och upplagsplatser. Omfattande anordningar aio gjorda 
for upplag af hjnlkar, plank jarnmalm etc Timmerdammarne Iiålla 28 acres i 
ytvidd med jfirnvlgsförbindelser At alla hK11. 

Lgttliet för fartygsreparationer. Har finnas 5tta särskilda torr- ocli 
bassindockor, rarierande iipp till 600 fot i langd, med sarskilda tillhoriglietcr, 
ocli en allinHn torrdocka, 000 fot lång. Afven flera niekaniska verkstiider. 
Skeppsegare ha sålunda tillfalle erhålla koslnadsforslag for reparationer af 
alla slag. 

Jfirnvagsförbindelser. Cardiff ar den iiatiirliga hamnen for Birniingliain 
och Midland-distriktet, i det London Sorth Western-, Nidland- och Great 
7TTestern-jarnvagsbolagen erbjuda direkt kommuriikation från fartygets sida 

Dockafgifterna. Dessa stå rnycket under de större engelska Iiaiiinarncs 
inedelpris Fartjgen kunna i allmanliet erhålla ntgåendc frakt till livaije hamn 
i verlden, kltarigenom Bute Uocks afven ei bjuda fordel for iniport, enar fartyg 
ej  behofva byta orn hamn. 

Trafik. Bute Docks oppnades ä r  1539 och iinport ocli export Iiafva gestal- 
tat sig 

Impoit  Export Summa 
n r  Tons.  Tons  Tons 

1840 451 45.691 40.042 

Boskapsinförseln. Bute Ilocks iiro de enda clockar i Syd '\\'ales: soni 
hafva tillstånd af Board of Trade (Konimersekollegiuni) att  landsiitta utländsk 
boskap. Förtraffliga boskapsskjnl och slagterier äro uppförda i niirheteii af 
varfvet rid @upaste vattendockan med dit ledande järnväg, beredande förbin- 
delse å t  alla delar af landet. 

Slagterivaror etc. God plats finnes för upplag af kött, etc. 
Cardiff intager nu platsen såsom den förniinista hamnen i de förenade 

konungarikena i afseende å till friimmande länder och de Brittiska kolonierria 
utklarerade varor, och iir den yppersta hamnen i verltlcn i afseende å utförsel 
af stenkol. 

OBS. Bute Doeks äro de enda dockor inom staden Cardiff. 
Fartyg, soin begagna Bute Docka, b e s v r a  härigenom sina redare och kap- 

tener den tidspillan, som fororsakas genoni farder mellaii fartygen och konsuler, 
köpmans och niaklares kontor, banker, tullen, postkc~ntor o. s. v., hvilka alla 
ligga i niirhitten af Bute Docks. 

Fullständiga upplysningar i alla areiiden lemnas beredvilligt, orn anmälan 
göres till 

The Bute Docks Company, Cardiff. 



q- 
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Hufvud k o n t o r :  Malmtorgsgatan M:o 6. i: b- 

-- ::r 
*O&- ,:c 

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

" $ stenhus i Stockholm ar 50 öre för  1000 kr. 'f 
3- 3 '9 
S 

Rikstelefon 237. Allm. Telefon 68 09. +- :i .+ 
+j 4- 
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f G! 4j OLYCKSFALL-FORSAKRINGS-AKTIEBOLAGET I! 
* i  1 %  
c;L 

I F - V F  - - 
STOCKHOLM. + ge 

,F' 
's 

Stiftadt enligt Kongl. Resolution a f  den 1 Juli 1881. i$ 1% 
"P 
1; 
1+ 
1% 
'P 

a a ~ a n t a l x n e d h e X  [ p  W 
i* 

den 31 Decernbel- 1890. 
J 

1% 

Aktiekapitalet ......................................... Kr. 150,000 :g 
Reservfonden ........................................ 1) 18 7,035 'F 

P 
Försakringsfonden ............................ r 120,000 
Fonden för oreglerade skador . 100,000 :t 

1% 

Summa fonder Kr. 557,035 11 
"0 

j+ 

--- -- l+ 
i3 1 $ 
\g 

Olycksfal~försäkrade vid 1890 års slut: 15 
b 38,900 personer för ............... KrL 105,600,000. t 

,O 
i u 
l 
ó3 
i3 
b 

skadeersättningar till och med 1890: +p 
1 . 3  b3 

............ At 13,915 personer öfver Kr. 1,650,000. 
b 
9 

~ o ~ ~ C ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O ~ ~ ~  e . ~ d ~ $ " b c ~ L i L i O $ " ~ 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i 1 i 8 B G G G j U 3 b b b ~ 1 i ' ~ $ . p ~ G G ~ O ~ ~ L ' I I ~ ~ ~ ~ 9 8 O ~ ~ 1 i 1 i O ~ ~ ~ ~ ~ ~ i $ ' ~ O ~ O ~  

- 2 -  



S& iidngt i.~serc$ont?i~n icke rtppbdi- tri1 en nullron, crhnlla aktiecgarne 1 
3 

endast 24,000 kronor, e.? E L 

medan försakringstagarnes vinst nu stigit till omkring 
%e= (5) gånger aktieegarnes utdelning. 

P 
&: 
r 
* > oA, 

i 
r' 

för år  1884 ............................... Kr. 39,596: :i r 

e >> 1886 ............................ r 62.579: 59 

c\ rag. 

.. » 1888 ................................ » 73.239: 77 P: 
S m 

a 

I Under de åtta åren 1883-1890 utgjorde 
sa 

l 

7 sammanlagda sztd edningen : 
sk 
s 
-m Till aktieegarne (8 gBnger 24,000) ......... Kr. 192,000: - 

........................ e% » de Försäkrade 533,441: -- i, 
i* 

-"R 
L= 
N Exempel p i  af Thule v e rks  t a l d a  vinstutdelningar. F 

<X I 

3 . i 
t En person som vid 41 Brs álder iir 1873 En person, som vid 36 árs &!der 81 1878, m. 

tog en fdrs&kring p& 10,000 kronor med en mot en premie af kronor 383. tog en biandnd r -  I f x f -  och kapitalfulsakring d ~ r  forsaknngs. ' arspremie, under 20 &r, af  374 tronor, har summan 10,000 kronor, vi<; 80 ars 
faktiskt t~ppburat c  a an st: 

l 
f61 &r 1884 kr. 94.44 eller 25.3 010 af premien, 

+. » 18% B 114.12 » 30.5 » » H 

alder eller fqrut vid dódsfall, /&ar' Jaktisret ' 
upphur-it i ~ z t z s t :  
fur &r 1884 kr. .57.66 eiicr 15 i F/, af premien, f ' 
B 1886 » 77.47 26.7 n >> 

N b 18% %J 135.30 >b 86.2 >> n 1888 » 98.11 * 25.8 B )) B 
" B u 18'9 ,I 158.28 » 42.3 N )> 1 '; 1890 » 122.11 )) 31.9 n u I> 

a 

F f 



Ser$eljatan 1. 
Xylografi - Heliogravvr. - 



kons tnuio?iqt u!f6rbdcc. 

~ T I  EC<?TGR Z - r i  P 

i sten- och koppnrgiu\.vr J 



Efter sitt besöl; vid f l~b@flg~ F Q ~ F w Q J P % N * ~ ~ % P ~ ~  yttrade 
vid ;Jalidtbruks-kkademiens sammanträde 

len 15 Okt. 1888: *Hela cfaOrileatiorzen gjorbde pd mlg ett ,fördelaktigt 
ratryck till följd uf den snygghet och renlighet, med huilka alla dess 
erskildu processer u f l r d e s  9 .  

Vid Srenska Läkares%llskapets sammantrtde den 22 januari 1889 
aldes bland manca andra följande fördelaktiga yttranden: 

af Siindhetsinspektören i Stockholm, 
,TE/ med det Oercdrziizyssatt, som häl. nyss a f  Prof. Locdn beskr-ij'bits, 
%mes ju  ingen gr-und -foi3 att antaga, att margarinet skall cara p4 
zågol sätt ohelsosnnzt eller till ,föda ogenllgt, under det att det &mrc 
zaturamöret till följd a f  de sönderclelningsp~~ocesset. och de cförun- 
fringar det ofta, nog redan undergdtt när1 det föl-ekommer* hos minut- 
klandlarerz, ingalunda kan i regel tillerkdnnas samma uitsord - - - 

I izaringst~ardc står konstsmöret helt uisst lika högt som 
%atursmö~-et och innehåller- c[esszctorn snarare mer* iin mindre fett arz 
det sedrzare, huilket som bekant ofta blott htiller 50-82 % smörfett.» 

af > I  jcmförelse med margarinet måste 
cmörct, frårz tuberkulos-smittans synpunkt, för-klams långt farligare for  
helsan. r, 

Under Nargarindebatten i Första Kanmaaren yttrade 
i Kongf. Medieinal-Styrelsen - - w  prnar- 

gar.in ar  i mdnga hälzseendetz bättre än snzörw - - - 
Kontrollören vid Arboga largarin-Fabrik. 

yttrar i ett bref som upplastes inför Svenska Lakaresallskapet: 
,Det ar- m& ett ?z@> att kunna tillägga, att fabrikens egare g' spar- 
några nzödora eller kosttzader för- att tillfredsställa mina kraf p& ren- 
lighet och alla varota goda beskaflenheta. 



i /  l '""i &t%\l&.A ii - (Lq(l\AA ;% 

b1@6 K W 6 b P, Bazaren, Carl Johans Torgl 

och fristående 
båda oöfvertriiffade i varaktighet och bränslebesparing. 

Tillika rekommenderas Brukets öfriga tillverkningar såsom 

samt allt slags 

Försälja dessutom i parti och minut: 
Rad- o c h  Bredsåningsmaskiner, Slåt ter-  och 

Skördemaskiner, Hästrafsor, Höpressar, m. m. 
Plogar och Landtbruksredskap. 

Plogar. 
Hushålls- och Mejerikärl af  dubbelförtennt 

stålplåt. 
Axlar och Fjädrar.  

Tröskverk, Sadesrensare och Klöfvernötare. 
och Värmeneccssairer. 

Bandjernsfabrikat, såsom Staket,  Fotskragsmattor, Boutelj- 
korgar  m. m. 

Antrasitor, den bästa kaminmodellen i handeln. 
patenterade Sirapskranar. 

Kreatursvigtmatare, den enda tillförlitliga f a r  slagtvigtens be- 
räkning. 

Amerikanska Qvarnar  fö r  malning af  Kaffe, Kryddor, Droguer m. m. 
Hushållsartiklar såsom Isskåp, Glacemaskiner, Fruktpressar, Trädgårdsmöbler, 

Jernsängar, Klädvridare m. m. 
Verktygsmaskiner såsom Borrmaskiner, Stansar, Saxar, Ringböjningsmaskiner, 

Vinschar, Block, Domkrafter m. m. 



Lager a f :  

Fotografiska, Reiniska, Farinaceutiska och 
Sja~kvardsai%iklar. 

Specialitet: 

F o t o g r a f i - A p p a r a t e r  
fr611 10 XT. till 726gre pris 

samt alla till 

Fotogra f i  
hörande utensilier, hvaröfver priskuralit sändes 

kostnadsfritt på begiiran. 

Krönta Mandels-Vigar. 
l 3 6 10 15 20 kilo, 

st. 1:3.:o l 5  18 21 25 30 kronor. 
Med 1 marmorskifva 1 . 5 0  mera. 

I'-iyter af jern och messing. 

Dörrstangare. 
Mixsegare, Byggmastare göras uppmärk- 
samma pa att siniilBa'ride och slående i 
dörrarna förhindras helt och hallet af dessa 
stängare. 

t .  OBS.! 1000-tals uppsatta i Stockholm. 

Riks-Telefon 438. Allm. Telefon 69 99. 

NUMA PETERSON, 
Kongl, Hofleverantör, 

3 Hamngatan 32. 
2 



R e g i s t e r  
öfver  de i adresskalendern upptagna annonser. 

(De romerska siffrorila hiinvisa till de blå annonserna före Nyfikcnhetsregistret.) 

- z  ~~ , 
Badkarniner ....................................... 
Bsndager och Bråckband .................... 
Bayerskt ö1 .................. ..... ............ 
Begrafningsbyri.. ............................... 
Belysningsartilrlar, Coröna .................. 

(före Nyfikenhetsregistret). 
Bengers normaIunderkliider .................. 
Berggren, D. & J., Bogserings- och tran- 

sportbolal. i:j.. ....... .. ..................... 
Bergmann os, S . t~ibsysteni .......... 
Bergström, Paul U., Skrädderi och Kl%- 

deshandel .................................... 
Rjörkeustain, A. - se Stockholms Ex- 

pressbyr* ...................................... 

Accidenstryckeri, A. L. Nornians B o k  
tryckeri-Aktiebolag .................... VII  

(före Nyfikenhetsregistret). 
Advokater ........... 8, 9, 11, 13, 20, 22, X11 

(före Nyfikenhetsregistret). 
Alilyvist, C. J., Gustafsbergs Porslins- 

fabriks detaljföisiiljning ...... .. ......... 44 

B.jörlrlund, Rudolf, Tapetmagasin.. ....... 41 
Björling, J. Alf., Giistafsbergs porslins- 

fabriks detaljförsäljning .... ............. 44 
Blanksmörja ..................................... 10 
Bleck- och Plåtslageribolag, Stockholms 

nya ........................................ 39 
Blomsterhandel ............................... 12 

37 
21 
17 
23 

II1 

V5 

33 
48 

4 

2 

Aktiebolaget Gustafsbergs Fabriks III- Bliick, Tekniska Aktiebolaget Flora, sista 
tressenter ...................................... I ..... . 

peimens innersida 
Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet.. I I  Bogserings- och transport-aktiebolag 33 

(före Nyfikenhetsregistrct). Boije, C. O., Lärftskramhandlare ......... 33 

....................... Carbolineum, Original 14 
.......... Ccderborg, Aleuius R: Cederborg 1G 

............................ ....... Ccmeut .. 14, 45 
Cemeutgjuteri .................................... II 

(tre Nyfikenhetsregistret). 
.............................. Central-Tryckeriet VII  

(före Nyfikenhetsregistret). 
.................. Cigarrer R: Cigarretter. 22. 42 

..... Clausen, C., Gasapparatutställning.. X11 
(före Nyfikenhetsrcgistret). 

............................................. Cokes VI  
(före Nyfikenhetsregistret). 

......................................... Cornicher 41 

Aktiebolaget Stockholms Bryggerier. .... 17 
Alenius & Cederborg, Skjortfabrik och 

herrekipering ............................. .... 16 
Almgren, Wilhelmina, Fru, Guld-, Silf- 

ver- & Silkesbrodös ........................ 35 
Anderson, C. G., Smöraff'ir ................. 43 
Annonser, utländska ...................... 50-54 
Arbetaren, Den svenske ..................... X 

(före Nyfilrenhetsregistret). 
Arbetskliider.. ............................... 4 
Arbetsmaskiner ............................... 18 
Arboga Margarinfabrik ................ A kartan 
Artificiella blommor.. .......................... l 2  
Artificiella gödningsämnen - se Wahlin 

& C 0  .................................. .... . .  14 
Aseptinfabrikater.. . . .  . . . . . . . . .  10, 36 
Aseptinfabrikater, Tekniska AktieboIaget 

Flora.. ............. .. sista permens innersida 
Asfalttjära ....................................... 14 
Askfabrik - se A .  Ii. Normans Boktr: 

Aktiebolag .................................... VI1 
(fire Nyfikenlietsregistret). 

Badhuset. St,ora. i Stockholni .............. 15 

Bokbinderiarbeten .................. V, VIII, I X  
(före Nyfikenhetsregistret). 

Bokförlag, P. Hcrzog ................. VIII,  I X  
(före Nyfikenhetsregistret). 

Boktryclreri .................................. .... VII  
(före Nyfikenhetsregistret). 

Bomiillsremmai - se Carl Jacobsen Ri 
C:o ..................... (kartong) å extra blad 

Bot mot ömma fötter och kartnaglar .... 26 
Brand- och dyrkfria förvaringsrum (Sthlms 

............ Ensk. banks Notariatafdeln.) 25 
Brtmdföraakringsbofaget Fenix, (kartong) 

R extra blad 
Braudredskap - EC Carl Jacobsen & C:o, 

(kartong) A extra blad 
Brodös, guld- och silfver .................... 35 
Bronsarbeten ............ .. ................... 47 
Briidgårdar ................................... 41, 45 
Bryggericr, Aktiebolagets Stockholms ... 17 
Byggnadssmide .............................. 21, 24 
Byggnadssnickeri ..... ......... .. . . .  5, 41 

........................... Byggnadsspik : ........ 14 
............ Biihlmarks, Arvid, Lampfabrik I V  

(före Nyfikenhetsregistret). 



Corfiii:~, hc1ysiiiiigs:~rtililar ................... III 
(före Nyfilrenhetsregistret)- 

Cuivre poli .................................... 47 

Dahlström, J. A., Juridisk affarsbyri ... 13 
Damfrisering, Herr och Fru E. Malm- 

berg ............................................. 28 
Damfrisér-Salong, Eriquc! Sjöbergs ........ 46 
Damhårarbeten .............................. 28, 46 
cle Lavals comb. ångturbin & dynamo- 

....................... maskin .. .............. 48 
Den Svenske Arhetaren, tidning ......... X 

(före Nyfikenhetsrc,gistret). 
Depositiouer, öppna och slutna, förra- 

ras (Sthlms Enslr. Banks Notariataf- 
delii.) ........................................... 25 

Duf'va, C. F., parfymerier ................... Y2 
Duschapparater ............................... 39 
Dyilamoborstar ................................. 48 
Dyrkfria förvaringsrmu (Sthliiis Eiislr. 

............... Rauks Notariatafdeli~ing).. 25 
Dörrstängare - se Xuma Peterson efter 

kartail i texteu 

Fogelhaiidlare ................................... 43 
.......................................... Fotogeri 34 

................. Fotogenkök ... .......... 39, I V  
(före hifikenhetsregistret). 

Fotogen-motorer ................. ....... . .  49 
Fotogratiska Artilrlar - se Numa Pc- 

terson ................... efter kartan i texten 
..................... Fotokemigrafisk ilnstalt VII  

(före Nyfikenhetsregistret). 
Fredrikssou, Emil .............................. 36 
Prisér-Salong, Dani- ........................ 28, 46 
Fruntimmershårarbctm .................... 28, 46 
Fröhandel, S~~ensoiis ............. ..... ...... I 

(före Nyfikenhctsregistret). 
Fröléen, John, F1,yttbara jernvagar och 

jernvagsinateriel ............................ 1 
Fylgia, olycksfallfYrsakringsaktiebolaget 

(kartong) extra blad 
Fårkött, ............................................ 43 
Fiirgeri ............................................ 40 
Föreningeil, Renh:tllnings-akt -bol., ilels 

(kartong) extra blad, dels 3 
Vörtenniiig ...................................... 39 
Förvaringsriim, braud- o dyrkfiia(Sth1nis 

Enslr. Baiilrs lu'otariatafdelniug). .... 26 

Eau de Cologne, tillverkning & försalj- 

niug. de Cologiir, Seknislra Aktiebolaget 32 
......................................... 

Flora ................. sista permens innersida 
Eldfast tegel och steii 44 ........................ 
Elektricitetsbehandling ..................... l5 
Elektriska apparater tillverkas och f'ör- 

siljas.. ................................ 45 ... Einigrantbefordran. Hvita Stjeruli~iien 
Enskilda Banks. Stockholms, Notariat- 

afdelni~ig.. 26 ..................................... 
J' E', Veristads'akti&, 19 

bolag.. ...................................... 
Express, Aktiebolag, Göteborg. X1 

(före Nyfikenhetsregisiret), 
Expressbyri, Stockholms .................... 
~ i ; ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~  - carl  J~~~~~~~ ck 

(kartong) extra ')lad 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( , ~ ~ i ~ k ~  artiklar - se xuliia Pc- 
terson.. .................. efter i 

Feiiix, braiidförsiiliringsaktiebolag (kar- 
rong) extra 

~ ( , ~ ~ h t i ~ ~ ~ ,  G. R., ~ ~ ~ ~ k ~ ~ ~ ~ h ~ ~ d ~ l ,  ....... 
Firmor, iipplysning om ..................... 

(före ~y~ l r enhe t sEg i s t r r t )  
F~~~~~ 8krif- k ~~~i~~~~~~ - se sista 

permens innersida 
Flyttbara jernvagar - Fröléen, Johil - 1 
Flyttniilgar vcrkstlllas af Stoclrholms 

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

Wahliii k Go. .  ............................. 14  

......... G~sapparatutstallniug. Gahns, Hcurik. Asm3ptinfabrilrater X11 36 
................ 

(före Nyfilrtmhetsregistrct). 
.................... Gas- och fotogenmotorer 49 

Vatten- och Afloppsledningar nt- 
; a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18, 24, 31, 38 
Gator och girdar, Renhållnirig af - se 

Renhållningsnkti<iiol. Förcoingen, d i s  
(kartong) extra blad, dels 3 

................................................ Gips 14 
Gj~itgodshandel, Juliiis Slöör ....... å kartan 
Glrsförsfiknngar (Fiylgia) (kanon?) extra blud 
Glyceriribad ...................................... 14  
Glödlampor .............................. 18, 48 

....................................... Gossklacler 4 
........................... Grönvalls Bryggeri 17 

Giiillemots, Loiiis, Tindsticlror ............ 12 
Giild-, Silfver- och Silkesbrodös ........... 35 
Giistafsbergs Porslinsfabrik ................. 44 
Gust~+bergs Porslinsfabriks minutför- 

........................................ siiljniug 44 
Gymnastikanstrtlt ............................ 7, 15 
Gårdar, renhållning af, Reiih%llningsakt.- 

bol. Föreniweil, dels (kartong) extra 
blad, dels 3 

Gödiiingsämnïii, Artificiella - se IVah- 
lin & C:o .................................... 14 

Hagcrlöf, S., Behandl. af ömiua fötter 26, 27 
Haiiibnrger-Hrg-,egeriet ........................ 17 
Hellberg, Carl V..- Jiir. Aifarsk~yr& ...... 9 
Hellström, J. E., Alierberg R. Hellströms 

Metallaktiebolag ........................... 6 



............ Heuiiiiigs k C:o, Tiiivaruaffiir 45 

............ Herlitz, L. G., Jur. AffiirsbyrA 20 
Herrekiperirigsaffar ....................... 4, 16 
Herzog, P., Bokbinderi ............... VIII, I X  

(f5re Nyfikenhetsregistret). 
Holleniris, J. F., Jur. Afarsbyrå ......... 8 
Hvita Stiernlinien .............................. 5 

....................................... IZylskador 27 
Kallare och vindskontor, rengöring af, 

Rcnh8llningsaktiebol. Föreningen, dels 
(kartong) extra blad, dels 3 

..................... Köpmansbyrån, Svenska X11 
(före Nyfikenhetsregistret). 

~lårarbe<eu ................................... 23, 46 
EIöganiis eldf. tcgel, lerkarl rör - se 14 

Wahlin LY: C:o ................................ 

Illiiniiriationskamincr, Julius SlöUr, & kartan 
Inkasseringar vcrkstallas (se ifiren Sthlms 

Ensk. Banks Notariatafdeln. 5 kartan) 
''1 l3,  20, 22, 25, 

(före Nyfikenhetsregistrca). 22 
..... Ju- och uivexling af ~~t landskt  myrit 

............................. Iiistr~imeritmakare. 21 
Iriteckninaar förnyas genom Sthlins Ensk. 

..................... Banks $!otilriatafdelri. S! 
Isklillardricka.. .. .. ........ .. ................ 

y C:&, vinliandiare ....a............. 31 
La Fleuriste, Blomsterhandcl ............... 24 

................................... Lampfabrik I V  
(före Nyfikenhetsregistret). 

......... Lampor och lampartiklar 47, III, IV 
(före Nyfilrenhetsregistret). 

-[iandlbroksredsltap - se cayl ~~~~b~~~ 
& C:o .................. (kartong) extra blad 

- se Julius Slöör ..................... å kartan 
,je ~~~~i~ comb. angtirrhin. och dyuamo- 

....................................... maskiner 48 
Legala handlinglir uppriitias och förvaras 

af Sthlnis Enslc. Banks Notariatafdelri. 25 
Lemoil, Adolf - se Guilleiiiot, Louis ... 12 
Lerrör ....................................... 14 

Jacobseii, G r ] ,  2( h... (kartoilg) extra bl;; 
,Jacoby, G. L., Iiir. Instriimeiitmalrare.. . 
Jeinkramhandel.. .............................. 
Jeriivagsmatericl -. sc Fröléeri, John.. . 
,riiridisklL utföras 8, 9, 11 13 20 

22,125, 7XIi 
(fire N~filrcnhctsrc~gistrot). 

blad 
V1 

.............................. Lcrgods, Höganas' 14 
............... Lessebo-pilpper, nederlag af 49 

LiWrsakringsbolacet ~ h d ~  ......... kartan 
Lilrkistfabrik 23 .................................... 

......... Liktornar, Iryllrnölar m. m. botas 26 
Lind, J': P a ~ ~ e r s h a n d e l  gros""""" 49 

...... Lindmansson, J. A. V., Bokbinderi V 
(fire Nyfikenlietsregistret). 

Liniering verlrstgllcs .....s...........3 23, VIII  
(för(, Nvfik~rihotsreeistret). 

Kanii~icr - sc Jirlius Slöiir L liai.lall ......... 
- se E .  A. IYirnan, B friiilire 11eriiicns 

....................... - se Moritz Scheike 47 
Iiartor kopieras af ............................ 
I<wsrhcl< u s afSthlms 23 

25 .............................. Notariatafdelii. 
........................... Iicmisk tvattanstalt 40 

Kemiska reagenser & uteilsilicr - se 
....e. efter liartan i lex';; 

Kirurgisk Instrumei~tiualiare ............... 
Kloaksk?por siljas, Renhållningsaktiebol. 

Förenin~cii .................................. 

,---- - d - n ,  

JJithografisk anstalt - A. L. Normans 
..................... boktryclieriaktiebolag 

(före Kyfikciilietsrcgistret). 
Ljus-, gas- och clelrtriska kronor (Coróna) 

(fire Nyfikeiihetsrcgistret). 
......... Tjiisliroiior - se hlixitz Sehixike 

J,okomobiler - se Carl Jacobsen & C:O 
(kartong) extra. 

Lundström, Joh. & C:" ..................... 
(Grc Nyfikenhctsregietret). 

Liirftslcranihandel ........................... -. 
Löfquist, Hjalmar, Elrktrisk belysnings- 

eiitrcprenör ................................... 
ITliider, fidiggjorda ......................... 4 

.................................... Kliidt:shandel 4 
I<iiappfabrikanter .............................. 47 

........................ Kochs dynamoborstar 48 
Kokapparatr:r - se Julius Slöör ... a kartar] 
Kokapparater - se C. Clauscn ............ X11 

(före Nyfikenhetsregistret). 
Iiokspisar -- se Julius Slöör ...... a kartan 
Konst-, Skönflirgeri EL. Kemisk Svatt- 

anstalt .......................................... 40 
Kontorsbokfabrik .............................. VIII  

(före Kyfikenhetsrcgistret). 
Iioppel, Arthur - se Fröliien, John.. . 1 
Kraft,foderamnen - se TVahlin & C:o ... 14 

..................... Magnnssons Korkfabrilr 35 
Majolika ........................................ 44 
Malmberg, herr ocli fru E. ,  Damfrisörer 28 
Maltdrycker .................................... 17 
Mannstnedt, Hans, Schaffera & Buden- 

bergs kommissionslager .................. 34 
Manometrar ..................................... 34 

............... Margarinfabrik, Arhogn fi kartan 
Marmolin, TV., Jur. Agars- och Inkas- 

.................................... seringsbyrA 13 
Maskiner - se Carl Jacobsen & C:o 

(kartong) extra blad 
Maskiner - se I. B. Rocamora ............ 49 



Massttgeb(~1iandling ... . . . . . . . . . . . . . . . .  7. l5 
Mejerikärl . se Jiilius Slöör ...... å liartan 
Mejerimaskincr - se Carl Jacobsen & 

C:o ...................... (kartong) extra blad 
Mejeripreparater ................................ 14 
Mejeriredskap - se Carl Jacobsen C:o 

(kartong) extra blad 
Mekanisk gymnastiska Institutet ............ 15 

................ Mekanisk siiickerifabrik .... B ,  41 
..................... Mekaniska Verkstäder 18, 19 

Metall.aktiebolag, J . E . Akerberg & Hell- 
ströms ...................................... 6 

Metall- & &fessingsarbeten 6, 24, 37,38, 39, 47 
Minuthandelsföreningens Pensionskassa .. SO 
Blanksjö papp - se mrahlin & C:o ...... 14 
Munktells lokomobilrr ocli ångtröskverk 
- sc Carl Jacobsen & C:o (kartong) 

extra Illad 
....... Alynt, Utländska, ill- och utvexlas 22 

Nattrockar .................................... 16 
Neumiillers Bryggeri ........................... 17 
Normal Ylle.Underlrliidcr .................... 35 
Normans, A . L., Boktryckeri-Aktiebolag VII  

. (före Nyfikenhetsregistret) 
Notariatafdelning, Stockholms Enskilda 

Ranks .......................................... 26 
Notarius Publiciis, L . G . Herlitz ......... 20 

........................... Nuriibergs Bryggeri 17 
Xycandcr & Fahlcrantz, Advokatfirma ... 22 

Oljor - se Wahlin & C:o .................. 14 
Olyeksfallförsakrings~aktiebol., Svenska 29 
Olyeksfallförsiikririgsalrtiebolaget Fylgia 

(kartong) extra blad 
Ost, .................................................. 43 

. . . . .  Oxkött ......................... ......... 43 

............... Palrnqvist, C . J., Plåtslagare 39 
Papp - se Tvahlin & C:o .................. 14 
Pappersaff'ir cn gros, J . Lind ............ 49 
Parfymer ....................................... 10, 32 
Parfjinier, Tekniska Aktiebolaget Flora, 

sista permens innersida 
Parian-porslin .......................... 44 
Parkettgolf, Fredrik Sundström ............ 5 
Pensionskassa, lfinnthaiidelsföreningens 30 

...... Pet,ersou, Numa sr: efter kartan i tcxten 
........................ Petroleuin-Motorer .... 34 

Pettersons, Axel, lilrkistfabrik och be- 
grafningsbyrt ............................... 23 

................................. Piehls Bryggeri l7  
............................ Pihl, Carl, Agent .. 42 

Pilsner-Bier ................................... 17 
..... ..... Plaids ....................... .. .......... 16 

Plogar - se Jnliiis Bliiör ............ B kartan 
Plåtslagare ........................................ 39 
Porslinsfabriker & porslinsliandel ......... 44 
Portföljfabrik .............................. VII 

. (före Nyfikenhetsregistret) 

. ...... Presseiiiiiiigar se JVahliil ck C:o 14 
Psalmboksförlag ...................... . .  I X  

(före Nyfikenhetsregistret) . 

Redskapshaiidel .. Carl Jacobsen & C:o 
(kartong) extra blad 

. .. Julius Slöör ... i kartan 
- ................................ 49 

Remmar, väfda bomulls- - sc Carl Ja-  
......... cobscn & C:o (kartong) extra blad 

Renhållning af srator och gårdar, Reu- 
hållnirigsakticbolaget Föreningen, dels 

(kartong) extra blad, dels 3 
Reiihållriingsaktie bolaget Föreiiingeri, dels 

(kartong) extra blad, dels 3 
.............................. Rcnskrifningsbyrå 23 

Reseförsäkring .................................. 29 
Resrockar .................................... , 16 

..................... Ringledningar 18, 24, 37, 38 
Risarks, f . d., Konst- o . sköufirgeri &Kem- 

............................... Tvattanstalt , 40 
Rocamora, I . R , Maskinagent ............ 48 
Riibensson, R., P ~ o f . ,  Tabell- och Riikne- 

byrå ............................................. 46 
Kullgardiiisfabrik .............................. 41 
RäkricbyrA., Ruberissou, R., Prof .......... 46 
Riidfirg .......................................... 14 
Rökhufvar - se E . A . Wiinan, fraiiire 

permens innersida 
Rörbrunnar ................................ 37 

. ... Sandberg & C:o, J A., f . d . Iiisarks 40 
................................. Hclieike, Moritz 47 

Schiött, Sh  , Blornsterfabrikant ....... , , , 12 
Schaffer & Budenkiergs komrnissiorislager 34 
Selliil, I ,  Advoka1,by rå ........................ 11 

................................... Sillresbrodös 35 
Sill .............................................. 43 

. . Siemens & Halske - se Eriksson, J E 18 
................................. Sjiikförsakring 29 

Sjukgymnastik- i:e Stockholms Massage- 
Institut o . Mek . Gymnast . Institut ..... 7, 15 

Sjiikvårdsartiklar - se Nuina Peterson 
efter kartaii i texteu 

. Sjukvirdsartiklar se G . L . Jacoby ... 21 
...... Sjöbcrgh, Eriyue, Darnfris6rsalong 46 

Sjögren, P . A., Gizs- och Vattenlednings- 
.................................... entreprenör 38 

Skjortfabrik - se Alenius & Cederborg 16 
..................... Skrädderi-Etabliss~3meilt 4 

Skiuska Cement-Aktie-Bolaget -se Wah- 
....................................... lin k C:o 14 

..................... Skanskli Cementgjuteriet I I  
(fört: Nyfikcnhctsregistret) . 

Skiinf'irgare ................................... 40 
Slåtter- & Skördenaskiiier - se Carl Ja-  

......... cobison & C:o (kartong) extra blad 
..................... - se Julins Slöör å kartan 
........................... - se bV:lhlin (::o 14 

Slöiir, Jiilius, Red slrapslinirdcl ...... å Iiartan 



.- :in 

....... Sinörafir .............................. .. 43 
.................. Sniclrerifabrik, Mckitilisk 41 

Snus .............................................. 42 
Soclrerbruks Aktie-Bolaget i St,ockEiolm 32 
Soptiinnor siiljas af ........................... 
Spisar - se E. A M'imau, frgmre per- 

mens inriersida 
........................ Sporrong & C:o, C. C 47 

Sllr"tor - se Jacobssoii k C:o 
extra 'lad 

Stei~lrolsliandlare .............................. VI 
(före Nyfikenhetsregistret). 

Stenrör 37 ............................................ 
Stickmaskiner ............................... 19 
Stil. & Stereotyp-Gjuteri, A. L. Kormans 

boktryckeriaktiebol ........................ VII  
(före Nyfikenhetsregistret). 

Stoclrholms Badhus-Aktiebolag ............ 15 
D Bryggerier, Aktiebolaget ..... 17 

Enskilda Banks Kotariataf- 
delning ......................... 25 

D Expressbyrå ..................... 2 
a Massage-Institut ................ 7 
D ?\Tya Bleck- & l'låtslageri- 

bolag ........................... 39 
Stiirebadet ....................................... 15 
StAmplar af Kautschuk, A. L. Normans 

Boktryckeriaktiebolag ..................... VII 
(före Nyfllrenhetsregistret). 

Siibversiv för liktornar m. m. ............ 26 
Suiidström, Fredr., Mek. Snickerifabrik 5 
S\,eriska Arbetaren, Tidning ............... X 

(före Nyfikenhetsregistret). 
Svenska Köpmansbyrån ..................... X11 

(före Nyfikenlietsregistret). 
Svenska Olycksfall-Försiikrings-Aktiebol. 29 
Svenslr Express, Aktiebolag, Göteborg ... X1 

(före Nyfikenhetsregistret). 
Sveusons Fröhandel ........................... I 

(före Nyfikenhetsregistret). 
S%lierhetstandstickor.. ....................... 12 

Tabell- k Riikriebyrå, Prof. R. Klibenson 46 
Takspånsolja .................................... 
Tapeter och Bårder ........................... 
Tegel, eldfast ................................ 14, 44 
Tekniska Alst. bol. Flora, sista perm. innersida 
Testamenteii m. m. uppriitias och för- 

varas af Sthlms Ensk Banks Notariat- 
afdeln. .......................................... 26 

............ Thule, Lifförsakringsbolag å kartan 
Tjiilander & (3.0, Vinhandel ............... 20 
Tjiita .......................................... 14: 43 
Transportaktiebolag, Bogseriugs- ocli ... 33 
Tricot-varor, Maskiner för tillverkning af 19 
Trävaror .................................... 41, 45 
Tröskverk - se Carl Jacobsen k C o 

(kartong) extra blad 
- iie Jiiliiis Slöör ...... å kartan 

-- - 

- 

.......................... Tvålfabrikatcr 10, 32, 36 
......................... Sviittanstalt, Kemisk 40 

.................................... Siiiidstickor 12 

................................ Unifoimseffeliter 47 
Upplysniugar om firmors och affiirsmiins 

.................................... solidité XI, X11 
(före Nyfikeiihetsregistret). 

Utländska annonser ....................... 50-54 
......... itliindskt mynt in- och utvexlas 22 

Ut~exl ing  och invexling af ut!andskt 
............................................. mynt 22 

................... ......... Wtzhliu & C:o .. 14 
........................... Wahlmans Briidgärd 41. 

............................................. Vaselin 14 
Vattenfiltrerapparater sc Numa Peterson 

efter kartan i texten 
Vatten-, Gas- & Afloppsledningar 18,24,37,38 
Vattcnkurbehandlirip ......................... 15 
Wennerström, Johri, Utliindskt mynt in- 

.................................. och utvexlas 22 
\\renngren, P., Nek. Verkstad ............ 24 
Ventiler - se E. A .  Wiinan, å främre 

permens innersida 
- se Haus Mannstaedt ......... 34 

.............................. White Star Line 5 
Vidingboff, Gösta, GeueraldepAt fUr Nor- 

........................... mal Yllebekliiduad 35 
Wik:uiid, TT , Metallfabrik hi Mek. Verk- 

............................................. stad 37 
Wimau, E. A ,  se främre perniens innersida 
Vincr & Spirituosa ........................ 20, 31 

............... ilTirén, A G., Parfyinfabrik 10 
Vagar, vigter och målkiirl - se Nama 

Peterson ............... efter kartan i texten 
Vågar, vigter och niålkarl, Carl Jacob. 

sen C o ............... (kartong) extra blad 
Vardepappcr, inköp och försalju. af, om- 

besörjes (Sthlms Eusk. Banks Notariat- 
....................................... afdeln.) 25 

Viirmeledriiugs- och ventilationsapparater 37 

..................... Ylle-Normaliiiiderkliider 35 

o 
Akerberg, J .  E. & Hellströms Metall- 

aktiebolag, Koppar, Messing och Me- 
.................................... tallhandlare 6 

Augbokbinderi ................................. IX . (fire Nyfikeilhetsregistret). 
&rgmaslriner .................................... 18 
Augmasliiner, Carl Jacob~en & C.o (kar- 
. tong) extra blad 

Angpaune-arn1,~tiir ...................... 34 
Askledningar .................................... 37 

ofversiittiiingsbyia ........................... 23 
Omma fötter, bot för ........................ 26 

B---. 



Utländska annonser . 
Apclsinskalning~inxsltiner .................. 50 

Bandsågar ..................................... 51 
Barbier. Vivez Er CXe ........................ 51 
Blomsterhandlare .............................. 50 
Blåsbälgar ................................... 51. 53 
Hotande af stamning ........................... 60 
Bnte Doclrs. fartygsdockor i Cardiff ... 54 

Caiiius Frkres ............. .. .... ... ... . . . .  50 
Champagne ....................................... 60 
Chervin. Doktor. botar stamniilg ......... 60 
Choli-oladfabrilisi~pps%ttare .................. 61 
Chokoladmaskiner .......................... 51 
Cognac ........................................... 50 

Laiilé & C.iel Jiiles .......................... 
........................... Lcgros Piat et Lenii 

Lesaiilt. drogiier för destillatörer m . fl . 
L'hornme (F.) Maison Esclavy ............ 
Likörer ........................ .. ............... 
Limoneire Fri:res ............................. 
T, iiftpiimpar ................... ...... ......... 

Maskiner för tillverkning af chokolad. 
Girger. glasmäs~.arelrit.t. tryckfiirg. tvil  

Mekniiici. lroiistriilitörer ..................... 

Ockra. Giil- ................................... 

Plaiitskola .............................. .. ..... 
Davy. Frö- och blomsterhandlare ......... 84 Ilockor. Skepps- .............................. 
Droguer för destillatörer in . fl ............ 50 

Enfer k Ses Fils, iriekanici ................. 53 

................... ........... ...... Positiv .. .. .i 0 
.......................... . Pre. ~ssislit rödt ...... 50 

........................... Renand, Gay k C:ie 50 

54 Fartyg repareras .............................. 
áO Frtibaudlare ................................. ... 

Fiirger, masltiuer för tillv . af ............... 
~ ~ ~ ~ f ~ b ~ i l ~ ~ ~  ................................. 50, 51 

......... .................... Skeppsdocltor .. 54 
.............................. Smidesverktyg 61, 53 

Société GéiiBrale Meuliere, kvaruste~iar 52 
Stamning botas ................................. 

Glasmiistarekitt. rilasltiiler för tillverk- 
ning af ........................................ 51 

Greiss. Ed ................................... 51 

The 13~ite Doclis Campany .................. 54 
Tryckfärg. maskiner för tillverkning af 51 
Tvnl. maskiner fbr tillverkuiug af ...... 51 

Hermann (G.) & Delmtiste ............... 61 

Kitt. maskiner för tillverkning af 51 ......... 
Iivarnar. inredning och ombildning af ... 52 

................... ...... ......... Ventiler .. .. 51 
.............................. Vincent Lebreton 50 

.............................. . .  Vi~ier .......... 50 

.. 
.................. ............... I<rarnrclrvisit:~ .......................... .. .. 52 Assjor .... 61. 58 
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