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. .QnorqgjusTåz S0
(Innehafvare: GEORG CRONQUIST) 

Bosämaiilgs- och Hvitvaruaffär 
MALMÖ. 

“år SÖDERGATAN 20. »äd 
Filial: Södra Förstadsgatan 1a. 
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i Beställningar; 
till belopp af 20 kronor och deröfver expedieras fraktfritt med 

.bantåg eller ångbåt. Postkolly sändas deremot ej franko. 4 

m4? 

Max» Profver  p 

sändas, på begäran, beredvilligt och franko, dock torde ut- 

förlig uppgift lemnas beträffande hvad p slags varuprof som 
i 

önskas, äfvensom om de skola vara af .enklare eller bättre 

  Priserna 
äro alldeles bestämda, men vid köp uppgående till_ minst 10 

\

i 
kronor lämnas 5 procents rabatt pr kontant. 

?äga 

Vid större, inköp,   

såsom till bosättningar, hemgifter, hotelier, caféer m. m., be- 

.
vilijas .extra rabattf _

V Malmö 1895. Skånska. Lithograñska Aktiebolaget; 
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56a. vä/ca âzaâø ?vu/nåt 0043» ggnmaw få vi åäømøê
V
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_ . tucáifzaømagáfoaatt »m föøffagttat våra

Manufaktun,Bnsättnings-ochHvitvaruffär
V  
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Södergatan Nzo 20,  

.fwcvcøot»vi øøåâüih en Mai-y,zagmfiáOCLFLmøza tiaoønagt
. mwöa foåaf, êamtiäiqt åafva vi qttøzügazø fcompføtå
A tøzatq vårat cøaan föwpt väffözoøêâa fac3øz, oå att vi, oåoom

g 

afJV-[øftøzföfjanaøQøtaüezaaøföztødåwinq fu: mgâø, nu *Fc/imanen

øzfajuâa et?ännuAøi/Fzåaftigazø uzvai än fött.
GMMÖe/c fözoäåzan att oamma pzmoåp 00m otäaøø (Mo/alt

013g,gäaánâø unâøz. fun/Lamaana/ot 5o-åuga Ci/Hocwo, mam-

ügøn oamvétoqzamuAGøåanâfángä goâa vdzoz och moaøzata
A

100mm, äfven/t føamaøføo ofta/U: uppzälütåâffao, zøåommøh-

Eøáca »vi ooo i en äzaâ aumänåøto_ *Bøtnägna åågåomob.

griaxmö i Öåtofvøi 1895.

% øvonquisfä 50m.
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tmneâspvmsaça 
?exposé 

A.. c. cronquist de son. 

 Massage  

Genom ökad afsättning af denna artikel se vi oss i stånd 
att kunna erbjuda ett nytt och vackert urval.från framstående 
in-loch utländska fabriker. - e 

Afpassade vafüa mattor 
« för hela rumlfmnas på lager af följande sorter: 

Smyrna, -

Axminster, två qvalitéer; , 

Velour (Velvet) eller Schagg, 
*Brüsseh 
Tapestry, 
Moquette, 
Aubusson och 

Kidderrninster, _
samtliga i! flera storlekar; de största 400 500 ctm.; af Ax- 
minster kunna större anskaffas på ganska kort tid. 

Hanclarbetade Smyrnamattor 
hafva vi ejvpå lager, men anskaffa sådana i hvilken som helst 
storlek och form som önskas på kort tid, efter hos oss till- 

gängliga qvalitéprofver och mönster. 
å 

Divanmattor 
på lager af 

Velour eller Schagg 
V Moquette, .

Aubusson och 

Tapestry »från 7 kr. 50 öre stycket till högre priser. 

Sangmattor af 

Mohair, . . _
Axminster, 
Velour och 

Tapestry från 2 kr. 50 öre till 22 kr. 50 Örelstycket. 

  

Södergatan 20, lwzannö. 
  

  



  

4A.. o. cironquist §2: soxir- e 

. - v afseddeför hela rum: 
- Velour eller Schagg (engelskt, franskt och tyskt fabrikatmcke 

amerikanskt, hvilket ej visat sig synnerligen hållbart), 551,; 

,g 
u,__,. 

Brüssel, 
Tapestry, 

-
_

_ Kidderminster »från 2 kr. metern samt 

Svenska randiga helyllemattor. 
0   

Gangmattor: 
Brüssel, . 

“
Filt, _
Tapestry, . 

Helylle, randiga och jacquardmönster, -

Halfylle, v v
Svenska hampmattor, 
Kinesiska Stråmattor, 
Linoleum och 

 

Vaxduk. _

Linoleumsmattor 
kunna vi -äfvenledes erbjuda i många qvalitéer och mönster 

till fördelaktiga priser, . 
i 

_ dels ozfpassade till matrum i alla .gängse storlekar, 
i dels metal/ms, inlagda af 90 och 200 ctm. bredd, samt 

tryckta och släta äfvensom» gångmattor. A s 

Cement till fastsättande och Repa/er till skyddande af 
Linoleumsmattor. i 

k y w Vaxduksmattor 1
› i afpassade till matrum samt metervis af 180, 75 och 60 ctm. 

bredd, de två sednare sorterna med bård vid sidorna och af- 

sedda till mattgångar. 
i 

Filial: 
södra 
Forstadsgatan 
1a 
a.. 

-

_ Kinesiska Strámattor 
afpassade i olika storlekar till matrum, lavoirer, tamburer m. m. 

samt metervis antingen till beläggande af hela golf ellerttill , u, 

mattgångar. 
- . g J. 

. Skrifbordsxnattor .  
. af Lama- och Angoraskzäøøz i många färger. 5

Södergatan 20, Meumö. 

   

Mattor i meta-vis,   
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dronquist  Scan.: 

G 

I

“Iliüiäââpäläüçili 
 

:IGIIIiE 
_

i . VIioliosnaattor i
i metervis till korridorer, förstugor och_ trappuppgångar samt 

därrøzattør af olika storlekar och qvalitéer. 

Grolffilt* 
.i flera färger, till beläggande af hela golf eller smärre golfytor. 

i 

  
  Mobeläygeä 

Schagg, slät, i flera finheter och färger samt fasonerad såväl 

väfd som pressad, .

.Moquette, enkel ochvdubbel bredd, 

L_ Fantasityger i hel- och halfsiden, ylle, bomull och jute i en” 

mångfald mönster och qvalitéer, 
_ Damaét, en-, två- och flerfärgade i alla vanliga och moderna 

färger, 
Silke- och Linneplys, 

_ Granité, Crêpe, Rips, Satin, 
“Möbel- och gardinfransar, 
_Möbelsnörem 

V 

Gaxåmbygen   

Svenska trådgardiner af mer än 7o olika mönster, hvita 
och crêmefårgade från helt billiga till finaste qvalitéer. 

Tryckta Musslingardiner, passande tillvillor, Verandor, 
ästruinm. m. från 45 öre metern. 

Dekorationstyger, 
J alo usityger, 
Tryckta Gardinsátser. i 

   Afpassa de I Gardiner. 
i 

i 
[Svenska trådgardiner, hvita och crêmefärgade, från 6 kr. 5oiöre 

. paret, 4 . . 

Schweiziska broderade Gardiner i stilfüllamönster och olika 

färger. 
i 

Söchiergafax; 20, llvlialrnaö;  e 
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, extra ñna sorter med eller utan lambreqnin. 

  

i 
_A_ o; oronquistv dc Son. 

  Ei1xz:aa1itñ1is:li:aa  alla lladiaâêgiarlâmøir 
i Vackra och praktfulla mönster och färger. 

v Dekorationsgardiner, i 
 

_a 

Engelska Stories (Sängkammiargardiner), 
Gardinhållare af metalloch snörmakeri. 

  

randiga, blommigka och enfärgade med bård, mycket stort s0r-. 

timent. Såsom särskildt stiltulla få vi påpeka fo/ziz Lennzâzgs 
z Norrköping väfskolas fabrikat, som _häri på platsen endast 

Å finnas till salu hos oss. 

Swødeirade ?Gamma 
erhållas i hvilken färg som- önskas och* ien mängd olika 
dessins efter hos oss tillgängliga planscher.  

Chenille Portiêrer, 
Portiértyger, . _ p V _ / i . 

Yllefilt, 180 ctm bred, till portierer_ _ochvborddukan 

llrsenikiria GRiETONNER, TÄGKSÅTINER och TÄGKSITSER. 

Helylle Täoksatiner 
i 

.iaf 16.0 och 170 ctmzs bredd, i flera färger. 
    

LI N N EVÄFNADÅERÃ. 
  

Dukt-yg_ 
Vi tillåta oss fästa uppmärksamheten på “Vårt särdeles 

stora urval at zizzkzj/g z danrzast, jacgnard och dräll; omfattande. 

närmare 440 olika mönster och qvalitéer; hvarje mönster i alla 

förekommande» storlekar, från framstående_ svenska, norska, 
schlesiska, sachsiska och irländska fabriker. 

Dessa kunna- 

Fi1ia1: 
Södra 
Försntadsgatan 
1_a.igi 

Södergatan 20, Malmö. 

  



i A.. c. cronciuist a: son. 

e 
1: 

trmnâspvçsaçg 
v-Ipçs 
:tenta: 

Kaffe- och thedukar, hvita_ och kulörta, med och utan hålsöm. 
Kaffe- och theservietter. 

i 

Handdukar i daønasá jkzcguard och dräll, 
Handväfda duktygs- och handduksväfnader; 
Dammhanddukar, *

i Kökshanddukar, 
Glashanddukar, .- 

i 
Knifhanddukar, . i . 

i 

Skänkhanddukar, 
_ Märkta hankar till handdukar. 

Helhrlnelarfter, 
helblekta, zâz/zll 210 aim. åreda, -

i 

halfblekta, i alla Vanligast förekommande bredder, 
skäftiga i enkel och dubbel bredd, 

“
i _

rutiga och randiga till /cråbés- oc/z danznz/za/zddzz/êar. 

Entändning, 
Mangelduksväf, 
Juteväf, Säckväf. 

B 0 R D F :TL T . i 
af ylleoch bomull. 

i 

i” Bolstervarsväfnader 
af linne och bomull. 

Iiullgardfintyger; 
enfárgade blåa, gröna och röda i 120, 150 och 180 ctm:s 

bredd, äfvensom randigayblommigaoch transparenta. 

.Afpassade rullgardiner, 
crêmefärgade, _broderade, mycket eleganta... 

Markisväf, 
. “slät” och randig. v V

Rullgardins- och Ma-rkisfransar, 
Rullgardinsnören, 
Persiennesnören; 

  

Södergatan. 20, _LaZa1n1ö. 
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A.. oc. Cxtonquist de. son. 

L . - *z- “

  
  

  
  eäååukar 

,af Schagg, enfärgade, tryckta och broderade, 
af Kläde, broderade, e 

af halfsiden, halfylle och bomull, i fantasimönster, bland 
hvilka äfven från fo/m Leømmgs vá/fsJeo/a z Norréápzâzg, hvaraf 
vi hafva uteslutande försäljning här på platsen. 

l 

Chenilleborddukar. 

Vaxduksborçidukar, 
l 

imiterande» trä, marmor och duktyg, i flera storlekar. 

t r 
c   Pantasote, 

 stark och vacker imitation af läder till möbler. 
f 

Lädercloth, =

Vaxduk, flossad i träfärger och fantasimönster, 
Vaxduk, imiterande duktyg, . 

Vaxduk, uttungade till köks-och skafferihyllor, 
.Vattentät väfnad till sjuksängar. 
Oljeduk, «

Vattentät väfnad till badapparater m. m., 

SVARTA   KLÄDNlNG-STYGER. 
Äfven åt denna artikel hafva vi nu egnat större upp- 

märksamhet och kunna erbjuda ett vackert urvalåi Thibet, 
;g t? Cachemir, Foulé, Serge, Croisé, Cheviot äfvensom en mängd r 

 fasonerade sorter. 

g -
v Engelsk och fransk Sorgwürêpe. 

Äkta *nnariunblå och crêmefâtrgzxd Engelsk Serge och Cheviot, 
_ Svart och kulört Velveteen. L 

« vc 

FLANiER,   

hvita, kulörta, melerade, randiga och rutiga. 

Filial: 
Södra. 
Förstadsgatan 
1 

a. 

f” Södergatan 20, nztalrnö. 

  



  
A..  Cronquist et: Son. -

.*e 

t_fI*e1e§s“1öé1s-I9J 
9.119459 
_ZTBIIFJ 

,Säng filtar. 
Piqué-Sängtäcken, hvita och kulörta. 

A 

Victoria-Sängtäcken, 
Spachtel-Sängtäcken, 
Tyll-Sängbäcken. 

h 

I-Ivita Hellinne N äsdukar, 
I-Ivita kammarduks Näsdukar, r . 

I-Ivita broderade Näsdukar, -

I{u1örta, linnenäsdukar, 
A Kulörta bomullsnäsdukar, 

Kulörta barnnäsdukar, 
Spetsnäsdukar, 

 

Konfirmationsnäsdukar, A c 

I-Ivvita och kulörteuNäsdukar med Ilâlsöln, 
Sidennäsdukar. 

“ V 

Farchga Underkgolar 
af halfsiden, cloth, kläde och flanell. 

Stickade Underkjolar, -

Underkjoltyger och Moiréer. 

  

  Sundh 
 

c schweizer Undertröj or 
V

af silke och ylle. i

Svenska   
Undertröjor.   

OORSETTSKYDDARE. 

A 

Jhvliorgonroclciar 
för damer. 

Södergatan 20, Manne. 
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› Mössor, Matroskragaru 

Vemottages och htföres skyndsamt och omsorgsfullt, och stå i 

lEngelska Silkes-Damstrumpor. 

l \ 

A; C.. Cronquist cb S011. 

Barnkostymer. l 

Klädninsgar af SergefCheviot, Yllemusslin,F1anell och Percal. 

Gossdrägter af Cheviot, Serge och trikåL r 

Blusar af Cheviot, Flanell och Bomullstyg. 
” 

Byxor af Cheviot och trikå. ›

Barn kappor. 
Ofverrockar, 
Kavajer, 
Barn kofto r, 

-Beställningar å alla sorter 

6% Damlnzaa se” 

.så fall Våra utländska modeller till förfogande. 
    

Svenska s. k; Jzegerunderklädel* 
för damen fullt jemförliga med »bästa utländska fabrikat, rnen 

v Väsentligt billigare; 
Salmiaktvâl för ylle- och jaegerartiklar. 

  
å

Prima engelska. Strumpor 
af ylle och bomhull för damer och barn._d 

Svarta Triumfstrumpor 
rned lösa fötter, som med lätthet kunna tillstickas. 

. vSvarta Silkesfärgade 
Bomulls-amstrumpor,   

förvånande likasådana af silke och som äfven vid tvätt bibe- 

hålla denna egenskap. Tre sorter till 1,25; 1.50 och 2 kr. paret. 

Filial: 
Södra 
Förstadsgatan 
1 

a. 

Södergatan 20, Maunö. 

  



  
A.. c. cronquist de son. 

e 
i: 

txvaáåspeas-IOJ 
9.121399 
:ternas: 

GUMMIGALOSCHER 
_

u

af Rysk-Amerikanska Companiets i St. Petersburg hittilf; oöfver- 
träffade fabrikat. 

Belgiska Getskinns-Damhandskar. 
r *

Doggskinns-Damhandskar, 
med och utan foder. 

Ylle-, bomulls- och halfsidenvantar, 

PARAPLYERM 
af siden, gloria och cloth; 

“%o*g““* Badlajkadrr;  

Bad- och Frottérhánddukar 
Badlakanstyg; -

›
- 

Badhanddukstyg, 
4  

Ft-ottérvantar, 
Badmattar; _
Badmössor, Tvättlappar. 

Engelsk Yllesohalar. 
Svenska. Filtschalar, - -

Svarta Thibetschalar, 
Axelsohalar af halfsilke 0011 ylle, 
Stockholzns hufvntddukar med fransar, 
Göteborgs Spetsdukar, 
Iiulörta Sidendukar. 

.jojo 

% %

Hvita och kulörta DARIKRAGAAR. 
Hvita. och »kulörta lvlanclnetter, e 
Dambälten. 

    

  

V 
Södergatan 20, lvzalrnö. 5 

  



   

A.. O. Cronquist :k: Son.. 

-« 
-.-q.,._á___ 
,,__..c 
.

wav.. 
ma; 

  

i Färdigsydda, Förkläden. 
Afpassade Förkläden. - v

Förklädestyger, _ -

Förklädessnodder, Förklädesband. 

Svenska Bomullsváfnader, 
  

blekta, oblekta och färgade, från landets förnämsta. fabriker, 
i parti och minut. 

Tvättäkta Bomullstyger, Batist, Grepon, Zephyr, Oxford, Flaneller och Sitzer. 

Bomans-Satin, Silkette och Twills i en mängd färger. ›

mäta Brodêrt er   §9 k   
såsom Nansoc, Kammarduk, Batist, Lenon, Indienne, 

Musslin, linne- och bomulls-Java; Angola.. 
Congresstyg och stramalj, 
Flossad och oñossad Piqué, 
Randig och slät Medium, 

India. Twills, Satin Twills, 
_SVax-t, hvit och kulört Tarlatan, 
Hvit brocherad Musslin. 

  

Smörduk, Ostduk, Rundväfd Bandage. 
Ylledukar, Capotter, ›

Yllevästar, Yllemuddar, 
Damasker för damer och barn. . 

S I I) E N 13 A N I) 

i alla gängse färger och bredder. 

 ä*-  å å :å ä n?  
exe-iii; -êff-áäáåå 

för buketter, kotiljongsdekorationer, rosetter [och föreningstecken. 

Kransbáind . 
i 

i olika bredder, enfärgade svarta och hvita, svarta med hvita 
bårder och hvita med svarta bårder, äfvensom i svenska, danska 

- och tyska färgerna. 

   

Filial: 
Södra. 
Förstadsgatan 
1

a. 

Södergatan 20, nalalxnö. 

  



  

    

   

     

  

 

b
o. “crcánquist dc son.

Saxx11netsbai1d,

Armflor, Hattñor,

svarta och kulörta.

s Hvita broderade remsor och mellanverk, Vm
Knlörta broderade remsor,

”
Km

Knlörta Flanellbroderier, _
-

m]
Hvita Handbroderier, W_

. _ j Kn;
Knypplade spetsar, . . Ha
Tyllspetsar, Sllkesspetsar,

-
F . Hg

Bomnllsspetsar, hvita och crême, , f M
Trimmings,

= b
.

V 
›

SV 
Gardinspetsar, o»

r
p,

Balayeues, Fräs, . . H
Barber, H 
Tyll till» ilor och brudslöjor, I l
Afpassade brudslöjon

 

 l
1

Styftyll, __
›

Antimacassar och Ofverkast,
låordlöpare,
AktaEau de Cologne 4711,

,, ,, från. Johann Maria Farina gegenüber--dem-
Juliehsplatz.

Toilettetvåler från Hylin år Comp.
Snin de Bontemards Tandpasta,
Tandborstar. Nagelborstar,
Frisérkammar, Finkammar.

Sy beh 0 r m; m.

Coat.: Mas/åzäztråd, svart, hvit och kulört, ;l
lfzâzeszké ZVj/st/råd, alla .färgen

- * 7 

Tråaêelfråd i nystan.
Svart och hvit Lzâztråd,
Køzyppelfråd,
Sy- och Knapplzålsszlée, på spolar, i dockor och på rullar,
Kampeøzhcfs* »Vir/êá och Stzbkgarøz,
Glansgarøz i nystan och dockor,
Brodárgarøz, Märkgarzz,

v
1:

uweavâspvasaoa
é-tpos
:IPHLEL

_

Södergatan 20; Meumö.



  crcrcsnquist :k: 5011._ 

” 1

-Hakar och älskar, 

 
:i Svarta och hvita Gunzmzlsøzodder, 

n. 

 Sføppgarøz, ylle och bomull. J _
r Leo Lammertz Synå/ar från_ 5 öre pr bref å 25 nålar, 

Leo .Lammertz Maskzäznålar till Singers, Husqvarna, Wheeler j
& Wilsons och :Grover & Bakers Symaskiner, : 

Vårknålar, Tapzkserzäzålar, 
“

Knappnålar, Ybzlelfenålar, 
i

Sioppøzålar, Dragøzå/ar, .

Køzypjbelnålar, Säkeráetsnålar, 
Ha/tnålar, Knytøzålar, 
Hårøzålar, Luggøzålar, v 

Malløzålar, Särumpstzb/êør, 
-

Svarta och kulörta Kantáand, r .S 

PZ//vskaøzlåand till klädningar, mycket starka 
Hvita och oblekta Limøeåand, 

I Hvita, svarta och kulörta Bomullsåaøzd, 
i Läáand, Ömgåztsáaizd, 
l favaåand, Vzäøêáaøzd, 

i Lzfjêdrar, Corsetyjkdrar, 
, AZumzäzzkøm-Ifjb/fjêdrar, 

EZanc/zeffer, Kar/easser, 
- Akta och imiterade Fzkkáeøz, 

Pryms Paleøzt/záiéfor, 
S 

 
Häkláand (på band fastsatte hakar och hyskor), 
Lzâzneénappaøç Trådkøzappar, 

j_ _ Perlemoknappar, Mb/êelkøzappar, 
i Klädmüzgsknappar, Skoémzppar, _

Svarta, hvita och kulörta Gummiáand, 

b Lf- och ärmfoder, många sorter, _ 
Svart och kulört Alpacøa till foder och skonmg, 
Pafeniskonzâøg, Kfollzåznzäz , 
Iázlzbm CIM/z, › _  
Kaøzfas och Fodergas, _ _ t 

Filial: 
södra. 
Forstadssatan 
1 

a. 

 

S 
Ähnlappar, Haklappar, 
Rollåook och RaZ/áooksáand, 
Svarta och kulörta Séaåand, Kängáand, 
Hvita och kulörta Cørseftsnäreøz, 

SzZ/êesnáv/en för turistskjortor och blusar, 

Färklädessøzären och Färklädesáand, . 

Södergatan 20, Mallrlö- 
V



 

 C. Cronqufist å: Son. 

:TGIIIL-I 
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Du 
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Hvita och “kulörta Moøzlerzäzgsåaøzd, 
.Möáeü/ansar, Gardzäzjfraøzsar, 

Gardzhåå/Zare, Mäáelsnäreøz, 
Rullgardzâzfransar, Maøfézlgfrazzsar, 
Rullgardzäzszzärezz, Persiemzesnärezø, 
Tapzkserzfransar till montering af handarbeten, korgar m. m. 

Hvita och crêmefârgade Boømøl/sáoláfraøzsazf, 
Svart och kulört jl/onlerzhglsat/as, 
Svart och kulört fllervezlleaux, 

 

Svart och kulört SzZ/éeplys, 
Svart och kulörti Bonzu/Zssamrøzel, 4 i
Enkla och dubbla Bokstäver till_namning, 
Pzhcenezsnåä/eiz, .

i 
_

Sfrzøøzpáaøzd, SZrzmzp/zå/Zare, 
Haøzdsâknäpparø, S/êoéizáppare, 
Fzäzgeråorgar, Våiøêséøzfxf, 
Ben/êq/Zar, Nåletzzzk, 
M/c/êelrzäzgar, Mät/amd. 

Svenska Unionsflaggori g
r 

pålager i följande storlekar: i 

af prima ylle s. Is. Orlogsdulø: -r 

Längdg, 4 5 6 7 8. .9 10 11 1213 14 15 fot,
Pris 3300 4-100 5125 7300 8350 10150 1330016300 18300 2 1300 24300283003 1300 KP- 

af äkta Boønullstyg: 
Längd 2 3 4 6

i 
8_ 10 12 fot, 

Pris 1325 2500 2375 3175 ,S325 7300 9›00 Kr 
samt Yllevimplaø- med och utan unionsmärke af 6, 8,

10, 12, 14 och 16 fots längd. c 

g Beställningar af andra sorters flaggor äfvensom signalställ 
och namnstanderts utföras skyndsamt. . .

i 
i 

Af bomullstyg tillverkas endast svenska flaggor. 
 Skolor erhålla rabatt å flaggor. 
i 

»Svenska Miniaturflaggor 
af siden, att användas som-bordsprydnad. 

Blå, gul, röd och hvit Flaggduk af ylIe och bomull, ,i
HH*--- 

i 
0 › J 7 * 

i 

Södergatan 20, Malmö. 


