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Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget

SVEA
15 Fredsgata11.
Brand- och
å Byggnader i s
Varor i magasin
och under bygg
på de fördelaktig

15.

Lifförsäkrings-Aktie-Bolaget
Svea meddelar Brandförsäkring
d och på landet, Fabriker, Bruk, Gröda, Kreatur, Brädgårdar,
ch under transport på jernväg, Lös egendom, Fartyg i hamn
ad, jornväl meddelas försäkring
mot explosionsskada, allt
ste vilkor till billiga och fasta premier.

Brandskad r uppgöras prompt efter liberalaste grunder.
För inteckn ngshafvare
i hus uti stad eller köping är genom särskilda i
policen bestämd
vilkor säkerhet
beredd för intecknings beloppets
utbekommande vid inträ ande eldsvåda, utan att de derföre behöfva innehafva föraäkringshrefyet,
•
,
LIFFORS KRING beviljas till särdeles billiga premier och med' flerfaldiga kombinat oner, med andel i vinsten,
med rätt för försäkringstagaren
att, derest han f ter vissa år önskar upphöra med premiebetalningen,
erhålla
fripolice å de in etalda premierna, pro rata motsvarande försäkringsbelopp
m. fl.
Lifränte-, Penslons-, Kapital- och UtstyrSel-försäkringar
meddelas
äfven.
Ansökningar
om lifförsäkringar
afgöras skyndsammast;
vid, dödsfall utbetalas försäkringsb loppet efter öfverenskommelse
genast efter det de till döds-,
fallets best yrkan d erforderliga handlingar blifvit inlemnade och godkända.

5 .Fredsgata11.

15,

C. A. HELLSTRAND,
. Generalagent.
Medagenter
Herr
»)
l)

Fredr. Se ram, Skeppsbron 26.
Carl Lam , Skeppsbron 36.
C. H.' Gr nholm, Storkyrkobrinken

»

H. Bowal ius,
gatan

I)
II

1 .

Herr
»

gatan

4.

Th. Philip, Pilgatan20, (Söder).
» Charles Granqvist, Östra Träd-

Malmskillnads-

38.

5.

,

A. J. Ellmin, Bredgränd 2 A.
J. A. Zethelius, Handtverkare-

»

Henr, Wo lgast, Greftureg. 39.
Aug. Sun ström, Storkyrkobrinken

i Stockholm:

gårds gatan

»

20.

Aug. Hartman.

Kammakaregn-

tan 24.
»

Johan L. Pyk,

Österlångg.

1.

Aktiebolaget

SVENSK

EXPRESS,
etableradt 1870.

G Ö TE Ja O B G.
Magasinsq varteret:
Kontor N:o 4.
N:o 1 & 2.

Magasin

Besörj er punktligt

spedition

af alla

slags

varor,

Förtullning, Magasinering, Nederlag m. m.
Ändamålsenliga

anordningar

Telegrafadress

för Exportvaror.

: EXPRESS.

Disponent:

A. W. LE MOINE.

----~+~------

SVENSK EXPRESS,
GlÖTE::BORGI.
(GOTHENBURG.)

(GOTHEMBOURG.)

ACTIENGESELLSCHAFT.
Königl. Bestätigung 29 Juli 1870.
SPEDITIONSGESCHÄFT,

LAGERN, VE~SCHIFFEN

u. s. w.

LIMITED.
Royal License 29 July 1870.
FORWARDING

•

BUSINESS,

WAREHOUSING

&c.

SOCIETE ANONYME.
Autorisation du Roi 29 Juillet 1870.

MAISON D'EXPEDITION,
Telegr. EXPRESS.

SHIPPING,

CHARGEURS, MAGASINS etc.
A. W. LE MOINE.

FR D. KAEDING,
ongl. Hofskräddare,
rra S:rnedjegatan

s~

Stockholm,
tager
så väl

ig härmed friheten rekommendera
stora och väl assorterade lager
af de nyaste,

bästa Svenska, Franska och Engelskå Varor,
som ut örandet af ett i allo solidt arbete,
tören dt med elegans i snitt och faeen,

P iserna moderate:

FREDRIK SUNDSTRÖM,
Stockholm,
1 Styr:rnansgatan 1
(vid Nybrohamnen).

ANGSAG

DO

DO

&

00

MEKANISK SNICKERIFABRIK.
På beställning utföras alla för byggnader erforderliga snickeriarbeten, jemte uppsättning och beslagning af
desamma;

dessutom utföras:

Skolpulpeter och Kyrkbänkar.
Parkettgolf

Staketer

af ek.

och Grindar.

Verandor, Lusthus och Badhus,
I

lager

hållas

Enkla halltranska

till försäljning Deuxbattants- och
dörrar efter de mest vanliga förekom-

mande mått.

Foder, socklar, lister, reglar, läkt, nåtlister och
spjel. Trä emottages till torkning, sågning och hyfling.
Fanersågning samt sågning af block till alla dimensioner
och tjocklekar

utföras.

Skärning af allt slags trä verkställes billigt.

Fabrik fö tillverkning af alla slags Reseffekter,
Etablerad 1870,
ekoramendera

sina tillverkningar

Res-Koffertar, för damer och herrar;

Res-Väskor, för damer;

Prof-Koffert a , för handelsartiklar

; Res-Väskor,

Koffertar me och utan inredning;
Kappsäckar,
la slag och storlekar;
Hatt-Kartong r för damer;
Hattfodral med och utan inredning;
Nattsäckar;
är-Remmar,

Ständigt

af:

för herrar;

Skol- Väskor, Skol-Renslar;
Turist·Renslar;
Gevärslådor ; Gevärsfodral ;
Pelsremmar;

m. m., m-.m.

lager för partiförsäljning

:

N.o 26 Norra Smedjegatan.
Försäljningsmagasiner:

N:o

OBS.!

Drottninggatan,

fter den 1 April 1883:

N:o
H

aa
le

68 Drottnlnggatan,

:Brunke'bergs torg,

dtverksföreningens

Industriutställning.

N:o 31 Begeringsgatan,
Herr John Nilsons butik.

N:o 1 Stora Nygatan,
Herr G. Hjertens

N:o

le

butik.

Götgatan,

Adlers Bazar.

Klint, Bernhardt &. C:o.
Kontor:

Regeringsgatan 28.

F Ö r s älj ning s m a g a s in e r:
Regeringsgatan 28.

Slussplan 63.

Telefonnummer 335.

Fa,brik f6r Färger och Fernissor.
Väl sorteradt lager af Oljor, Penslar och öfriga
artiklar för Målare, Färgare, Förgyllare,
Lithografer, Ritare och Artister
Flint-' och Smergelpapper,
m.

ID.

ID.

fl.

Lim och Träfyllare

för Snickare.

Generalagentur för Mandel' Brothers

l

London

välkända finare fernissor.

Klint, Bernhardt & C:O.

I

ADltESS-KALENDERNS
EXPEDITION
OCH

FÖRSÄLJNING
11 Regeringsgatan

u.

-3-

Skånes
Enskilda Banks Kontor
i Stockholm
(Drottninggatan

N:o 6),

öppet kl. 10-31
emottager

penningar

å Upp- och Afskrifningsräkning

och å

Depositionsräkning
på 1 månads
» 2 månaders
» 3
»
eller längre tids uppsägning;
diskontera, dagligen inhemska vexlar;
köper utläjdska valutor och mynt;
försäljer p<Dstremissvexlar och utländskt mynt;
afgifver aJvisningar och vexlar, betalbara i utlandet;
utfärdar r~sekreditiver, betalbara på de flesta platser l
Europa och Amerika;
emottager lUPPdrag till köp och försäljningar af Utländska valutor och! mynt;
verkställer I inkasseringar
och i öfrigt allt hvad till en
bankrörelse höller.
Utom Stickholm
sig till bankkontoret.
I

boende kunna utan mellanhand vända

-40-

Juridisk Affärsbyrå
(etablerad

1867).

Auditör CARL V. HELLBERG, Stookholm,
13

Storkyrkobrinken

Personlig

mottagningstid:

13 (Thules hus).

kl. 10-11 f. m.;

Kontorstid: kl. 10 f. m.-3

2-3

e. m.

e. m.

Ombesörjer

rättegångar och inkasseringar
såväl i Sverige som Utlandet, samt utreder

sterbhus och konkurser,

o b s.!

ID.

m,

Tyska och Franska språken talas.
Post- och Telegrafadress
Telefonnummer:

: stockholm.

306.

7

-5-

ioe Häradshöfdingarne

Osc~r

von

Xoch

och

I

I

;

JURID SK AFFÄRSBYRÅ,
9 Blasiiholmstorg 9,

Stockholm.
Öppen 10i5.

Mottagningstid 10-11 och 3-4.

Telefonnummer

991.

p. st- ooh Telegrafacl.ress:

Advok Itfäreninqen, Stockholm.

-6-

Juridisk Affärsbyrå,
Stockhol:rn.~
aa Vesterlånggatan aa, a tr.
Mottagningstid: 10-2 och 4-5.

\
I

Rättegångar utföras vid öfver- och underdomstolar i
Stockholm och landsorten; kontrakter. testamenten och andra
laga handlingar uppsättas, inlemnas till och bevakas hos vederbörande myndigheter; arfskiften och boutredningar verkställas jemte alla andra slags juridiska uppdrag.
Råd och upplysningar, begärda i bref med åtföljande
5 kr., lemnas skriftligen med omgående.
Konsu1tationspris: 2 kr. för svar å muntlig förfrågan,
5 kr. om rättshandlingar genomgås.
För inlemnande och bevakande af handlingar i öfverrätter, departementer m. m. beräknas 15 kr. i kommissionsarfvode.
At affärsmän lemnas äfven juridiskt biträde mot visst
arfvode pr år.
(

Joh. Fr. Hollenius,
v. Häradshöfding och e. o. Hofrättsnotarie.

Ombudsman i Stockholms Fastighetsegareförening.
Post- och Telegrafadress : Btockholm.
Obs.!

Som v. Häradshöfding G. Hollenius biträder å byrån,
träffa rättsökande alltid en jurist derstädes under
mottagningstiden.

-7-

Rätte I ångs- och Affärsbyrå
Nota.rien

I MANUEL

ombesörjer

I

~

SEL LIN

punktligt och billigt

Rättegånga7'

och Inkasseringar

Ut7'edning afiSterbhus
Uppsättande,

I

Bouppteckningar'l

i Stockholm

och Konkurser;

inlemnande
Arfskiften,

legala handlingar.
Utverkande ~f Handelsrätt,
Kontor:

och omnejd.

Konkursbevakningar.

och bevakande

af Stämningar,

Kontrakter,

Testamenten,

Äktenskapsförord,

Patenträtt,

Svensk medborgarrätt,

Drottninggatan

Mottagningstid:
I

•••

m.

fl.

m. m.

29 C.

kl. 9-5.

Notarien

Karl Njurling,
Ad.voka.t.
I

(F. V. Winroths efterträdare.)

~m:1d~:n~~~~brå
Kontorstid: 10-2, 4-6.
Personlig mottagningstid: 11-12,
I

5-6.

,
Ombesörjer
utförande
af rättegångar
vid öfver- och underdomstolar, utredniJ' g af sterbhus och konkurser, uppsättande,
ingifvande
och -bevakande af a:lla. slags legala handlingar, m. fl. till juridisk affärs-verksamhet häriförlige uppdrag.

OBS.!

Särskild afdelning för inkasseringsärenden.
Telefonnummer:

189.

-3-

J. !k. Dahlström,
Kassör vid Stockholms Auktionsverk och kanslist i Kongl.
Öfverståthållare-Embetets Kansli,
emottager uppdrag för sterbhus- och konkursutredningar,
författande af testamenten samt andra juridiska skrifter;
inkasseringar och lagsökningar (äfven i landsorten); utverkar handelsrättighet
samt svensk medborgarerätt för
utländska handelsagenter, m. m.
Postadress:

Stockholm.

Bostad: 63 A Grefthuregatan, hörnet af Esplanaden .
. . Mottagningstid: Kl. 8-9 f. m., 4-5 e. m.
Tjenstgörande
holmen.

kl.

11-1 i Auktionsverket,

12 Riddar-

. BORIS ROL. LAMBY'S

llEXELKONTGR,
STOCKHOLM;
16 SKEPPSBRON
Telefon

16.

N:o 321.

~
~

e

=-~

=

~

In- och utvexlar utländskt

Guld-, Silfver-

och PapperS:Inynt

samt inlöser utländska

kuponger.

Vexelkontor.

Q

a

e
~

-9-

~HARl~~ GRAN VI~r,
(etablerad 1878)

I

Egen4omsI

s Penningmäklare,

Stoekholm,

210 Östra Trädgårdsgatan

20.

Agentur för:

I

Brand- loch Lifförsäkrings-Aktiebolaget

: Svea.,
iFörsäkri ngs- Akti ebo laget

Fylgia .
•••

Verkställer

liqvider

och inkasse-

ringar.
I
I

Obs.

Goda referencer. Billigt arvode. Relationer med
m4nga af våra förnämsta kapitalister.

•••
-10-

J. Jönssons

Skrif- & Räkneskola,
Stockholm,
N:o 16 Lilla Nygatan N:o 16, 3 tro upp.
I denna läroanstalt erhålles grundlig och praktisk undervisning
ämnen.
Elever, såväl äldre som yngre, med och utan förkunskaper, emottagas vid hvilken tid på året som helst.
Lektionstiden lämpas efter elevens önskan.

i. alla merkantila

J. Jönsson,
Kalligraf

och Lärare

i Bokhällori.

Brandförsäkrings-Bolag,
London,
Grundfond kr. 18,000,000,
meddelar försäkringar
mot brandskada
å all slags egendom, på billiga och fördelaktiga vilkor.
Skadeersättningar
uppgöras här efter svensk lagfart och liberalt genom

Oharles Dreydel,
18 B Hamngatan.

Charles

Dreydel

& C:O

försälja från Lager N:r 14 Nybergsgränd :
Hvit Caustic-Soda 60 %.
Crystall-Soda.
Lokomotiv-, Maskin- och Vagnsaxelsmörja.
Engelska Slip- och Qvarnstenar från 12"X2'g till 72"XI2".
Harriman & C:nis Saltglacerade Draineringsrör, alla dimensioner.
Engelska liles.
Fairbanks, Lavender & Sons, Sadlar, Selar & Betsel.
Sinclairs Kallvattenstvål.
"Detroit Stoveworks", Amerikanska bränslebesparande Spislar & Kaminer.
"Edisons" Elektriska Belysning.
.Allt säljes från fullt assorteradt

lager till billigaste

priser och bästa vilkor hos

Charles Dreydel & C:O,
18 B Hamngatan.
Telefonnumme» 1017.

Kontor:

-

11 .-

Minut h an d s l siÖ r sn in g sn s
Pensionskassa,
Stiftad den 23 Mars 1874,

f

har till syftemål att bereda sina delegare pension vid viss ålder.
För att lifva delegare fordras att vara svensk medborgare

och

ega god frejd.
Till kas~an erlägges årligen 35 kronor, hvaraf 30 tillfalla pensionsfonden och 5 understödsfonden,
stående delegare fritt att på en
gång. erlägga a]la 15 årsafgifterna, som då utgöra 410 kr; delegare, som
inbetalt fem årsafgifter,
eger rättighet att inbetala för de resterande
tio åren på en Igång; och utgör afgiften för dem 290 kronor.
För att komma i åtnjutande af pension, fordras att hafva fullgjort alla afgi~ter, samt uppnått 50 lefnadsår.
Såvida stadgarna då ej
lägga hinder deremot, åtnjutes pension af 400 kronor.
Dör delegare,
vare Enka belJlättigad till pension af 200 kronor, om delegare tillhört
kassan i 10 år, af 400 kronor, om han tillhört den i 15 år. Enka är
berättigad full[aÖra sin aflidne mans betalningsskyldighet
och inträder
då i hans rätt. För barn utgår pension med 100 kronor till fylda 15
år; äro de flerla än fyra, delas beloppet dem emellan.
Anmäl~ingar
ingifvas till Styrelsen, upptagande titel, vistelseort, födelseår, jmånad och dag samt fullständigt för- och tillnamn.
.
Obs.! Fruntimmer, som egnat sig åt handel, ega rätt att i kassan inträda.
I
De af iKong1. Maj:t och Öfverståthållare-embetet
gar finnas tillkängliga hos Styrelsens
Stockhblm i November 1882.

Petterson, Hj.
A1'senalsgatan

I

N:o 2 C.

1lroms, J. F.

Norlandsgatan

N:o 5.

Wennerström, D. C.
D1'bttninggatan

N:o 45.

Wenrlerström, Gustaf".
st,gård<n

Berg, Aug.

Ordförande.

Regeringsgatan

N"

10.

stad-

samtlige ledamöter.

Liljeström, Axel.

Skattmästare.

faststälda

Sekreterare.

N:o 9.

Drottninggatan

N:o 60.

Förselius, Gust.
Slussplan

N:o 63.

Svensson, C. A.
Nedre

Munkb1'on N:o 1.

Örtegrell, Carl.
Stora Gråm"nk,gränd N,Q 5.

-

12-

Stora Badhuset,
3 Malmtorgsgatan 3.
16 Nya Kungsholmsbrogatan 16.

Stockholms Badhus-Aktie-Bolag
tillhandahåller
uti väl inrättade lokaler, med tillsammans 100särskilda afklädningskabinetter, den respektive allmänheten alla dagar, från kl. 7
f. m. (vinterhaljåret från kl. 8) till kl. 10 e. m. (helgdagar fr. kl. 8' f. m. till 4 e. m.), alla slags
BAD till billiga priser.

Romersk-Tu.rkiska

bad,

praktfullt inrättade, äro öppna:
för herrar 7-10 f. m., 12-4 och 6-10 e. m.,
för fruntimmer 10-12 f. m.,
mellan 4-6 e. m. kan denna afdelning abonneras.

Finsk-Ryska
såväl för herrar

badst;ugor,

som för fruntimmer.

Ång_ och Varmluf"tsskåp,
med bassin och duscher.

Varma Karbad,
till olika priser,

i särskilda

Bassin_
Lokalbad

(halfbad,

sittbad,

afdelningar

för Herrar

och Damer.

och Du.sebbad.
ryggbad,

cirkeldusch,

sittdusch

etc.).

Medikala bad,
färskt beredda Tallbarrsbad, }{reuznacherbad med naturlig »Mutterlange», Koksalts-, Soda-, Pottaske-, Aachener-, Svafvellefver-, Kli-,
Malt- och Gelatinbad, Gyttje- och Hafstångsbad m. il.

Vat;t;enkurbebandling.
Massagebebandling
af erfaren

badbetjening.

Bad i hemmet;
hemsändas och afhemtas efter beställning på kontoret.
Läkare träffas alla dagar uti anstalten, för nödiga råd och upplysningar.
}!löblerade rusn. för sjuklingal' finnas inom anstalten, men böra
på förhand betingas.

18 Nya Kungsholmsbrogatan

18.

-lZ

-

c. G ANDERSSON,
.

stbra. Nyga.tan N:o 14.
Inntkar ständigt Lager af såväl
Svenskt SOl11 Finskt smör, samt ost
och sal~kött, allt till lägst gällande
•
prIser.

B.M'd~:a~"Q!S,kU~"d

"koQn~l~.~(
preparat

till apa, som önska sig en god och reel vara.

Patenterad

Elite-Po:rnada

:är' det ypperfta hårmedel för såväl det sjuka som friska håret. Hvar
och en, som Begagnar Blite-Pomadan, enligt beskrifningen, får behålla
sitt hår undeI~1hela sin lifstid.
Elite-Pomadan håller sig fullkornliat frisk och oförändrad under
~era decennie ';
den har till och med blifvit ]2röfvad. under tropikerna
i
l flera år, ut ar att undergå
någon som helst förändrmg.

pCftenterad Elite-Tand-Elixir
är ovilkorlig~n det utmärktaste munvatten, som håller tänderna friska
och hvita intill sen ålder. Afven för dem, som begagna löständer, är
det ett ypper[igt medel för att hålla dem rena och luktfria.
Intyg af framstående personer åtfölja hvarje preparat.

OSKAR
Kon tor

13ECKLIN.
och

Ladugårdslands
Ofvan[tående

ninggatan 41,

Fru

preparater

försäljas

O. Sträle, Fredsgatan

hos Herr

24.

lager:

Tullgata 6 A.

C. F. Dufva, Drott-

-}4-

Till salu finnes
hos

E. F. BREHMER.
Pat. Pappersskärmaskiner, prisbelönta i Wien 1873;
Paginerings d:o; Linierings d:o för litografer och bokbindare; Borr d:o med höjbart borrbord för maskin- och
U.BBEHMER.
II handkraft;
Hackelse d.o, Färgstämplar med och utan
dato samt årtal; Datopressar med graverade och härdade
stålstilar för jernvägar;
Hvitstämplar; Dioptrar; Nivelleringsinstrument
från 30 till 125 kr.; Afvägningsstänger;
Elektricitetsmaskiner
för läkare och enskilde; D:o Ringverk med ledningar och nummertaflor; Vattpass af jern och messing; Vågar, samt
diverse andra instrument
och maskiner förfärdigas efter beställning
till de mest facila pris, som ett noggrannt arbete medgifver. Bref besvaras med omgående, när porto medföljer.

Stockholm,
62

Kammakaregatan

62.

20 Norrmalmsgatan 20.

~~a~4a
Förtjenst.
medalj.
Wien 1873.

Billat~a~~

Atelier
för

Artificiella Blommor
sarnt :
ständigt lager ~f

BlomsterrmatePialieT.

Rekommenderas till billiga priser.

Förtjenst.
medalj.
Wien 1873.

-15-

BJ~RK~UND,lUNDB~~K& ~:o,
STOCKHOLM,

I

TJ:L petfabrik,
I

Försäljning:smag:asin

8 Malmtorgsgatan 8.
I

Välsort~radt
nikfria

lager af smakfulla och moderna arse-

Taneter och Bårder, Tak- och Vägg-

dekorati~ner,

såväl af egen tillverkning

som från

utlandets f61nämsta fabriker.
Stort urval af R ullgardiner i vackra mönster
samt olika ~redd och längd, jemte flera sorters tillbehör.
Svängclla och raka Gardinornam.enter

med

Hållare bch Rosetter m. m.
Tak)osetter, Lister och Hörn af papiermache,

Allt till de billigaste priser med rabatt vid partihandel.

BJÖRKLUND, LUNDBEOK & 0:0,
f. d. Victor Björklund,

8 Malmtorgsgatan 8.

-

16-

c. G. COlLIN.
Optisk, Matematisk
och

Me~eorologisk Fabrikör.
Försälj ningsmagasiner:
Storkyrkobrinken 3, Fredsgatan 20.
Ständigt lager af utmärktaste qvaliteer G lasögon, Lorgnetter, Pince-nez, Luper, Tuber, Teater- och Marinkikare,
Mikroskoper, Oktanter, Stereoskoper,
Oirkelbestick, Ourviznetrar, Koznpasser, Vatten_pass, Equerer, metall-, aneroid- och qvicksilfverBaroznetrar,
Observations-, mäsk- och alla andra
slag Therznoznetrar, Värzneprofvare, Blä-sterprofvare, Mjölkprofvare
efter Quevennes
med beskrifning oeh tabeller af Stats-Agronomen Fr.
-Cederborg, Psychroznetrar
med d:o d.o af d.o
d:o, Sackaroznetrar, Areoznetrar, Salin 0.metre.r, m. m.
Manoznetrar och Vacuuznetrar till billigaste pris och för hvilkas noggranhet ansvaras.
Loggar, jemte Optiska, Kezniska, Mate nuutielce; Fysiska och Mekaniska inetx-uineriter och Apparater, m. m.
Obs. Reqvisitioner från
per omgående mot postförskott.

landsorten

expedieras
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"illie Duncan & C:o,
/Kqntor:

63 :BSluss:plan.

Försäljning från lager af alla sorters

Byggnadsrna terialier,
I

såsom
I

~egel, Uur-,

Puts-

och

Tegelbrukssa.nd
från Säbyholm och Löten.

Byggnadssmiden
fr!n Eskilstuna förnämsta fabrikanter.

Pla.nk

och

Bräder. '

BogserIngar verkställas med Ångbåt och Pråmar.
I

Ombud för f~rsäljningar af Kungshatts Bruks tillverkning
af Tegel och Benmjöl.

,ilIie Duncan & C:o.
Telegrafadress : Duncan,
I

Stockholm.
2

'-----~
~illf(jrlitli~
längdmått,

00
,..,

det

indeladt efter
D,j1a, Metersystemet.

Oumbärlig' hjelpreda för

kartritare,
skolelever,

m. fl.

Ett instrument, hvarmed man utan ringaste kunskap eller öfning i att teckna kan
med fullkomlig trohet i de minsta detaljer kopiera teckningar af alla slags kartor, tafior,
porträtt, mönster m. m., såväl i samma storlek som originalet som ock i efter behag förstorad eller förminskad skala, dubbelt så stor eller hälften så stor o. s. v., rekommenderas i synnerhet såsom en oumbärlig hjelpreda för kartritare och ingeniörer, arkitekter,
skolelever, brodöser samt öfver hufvu d taget för hvar och en.
Instrumentets värde förhöjes deraf, att det på samma gång innehåller en lineal
och derjemte är ett tillförlitligt längdmått, indeladt efter det nya metersystemet,
Tryckt anvisning rörande det lättskötta instrumentet medföljer hvart -och ett.
Säljas endast i Herr P. Ä.. Huldbergs Bokhandel, 11 Regeringsgatan; hos Herr
C. E. DaWqvist, Fredsgatan 32, Herr Svanberg, 15 Brunkebergstorg, samt Ä. Magnus
Dahl, Stockholm.

-
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CAR~ EDV. DAHLQVIST,
Handel för prima Läder och Skinn
samt finare Repgodsvaror ,
~öd.bodtorget N:o 2,
i A1ademien

för de fria Konsternas

hus.

In- och utländska Läder- och Skinnvaror till all förbrukning å denna vara. Särdeles stora Vädurskinn till Orgelbälgar och andra Pustar m. m., äfven Tunna Plåsterskinn,
Mjuka sämskadie Tvättskinn till Optiska och andra glas, Vagnar, all metalll och lackerade saker.
Fransk Juften, Orangue
och Naturell, t~ll Betsel, finare Seltyg, Remmar m. m.; Sulläder af A. W. Lundins m. fl. förnämsta tillverkningar, färdiggjorda Bär- och andra remmar, Kork-, Filt- m. fl. slags
Innansulor, Läster och Skomakeriverktyg.
Beställning å släta
och pressade Möbelskinn emottages.
Fina Patentlinnegarner,
två- och flertvinnadt till Makame,
af Italienskt liJ, naturell och kulört, Engelska Snören, kabelslagna ljusa tilll Persienner,
Markiser, Rullgardiner, 'I'aflor,
Klockor, Maskiner m. m. Dubbla och enkla Gjordar af många
slag, till Kreat~r, Möbler och Maskinväfda Handstycken, Breda
Linneband 11/2 ~ 2 tum breda, Linor och Trossar af renhäcklad
Riga m. fl. sorts hampa, Omslagsgarner af mest tjenliga sorter,
Fiskegarner,
mindre Tågmattor m. m. Varorna äro från fabrikanterna i första hand och ställa sig särdeles billigt.
Affären etablerad 1864.
I

Carl Edv.: Dahlqvist.

-
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Uti

p~A~Kulåberg~
Bok-, Musik- och Pappershandel,
Regeringsgatan N:o Il,
emottagas beställningar å

VISITKORT
äfvensom

Notifikationsbref till Bröllop,
Barndop, Begrafningar m. m.,
enligt den rika samling profver, som finnes

att bese.
Beställningar å Visitkort utfaras,' om så
önskas, under loppet af en dag.

-
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HENRIK GAHNS
I

~septin·Amykos ·Aktiebolag
rekommenderar
slua fabrikater,
patenterade
och prisbelönta
vid verldsexpositionerna
i Moskwa 1872, Wilien l87:J, Bogota 1874, Paris 1875, Briissel och Philadelphia
1876
samt Paris

1878.
Amykos för toiletten, ett utmärkt medel för hudens
för hud- och halsåkommor,
sårnader;
bOl·ttngeJ· iif'cen. de
arm- och fotsoeit, när man dermed tvättar sig :3 4 gånger
medel för hudlöshet hos späda barn, i det att tvättvattnet
Koncentreradi Amykos besitter samma egenskaper
2
3 gånger starkare
och är en oundgänglig husmedicin
å

å

samt varfulla

och tändernas
bevarande,
obehagliga 'VCrkningal'na aj
i veckan; väl bepröfvadt
dermed blandas.
som föregående,
men är
för hud- och halsåkommor

sår obh skador.

Bland de mänga bmdömen och intyg, som bestyrka Amykosens förträffliga egenskaper och verkniugar , inskränka vi ss att här nedan anföra de vitsordanden, so m gifvits af tvenne celebre läkare,
J. LISTER, Kirurgie
rofessor i Edl nbu rg , och" C. B. ){ESTERTON. Kirurgie Professor i Upsa.la, LISTER, uppfinnaren af de antiseptiska
förhållnnden,
- hvilken storartade uppfinning tusental af
menniskor hafva att tacka för sitt Iif _ l öfor dnr mycket Henrik Gahns .A.mykos (se Tidskriften
nLancet» 1875) och framhåller dess stora företräde framför andra antiseptiska medel, i det den utöfvar högst obetydlig retu lng å slemhinnorna
och följaktligen eaer en mycket mild verkan på samma
gång den i svåra fall kraftigt ingriper. - Professor MESTERTONS intyg. gifvet den 27 April 1876,
lyder sålunda: »Efte rl ytterligare flera års erfarenhet, Råvin från den Chirurgiska kliniken härstädes,
som från enskild praxis, af Henrik Gahns s. k. Arnykos såsom yttre antiseptiskt sårmedel, kan jag
endast pi, det fuilkomligaste
bekräfta det yttrande.
j ag den 21 Januari 1871 af'gaf. Amykosen bar
fortfarande visat sig s~som ett utmärkt desinficerande, förruttnelse och svåra accidenser förekommande
sår medel, utan de obehagliga biverkningar, som åtfölj n. andra antiseptica, såsom Carbol och Salicylsyra, och bar enligt Imin erfarenhet bäruti ett bestämdt företräde framför dessa, då det, långt ifrån
att hindra eller förlåingsamma granulationsbildningen
och sårläkningen, tvärtom lifvar den förra cch
kraftigt befordrar den senare, om den nämligen användes enligt den af mig den 21 Januari 1871 angifna
methoden.
Jag bör dock anmärka att Amykose n, vid fortsatta försök, icke visat sig ega den läkande
verkan vid de på. egentliga vegetabiliska parasiter beroende hudsjukdomarne (Favns, Herpes tonsnrans).
som man i början tyckte sig hafva anledning att antaga.
Mitt slutomdöme om Amykosen är, att den
såsom antiseptiskt
medel vid sårbehandlingen
är fullt ut jemförlig med öfrtga, på senare tider försökta. medel, samt att den såsom sårläkande framför dem bar ett bestämdt företräde.
Upaala den
27 April 1876. C. B. IMESTERTON. Professor i Chtrur g! och Obstetrik vid Universitetet i Upsa!a och
Director för Universitetets
Cbirurgiska och Obstetriska kliniker.»
Fal

Enkel Asep~;in,

för konservering
af kokta födoämnen,
soppor, smör, mjölk,
Ourdgängligt
och billigt medel.
. Dubbel Aseptin, för konservering af rått kött. Rörande konservering af fogel
med denna aseptin få vi härmed hänvisa till Jägareförbundets
tidskrift 1878, sista häftet,
der denna förträffiiga och billiga konserveringsmetod
finnes detaljeradt
beskrifven.
Som efterapdngar
af vår Amykos förekomma i handeln, få vi fästa uppmärksamheten på, att Henirik Gahns Amykos uteslutande
tillverkas af vårt Bolag och att alla
vål'a fabrikat
äro försedda
med ojvanstående
fabriksmärke,
samt att de eftergjorda
Amykossorterna
~ro vår Amykos mycket underlägsna
i afseende på beståndsdelarnes
mängd och beskaffenhet,
enligt hvad jemförande
analyser lagt i dagen.
Till salu hos Ide fieste Handlande
och Apotekare.
I parti hos B1blagets agenter i Stockholm, Herrar .J. A. Grape &- c», Stadssmedje·

dricka,

gatan

m. m.

15, ingång

från Helvetiegränd.

-
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MOBELMAGASINHT

I NORDEN

N:o 2 Brunkebergstorg N:o 2.

21
Rum, ordnade med profver på större och mindre Möblemanger,

Sängkläder, Mattor, Ljuskronor, Gardiner.
Dekoreringar

och uppsättningar af gardiner utföras af
skickliga arbetare.
, Solidt arbete. Moderata priser.
Magasinet hålles öppet endast vid dagsljus.

E. Esseiin..

-
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Proflager
I

från
I

GTI~l ~BERG~P~R~LlN~~
ABRlK,
I samma lokal som vårt kontor,

14, 1 trapra

proflager

upp, hafva vi anordnat

af våra tillverkningar

dagå köpmän

Lilla Nygatan N:r
ett fullständigt

för att dermed tillhan-

vid uppgörelser af reqvisitioner, samt ställt

detsamma i telefonisk förbindelse med vår fabrik.

Prislturanter tillhandahållas eller postförsänd~s Herrar Handlande kostnadsfritt.
OBS. Vår tillverkning af eldfast tegel rekommenderas äfven.
I

AKT'EBOl~GEl GUSTAfSBERGS fABRIKS INTRESSENTER.

J. E. ÅKERBERG

s HELLSTRÖM,

Koppar-, Messings- och Metallhandlare,
försälja i parti och minut

Messi ngs- Man ufaktu r- Arti klar,
Ljusstakar,. Kaffekannor, Kranar, Mortlar,
Thekök, SpottIådor med porslin, Handsprutor,
Blyerts-Deglar,
Antimonium regulus,
Babbits-Metall,
Bly i tackor, Engelskt,
Blyplåt,
Blyrör,
Borax,
Bult,
Fosfor-Bronze-,
Fosfor-Tenn-,
Flintpapper,

m. m.

Engelska och Holländska, Hessiska Sand-Deglar.
Glas-poler-papper,
Jernrör,
Jerntråd,
Jernduk,
Kaffepannsklofvar,
Koppar, garad,
Kopparplåt,
Kopparbottnar,
Kopparnagel,
Kopparrör,

Koppartråd,
Kopparnitar,
Kopparspik,
Knappnålar, Gusums,
Messingsplåt,
Messinusskostift,
Messingsrör,
Messingsdu7c,
Messingstråd,
Messingska7celugnsdörrar

J

L
Messingsskruf'var,
Metallplåt,
Mönja,
Nysilfverplåt,
~ysilfvertråd1
Pinsbacksplåt och T1'åd,
Qvicksil [oer,
Ringklocko,.,.,

Tenn, Engelskt, i tackor,
Tenn, Banca, i tackor,
.Tenn, Engelskt, i stänger,
Zink, i tackor,
Zinkplåt,
Z'inkspik: Zinktråd,
Åskledarlinor ctf kuppclr.

Salmiac,
Saltsy,.,.a,
Skeppsförhydningsplåt,
Spik m. m.,
Slaglocl,
Sme,.,.gel,
Sme,.,.gelduk,
Smergelpapper,

Gasolje-Lam:por och Lyktorn
Kilo gr am- & Decimal-Vågar samt Vågbalancer.
Stativ-, Hand-, Silkes- och Spanmåls-Vågar, Vigter af Jern och Messing.
~ riJ

Koppar- och Messingstuber för Ångmaskiner, samt Kranar .

.gC\l

Vid partihandel lemnas rabatt.

~;

e-:t~

Kontor:
Teleg'l'ajad1'ess:

20 Stora Nygatan 20.

lkerberg-Hellström,
Stockholm.

Försäljningsbodar

:

20 Stora Nygatan & Regeringsgatan 63.

Teleg'l'a/allres8

:

Åkerberg- Hellström,
Stockholm.

-
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c. F. Dufva,
41

Drottninggatan

41,

försäljer till billiga priser:

Aseptin, Blanksmörja,
Hårvax,

Märkbläck,

Chokolade, Kött-extrakt,

Tvål, Lack, Smink, Skrifbläck,

Eau de Oologne,
Essencer, Hårsvärtor, Vinsenap,

m. ma, m. m.

C. F. Dufva,
41

Drottninggatan

41.

-
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CHRISTIAN HAMMER.
Etablerad 1846.

Stockholm, Fredsgatan 18.
I

Xongl. Hof· &: Ordens·

JUVELERARE.
Rikhaltigt lager af smakfullaste

och solidaste

Juvel-, Guld-, Silfver-,
Gran~t-, Filigr~ns..;.&,
Nysilfver~rbeten,
allt till billigaste priser.
Stort lager af

Ordens-dekorationer,

in- och utländska.

Ensam försäljare för Sverige till fabrikspris af

NysilfVer-Arb

e ten af

~~Christofles~~
vid samtliga

e~positioner med högsta utmärkelse hedrade verldsberömda fabrikater
med garanterad silfverbeläggning af
Matskedari & Gafflar .... pr 24 st. (pris pr duss. fr. Kr 24: -) 85 gram.
å

Dessertsk~dar & Gafflar » 24 » (»
»
»»
16: 75) 60 :Il
Theskedar ., .. ,
» 12 » (»
»
»»
12: -) 18 11
Kaffe- och Thes~rviser, Bordsuppsatser, Kandelabrar, Brickor, Ljus- och Skrifstakar,
Present. och Bosåttningsartiklar
m. m.

Beställningar

af alla till yrket hörande arbeten utföras efter ritningar.

~uldJ ;ilfver, 'Juveler köpas eller tasas i brte.
CUppköp och försäljnins af 'Konstsaker EJ' rfintiqvitder.
Priskuranter på begäran.

-
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G. W.. Holmq vist,
Kong/. Hof-Skomakare,
11 Lilla

Vat-tuga-tan 11,

får vördsamt rekommendera sig hos respektive herrskaper
till mottagande af beställningar å alla sorters finare HeIT-

och Dame-Skoarbeten

af prima qvalitet. Äfven tillverkas fysiologiska skodon och för öfrigt till huru som helst
växta fötter; allt till moderata priser.

Obs. Mina skodon kännas behagliga och trötta ej foten.
Gamla skodon mottagas

till reparation.

-----------'-----------------

G. L. JACOBY,

Kirurgisk

Instrumentmakare,

48 Regeringsgatan48,
jÖ1jänligar
och håller ständigt lager af alla slags ortopediska
och kirurgiska instrumenter, såsom:

Bandager för snedhet, plattfot,
krökta

Diapparater,
Hörsellurar,
Inhalationsapparater,
Kathetrar,
Koppinstrumenter,
Knirvar,
Respiratörer,
Saxar,
Sprutor;

ben och klumpfot;

Bräckband,
Liggdynor,
Maggördlar,
ResorstrumpoI',
Suspensoirer,
Träben och kryckor,
Urinreservoirer,
Bröstglas,
Tennsprutor;
Injectionssprutor,

Glassprutor;
Slangsprutor,
flera modeller m. m.

Post- och Telegrafadress

Reparationer

bandageT

Pumpsprutor;

flera slag;

G. L.. J A COB Y, Stockholm.
utföras skyndsam.t.

endast:

-
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P.. Ar HULDBERGS
Bokhandel,
Regeringsgatan

N:o 11.

Lager af
Album.
Annotationsböcker.
Bilderark.
Blyertspennor.
Blyertsstift.
Bläck.
Bläckhorn.
Bokmärken.
Brefkuverter.
Cirkel bestick.
Flytande lim.
Flytande gummi.
Fraktsedlar.
Färgkoppar.
Färglådor.

Fönsterremsor.
Griffeltaflor.
Hamppapper.
IHyreskontrakter.
Häftstift.
'Karamells-Etiketter.
Karduspapper.
Kartonpapper.
Kautschuk.
Kontorsböcker.
Kontraböcker.
Kopieböcker.
Kulörta kritor.
I lack.
lineaier.

Linierstift.
Läskpapper.
Mantalsuppgifter.
Munlack.
Notpapper.
Pappersknifvar.
Pennfodral.
Pennskaft.
Penslar.
Postpapper.
Radergummi.
Raderknifvar.
Radpapper.
Ritböcker.
Ritstift.
m. m.

Räkningar.
Sigiller.
Silkespapper.
Skrifböcker.
Skrifpapper.
Skrifportföljer.
Stålpennor.
Svartkritor.
Tusch.
Tuschkoppar.
Varu-Etiketter.
Vexlar.
Vinkellinealer.
Vinklar.
Visitkortblanketter

.

Uti

Huld be~J8:;;
Bokhandel,
Regeringsgatan 11,
finnes lager af

Skolböcker,
Förskrifter. Kartböcker, Kartor, Rit- och Skrifmaterialier m. m.
Beställnlingar å Visit-, Adress- och Begrafningskort
utföras skyndsamt.
stämpling

f

Postpapper och kuverter

verkställes.

- eo-

KARTA ~m~AXEN~ KALKBRUK,
belägna vid stora segelleden omkring 3 mil
söder om Södertelje, försälja Kalksten (kolsyrad kalk), Osläckt (kaustik) kalk och Släckt
(kaustik) kalk. Dessa produkter blefvo vid
12:te allmänna Landtbruksmötet i Stockholm
prisbelönta.
Denna kalksten (kolsyrad kalk) är enligt analysen
alldeles fri från svafvelkis och andra oarter. Såsom en af de renaste kalkstenssorter är densamma
särdeles att rekommendera till limbeskickning vid tackjernsblåsning och vid hvitbetssockerfabrikation. Analys
af kalkstenen och intyg om kalkens utmärkta egenskaper
kunna presteras.
Bruken ega ångbåt och pråmar, så att varan kan
seglationstiden lemnas vid såväl Mälarens som Saltsjöns
stränder.
För öfrigt finnes i Stockholm ständigt lager af såväl
släckt som osläckt Kalk. Reqvisitioner emottagas och
upplysningar lemnas, såväl skriftliga som muntliga, på
brukens Kontor i Stockholm, Nybrogatan N:o 13.

I

-
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Cl~ra Kollberg,
Vesterlånggatan 54, 4 tr. upp,
mottager arbeten af alla slags metaller, såsom nysilfver, messing, koppar, tenn, m. m. till förgyllning och försilfring på
galvanisk väg. De billigaste priser i förening med ett redbart
och godt arbete utlofvas.
Obs.! Alla slags smycken, såsom Broscher, Kedjor, Armband, Medaljonger, Ringar, Urboetter m. m., m. m., förgyllas
till ovanligt billiga priser.

Clara Kollberg,
Ves""terlångga""tan N:o 54, 4 ""tre
upp.
-------------------~-------

-_

..•.

__

._-----

-- ._--- --------_.-----------

16 Lilla Nygatan
111. Nederlag af
111ningar af Posto,
~ papper,

Oj N:o l,

9

Lessebo

Pappersbruks

16.

prima: & 2:da, N:o 2 prima.

~

utmärkta tillve.rk- ~

Skrif-, Tryck-, Läsk-, Olifallt- och Kardus-

samt för hand tillverkadt

o

Skrifpapper, Liljan, Bikupan

rtl

rtl
~

~

3~L!B:I)~
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Byska

och

Turkiska Cigaretter
från

Hufvuddepöt:

Kontor:

Aktiebolaget

3

Jakobstorg

Dessa cigaretter
och utvald turkisk
cigarettpgpper.
land, Turkiet
således, hvad

tillverkas

arbetat

20.

af de bästa materialier såsom bästa rysk
infödd

Grek från Macedonien,

på de förnämligaste

och Ryssland.
godheten

beträffar,

och i prisbillighet

uthärda

Bolagets

hvarje jemförelse
af cigaretter

ut lika god, men dock billigare

För att göra allmänheten

1. Favorita
6. Nadeschda
8. Carmen
D
d:o långa utan munstycke

9. Smyrna..............................
10. Mefisto
D

d:o
d:o

långa utan munstycke
extra långa d:o

II.
16.

Sultan
Macedonia
11. Tcherkess
20. Egoist..

Obs.

Återförsäljare

kunna

med de utBolaget

vara, tillverkad

kr. 30. 21.
D 30.
22.
D 20.
23.
D 25. 24.
D
D

D

40. 25.
20. 26.
25. 27.

D

30.

D

50.
30. 29.

D
D
D

28.

20. 30.
10. 31.

erhålla betydlig

olika sorter ciga-

~~~
Nisse
kr. 20.
Bayadera
D 24.
Corsar
D 20.
Balkan
II 24.
Ribak
D 20.
Rabotnik............................
D 20.
Samson
D 30.
Cigarettes extra ordinaires
de Vicomte
D 60.
Cigarettes de Vicomte
» 30.
Non plus ultra
D 100.
Donna Juanita
D 30.

rabatt.

i

Bolagets till-

derå, så meddelas här följande prisuppgift:
~~~h

h

D

bekant med bolagets

i Grek-

från utlandet um-

Sverige, af bolaget erbjudes åt den rökande allmänheten.
verkningar säljas i de flesta väl sorterade cigarrbutiker.
.retter och försäljningspriset

har så-

infödda ryssar,
cigaretter

stå de vida öfver de importerade.

kunna göra importen

då en fullt

cigarettfabriker

En del af arbetspersonalen

från ryska cigarettfabriker.

hoppas derigenom
bärlig,

Nybrogatan

tobak med en fin arom; det erkändt bästa fransyska

Verkmästaren,

som verkmästare
hit införskrifna

20

Nadeschda.

3.

ländska

32-
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Uti

P. A. HULDBERGS
Pappershandel,
Regeringsgatan

11,

finnes ständigt lager af

Kontorsböcker,
linierade eller olinierade, olika formater och hvarå äfven
beställningar

emottagas.

Derjemte lager af

Kopieböcker,
linierade

och olinierade svenska samt engelska Annotations-

böcker, N.ontraböcker, linierade Räkningar,
Vexelblanketter

Agendas,

och Fraktsedlar.

3

-

Nytt!
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Praktiskt!

Oumbärligt!

blir utan borstning

blankare

aUbin-Svärta.

Rubin-Svärtan
annan svärta.

och svartare

än all

Rubin-Svärtan bibehåller sin glans i väta och snö.
Rubin-Svärtan
behöfver blott användas en, högst två gånger i
veckan.
Rubin-Svärtan är fri från all tillsats af syror.
Rubin-Svärtan
är absolut vattentät, skyddar lädret och gör det
mjukt och böjligt.
Rubin-Svärtan
skodon Rubin-Svärtan
etc.

svärtar aldrig ifrån sig, hvilket är en stor fördel.
kan användas till såväl de finaste som gröfre

Rubin-Svärtan är den fullständigaste

svärta, som vetenskap och
hittills lyckats frambringa.
Rubin-Svärtan åtföljes af närmare beskrifning och bruksanvisning.
dinavien.RUbin-Svärtan säljes uti alla väl fournerade detalj affärer i Skanteknik

i förening

Fabrikens

Agent i Stockholm, Herr E. Meyeran, Lilla Nygatan 10.

S:h::~'b~ ~~ a.:I!i':l ~8 ~ .•O 1;1a.
(för skosulor, skodons ofvanläder, läderarbeten etc.),
De i handeln hittills förekommande smörjämnen, afsedda för konservering af skodon och läderarbeten i allmänhet, hafva åtskilliga olägenheter, hvarför de med skäl kunna anses för mindre lämpliga och besitta allt ~ör rin~a vidhäftningsförmåga
för att icke uttr~ngas a.f vät!1n.
Skobesparmgs-olJan
deremot eger en så hög grad af vldliäftlllngsförmåga, att det är omöjligt att vattnet kan uttränga densamma ur lädrets
porer .• och håller lädret för alltid mjukt, smidigt och absolut vatt~nt~tt,
hvareill kommer att såväl skosulorna som ofvanlädret motstår shtlllng
flera gånger längre, sedan de gjorts oåtkomliga för vattnets upplösande
inverkan.
Sko besparings-oljans oöfverträffade egenskaper och stora betydelse som skobesparingsmedel,
synes genast vid första begagnandaj,
och säkert är, att den som en gång gjort försök med densamma, ICke
skall försumma att städse hålla sig en flaska, hvars pris i motsats till
besparingen af skodon är en obetydlighet.
Säljes hos de flesta läderoch minuthandlande
i Skandinavien.
Fabrikens Agent i Stockholm,
Herr E. Meyeran, Lilla Nygatan 10.
Provisionsresande
sökes!

Birger

Fogelbergs

Tekniska Fabrik, Holms ve den.

-
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REINH. W. RAMSTEDTS
i minut till fabrikspris uti ?oden, hörnet af
Storkyrkobrinken och Vesterlånggatan,
samt i parti af

Drags· Aktiebolags i Norrköping
Yllefabrikater
å Kontoret

2 tro upp, N:r 9

Storkyrkobrb1ken.

-
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f. d. :Risacks
Konst- och Skönfärgeri & Kemiska Tvättanstall
emottager till färgning eller tvättning allting, hörande till
Herr- och Damtoiletten, och garanterar för utmärkt välgjordt
arbete.

Rockar,
Byxor och Västar,
Schalar och Bajaderer,
Borddukar,
Klädningar, Kappor,
Halsdukar,

Gardiner,
Möbeltyger, Schagg,
Hattar och Plymer,
Spetsar,
Flor och Band,
Schaletter,

m. m.

OBS. ! Herr- och Damkläder behöfva ej söndersprättas.
Allt slags siden färgas utmärkt väl (å la Resort) och erhålla
tygerna ett vackert och nytt utseende.

J. A. Sandberg & 0:0.
Bodar: Drottninggatan

53.

Kornhamnstorg 6'.
Fabrik och Mottagning: Grefthuregatan 30.
Order ifrån Landsorten expedieras skyndsamt.

-
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Uti

P. A. HULDBERGS
Bokhandel,
11 Regeringsgatan

11,

finnes ständigt lager af:

Sock~rbagare-etiketter,
Finare Fransyska Bonbons- och Karamellomslag ;
Envelopper af tyll med Fantasiblommor at' guld;
Smällare och Rebus;
I

Begratntngs-etlketter;
Deviser;
I

Guld- och Silfverpapper, pressadt och slätt;
Kulört glanspapper;
Guldbårder, samt ett stort parti
Fantasipapper med guld- och silfvertryck,

äfvensom

I
•
t
Ordinära tyska
och svenska karamell-etlke ter, m. m.
I

till billigaste priser.

-
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Erique Sjöbergh,

D,m~rrilir~S,1cDI~
Etablerad 1869.
Förfärdigar

alla slags

Fruntimmershårarbeten.
Gammalt hår mottages till iårgning efter ny
method, af mig personligen i utlandet Inhemtad.

Obs.!

N:o 3.

Norrmalmsgatan N:o 3.

Obs.!

I hörnet af Ålandsgatan.

W. Sthen s 0:0,

Jernk.ramhandel,
N:o 3.

Regeringsgatan N:o 3.

Lager och försäljning af alla slags jernvaror för:
Jernvilgs- och Husbyggnader, Landtbruket, Hushållet,
Fabriker och Verkstilder, samt i öfrigt allt, hvad till en väl ordnad jernkramhandel

hörer.

Vågar, Vigter och Målkärl,
Nya systemet.

Krönta 1883.
Kommissioner
för de förnämsta fabrikanter i Eskilstuna jemte en
mängd Bruk och Verkstäder samt Fabrikanter
såväl i Stockholm som
på andra orter.

N:o 3 Regeringsgatan N:o 3.

--
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K. ST. SDDERSTROM,
Bokbindare,
POljtfölj-, Fodral- och Papp(
arbetare.
Nya Kungsbobnsbrogatan

N:o gS.

Förfärdigar:

Fofogra:fi-Xart.onger

i alla formater

och

E:t.uier i Sammet och Maroquin
äfvensom

J?ort.iölj er;
Xart.or;
infattar Gravyrer;
kläder Skri:- och Spelbord.;
monterar alla slags :Brod.erier och J?apparbet.en;
inbinder :Böcker i alla slags band;
verkställer alla sorters Linieringar
och har Xont.ore-,.
Annot.at.ione- och Xont.raböcker samt li:c.ierad.e
Rä.kningar
fernissar

I

i ständigt

lager.

K. SJ . SODERSTROM,
Nya. Kungsholmsbroga.ta.n N:o 28.
I

I

-
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E. A. WIMANS
Kontor för konstruktion och leverans af Uppvärmnings- och luftvexlingsapparater
samt till sådana hörande detaljer,

as B !tegeringsgatan

as B.

Specialit;eter:

Rökhufvar af gjutjern,
Patentventiler och Luftgaller,
Ventilations-Fläktar,
Ventilerande Torkskåp för Barnkammare,
Varmvattenapparater för Kök,
Ångpannor, enligt patent,
Kaloriferer af gjutjern för luftvärmning,
m. m.
Prospekter

och alla upplysningar

Regeringsgatan

erhållas å Kontoret,

28 B.

E. A,. vtriman,
Civilingeniör.

.
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PAU US WENNGREN,
I

'

Kontor och Verkstad:
Stockholm, Hamngatan N:o S.
Verkställer

skiner,
och

uppsättningar

Axelledningar,

Tröskver~, samt

af ÅngmaLokomobilmaskiner

och reparationer

Snällpressar,

förfärdigar:

Excentelipressar och gröfre Saxar.
Jernsängar af flera modeller.
Skepps- och Byggnadssmiden af alla slag.
Svartsmiden, såväl Jern som Stål.
Kälkar af Jern, afsedda för verkkörning.
Dragkälkar och Barnkälkar af Jern.
Möbelvagnar och Dragkärror af Jern.
Gas-, Vatten·, Bing-, Aflopps- och Värmeledningar.
--------------,--------------------I

If.F. ÅLUNDS
HANDSEHANDEL,
26

REGERINGSGATAN 26.

Stort lager af In- och Utländska

handskar,

såväl

Glace- som Kastor-, samt Svenska Renhudshandskar .

O~s. Vid partihandel lenmas fabrikspriser.

-

42-

Å

J. W. IIOLUS

BOKTR YGKERI,
STOCKHOLM,
54: Malmskillnadsgatan

54:,

verkställes allt slags

Bok ., Tidnings- & Accidenstryck.
Beställningar
emottagas

samt i

i

P. A. Huldbergs
Boktryckeriets lokal

Bokhandel

N:o 54 Malrnskillnadsgatan
N:o 11 Rege1'ingsgatan.

J. W. IIOLUS

BOKTR YGKERI
STOCKHOLM,
54: Malmskillnadsgatan

54:.
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D:r Suin de Boutemards

AROKATiSKA
I

I

TA~1OPASTA~
Denna
ter,

aromatiska

af hvilk,

öfverträffar
borttager

Tandtvål,

hvarje är tillräckligt

i

ändamålsenlighet

stärker

fullkomligt,

konserverar

bästa,

för sex månaders bruk,

ana

andra

dylika

medel,

fullkomligt hvarje elak lukt ur munnen, uppfriskar

andedrägten,

drar

som säljes i originalpake-

tänder~a

och befäster

tandköttet,

tandemaljen,

att lossna och falla

som man

kan

använda

till

renar

förekommer

tänderna
1'öta, hin-

ur, och är således det
vård

och

bevarande

I

tänderna -

ett väsendtligt vilkor för mensklig skönhet.

Säljes fL 65 öre paketet hos

c. F.

I

Dufva,

Drottninggatan 41.

P. A. Huldberg,
Regeringsga.tan Il.

af
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D:r Hartung's

KINABARK-OLJA
till konserverande och förskönande af hårväxten.
Denna
Kinabark

olja består

af ett afkok på den :finaste

med en tillsats

af etheriska oljor och balsa-

miska medel. Den verkar mycket välgörande på håret
och hårfästet, emedan den gör dem smidiga och bevarar
kan derföre

dem för uttorkning.
med fördel

n:r Hartung's Kinabark-ol,ja

användas

hufvudsakligen

äfven på

den hårväxt, som ännu befinner sig i normalt och sundt tillstånd,
emedan

den ånyo Iifvar hårväxten

och bevarar den från ett

plötsligt

eller successivt sjunkande.

Åt karlens skägg gifver

den smidighet

och utmärker

natur glans, som håret

deraf

sig i allmänhet genom den sköna
erhåller,

tillika med en smidig

fasthet, Som den gifver åt hårväxten.
n:r Hartung's Kinabark-ol,la och Örtpomada försäljas
krona pr stycke hos

c.

F. Dufva,

Drottninggatan 41.

P. A. Huldberg,
Regeringsgatan Il.

a

l

-
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D:r Hartung's

ÖRTPOMADA
till återväckande och stärkande af hårväxten.
Denna Örtpomada består af en sammansättning af retande, närande satser och växtin,gredten-

ser. De arter, som dertill användas, äro vårväxter, som, förstärkta

genom välkända

extrakter

och utvalda rötter, meddela organismen sin friska kraft.

Bru-

ket af denna örtpomada är förenadt med de möjligast

säkra

följder, ty den lifvar och stärker
hårrötterna,

på ett så underbart

sätt

att till och med de sista ännu döende lifsgnistorna

och lefnadsfröna i dem ånyo lifvas, stärkas och brin,gas till ny

verksamhet. Di« Hartun,g's Örtpomada förhindrar hårets affal1ande,
och förtidiga ,grånande, emedan den meddelar åt

förbleknande
epidermis

en ny, stärkande,

hårrötterna

på det kraftigaste

a

Försäljes

e,

I

substans

och närer

sätt.

1 krona pr stycke hos

F.Dufva,

Drottninggatan

välgörande

41.

P. A. Huldberg,
Regeringsgatan

IL

Register
öfver de i adresskalendern upptagna annonser
Andersson, U. G., Smör-, Ost- och Kötthandel
Aromatisk tandpasta, hvarest densamma försäljes
Aseptin, Amykos, Aktieholag, Henrik Gahns
Badhnset, Stora, i Stockholm
Bandager och bråck hand, hvarest desamma erhållas
Beeklins, O., patenterade elite-pomada, elite-tand-elexir
samt kraftBillströms, Amanda, atelier för artificiella blommor
Björklnnd, Lnndbeck & C:o
Blomstertillverkning,
A. Billström
,
Boberg & C:o, försäljning af Reseffekter, före titelbladet.
Bogseringar verkställas med !Iogbåt och pråmar
Bokbinderiarbeten
förfärdigas af P. Hel'zog, mot slutet
»

»J.

Sid.
]3.

och snndhetsmjöl

43.
21.
]2.
28.
•... ]3.
14.
15.
14.
17.

af boken.

A. V. Lindmansson,
mot slutet af boken.
K. S. Söderström
.............................................................................•

Bokhandel, P. A. Hnldhergs
Boktryckeri,
J. W. Holms
Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Svea, framför

39.
29.
42.

titelbladet.

Byggnadsmaterialier,
hvarest dylika försäljas
Cement, Eldfast tegel m. m., försäljning deraf
Cigarretter,
l'yska och tnrkiska från aktiebolaget Nadeschda
(Jollins, C. G., Optiska magasin
Dahlqvist, C. E., Läder· och Skinnvarnhandel
Dahlström, J. A., Sterbhnsntredningsman
Dam-.Friser-Salong,
Erique Sjöberghs
Drags Aktiebolags yllefabrikater,
hvarest de försäljas .....................................•.........
Dufva, C. F., Kemisk fabrikör
Eau de Cologue, tillverkning deraf
Egendomar försäljas
Elite· pomada och elite-tand· elexir, försäljniug deraf
Express, Svenska, -aktiebolaget i Göteborg, före titelbladet.
Faner- och trähandel, Fr. Sundströms, före titelbladet.
Fruntimmers-hårarbeten,
hvarest dylika försäljas .............................................•.......•
Färgfabrik, Klint, Bernhardt & K:ni, framför titelbladet.

Hollenius, J. F., Juridisk affårsbyrå
Holms, J. W., Boktryckeri
...........•..•..•...............................................................
Huldbergs, P. A., Pappershandel
Inkasseringar
m. m. utföras
•Jacoby, G. L., Kirurgisk instrumentmakare
...........................................................•
Jernkramhandel,
Sthen & C:o
: ..........................................................•••........•

] 7.
]0.
32.
]6.
]9.
8.
38.
35.
26.
26.
9.
]3.

38.

Färgstämplar,
hvarest dylika försäljas
Förgyllning och försilfrin~ af koppar, tenn m. m. verkställes af Clara Kollberg
Gahns, Henrik, Aseptin, Amykos
Gasoljelampor och lyktor, hvarest desamma säljas
Gas-, vatten- och atloppsleduingar
m. m. verkställes af P. Wenngren
Granqvist, Charles, Egendoms- och penningemäklare
Gummifabrik, Stockholms, på sista permen.
Gustafsbergs porslinsfabrik
Hammer, Christian, J!,lvelerare och Guldsmed
Handskhandel,
K. F. Alunds
Hellberg, Carl V., Juridisk affårsbyrå
Herzogs, P., Bokbinderi, mot slutet af boken.

'"

14.
31.
21.
24, 25.
41.
9.
23 ..
27 ..
41..
4.

6.
42.
29.
4, 5, 6, 7, 8, 9•
28.
38.
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I

Juridisk

Affärsbyrå,

»
»

Sid.

~:3.~~.I-~~I~:~f~~':::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::: ~.:
Oscar von Koch och Nils Setterwall

»

~t~~l1e~i~~'
'::....
:::....
.:::::'.::
:::::::::::::::::::::::::::
::::::
:::::::
:::::~.

Juridiska

nppdrag

nt~:l~~S

»
»
»

»

emottagas

"

Ö.

»

»
»
»

af
af
af
af
af

Dahlström, J. A
Hellberg, Carl V
Kocb och Setterwall
Njurling, Karl
Sellin, Immanne! .•...................................................

Juvelerare, Chr. Hammer
Jönssons, J., Skrif- och Räkneskola
Kaeding, F., Kongl. Hofskräddare,
före titelbladet.
Kalkbruk, Karta och Oaxens, dess kontor
Kemiska fabrikater, C. F. Dnfvas
Kinabarkolja, Hartnngs, hvarest densamma försäljes
Kirurgisk instrumentmakare,
Jacoby
Klint, Bernhardt & K:nis färgfabrik, före titelbladet.
Klädesförsäljning,
Drags aktiebolags i Norrköping
Kollberg, Clara, förgyllning och försilfring på galvanisk väg
Konst- och Skönfärgeri och Kemisk Tvättanstalt
Konstruktions& Ritbyrå, E. A. Wimans
Konstsaker ocb Antiqviteter
uppköpas af Chr. Hammer
Kontors- och Kopieböcker, hvarest de försäljas
Kopierlineal, patenterad, hvarest dylika försäljas
Kraft- och Sundhetsmjöl, Oskar Becklins
Lamby, Boris, Vexelkontor
Lessebo Bruks Kommissionär
Lifförsäkrings-Aktiebolaget
Thule, å första permeu.
Lind, J., Pappershandel,
kontor
Lindmansson, J. A. V., Bokbinderi- och Portföljfabrik,
mot slntet af boken.
Lion, Brandförsäkringsbolag
i Loudon
Lufttelegrafer eller lufttrycksringledningar,
hvarest sådana erhållas, se Stockholms Gnmmifabrik.
Lnftvexlingsapparater,
hvarest sådana finnas
Läder- och Skinnvaruhandel,
Carl Edv. Dahlqvists
Manometrar och Vacuumetrar, hvarest dylika finnas
Massagebehandling
verkställes å Stora Badhuset •...................................................
Mekanisk verkstad, P. Wenngrens
Messings-skostift
och Klackspik, hvarest dylika erhållas
24,
Messings-, Koppar- och Metallhandlare
24,
Meteorologisk fabrik, C. G. Collins •......•.•.............................................................
Minuthandelsföreningens
Pensionskassa
Möbelmagasinet,
Det största i Norden
Nadeschda, Tillverkning och försäljning af ryska och turkiska cigarretter
Njurling, Karl, Inkasseringsoch Rättegåugsaffär
Nysilfver-, granat-, filigrams- & Wiener-arbeten,
hvarest desamma försäljas
Oaxens & Karta kalkbruk, kontor
Optiskt Magasin, C. G. Collins
Ordensdekorationer,
hares t dylika försäljas ..........................................................•.
Pappersskärmaskiner,
hvarest dylika försäljas
Pensionskassa, Minnthandelsföreniugeus
Plank-, Bräder- och Fanerhandel.
Sundström, Pr., före titelbladet.
PortföJjarbeten
m. m. Herzog, P., mot slntet af boken.
»
Lindmansson, J. A. V., mot slutet af boken.
Söderström, K. S
Ramstedts, R. W., Klädesförsäljning
Repgodsvaror. Läder- och Skinnvaror försäljas af C. E. Dahlqvist
Reseffekter, hvarest sådana finnas till försäljning, Boberg & C:o, före titelbladet.
Resekreditiv, hvarest dessa erbållas
.........................................................•........•.•.
I

8.
4.
5.
7.
7.
27.
10.
30.
26.
44.
28.
35.
31.
36.
40.
27 •.
33.
18 ..
13.
8..
31.
31..
10.
40
19.
16.
12.
41.
25.
25.
16.
11..
22.
32.
7.
27.
30.
16.
27.
H.

IL

39.
35.
19.
3.

-

48
Sid.

Risaeks. f. d., Konst- och Skönfärgeri & Kemiska Tvättanstalt .................•...••.............
36.
Rit- och Konstrnktionsbyrå,
E. Å. Wimans
c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
40.
Rit- och Skrifmaterialier,
hvarest dylika erhållas ........................•............................
29.
Rubinsvärts, hvarest dylik erhålles
34.
Rullgardiner,
Gardinornamenter,
Takrosetter
m. m., hvarest dessa erhållas
15.
Ryska och tnrkiska cigarretter från Aktiebolaget Nadeschda
32.
Rättegångs- och affärsbyrå, Immannel Sellins
7.
Rökhufvar, VentilationsInckor
och Fläktar, E. A. Wimans
40.
Sellin, Immanuel, Rättegångs- och affärsbyrå
7.
Skobesparingsolja,
hvarest dylik erhålles
34.
Skol- och Kartböcker, hvarest dylika erhållas
,'
29.
Skomakare, G. W. Holmqvist
28.
Skrif- och Ritmaterialier,
hvarest dylika erhållas ...................•.................................
29.
Skrif- och Räkneskola, J. Jönssons
10.
Skrädderietablissement,
F. Kaedings, före titelbladet.
Skånes Enskilda Banks kontor
3.
Slip- och Qvarnstenar,
hvarest dylika erhållas
10.
Smör-, Ost, och Köttbandel. C. G. Andersson
13.
Sockerbagerietiketter,
hvarest desamma försäljas
37.
Stads-, Bruks- och Landtegendomar,
hvarest dessa försäljas
9.
Sthen, W. & C:o, Jernkramhandel
38.
Stockholms Gummifabrik, på sista permen.
Stora Badhuset i Stockholm
12.
Största Möbelmagasinet
i Norden
22.
Sundhetsmjöl, Becklins .............................................................•.........................
13.
Sundström,
Fr., ångsåg och snickerifabrik,
före titelbladet.
Svea, Brand- och Lifförsäkrings·Aktiebolag,
framför titelbladet.
Svenska Express-Aktiebolaget
i Göteborg före titelbladet.
Söderström, K. S. Bokbindare
39.
Tandpasta, Aromatisk, hvarest densamma försäljes
43.
Tapeter och Bårder af Björklund, Lnndbeck & C:os tillverkning
15.
Tegel-, Mur-, Puts- och 'I'egelbrukssand, försäljning deraf ....................•.....................
17.
'l'hule, Lifförsäkringsaktiebolag,
å första permen.
Uppvärmningsoch Luftv:cxlingsapparater,
hvarest dylika finnas
40.
Vexelkontor, Boris R. Lambys
8.
Visitkort, hvarest beställningar på desamma emottagss
20.
Vågar, Vigter och Målkärl, hvarest dylika erhållas
24, 25, 38.
Wenngrens, P., mekaniska verkstad
41.
\Viman, E. A., Konstrnktionsoch Ritbyrå
40.
-4-kerberg, J. E., & Hellström, Koppar-, Measings- och Metallhandlande
24, 25.
~lunds, IL F., Handskhandel
................................•.............................................
41.
-4-ngmaskiner, axelledningar m. m., hvilken dylika uppsätter
41.
!"gs~g och mekanisk snickerifabrik, Fr. Snndströms, före titelbladet.
Ortpomada.
hvarest densamma försäljes
45.
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HERZOG'S

Ån bokbinderi,
i

Stockholm,

j
t
t

4

Malmskilnadsgatan 54.

TelefonnUIIlIIler

855.

1873, Prisbelönt i Wien 18J3 .
. Emottager
till u öraride allt hvad till yrket kan hänföras.

Elegant a -bete,
billigt pris och snabb expedition.
.
,
,

Profver finnas till påseende!

4

Malmskilnadsgatan 54.
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TelefonnuIIlIIler

855.
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J. A. V. LIIDUAISSOIS
Bokbinderi- och Portfölj fabrik
Stockholm,
25

Malmskilnadsgatan

25,

emottager
för Herrar Bokförlä~gare:

Partiarbeten,

så väl de enklaste band, som finaste praktband.

Bindning af alla slags räkenskapsböcker

samt lirtieringar.

Uppfordrar och fernissar kartor, planscher m. m.
Perforering af vexlar, qvittenser, ångbåtsbiljetter

m. m.

Förfårdigar kartonger och askar.
)

perrnar till vin- och matsedlar.

Monterar skrifbord m. m.
Välgjordt arbete, skyndsamhet

och billiga priser utlofvas.

Arbetet afhemtas, då derom pr lokalpost eller telefon
underrättas. Telefon-nummer 892.

J~A~V~·LIllOKAISSDIS
BOKBINDERI- OCH PORTFÖLJFABRIK
St;ockholDl.~
25 Malmsk.ilnadsgatan

25.

