
- 18-

HENRIK GAHNS
Assptin· Amykos· Aktisbolag

rekommenderar sina fabrikater, patenterade och prisbelönta vid verldsexpositionerna
i Moskwa 1872, Wien 1873, Bogotä ]814, Paris 1875, Briissel och Philadelphia 1876
samt Paris 1878.

Amykos for toiletten, ett utmärkt medel för hudens och tändernas bevarande.
för hud- och halsåkommor. sårnader; borttoqer iifce« de obehagliga verkningarna aj
ar'm- och fotsvett, när man dermed tvättar sig 3 a 4 gånger i veckan; väl bepröfvadt
medel för hudlöshet hos späda barn, i det att tvättvattnet dermed blandas.

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

Bland de många. omdömen och intyg, som bestyrka Am.ykosens förtr1i.:tI1iga egenskaper och verk.
ningar, inskränka vi oss att här nedan anföra de vitsordanden, som gifvits af tvenne celebre läkare,
J. LISTER, Chlrnrgle Professor I Edlnburg, och C. B. MESTERTON, Cbirurgle Professor I Upsala, _
LISTER, uppfinnaren af de antiseptiska förhållandena - hvilken storartade uppfinning tnsentalaf
mennlskor hafva att tacka för sitt lif - Iofordae mycket Henrik Gahns Amykos (se Tidskriften
»Lancet» 1875) och' framhåller dess stora företräde framför andra antiseptiska mcdel, i dct den utöf.
var hijgst obetydlig retning å slemhinnorna och följaktligen eger en mycket mild verkan, på samma
gång den I svåra fan kraftigt Ingriper. - Professor MESTERTONS Intyg, glfvet den 27 April 1876,
lyder sålunda: »Efter ytterligare flera års erfarenhet, såväl från den Chirurgiska kliniken härstädes,
som från enskild praxis, af Henrik Gahns s. k. Amykos såsom yttre antiseptiskt särmedel, kan jag
endast pr, det fullkomligaste bekräfta det yttrande, jag den 21 Januari 1871 afgaf. Amykosen )lar
fortfarande visat sig såsom ett utmärkt desinficierande, förruttnelse och svåra accidenser förekommande
sårmedel, utan de obehagliga biverkningar, som åtfölja andra antiseptica, såsom Carbol och Salicyl-
syra, och bar enligt min erfarenhet häruti ett bestämdt företräde framför dessa, då det, långt ifrån
"tt hindra eller förlångsamma grannlationsbildnlngen och sårläkningen, tvärtom IIfvar den förra och
kraftigt befordrar den senare, om den nämligen användes enligt den af mig den 21 Januari 1871angifna
methoden. Jag bör dock anmärka, att Amykosen, vid fortsatta försök, Icke visat sig ega den läkawle
verkan vid de ph egentliga vegetabiliska parasiter beroende hudsjukdomarne (Favns, Herpes tonsurans),
som man i början tyckte sig hafva anledning att antaga. Mitt slutomdöme om Amykoscn är, att den
såsom antiseptiskt medel vid sårbehandlingen är fullt nt jemförlig med öfriga, på senare tider för-
slikta medel, samt att den såsom sårläkan de framför dem har ett bestämdt företräde, Upsala den
27 Aprll 1876, C. B. MESTERTON, Professor I Chirurgi och Obstetrik vid Universitetet I Upsala och
Dlrector för Universitetets Chlrnrgiska och Obstetriska kliniker.»

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 förträffiiga och billiga konserveringsmetod finnes detaljeradt beskrifven.

Som efterapningar af vår Amykos förekomma i handeln, få vi fästa uppmärksam-
heten på, att Henrik Gahns Amykos uteslutande tillverkas af vårt Bolag och att alla
våra jabrikat äro försedda med ofoanstående fabriksmiirke, samt att de eftergjorda
Amykossorterna äro vår Amykos mycket underlägsna i afseende på. beståndsdelames
mängd och beskaffenhet, enligt hvad jemförande analyser lt>gt i dagen.

Till salu hos de fieste Handlande och Apotekare.
I parti hos Bolagets agenter i Stockholm, Herrar J. A, Grape & 0.'0,Prestgatan 14.

SMFVBE
Textruta
Denna text är ocr-tolkad. Detinnebär att du kan söka i dokumentet.Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Texten du ser är alltid likadan som i boken den kommer från.
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Profl.ager
från

I samma lokal som vårt kontor, Lilla Nygatan N:r 14,
l trappa upp, hafva vi anordnat ett fullständigt Proflager af

y~ra tillverkningar för att dermed tillhandagå köpmän vid
",l"

uppgörelser af roqvisitioner, samt stält detsamma i telefonisk
, '

"förbindelse med vår fabrik.
Ii, ~

::.,','Priskuranter tillhandahållas eller post-
" '~r ~

'försändas Herrar Handlande kostnadsfritt.

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

• ~ l" " "

.' ~n:7.<

AKllfBOlAGfl GUSTAfSBfRGS fABRIKS INTRfSSENTER,'
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N. Hennings &(J:o
Trävaru -Affär.

Brädgård: Barnhusgatan 8
(vid Norra Bantorget).

Bell-Telefon N:o 1166. Allmänna Telefon N:o 52 68.

Kontor; Kungsgatan 24.
Lager af

Örbyhus Angsågs
välkända tillverkning af

HyfJ.adt golfträ af oflot.tadt och ångtorkadt malar-
trä, furu eller gran, fogadt eller spåntadt;

HyfJ.ade och spåntade bräder med eller utan
kelning;

Foder# Socklar # Panel och List;
Karmträ# Poster# Lotsholz och Bågtrit.
Torra Snickarbräder, Lådbräder. ohyflad Plank, Björk-

plank, Rutstaket, Reglar och Läkt m, m.

Försälja Grafversfors Stenhuggeris & Sliperis bear-
betningar af Granit och Marmor, såsom Polerade
Pelare och Sågade Skifvor, såväl polerade som slipade m. m.
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" P, ·HERZOG'S

Angbokbinderi,
Stockholm,

54 Malmskilnadsgatan 54.

Telefonnummm" 81$1$ och 44 90.

1873Pl'isbelönt i Wien 1873.

Emottager
till utförande allt hvad till yrket kan hänföras..

Elegant arbete, biUigt pris och snabb expedition.

Protver finnas till påseende!

54 .Malmskilnadsgatan . 54.'

. T,etefonn·umme1'.81$5 och 44 90.
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Största och mest sorterade lager af
goda och väljusterade

Regulatorer
och

Fickur,
Pendyler, Skeppsur, Gökur, Väckareur med flera
sorter. Urkedjor, Urnycklar, Berlocker, Medal-.
Jonger m. m.

.Billigaste priser hos

'-W-ilhelm Heike.
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;G,ustafsbergs Fabriks Magasin,'
13 Mälaretorget 13.;

! \ /

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

Bordservlser, stort, välsorteradt 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.
;M.ajolika, Bord, Vaser, Korgar, Fruktserviser, Piedestaler m. m.,
samt alla artiklar i Porslin, Parian och Majolika, som enligtpris-

kuranten tillverkas vid Gustafsbergs Fabrik. . i..

---I~--'-~-------
: '

J. Alf. Björlin-I,
13 Mälaretorget 13. .

G~ W~ 101m q 'il.\,
'Kungl. Hof-Skomakare,

II Lilla Vattugatan II,
. -"',

får vördsamt rekommendera sig hos respektive herrskaper
till mottagande af beställningar å alla sorters finare Herr-
och Dame-Skoarbeten af prima qvalitet. Afven tillverkas
fysiologiskaeskodon och för öfrigt till huru som helst växta

, fötter; allt till moderata priser.
('4)bs.- Mina skodon kännas behagliga och trötta ej foten

-( j :: Gamla skodon mottagas till reparation.



J.. E. ÅKERBERG & HELLSTROM,
Koppar-, Messings- och Metallhandlare,

fårsälja i parti och minut

Messings-Man ufaktur-Artiklar,
Ljusstakar, Kaffekannor, Kranar, Mortlar,

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

Antimonium regulus,
Bobbits- Metall,
Bly i tackor, En.qelskt,
Blyplåt,
Blyröl',
B01'ax,
Bult,
Fosfor, Bronee-;
Fosfor, Tenn-,
Flintpapper ,

Glas-poler-papper,
Jerm'ör,
Jerntråd,
Jernduk,
KajJepannsklo ivar ~
Koppar, garad,
J<.opparplåt,
Kopparbottnar ,
Koppar-nagel,
Koppa1Tö1',

Koppartråd,
Kopparnitar.
Kopparspik,
Knappnålar, GUSU1nS,
Messingsplåt,
Me8singsskost~lt,
Jfessings1'ö1',
iVessin,qsduk,
Messin.qstl'åd,
Nickel,



MessingsskrtlJfvar,
Metallplåt,
Mbnja,
Nys,ilJverplåi,
Nysilfvertråd, .~
Pinsbacksplåt od/' Tväd,
Qvicksilfvei' ,
Rin,qklockor,

8almia!J,
Saltsyra,
Skeppsförhydnin,qsplåt,
Spik, m. m.,
Slaglod,
Smerqel,
8'fner'gelduk,
Smergelpappel',

Tenn, Engelskt, i tf1tGkOl',
Tenn, Banca, i tackor,
Tenn, En.qelskt, i st.ÖJnger,
Zink, i tackor,
Zinkplåt,
Zinkspik,
Zinkt1'åd,
ÅskledarlirlO1' af koppar., ..

Gasolin-Lampor ooh Ly~tor.
Kilogram-Taffel- & Decimal-Vågar samt Vågbalanser, ,

Stativ-, Hand-, Silkes- och Spanmåls-Vågar, Vigter af Jern och' Messing.
Kranar, Koppar- och Messingstuber för Ängmaskiner, samt Delta Metall.

Vid partihandel lemnas rabatt.

:i'elegrajad're88 :
lkerberg-Hellström,

Stockholm.

- Kontor:
20 Stora Nygatan 20.·

Bell.Telefon 128. Allm. Telefon 8080.

Försäljningsbodar :

',20 .~tora' Nygatan &; Regeringsgatan 63.
BeU-Telefon 128. Bell·Telefon 128.

Allm. Telefon 8080. . Allm, Te!efon' 4!l49.

l'elcg'ra!a,dl'd83 :
.lkerberg-Hellström,

Stockholm.



c. F.
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Dufva,
Drottninggatan 41,

försäljer till billiga priser:

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

Eau de Cologn.e,
Essencer, Hårsvärter. Vinsenap,

m. m., m. m.

C. F.
41

Dufva,
Drottninggatan 41.
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,

"Herrar, Tegelbruksegare!
Bingugnsarbeten

ut~Öl·as.efter sednast förbättrad konstruktion samt
tillhandahållas Ritningar och utöfvas tillsyn till
byggnadsarbetet under dess gång.

Äfven andra Eldstäder och Byggnadsar-
beten utföras omsorgsfullt.

A. Johansson,
Brahegatan N:o 44, 2 tro upp.

F.KAEDING',
Kungl. Hof- Skräddare.

8 Norra Smedjegatan 8,

~ Stioc-khoIIll,

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.
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Å

J. W. HOLMS
BOKTRYCKERI,

STOCKHOLM,

54 Malmskilnadsgatan 54~

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
BOKTRYCKERI,

STOCKHOLM,

54 Malmskilnadsgatan 54.



G. L.J ACOBY,
Kirurgisk. Instrumentmakare,

4:8 Regeringsgatan 4:8.

Första priset: Stora Sil/vet'medaljen, Stockholm 1886:
\

..
Andra priset: Mindre Sil/vet'medaljen,

.' Stockholm 1886.

För/ät'digar och håller ständigt lager af alla slags ortopediska bandqgel"och
,., -.'. kirurgiska instrt~mente,', såsom:

Bandager för snedhet, plattfot, krökta Diapparater,
ben och klumpfot, Hörsellurar,

Brickband, Inhallationsapparater,
Liggdynor, Kathetrar,
Maggördlar, Koppillst~umenter,
Resorstrumpor, Knifvar,
Suspensoirer, Respiratörer,
Triben och kryckor, Saxar,
Urinreservoirer, Sprutor.
Bröstglas,

Tennsprutor, Glassprutor. Slangsprutor, Pumpsprutor, flera slag; 'Injections-
sprutor, flera modeller m. m.

Specialitet: Bandage.
Post- och Telegrafadress endast: G. L. JA COBY, Stockholm.

Reparationer utföras skyndsamt,
Telefonnummer 49 39.

Sil/vet'medalj, Antwerpen 1885 ..
. "
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Bot mot ömma rötter och kartnaglar

•

å fingrar finnes i S. Hagerlöfs Subversiv för liktor-.
nar, kylknölar, kart- och inväxta naglar å l kr. å l: DO
pr större burk, med anvisning och aftryck af en mängel
till S. Hagerlöf gifna intyg, deraf flera äro utfärdade
1-3 år efter att intygsgifvarne befriat sig från ända

, till 40 il 50 år gamla dylika åkommor, hvilket till fullo
torde visa, att de flesta af ofvan nämda åkommor kunna med detta medel fullkom-
ligt borttagas. Dessutom kan lemnas anvisning på många muntliga rekommendationer,
deraf äfven af framstående Hrr Läkare och Kirurger, som dels sjelfva använd~ Sub-
versivet och dels sett flera personer använda det samma, äfven å kartnaglar a flng.
rar, med i allo gynsamt, resultat.

'lUra" rk I Som menniskor ofta höras klaga öfver ömma fötter och liktornar~'.L . 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, rör att garantera att så väl intygsgifvarne som flera af härvarande
tidningar icke utan fullt skäl rekommenderat ofvan närrida Subversiv, 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, användt enligt anvisningen, icke kan upplösa
Ilktornar, inväxta naglar och kartnaglar, Femhundra (500) kronor af säljaren i
nr 10 Klara Vestra Kyrkogata.

Mottagningstid för behandling af och råd för dylika åkommor söckendagar kl.
1/29-1123. OBS. Särskildt mottagningsrum för Damer.

Order till S. Hagerlöf, Stockholm, utföras mot postförskott eVe r efterkraf,
men endast å l: 50:s burkar, då mindre än 2ö st. burkar reqvireras. Aterförsäljare
erhålla god rabatt.

Se här rekommendationer för S. Hagerlöfs Subversiv af följande tidningar:
»S. Hagerlöfs Subversiv för liktornar, inväxta naglar och kartnaglar med flera

dylika obehagligheter har länge och mycket annonserats i denna och andra tidningar.
Redaktionen har från flera olika håll, af läkare och patienter, erfarit att Hr Hagerlöfs
Subversiv verkligen håller hvad annonserna utlofva, hvadan det är oss ett nöje att
fästa den i fingrar och tår lidande allmänhetens uppmärksamhet på det samrna.»

(Dagens Nyheter.)
»Bot mot kartnaglar m. m. är uppfunnen af Hr S. Hagerlöf, och läkemedlet

har fått namn af Subversiv. Hvad vi kunna om detta medel intyga är, att en Flicka,
som, besvärad af flere fula kartnaglar på ena handen, af Hr Hagerlöf för några må-
nader 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 utro-
tande af annat ondt än kartnaglar synes af en annons på annat ställe i dagens nummer.
Vi fästa gerna uppmärksamheten vid sådant som detta, hvaraf menniskor kunna hafva
nytta, men icke någon skada, hetst åtskillige läkare för oss uppgifvits vilja lemna
muntliga vitsord om läkemedlets ändamålsenlighet.» (Nya Dagligt Allehanda.)

»Bot mot kartnaglar m. m. Ett sådant botemedel lär vara uppfunnet af Hr
S. Hagerlöf. Då vi hört många fördelaktiga omdömen om detta botemedel, som er-
hållit namnet Subversiv, vilja vi för allmänhetens skull gerna fästa uppmärksam-
heten på det samma, helst åtskillige läkare för oss nppgifvits vilja lemna munt-
liga vitsord om läkemedlets ändamålsenlighet. Vi hänvisa till annonsen å annat
ställe i tidningen.» (Aftonbladet.)

Se här ett transumt af annonsen, till hvilken Aftonbladet enligt ofvan hänvisar;
Undertecknade, som användt S. Hagerlöfs llSubversiv för Liktornar», hafva

funnit det samma verksamt för åkommor äfven af svåraste 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 det
samma det ringaste skadligt inverkat på det friska skinnet, hvarför vi rekommendera
J>Subversivetll för hvar och en, som kan behöfva använda det samma. Dessutom
kunna vi nämna, att S. Hagerlöf på ett praktiskt sätt tillhandagår med afskalning af
de upplösta hårdnaderna. Stockholm och Aftonbladets tryckeri den 18 Sept. 1879•
.il"lIl Weiss. W, L. Sjösten. C, O. F'redl1md. Gf/staf DahllJM'g.Th, Byström. G. Fredluna..



- 81-

Karta och GaxensKalkbruk,
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:eallmänna
Landtbruksmötot LStockholm prisbelönta.

, Denna kalksten (kolsyrad kalk) är enligt analysen
alldeles fri från Svafvelkis och andra oarter.· Så-
som en' af de renaste kalkstenssorterär densamma
särdeles att rekommendera till limbeskickning vid tack-
jernsblåsning och vid hvitbetssockerfabrikation. Analys
af ,kalkstenen och intyg om kalkens utmärkta' egenskaper

·kunlJa presteras. .
,"~ : Bruken ega. ångbåt och pråmar, så att varan kim
seglationstiden lemnas vid såväl Mälarens som Saltsjöns
stränder. "Från bruket vid Liljeholmen levereras, kalk
(äfven Gotlands) vid de flesta jernvägsstationer i riket.

J

" För öfrigt finnes såväl i Stockholm som vid Lilje-
helmen ständigt lager af släckt och osläckt kalk. Reqvisi-

, tiener emottagas och upplysningar lenmas såväl skrift-
liga som muntliga, på brukens Kontor i Stockholm,Små-
landsgatan N:o 14.
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Hvarför bränna Gas på dagen?

E. A. Nordströms

Patenterade Dags- Ljus-ReDektorer
upplysa de mörkaste kontor, butiker, fabrikslokaler, magasin, trapp-

uppgångar etc. på ett fullständigt sätt.
Isynnerhet äro de af största vipt för sådana lokaler, der färger å

profver och varor maste vid dagsljus bedömas.
De tjena dessutom som dekorativa, i ögonen fallande skyltar.

Experiment verkställas kostnadsfritt.
Beställningar emottagas endast å Kontoret:

27 Jakobsbergsgatan .27.
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J~A~V~LIIDKAISSOIS
"Bokundert- och Portföljfabrik

Stockholm,
25 Malmskilnadsgatan 25,

emottager

Partiarbeten, såväl de enklaste band, som finaste praktband.

Bindning af alla slags räkenskapsböcker samt linieringar.

Uppfodrar och fernissar kartor, planscher m. m.

Perforering af vexlar, qvittenser, ångbåtsbiljetter m. m.

Förfårdigar kartonger och askar.

» permar till vin- och matsedlar.

Monterar skrifbord m. m.

Välgjordt arbete, skyndsamhet och billiga priser utlofvas.

Arbetet afhemtas, då derom pr lokalpost eller telefon
underrättas. Bell-Telefon N:o892. Allm. N:o5830 .

. 3m.Am Vm LDlfDMAlSSOIS
BOKBINDERI· OCH PORTFÖLJFABRIK

Stockhol:tn,

25 Malmskilnadsgatan 25.
3
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Nya Stenhuggeriet
.vid Annero i Haga, "

(midtför Nya Kyrkogårdsgrindarna).

N~c f5 8~c:l"~LQ,~4~T&~eD N~c SI!!l

rekommenderar ett .rikt lager af grafvårdar,
frisar och grafl iggare, allt af granit, slipade
i olika ritningar och färger, samt svarta sten-
sorter, stenars renoverande och inskrip-
tioners inhuggande och förgyllning utföras
väl, fort och billigt.

Fri transport och uppsättning.
Crafvars torfläggning, planteringar

och underhåll verkställas fortfarande,
af •

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

Högbergs' bod, Norrtulfsgatan N:o 5.

Allmänna Telefon N:o"4384.
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REINH. V. RAMSTED'T. J-:rs
Försäljning

i minut till fabrikspris uti

KlidlsbcdlD~
hörnet af Storkyrkobrinken och Vesterlånggatan,

samt i parti af

Drags Aktiebolags i Norrköping
, Yllefabrikater

och

Jonsereds Fabrikers Aktiebolags
bomulls maskinremmar -

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

Telefon till boden: Allmänna N:r 2509. ',

Telefon till kontoret: Bell N:r 308, Allmänna 8117.
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f~ 4~Risaeks
KOllst· 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 behöt"va ej sönderspritttas.

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

tygerna ett vackert och nytt utseende.

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

Kornhamnstorg 61.
Fabrik och Mottagning: Grefthuregatan 30 a.

Order ifrån Landsorten expedieras skyndsamt.
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Iriqul SJöbugh,
.....Dam-Fris er- Salong.

I Etablerad 1869.

Förfärdigar alla slags

Fruntimmershårarbeten.
Obs! Gammalt hår mottages till f'årgning efter ny

metod, af mig personligen i utlandet Inhemtad,
N:o 3 Norrmalmsgatan N:o 3.

Obs! I hörnet af Mäster-Samuelsgatan.

Allm. Telefon N:o 70 18.

Etablerad 1868. Etablerad 1868.

Blomsterfabrikant,
7 Hamngatan 7,
rekommenderar sitt stora,

rikhaltiga lager af alla slags
förarbetade

Artificiella Blommor
för damtoiletten, buketter och
växter till vaser och bords-
prydnader samt dekorerande ~

af festlokaler ombesörj es
smakfullt och billigt. ~

Kransar & Buketter
till begrafningar, i stort ur-

val till fabrikspris.

Obs. Reparationer verkställas skyndsamt och billigt.
Allt till låga, men bestämda prise1'.

Vid partihandel stor rabatt.
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) (

~24 MÄSTERSAMUELSGATAN24~

utför Plåtslageriarbeten, Taktäckningar med koppar,
skiffer, zink samt galvaniserad och svart plåt.

Spis- och Kaminrör, Röksugare, Takstrykningar och
Reparationer m, m.

Förfärdigar alla sorters Bleck-, Koppar-, Zink- och Mes-
singsarbeten, samt all slags Metalltryckning.

Rustningar m. fl. arbeten för teatrar, Skylt-, Gatu- och
Jernvägssignal-Lyktor, Lampor, Foteqenkdk och

Kukkärl m. m.

Förtenning med rent Engelskt tenn alla dagar.

OBS. Beställningar från landsorten emottagas.

24 Mäster-Samuelsgatan 24.



.~ 39-
\

Sundborgs .

Antiqvitetshandel,·
Drottninggatan N:o 5,

in på gården I tro upp. .

(Etablerad 1859.)

Försäljer och uppköpert.

Antika Bronser, Möbler,·
Porsliner, Nipper, Miniaturer,

Ur, Ljuskronor,
med flere Antika saker.
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Uti
Konst- och Naturaliehandeln,

24:c Grefturegatan 24:c,
Uppstoppas

FOGLAII och DÄGGDJUR
Konstnärligt men billigt.

Fullständiga fogelsamlingar för skolor.
~ Skjutna, sällsynta exemplar uppköpas.

Köttet af matnyttiga arter återfås genast.

JOHN SUNDBERG,
Honservator,

Pristagare vid ornitologisk utställning. Wien 1883.

Kontor och Verkstad:

Stockholm, Hamngatan 'N:o 6.
Verkställer uppsättningar och reparationer af Ångmaskiner, Axel-

ledningar, Snällpressar, LokomobiImaskiner och Tröskverk, samt
förfärdigar: Excenterpressar och gröfre Saxar för jern och plåt. Jern-
sängar 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 48 29.
Post- $G Telegrafadress: Paulus Wenngren, Stockholm.
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K. ST. SÖOERSTRDM.
Bokbindare,

Portfölj-, Fodral och Papp-
arbetare.

Jacobsgatan 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 Broderier och Papparbeten,

inbinder Böcker i alla slags band,
verkställer alla sorters Linieringar och har Kontors-,
A2:u:lotations- och Kontraböoker samt linierade

:a.ä.kningar
i ständigt lager.

K. ST. SDOERSTRDM.
Jacobsgatan N:o 28.
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w. WIKLUND S METALLFABRIK,
4:2 Gamla Kungsholmsbrogatan 4:2,

STOCKHOLM.

Förfärdigar
med soliditet och [if bästa materiel:

Gas-, Vatten-, Afiopps-, Ång- & Värmeledningar,
Elektriska Ringledningar~

Åskledningar,
Uppvärmnings- & Luftvexlingsapparater,

Tvätt- & Badinrättningar,
Angpannor, Cisterner, Pumpar, Jernspisar, Kaminer,

Bord, Soffor och annat Gjutgods, såväl gröfre som finare,
samt i öfrigt alla slags

Plåt-, Smides- & Metallarbeten.
Försäljer

från lager till billigaste pris:
Smidda och gjutna

Jernrör, Rördeiar, Kranar
och alla öfriga artiklar för gas, vatten och ånga,

Stenrör och Rörbrunnar, .
samt all annan materiel för afioppsledning,

Vattenkastare, Brandposter, Afstängningsventiler, Brandhufvud,
Strålrör, Slangar,

Gaskronor, Tak· &: Viiggm"mar,
Kupor, Brännare, Ringledningsmateriel, Kakelugnssmide,

Dörrhandtag & Dörrfjedrar,
Kl ä d- & Ha.t th än gar e, Spottlådor,

Paraply, Tändsticks- & Eldställ, m. m. m. m.
Ritningar och kostnadsförslager upprättas på anmodan.

Priskuranter sändas på begäran och förfrågningar besvaras omgåen de.
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Uti

P. A~ E:nL DB E R G S. .

Bok- och Pappershandel,
11· Regeringsgatan 11,

finnes ständigt lager af

Sockerbagare-etiketter ·
Finare Bonbons- och KaramellOIllslag; Smällare och
Rebus; Begrafnings-etiketter; Deviser, TyllbionlInor,
Blombladi· Guld- och Silt'verpapper, pressadt och slätt;
Kulört G anspapper, Silkespapper; Guldbårder, samt
ett stort parti Fantasipapper med guld- och silfvertryck,
äfvensom Ordinära tyska och svenska karamell-etiketter,

m. m. Stort sortiment af Glanstaflor och Reliefs
till billigaste prise»:.

Uti

~~ A~ KV~~'1Sm:RaS
Bok., ]Iusik· ocb Pappersllandel,

Regeringsgatan N:o 11,
emottagas beställningar å

äfvensom

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

att bese.
Beställningar å Visitkort utfdras, om så önskas,

under loppet af' en dag.
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Uti

P. A. HULD BERGS
BOKHANDEL,

Regeringsgatan 11.
finnes lager af

Skolböcker,
Förskrifter, Kartböcker, Kartor, Rit-

och SkrifInaterialier In. In.
Beställningar å Visit-, Adress- och Begrafningskort

ntf"öras skyndsamt.

Stämpling å Postpapper och Kuverter verkställes.

Uti
P. A. HULDBERGS

Pappershandel,
Regeringsgatan 11.

finnes ständigt lager af

KONTO:RS:aÖCKZ:R,
linierade eller olinierade, olika formater, hvarå äfven beställningar

emottagas.

Skrifpapper, Postpapper, Knverter.

linierade och olinierade, svenska samt engelska Annotationsböcker,
Kontraböcker, linierade Räkningar, Agendas, Vexelblanketter och

Fraktsedlar.

Derjemte lager af

KOPIZ:aÖCKZ:R,
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D:r Hartung's

KINABARK-OLJA
till konserverande och rörskönande af hårväxten.

Denna olja består af ett afkok på den finaste Kinabark
med en tillsats af etheriska oljor och balsamiska medel. Den
verkar myckettvälgörsude på håret och' Itå1jästet, emedan den
gör dem smidiga och bevarar dem för uttorkning. D:r Har-
tung's Kinabark-olja kan derför med fördel användas hufvud-
sakligen äfven på den hårväxt, som ännu befinner sig i normalt
ocli sundt tillstånd, emedan den ånyo lifvar hårväxten o<,:h
bevarar den från ett plötsligt eller successivt sjunkande. At

karlens 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:1' Hartung's Kinabark-olja försäljes a 1 krona pr flaska hos

C. F. Dufva, P. Å. Huldberg,
Drottninggatan 41. Begef'ingsgatan 11.

D:r Hartung's

ÖRTPOMADA
till återväckande och stärkande af hårväxten.'

Denna Örtpomada består af en sammansättning af retande, nä-
rande safter och väwtingredienser. De arter, som dertill användas,
äro vårväil1ter, som, förstärkta genom välkända extrakter och ntvalda
rötter, meddela organismen sin friska kraft. Bruket af denna ört-
pomada är förenadt med de möjligast säkra följder, ty den Hfvar
ocb stärker på ett så underbart sätt hårrötterna, att till och med
de sista ännu döende lifsgnistorna och lefnadsfröna i dem åny.? lif-
vas, stärka.~ och bringas tUl ny verksamhet. n:r Hartung's Ortpo-
mada förhindrar hårets affallande, förbleknande och förtidiga grå-

nande, emedan den meddelar åt huden en ny, stärkande, välgörande substans och nä-
rer hårrötterna på det kraftigaste sätt.

Försäljes å l krona pr stycke hos

C. F. Dufva, P. A. Huldberg,
Drottninggatan 41. Begef'ingsgatan 11.

D:r Suin de .Boute~ards

A r o m a t is k a T a n d p a s t &.
'Säljes a 65 öre paketet hos
a. F. Dufva,

Drottuinggatan 41.
P. A Huldberg,

Regeringsgatan 11.



Till salu uti alla böklådor i -rfket :

C. M. EKBOHRNS ORDBOK#
I Tredje upplagan:

l .Förklaringar öfver

i40,OOO Irä·mmande Ord och ·Namn m. m.
ii Svenska språket, tillika med deras härledning och uttal.

En handbok för alla samhällsklasser.
Arbetet upptager och förklarar:. •

1) Större delen af de i det nuvarande samtalespråket förekommande
I främmande ord jemte deras härle(lning, uttal och betydelse. ,
2) De flesta i Sverige brukliga dopnamn, äfvensom en mängd sådana,

hvilka förekomma annorstädes i Europa, tillika med deras härled-
ning och betydelse.

3) De ord, tekniska termer och benämningar, hvilka allmännast före-
'.komma ihandelsspråk, juridisk stil, musik, medicin, farmaci
och många andra vetenskapsgrenar.

4) Namnen på de i Sverige vanligen använda helsovatten; alla mera
kända svenska mineralkällor. äfvensom de flesta af Tysklands och
många af Frankrikes, Osterrikes m. fl. länders vigtigare helsokällor.

5) De flesta inom' de bildande konsternas, särskildt inom de"olika
byggnadsstilarne, förekommande främmande uttryck och benäm-
ningar. .

6) En myckenhef sådana ord och benämningar, som förekomma inom
de naturhistoriska, kemiska, tekniska, anatomiska, merkantila,
matematiska, ,fysiska, estetiska, kalendariska och ekonomiska
områdena. ,

: 7) De inom de nordiska, romerska och grekiska mytologierna all-
männast förekommande namn på gudar, gudi.nnor, religionsbruk
m. m., äfvensorn en mängd notiser om andra folks religiösa för-
hållanden.

8) Många upplysningar af intresse i nordisk fornkunskap och forn-
nordisk geografi. -

I 9) En män~? ..u~plysningar, .som röra k~~ne~onie~. af var~.r,de.rashe~-
. land, foradhng, beredumgs- och forfarmgssatt, anvandmng, for-

falskningar m. m. d., hvarigenom vigtiga och tillförlitliga bidrag
lemnas till ett varulexikon. Arbetet bör sålunda, i detta hän-
seende, kunna blifva af mycken nytta vid inköp af vissa utländska
varor, äfvensorn vid tullbehandling af desamma.

Boken, innehållande 1,544 sidor, kostar häftad 10 kronor, bunden
2:ne vackra band 12 kronor.

'.••• Såsom en nyttig och snart nog ournbiirlig bokför familjen
och hemmet torde arbetet lätt bana sig väg till alla samhälls-
klasser.



MANNHHIMHR F~RSÄKRINGSB01AG
I MANNHEIM

Kapital Elfva och en half Millioner Riksmar.
afslutar genom undertecknad, Bolagets Generalagent,

af alla förekommande slag jemte

Försä.kringar under transport till lan
samt assurerar specielt:

Värdeförsändelser, Resgods
och Protlager under transpor~

(äjven emot eld/ara och inbrottsstöld)

äfvensom

Kreaturstransporter
allt till billigaste premier och på liberala vilkor.

Bolagets Bankirer i Stockholm:

Aktie b olaget Stockholms Handels bank.
Medagenter antagas.

Earl Hauffznan,
Kontor: Skeppsbron & Drakens gränd (hörnet a1

(jsterlånggatan 2";).

BellteIef. 389. AlIm. 2400.



Reg'ister
ifyer de i adresskalendern upptagna annonser.

Sld,
Advokatbyrå, Immanuel Sellins 7.
Advokatbyrå, J. W. Röhmans 6.
Andersson, U. G., Smö r-, Ost- och Kötthandel 12.
Algren, Tönnes, Jnternationela upplysningshyrån 8.
Antiqvitetshandel, Sundborgs 39.
Artificiella blommor, Th. Schiött 37.
Aseptin-, Amykos-, Aktiebolag, Henrik Gahns 18.
Ayalas, champagne, agent: A. Uddenberg 17.
Badhuset, Stora, i Stockholm Il.
Bandager och bråckband, hvarest desamma erhållas 29.
Beck, F. & Son, Bokbinderi. 13.
Becklins, O., patenterade elite-pornada, elite-tand-elixir 12.
Bjö rklund, Lundbeck & C:o Tapetfab rik 14.
Björling, J. Alfr., Gustafsbergs po rslinsfabriks minutförsäljning .•............................... 2fl.
Bleck- och Plåtslageribolag, Stockholms nya 38.
Blomste r fabrikant, Th. Schiött 37.
Bokbinderiarbeten förfärdigas af Beck & Son 13.

P. Herzog............................................................. 21.
» J. A. V. Lindmansson 33.

K. S. Söderström 41.
Bokhandel, P. A. Huldbe rgs 43.
Boktryckeri, J. W. Holms, 28.
Brand- och Lifförsäkrings-åktiebolaget Svea; framför titelbladet.
Byggnadsarbeten utföras af A. Johansson 27.
Byggnadsmaterialier, hvarest dylika försäljas; före titelbladet, se Ligna.
Cedergren s, F. G., Stenkolsaffär 14.
Cigarr-Import-Aktiebolaget: å sista permen
Dags-Ljns-Reflektorer, E. A. Nordströms 3?
Dahlqvist, C. E., Läder- och Skinnvaruhandel 16.
Dam-Friser-Salong, E riqne Sjöberghs 37.
Drags Aktiebolags yllefabrikater, hvarest de försäljas 35.
Dnfva, C. F., Kemisk fabrikör 26.
Eau de Cologne, tillverkning deraf 26.
Ekbohrns ordbok; i slutet af boken.
Elite-pomada och elite-tand·elixir, försäljning deraf ..•............................................. 12.
Express, Svenska, -aktiebolaget i Göteborg; före titelhladet.
Faner- och trähandel, före titelbladet.
Peglar uppstoppas af. ................................................................................•........ 40.
Fmntimmers-hårarbeteu, hvarest dylika försäljas .............................................•........ 37.
Färgfabrik, Klint, Bernhardt & K:ni; framför titelbladet.
Försäkringsbolaget Mannheimer, agent Karl Hanffman; i slutet af boken närmast permen.
Gahns, Henrik, Aseptin-, Amykos- 18.
Gasoljclampor och lyktor, hva rest desamma säljas 24, 25.
Gas-, vatten- och afloppsledningar m. m. verkställas af P. Wenngren 40.
Grafvårdar och grafvars torfläggning, hvarest de ombesörjas 34.
Guilletmots, Louis, Tändstickor ... 0.00.0 ••••• 0_0.0.00.0 •••••• 0.0 ••••••••••••••••• 0'0 •••• o •• 0'0 •••••• ••• ••• g.
Gnstafsbergs porslinsfabrik, Proflager 19.
Gustatsbergs porslinsfabriks miuutförsäljning: J. Alfr. Björling 23.
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sie.
Hagerlöf, S., Behandling af ömma fötter 30.
Heike, W., Urmakare och Urhandlande 22.
Hellberg, Carl V., Juridisk affärsbyri; f.
Hennings & C:o Trävaruaffär .':.: 20.
Herzogs, P., Bokbinderi 21.
Hollenius, J. F., Juridisk affärsbyrå 5.
Holms, J. W., Boktryckeri ,. 28.
Holmqvist, G. W., Kungl. Hofskomakare 23 ..
Huldbergs, P. A., Pappershandel 43.
Inkaeserlnger m. m. utföras f, 5, 7,9'
Inkasso- och Juridisk affärabyrå, Axel Liljeströrns 9·
Internationela Upplysningsbyrån, Tönnes Algrcn 8·
Jacoby, G. L., Kirurgisk instrumentmakare 29.
Johansson, A., utför byggnads- och ringugnsarbeten 27.
Juridisk Affårsbyrå, Carl V. Hellberg : 4.

» » Joh. Fr. Hollenius 5.
Juridiska uppdrag utföras af Hollenius , Joh, Fr 5;

emottagas af Hellberg, Carl V f.
» » af Nycander och Fahlcrantz 8.

» » af Röhman. J. \V 6.
» af Sellin, Immannel •.................................................... 7.

Kaeding, F., Kungl. Hofskräddare ................................•..................................... 27.
Kakelngnsfabrik, C. A. Petterson & C:o; före titelbladet.
Kalkbruk, Karta och Oaxen, dess kontor 31
Kemiska fabrikatet, C. F. Dufvas 26
Kiuabarkolja, Hartungs, hvarest densamma försäljes 45.
Kirnrgisk instrumentmakare, Jacoby 29.
Klint, Bernhardt & K:nis färgfabrik; före titelbladet.
Klädesförsäljning, Drags aktiebolags i Norrköping 35.
Konst- och Skönfärgeri och Kemisk Tvättanstalt ............................•......................... 36.
Konst- och Naturaliehandel. J, Sundberg 40.
Kontors- och Kopieböcker, hvarest de försäljas 44.
Lacave y C:a, Vinhandlare 15.
Ladngårdslands Mediko-Mekaniska Institut........................ 3.
Lessebo Bruks Kommissionär 32.
Lifförsäkringsbolaget New-York; framför titelbladet.
Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule; å första permen.
Ligna Nya Snickeri-Aktiebolag, framför titelbladet.
Liktornar, kylknölar, ömma fötter, hvarest desamma botas 30.
Liljeström, Axel, Inkasso- och Juridisk Affärsbyrå 9.
Lind, J., Pappershandel, kontor 32.
Lindmansson, J. A. V., Bokbinderi- och Portföljfabrik 33.
Liniering samt Kontorsböcker verkställas hos Engstrand 16.
Läder- och Skinnvaruhandel, Carl Edv. Dahlqvists 16.
Mannheimer Försäkringsbolag, agent Karl Hauffman, i slutet af boken närmast permen.
Massagebehandling verkställes å Stora Badhuset 11.
Mediko-Mekaniska Institutet, Ladngårdslauds............................................................ 3.
Mekanisk verkstad, P. Wenngrens ·40.
Mesalngs-skostift och Klackspik, hvarest dylika erhållas 2f, 25.
Messings-, Koppar- och Metallhandlare 24, 25.
Metallfabrik, Wiklunds ...................................•................................................... 42.
Minuthandelsföreningens Pensionskassa 10.
New-York, Lifförsäkringsbolaz , framför titelbladet.
Nordström, E. A., Patenterade Dags-Ljus-Reflektorer 32.
Notarialkontor, Tönnes Algren... .. 8.
Nyeander & Fahlcrantz, Privat jurister 8.
Pensionskassa, Minutbandelsföreningens 10.
Petterson, C. A. & K., Kakelugnsfabrik ; före titelbladet.
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Plsak-, Bräder- och Fanårhandel ; före titelbladet.
Portföljarbeten m. m. F. Beck & Son ......•..•......................................................... 13.

» . 'l{erzog; ·P '; 21.
» Lindmansson, J. A. V 33.
» Söderström, K. S il.

Privatjnrister Nycander och Fahlcrantz 8.
Ramstedts, R. W., Klädesförsäljning ..................................................................•.. 35.
Repgodsvaror, Läder- och Skinnvaror försäljas af C. E. Dahlqvist 16.
Ringugns- och byggnadsarbeten; hvarest de samma ntföras.......................................... 21.
Riaaeks, f. d., Konst- och Skönfårgeri och Kemiska Tvättanstalt. 36.
Rullgardiner, Gardinornamenter, Takrosetter m. m., hvarest dessa erhållas U.
Röhman, J. W., Advokatbyrå 6.
Sandberg & C:o, J. A., Konst- och skönfärgeri m. m •............................................. 36.
Schiött, Th., Blomsterfabrikant 31.
Sellin, Immanuel, Advokatbyrå :..... ......•.............. 1.
Sjöbergh, Erique, Damfrisersalong ......................•................................................ 31.
Skol- och -Kartböcker, hvarest dylika erhållas H.
Skomakare, G. W. Holmqvist .........................................................................•..... 23.
Skrädderietablissement, F. Kaedings 21.
Smör-, Ost- och Kötthandel, C. G. Andersson 12.
Sockerbagerietiketter, hvarest desamma försäljas 43.
Stenhuggeriet vid Annero i Haga 34.
Stenkolsaffår, F. C. Cedergren s 14.
Stockholms Badhus-Åktiebolag ......................................................................•...... 11.
Stockholms nya Bleck- ooh Plåtslageribolag 38.
Stora Badhuset i Stockholm 11.
Sundberg, John, Konst- och Natnraliehandel.. ..................................................•....... iO.
Sundborgs Antiqvitetshandel 39.
Svea, Brand- och Lifförsäkrings·Aktiebolag; framför tit.elbladet.
Svenska Express-Aktiebolaget i Göteborg; före titelbladet.
Söderström, K. S. Bokbindare 41.
Tandpasta, Aromatisk, hvarest densamma försäljes 45.
Tapeter och Bårder af Björklund, Lundbeck & C:os tillverkning H.
Thnle, Lifförsäkringsaktiebolag; å första permen.
Trävaru-affär, N. Hennings & K:i .......................................................................• 20.
Uddenberg, Ang., agent för Ayalas champagne 17.
Urmakare och Urhandlare, W. Heike .........................••.......................................... 22.
Visitkort, beställningar mottagas........................................................................... 43.
Vågar, Vigter och Ml!.lkärl, hurest dylika erhållas 24, 25.
Wenngrens, P., mekaniska verkstad 40.
1;Viklnnds Metallfabrik •..... ...............................................•........... ..•.....• ..•.••....•.. 42.
-4-kerberg, J. E., & Hellström, Koppar-, Mesaings- och Metallhandlande 24, 25.
!ugslg och mekanisk snickerifabrik; före titelbladet.
Ortpomada, hvarest deusamma försäljes 45.

Sid.

---~---




