rar

en

I

I

lt
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E

l

,

ANNONS-AFDELNING.

i Stockholm
(Drott~zinggatanN:o 6).
öppet kl. 10-3,
emottager penningar
å

Upp- och Afskrifningsrakning och

å

I

Depositionsrakning
p5 1 månads
P 2 månaders
B 3
»
eller längre tids uppsägning;
diskonterar dagligen inhemska vexlar;
köper utländska valutor;
försäljer postremissvexlar ;
afgifver anvisningar och vexlar, betalbara i utlandet;
utfärdar resekreditiver, betalbara på de f l e ~ t aplatser i
Europa och Amerika;
emottager uppdrag till köp och försäljningar af Utländska valutor och mynt;
verkställer inkasseringar och i öfrigt allt hvad till en
bankrörelse hörer.
Utom Stockholm boende kunna utan mellanhand vanda
sig till bankkontoret.

1
l
l

STOCKHOLM,
l6 SKEPPSBRON 16.

t4
11

In- och utvexlar utländskt

O

6

Guld-, Silfver- och Pappersmynt
samt inlöser utländska kuponger.

5

y

J

Wexelkontor.

1

AKTIE-BOLAG, GRUNDLAGDT 1870.

G~TEBORC.

i

N:o 4 Magasinqvarteret. (Förut N:o l Skeppsbron.)
Bolagets Disponent: A. L e o n a r d L e Mo$M~.

Godstransport, Upplag, Spedition.
Omlastning till lägsta frakter och kostnader.
Agent i Stockholm: H j a l m a r Tambe.
(Adr.: John Bernström & C:o.)
Storkyrkobrinken M:o II.

1

I

(etablerad 1867).

Auditor CARL V. HELLBERG, Stockhola,
Personlig mottagningstid: kl. 10- 11 f. m.; 2-3
Kontorstid: kl. 10 f. m.-3

e. m,

e. m.

Ombesörjer

ratteqånaar och inkasserinaar
*V

.
i
.

Vd

siiväl i Sverige som Utlandet, samt utreder

sterbhus och konkursas, m. m.

l
l

1

Obs.! Tyska och Franska språken talas.
Post- och Telegrafadress : S t o c k h o i ~ ~ .
Telefon-nummer : 306.

66 Vestex;lbggatan 66, 2 tr.

Mottagningstid : 10-2

och 4-5.

Rättegångar utföras vid öfver- och underdomstolar i
Stockholm och landsorten; kontrakter, testamenten och andra
laga handlingar uppsättas, inlemnas till och bevakas hos
vederbörande myndigheter ; arfslriften och boutredningar verkställas jemte alla andra slags juridiska uppdrag.
Råd och upplysningar, begärda i bref med åtföljande
5 kr., lemnas skriftligen med omgående.
Konsultationspris: 2 kr. för svar å muntlig förfrågan,
5 kr. om rättshandlingar genomgas.
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. M o
v. Haradshöfding och e. o. Hofriittsnotarie.

Ombudsman i Stockholms Fastighetsegareförening.
Post- och Telegrafadress : Stockholm.

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

ombesörjer

P punktligt och billigt
Rättegi~zparoch Inkasse&ngar i Stockholm och omneje.
Utredning af Sterbhus och Konkurser; Konkursbevakningar.
Uppsättande, inlemnande och bevakande af Stamningar, Kontrakter,
Bouppteckningar, Arfskiften, Testamenten, Aktenskapsförord, m. fl.
legala handlingar.
Utverkande af Handelsrätt, Patentratt, Svensk medborgarratt, m. m,
Kontor: Norra Smedjegatan 14, nedra botten.
Mottagningstid : 10-3, 5-8.
Från den 1 April: Drottninggatan 29 C .

i

Notarien

Advokat.
(V. F. Winroths eftertradare.)
4 Mynttorget 4.
Kontorstid: 10-3.
Personlig mottagningstid: 10-12.
Ombesörjer utförande af ratteggngar vid öfver- och underdomstolar, utredning af sterbhus och konkurser, uppsättande, ingifvande
och bevakande af alla slags legala handlingar, m. fl. till juridisk affaraverksamhet hänförliga uppdrag.
OBS.! Särbkild afdelning för inkasseringsärenden.
Telefon-nummer : 189.

1

Kassör vid Stockholms Auktionsverk och kanslist vid Kon@
Ofverstath51lare-~rnbetets Kansli,
emottager uppdrag för sterbhus- och konkursutredningar,
författande af testamenten samt andra juridiska skrifter ;
inkasseringar och lagsökningar (äfven i landsorten); utverkar handelsrättighet samt svensk medborgareratt för

utländska handelsagenter, m. m.
Postadress: Stockholm.

Bostad: 27 Norra Humlegiirdsgatan eller Esplanaden.
Mottagningstid: Kl. 8-9 f. m., 4-5 e. m.
Tjenstgörande kl. 11-1 i Auktionsverket, 12 Riddarholmen.

e5

Xlara Bergsgatan 85,

Stockholm,
Ombesörja noggrant och billigast :
Ratteghngar vid alla Domstolar,
Inkasseringar och Liqvider p& alla orter,
Piskonteringar,
Penningars och alla slags värdehandlingars placerande,
UR-och andra försäkringar,
KKp, Försäljning, byte och arrendering af Landt- och Stadsegendomar,
verk och inrattningar,

Köp och försäljning a f landtmannaprodukter, öfriga varor och virke,
hvarför passande magasiner och upplagsplatser finnas;

Uppdrag for öfrigt a f hvarjehanda slag.

Genom redbart och fermt fullgörande af Atagna uppdrag, v8ga vi
fortfarande anhalla om och pArakna den ärade ublikene, likaaom hittills, gifna förtroenden, som med tacksamhet er ännes af

E

A. 1. Nordblad Pr Komp.

Telegrafadress endast: Mordblad, Stoc&holm.

emottager till försäljning:

och

l

Stockholm,
8 B Norrmalmstorg 8 B.
Förmedlar:

till 5 % ranta mot inteckningar i landtegendomar och
fastigheter i Stockholm.

EBpggnads1&n
och

p

Obligationer uppköpas eller ock belånas, ibfvensa
Aktier.
Verkställer liqvider och inkasseringar.

Obs. Skriftliga förfrågningar torde åtföljas af 24 öre
porto.

7 Klara Södra Myrkogata 7.

Ofmsättnings- och Renckfifningsbyra
ar af undertecknad öppnad under ofvanstående adress.
All slags öfversättning, såväl litterär som merkantil,
verkställes korrekt.
Utländsk correspondence ombesörjes, och försgkras om
fullkomlig discretion, der så påfordras.
All renskrifning utföres nied vacker stil och kollationeras noggrant.
Stockholm i December 1881.

G. A. Nyren,
Phil. Cand.

Stockholm,
M:o 16 Lilla Nygatan M:o 16, 3 tr. upp.

I denna läroanstalt erhålles grundlig och praktisk undervisning i alla merkantila ämnen.
Elever, saval äldre som yngre, med och utan förkunskaper emottagas vid hvilken tid på året som helst.
Lektionstiden lämpas efter elevens önskan.

J. Jönsson,

Kalligraf och Lärare i Bokhålleri.

1

elsiörenin

Pensionskassa,

Stijtad den 23 Mars 1874,
har till syftemål att bereda sina delegare pension vid viss ålder.
För att blifva delegare fordras att vara svensk medborgare och ega god frejd.
Till kassan erlägges årligen 35 kronor, hvaraf 30 tillfalla pensionsfonden och 5 understödsfonden, stående delegare fritt att på en gång erlägga alla 15 årsafgifterria, som
då utgöra 410 kronor; delegare som inbetalt fem årsafgifter,
eger rättighet att inbetala för de resterande tio åren på en
gång; och utgör afgiften för dem 230 kronor.
För att komma i åtnjutande af pension, fordras att hafva
fullgjort alla afgifter, samt uppnått 50 lefnadsår. Såvida
stadgarna då ej lägga hinder deremot, åtnjutes pension af
400 kronor. Dör delegare, vare Enka berättigad 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 fullgöra sin aflidne mans betalningsskyldighet och inträder då
i hans rätt. För barn utgår pension med 100 kronor till fylda
15 år; äro de flera än fyra, delas beloppet dem emellan.
Anmälningar ingifvas till Styrelsen, upptagande titel,
vistelseort, födelseår, månad och dag samt fullständigt föroch tillnamn.
Obs.! Fruntimmer, som egnat sig åt handel, ega rätt att
i kassan inträda.
De af Kongl. Maj:t och Ofverståthållare-embetet faststalda
stadgar finnas tillgängliga hos Styrelsens samtlige ledamöter.
Stockholm i November 1874.

Petterson, Hj. Liljeström, Axel.
Skattmastare.

Ordforande.

Berg, Aug.
Sekreterare.

Arsenalsgatan N:o 2 C. Regel-ingsgatan N:o 9. Dvottninggatan N:o 60.

Broms, J. F.

Norrlandsgatan N:o 5.

Wennerström, D. C.
Drottninggatan N:o 45.

Wennerström, Gustaf.
Drottninggatan A~:o5.

Förselius, Gust.
Slzcssplan A7:o 63.

Svensson, C. A.

N e F e Munkbron N:o i.

Ortegren, Carl.

Stora, G~&naunkeg~cind
N:o 5.

16 Nya Kungsholmsbrogatan 16.

Stockholms Badhus-Aktie-Bolag
tillhandahåller
uti v d inrättade lokaler, med tillsammans 100 särskilda afkladningskabinetter, den respektive allmänheten alla dagar, fran
kl. 7 f. m. (vinterhal året fr. kl. 8) till kl. 10 e. m.
(helgdagar fr. 1. 8 f. m. till 4 e. m.),
alla slags BAD till billiga priser.

i

7Romersk-Turkiska 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.

minsk-Xyska badstugor,
såviil för herrar som för fruntimmer.

&qg-

och Vrtrmluftsskz%p,
med bassin och duscher.

Varma JKarbad,
till olika priser, i s9,rskilda afdelningar för Herrar och Damer.

Bassin- och Duschbad,
Lokalbad (halfbad, sittbad, ryggbad, cirkeldusch, sittdusch etc.).

Medikala bad,
fiirskt beredda Tallbarrsbad, Kreuznacherbad med naturlig ,Mutterlange,, Koksalts-, Soda-, Pottaske-, Aachener-, Svafvellefver-, Eli-,
Malt- och Gelatinbad, Gyttje- och Hafstångsbad m. fl.

Vattenkurbehandling.
Ildaassagebehandling
af erfaren badbetjening.

B a d i hemmet
hemsändas och afhemtas efter beställning p%kontoret.
Liikare träffas alla dagar uti anstalten, för nödiga råd och upplysningar.
iW6óZe~aderför sjuklingar finnas inom anstalten, men böra
p& förhand betingas.

i6 N y a Xungsholmsbrogatan 16.

Brandförc2kringsbolag, London,
Grundfond Kr. 18,000,000,
meddelar försäkringar mot brandskada å all slags egendom,
p& billiga och fördelaktiga vilkor. skadeersättningar uppgöras har efter svensk lag, fort och liberalt, genom
Charles D r e y d e l ,
63 B, Slussplan.

Charles Dreydel & C:o
försälja fran Lager, N:o 13 Nybrogatan,

Prima Engelsk Portland Cement,
Slip- och Qvarnstenar, alla dimensioner,
Saltglacerade Lerrör, Trottoar-, Gat- och Trappsten,
Tiles och Emaljerade Tegel, Eldfast Tegel och Lera,
allt af basta qvalité och till billigaste priser.
Charles D r e y d e l d3 C:o,
63 B, Slussplan.
Uti

P.A.
=U dbergs
Pappershandel,
Regeringsgatan 11,
finnes ständigt lager af

Kontorsböcker,
linierade eller olinierade, olika formater och hvarå afven
beställningar emottagas.
Der.jemte lager af

Kopiebocker,
linierade och olinierade svenska samt engelska Annotationsböcker, Kontraböcker, linierade Räkningar, Agendas,
Veselblanketter och Fraktsedlar.

Mich. Alfort's

Kommissionsa~arför jernvaror

N:o 3. Regeringsgatan N:o 3.
Lager och försäljning af alla slags jernvaror för:
Jernvags- och Husbyggnader, Larcdtbruket, HzlshåZZet,
Pabr4Tcer och Verkstader, samt i öfrigt allt hvad till en väl ordnad jernkramhandel hörer.

Vågar, Vigter och Målkärl,
Nya

systemet.

Krönta 1881.

Kommiseioner för de förniimsta fabrikanter i Eskilstuna jemte en
mängd Bruk och Verkstäder samt Fabrikanter saväl i Stockholm som p&
andra orter.

Ro 3. Regeringsgatan Ro 3.

Stora Nygatan N:o 14.
I

Innehar ständigt Lager af såväl
Svenskt som Finskt smör, samt ost
och salt kött, allt till lägst gällande
priser.

Undertecknad, som under sin mangåriga läkareverksamhet med förkärlek egnat sig %t nerv- och sinnessjukas behandling samt under de senaste 13 aren haft sådana sjuka i sitt eget hem vårdade, mottager fortfarande i sin rymliga och för ändamålet välbelägna egendom under ofvanstående adress, patienter, som lida af
nerv- och siniiessjukdomar, vare sig af svårare eller lindrigare art, sasom allnzurz nervsvaghet, lasn7zel, kramp
oc?z 7co~zvuZsioner,fallandesot, hypoko~zdri, sinnesrubbning o. s. v., till Biir och vird inom familjelifvets fridfulla hägn, der alla betraktas såsom medlemmar af en och samma familj, enligt principen a t t : ett godt familjeZif Sir clet 7unqligaste och verksammaste elementet för sådana sjulcas vistelse till friinzja+zde af deras valbefi~%%ande och möjliga återstiillelse till J~uZsa.
Pridfullt och landtligt belägen inom hufvudstadcn i en föga trafikerad.:stadsdel, utan a t t dock genom
allt för stor aflagsenhet vara utesluten från fördelen af en behöflig och nyttig kommunikation med stadslifvet,
utgör bostaden en siisdeles lämplig lokal, såväl genom sjukrummens ändarniilsenlighet med afseende p& rymlighet och sundhet, isolering och tillsyn, som ock genom det tillfälle till promenad och förströelse i det fria,
som en vidsträckt tomt i förening med en större frukt- och b1omstertradgEii.d i engelsk stil erbjuder.
I
Hvarje patient har, så länge sadant ar behöfligt, sin egen skötare eZZer sköterska, som dag och natt ar hos -,
honom eller henne; och nar bättring inträder, intaga patienterna sina måltider gemensamt med mig och min familj. 1
Badanstalt för varma och alla bad ä r i särskild byggnad inrättad.
Konsiiltationsbesök mottagas hälst kl. 1 2 -1 e. m.
Stockholm i Januari 1882.
A. Billberg,
Med. D:r.

Allmänt omdöme om anstalten, uttaladt af vederbörande ämbetsman i hans till kongl. inedicinalstyrelsen inlemnade officiela berättelse öfver en den 18 Nov. 1879 verkstäld inspektion 8 densamma:
»Denna sjukvårdsanstalts Page i en aflägsen del af staden å en fri, öppen och rymlig tomt med tillg%ng på Pampliga platser för de sjukas vistelse i fria luften gör anstalten med afseende på belägenheten synnerligen lämplig för v b d af sinnessjuka; det begränsade antalet sjuka medgifver afvenledes en sorgfallig indi,viduel behandling af de sjuka, och bör af dessit, anledningar ifrågavarande"nsta1t kunna i~ppfylladet, med densainma afsedda ändamhl. »

ai

rekommcnde~arsina af Kungl. Mec~crna~styrelsen
godkända patenterade
preparat till alla, som önska sig en god och reel vara.

t

i

Patenterad Elite-Pomada

i

i,

är det yppersta hårmedel för stlväl det sjuka som friska haret. Hvar
och en, som begagnar Elite-Pomadan, enligt beskrifningen, får behålla
sitt hår under hela sin lifstid.
Elite-Pomadan håller sig fullkomligt frisk och oförändrad under
flera decennier; den har till och med blifvit pröfvad under tropikerna
i flera &r, utan att under@ någon som helst förändring.

;I

'I

1

il

Patenterad EJite- Tand-Elixir
är ovilkorligen det utmärkta,ste munvatten, som håller tänderna friska
och hvita intill sen ålder. Afven för dem, som begagna löständer, ar
det ett ypperligt medel för att hålla dem rena och luktfria.
Intyg af franlataende personer åtfölja hvarje preparat.

I

OSKAR BECKLIN.
K o n t o r och l a g e r :

6

I

Ladug%rdslandsTullgata 6 A.
Ofvanstående preparater försäljas hos Herr G. F. Dufva, Drotti1
ninggatan 41, F r u O. Strale, Fredsgatan 24.
' 1

P
-

I

20 Norrmalmsgatan 20.

Förtjenstmedalj.
Wien 1873.

Fortjenstmedalj.
Wien 1873,

för
f

Arti4cbs~~aP,
samt

l

l

I

ständigt lager af

BZowi,stermateriaIier.

Rekommenderas till billiga priser.

I

1

bi

utförer följande arbeten:

p

Gasledningar med dertill erforderligt.
Vatteuledningar fran Stockholms vattenledning, afvensom dylika led-

k

ningar, med eller utan uppfordringsverk, för ladugårdar, badhus,
tvättinrattningar m. m.
Afloppsledningar af tjocka gjutna jernrör och glaserade lerrör med
uppsamlingsbrunnar, och af asfaltfernissade afloppsrör med spilltrattar och luftspärr in. m.
Ångledningar med tillbehör.
Åskledare f6r kyrkor, skepp och andra byggnader.
Ringledningar af vanligt dag. - Afven upp;.sattas :

I

Lufttry c hsringledningar,
Frostfria frist%endeVattenkastare,
Yarmvattenskaminer med ledningar och kranar för badrum.
Tvättställ med marmorskifvor och porslinsfat med omhvälfningsmekanik, att förena med vatten- och afloppsledningar.
j

t

Pissoirer att förena med sistnämnde ledningar.
Rotatoriska pumpar för vin, bränvin, öl, m. m. d.
sug- och Tryckpumpar af allmänt brukliga konstruktioner anskaffas

1
och uppsattas med dertill erforderliga rörledningar.
' Sjelfreglerande fjederglngjern för kyrkdörrar och dörrar i förstugor.
Patenterade Brandposter af Ingeniör J. Gustaf Bergströms uppfinning
och konstruktion. Dessa brandposter kunna ompackas eller invandigt repareras, utan att den omgifvande marken behöfver rubbas.

Kostnadsförslag uppgöras skyndsamt.

Billigaste pris.

l

1

STOCKHOLM,

1

Välsorteradt lager af smakfulla och moderna arsenikfria Tapeter och Bårder, TaY- och Vägg- )
dekorationer, saväl af egen tillverkning som friin,
utlandets förnämsta fabriker.
Stort urval af Rullgardiner i vackra mönster'
samt olika bredd och längd, jemte flera sorters tillbehör.
Gardinornamenter af trä och brons med r
E å l l a r e och Rosetter m. m.
TaA-rosette~,L i s t e r och Hörn af papiermach&
8

1

t

Allt till de billigaste priser med rabatt vid parti-':'
handel.
;i

Optiska, Matematiska
och Meteorologiska
Fabrik och
enda Försaljningsmagasin,
Bi

j

Stockholm, 3 Storkyrkobrinken 3, bredvid Storkyrkan.
Ständigt lager af utinarktaste qvalitéer Glas-

:

Ö g o n , Lorgnetter, Pince-aez, Luper, Tuber, Teater- och Xarinkikare, Mi2croskoper, Oktanter, Stereoskoper, Cirkelbestick, Curvimetrar, Kompasser, Vattenpass, E q uerer, metall-, aneroid- och qvick-

s i l f v e r - B a r o m e t r a r , Observations-, mask- och alla
andra slag Thermometrar, Varmeprofvare,
i Blasterprofvase, X ~ ö l k p r ovare
f
efter Que' vennes
med beskrifning och tabeller af Stats-Agro' nomen Fr. Cederborg, Psychrometrar med d:o
( d:o af d:o d:o, Sackarometrar, Areometrar, Salinometrar m. m.
Manometrar och Vacu nmetrar, för hvil1 kas noggranhet ansvaras, till nedsatta och billigaste priser.
Loggar, jemte O p t a ' s k a , Kemiska, Matematiska, Fysiska och Mekaniska instrumenter och Apparater, m. m.
Obs. Reqvisitioner fran landsorten expedieras per
ornghende inot postförskott.

11

-vandel f6r prima Ltider och Skinn
samt finase Repgodsvaros,
-.

-C

~ ö d b o d t o r ~Xi:o
e i 2,
i Akademien för de fria Konsternas hus.
In- och utländska Läder- och Skinnvaror till all förbrukning å denna vara. Särdeles stora Vädurskinn till Orgelbiilgar och andra Pustar m. m., afven Tunna Plåsterskinn,
Mjuka sämskade Svattskinn till Optiska och andra glas, Vagnar, all metall och lackerade saker. Fransk J~ifteri,Orangue
och Naturell, till Betsel, finare Seltyg, Remmar m. m.; Su1Iader af A. W. Lundiils m. fl. förnämsta tillverkningar, fardiggjorda Bar- ocli andra remmar, Kork-, Filt- m. fl. slags
Innansulor, Läster och Skomakeriverktyg. Beställning å släta
och pressade Möbelskinn emottagas.
Fina Patentlinnegarner, två- och flertvinnadt till Makame,
af Italienskt lin, naturell och kulört Engelska Snören, kabelslagna ljusa till Persienner, Markiser, Rullgardiner, Taflor,
Klockor, Maskiner m. m. Dubbla och enkla Gjordar af m%nga
slag, till Kreatur, Xöbler och Maskinvafda Handstycken, Breda
Linneband 1'12 i 2 tum breda, Linor och Trossar af renhacklad
Riga m. fl. sorts hanipa, Omslagsgarner af mest tjenliga sorter,
Fiskegarner, mindre Tågmattor m. m, Varorna äro från fabrikanterna i första hand och stalla sig särdeles billigt.
Affiiren etablerad 1864.

Edv. Dah

Koppar-, Meccingc- och Metallhandlare,

to

Thekök, Spottl6dor med porslin, Handsprutor, m. m.
Blyerts-Deglar,
Agztimonizcm regzcl%s,
Babbits-Metall,
Bly i tackor, Engelskt,
Blyplåt,
Blyrör,
Borax,
Bzclt,
Glas-poler-papper,
Jernrör,

Engelska och llollandska, Hessiska Sand-Deglar,
Jerntråd,
Kopparnitar,
Jernduk,
Kopparspik,
Kaffepanns-Bo fvar,
Knap21nålar, Guszclns,
Koppar, garad,
Messin,qspla"t,
Kopparplåt,
Messingsskostift,
Messinqsror,
I<opparbottnar,
Kopparnagel,
Messingsdzck,
Kopparrör,
Messingstråd,
Koppartråd.
Messingskakelzcgnsdörrar,

e
I

Messingsskrzcfvar,
Metallplåt,
Mönja,
Nysilfverpldt,
Nysilfvertråd,
Pinsbackspiåt och Tråd,
Qvicksilfuer,
Ringklocka,

Salmiac,
Saltsyra,
Skeppsf6rhydnifigsplåt,
Spik, .in. m.
Slaglod,
Swergel,
Srnergelduk,
Srnergelpapper,

Tenn, Engelskt, i tackor,
Tenn, Banca, i tackor,
Tenn, Engelskt, i stlinger,
Zink, i tackor,
Zinkpl6t,
Z i nkspik,
Zinktråd,
i&kledarlinor af koppar.

Gasolje-Lampor och Lyktor.
I

Kilogram- & Decimal-Vigar samt Vigbalancer.

lr
o
5

I

Stativ-, Hand-, Silkes- och Bpanmåls-Vågar, Vigter af Jem och Hessing.

ag

8i
ITelegraJadress :

Aberberg-~ellströin,
Stockholm,

Koppar- och Messingstuber för Anginaskiner, samt Kranar.

3% YE

Vid partihandel lemnas rabatt.
Kontor :
20 $Stora,N y g a t a m 20.

3P 5
l%le,qt#afadress:

kkerberg-~ellström,

Försa1,jningsbodar :

20 Stora Nygatan & Regeringslatan 63.

Stockholm.

försäljer till billiga priser:
I

Aseptin, %laniksmorja,
Harvax, parkblac k,

i

Chokolade, Kött-extrakt,

TvAl, hack, Smink, Skrifilack,
Essencer, Marsvartor, Vinsenap,
m. m., m. m.

li
l

r!

utför alla slags fotografier från visit-, kabinetts- och sdongskortsformat till naturlig storlek, i olja, aqvarell etc.
Förmånlig belysning, nyaste metoder.
Lager af folkdrägtsbilder. Reproduktioner af
iildre portrattbilder.

STOCKHOLM,
N:o 18 Hamngatan (f. d. Enkhuset).

Uti

Bokhandel,
Regeringsgatan Il,
finnes lager af

Förskrifter, Kartböcker, Kartor,
Rit- och Skrifmaterialier m. m.
Bestallningar å Visit-, Adress- och Begrafningskort
utiöras skyndsamt.
Stampling a Postpapper och kuverter ver&stalles.

/I
II!

rekommenderar sina fabrikater, patenterade och prisbelönta vid verldsexpositionerna i Moskira 1872, Wien 1873, Bogotl 1874, Paris 1875, Briissel och Philadelphia
1876 samt Paris 1878.
Amykos for toiletten, e t t utmärkt medel för hudens och tändernas bevarande,
för hud- och halsåkommor, sårnader; borttager Zfven d e obehagliga verkningarna a f
arm- och fotsvett, nar man dermed tvättar sig 3 a 4 gånger i veckan; väl bepröfvadt
medel för hudlöshet hos spada barn, i d e t a t t tvättvattnet dermed blandas.
Koncentrerad Amykos, besitter samma egenskaper som föregående, men ä r
2 Ib 3 gånger starkare och %r e n oundgänglig husmedicin för hud- och halsåkommor
samt varfulla sår och skador.

i
t

'

i
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Bland de m i n g a omdömen och intyg, som bestyrka Amykosens förträffliga egenskaper och verkningar. inskränka u i oss a t t hërnedsn anföra de vitsordanden, som gifvits af tvenne celebre läkare,
J. LISTER, Kirurgie Professor i Edinbnrg, och C. B. LIESTERTON, Kirnrgie Professor i Upsala. LISTER, uppfinnaren af de antiseptiska förhillanden
hvilken storartade uppfinning tusental af
menniskor hafva att tacka för s i t t lif
lofordsr mycket Henrik Gahns Amykos (se Tidskriften
uLancetr, 1875) och framhltller dess stora företräde framför andra antiseptiska medel i det den utöfv a r högst obetydlig retning ä slemhinnorna och följaktligen eger en mycket mild verkan p i samma
gäng den i svlira fall kraftigt ingriper.
Professor NGSTERTONS intyg gifvet den 27 April 3876
lyder sålunda: s E f t e r ytterligare flera a r s erfarenhet, saviil f r a n den Chirurgiska kliniken härstädes,
som f r i n enskild praxis, af E e n r i k Gahns s. k. Amykos säsom yttre antiseptiskt sirmedel, k a n jag
endast p i det fnllkomligaste bekräfta det yttrande, jag den 21 J a n n a r i 1871 afgaf. Amykosen h a r
fortfarande visat sig sisom c t t utmärkt desinficernnde, förruttnelse och s v i r a accidenser förekommande
sarmedel, utan de obehagliga biverkningar som i t f ö l j a andra antiseptica, s i s o m Carbol- Och Salicylsyra, och h a r enligt min erfarenhet h ä r u t i e t t bestiimdt företräde framför dessa, d i det, l i n g s i f r i n
a t t hindra eller förlängsamma granulationsbildningen och sarläkningen, tvärtom lifvar den f ö r r a och
kraftigt befordrar den senare, om den nämligen användes enligt den af mig den 21 Januari 1871angifna
methoden. J a g bör dock anmarka a t t Amykosen, vid fortsatta försök, icke visat si^ ega den läkande
verkan vid de p i egentliga vegetabiliska parasiter beroende hudsjukdomarne (Favus, Herpes tonsurans),
som m a n i början t,yckte sig h a f r a anledning a t t antaga. X i t t slutomdöme o m Amykosen är, a t t den
s i s o m antiseptiskt medel vid s&rbehandlingen ä r fullt u t jemförlig med öfriga, pä senara tider försökta medel, samt a t t den säsom sårlakande framför dem h a r e t t bcstamdt företräde. Upsala den
27 April 1876. C . B. ItESTERTON, Professor i Chirurgi och Obstetrik vid Universitetet i Upsala och
Director f ö r Universitetets Chirnrgiska och Obstetriska kliniker.»
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Enkel Aseptin, för konservering af kokta födoämnen, soppor, smör, mjölk,
dricka, m. m.

Oundgängligt och billigt medel.

Dubbel Aseptin, for konservering af rått kött. Rörande konservering af fogel
,

med denna aseptin få vi harrned hänvisa till Jägareförbundets tidskrift 1875, sista hiftet,
der denna förträffliga och billiga konserveringsmetod finnes detaljeradt beskrifven.
Som efterapningar af vår dmykos förekomma i handeln, få vi fästa u ~ p m i r k s a m heten p%, a t t Henrik Gahns Amykos uteslutande tillverkas af vårt Bolag dch a t t a l l a
,
a t t de eftergjorda
v å r a fabrikater äro försedda med ofvanstående f a b ~ i k t ~ n a r k esamt
Amykossorterna äro vår Amykos mycket underlägsna i afseende p å bestindsdelarnes
mängd och beskaffenhet, enligt hvad jemförande analyser lagt i dagen.
Till salu hos de fleste Handlande och Apotekare.
I parti hos Bolagets agenter i Stockholm, Herrar J. A. f f r a p e C:o, Stadssmedjegatan 15, ingáng frán Helvetiegränd.

iI

I samma lokal som vårt kontor, billa Nygatan N:r 14,

l
I

1 trappa upp, hafva vi anordnat ett fullständigt prof-

!

lager af vara tillverlrningar för att dermed tillhandaga

,

köpmän vid uppgörelser af reqvisitioner, samt ställt detsamma i telefonisk förbindelse med vbr fabrik.

Få samma ställe hafva vi äfven anordnat ett sorteradt lager af Parian- och andra Konstindustriela artiklar
af samma tillverkning till försäljning.

OBS. Var tillverkning a f eldfast tegel rekommenderas afven.

l

Etablerad 1846.

Stockholm, F r e d s g a t a n 18.
Kongl. Hof- & Ordens-

1
GTv3ve*e~aeee
.TillföUe af affärens upphörande s l u t r e a l i s e r a s till betydligt
nedsatta priser mitt rikhaltiga lager af nyaste modeller af

G uldam-sbeten,

Armband, Garniturer, Brocher, Örhängen, Herr- och Dame-Urkedjor,
Halskedjor, Medaljonger m. m.
Brilliantbröstknappar fr. 20 t. 600 Er.
I Brilliantringar fr. 20 t. 3000 Er.
Brilliantörhängen (boutons) fr. 5.0 t. 3000 Er. m. m.

Si1fverarbeten,

Bordsuppsatser, Kandelabrar, Ljusstakar, Kyrkkannor, Kalkar,
Kaffe-, The- och Gräddkannor, Dryckeskannor, Pokaler, Bägare,
Mat- och Dessertkuvert samt Theskedar m. m. Beställningar utföras
efter ritningar.

S t o r t l a g e r af

Ordens-Dekorationer,

såsom
Miniature-Ordnar, Ordenskedjor, Spännen och Rosetter m. m.

Ensam försäljare för Sverige till fabrikspris af
Nysilfverarbeten af

"~p@afl~@B~a"",
(Manufacture d'orfkvrerie ar"entdm & dorgc. Sroia médailles d'or 1839, 1844, 1849. Grande mddoiile
d'honneur 1855. MGdaille d'orbcarlsruhe 1861. Deux mkdailles pour excellence des produits Londres
1862. Hors concurs 1867, membre de jury. Grand Dzp16nze d'honneur Vienne 1873. Grandprix Paris 1878.)

Verldsberömda förgylda och försilfrade arbeten med garanterad
silfverbelaggning a f t, ex, på
Matskedar & Gafflar ...... pr 24 st. (pris pr duss. Er. 26.00) 85 gram.

Dessertskedar & Gafflar D 24 D
D
s
D
23.75) 60 D
Theskedar ........................ r> 12 s
D
D
s 13.50) 18 s
Kaffe- och Theserviser, Bordsuppsatser, Kandelabrar, Brickor,
Ljus- och Skrifstakar, Present- och Bosättningsartiklar m. m.

s t o r t lager a f nyaste rnode1le.r till billigaste priser af

Nysilfver-, Granat-, Filigrams- & Wiener-Arbeten m. m.
Diverse Meissner- (sachsiskt) Porslin, såsom Grupper, Figurer m. m.

Uppköp ocb försäljning af Konstsaker

8

Jntiqviteter.
Priskuranter sändas p%begäran.

Lager af
Havana-, .Manila- och Cuba Land-Cigarrer
samt

Eckstein's och BorMtz' Cigarretter
hos

Boris Rol. Lamby,

!
l

Stockholm,
16 Skeppsbron 16.

35 Regeringsgatan 35.
Ylle- & Bomullströjor, Kalsonger, Hel-, Halfylle $.
Bomulls- Mans-, Fruntimmers- & Barn-Str~~mpor,krokade
Koftor, Kjortlar, Västar, Vantar, Fichuer, svenska och utländska varor.
Halsdukar, Hängslen, Knappar, Fruntimmers-Kragar,
Dukar, Näsdukar, Kjortlar, Koftor, Förkläden, Remsor, Snörlif, Vadstena-spetsar.

Tva1H.
Parfymer.
Sybehör af alla slag till de mest billiga priser.

18 Norra Smedjegatan 18.
rekommenderar sitt väl sorterade lager af modernaste och basta Svefska,
Franska, Tyska och Engelska tyger, äfvensom utförandet af ett i allo
solidt och elegant arbete.
Obs. Relativt billiga priser.

Kongl. Hof-Skomakare,
får vördsamt rekommendera sig hos respektive herrskaper
till mottagande af beställningar a alla sorters finare Herroch Dame-skoarbeten af prima qvalitet. Afven tillverkas fysiologiska skodon samt till så kallade plattfötter
och för öfrigt till huru som helst växta fötter; allt till moderata priser.

Obs. Mina skodon kannas behagliga och trötta ej foten
Gamla skodon mottagas till reparation.

Kirurgisk Instrurnentrnakáre,
48 Regeringsgatan 48,
förfärdigar och håller ständigt lager af alla slags ortopediska bandager
och kirurgiska instru~.nenter,såsom:
Bandager för snedhet, plattfot,
Diapparater,
krökta ben och klumpfot;
Hörselllurar,

Brgckband,
Liggdynor,
Maggördlar,
Besorstrumpor,
Yuspensoirer,
Traben och kryckor,
Urinreservoirer,
Bröstglas,

Inhalationsapparater,
Wathetrar,
Koppinstrumenter,
Xnifvar,
aespiratörer,
Saxar,
Sprutor;

Tennsprutor ; Glassprutor ; Slangspriitor ; Pumpsprutor, flera slag;
Injectionssprutor, flera modeller m. m.
Post- och Telegrafadress endast : 8. L. J A C OBP, Stockholm.

hteparationer utföras skyndsamt.

Vesterlinggatan 54, 4 tr.

VD~,

mottager arbeten af alla slags metaller, såsom nysilfver, messing, koppar, tenn, m. ni. till förgyllning och försilfring på
galvanisk vag. De billi,qaste priser i förening med ett redbart
och godt arbete utlofvas.
Obs. ! Alla slags smycken, såsom Broscher, Kedjor, Armband, Medalsjonger, Ringar, Urboetter m. m., m. m., förgyllas
till ovanligt billi,qa priser.

Vesterl&nggatanR:o 54, 4 tr. upp.
3

I

~i

belägna vid stora segelleden omkring 3 mil
söder om Södertelje, försälja Kalksten (kolsyrad kalk), Oslaekt (kaustik) kalk och Slackt
(kaustik) kalk. Dessa produkter blefvo vid
12:te allmänna Landtbruksmötet i Stockholm
prisbelönta.
Dema kalksten (kolsyrad kalk) ä r enligt analysen, alldeles fri fr%n svafvelkis och andra
oarter. Såsom en af de renaste ka8kstemssorter
ä r densamma särdeles att rekommendera t31 limbeskickning vid tackjernsbliisning och vid hvitbetssockerbbrikatiom. Analys af kalkstenen och
intyg om Balkens utmärkta egenskaper kanna
presteras.
Bruken ega %ngbåtoch pr&mar, s%att varan
kan seglationstiden lemnas vid siival Mälarens
som Saltsjöns stränder.
För öfrigt finnes i Stockholm ständigt leger
af siival slackt som osläckt Kalk. Eeqvisitioner
emottagas och upplysningar lemnas, såväl skriftliga som muntliga, p& brukens Kontor i Stockholm, Nybrogatan N:o 13.
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143 Iriilla Nygatan 16.
Nederlag af Lessebo Pappersbruks atmiirkta tillverk-

m
W
,

,

y ningsr af Post-, Skrif-, Tryck-, Läsk-, Olifant- och Kardus-

@!

i4

65'

papper, samt för hand tillverkadt Skrifpapper, Liljan, Bikupan

R O l, prima 6: 2:da, N:o 2 prima.

Skomakaremastare

i Stockholm,
Skomakaregatan N:o 13
samt

Kongl. K r i g s s k o l a n % K a r l b e r g .

Salubod :
Vesterlanggatan NEO=l.
Lager af alla sorters välgjorda Skoarbeten till billiga priser.

Beställningar ernottagas och u t f ö ~ a smed acki~ratess.
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Bokbinderi Ct Accidenstrvckesi
d

saint

Fabrik for Pappersarbeten och lartontillverkning,
24 Svartmangatan 24.
(Södra Benikebrinken.)

Lager af Komtorsböcker, Kontraböcker, Linierade
och tryckta Pappersarbeten, Brefpapper, Brefkuverter,
Kardus- och omslagspapper, Skjortkartoner och Hattaskar,
samt alla sorters Papperspåsar, m. m., allt till de lagstapriser har på platsen.
Beställningar utföras % Kontorsböcker och Linieringsarbeten, Kartor & Kartoner, m. m. för Profcollectioner, alla
sorters, från de enklaste till de elegantaste Kartoner, alla
slags Accidenstryck, såsom: Priskuranter, Cirkulär, Fakturor, Memorandum, Vexelblanketter, Qvittenser, Connoisementer, Räkningar, Etiketter, Adresslappar och Varumärken af
Vaf, Papp och Papper, Bröllopps- och Begrafningskort, Adressoch Visitkort, m. ., m. m., samt stämpling af Brefpapper
och Brefkuverter. Afven utairas Litograflska arbeten.
Ärade afnäniare torde beakta, att mitt största bemödande ar att skyndsamt och oklanderligt utföra ingångna
beställningar, till de möjligaste I'tigsta priser.

..

E3okbindare,

24 Svartmangatan 24.
OBS.!

Ordres pr Telefon och LoLa@ost expedieras eller besvaras genast.

Telefonnummer 200.

i minut till fabrikspris uti boden, hörnet af Storkyrkobrinken
och Vesterlånggatan, samt i parti af

Drags Aktiebolags i Norrköping
Yllefabri kater
ii Kontoret 2 tr. upp, N:r 9 Storkyrkobrinken.
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Kontor

I

i

38 Vesterlånggatan 38.

Agentur- och Komnmissionsaflax.
Agenter för Franska exporthus af Champignoner, Sardiner, Delikatesser, Viner och Spritvaror.
Lager och partiförsäljning af Kaffe, flera qvalitéer, Socker,
topp- och maskiiisiigadt, ångrostadt Kaffe, absolut rent, pulveriserade Kryddor, Stearinljus, Rocks och Drops m. fl. karamellsorter, stärkelse, finaste TvIittblått i pulver och kulor,
Norskt kaffe-surrogat, Hvetmjöl, Champignoner, Sardiner, Anjovis, Bordeaux-viner på fat och originalbuteljer m. m.
Alla slaga agentur-, kommissio~~s-och varuförsaljningsuppdrag emottagas för Stockholm, Norra och Mellersta Sverige.
Förfrågningar besvaras genast - se sidan 38 aniionsafdelningen i Handelskalendern. Referenser prima.
Telegrafadress : Strömbergs.
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Begeringsgatan N:o II.
Lager af
Album.
Annotationsböcker,
Bilderark.
Blyertspennor.
Blyertsstift.
Bläck,
Rläckhorn.
Bokmärken.
Wrefkuverter.
Cirkelbestick.
Flytande lim.
Flytande gummi.
Fraktsedlar.
Färgkoppar.
Färglådor.

Fönsterremsor.
Linierstift.
Griffeltaflor.
Läskpapper.
Hamppapper.
Mantalsuppgifter.
Hyreskontrakter.
Munlack.
Häftstift.
Notpapper.
Karamells-Etikettt?r. Pappersknifvar.
Karduspapper.
Pennfodral.
Kartonpapper.
Penskaft.
Kautschuk.
Penslar.
Kontorsböcker.
Postpapper.
Kontraböcker.
Radergummi.
Kopieböcker.
Raderknifvar.
Kulörta kritor.
Radpapper.
Lack.
Ritböcker.
Linealer.
Ritstift.
m. m.

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

l
i

Tillverkar och försiiljei till billigaste priser:

o

!!!!v~BP,

-

"i

flere sorter i skilpunds-stänger.

m~&tklbk,
stark

och klar.
Obs.: Sapr siiljes packad i fat oin 500 skålp., i Serdingar om 60, 30 och l 5 skalp. samt i lador
om 1 0 , 5 och 2% skiilpund.
Ordres torde benlget insändas till Stockholms TvålL.

& Såpfabrik.

Telegrafudres s : "SApfabriken".

RortfiSU-, Fodral- och Papparbetare.
Nya 7Kungskiollmsbrogatan N:o 28,
Förfarcligar :
Fotografi-Kartonger i alla formater
och
Etuier i Sammet och Maroquin,
afvensom

Portföljer;
fernissar Kartor;
infattar Gravyrer;
kläder Skrif- och Spelbord;
monterar alla slags Broderier och Papparbeten;
inbinder Böcker i alla slags band;
verkstaller alla sorters Linieringar och har Kontors-,
Annotations- och Kontraböcker, samt Ilinierade

Bä kningitr
i ständigt lager.

Nya Kungsholmsbrogatan N:o 28.

Konstruktions- P., RitSvrgJ,
C/

Kontos för everans af uppvairmningsoch AaiWvex inqsappasater,
samt till sådana 6örande detaljer,
28 E3 segessia~sgataa 28 23.
Specialitelter:

Fläktar af flera slag, afsedda

Rökhnfvar.

för såväl lilftvexlings- som
eldningsandamal.
Bökhufvar af patenterad konstrnktioii, utförda af gjutjern.
Ventilationsluckor af flera
slag.
Galler af olika sorter, för ventilations andamål.

Ventilerande torkskåp.

Ventilerande torkskåp för barnkammare.
Kaloriferer af gjut.jern Bör luftvärmapparater,
Närmare underrättelser, skriftligen eller muntligen å
båda -kontoren.
E.A. Wiman,
Civilingeniör.

Stockholm.

Kontor och Verkstad:
Stockholm, Hamngatan R:o S .
Verkställer uppsättningar och reparationer af Angrna-

i

skiner, Axelledningar, Snällpressar, Lokomobilmaskiner

och Tröskverk, samt förfärdigar :
Excenterpressar och gröfre Saxar.
Jernsangar af flera modeller.
Skepps- och Byggnadssmiden af alla slag.
Svartsmiden, såväl Jern SODI Stal.
Xalkar af Jern, afsedda för verkkörning.
nragkalkar och Barnkalkar af Jern.
Yöbelvagnar och Dragkärror af Jern.
C:as-, Vatten-, Bing-, Aflopps- och Värmeledningar.

26 REGERINGSGA'BAM 26.
Stort lager af In- och UtlandsBa handskar, skval

Glacé- so111 Kastor-,samt Svenska Renhudshandshr

i

t
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~

OBS. Vid partihandel lemnas fabrikspriser.
l

- 43

-

Uti

Bokhandel,
finnes ständigt lager af:

r*

finare Fransyska Bonbons- och Karamellomslag;
Envelopper af tyll med Fantasibllommor af guld;
Smallare och Rebus;
Deviser;
Guld- och Silfyerpapper, pressadt och slatt;
U

Kulört glanspapper;
Gnldbiirder, samt ett stort parti

;
lL

\

Fantasipapper med guld- och silfvertryck, afvensom
Ordinara tyska och svenska karamell-etiketter, m. m.

D:r Suin de Boutemards

Denna aromatiska Tandtval, som säljes i originalpaketer, af hvilka hvarje är tillräckligt för sex månaders bruk,
öfverträffar i ändamålsenlighet alla andra dylika medel,
borttager f~~llkomligt
hvarje elak lukt ur munnen, nppfriskar
andedragten, stärker och befäster tandköttet, renar tänderna

t
t

fullkomligt, konserverar tundenzaljen, förekommer röta, hindrar tänderna att lossna och falla ur, och är saledes det
basta, som man kan använda till v a r d och bevarande af

i

tanderna - ett vasendtligt vilkor för mensklig skönhet.

Säljes

A 65 öre paketet hos

3

C. F. Dufva,

P. A. Euidberg,

Drottninggatan 41.

Regeringsgatan 11.

l

I

D:r Hartung's

till konserverande och förskönande af hårväxten,
Penna olja bestar af ett afkok p& den finaste Ifinabark
med en tillsats af etheriska oljor och balsamiska medel. Den
verkar mycket välgörande
liåret och hårfästet, emedan den
gör dem smidi,ga och bevarar dem för uttorkning. D : r Hartung's
c'i*
Kinabark-olja kan derföre med fbrdel användas hufvudsakligen
äfven pa den hårväxt, som Qnnu be m e r sig i normalt oc7~
f.* - ,t& tillstånd, emedan den ånyo lifvar årväxten och bevarar den
från ett plötsligt eller successivt sjunkande. At karlens skägg
gifver den smidighet och utmärker sig i allmänhet genom den sköna
naturglnns, som håret deraf erhåller, tillika med en smidig fasthet, som
den gifver %t hårväxten.
D : r Hartung's Kinabark-olja och Ortpomada försäljas B l krona
p r stycke hos

) ';d"

i>

e
.

C. F. Dufva,

Drottninggatan N:o

P. A. Huldberg,

41.

Regeringsgatan N:o Il.

D:r Hartung's
till återväckande och stärkande af hårväxten.
Denna ortpomada består af en sammansättning af
retande, narande satser och uuxtingredienser. De arter,
som dertill användas äro cåruaxter, som, förstärkta genom
välkända extrakter och utvalda rötter, meddela organismen sin friska kraft. Bruket af denna örtpomada är förenadt med de möjligast säkra följder, ty den lifvar och
stärker på ett så underbart sätt hårrötterna, att till och
ännu döende lifsgnistorna och lefnadsfröna i dem ånyo
lifvas, starkas och bringas till ny verksamhet. D : r Hartung's Ortpomada
förhindrar harets affallande, förbleknande och förtidiga grånande, emedan
den meddelar åt epidermis en ny, stärkande, välgörande substans och
närer hårrötterna på det kraftigaste sätt.
Försäljes 8 1 krona pr stycke hos

P. A. Huldberg,

C. F. Dufva,
Drottninggatan

41.
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