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B d h L'w" säkri Akt' b l ~//.If:ran - o -. morsa rings- le o agelJ

SV'EA
Fonder Aderton Millioner kronor. ,. ,

/ meddelar

randförsäkring
mot fasta oc billiga premier af Byggnader i stad och

på lan' et, såväl färdiga som under byggnad,
Lösegend m, Varor, Gröda, Kreatur, Bågverk,

Brädgårdar, Fabriker,
. Fart y under byggnad och i 'hamnväfvensom

mot Explosionsskada etc.
Brandskador uppgöras prompt och liberalt.

/Lifförsäkring
på ifstid med andel i bolagets vinst,

utan förhöj a premier med 50 procent af vinsten,
som utdelas i femårsperioder,

med förhöj a premier med 75 procent af vinsten,
som utdelas årligen.

Lifförsäkring på kort tid.
Lifränto , Kapital- & Utstyrselfbrsäkrlngat, '

13 Drottningga tan 13,
e, A, H ELLSTRAN D,

Generalagent,
Medagenter i Stockholm:

Herr Fredr. Schram, Skeppsbron 26. ' I Herr A. J. Ellmin, Bredgränd 2 A.
)) C.H. Granholm Storkyrkobrinken 14. ). J. A. Zethelius, Handtverkaregatan 4.

Wald. O. SCh,ldström, Drottning- > Er. Aug. Hedin, Trädgårdsgatan 10.
gatan 61. (Kh.)

» Carl Lamm, Sk ppsbron 36. > J. W. Morling, Stnregatan 10.
D H. Bowallius, tureplan 1. » Joh. L. Pyk, Brunsbacken 6.

Hrr S. R. Carlson K:ni, Brunsgränd 3. ,John Fr. Dymling, Jerntorget 57.



Aktiebolaget

SVENSK EXPRESS.
Grundadt 29 Juli 187O.

G Ö T E B O R G.
Magasinsqvarteret.

Besörjer punktligt,omlastning af alla slags varor,
på billigaste vilkor.

Förtullning, Magasinering, Nederlag m. m.

Ändamå.1senliga anordningar för Exportvaror, med
minsta möjliga kostnad, och är billigaste

frakt städse att påräkna.

Detta hus är det enda på platsen, som alldeles
uteslutande arbetar med varors befordran,

spedition, magasinering och hvad
dertill hör.

~*--
Telegrafadress : Express. Göteborg.

Bank: Skandinaviska Kredit-Aktiebolaget, Göteborg.

Styrelsen: A. W. LE MOINE, disponent.

AXEL NYSTRÖM.
FR. LUNDSTRÖM.



FRE RIK SUNDSTRÖM,
Stockholm,

1 Styrmansgatan 1

(vid Nybrohamnen).NGSÅG
&

MEKANISKA SN ICKERIFABRI K.
På beställning utföras alla för byggnader erforderliga snlo-

keriarbeten, jt·mte uppsättning och beslagning af desamma; dess-
utom utföras:

Skolpul eter och Kyrkbänkar.
parkett~olf af ek.
Staketej och Grindar.
Verand r, Lusthus och Badhus.
I lager hållas till försäljning Deuxbattants- och Enkla. half-

franska dörra I efter de mest vanliga förekommande mått.
Foder, ocklar, lister, reglar, läkt, nåtlister och spjel. Trä

emottages till torkning, sågning och hyfling. Fanersågning samt
sägning af bl ck till alla dimensioner och tjocklekar utföras.

Skärnin af allt slags trä verkställes billigt.

Nya Telefon 49 37.



F. KAEDING,
K u n g I. Ho f-S k r ä d d a re.

8 Norra Bmedjegatan 8,

Stockholm,

rekommenderar sitt moderna, solida och vackra varulager af

in- och utländska tyger af utmärkt beskaffenhet. Modernt,

elegant och solidt arbete, i förening med moderata priser .

.LOUIS GUILLETMOTS Tändstickor
(i röda askar)

hos de flesta Speceri- och Tobakshandlare
i Stockholm och i landsorten.



,s 0s,miUl~
Ljustryekari

och

Ataliar ör Raproduktionsfotografi,
TOCKHOLM,

~u ~e~D,~8Q,ta.D,18 • Sil
(hörnet af Regeringsgatan).

lli-tfö-t-cteet" ct'a,;)ifeu,,%aA:1,on"t~c/t.uti .fiu,,%~c/t oc~ ~otoeit0'a,t-a,fi}
'M\1.ct/tfueet} vå,e71;0-t-0t oc~ -Biee~~t. Jttit ~ö-t-ct ,,&0ct1'\,ctctt--8etel1'J "om.

iUu,,%et-ctVe 13t-is. ut-ctnte-t-} 13eC(,n,,,c~ve-t-/t}13t-oj-eittion"t-1A;wi,fl'aM'}]3ot-t~t-

tet- .1._,,&vå,e ,,100M "om. e1.iei fo-t-m.ctt} /ton"ifktcteo~e-t- oc~ ctWum.} ectnV-
s/tct]3J -Bt.evei~ f-t-ctm."tä,fectn ctf teitn-i-s/tct oc~ m.e~ctntiect fö~em.&eJ

~ö-t-f-t-&~nm ~ eem.ncts -Be-t-e0viee1.jt oc~ om.j&We.

'lgeeefonfö-t-S VeeM m.e0 aeem.å,nnct 'lgeeefonfö-t-enm~e11.

L RS 'ÖSTLIN,
I..-..I.tternsgatan 19 &. 21

(hörnet af Regeringsgatan}.



Klint, Bernhardt & C:o.
Kontor:

Regeringsgatan 28.
Försälj ningsmagasiner:

Regeringsgatan 28. Slussplan 63.
771 = Bell- Telefonnummer = 335.

Fabrik för Färger och Fernissor:
Holländaregatan 36.

Lager och Expedition:

Saltmätaregatan 19.
Allmänna Telefon derstädes 55 97.

Väl sorteradt lager af Oljor, Penslar och öfriga
artiklar för Målare, Flt1~gare, FÖ1~gyllal~e,Litho-
grafeJ~,Ritare och Artister m. fl.

Flint- och Smergelpapper, Lim- och Träfyllare m. m.
för Snickare.

Engelska Vagns- och andra fernissor från de mest re-
nommerade firmor, Mander Brothers, Nobles & Hoare m. fl.

Klint, Bernhardt & C:O.



ADRESS-KALENDERNS

EXPEDITION

OCH

FÖRSÄLJNING

11 Regeringsgatan 11.
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Skånes
-3-

Enskilda Banks Kontor
i Stockholm

(Fredsaatan. N:o 13),

öppet kl. 10---'3,

emottager penningar

å Upp- och Afskrifningsräkning och å

Depositionsräkning
på 1 månads

) 2 månaders
) 3 » eller längre tids uppsägning;

diskonterar dagligen inhemska vexlar;
köper utländska valutor och mynt;
försäljer postremissvexlar och utländskt mynt;
afgifver anvisningar och vexlar, betalbara i utlandet;
utfärdar resekreditiver, betalbara på de flesta platser

Europa och Amerika;
emottager uppdrag till köp och försäljningar af Utländ-

ska. valutor och mynt;
verkställer inkasseringar och i öfrigt allt hvad till en

bankrörelse hörer.
Utom Stockholm boende kunna utan mellanhand vända

sig till bankkontoret,
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Juridisk Affärsbyrå
(etablerad 1867).

Auditör CARL v. HELLBERG, Stookholm,
18 Storkyrkobrinken 18 (Thules hus].

Personlig mottagningstid: kilO-Il f. m.; 2-3 e. a.
Kontorstid: kl. 10 f. m.-3 e. m.

Ombesörjer

rättegångar och inkasseringar
såväl i Sverige som Utlandet, samt utreder

sterbhus och konkurser, m. m..

Obs. ! Tyska och Franska språken talas.
Post- och telegrafadress : Stockholm.

Bell Telefon N:o 306 .Allm. Bol. N:o 2648.
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Vice Häradshöfdingarne

Oscar von Xoch
och

Nils Setterwall,
af Kong!. Svea Hof-Rätt godkände laga ombudsmän,

JURIDISK AFFÄRSBYRÅ,
9 Blasieholmstorg 9,

Stockholm.
Öppen 10--5. Mottagningstid 10-1/212.

Telefonnummer 991.

Post- ooh Telegrafadress :

Advokatföreningen, Stockholm.



-$-

Juridisk Affärsbyrå,
Stockholm,

66 Vesterlånggatan 66, 2 tre

Allm. telefon 23 22.

Mottagningstid:10-2 och 4-5.
Rättegångar utföras vid öfver- och underdomstolar

Stockholm och landsorten; kontrakter. testamenten och andra
laga handlingar uppsättas, inlemnas till och bevakas hos ve-
derbörande myndigheter; arfskiften och boutredningar verk-
ställas 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 genomgås.

För inlemnande och bevakande af handlingar i öfver-
rätter, departementer m. m. beräknas 15 kr. i kommissions-
arfvode.

Åt affärsmän lemnas äfven juridiskt biträde mot visst
arfvode pr år.

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

Sekreterare i Steekhölms Fastighetsegareforening.

Post- och Telegrafadress : Stockholm.
Obs.! Som v. Häradshöfding G. Hollenius biträder å byrån,

träffa rättssökande alltid en jurist derstädes under
mottagningstiden.
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Vice Bäradshöfdingen

J. »r. Röhmans

AD VOKATSBYRÅ,
lYIalmskilnadsgatan N:r 34 A, 2 tro upp,

(hörnet af Hamngatan).

Mottagningstid kl. 8-10 f. nl., 5-6 e. m.
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PRIVAT -JURIS TERJ
v. Häradshöfdingarne

NYCANDER & FAHLCRANTZ,
, '

STOCKHOLM,
Stortorget 1.

Axel Liljeström
Stockholm

N:o 20 Lilla Vattugatan N:o 20.

Inkasso och Juridisk Affärsbyrå.
Konkurs- och Sterbhusutredningar utföras.

Förmedlar köp och försäljning af

Stads-, Bruks-, Skogs- och Landtegendomar,
Merkantila & Industriela affärer.

Mottagningstid 8-10 f. m., 5-6 e. m. Kontorstid 9-2,
4-6. Telefon 45 08.
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Rättegångs- och Affärsbyrå.
Notarien

IMMANUEL SELLIN
(e. o. Kanslist i Kong!. Commerce Collegium)

ombesörjer

••... Punktligt och billigt -.m
Rättegångar ooh Inkasseringar i Stookholm

ooh omnejd.
Utredning af Sterbhus ooh Konkurser; Konkurs-

bevakningar .
Uppsättande, inlemnande ooh bevakande af

Stämningar, Kontrakter, Bouppteckningar, Arfskiften, Testa-
menten, Äktenskapsförord, m. fl. legala handlingar.

Utverkande af Handelsrätt, Patenträtt, Svensk med-
borgarrätt, registrering af varumärken i olika länder, m. m.

Obs. ! Tysk, fransk ooh engelsk korrespondens.

Kontor: Drottninggatan 29 C, 112 tro upp.
Adr.: Stockholm.

Mottagningstid: kl. 10-4. - Telefon N:ris 1043 o. 48 24.
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Min u th a n ds ls f iir s n in gs n s
Pensionskassa,

Stiftad den 23, Mars 1874,

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

ega god frejd.
Till kassan erlägges årligen 35 kronor, hvaraf 30 tillfalla pen-

sionsfonden och 5 understödsfonden, stående delegare fritt att på en gång
erlägga alla 15 årsafgifterna, som då utgöra 410 kr.; delegare, som in-
betalt fem årsafgifter, eger rättighet att inbetala för de resteranda tio
åren på en gång, och utgör afgiften för dem 290 kronor.

För att komma i åtnjutande af pension fordras att hafva full-
gjort 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 för- och tillnamn.

Obs.! Fruntimmer, som egnat sig åt handel, ega rätt att i kassalt
inträda!

De af Kongl. Maj:t och Öfverståthållare·embetet faststäida stadgar
finnas tillgängliga hos Styrelsens samtlige ledamöter.

Stockholm i November 1882.

Petterson, H],
Ordförande.

Arsenaisqatam. N:o 2 G.
Berg, Å'ug.

Sekreterare.
Drottninggatan N:o 60.

Förselius, Gust.
Slusspla1t N:o 63.

Svensson, C. Å.
Nedre MunklJ'l'onN:o 1.

Liljeström, Axel., Örtegren, Carl.
Lilla Vattugatan N:o 20. Skattmästare.

St. Gråmunkegr. N:» 3•
Broms, J. F.
Nor'l'landsgatan N:o 5.

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

Wennerström, Gustaf.
Stadsgå'l'deu N:o 10.
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Stockholms Badhus-Aktiebolags
Badanstaltar.

Stora Badhuset vid jifalrntor,c;sgatan,
ingång: Nya Kung~holmsbrogatan 16,

Ladugårdslands Nya Badhus vid Stureplan 4,
(det sednare öppnas i Maj 1885,)

tillgängliga för allmänheten alla dagar från kl. 7 f. m.
(Vinterhalfåret från kl.. 8) till kl. 10 e. m. (helgdagar

fr. kl. 8 f. m. t.il] 4 e. m.) för alla slags
BAD till billiga priser.

:Ron':l.ersk-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.
Finsk-Ryska badstugor,
såväl för herrar som för fruntimmer.

Ång- och Varm.luftsskåp,
med bassin och duscher.
Varma Karbad,

i 3:ne klasser med särskilda afdelningar för Herrar och Damer.
:Bassin- och ::Ouschbad..

Lokalbad (halfbad, sittbad, ryggbad, cirkeldusch, sittdusch etc.),
Medikala bad.,

färskt beredda 'I'allbarrsbad, lireuznacherbad med naturlig »Mutter-
lange», Koksalts-, Soda-, Pottaske-, Aachener-, Svafvellefver-, Kli-,

Malt- och Gelatinbad, GyttJe· och Hafstångsbad m. fl.
Vattenkurbehandling.
Massagebehandling,

af erfaren badbetjening.
:E3ad i hel:Q,lUet

hemsändas och afhemtas efter beställning på kontoret.
Läkare träffas alla dagar uti anstalten, för nödiga råd och upplysningar.

J.'JLöbleraae runt för sjuklingar finnas inom Badhuset vid
Malmtorgsgatan, men böra på förhand betingas.

16 Nya Kungsholm;slJrogatan 16.
4 Stureplan 4.
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c. G. ANDERSON,
Magasin: Stora Nygatan 14.

(Ingången från gränd).
Bostad: Samma hus,

en trappa.

Innehar ständigt lager af såväl
Svenskt som Finskt Smör, samt Lax,
Ost, salt Får- och Oxkött, allt till lägst
gällande partipriser.

Allm. Telefon: 2067, samt anknytning under samma
nummer till bostaden.

OSKAR BECKLIN
rekommenderar sina af Kongl. Medicinalstyrelsen godkända patenterade
preparat till alla, som önska sig en god och ree1 vara.

Patenterad Elite-PoInada
är det yppersta hårmedel för såväl det sjuka som friska håret. 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
:dera decennier; den har till och med blifvit pröfvad under tropikerna
i- flera år, utau att undergå någon som helst förändring.

Patenterad Elite-Tand-Elixir
är oviI~orl.igen det utmärktaste munvatten, som håller tänderna friska
och hvita Intill sen ålder. Afven för dem, som begagna löständer, är
det ett ypperligt medel för att hålla dem rena och luktfria.

Intyg af framstående personer åtfölja hvarje preparat.

OSKAR BECKLIN,
Kontor och lager:

Ladugårdslands Tullgata 17.
Ofvanstående preparater försäljas hos Herr C. F. Dufva, Drott-

,"nggatan 41, Fru O. Strale, Fredsgatan 24.



Pat. Pappersskärmaskiner, prisbelönta i Wien 1873;
Paginerings d.o , Linierings d.o för litografer och bok-
bindare; Borr d.o med höj bart borrbord för maskin- och
handkraft; Hackelse d.o,' Färgstämplar med och utan
dato samt 'årtal; Datopressar med graverade och här-
dade stålstilar för jernviigar; Hvitstämplar; Dioptrar;

Nivelleringsinstrument från 30 till 80 kr.; Afvägningsstänger; Lands-
mätarestatif; Elektricitetsmaskiner för läkare och enskilde; D:oRing-
verk med ledningar och nummertafior: 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.

Till salu finnes
hos

E. F. BREHMER:

Stockholm,
62 Kammakaregatan 62.

20 Norr:mal:msgatan 20.

~~an4a Bill~t~ö~"
AtelierFörtjenst.

medalj.
Wien 1873.

Förtjenst·
medalj.

Wien 1873.

för

Artificiella Blommor
samt

ständigt lager af Blomstermaterialier.

Rekommenderas till billiga priser.
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BJ~RKLTIND, LTINDB~~K & ~:~,
STOCKHOLM,

Tapetfabrik,
Försäljning:smag:asin

8 ]dabntorgsgatan 8.
Välsorteradt lager af smakfulla och moderna arse-

nikfria Tapeter och Bårder, Tak- och Vägg-
dekorationer, såväl af egen tillverkning som från
utlandets förnämsta fabriker.

Stort urval af R ullgardiner i vackra mönster
samt olika bredd och längd, jemte flera sorters tillbehör.

Svängda och raka Gardin ornazn en ter med
Hållare och Rosetter m. m.

Takrosetter, Lister och Hörn af papier-
mache, Stenpapp och Papper.

Allt till de billigaste priser med rabatt vid parti-
handel.

:BJÖRXLUND, LUNDBEClt s co,
f. d. Victor Björklund,

8 Mabntorgsgatan 8.
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Lacave .y C~,
Cadiz.

Etablerade 1810.

Nederlag af äkta spanska, vmer
i

STOCKHOLM.
Kontor, Proflokal, Parti- och minutförsäljning:

Fersenska Terrassen
vid Blasieholmen.

Minutförsäljnings- Filial.

7 ~ungsgatan 7.
Hörnet af Drottninggatan 63 B. •

Nederlag:

, Kungsholmstorg 2.

OBS. ' Vinernas äkthet garanteras.
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C. G. COLLIN.
Optisk, :Matematisk

, och

Meteorologisk Fabrikör.
Försälj ningsmagasiner:

3 Öfre Storkyrkobrinken 3 (bredvid Storkyrkan).
Filial: 20 Fredsgatan 20 (midt för Prinsens Palats).

Ständigt lager af utmärktaste qvaliteer Glas-
ögon, Lorgnetter, Pince-nez, Luper, Tu-
ber, Teater- och Marinkikare, Mikrosko-
per, Oktanter, Stere oskop er, Cirkelbe-
stick, Curvimetrar, Kompasser, Vatten-
pass, Equerer, metall-, aneroid- och qvicksilfver-
Barometrar, Observations-, mäsk- och alla andra,
slag Thermometrar, Värmeprofvare, Blä-
sterprofvare, Mjölkprofvare efter Quevennes
med beskrifning och tabeller af Stats-Agronomen Fr.
Cederborg, Psychrometrar med d:o d:o af d:o
d:o, Sackarometrar, Areometrar, Salino-
xaetrea: m. m. •

Manometrar och Vacuumetrar till bil-
ligaste pris och får hvilkas noggranhet ansvaras.

Loggar jemte Optiska, Kemiska, Ma-
teznatiska, Fysiska och Mekaniska in-
stru:rnenter och Apparater, m. m.

o b s. Reqvisitioner från landsorten expedieras per
omgående mot postförskott. .



AYALA&CO
CHAMPAGNE

AYALA SEe, AYALA SÖT
hos Herrar Vinhandlare och på Stockholms

förnämsta Restauranter

I
•...•
""

I

Generalagent för Sverige och Narge:

AlIl@ U•• ~D.~FrlV
Stockholm.
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CARL EDY. DAHLQVISTJ

Handel för prima Läder och Skinn samt finare
Repgodsvaror,

B ö d b o d t o 1" SIe t N:o 2.
I Akademiens f6r de fria Konsterna hus.

In- och utländska Läder- och Skinn var or till all förbruk-
ning å denna vara. Särdeles stora Vädurskinn till Orgel-
bälgar och andra Pustar m. m., äfven Tunna Plåsterskinn.
Mjuka sämskade Tvättskinn till Optiska och andra glas, Vag-
nar, all metall och lackerade saker. Fransk Juften, Orangue
och Naturell till Betsel, finare Seltyg, Remmar m. m.; Sul-

. läder af A. W. Lundins m. fl. förnämsta tillverkningar, fär-
diggjorda 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 lin, naturell och kulört, Engelska Snören, kabel-
slagna ljusa till Persienner, Markiser, Rullgardiner, Taflor,
Klockor, Maskiner m. m. Dubbla och enkla Gjordar af många
slag, till Kreatur, Möbler och Maskinväfda Handstycken, Breda
Linneband 11/2 a 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.
CARL EDV. DAHlOVIST.
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HENRIK GAHNS

••..qQ1(IKSMP.~~~

rekommenderar sina fabrikater, patenterade och prisbelönta vid verldsexpositionerna
i Moskwa 1872, Wien 1873, Bogota 1874, Paris 1875, Brlissel och Philadelphia 1876
samt Paris 1878.

Amykos för toiletten, ett utmärkt medel för hudens och tändernas bevarande,
för hud- och halsåkornmor, sårnader; bortt.aqer iifoen. de obehagliga ve?'kn'ingMna af
orm- och fotscett; när man dermed tvättar sig il a 4 gånger i veckan; väl b epröfvadt
medel för hudlöshet hos späda barn, i det att tvättvattnet dermed blandas.

Koncentrerad Amykos besitter samma egenskaper som föregående, men är
2 il, 3 gånger starkare och är en oundgänglig husmedicin för hud- och halsåkommor
samt varfulla sår och skador.

Bland de många omdömen och intyg, som bestyrka Amykosens förträffliga egenskaper och verk-
ningar. iu skrhu ka vi oss att bär nedan anföra de vitsordanden, som gifvits af tvenne celebre läkare,
J. LISTER, Chirurgie Professor i Edinburg, och C. B. MESTERTON, Chirurgie Professor i Upsa la, -
LISTER, uppfinnaren af de antiseptiska förhållandena ~ hvilken storartade uppfinning tusental af
menniskor hafva lltt tacka för sitt lif - lafordar mycket. Henrik Gahns Amykos (se Tidskriften
»Lanceto 1875) och framhåller dess stora företräde framför andra antiseptiska medel, i det den utöf~
var högst obetydlig retning å slemhinnorna, och följaktligen eg er en mycket mild verkan på samma
gång den i svåra fall kraftigt iugriper. - Professor MESl'ERTONS intyg, gifvet deu 27 April 1876,
lyder sålunda: »Efter ytterligare flera års erfarenhet, såväl från don Chirurgiska kliniken härstädes,
so m från enskild praxis, af Henrik Gahns s. k. Amykos såsom yttre antiseptiskt eårmedel , kan jag
endast på det fullkomligaste bekräfta det yttrande, jag deu 21 Januari 1871 afga!. Amykosen har
fortfarande visat sig såsom ett utmärkt desinficerande, förruttnelse och svåra accidenser förekommande
sårmedel, utan de obehagliga biverkningar, som åtfölja andra uu tl ae pt.i ce, såsom Carbol och Salicyl-
syra, och bar enligt min erfarenhet häruti ett best.ämdt, företräde framför des sa. då det, långt Ifr än
att hindra. eller förlångsamma granulationsbildningeu och sårläkningen, tvärtom lifvar den förra och
kraftigt befordrat' den senare, om den nämligen användes enligt den af mig den 21 Januari 1871 ang ifna
methoden. Jag bör dock anmärka, att AmykoReuj vid fortsatta försök, icke visat sig ega den läkande
verkan vid de p å egentliga vegetabiliska parasiter beroende hu dsj n kd orn arn e (Favns, Herpes tonsuraus),
som. man i början tyckte sig bafva anledning att a.nt.aga, Mitt slutomdöme om Amykosen är, att den
såsom antiseptiskt medel vid sårbehandlingen är fullt ut jemförlig med bf rig a, på senare tider för-
sökta medel, samt att den såsom sårläkande framför dem har ett bestämdt företräde. Up sala den
27 April 1876. C. B. lIfESTERTON. Professor i Chirurgi och Obstetrik vid Universitetet i Upsala och
Director för Universitetets Ohlr ur glska och Obstetriska kliniker. l>

Enkel Aseptin, för konservering af kokta födoämnen, soppor, smör, mjölk,
dricka, m. m. Oundgängligt 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' förträffliga och billiga konserveringsmetod finnes detaljeradt beskrifven.

,Som efterapningar af vår Amykos förekomma i handeln, få vi fästa uppmärksam-
heten på, at.t Henrik Gahns Amykos uteslutande tillverkas af vårt Bolag och att alla
.•åra fabrikat ä1'0 försedda med. ofvanstående fobriksmiirhe, samt att de eftergjorda
Amykossorterna äro vår Amykos mycket underlägsna i afseende på beståndsdelarnes
mängd och beskaffenhet, enligt hvad jemförande analyser lagt i dagen.

Till salu hos de fieste Handlande och Apotekare.J: parti hos Bolagets agenter i Stockholm, Herrar J. A. Grape &: 0:0, Stadssmedje-
gatan 15, ingång från Helvetiegränd.

Asaptin· Amykos· Aktiebolag
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c. F. Dufva,
41 Drottninggatan ·41,

försäljer till billiga priser:

Aseptin, Blanksmörja,
Hårvax, Märkbläck,
Chokolade, Kött-extrakt,
Tvål, Lack, Smink, Skrifbiäck,

Eau de Cologne,
Esseneer, Hårsvärtor, Vinsenap,

m. m., m. m.

C. F. Dufva,
41 lnottrunggatan 41.
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Proflager
från

GU~TAF~B~RG~P~R~lIN~~ABRIK.
I samma lokal som vårt kontor, Lilla Nygatan N:r 14,

1 trappa upp, hafva vi anordnat ett fullständigt Proflager af

våra tillverkningar för att demled tillhandagå köpmän vid

uppgörelser af reqvisitioner, samt ställt detsamma i telefonisk

förbindelse med vår fabrik.

Priskuranter tillhandahållas eller post-
försändas Herrar Handlande kostnadsfritt.

OBS. Vår tillverkning af eldfast tegel rekom-
menderas äfven,

A~Tlt~OlAGH GUSTAfS~tRGS fA~RI~S I~TRtSS t~TtR,
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N. Hennings &C:O
Trä varu -Affär.

Brädgård: Barnhusgatan 8
(vid Norra Bantorget).

Bell-Telefon N:o 1166. Allmänna Telefon N:o 5268.

Kontor: Kungsgatan 24.
Lager af

Örbyh US Ångsägs
välkända tillverkning af

Hytladt golf trä af oflottadt och ångtorkadt
mälar-trä, furu eller gran, fogadt eller spåntadt;

Hyt1.ade och spåntade bräder med eller
utan kelning;

Foder, Socklar, Panel och List;
Kar:m.trä, Poster, LotsholZ och Båg-

trä.

Torra Snickarbräder, Lådbräder. ohyflad Plank,
Björkplank, Rutstaket, Reglar och Läkt m. m.
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Gustafsbergs Fabriks Magasin,
13 Mälaretorget 13.

Parti- och minutförsäljning af Gustafsbergs Porslinsfabriks till-
verkningar, såsom:

Bordserviser, stort välsorterad t lager.
Kaffe- & Theserviser, äkta och fajans, en mångfald olika mönster.
Tvättserviser, tryckta och målade.
Parian, byster, figurer och grupper m. m. efter in- och utländska

mästare.
Majolika, Bord, Vaser, Korgar, Fruktserviser, Piedestaler m. m.
samt alla artiklar i Porslin, Parian och Majolika., som enligt pris-

kuranten tillverkas vid Gustafsbergs Fabrik.

J~Alf.
13

BjilrilliDlj
Mälaretorget 13.

G. W. Bolm,q ,ilt~
Kungl. Hof-Skomakare,

11 Lilla Va"t"tuga"tan 11,

får vördsamt rekommendera sig hos respektive herrskaper
till mottagande af beställningar å alla sorters finare Herr-
och Dame-Skoarbeten af prima qvalitet. Äfven tillver-
kas fysiologiska skodon och för öfrigt till huru som helst
Täxta fötter; allt till moderata priser.

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



.J. E. AKERBERG & HELLSTRÖM,
Koppar-, Messings- och Metallhandlare,

försälja i parti och minut o

.Massings-M an ufak tu r-A rti klar,
Ljusstakar, Kaffekannor, Kranar, Mortlar,

Thekök, Spottlådor med porslin, Handsprutor, m. m.
Blyerts-Deglar, Engelska och Holländska, Hessiska Sand-Deglar.

Antimonium ?"egulus,
Babbits-Metall, .
Bly i tackor, Engelskt,
Blyplåt,
Blyrör,
Borax,
Bult,
Fosfor, Bronee-,
Fosfor, Tenn-,
Flintpapper,

00

N>.•..

Glae-poler-papper, .
Jernrör,
Jerntrdd,
Jernduk,
Kaffepannsklofvar,
Koppar, qarad,
Kopparplåt,
Kopparbottnar ,
Koppar-nagel,
Kopparrör,

Koppartråd,
Koppornitar. ,
Kopparspik,
Knappnålar, Gueums,
Messingsplåt,
MessingsskostiJt,
Meseinqsrör,
Messingsduk,
Messin,qstråcl ,
M essingskakelugnsdör1'a1',



Messingsskrufvar,
Metallplåt,
Mönja,
Nysilfvel'jJlåt,
Nysilfvertråd,
Pinsbacksplåt och Tråd.
Qvicksilfver,
Riaqklockor,

Salmiac,
Saltsyra,
Skepp sfö l'hydnin,r;splåt,
Spik, m. m.,
Slaglod.
Sm erqel,
Smergelduk,
Smergelpappel',

Tenn, Engelskt, i tackat,
Tenn, Banca, i tackor,
Tenn, En,qelskt, i stänger,
Zink, i tackor,
Zinkplåt,
Zinkspik,
Zinktråd,
Åskledarlinor af koppar.

Gasolja·Lampor och Lyktor.
Kilogram- & Decimal-Vågar samt Vågbalancer,

Stativ-, Hand-, Silkes- och Spanmåls-Vågar, Vigter af Jern och Messing.
Koppar- och Messingstuber fÖl' Ångmaskiner, samt Kranar.

Vid. partihandel leInnas rabatt.

Teleqrafadress :
Åkerberg-Hellström,

Stockholm.

Kontor:
20 St;ora Nygatan 20. Teleqrafa.äress :

Åkerberg-Hellström,
Stockholm.

Försäljningsbodar :

20 Stora Nygatan & Regeringsgatan 63.
Bell-Telefon 128. Allm, Telefon 4349.
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G~L. JACOBY,
Kirurgisk Instrumentmakare,

48 Regeringsgatan 48,

jÖljärdi,qar och håller ständigt lager af alla slags ortopediska
bandaqer och kirurgiska instrumenter, såsom:

Bandager för snedhet, plattfot, _
krökta ben och klumpfot;

Bråckband,
Liggdynor,
Maggördlar,
Resorstrumpor,
Suspensoirer,
Träben och kryckor,
Urinreservoirer,
Bröstglas,

Diapparater,
Hörsellurar,
InhaIlationsapparater,
Kathetrar,
Koppinstrumenter,

. Knifvar,
Respiratörer,
Saxar,
Sprutor.

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

Specialitet-Bandage.

Post- och Telegrafadress endast:

G. L. J A C O B Y, Stockholm.
Reparationer uttÖ'I"a8 skllndsamt.

Telefonnummer 4939.
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Karta och Oaxens Kalkbruk,
belägna vid stora segelleden omkring 3 mil söder
om Södertelje, försälja Kalksten (kolsyrad kalk),
Osläckt (kaustik)kalk ochSläckt (kaustik)kalk.
Dessa produkter blefvo vid 12:te allnlänna
Landtbruksulötet i Stockholm prisbelönta.

Denna kalksten (kolsyrad kalk) är enligt analysen
alldeles fri från Svafvelkis och andra oarter. Så-
som en af de renaste kalkstenssorter är densamma
särdeles att rekommendera till limbeskickning vid tack-
jernsblåsning 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. Genom öfvertagande af Liljeholmens kalkbruk
äro bruken numera i tillfälle att leverera kalk (äfven Got-
lands) vid de flesta jernvägsstationer i riket.

För öfrigt finnes såväl i Stockholm som vid Lilje-
holmen ständigt .lager af släckt och osläckt kalk. Reqvisi-
tioner emottagas och upplysningar lemnas, såväl skrift-
liga som muntliga, på brukens Kontor i Stockholm, Små-
landsgatan N:o 14.



- 28-

Bot mot ömma fötter och kartnaglar
å fingrar finnes i.S. Hagerlöfs Subversif

för liktornar, kylknölar, kart- och inväxta naglar
å 1 kr. å 1: 50 pr. större burk, med anvisning och af tryck af en mängd till S. Hagar-
löf gifna intyg, der af flera äro utfärdade 1-3 år efter att lntygsgifvams, befriat sig
från ända till 40 å 50 år gamla dylika åkommor, hviket till ful lo torde visa, att de
llesta af ofvan nämda åkommor kunna med detta medel fullkomligt borttagas. Dess-
utom kan lemnas anvisning på många muntliga rekommendationer, deraf äfven af fram-
stående Hrr Läkare och Kirurger, som dels sjefva användt Subversifet och dels sett
flera personer använda det samma, äfven å kartnaglar å fingrar, med i allo gyn-samt resultat.

Mao

ork I Som menniskor ofta höras klaga öfver ömma fötter och Ilktornar
• och att för liktornar icke finnes något botemedel, och då många

förgäfves anlitat utbjudna medel, samt äfven i tidningarna ofta talas om ömma lik-
tornar och ej sällan dödsfall förekomma genom liktornars och inväxta naglars skär-
ning, så, för att garantera att så väl intygsgifvarne Som Hera af härvarande
tidningar icke utan fullt skäl rekommenderat ofvan nämda Subversif, hvilket icke
- i likhet med de flesta s. k. liktornsmedel - skadar den friska huden, som deraf
beröres, men är icke desto mindre verksamt mot förenämda m. fl. åkommor, erhåller
den, som kan bevisa, att det samma, användr enligt anvisningen, icke kan upplösa
liktornar, inl'åda .naglar ,och kartnaglar, Femhundra (500) kronor af säljaren i
nr 10 Klal'a Vestra Kyrkogata (hörnet af Lilla Vattugatan).

OBS. Som kändt är, att de flesta åkommor äro lättare botade, om hjelp der-
för med samma anlitas, och då skadorna i allmänhet förvärras, sedan kyla och lik-
tornar fått rotfästa sig i fötterna, torde synnerligen föräldrar och målsmän icke
uraktlåta att för barn få bot för dylika, enär det visat sig, att redan vid 5-6 års
ålder kyla förefinnes, hvari kylknölar och liktornar m. m. bildas, hvilka med åren så
förvärras, att en del menniskor (förutom den vanskapliga foten och den plåga, de
derigenom lida) deraf ofta hindras i sin verksamhet. ,

Order till S. Hagerlöf, Stockholm, utföras mot postförskott eller efterkraf,
men endast å 1,50:s burkar, då mindre än 25 st. reqvireras, Mot insänd liqvid sän-das 5 å 10 burkar fraktfritt.

Återförsäljare erhålla god rabatt, då minst 25 st. hurkar på en gång reqvireras.
Mottagningstid för behandling af och råd för dylika åkommor söknedagarkl. 1129-1123.

OBS. Som Subversif och behandlingssätt vinna alltmera förtroende, är nu
mera särskildt mottagningsrum för Damer, der fruntimmer sköta dem.

Se här rekomJmendationer för S. Hagerlöfs Subversif af f Oljande
tidningar:

»8. Hagerlöfs Subversif för liktornar, inväxta naglar och kartnaglar, med
flera dylika obehagligheter har länge och' mycket annonserats i denna och andra
tidningar. Redaktionen har från flera håll, af läkare och patienter, erfarit att Hr
Hagerlöfs Subversif verkligen håller hvad anno'nserna utlofva, hvadan det är oss ett
nöje att fästa den i fingrar och tår lidande allmänhetens uppmärksamhet på det samma.
Hr Hagerlöfs adress är .N 6 Norrmalmsgatan.D (Dagens Nyheter den 2 Maj 1883.)
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»Bot mot kartnaglar m. m. är uppfunnen af Hr S. Hagerlöf. 6 Norrmalms-
gatan, och läkemedlet har fått namn af Subversif. Hvad vi kunna om detta medel
intyga är, att en flicka. som, besvärad af flera fula kartnaglar P" ena handen, af Hr
Hagerlöf för några månader sedan fördes till oss, på vår byrå, befans vid ett nyligen
förnyadt besök hafva förlorat två af dessa, hvilka ersatts med vanliga naglar, under
det de andra två syntes stadda på öfvergång till ett bättre. Att Hr Hagerlöfs konst
äfven sträcker sig till utrotande af annat ondt än kartnaglar, synes nf en annons på
annat ställe i dagens nummer. Vi fästa gerna uppmärksamheten vid sådant som
detta, hvaraf menniakor kunna hafva nytta, men icke någon skada, helst åtskilliga
läkare för oss uppgifvits vilja lemna muntliga .•.itsord om läkemedlets ändarnålsen-
Iigliet.» (Nya Dagligt Allehanda den 10 Mftj 1883.)

llBot mot kartnaglar m. 111. Ett sådant botemedel lär vara uppfunnet af
Hr S. Hagerlöf, 6 Norrmalmsgatan. Då vi hört många fördelaktiga omdömen om
detta botemedel, som erhållit namnet Subversif, vilja vi för allmänhetens skull gerna
fästa uppmärksamheten på det samma, helst åtskilliga läkare för oss uppgifvits vilja
lemna muntliga vitsord om läkemedlets ändamålsenlighet. Vi hänvisa till annonsen
å annat ställe i tidningen. (Aftonbladct den 16 Juni 1883.)

Se här transumt af annonsen, till hvilken Aftonbladet enligt of van hänvisar:
Undertecknade, som användt S. Hagerlöfs llSubversif för Liktornar», haha

funnit det samma verksamt för åkommor, äfven af svårare beskaffenhet, såsom lik-
tornar under fötterna och under naglarne samt inväxta naglar, kartnaglar och kyl-
knölar, och hafva liktornarne med detta medel fullkomligt upplösts, utan att detsamma
det ringaste skadligt inverkat på det friska skinnet, h varför vi rekommendera »Sub-
versivet» för hvar och en, som kan behöfva använda detsamma. Dessutom kunna vi
nämna, att S. Hagerlöf på ett praktiskt sätt tillhandagår med afskalning af de upp-
lösta hårdnaderna.

Stockholm och Aftonbladets tryckeri den 18 september 1879.
ÅaJel WC'iss. W L. s'jösten. C. O. Fredlunll. Gnstaj Daltlberg. it: Byströ1/L G. Frediusui,

ORS. Ny adress: lOara vestra KYl'kogat~ 10.
-~~~~--_._---~._----~----~_._--~--~~~~-_.

Ringugnsarbeten
utföras efter sednast förbättrad konstruktion
samt tillhandahållas Ritningar och utöfves till-

syn under arbetets gång.

Äfven andra Byggnadsarbeten utföras om-

sorgsfullt.

A. Johansson,
Holländaregatan N:o 26 B, norr.
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Nya

Gat u r anh å11n in g s· r iira n i n gan,
STOCKHOLM.

Kontor:

.19 Vestra Trädgårdsgatan 19.

Ombesörj er:

Renhållning af gårdar, gator och allmänna platser
å Norrmalm, Ladugårdslandet och

Kungsholmen,

till

Moderata priser.

Representeras af
.

Joh~Alf~Oar Isen,
Bell-Telefon N:o 114:0. Nya Telefon N:o 43 39.



o
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TJ Nederlag af Lessebo Pappersbruks utmärkta ~
fl tillverkningar af Post-, Skrlf-, Tryck-.Läsk-, Olifant- rJ1
~ och Karduspapper. samt för hand tillverkadt Skrifpap- rJ1
to per, Liljan, Bikupan N:o 1, prima & 2:da, N:o 2 prima. ~

9 ~

16 Lilla Nygatan 16.

Uti

P..A. Ht1:t.:D:BE:EtGS
Pappershandel,

Regeringsgatan 11,

finnes ständigt lager af

EQ:WTQBS:mÖeX BD",
linierade eller olinierade, olika formater, hvarå äfven beställningar

emottagas.

Skrifpapper, Postpapper, Kuverter.
Derjemte lager af

linierade och olinierade svenska samt engelska Annotationsböcker, Kontra--
böcker, linierade Räkningar, Agendas, Vexelblanketter och Fraktsedlar.
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Pris belön ta.
Byska och Turkiska Cigaretter

samt'

Turkisk ::aökto'bak
,från

Aktie bolaget

N ADESCHDA.
Hufvuddepöt: 3 Jakobstorg 3.

Dessa cigaretter tillverkas af de bästa materialier, såsom bästa rysk och utvald
turkisk tobak .med en fin arom, det erkändt bästa fransyska cigarettpapper. Verk-
mästaren, infödd Grek från Macedonien, har såsom verkmästare arbetat på de för-
nämligaste cigarettfabriker i Grekland, Turkiet och Ryssland. En del af arbets-
personalen infödda ryssar, hit inför skri fn a från ryska cigarettfabriker. Bolagets
cigaretter kunna således, hvad godheten beträffar, uthärda hvarje jemförelse med de
utländska och i prisbillig het stå de vida öfver de importerade. Bolaget hoppas der-
igenom kunna göra importen af cigaretter från utlandet umbärlig, då en fullt ut lika
god, men dock billigare vara, tillverkad i Sverige, af bolaget erbjudes åt den rökande
allmänheten. Bolagets tillverkningar säljas i de flesta väl sorterade cigarrbutiker.

För att göra allmänheten bekant med bolagets olika sorter cigaretter och rök.
tobak och försäljningspriset derå, så meddelas här följande prisuppgift:

Cigaretter.

10~~~. lO~g~t. N:r 10~~~. 10~;~t.
Favorita........................ 3: - 30. 20. Egoist........................... l: - 10.
Faust l: 50. 15. 21. Nisse 1: 80. 18.
Vega 3: - 30. 23. Corsar 2: - 20.
Nadeschda 3: - 30. 24. Balkan 1: 60. 16.
Carmen 2: - 20. 2'1. Samson 3: _ 30.
Smyrna 4: - 40. 28. Cigarettesextraordinaires
Meflsto 2: - 20. de Vicomte .
Sultan 5: - 50. 29. Cigarettes de Vicomte .
Iris 2: - 20. 30. Non plus ultra .
Macedonia 3: - 30. 31. Donna Juanita .
Tcherkess...................... 2: - 20. 32. Konkurrent .
Petit Canon 1: 40. 14. _
"Pilot" Cigarett af Amerikansk Tobak .

Turkisk Röktobak.
Dubec Smyrna pr q kr. lO., Samson pr q kr. 5.
Dubec II 7. Saloniki ,................. II 3.

••• Aterförsäljare erhålla betydlig rabatt .•.••
Packningen är på 100, 25 och 10 st. utom å N:r 1, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 32

som blott finnas i 100- och 25 st.

N:r
l.
4,
5.
6.
8.
9.

10.
11.
12.
16.
17.
19.

6: - 60.
3: - 30.

10: - 100.
3: - 30.
1: - 10.

2: 50. 25.

A k tie b o l a ge t N A D E S C H DA.
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KAKELUGNS-FABRIK
anlagd 1843

STOCKHOLJH:

20 T j ärh ofs 9at a 1'1 ao.

Tillverka Kakelugnar, hvitglace-
rade, enkla och ornerade med in-
brända färger och förgyllningar samt
i majolika till billiga priser enligt
priskurant och ritningar.

3
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REINH. V. RAMSTEDTJ:rs
Försäljning

i minut till fabrikspris uti

hörnet af Storkyrkobrinken och Vesterlånggatan,

samt i parti af

Drags Aktiebolags i Norrköping
Yllefabrikater-

och

.Jonsereds Fabrikers Aktiebolags
bomulls maskinremmar

å Kontoret 2 tro upp, N:r 9
Storkyrkobrinken.

Bell telefon N:r 308. Allmänna telefon N:r 2509.
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f~ d~Biaaoka
Konst- och Skönfär~eri & Kemiska Tvättanstalt
emottager till färgning eller tvättning allting, hörande till
Herr- och Damtoiletten, och garanterar för utmärkt välgjordt
arbete.
Rockar,
Byxor och Västar,
Schalar och Baja-

derer,
Borddukar,
Klädningar, Kappor,
Halsdukar,

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

m. m.

OBS. Herr- och Damkläder behöfva ejsöndersprättas.

Allt slags siden färgas utmärkt väl (a la Resort) och erhålla

tygerna ett vackert och nytt utseende.

J. A. Sandberg & 0:0.
Bodar: Drottninggatan 53.

Kornhamnstorg 61.
Fabrik och Mottagning: Grefthuregatan 30.

Order ifrån Landsorten expedieras skyndsamt.
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Nya Stenhuggeriet
vid Annero i Haga,

(midtför Nya Kyrkogårdsgrindarna).

rekommenderar ett rikt lager af grafvårdar ,
frisar och grafliggare, allt af granit, slipade
i olika ritningar och färger, stenars renove-
rande och inskriptioners inhuggande och
förgyllning utföres Väl, fort och billigt.

Fri transport och uppsättning.
Crafvars torfläggning, planteringar

och underhåll verkställas äfven.

W. A. Lund s J. A. Lindström.
Annero Postadress:

Högbergs bod, Norrtullsgatan N:o'l C.



••

TH.· SCHIO'rT~
B1~mltQrf&brik&D t~

7 Hamngatan 7, 37 Vesterlånggatan 37,
rekommenderar sitt stora, rikhaltiga lager af

alla slags förarbetade

. Artificiella~Blommor
~lför damtoiletten, buketter och växter till.
) vaser och bordsprydnader samt dekore-

rande af festlokaler ombesörjes
smakfullt och billigt.

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

Obs. Reparationer verkställas skyndsamt och billigt.

Allt till låoa, men bestitnnda. priser.
Vid. pa:rtiha.nd.el sto:r :ra.ba tt.
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K. ST. SOOERSTROM.
Bokbindare,

Portfölj-, Fodral- och Papp-
arbetare.

Nya Kungshobnsbrogatan N:o 28.

•

Förfärdigar:
Fotografi-Kartonger i alla formater

och
Etuier i Sammet och Maroquin

äfvensom
Portfölj er;

fernissar Kartor; infattar Gravyrer;
kläder Skrif- och Spelbord;

monterar alla slags Sroderier och Pappar'beten;
inbinder Söoker i alla slags band;

verkställer alla sorters Linieringar och har Kontors-,
Annotations- och Kontra'böoker samt linierade

:Räkningar
i ständigt lager.

K. ST. SOOERSTROM.
Nya Kungsholmsbrogatan N:o 28.
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Uti

Bokhandel,
11Regeringsgatan 11,

finnes ständigt lager af:

Sockerbagare.etiketter ·
Finare Bonbons- och Karamellomalag;

Smällare och Rebus;

Begrafnings-etiketter;

Deviser, Tyllblommor, Blomblad;

Guld- och Silfverpapper, pressadt och slätt;

Kulört Glanspapper, Silkespapper;

Guldbårder, samt ett stort parti

Fantasipapper med guld- och silfvertryck, äfvensom

Ordinära tyska och svenska karamell-etiketter, m. m.

Stort sortiment af Glanstaftor och Reliefs
till billigaste priser.
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Kontor och Verkstad:
Stockholm, Hamngatan N:o 6.

Verkställer uppsättningar och reparationer af Ångmaskiner, Axel-
ledningar, Snällpressar, Lokomobilmaskiner och Tröskverk, samt
förfärdigar: Excenterpressar och gröfre Saxar. Jernsängar af flera
modeller. Skepps. och Byggnadssmiden af/alla slag. Svartsmiden,
såväl Jern som Stål. Möbelvagnar och Dragkärror af Jem. Gas-,
Vatten·, Ring-, Aflopps- och Värmeledningar.

Telefon N:o 4S 29.

Post· 8; Telegrafadress: Paulus Wenngren, Stockholm.
--------------------- ---- ..

Iriqul SJöblrgh,
Dam-Friser Salong.

Etablerad 1869.

Förfärdigar alla slags

~ntUrnunershårarbeten.
Obs.! Gammalt här mottages till f"årgning efter ny

metod, af mig personligen i utlandet inhemtad.

N:o 3. 'Norrmalmsgatan N:o 3.
Obs.! I hörnet af Ålandsgatan.



-- 41 -'

s~&~W:K&~S
KONTOR,

as 13Regeringsgatan as 13.
Specialiteter:

Patenterade Central-Kaloriferer för luftvärmning, Paten-
terade Ångpannor till värmeledningar och maskiner, Patent-
Ventiler för direkt luftvexling, Patent-Ventiler till skor-
stenar och kakelugnar, Patenterade Rökllufvar af gju~jern

Ventilatiolls-Flägtar 111. m.

Prospekter och alla upplysningar erhållas
å kontoret.
-------------~-----------_ .._- ----- ._...._--~. ._---- ~---_._.--_. __ ._-_._------ -------~-_.------------

Uti

P~&~H1:L14 b~~gs
Bokhandel,

Regeringsgatan 11,
finnes lager af

Skolböcker,
Förskrifter, Kartböcker, Kartor, Rit- och Skrif-

materialler ID. ID.

Beställningar å Visit-, Adress- och Begrafningskort
utföras skyndsamt.

stämpling å Postpapper och kuverter verkställes.
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J. W. HOLMS
BOKTR YCKERI,

STOOKHOI~M.

54 Malmskilnadsgatan 541

verkställes allt slags

Bok-, Tidnings- & Accidenstryck.

emottagas i

samt iBeställningar

P. A. Huldbergs
Boktryckeriets lokal Bokhandel

N:r 54 Malmskilnadsgatan N:r 11 Regeringsgatan.

J. W. HOLMS
BOKTR YCKERI,

STOOKHOLM,

54 Malmskilnadsgatan 54.
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P. A. HULDEERGS
Bokhandel,

Regeringsgatan N:o 11.

Lager af Fotografier, Oljetryck, Lithografier, Rit-
och Skrifmaterialier, samt:

Album.
Annotationsböcker.
Bilderark.
Blyertspennor.
Blyertsstift.
Bläck.
Bläckhorn.
Bokmärken.
Brefkuverter.
Cirkelbestick.
Flytande lim.
Flytande gummi.
Fraktsedlar.
Färgkoppar.
Färglådor.
Fönsterremsor.
Griffeltaflor.
Hamppapper.
Hyreskontrakter.
Häftstift.

Karamells-Etiketter.
Karduspapper.
Kartonpapper.
Kautschuk.
Kontorsböcker.
Kontraböcker.
Kopieböcker.
Kulörta kritor.
Lack.
lineaier.
linierstift.
Läskpapper.
Mantalsuppgifter.
Munlack.
Notpapper.
Pappersknifvar.
Pennfodral
Pennskaft.
Penslar.
Postpapper.

m.m.

Radergummi.
Raderknifvar.
Radpapper.
Ritböcker.
Ritstift.
Räkningar.
Sigiller.
Silkespapper.
Skrifböcker.
Skrifpapper.
Skrifportföl [er.
Stålpennor.
Svartkritor.
Tusch.
Tuschkoppar.
Varu-Etiketter.
Vexlar.
Vinkellinealer.
Vinklar.
Visitkortblanketter.
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D:r Suin de Boutemards

AROMAT!SKA

Denna aromatiska 'I'andtvål, som säljes i originalpake-

ter, af hvilka hvarje är tillräckligt för sex månaders bruk,

öfverträffar i ändamålsenlighet alla andra dylika medel, bort-

.tager fullkomligt hvarje elak luk: ur munnen, uppfriskar

andedriiqten, stärker och befäster tandköttet, renar tänderna

fullkomligt, konserverar tandemaljen, förekommer rota, hin-

drar tänderna att lossna och falla ur, och är således det

bästa, som man kan använda till vdrd och bevarande af tän-

derna - ett väsentligt vilkor för mensklig skönhet.

Säljes a 65 öre paketet hos

C. F. DufV&,
Drottninggatan 41.

P. A. Huldberg,
Regeringsgatan 11.
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D:r Hartung's

KINABARK-OLJA
till konserverande och förskönande af hårväxten.

Denna olja består af ett afkok på den finaste Kinaborl:
med en tillsats af etheriska oljor och balsamiska medel. Den
verkar mycket välgörande på håret och hå1fästet, emedan den
gör dem smidiga och bevarar dem för uttorkning. Il.r Ha?"
tung's Kinabark-olja kan derför med fördel användas hufvud-
sakligen äfven på den hårväxt, som ännu. befinner sig i normalt
och sundt tillstånd, emedan den ånyo lifvar hårväxten och be-
varar elen från ett plötsligt eller successivt sjunkande. At kar-

lens skägg gifver den smidighet och utmärker sig i allmänhet genom
den sköna naturglans, som håret deraf erhåller, tillika med en smidig
fasthet, som den gifver åt hårväxten.

D» Hartunq's Kinabark-olja försäljes iL

C. F. Dufva,
Drottninggatan 41.

1 krona pr flaska hos

P. A. Huldbel'g,
Regeringsgatan Il.

D:r Hartung's

ÖRTPOMADA
till återväckande och stärkande af hårväxten.

Denna Örtpomada består af en sammansättning af
retande, närande safter och vä.7Jtingredienser. De arter,
som dertill användas, äro vårväa:te1', som, förstärkta genom
välkända extrakter och utvalda rötter, meddela organis-
men sin friska kraft. Bruket af denna örtpomada är för-
enadt med de möjligast säkra följder, ty den lifvar och
stärker på ett så underbart sätt hårrötterna, att till

och med de sista ännu döende lifsgnistorna och lefnadsfröna i dorn
ånyo lifvas, stärkas och bringas till ny verksamhet. D:r Hartung's Ort-
pomada förhindrar hårets affallande, förbleknande och förtidiga grånande,
emedan den meddelar åt huden en ny, stärkande, välgörande sub-
stans och närer hårrötterna på det kraftigaste sätt.

Försäljes 11 1 krona pr stycke hos

C. F. Dufva,
Drottninggatan 41.

P. A. Huldberg.
Regeringsgatan 11.



"

An
l ,.'.. ' .' 'l
~ J i· ". I, j'

bokbinderi,
- .• t l .i'-' r .

Stockholm,
F4 Malmskilnadsgatan 54. . ''Ii. l j T .v~

Telelonnu'mrner 855.

1873 Prisbelönt i Wien 1873.

Emottager

till utförande allt hvad till yrket kan hänföras. r ,~1

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

. Profver finnas till påseendel.
J l

t

.' 54 Malmskilnadsgatan .. 54. ·"'1( '''()('(i11 la.,' J' .• ,

Telelonnurmn~e:r :855.
l. o,..



25 Malmskilnadsgatan 25,

emottager

för Herrar Bokförläggare:

Partiarbeten, såväl de enklaste band, som finaste praktband.

Bindning af alla slags räkenskapsböcker samt linieringar.

Uppfordrar och fernissar kartor, planscher m. ffi.

Perforering af vexlar, gvittenser, ångbåtsbiljetter m. m.

Förfa.rdigar 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
underrätta!;1.Bell-Telefon N:o 892. Allm. N:o 58 30

Jm A~V~L!IDKAISSOIS
BOKBINDERI· OCH PORTFÖLJFABRIK

S-tockholIll,

25 Malmskilnadsgatan 25.



Register
örver de adresskalendern upptagna annonser

Sid.
Advokatbyd, J. W. Röhmans 1.
Andersson, (J. G., Smör-o Ost- och Kötthandel ; 12.
Aromatisk tandpasta, hvarest densamma försäljes 44.
Aseptin-, Amykos-, Aktiebolag, Henrik Gahns , 19.
Ayalas, champagne, agent: A. Udden berg c ••••••••••••••••••••••.•••••••••••.•.•.••••••••••••••••• 17.
Badhnset, Stora, i Stockholm 11.
Bandager och 'bråckband, hvarest desamma erhållas 26.
Becklins, O., patenterade elite-pomada, elite-tand-elixir ...............•............................. 12.
Billströms, Amanda, atelier för artificielIa blommor 13.
Björklund, Lundbeck & C:o Tapetfabrik 14.
Blomsterfabrikant, Th. Schiött.. ; 37.
Blomstertillverkning, A. Billström 13.
Bokbinderiarbeten förfärdigas af P. Herzog; mot slutet af boken.

» J. A. V. Lindmansson ; mot slutet af boken •.
» K. S. Söderström 38.

Bokhandel, P. A. Huldbergs 43.
Boktryckeri, J. W. Holms •................................................•............................... 42.
Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebo]aget Svea; framför titelbladet.
Brehmer, E. F. Mekanikus 13.
Byggnadsarbeten utföras af A. Johansson 29.
Byggnadsmaterialier, hvlirest dylika försäljas; före titelbladet
Carlsson, J. A., Gaturenhållningsföreningen, Nya, .......•.....•..................................... 30.
Cigarretter, ryska och turkiska från aktiebolaget Nadeschda 32.
Collins, C. G., Optiska magasin 16.
Dahlqvist, C. E., Läder- och Skinnvaruhandel ..................................................•...... 18.
Dam-Priser-Salong, Erique Sjöberghs ................................................•.................... 40.
Drags Aktiebolags ylIefabrikater, hrarest de försäljas 34.
Dnfva, C. F., Kemisk fabrikör 20.
Ean de Cologne, tillverkning deraf ; 20.
Elite-pomada och elite-tand-elixir, försäljning deraf •............................................... 12.
Express, Svenska, -aktiebolaget i Göteborg; före titelbladet.
Faner- och trähandel, Fr. Snndströms; före titelbladet.
Fruntimmers-hårarbeten, hvarest dylika försäljas .............................................•.......• 40.
~~rgfa~rik, Klint, Bernha~dt ~. ~:~i; framför titelbladet.
Pärgstämplar, hvarest dyhka försäljas 13.
Gahns, Henrik, Aseptin-, Amykos- 19.
Gasoljelampor och lyktor, hvarest desamma säljas : 24, 25.
Gas-, vatten- och atloppsledningar m. m. verkställas af P. Wenngren : 40.
GaturenhålIningsföreningen, Nya, .: 30.
Grafvårdar och grafvars torfläggning, hvarest de ombesörjas 36.
Guilletmots, Louis, Tändstickor; före titelbladet
Gustafsbergs porslinsfabrik, Proflager 21.
Gnstafsbergs porslinsfabriks minutförsäljning : J. Alfr. Björling : 23.
Hagerlöf, 8., Behandling af ömma fötter 28,29.
Hellberg, Carl V., Jnridisk affårsbyrll 4.
Hennings & C:o Trävaruaffär 22.
Herzogs, P., Bokbinderi; mot slntet af boken.
HolIenius, J. F., Juridisk affårsbyrå 6.
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sa.

Holms, J. W., Boktryckeri 42.
Holmqvist, G. W., Kungl. Hofskomakare 23.
Huldbergs. P. A., Pappershandel 43.
Inkasseringar m. m. utföras 4, ij 6, 7, 8, 9.
Inkasso- och Juridisk affärsbyrå, Axel Liljeströms 8 .
.Tacoby, G. L., Kirurgisk instrumentmakare 26.
Johansson, A., utför bygguads- och ringugnsarbeten 29.
Jnridisk Affårsbyrå, Carl V. HeJ1berg 4.

» Joh. r'r. HoJ1enius 6.
» "Oscar you Koch och Nils Setterwall 5.

Jnridiska uppdrag utföras af Hollenins 6
" "emottagas af Hellberg, Carl V. 4.
» » af Koch och SetterwaJ1 5.
"" af Nyesuder och Fahlcrautz 8.

» "af Sellin, Immanuel .•................................................... 9.
Kaeding, F., Kungl. Hofskräddare ; före titelbladet.
Kakelugnsfabrik, C. A. Pettersson & C:o 33.
Kalkbruk, Karta och Oaxens, dess kontor 27.
Kemiska fabrikater. C. F. Dnfvas 20.
Kinabarkolja, Hartungs, hvarest densamma försäljes 45.
Kirurgisk instrumentmakare, Jacoby 26.
Klint, Bernhardt & K:nis färgfabrik; före titelbladet.
Klädesförsäljning, Drags aktiebolags i Norrköping 34.
Konst- och Skönfärgeri och Kemisk Tvättanstalt 35.
Kontors- och Kopieböcker, hvarest de försäljas 31.
Körningar, J. A. Carlson J ••••••••• 30.
Laoave y C:a, Vinhandlare 15..
Lessebo Bruks Kommissionär ilI.
Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule; å första perm en.
Liktornar, kylknölar, ömma fötter, hvarest desamma botas 28, 211.
Lind, J., Pappershandel, kontor 31.
Lindmansson, J. A. V:: Bokbinderi- och Portföljfabrik ; mot slutet af boken.
Ljustryckeri, af Lars Ostlin ; före titelbladet.
Luftvexlingsapparater, hvarest sådana finnas 41.
Läder- och Skinnvarnbandel, Carl Edv. Dahlqvists 18.
Manometrar och Vacuumetrar, hvarest dylika finnas 16.
Massagebehandling verkställes å Stora Badhuset Il.
:Mekanisk verkstad, P. Wenngrens 40.
Messinga-akostift och Klackspik, hvarest dylika erhållas 24,25.
Messings-, Koppar- och MetaJ1handlare 24, 25.
Meteorologisk fabrik, C. G. Collins 16.
Minuthandelsföreningens Pensionskassa 10.
Nadeschda, Tillverkning och försäljning af ryska och turkiska cigarretter 32.
Oaxens & Karta kalkbruk, kontor 27.
Optiskt Magasin, C. G. Collins 16.
Pappersskärmaskiner, hvarest dylika försäljas 13.
Pensionskassa, Minuthandelsföreningens 10.
Plank-, Bräder-: och Fanerhaudel, Sundström, Fr.; före titelbladet.
Portföljarbeten m. m. Herzog, P.; mot slutet af boken.

» Lindmansson, J. A. V.; mot slutet af boken,
" Söderström, K. S 38.

Privat jurister Nycander och Fahlcrantz 8.
Ramstedts, R. W., Klädesförsäljning 34.
Repgodsvaror, Läder- och Skinnyaror försäljas of C. E. Dahlqvist 18.
Reproduktionsfotografi af Lars Ostlin; före titelbladet.
Ringugns- och byggnadsarbeten, hvarest de samma utföras 29.
Risaoks. f. d., Konst- och Skönfärgeri och Kemiska Tvättanstalt 35.
Rit- och Skrifmaterialier, hvarest dylika erhållas -, 43.
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sta.

Rullgardiner, Gardinornamenter, Takrosetter m. m., hvarest dessa erhållas 14.
Ryska och tnrkiska cigarretter från aktiebolaget Nadescbda 32.

,Rättegångs- och affärsbyrå, Immannel Sellins 9.
Rökhnfvar, VentilationsInckor och Fläktar, E. A. Wimans 41.
Sandberg & 0:0, J. A., Konst- och skönfårgeri m. m •............................................. 35.
Schiött, 'I'h., Blomsterfabrikant 37.
Sellin, Immanuel, Rättegångs- och affårsbyrå 9.
Skol- och Kartböcker, hvarest dylika erhållas 41.
Skomakare, G. W. Holmqvist 23.
Skrif- och Ritmaterialier, hvarest dylika erhållas .•................................................... 43.
Skrädderietablissement, F. Kaedings; före titelbladet.
Skånes Enskilda Banks kontor 3.
Smör-, Ost- och Kötthandel, O. G. Andersson 12.
Sockerbagerietiketter, hvarest desamma försäljas 39.
Stenhuggeriet vid Annera i Haga , 36.
Stora Badhuset i Stockholm Il.
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 ." 38.
'I'andpasta, Aromatisk, hvarest densamma försäljes 44.
Tapeter oeh Bårder af Björklund, Lnndbeck & O:os tillverkning 14.
Thnle, Lifförsäkringsaktiebolag; å första permen.
"I'rävaru-affär, N. Herminga & K:i ..................................................................•..... 22.
Udden berg, Ang., ågent för Ayalas champagne 17.
Uppvärmnings- och Lnftvexlingsapparater, hvarest dylika finnas 41.
Visitkort, hvarest beställningar på desamma emottagas ; il sista permeo.
Vågar, Vigter och Målkärl, hvarest dylika erhålles 41.
Wenngrens, P., mekaniska verkstad 40.
1Viman, E. A., Rökhnfvar, Ventilationsfläktar m. m. . 41.
4kerberg, J. E., & Hellström, Koppar-, Messings- och Metallhaodiande :< 4, 25.
4ngmaskiner, axelledoingar m. m., hvilken dylika uppsätter 40.
A.ngsåg och mekanisk snickerifabrik, Fr. Sundströms; före titelbladet.
Ortpomada, hvarest densamma försäljes 45.


