
Flintpapper ,
111essingsskrt~fvar,
lliJetallplåt,
~Mönja,
Nysilfverplåt,
Nysilfvel'tråd,
JDinsbacksplåt och
Qvicksi1jve1',

Tenn, Engelskt, i tackor,
Tenn, Banca, i tackor,
Tenn, Engelskt, i stänger,
Wiener Putskalk & Olja,
Zink, i tackor,
Zinkplåt,
Zinkspik,
Zinktråd,
Åskledarlinor af koppar.

Basoljs-Lampor och Lyktor.
Kilogram-Taffel- & Decimal-Vågar samt Vågbalanser.

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

Glrafit-:Slyerts af Morgans m. fl.

Salmiac,
Saltsyra,
Skeppsfö rhycl ninqepldi,
Spik, Bult, m. in.,
Slaglod,
Smerqel,
Smergelduk,
Smergelpapper,

''''o'

:l'elegrajadress:
Åkerberg- Hellström,

Stockholm.

Kontor och Lager:
~O Stora Nygatan ~O.

Bell-Telefon 128. Allm. Telefon 8080.

Försäljningsbodar :

20 Stora Nygatan & Regeringsgatan 63.
Bell-Telefon 128. Bell-Telefon 128.

Allm, Telefon 80 80. Allm. Telefon 43 49.

1'elegl'ajad1'f!S8 :
Åkerberg-Hellström,

Stockholm.

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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c. F. Dufva,
41 Drottninggatan 41,·

försäljer till billiga priser:

Aseptin, Blanksmörja,
Hårvax, Märkbläck,
Cbokolade, ColIodin,
Tvål, Lack, Smink, Skrifbläck,

Eau de Cologne,
Esseneer, Hårsvärtor, Vinsenap,

m. m., m. m.

C. F. Dufva,
41 Drottninggatan 41.
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Herrarr Tegelb1~uksegare!
Ringugnsarbeten

utföras efter sednast förbättrad konstruktion samt
tillhandahållas Ritningar och utöfvas tillsyn till
byggnadsarbetet under dess gång.

Äfven andra Eldstäder och Byggnadsarbe-

ten utföras olnsorgsfullt.
A. Johansson,

Brahegatan N:o 44, 2 tro upp.

~ G. R. Feychting, ~
Ö ~

t:!: '"1 STOCKHOLM. "'cC
~o ~~z~ Välsorteradt lager af jernvaror. ~~
~t:l bDS
(5•....Specialite : Svenska arbeten från såväl Eskilstuna ~ ~
~ t:l •••.•2
~ aq som andra orter. Q .o
gaq ~~
l:l P' Särskildt framhålles ~ ..~~ 03
9> P' Möbel och Byggnadsbeslag, s-. <:2

: Verktyg, Husgeräd, Saxar', Knifvar, selbeSlag~
~ samt Gjutgods från Husqvarna. ~



II

Iörrårdigar

17 Hamngatan 17
I

.:>
00

l

Kongl. Krigs-skolan å KarIberg,·

Uniformer och civila Kläder.

och
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JACOmT~
Kirurgisk Instrumentmakare,

48 Regeringsgatan 48,

~ -I
~~

Forsta priset: Stora Silfuermedaljen, Stockholm 1886. Andra priset: Mindre Silf-
vel'meda~jen, Stockholm 1886. Silfvermedalj, Antverpcn 1885.

Förfärdigar och håller ständigt lager af alla slags ortopediska bandage?' och
kirurgiska instrumenier, såsom:

Bandager för snedhet, plattfot, krökta ben och klumpfot, Bråckband,
Liggdynor, Maggördlar, Resorstrumpor, Suspensoirer, Träben och kryckor,
Urinreservoirer, Bröstglas, Diapparater, Hörsellurar, Inhalationsapparater,
Kathetrar, Koppinstrumenter, Knifvar, Respiratörer, Saxar, Sprutor.

Tennsprutor, Glassprutor, Slangsprutor, Pumpsprutor, flera slag; Injec-
tionssprutor, flera modeller m. m.

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

Repal'ati01wl' uttö1'as skyntlsamt.
Telefonnummer 4939.

P. G. BJURSTRÖM,
STOCKHOL1)I,

51 Drottninggatan 51.

Konsthandel och Bosättningsajflit>.
P a r t i -och M i n u t a f f ä r för

Byster och Statuetter i parian, majolika, terra eotta och gips,
Kinesiska och Japanesiska arbeten, Skriftyg, Cigarrställ, Blom-
ställ, Vaser, Fruktskålar, Porslin och Glasvaror, Ljuskronor, Lampor
och Kandelabrar, Nysilfverarbeten, Tapeter och Bårder, Rullgardiner,
Rosetter, Spjeljalusier, Gardinkornischer och Hållare, Korgarbeten,
Förhydningspapp, Takpapp och Spännpapper, Jernspislar, Kaminer,
Strykugnar, Kokkärl m. m.

Allt till ytterst låga priser med rabatt vid partihandel.
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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 I kr. å 1: 00
pr större burk, med anvisning och af tryck af en mängd
till S. Hagerlöf gifna intyg, deraf flera äro utfärdade
1-3 år efter att intygsgifvarne befriat sig från ända
till 40 å 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 användt Sub-
versivet och dels sett flera personer använda det samma, äfven å kartnaglar å flng»
rar, med i allo gynsamt resultat.

Ma··rk I Som menniskor ofta höras klaga öfver ömma fötter och liktornar
• 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, föl' att garantera att så väl intygsgifvarne som flera af härvarande
tidningar icke utan fullt skäl 'rekommenderat ofvan nämda 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, använd t enligt anvisningen, icke kan upplösa
liktornar, 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.
'/.9-1/.3. OBS. Särskildt mottagningsrum för Damer.

Order til! S. Hagerlöf, Stockholm, utföras mot postförskott e1)er efter kr af,
men endast å 1: OO:sburkar, då mindre än 21) st. burkar reqvireras. Aterförsäljare
erhålla god rabatt.

Se här rekommendationer rår S. HagerIöfs Subversiv af fdljande tidningar:
DS.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, hvadau det är oss ett nöje att
fästa den i fingrar och tår lidande allmänhetens uppmärksamhet på det samma.n

(Dagens Nyheter.)
nBot 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 til! 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 menniakor kunna hafva
nytta, men icke någon skada, helst åtskillige läkare för oss uppgifvits vilja lemna
muntliga vitsord om läkemedlets ändamålsenlighet. D• (Nya Dagligt Allehanda.)

Födelsemärken, fräknar - älven s. k. eldsmärken - kuuna botas af S.
Hagerlöf. Flera ögonblicksfotografier och öfver 1;' 100 personers intyg att dylika
märken kunna fullkomligt borttagas, så vanlig hudfärg bildas i stället för den röda,
svart- eller blåröda, finnes till påseende för dem som vilja hafva bot för dylika lyten.

In tyg: Undertecknad, som haft större iödelsemärke, rödt och blått och nå-
got i svart, å venstra kinden, nära ögat, har genom Herr S. Hagerlöfs medel blifvit
befriad derifrån redan år 1881, och då jag fortfarande är fri från nämnde märke, är
det mig särdeles kärt rekommendera Hr S. Hagerlöfs medel mot dylika lyten.

Assartorp i April 1881.' Johanna Strute.
l'öljande åkommor, hvUka i allmänhet iörorsakas af kyla, kunna äfven

botas af S. Hagerlöf: Kylda ansigten såsom för kyla och sol ömtålig och fnasslig
hud, röda, rödblåa eller svullna kinder, näsor eller öron samt kylda händer, äfven
gammalt kylda ansigten samt händer med tjock, skroflig eller sprucken hud kunna
fullkomligt botas. - ••• Hårets afl'allande kan botas. - 'l'il! födelsemärken, fräk-
nar, kylda ansigten och händer, samt hårets afl'allande, användes endast vätskor. Vi-
dare underrättelser och anmälan för behandling 1129-'12 S. Vätskorna säljas icke .

••
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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 och Släckt (kaustik)
kalk. Dessa produkter blefvo vid 12:e allmänna,
Landtbruksmötet i Stockhohn prisbelönta.

Denna kalksten (kolsyrad kalk) är enligt analysen
alldeles fri från Svavelkis 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. Från Bruket vid Liljeholmen levereras kalk
(äfven Gotlands) 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 mundtliga, på brukens Kontor i Stockholm, Små-
landsgatan N:o 14.
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o 16 Lilla Nygatan 16. tf
~ N
M Nederlag af Lessebo Pappersbruks utmärkta m
fl} tillverkningar af Post-, ~krif-, TrY~k-, Läsk-, Ol!fant- :
fil och Kardus-papper, samt för hand tillverkadt Sknfpap- Id
~ per, Liljan, Bikupan N:o l, prima & 2:da, N:o 2 prima. p
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Maskiner för alla yrkan!
J. R. Rocamora, Stockholm,

Klara Norra Kyrkogata N:o 5,
försäljer från erkändt första klassens fabriker, oötverr-

t1"äjJ'ucle i Konstruktion, och endast till
originalfabriks-priser:

Specialmaskiner, för tillverkning af specialiteer och massartiklar,
såsom:

Revolversvarfvar, för tillverkning af Kranar af alla slag, för gas- och
vattenledningar, Armaturer m. m.

Skruf- och Fac;;onsvarfvar för massfabrikation af metallskrufvar och
alla slags faconnerade metallarbeten.

Enkel- och dubbelverkande Fräsmaskiner med specialinrättningar för
fräsning af bultar, muttrar, kugghjul, symaskins-skyttlar etc.

Svarfvar med specialinrättning för tillverkning af mikroskoper. tuber och
alla andra optiska och fysikaliska instrumenter.

Andra Svartvar i öfver 150 olika dimensioner.
Alla maskiner för Mekanici och maskinverkstäder.
Borrmaskiner i öfver 50 olika modeller.
Kipphyflar, Hyfvelmaskiner, Fräsmaskiner, Stickmaskiner m. m.
Maskiner för Gas- och Vattenledningsentreprenörer, Kassaskåps-

fabrikanter, Gördelmakare, Gelbgjntare m. fl.
Maskiner för Bleok- & Plåtslagare samt Smeder.

D:o ») Mek. Snickerifabriker & Snickare.
D:o » öfverspinning af koppartråd, kablar m. m.
D:o och verktyg för Urmakare, alla specialmaskiner för Urfabrika-

tion från den förnämsta fabriken i Bad-Schwarzwald.
för guldsmeder och gravörer, boktryckare, bokbindare och

litografer.
Hushållsmaskiner, Vågar, Köttqvaruar, Mandel- & Brödrifnings-

maskiner, Fruktpressar m. m.
Kronor, Armar, Knpor m. m. för elektrisk belysning.

Ständigt på lager Verktyg, för Metallarbetare, såsom:
Spiralborrar, gänggloppor, tänger, parallelskrufstycken, siffer- och

alfabetsatser m. m., samt för öfrigt
Alla maskiner, som kunna tjena till uppd/rijvande af nya Ln-

dustrigrenwr inom Sverige.
OBS. 15 lJfedalje'r å Maskinutställningen i Stockholm 1886.

J. R. Rocamora"
Klara Norra Kyrkogata 5,

Stockholm.
3

D:o

Telegrafadrea9 :

"Rocamora", Stockholm.
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Nya Stenhuggeriet
vid Annero i Haga,

(midtför Nya Kyrkogårdsgrindarna) .

• ~O es 8to~a. La.~4~Ti.8e~ N:o e"
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 lnskrip,
tioners inhuggande och förgyllning utföras
Väl, fort och billigt.

Fri transport och uppsättning.
Crafvars torfläggning, planteringar

och underhåll verkställas fortfarande
af

W. A.· Lund & J. A. Lindström.
Annero Postadress:

Högbergs bod, Norrtullsgatan N:o 5.

Allmänna Telefon N:o 4384.
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REINH. V. RAMSTEDT J:rs
Försäljning

i minut till fabrikspris uti

Klädesbodeo,
hörnet af Storkyrkobrinken och Vesterlånggatan,

samt i parti af

Drags Aktiebolags i Norrköping
Yllefabrikater

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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:!~å~Risaeks
Konst- och Skönfär~cri& Kemiska Tvättanstalt
emottager till färgning eller tvättning allting, hörande till Herr-
och Damtoiletten, och garanterar för utmärkt välgjordt arbete,

Rockar,
Byxor och Västar,
Sehalar och Baja-

derer,
Borddukar,
Klädningar, Kappor,
Halsdukar,

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

m. m.

OBS. Herr- och Damkläder behörva ejsönderspr4ttas.

Alla 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 ifrä;nLandsorten expedieras skyndsamt.
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Irlqll18 Sjöb8rih~
D ~ ~ ~ ~]am !!OJ J rlllr!!OJ ~a..@Di.

Etablerad 1869.

Förfärdigar alla slags

Fruntimmershårarbeten.
Obs! Gammalt hår emottages till färgning efter ny

metod, af' mig personligen i utlandet Inhemtad.
N:o 3 Biblioteksgatan N:o 3.
Obs! I hörnet af Mäster-Samuelsgatan.

Allm. Telefon N:o 70 18.

Etablerad 1868. Etablerad 1868.

Artificiella Blommor

Blomsterfabrikant,
7 Hamngatan 7,

rekommenderar sitt stora,
rikhaltiga lager af alla slags

förarbetade

för damtoiletten, buketter och
växter till vaser och bords-
prydnader samt dekorerande af
festlokaler ombesörjes smakfullt

och billigt.

Kransar & Buketter
till begrafningar, i stort urval

till fabrikspris.

Obs. Reparationer verkställas skyndsamt och billigt.
Allt till låga, znezi bestä.12ldapriser.

Viel partihandel stor rabatt.
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~ 24 MÄSTERSAMUELSG~TAN2 4~

utfor Plåtslageriarbeten, Tak~äckningar 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 mi fl. arbeten för teatrar, Skylt-, Gatu- och
Jernvägssignal-Lyktor, Lampor, Fotogenkök och

Kokkärl m. m.

Förtenning med rent Engelskt tenn alla dagar.

OBS. Beställningar från landsorten emottagas.

24 Mäster-Sam uelsgatan 24.
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Kongl. Hof-Leverantör,
Etablerad 1844.

Pelsvaruhan.del,
Stockholm,

18 Fredsgatan 18. 4 Vesterlånggatan 4. 4 Storkyrkobrinken 4.
Nära Rotel Rydberg och Grand Hötel.

Importerar och försäljer alla sorters pels-

varor i parti och detalj.
Emottager till bländning Sobel, ~Iård, Bäf-

ver, Utter, m. m. m. m.
Conserverar mot Mal under sommaren alla

sorters pelsvaror.
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m4KODD
. ~

KÖRSNÄR.
Lager af alla sorters

"

Pelsvaror, Hattar och Mössor.
STOCKHOLM,

59 Drottninggatan 59, 18 B Hamngatan 18 B.
Beställningar emottagas af allt hvadtill affären hörer.

Allm. Telefon 58 26.

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 för jern och plåt. J ern-
sängar af flera modeller. Skepps- och Byggnadssmiden af alla slag.
Svartsmiden, såväl Jerll som Stål. Möbelvagnar och Dragkärror af
Jeru, Gas-, Vatten-, Ring-, AlIopps- och Värmeledningar.

Telefon N:o 4829.
Post- & Telegrafadress : Paulus Wenngren, Stockholm.
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CARL O. BOIJE,
47 Drottninggatan 47
Domestik, Shirting, Hollands, Lakansvätnåder m. m .

af Nor rkdpf.ng s till verkning, äfvensom Handduksväf,
Bolstervar, Lärfter, Yllevaror och Filtar.

CARL O. BOIJE,
4 7 Drottninggatan. 4 7

Etablerad 1854,

STOCXHOLM,

15.

Lä rfts kr amh an d.el,
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w. WIKLUND S METALLFABRIK,
4:2 Gamla Knngsholmsbrogatan 4:2,

STOCKHOLM.
Förfärdigar

med soliditet och af bästa materiel:

å•....••....•

<

Gas-, Vatten-, Anopps-, Ång- &. Värmeledningar,•m Elektriska Ringledningar, Id
lO Åskledningar, . ~
lO Fullstä.ndiga :aaå.ru:zn, .....

med förbättrad konstruktion af I-)
II

st :Ba.dka,:r.nine:rmed Va.:r:r.nduschledning" _~
O :Bla.ndnings- och Duschk:ra.na.:r; CD

CD Mätapparater för Spirituosa; O'
cD Kyrkkronor och andra Lysapparater för gas- och elektrisk belysning; IS
ft Prydnads- och Galanteriartiklar i cuivre poli, . II

samt i öfrigt alla slags tO
Metallarbeten. ~

•Försäljer
frän lager till billigaste pris:

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

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

Vattenkastare, Brandposter, AfstängningsventiIer, Brandhufvud,
. Strålrör, Slangar,

Gaskronor, Pak- .e Vitgga'rmar,
Kupor, Brännare, Ringledningsinateriel, Kakelugnssmlde,

Dörrhandtag & Dörrfjedrar,
Kläd· & Hatthängare,

Paraply-, Tändsticks· & Eldställ, m. m. m. m.
Priskuranter sändas på begäran och förfrågningar besvaras omgående.
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o. A. Kahl & 0:0
Lärftskram hand lande.

Telefon
4288.

Fredsgatall 22,
Drottninggatan 63 B.

Telefon
4288.

Hörnet af Kungsgatan.

Välsorteraclt lager af Linne-, Bomulle-, Ylle-,

och Tricotvaror till lägsta priser.

General·Depot
af Bengers

N ORMAL- YLLE-UNDERKLÄDER
för Herrar, Damer och Barn.

Normal-Lakan, Örngott, Kamelhårsfiltar och
Äder-förbands-bindlar m. m.

~~~(, Platina-Lampa (luftrenande) och Ozogen.
En gros och detalj.

Kataloger och Priskuranter gratis.

Normalskjorta.

GÖSTA VIDINGHOFF,
19 Drottninggatan 19.
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Tekniska Fabriken

Nordstjernan,
STOCKHOLM,

hvars Fabrikater försäljas hos de flesta välförsedda Speceri- och Detaljhandlare,
rekommenderar nedanstående såsom allmänt erkända:

Eau de Cologne, Toilette-Tvåler,
ParfYmer, Medioinska Tvåler,
Vinaigre de TOilette, Hushålls-Tvåler,
'I'andpulver, Jramilje-Tvåler,
.Amykos-Aseptin, Opoponaz-Tvåler,

Skrif- och Kopiebläok,
Spegel-Blanksvärta

m.m.

TJULANDER& C:O,

55 Drottninggatan 55

Lager af Åkta Utländska Viner och Spirituosa.
Belltelefon 755. Allm. telefon 50 89.
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T iIl k än n a gifv a n d e!
Undertecknade hafva från och med den 8 December

1887 öppnat minut affär för våra fabrikater af stärkskjortor,

kragar och manschetter jemte en i öfrigt välsorterad

Herr- Eki peri ngs- Affi r.
72 Drottninggatan 72,

ingång i porten.

Fabriken med en-gro s-lager och kontor är fortfarande

Repslagaregatan 9.

Allm. Telef. 3417.

Tvätt och strykning emottages.

Elegant arbete.
Billiga priser.
Obs. Gardintvätt.

Med utmärkt högaktning

J. E. Tengqvist &: co.
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c. C. SPORRONG & C:o
tillverka

Uniforms-Effekter
och

Finare .Bronsarbeten,
28 Regeringsgatan 28,

STOCKHOLM.
Allrnänna Telefon 5130.

,

Isidor Wahlström)
Bell Telefon: Ko"tt Ama

llr Allm. Telefon:
1532. . - 11~ 2115

.J

. 17 B Lilla Nygatan 17 B.
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Au bonheur des Dames.
Bandhandel~

60 Drottninggatan 60,
STOCKHOLM.

Lager af:

Alla. sor',ters :Band.,
Broderier, Krås, Spetsar, svarta, hvita och coulörta,

Barber, Näsdulmr, broderade, Sammet,
Satln, Voil-'ryll m. m.

Beställningar å Sorgsaker m. m. emottagas äfven.

Rudolf Billströms
Blomsterhandel.

Stureplan,
(20 Biblioteksgatan 20).

Kransar, buketter, arrangements af lefvande blommor.
Alla slags Makartbuketter samt lösa torkade blommor

och gräs.
Konstgjorda blommor, bladväxter m. m.
Beställningar emottages och utföres artistiskt till moderata

pl'lser.
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a II- och Räknebyr o n
utför alla slags uppdrag, som röra upprättandet af tabeller,
tabellariska öfversigter oeh diagrammer, uppgörandet af reduk-
tions- och förvandlingstabeller, sifferrevision af räkenskaper,
korrekturläsnlng af siffertabeller, beräkning af siffervärden efter
uppgifna formler, utdrag af sifferuppgifter ur utländska arbeten
m. m, Uppdragen emottagas af Professor R. Rubenson, antingen
efter öfverenskommelse per telefon (Allm. t. 4:403) eller i hans
bostad, Rådmansgatan 18 A, 2 tro upp, der han träffas före 10
f. m. oeh efter 4: e. m. Äfven från landsorten emottagas benägna
uppdrag, om bref härom ställas till

Prof. R. Rnbenson,
adress: Vetenskaps-Akademien, Stockholm.
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Apotekare

A. w. HOLMGREN
.(:m. A. BJÖRCKS efterträ.da.re.)

Lager af:
Kemiska; Farmaceutiska och Fysikaliskauten-
siiier; samt Kemiska reagens. GU'lnmiva,Tm"och
artiklar för sjukvård. Barometrar, Termomet-

rar och profnare af alla slag, m. m. m. m.

Sjukvårdsartiklar ffi. ID.
Bäddunderlag
Bröstglas
Bråckband
Cathetrar
Clysopomper
Diflaskor
Dinappar
Drainegerör
Droppglas
Fingertutor
Gummibindor
Guttaperchataft
Halspenslar
Hörlurar
Inandningsapparater

Ispåsar
Intagnings-skedar

» -bägare
Koppinstrument
Lancetter
Liktornsringar
Mjölksugare
Moderringar
Moderrör
Nafvel bandager
Näsduscher
Penslar
Respiratörer
Rondskålar
Sköljkannor

m. m. m. m.

Slangar
Specula
Sprutor, alla slag
Stickbäcken
Suspensoirer
Tandringar
Termometrar, Bad·

» Feber-
Urinbehållare
Vaxtaft
Vårttäckare
~derbråcksstrumpor
Qgonduscher
Qgonpipetter
Ogontvättg las.

Allm. Telefon 40 66.
23 Regeringsgatan 23,

STOCKHOLM.
English spoken. Man spricht Deutsch.

4
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SOFIE ENGSTRAND
28 Vesterlånggatan 28

STOCKHOLM.
Etablerad år 1886.

'Lager af Papper, Contorsböcker, Copieböcker, Kladd-,
Annotations-, Kontraböcker, SkoJskrifböcker, linieradt Not-
papper; emottager alla sorters linieringar samt KontQrsböc-
kers inbindning.

Utför alla slags Accidenstryck, såsom Rekommenda-
tions-, Visit- och Bröllopskort, Firmanamn å Räkningar, Qvit-
tenser, Cirkulär, Vexlar, Kontrakt, Bref, Biljetter, m. m.

Redbarhet, accuratess samt verkligt billiga priser.
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Försäljningsbodar:
21 Lilla Vattugatan 21. 15 Fredsgatan 15.
45 Vesterlånggatan 45. 16 Brahegatan 16.
Eau de Cologne Royale, är känd för sin rika och friska vällukt.
Parfymer Franska och Engelska.
Tomma flaskor fås fyllda med parfymer och Eau de Cologne

för godt pris vid fabriken 21 Lilla Vattugatan.
Ean de Cologne på haifbuteljer för 1 krona till högre priser.
Tvål alla sorter såväl dussinvis för 60 öre, som efter vigt till

50 öre-pr skålpund.
'I'ranspårent-tväl rekommenderas för sin godhet.
Vid köp för 10 kronor lemnas l krona rabatt.
Största lager af de förnämsta franska ocheogelskaParfymerier.

A. G. WIREN.
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Rörstrands Aktiebolag)
STOCKHOLM

rekommenderar sina tillverkningar af äkta och
oäkta porslin, fajans, majolika, kakelugnar
m. m.

I utställningslokalerna vid Stureplanen
och i Bolinderska huset förevisas, och försäl-
jes fabrikens rikhaltiga urval af enklare och
dyrbarare bords-, desort-, kaffe· och theser-
viser af oäkta och äkta porslin i rik mångfald
af mönster, af tvättserviser inya och vexlande
former samt af kakelugnar och spislar såväl
enkla och billiga som dyrbarare. Profver af
fabrikens öfriga tillverkningar finnas ock der-
sammmastädes.

Proflager för återförsäljare finnes endast
vid fabriken.

Vid fabriken tillverkas och försäljes äfven
preparerad ny-beredd gips af utmärkt be-
skaffenhet.

Rörstrands Aktiebolag)
STOCKHOLM.
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Profiager
från

G~~TAF~BERG~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 dermed tillhandagå köpmän vid

uppgörelser af reqvisitioner, samt stä1t detsamma i telefonisk

förbindelse med vår fabrik.

Priskuranter tillhandahållas eller post-
försändas Herrar Handlande kostnadsfritt.

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

AKllEBOlAGET GUSTAfSBtRGS fABRIKS lNTRtSSENTER.
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Kontor:

Malmtorgsgatan 5.

Fabrik för Färger och Fernissor:
Jungfrugatan 35, 37.
Försäljningsmagasiner:

lVlalmtorgsgatan 5. Stora Nygatan 24.
Magasiner:

. Kungsholmstorg 2.

Tillverkning af torra och oljerifna färger, fernissor,
fabricerade efter engelsk metod, linoljekokeri.

Välsorteradt lager af färger, fernissor, oljor, penslar
och utensilier för Målare, Förgyllare m. fl.

Fullständigt sortiment för Artister.
Kemikalier Aniliner m. m. för Pappersbruk. Alla sorters

Syror.

Allm. telefon 4470. Bell telefon 84Q.




