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GUSTAF CARLBERG,
T r ä var u h a ild l a r e. .'

.Brädgård: Barnhusgatan 8 (vid Norra Bantorget).
Allmänna Telefon N:o 2356.

Kontor: Fleminggatan I.
Allmänna Telefon N:o 6128.

Lager af

Örbyhus Ångsågs
välkända tillverkning af

Hytladt golfträ af oflottadt och äng-
torkadt mälarträ, furu eller gran; fogadt eller
spåntadt;

Hytlade och spåntade bräder
med eller utan kelning;

Foder, Socklar, Panel och List;
Karmträ, Poster, Lotsholzoch

Bågträ.
Torra Snickarbräder, Lådbräder, ohyflad

Plank, Björkplank. Hutstaket, Reglar ochLäkt
rn. 111.

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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N. HENNINGS & OD,
STOCKHOLM,

I{ontor: Kungsgatan 24,

Brädgård & Upplag,
33 Brygga regata n 33"

'l'elej'one1': 11 66 och. 52 68.

L a g e r o c h f ö r s ä lj n in g a f:
TRÄVAROR, Hyfiadt golf träl Hyflade Bräder, Fodor, Socklar,

Paneler, Karmträl Bågträl Lister, Ohyfiad Plank och
Bräder, Lådbräder. Reglar och Läkt m. m.

DÖRRAR, Enkel- och Deuxbattants-, Hel- och Halffranska,
Garderobs- och Jalousi-dörrar i vanliga storlekar.

CEMENT, l:ma Portlands-Oement.
BYGGNADSSMIDE, Ankar-jern, Vexel-jern och Skarf-jern, samt

Stång-jern m. m.
SPIK, Smidd Ek- och Furuspik äfvensom klippt spik i van-

liga dimensioner.
SALTGLASERADE LER-RÖR och Brunnar, Krubbor och '1'rot-

toirsten i flera storlekar.
FASADTEGEL, 111-112- och 114-sten, gul eller brun från Skrom-

berga Bolag i Skåne.
ELDF AST LERA, finmalen rå, bränd eller blandad.
"PYROTYPlE". Ornerade lister, fyllningar /"och friser på trä

och faner för rums- och butiksinredningar, ramar och
möbler m. m.
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~~DER~ NYA GU1DlI~T-AKTlEBOLAG.
Fabrik och Kontor: Tunnelgatan 12.

Butik: lVIalmskilnadsgatan 38.
Rekommenderar sitt Tikhaltiga lape1' aj'

Ram- och Tapetlister.
Gardinbräden, raka och svängda.
Gardinkäppar med ringar och konsoler, samt
Rosetter och Fotografiramar .
Ramar hopskäras och taflor insättas billigt.

Allm. Telefon 50 76.

Samuel & C:O

Skräd deri -Etab lissementJ

B Drottninggatan B.



~~JACODT~
Kirurgisk Instrumentmakare,

48 Regeringsgatan 48,
Första priset: Stora Silfvermedaljen, Stockholm 1886_ Andra priset: Mindt-e

Bilfvermedaljen, Stockholm 1886. Silfvermedalj, Antwerpen 1885.

Förfärdigar och håller ständigt lager af alla slags ortopediska bamdaqer
och kirurgiska instrumenter, såsom:

Bandager för snedhet, plattfot, krökta ben och klumpfot, Bråkband,
Liggdynor, Maggördlar, Resorstrumpor, Suspensoirer, Träben och Kryckor,
Urinreservoirer, Bröstglas, Diapparater, Hörsellurar, Inhalationsapparater,
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_ JACOBY, Stockholm.

Reparationer ut/öras s7"yndsamt.
Telefonnummer 49 39_
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G~R. Feychting,
~
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: ~ Välsorteradt lager af .jernvaror.
b.o~ .. ,
S::..t:l Specialite : Svenska arbeten från
.•..•o~.8
+=lP>
+=l Z
0'-~C2
Q ~ Jlöbel- och Byggnadsbeslag,
CD Yerktyg, Husgeråd, Saxar, Knlfvar, Selbeslag,
"\ti samt Gjutgods från Hnsqvarna,

STOCKHOLM.

som andra orter.

Särskildt framhålles
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Fru Wilhelmina Almgren,
född Ohlsson,

St.ockhol:rn.

N:o 1 Klara Östra Kyrkogata,

~~~~w.-'@

~ Prisbelönt i
~ i Ii London ~
~ 1874. ~
C-:~>::.$.'~~

förfärdigar alla sorters

Guld·, Silfver- och Silkes-Broderier,
såsom Messhakar, Antipendier, Kalkdukar, Bokpallar, Hand- & Psalm-
böcker, Fanor, Standarer, Vapen, Ordensdekorationer, Uniformer, Scha-
brak er, Möbler, Klädningar, Monogramer, Bokstäfver till Mössor, Krans-
och Bukettband m. m. Beställningar å Prestkappor, Mess-skjortor och
Altardukar emottagas äfven.

Broderier transporteras och renoveras.
Lektioner gifvas per timme, månad, eller längre tid. Eleven får

dervid uteslutande sy å egna arbeten, samt rita och uppsätta desamma.
Allm. Telefon 7257.

LOUIS GUILLETMOTS ND~TIGKOR

(i röda askar)
hos de flesta Speceri- och Tobakshandlare

i Stockholm och i la.ndsorten.



- 23-

e telefon, 6296.
:>

Etablerad 1868. Etablerad 1868.
Blomsterfabrikant,

7 Hamngatan 7,
rekommenderar sitt stora,

rikhaltiga lager af alla slags
förarbetade

Artificiella Blommor
för damtoiletten, bnketter 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, men bestämda priser.

Vid partihandel stor rabatt.
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F. KAEDING,
,KONGL. HOF-SKRÄDDARE.

8 Norra Smedjegatan 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.

Stockhohll.

Malmtorgsgatan

8 Lager af

m. m. till lägsta priser.

Allm. Telefon 6458.
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CARL O. BOIJE,
47 Drottninggatan 47
Domestik, Shirting, Hollands, Lakansväfnader m. m.
af Norrköpings till verkning, äfvensom lIandduksväf,

, Bolstervar, Lärfter, Ylle varor och Filtar.

CARL O. BOIJE,
47 Drottni~ggatan ~47
Lärftskramhandel,

Etablerad 1854,

Damast- & Dräll-

Tricotvaror af ylle och bomull m. m.

AUm. Telefon 58 10. .
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C. C. SPORRONG &. C:o
Knapp- och Metallvarufabrikanter,

Specialite :

U n if or ms - E ff ek t er
och

Finare Bronsarbeten.
28 Regeringsgatan 28,

STOCKHOLM.
Allmänna Telefon 51 30.

~aulu:a W~BB~~eD~
Gas- & Vattenledningsentreprenör,.

Kontor och Verkstad:
Stockholm, Hamngatan N:o 6.

Telefon N:o 4829.
Verkställer uppsättningar och reparationer af Ängmasldner, Axel·

ledningar, Snällpressar, Lokornobilmasldner och Tröskverk, samt
förfärdigar: Excenterpressar och gröfre Saxar för jern- och plåtarbeten.
Jernsängar af flera modeller. Skepps- och Byggnadssmlden af alla
slag. Svartsmiden, såväl Jern som stål. Möhelvagnar, Drag- och
Skeppskärror af Jern, Gas-, Yatten-, Rlng-, Allopps. och Yärme-
ledningar, samt tillverkar lys apparater för gas.

Post- och 'I'elegrafadress: Paulus Wenngren, Stockholm.
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16 Lilla Nygatan 16.
Nederlag af Lessebo pappersbruks tillverkningar.

Handgjordt Protokoll- och Skrifpapper (Bikupan),
) Postpapper 4:0 och 8:0,
) Ritpapper,
) Obligations-, Aktie- och Vexelpapper.

Maskingjordt Post-, Skrif-, Tryck-, Läsk-, Olifant- och Kar-
duspapper.

Specialitet: Rent animaliskt Iimmadt lumppapper. fritt från
främmande inblandningar.

Erhöll tÖirsta priset. vid Alfmännn Skandina-
viska Industri-Utställningen i Kopenhamn 1888.

Fabrikens 'papper finnes hos alla välfournerade pappers-
handlare.

TJULANDER & C:O,

55 Drottninggatan 55.

Lager af Äkta Utländska Viner och Sp.irituosa.
Allm, Telefon 5089.
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c. F. Dufva.,
41 Drottninggatan 41,

försäljer till billiga priser:

Aseptin, Blanksmörja,
Hårvax, Märkbläck,
Chokolade, ColIodin,

Tvål, Smink, Skrifbläck,

Eau de Cologne,

EsseIicer, Hårsvärtor,
m. m., m. m.

c. F. Dufva,
41· Drottninggatan 41.

.'
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ft~· ~ ~~~ ,;~~ ~~ w;w>/:L:r~n~
Kong!. Hof-leverantör.

21 Lilla Vattugatan 21 15Fredsgatan 15
45 Vesterlånggatan 45 16 Brahegatan 16'

största lager af de förnämsta franska och engelska Parfymerier.
Eau de Cologne Royale, är känd för sin rika och friska vällukt.
Eau de Cologne på haltbuteljer från 1 krona till högre priser,
Parfymer: Liljekonvalj, Essbouqnet, Heliotrope, Linnea m. fl.
Tvål, alla sorter, såväl dussinvis för 60 öre, som efter vigt från 60 öre pr kilo

till högre priser efter qvalite,
"'ransparent·Tväl rekommenderas för sin godhet.
Amykos-åseptln 11 50 öre flaskan och 90 öre litern.
Doktor Larsens 'I'audpulver och 'I'andtlnktur.
Coldjcream, Odalin, Rökspl'it, Rökband, Märk· & Skl'ifbläck, Blanksvärta.
Tan~., Nagel., Rak., Hår· och Klädesborstar.
Tomma flaskor fås fyllda med parfymer och Eau de Cologne för godt pris vid

fabriken 21 Lilla Vattugatan.
Vid köp [01' 10 k1'01W1' temmas 1 k1'01U~ rabau; .

A. G. W I R E N.
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Prisbelönt med första pris och silfvermedalj vid
Sv. Trädgårdsföreningens utställning 1887.

Rudolf' Billströms
Stureplan

(Biblioteksgatän 20).

Special itet:

Blomsterhandel,

Alla slags arraugementer af lefvande blommor.
Br u d b u k e t t.er, .

Tärn buketter,
P-r e s e n t-b u k e t t e r. --

Kl&DS&r' tln blgr&fnmgu.
Makartbuketter, _

Torkade blommor och gräs.
Beställningar emottagas och utföras efter

sednaste mode till moderata priser.
Alhn. Telefon 57 39.
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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 alla slags Metalltryckning.

Rustningar m. fl, arbeten för teatrar, Skylt-, Gatu- och
Jernvägssiqnål-Lyktor, .Lampor, Fotogenkök och

Kokkärl m. m.
Badkar och Duschapparater.

Förtenning med rent Engelskt tenn alla dagar.
OBS. Beställningar från landsorten emottagas.

. .
24 lVIäster-Sam.uelsgatan 24.

C. J. Palmqvist.



REINH. V. RAMSTEDT J:rs
Försälj ning .

_i. minut till fabrikspris uti

Klädes boden,
hörnet af Storkyrkobrinken och Vesterlånggatan,

samt i parti och i kommission

Drags Aktiebolags i Norrköping
Yllefabrikater

å Kontoret Storkyrkobrinken N:o9,
2 tro upp.

Telefon.till boden: Allmänna N:r 25 09.

Telefon till kontoret: Allmänna N:r 8117.
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RORSTHANDS AKTIEBOLAG,
STOCKHOLM,

rekommenderar sma tillverkningar

af äkta och oäkta
porslin, fajans, majolika, kakelugnar,

m. m., m. m.

I utställningslokalerna vid Stureplanen och "id fabriken förevisas
och försäljas fabrikens rikhaltiga. urval af enklare och dyrbarare bords-,
desert-, kaffe- och te-serviser af oäkta och äkta porslin i rik mång-
fald af mönster; af tvättserviser i nya och vexlande former; af vanliga
hushållsporsltner, samt af kakelugnar och spislar såväl enkla och
billiga som dyrbarare.

Dessutom tillhandahållas fabrikens tillverkningar hos herrar J, O. Lund-
qvist, Drottninggatan 35 och Stureplan 1, Gottfr, Nygren,. Öfre Munkbron. Jos.
Leja, Regeringsgatan 5, P. G. Bjurstrtim, Drottninggatan 51, G. Johansson,
Regeringsgatan 24, Bröderna Åhgren, Hamngatan 3 B, Rob. Carlsson, Humle-
gårdsgatan 4, L . r. Warodell &; c», Riddarhustorget, W. Unman, Kungs'
~atan 12, C. Ljung, Östermalms Saluhall, J. G. Jonsson & C.o, ,Jerntorget 80,'
Brnil Uddenberg, Brunkebergstorg Il, 111J.Åhlttnd, Kungsgatan 8, Hollän·
daregatan 4 och Kornhamnstorg 49, Joh, Sandberg, Hamngatan l B, StOl':
gatan :3 och Humlegårdsgatan: 2, C. ]J!. W7'etman, Oxtorgsgatan 9, Joseph-
son &; Åhgren, Drottninggatan 10 och 13, E. Theme«, Österlånggatan 24,
Anna Eriksson, Mälartorget 17 och Humlegårdsgatan 19, S. Hedblad, Munk-
brogatan 9, H. Johnson, Stora Badstugatan 42, samt i de flesta öfriga pors-
linebutiker i staden.

Proflager för återförsäljare finnes deremot endast vid fabriken.
Vid fabriken tillverkas och försäljes äfven preparerad ny-beredd gips.

af utmärkt beskaffenhet.
.,
e.
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AKTIEBOLAGET
G~~lA~~B~RG~~ABRIK~I~lR~~~~Nl~R,

STOCKHOLM,
14 Lilla Nygatan 14,

emottaga order på alla sorters Porslin, som till verkas ~id

Gustafsbergs Porslinsfabrik
såsom:

Bordserviser. äkta (Opuk), halfäkta (Ironstone China), och
oäkta (Fajans);

Kaffe.. och Teserviser, äkta, halfäkta och oäkta;
Tvättserviser, af många olika slag;
Parian-Porslin;
lIajolika, Ungersk-Majolika och Moss-Majolika.

Dessutom tillverkas:
Eldfast tegel af alla vanliga dimensioner samt extra efter

beställning.

Priskuranter tillhandahållas på Kontoret i ofvannämnda
hus, der Proflager äfven finnes, som hålles öppet livardagar
klockan 9-5.

Detaljförsäljning: i Herr C J. Ahlqvists försäljningslokal
l ..det . s. k' Palmeska huset, N:o 2 A vid Ktmgsträdgårdsgatan
eller i Herr J. Alf By"örlings i huset N:o 13 vid Malartorae: .



- 35-

F. Beck& Son,
Allm. Telefon 58 66.

Bokbi~deri. och Portföljfabrik,
Stockholm.

36 Norra Srnedfeqatan. 36,

för såväl enkla band, i enstaka exemplar eller
\

större sarnllngar, som dyrbarare praktband,
efter särskildt. utförda ritningar,

KONTORSBÖCKER och LINIERINGAR etc.

Specialite :

LÄDER2J!IOSAIK och LÄI)ERPLASTIK
, (för hand skulpteradt läder) för dekorering af

Presentalbum. Diplom- och SlrrIf'portttlljer, Dtplom-
rullar, Sals- och Biblioteksstolar, Biblar och Psalm-
böcker, alla slags Etuier och Medaljfodral etc. i plysch,
sammet och skinn samt med vapen, emblem, monogram

och beslag m. m. .

Textning utföres för diplomer m. m. å pergament eller ~ earton.
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f~ .d~Biaaoka
KOllst- och Sköllfär~cri &. Kcmiska Tvättallstalt
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, m. m.

OBS. Herr- och Damkläder behöf'va ej söndersprättas.

Alla slags siden färgas utmärkt väl (a la Resort) och erhålla
tygerna ett vackert och nytt utseende.

Postadress: f d. Risack.
Bodar: Drottninggatan 53.

Kornhamnstorg 61.

Fabrik och Mottagning: Grefthuregatan 30 a.

Order ifrån Landsorten expedieras skyndsamt.



Kuntze & C:o,

rekommendera sitt rikhaltiga lager af alla slags
\

Kautschuksartiklar
för tekniskt, kirurgiskt, medicinskt och elektriskt bruk.

_-\.J till tekniska branschen hörande artiklar framhålles:
Slangar för gas, vatten, ånga, öl m. m., packningar med och
.utan inlägg af väf 'eller messing, förtätningsmateriel af talk,
asbest och hampa, drifremmar af läder, bomull, kautschuk

j och kamelhår.

Vattenfil trerapparater,
hvilka enligt intyg från framstående in- och utländska vetenskaps-
män besitta största möjliga reningsförmåga. För inom Stockholm
boende personer fästes specielt uppmärksamheten på Ile apparater,
som anbringas vid vattenledningsrören i köken, och hvilka appa-
rater uthyras mot det billiga priset af Tio Kronor pr år,

för hvilken kostnad äfven nya reningsmedel inläggas,
då så behöfligt är.

Ringledningsmateriel
fö r. l u f t t r y c k o c h e l e k t r ic i t e t.

Kontrollapparater
ångbåtar, som meddela befälhafvaren, att hans kommando

rätt uppfattats af maskinmästaren.
Bästa qvaliteter till lägsta pris garanteras af

KAUTSCHUKS- & GUTTAPERKAVARU-AKTIEBOLAGET
X'O'NTZE &; 0:0,

Stockholm.
Kontor: Drottninggatan 54. Butik: Drottninggatan 52.
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Magnusons KQrkfabrik,
STOCKHO:I~~I. .

Tillverkar ocl~ försäljer:

Vinkork, Punschkork,
Porterkork, Ölkork,
Soda- och Mineralvattenkork,
Aseptinkork, Medicinkork,
Fatkork, ·Sprundkork.

H..,~AMeaB~
KÖRSNÄR.

Lager af alla sorters

Palsvar er, Hattar och Mösso·r.
STOCKHOLM,

59 Drottninggatan 59, 18 B Hamngatan 18 B.

Beställningar emottagas å allt hvad till affären hörer.

Allm. Telefon 5826.
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OSCAR B{ECKLIN
rekommenderar sina af Kongl. Medicinalstyrelsen godkända patenterade
preparat till alla, som önska sig en god och reel vara.

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

Patenterad Elite-Tand-Elixir
är ovilkorligen det utmärktaste munvatten, som håller tänderna friska
och : hvita intill sen ålder. Äfven för dem, som begagna löständer, är

. det ett ypperligt medel för att hålla dem rena och luktfria.
Intyg af framstående personer åtfölja hvarje preparat.

OSCAR BECXLIN,
Kontor och lager:

K a r l a v ä g e n 5 5.
Ofvanstående preparater försäljas hos Herr C. F. Dufva, Drott-

ninggatan 41, Fru O. Stråle, Drottninggatan 6.

IriqJw1 Siöbergh~
]Dam OOJ rri,l er OOJ Sa~lOJD2.

Etablerad 1869.

Förfärdigar alla slags
Fruntimmershårarbeten.

Obs! Gammalt hår emottages till fäl'gning efter ny.
metod, af mig personligen i utlandet Iuhemtad,

N:o 3 Biblioteksgatan N:o 3.
Obs! I hörnet af Mäster-Samuelsgatan.

Allm. Telefon N:o 7018.



Lager af
Normal-Lakan,

Örngått,
I{amel·Filtar,
Sof·Rockar,

I{ragar,
Manschetter,
Kravatter,
Hängslen,
Garner,

Platina-Lampor,
Ozogen.

,
-- 40 -

S'lnska Fabrikat.r.
Hultmans Choklad,
Hultmans Rena Cacao,
Hultmans Rocks & Drops,
Hultmans Konfektyrer,
Hultmans Marmelad,
Hultmans Kex,
Hultmans Senap & Soya,
Hultmans Pulveriserade Kryddor,
Hultmans Kaffesurrogat

mv m,

försäljas hos hrr Specerihandlare samt i parti från
Hufvudlagret hos

Joh. Hultman & C:s Filial,
38 Drottninggatan 38.



Norra Renhållnings-Aktiebolaget
.i Btoelcholxn.

~~~~ ~Kontor: 52 Klar~ Bergsgatan52.
Bell Telefon 12 64.

Atager sig renhållning å Gårdar och Gator till billigaste priser, I
.•..~

äfvensom extra körningar.

Norra Renhållnings-Aktiebolaget
i Stookholrn.

Kontor: 52 ,Klara Bergsgatan52.
Bdl Telefon 12 64.
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Karta och Oaxens Kalkbruk,
belägna vid stora segelleden omkring 3 mil sö-
der om Södertelje, försälja Kalksten (kolsyrad
kalk), Osläckt (kaustik) kalk och Släckt
(kaustik) kalk.

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. 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 muntliga, på brukens Kontor i Stockholm,
Smålandsgatan N:o 14.
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Svensk Dl"lm-T1- dn1-nrf\,'Organ för de.svenska hem-
'iii O men, utkommer hvarje helgfri

-------------- fredag och kostar i prenumera-
tion endast 2 kr. för helt år, 1 kr. för halft år och 50 öre i qvartalet.
Lösnummer il 5 öre försäljas i Tidningskontoren.

Svensk Dl"lm-T1- dni nrf\s innehåll bli~. hufv?dsakligast
'" O hvad som ror qvmnan och

------------- hemmet.

Svensk Dl"lm-T1- dn1-nrf\ vil.l efter ..b~sta förmåga sök~
'" O bringa glädje och trefnad l ~

------------- hemmen.

Svensk Dl"lm T1-dn1-nrf\ borde derför ej saknas i något
. 'iii - O hem, isynnerhet söm priset å

---------------- tidningen är satt så lågt. '

Svensk 'Dl"lm T'l- dn1-nrf\ vill lemna allmännyttiga råd
'iii - O och upplysningar 'och besvarar

--------.----~--- om möjligt de förfrågningar,
som insändas äfven i hälsofrågor, då legitimerad läkare gifver svar.

Svensk Dl"lm T1-dn1-nrf\ mottager gerna och- med tack-
, 'iii - O samhet bidrag af författare och

---------------- författarinnor och honoreras
desamma efter öfverenskommelse.

S,vensk Dam-Tidning anordnar då och då en särskild
pristäflan mellan de bästa in-
sända uppsatserna.

Svensk ·Dam-Tidning utlofvar intressanta följetonger.
--------------

Prenumeration å

Svensk Dam-Tidning sker: i landsorten å postanstal-
terna' i Stockholm i boklådor-
na, i' tidningskontoren samt 'å

tryckeriets kontor, Hornsgatan 8.
Stockholm i December 1889.

Högaktningsfull t

Redaktionen.
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I. R. Rocamora
Allm. Telefon

6920. St kh I Telegr.-Adress:
OC O m Rocamora, Stockholm.

5 Klara Norra Kyrkogata 5.

Maskiner för alla yrken,
. Specialmaskiner för alla ändamål och för

uppdrifvande af
Nya industrigrenar inom Sverige.
Gas- och Futogönmaskiner för den mindre

, industrien.
-"-"--Ilafinare verktyg- för 'mekaniska verk-

städer m. m.
Emaljerade skyltar för gator, theatrar, bolag,

ensk, firmor m. m. .
Ordres å lampor, Iampdelar m. m. upptagas för

Gebr. Wolffs lampfabrik, Neheim,
Förnicklad-, förkopprad- & förrnessrad zink,

bleck & jernplåt för olika ändarnål.
Obs.! 15 Medaljer å MaskinutstäIlning-ell

i Stockhohn 1886. '
L R. Fioceaaorsi,

Stockboln'l.!l
Klara Norra Kyrkogata p.
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CARL PIHL
47 Vesterlånggatan 47

.&
46 Prestgatan 46.

Partilager af

IN- & UTLÄNDSKA

Cigarrer, Cigarretter & Tobak
_~_~ ,

Snus från Pattar Swartz.
Näfverdosor

af svensk tillverkning.

Vulkan' s tändstickor.
Generalagent i Sverige för:

Jean Vouris, Dresden & S:t Petersburg,

Konr. Langaard, Christiania.

Brand-, Lt[- & Olycksfallförsäkrings-Agentur.

- Telefon 26 60.
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HENRII GAHN'S
Aseptinfabrikater,

. ,

patenterade och prisbelönta vid 7 verldsutställningar, utmärkt
vitsordade af framstående medicine professorerna

Lister (Edinburg), Mosetig-Moorhof (Wien),
Mesterton (Upsala) m. fl.

Amykos för Toiletten,
Koncentrerad Amykos,
Enkel & Dubbel Aseptin.

Tvålfabrikater,
Äkta Aseptintvål,

. Glycerintvål,
Victoriatvål,
Opoponaxtvål,
Mandeltvål,
Medicinska Tvålar,
Tvättvål 1Il. 1Il.

Varnas för efterapningar.
'I'ill salu hos alla väl försedda Handlande och Apotekare.
I parti hos

Emil Fredrikson,
Agent för Henrik Gahn's Aseptin-

Amykos-Aktiebolag.
Kontor och Lager: Te}egrafgränd 1.

Allm. Telefon 53 18.



- 47-

Bot mot ömma fötter och kartnaglar

•

å fingrar finnes i S. Hagerlöfs Subversiv för liktor- •
• • ' nar, kylknölar, kart- och inväxta naglar å l kr. å 1: 00 .,

pr större burk, med anvisning och aftryck af en mängd ,
till S. Hagerlöf gifna intyg, deraf flera äro utfärdade
1-3 år efter att intygsgifvarne befriat sig från ända '

,. till 110a 50 år gamla dylika åkommor, hvilket till fullo I

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-
verstvet 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, för 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.
'129-1123. OBS. Särskildt mottagningsrum för Damer.

Order till S. Hagerlöf, Stockholm, utföras mot postförskort elJer efterkraf,
men endast å 1: 50:s burkar, då mindre än 25 st. burkar reqv ireras. 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 samma.n

. (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 vål' byrå, b efans: 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, helst åtskillige läkare för oss uppgifvHs vilja lernna,
muntliga vitsord om läkemedlets ändamålsenlighet.» (Nya Dagligt Allehanda.)

Födelsemärken, rräkuar - äf'veu s. k. eldsmärken - kunna botas af S.
Hagerlöf. Flera ögonblicksfotografier och öfver 1/2 100 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 ty g: Undertecknad, som haft större födelsemärke, röd t och blått-och nå-
got i svart, å venstra kinden, nära ögat, har genom Herr S. Hagerlöfs medel blifvit
befriad derifråu redan år 1881, och då jag tortfaraude är fri från nämnde märke, är
det mig särdeles kärt rekommendera Hr S. Hagerlöfs medel mot dylika lyten.

Assartorp i April 1887. . . Johanna Strute,
:I<'öljande åkommor, hvUka i allmänhet förorsakas af kyla, kunna äfven

botas af S. Hagerlöf: Kylda ansigten såsom för kyla och sol ömtålig och fnasslig
hud, röda, röd blåa - eller svullna kinder, näsor eller öron samt kylda händer, äfven
gammalt kylda ansigten samt bänder med tjock, skroflig eller sprucken hud kunna
fullkomligt botas. - ~ Hårets affallande kan botas. - Till födelsemärken, fräk-
nar, kylda ansigten och bänder, samt hårets affaJlande, användes endast vätskor. Vi-
dare underrättelser och anmälan för behandliug 112 9-'/23. Vätskorna säljas icke.




