rar

en

STOCKHOLM.
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Filialkontor for Arthur Koppels fabriker:
Yerldsberömda tillverkningar af:

flyttbara och
jernvggar
jernvagsmateriel.
Kataloger, i n t j g och kostnadsförslag på begtirari

g gratis och franko.

W
O

clJ

Kontor och utstallningslokal:
5 ,-asaga,an

5

5.

Postadress : Stockholm.

Jernvagens entreprenör sedan 1875.

Post- o. Telegrafadress: Expressbyran.

Innehafvare: A. Björkenstam.
Exp~*essOiyramhemsänder 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, Speditions- och Koiizinissionsuppdr~g.
Utdelar CirkulXr, Tidskrifter m. m. saint åtager sig
dessutom alla uppdrag, som iiied en dylik affär kau förenas.

Kontoret:

Stall &Förråd:

Öppet:

Öppet :

laela dageni

kl. 51-2, 4-6

( d R kontoret ar
stangdt torde order leriiuas hit).

(Soii~riiareii9-3).

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 g a p r i s e l * !

Bolaget 7~arf. n. c:n ,500 ege~zdo.~iza~,
fu~zttonzKo+zgl.
,Vqj:ts w 7 2 Krolzn+zs, h?.nclniz p ~ r i s ~1;t~zgzc~
n
bel@JL~zns~lzycketbilliga.
Ordentligt och punkligt arbete!

B~stfillni~~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%skltidai~saso111 Helkostymer, ~fverrockar,Reskappor, vatteritätw
Regnkappor samt Hattar, Paraplyer, Gummigaloscher och Trikotage 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 ~egm7cIädars amt Hästtt%clcem,
Filta?=och RegmtiJckeia in. ni. till billigaste fabrikspriser.

5

$1
P

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
Post- och tebegrccfadresn:

4 , i Stockholm.

H v i t a 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,
Kopparspik, beilal!bult, Klinkringar,
Kopparbrickor, Åskledarespetsar,
Kopparbottnar, Askledarelinor,

Magnesium, Vismut,
Nickelanoder, Salmiac,
Svafvelsyra, Saltsyra,
Stearinolja, Wienerkalk,
Nysilfvertriid, Delta-Metall,

Kopparrör, Pinsbachsplit,
Messingstråd, Aluminiu
Messingsrör, Zinkbult,
Messingsduk, Staniol,

Jernduk, Glaspulver, Slaglod,
igter, Vågar, Balanser, MAI karl,
Spik, Klinkringar, K81-& Stafplåtar,
mergel, Smergeiduk,Smergelpapper,

*
clqelis

lbgsta ~lotel.inyarnzedcleias p
r

ON-

gbclzcle du jo?filry?2ilzgar- i~2yuon2 pm-tikoy.

Post- 0~11Selegrafadress : Metallbolaget.
Telefo~iadress: Allni. 80 80. Bell 128.
Ril;sfel~jou: 492.

Kontor och Lager: Stora Nygatan 20.
Försaljnit~gs/okaler:

212 Stora Nygatan 20.

63 Regeringsgatan 63.

STOCKHOLM.

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

Hassage, Sjukgymnastik, 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,

för inre sjukdoaaar.

Dr

E. S. Perman,

fór kirzcrgiskn ah-ommor.

Institutet är beqvämt beläget på nedra botten och består af ett
rum för konsultation och elektricitetsbehandling, en sal för sjixkgymnastik, tvenne rum för massage och dessutom en tidnings- och lasesalong.
Som Institutet ej ar beraknadt för något särdeles stort antal patienter, så erbjuder det derigenom den fördelen, att en så mycket noggrannare 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,gutbildning
af bröstkorgen (anlag till lungsot); svagghet i lzcngor~zascerksamhet; oord9zigzgar i hjertverksam7teten; oordningar i ~.izatsmultni~z.qsorgune~lze
(dyspepsi, kronisk mag- och tarmkatarr, kronisk förstoppning och diarrhk,;

~hezcmatiska afectioner; Zedvricknin,g och följder derzhtccf; senförstrackning; lec7styfhet; nervverk i olika delar af kroppen; nervsvaghet; Ryggrads7cröl~ningar samt wzissbiZd9zing i extrerniteterne; tissa fall af sömnIiishet m. m.
Beliandling i patientens hem utföres afven.

Prof. Dr A.

G. Berglind.

Dr

E. A, Enblad.

(öppnad 1875)

Stockholm,
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 konimissionsarvode.
:\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 derstädes under mottagning~t~ideri.

(etablerad 1867).

Auditör CARL v. HFLLRERG, S?ackholm,
1 3 Storkyrkohrinken 13 (Thiiles hus).

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

e. in.

Ombesörjer

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, a r 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.
r1 o
Ival, alla sorter, såviil dussinvis för 60 öre, som efter vigt fran 60 öre pr

kilo till liögre priser efter qvalité.
Transparent-Tv%lrekommenderas 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.

l o m m a flaskor fås fylda med parfymer och Eau de Cologne fijr godt pris
vid fabriken 21 Lilla Vattugatan.
Vid köp f ö r 1 0 k r o n o r l e m n a s 1 k r o m a 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%tilegaiigaroch iiikesseriiigaï.
Obs.! Giirskild afdeliiing för s. Ii. Of~errattssaker.
Utredriiiig af sterbhus ocli konkurser; koiikursbe~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 liaridlingar.
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
och 5 - Q .
Ir.

Allm. Telefon N:o 43 22.

Adress: STOCXHOLlal&C.

Etablerad 1668.

p [P{3)
d ?#i

Elomsteriahrikant,
7

Hamngatan 7,

rekoromenderar sitt stora
rikhaltiga lager af alla slags
förarbetade

Artificiella Blommor
Iför damtoiletten. buketter och
vaxter till vaser och bordsprydnader samt dekorerande af festlokaler ombesories smakfullt
och billigt.

ransar & Buketter
till begrafningar, i stort urval
till fabrikspris.

Obs. Reparationer verkställas skyndsamt och billigt.
Allt t i l l l a g a , m e n best a m d a p r i s e r .
Vid partiliaiidel stor rabatt.
p
.

- --

(i röda askar)
hos de flesta handlande
i Stockholm och i landsorten.
Eii gros hos A d o l p h 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,jning af Stads- och Landtegendoniar, Grufvor ni. m. Handelsrättighet och svei~slz: medborgarerätt för utlaiidingar.
Inteckningars och aiidra värdehandlingars placerande. Måls
bevakande och handlingars inleinnaiide till harvarande Emhetsverk. Allt mot de mest billiga arfvodesbertikningaia na.
eller l-iälften mot hvad aiidra Affarsbyråer beï"k
A111n. Tel$ 74 16.

JURIDISK AFFAR
Rättegångar.

1

Inkasseringar.

Konkurser.

Billigt arvode.

och INKASSOBYRA.

Telefon N:o 27 32.

Kontorstid 10-4.
Ernottagningstid 10-11, 2-4.

1

Boi~ppteckningar.
Sterbhusutredningar.

=

Referenser i Stockholm:
H r f. Kamrerareil ocli Ridd. M. Ud-

Hr Kamreraren ,J. TV. Blonzéfz.
Referenser i landsorten :
H r Kronofogden, u. Haradshofdingen
A. TT7elli~z. Tvickelby, Oland.

I

Arfskiften,

l

Testamenten.

Äktenskapsförord,

Kon trakter
och andra
legala handlingar.

Ferm expedition.

Stockrholm.
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 ed?:
r

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

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

Reservdelar till A D R I A N G E PI_IAa'T

C:o

"Rzcc7ce?je" BZcCtter- och S7cörcZernccskiner.

PRESCENNINGAR.
ARTIFICIELLA

GODNINFAMNEN,ALLA SLAG.
-

Linfrakakor, Rapskakor, Solrosfriikakor och andra kraftfoderämnen.

TOMLINSON

RA~YWARDSGLYCERIN-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 B O M O L J A .
- 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)
i n g a n g : Jakobsgatan 16.
Telefon: Bell 704. Alliniinna 73 SO.
Slturebadet vid S'tzcregatnn 4.
Telefon: Bell 705. Allm%nna73 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 s e r v e r a s R ic 300,000 b a d .
Romersk-Turkiska bad, för herrar 7-10 f. m., 12-4
e. m., för fruntimmer 10-12 f. m. Emellan 4-6 e. m.
och 6-10
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 Svafvelbad, Kli- och Maltbad, utmärkta Gyttjebad, fullständig E~eztsnacherbehandligzg, 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~tioilvid 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 billigare pris.
Gymnastiksalarne rymliga, väl ventilerade, elektrisk belysning.

Tillverkning och försäljning a f :

H a m b u r g e r Bryggeriet,
Surbrunnsgatan 52.
Speeialitet :

PiHsener-Bier.

F;
41

Nurnbergs Bryggeri,

:Q
t,a
d6

Maria Högbergsgata 43.

k

1.i

WO
D

'",

Specialitet:

Bayerskt 6 1 och Erlanger-Bier.

c

M

Neumiillers Bryggeri,

k

P

Ostgötagatan 30.

i!O
H

w

r4

O

Y

Grönvalls Bryggeri,

D

B

Luntmakaregatan 18.
Speeialitet :

Ri

C0

Specialitet :

Iskallardricka.

v e g a - 6 1 , Pilsnerdricka, ~ x ~ o

B;

Y
r6 1t . -0

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,
K r a f t ö f v e r f ö r i n g och andra ändamål.
Försa'jer från lager Siemens & Halskes GZödZamp o r , 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 konstruerade för drifvande af dynamoelektriska n~askinfläktar, centrifugalpumpar m. m.
Verkställer G a s - , 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 materiel, 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, konsultationer, uppsättande af handlingar, jemte alla
de förrättningar, som enligt lag tillkomma Notarius Publicus.
K o n t o r : 19 M&lartorget.
Personlig mottagningstid 9-10, 2-3.

Kontorstid 9-5.

--

-

55 D r o t t n i n g g a t ~ ~55.
z

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

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

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 tctf6sausskTjndsamt.
Telefonnummer 49 39.

c,

bn

g

S T O C K H O h M.
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VOlsorteradt lager af jernvaror.

a

Gg

C4

th

z%

Fo

l

G
P
,r.

CC

t$?ecialit&: Svenska arbeten från såväl Eskilstuna

som andra orter.

2Y P,

Saïskildt frainhålles

Möbel-

och

Byggnadsbeslag,

Verktyg, Husgerad, Saxar, Knifvar, Selbeslag,
sanit

Gjutgods från Hinsqvarna.

8

Y

Kontor :

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

In- och Utvexling
af

Utlandskt m y n t .
Partilager af

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

Obs! Ensam innehafvare:

v. YaradshöFdclinaen C. A. Yycander,
'C

Ombud för Stockholms och Giiteborga Köpmanna-Föreningar,

STOCKHOLM,
Storkyrkohrinken 9.
Rikstelefon.

Allm. N:o 80 40.

och
1111

S t o r a Nygatan N:o 5, 2 tr.

Verkställer renslirifning, öfversättnii~g,riindskrift, 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, Axelledninga,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 Värmeledningar 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 anordningar, 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):
A f v i f t pr å r 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>iTcfotsr y m d 5 k r .

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 foreskrfter.
Upprattar och granskar: Äktenskapsförord, Testamenten, Gåfvobref
och andra legala handlingar, afsedda att hos Notariatafdelningen
deponeras.
Afgift för en gång för förvaring af testamenten 25 k r .

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 välklnda 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 H r r Läkare
och Kirurger, som dels ujelfva anvandtoSubversivet och dels sett flera personer använda d e t samma, afven å kartnaglar a fingrar, med i allo gynsamt resultat.
Som menniskor ofta höras klaga öfver ömma fötter och liktornar
och a t t för liktornar icke finnes något botemedel, och d å många
förgafves anlitat utbjudna medel samt afven i tidningarna ofta talas om ömma liktornar och e j sällan dödsfall förekomma genom liktornars och inväxta naglars skarning. 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 d e 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.

Nark!

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 d e t a r oss e t t noje a t t
fasta den i fingrar och tår lidande allmänhetens uppmärksamhet på d e t 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 månader sedan fördes till oss på vår byrå, befans vid ett nyligen förnyadt besök hafva
förlorat två af dessa, hvilka ersatts med vanliga naglar, under d e t d e andra två syntes
stadda p å öfverging till e t t battre. Att H r Hagerlöfs konst afven stracker sig till utrotande af annat ondt an kartnaglar synes af en annons p å 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
(Nyn Dagligt Allehanda.)
muntliga vitsord om läkemedlets anda måls enlig het.^
bot mot kartnaglar m. m. E t t sådant botemedel lär vara uppfunnet af H r
S. Hagerlöf. Då vi hört många fördelaktiga omdömen om detta botemedel, som erhållit namnet Siibversiv, vilja vi for allmänhetens skull gerna fästa uppmärksamheten p å 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.)
S e har e t t transsnmt af annonsen, till hvilken Aftonbladet enligt ofvan hänvisar:
Undertecknade, som anvandt S. Hagerlöfs subversiv för Liktornarn, hafva
funnit d e t samma verksamt för åkommor äfven af svåraste beskaffenhet, såsom liktornar under fötterna och under naglarna samt inviixta naglar, kartnaglar och kylknölar, och hafva liktornarne med detta medel fullkomligt upplösts, utan a t t d e t
samma det ringaste skadligt inverkat p å det friska skinnet, hvarför vi rekommendera
~Subversivetn för hvar och en, som kan behöfva använda d e t samma. Dessutom
kunna vi namna, a t t S. Hagerlöf på e t t praktiskt s a 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.

F ö d e l s e m ä ~ k e n ,finnar, f r ä k n a r , vdrtor, k y l a i amsigte, händer
eller fötter, hudutslag, samt hd)+etsaflallande kunna botas a f S. H a gerlöf; ä f v e n 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 allt mera måste jag lemna min plats för fyra minador sedan och
P. Svensson.
har sedan dess ej kunnat arbeta. Stockholn~den 1 6 Oktober 1889.
Som undertecknad enligt ofvaii f å t t mina ögonlock först stympade och styckade samt sedan

under tre ( 3 ) urs tid tre (3) gdnger i vec7can b r ä n d a pd inre s i d a n a f
Ögonloclcen, med dem pdfeljd a t t ,jag nästarc förlorat m i n 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 h a r jag
&terfått m i n syn, och då Herr Hagerlöf dertill endast anvkndt vätskor soin han penslat
u t a n p å och ikri.ng ögonlocken och medlet varit smärtfritt, kan mit1 d ä d j e öfver a t t
jag inom e n mdnads behandling dterfdtt m i n s y n lattare tiinkas a n jag kan
beskrifva den. Behandlingen rekommenderas. Stockholm don 1 6 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 1 1 November
förlidet år, och redan efter andra dageus belisiidling försvann varken s å väl i
hufvudet som ögonen, utan a t t hon haft den ringaste kiinning af +Ark i ögon eller hufrud linder
dessa t r e (3) till fyra (4) månader.
Det ä r således på goda s k i l jag och min hustru kunna rekommendera Herr Hagerlöfs behandling 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 trettio (30) å r varit ömtåliga för
sol, blåst och kyla samt ombyte af kall och varm luft, har lidit af yrsel, svindel, p i r k i hufvud
och ögon samt under senare åren af en större, hård r ä x 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 läkarehjelp; men genom Herr Hagerlöfs behandling af ansigtet med sina vätskor (medel mot kyla) försvann växten inom två (2) månader, och jag har nu i tio (10) månader varit fli 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 m i 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 n y t t hår vaxor upp, äfven der det var bara Rackar. Stockholm 1 Nars 1891.
I. Pehrson, Sömmerska.
Obs.! Strutz' och Svenssons ofvanstående intyg ~itsordasskriftligen af öfver 90 personer, 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.

