
AN'N oNS- AFD ELNIN G.
Allmänna Lifförsäkringsbolaget

i Stoekholm, vid Karl l')'~tore,,;,.I,>: , bl

Kungsträdgårdsgatan 2 C (telefon 43 36),
Jemnar lif-, kapital-, lifränte- och pensions-försäkringar.

Försäkringsfond afsättes enligt matematisk beräkning. Pil sina
(;00,000 kronors fonder få aktieegarne aldrig mer än 10,000 kronors ut.
delning. All öfrig vinst tillgodokommer försiikringstagarne, hvilka
sjelfva äro, lika väl som aktietecknarne, delegare i bolaget med talan,
rösträtt och valbarhet vid stämma.

Bolaget erbjuder sålunda sina
het och ovanligt stora flirdelnr,
framgång.

försäkringstagare fullständig trygg-
Det har också från början haft god

Försäkringsaftnl uppgöras dels vid hufvuc1kontoret (adress här ofvan),
dels genom följande ombud i Stockholm:

Konsul Ch. BacklIlan, F'redsgntnu 13. Fru Maria Hellberg, Sturegatan 8.
Stud. min. H. Bäekström, F'lemmiugg. l. i Grosshandlaren C. Jacobsen, Vasagatan 8.
Hand!. A. F. Cavalli.Hohngren, Stortorg. l. ,Voktor W. Köersner, Tegnergatan 3 A.
Kassör O. Enell, ~undsvallsbanken. I Fru Sigrid I,ngervall, Agnegatan 3 A.
Grossh. C. T.Fallström, Karlavägen 29. Fröken Hulda Lundin, Brunkebergstorg 2.
Intendent A. Forssell, Kungstensgat. 32. Häradshöfding B. Martin, Vasagatan 20.
Hrr Bernh, Forssell, Grefturegatan76 A. Bokhand!. E. Nordin, Drottninggatan 37.
Brukspatron Fr. Fransen, Floragatan 24. Doktor 'r. Nordström, Kungsgatan 30.
Grossh, T. Fryklund, Kornhamnstorg öl. F'ru Ulla Sandell, Kungsh., Pilgatan 4 A.
Grefve O. FrölicliJ. Hamngatan 13. Notarien E. G. Scltröder, Brahegatan 32.
Hrr GUDlllllius& Cso, Klara söd. kyrkog. 5. Disp. F. V.von Steijern, Centraltryckeriet.
Redaktör E. Hammar-lund, St. Yattug. 12. Teknolog R. Wieselgren, Tegnerg. 11A.

Stockholms ~ferkautila Centralbyrå (Sundevall & Komp.) Hamngatan 18 B.
1
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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.



- IV-

SVE'NSK EXPRESS,
. I'

I AKTIEBOLAG, GRUNDADT 1870.
i

GÖTEBORG.
.Magasinsq varteret.

Spedition,' Skeppning, Magasinering.
Nederlag och distribution af varor.

Detta hus lär det enda på stället, hvilket efter uppdrag af kom-
mittenter på andra orter sysselsätter sig uteslutande med varors emot-
t~gandeoch afsäpdning jemte deras uppläggning, och har denna begrän-
sade verksamheti under bolagets mångåriga tillvaro medfört arbetsfördel-
ningens vanliga resultat: bättre arbete och billigare pris.

Svensk Express är alldeles oberörd af lokala inflytanden och utan
påverkan af särskilda kommunikationsliniers intressen' och har sålunda
tillfälle .att välja förmånligaste lägenheter för de åt detta bolag anför-
trodda omlastningar, hvarjemte uppkommande fraktrabatt vid. samman-
lastning tillfaller, varuegaren och icke stannar hos speditören såsom. vinst.

Bör Aktiebolaget Svensk Express:
A. W. Le Moine, disponent. Axel Nyström. Fr. Lundström.

I Telegrafadress : Express.
Bank: Skandinaviska Kredit-Aktiebolaget, Göteborg.
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Brand:" och Liflötsäkrings-AktiebelagetSVEA

Fonder äfver Tjuguen Millioner kronor,
meddelar

Brandförsäkring
mot fasta och billiga premier af Byggnader i stad och

på landet, såväl färdiga som under byggnad,
dels på viss tid

dels för all framtid,
Lösegendom, Varor, Gröda, Kreatur, Sågverk,

Brädgårdar, Fabriker,
Fartyg under byggnad och i hamn, äfvensom

mot Explosionsskada etc.
Brandskador uppgöras prompt och liberalt.

'Lifförsäkring
på lifstid med andel i bolagets vinst,

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

med förhöjda premier med 75 procent af vinsten,
som utdelas årligen.

Lifförsäkring på kort tid.
Lifräntor, Kapital- & Utstyrselförsäkringar.

13 Drottninggatan 13, .
C. A. HELLSTRAND,

Generalagent.
Medagenter i Stockholm:

Herr Fredr. Schram, Skeppsbron 26. Herr N. J. 'Larzon, Bräukyrkogatan 5.
> Wald. O. Schöldström, Drottning- > Er. Aug. Hedin, Bergsgatan 32.

gatan 61. > J'oh, L. Pyk, Hornsgatan 26.
» H. Bowallius, Stureplau 1. > John Fr. Dymling, Brunnsgränd 5.
> Carl Lamm, Biblioteksgatan 11. I Magasins-Aktiebolaget, Stadsgärden 34.
> A. J. Ellmin, Bredgränd 2 Å.
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Lifiörsäkringsakti ebolaget

~mW~TORE~
Tillgångar:

Kr. 281 millioner.

GRUNDADT 1845.
Vinst utdelad 1886:

Kr. 7,799,815.
Europeiska garantier:
c:a 10 millioner kr.

Inga I Det enda fullt ömsesidiga
aktieegare. bolag, som opererar i Sverige.

Inga
aktleegate.

Bolagets fastigheter i Paris: N:r 16 Bou lov ard des Italiens, N:r 1 & 3, rue Le Peleticr.

GENERAL-DIREKTION FÖR EUROPA: 16 BOULEVARD DES ITALIENS, 1 & 3;rtUE LE
PELETIER, PARIS.

Bolaget underkastar sig svensk lag. I FripoliS efter 3 år, om premieinbetalningen upphör.
Kapitalen utbetalas i Sverige, Dödsfall regleras skyndsammast.
Premierna betalas i Sverige. Lifräntor på fördelaktigaste vilkor. :

Vinstsamlingssystemet, den mest. praktiska och billiga försäkringsform. förenar i sig fö rdel arne
af lifförsäkring och sparbank. Efter 10, 15 eller 20 år kan polisen regleras på fem olika sätt i försak-
ringstagarnes val. -
~ Yinstsamlingsberäkningar, prospeleter och nltrmar e upplysningar om "New ..Vorks" specielaför-
säkringssätt erhålles genom

Bolagets ba.nk.ir

I'lutvudlo:ontoret för Sverige,
38 Hamngatan,

STOOKHOLM.
Soeruje : Skmulinavisli:a I(1'edit-Aktiebolagct.
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LIGNA
NYA SNICKERI-AKTIEBOLAG

Mek. Snickerifabrik, Hyfieri, Sågverk & Brädgård.
51 Hornst ulls gatan 51.

Filialkontor, Lager
&

Försäljning:
13 N Y b r o g a t a n 1 3.

Fabriken: Allm. Tel. 3540. Bell 587.
Filialen: Allm. Tel. 49 37. Bell 12 80.

På beställning utföras alla för byggnader erforderliga snic-
keriarbeten, jemte uppsättning och beslagning af desamma;
dessutom utföras:

Skolpulpeter och Kyrkbänkar.
Parkettgolf af ek och furu.
Staketer och grindar.
Sommarvillor, Verandor, Lusthus och Badhus.
r lager hållas till försäljning Deuxbattants- och Enkla half-

franska dörrar efter de mest vanliga förekommande mått.
Foder, socklar, lister, reglar, läkt, nåtlister och spjel. Trä

emottages till torkning, sågning och hyfling. Fanersågning samt
sågning af block till alla dimensioner och tjocklekar utföras.

Skärning af allt slags trä verkställes billigt.
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Kakelugnar,
hvitglacerade, enkla, släta med hvitaste sprick-
fria glaeyr, enligt priskurant 10 proc. lägre
än öfriga kakelugnsfabrikers härstädes,
äfvensorn praktkakelugnar med inbrända färger
och förgyllningar samt målade i majolika, till-
verkas vid undertecknades år 1843 anlagda
kakelfabrik.

/Uppsättning af nya och.gamla
kakelugnar samt (reparationer
verkställas såväl i Stockholm, som
i landsorten.

C. A. Petterson & 'C:O,
Stockholm, Tjärhofsgatan20 .

. Bell telefon N:o 572. Allmänna telefon N:o 30 60.·

Obs.Södra spårvägen passerar förbi fabriken.
-:
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Klint, Bernhardt &. C:o.
- VIII-

Kontor:
~g;; Regeringsgatan 28. ~=~ e~ Försälj ni~gsmagasiner: ~
~ ~
~ Regeringsgatan 28. Slussplan 63. t;"= ~g Filial: Kungsgatan 3. ~
= e~ Fabrik for Färger och Fernissor~ ~
~ ~
~ Holländaregatan 36. ~
~ ~
Q) Lager och Exped ition: :"!
~

Saltmätaregatan 19.
Väl sorteradt lager af Oljor, Penslar och öfriga artiklar

för Målare, Färgare, Förgyllare, Lithogra[er,
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, Mandel' Brothers, Nobles & Hoare, samt
Wilkinson, Heywood & Olark.

Klint, Bernhardt &. C:o.
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JJ~A~V~LIIJDIIAISSDIS
Enkbinderi- 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.

Förfärdigar kartonger och askar.

» permar till vin- och matsedlar. -

Monterar skrifbord m. m.

Välgjordt lrbete, skyndsamhet och billiga priser utlofvas.", \

Arbetet afhemtas, då derom pr lokalpost eller telefon
underrättas. Bell-Telefon N:o892. Allm. N:o5S 30.

J~A~ ,~ IJl1JOJKAlSSOIS
BOKBINDERI-' OCH PORTFÖLJFABRIK

Stockholm,

2$ Malmskilnadsgatan 25,
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~\\EIKE~
Skr äd d eri-E tab lissem en t

8 Herkulesgatan 8,
hörnet af Norra Smedjegatan.

Stort urval af moderna Paletot-,
Hahit-, Roek-, Byx- och Västtyger
af bästa fabrikater.

Beställningar utföres på kortaste tid.
Elegant och välgjordt arbete till

billigaste priser.
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J. G. HAMMAR,
Utställning och försäljning,

30 Malmskilnadsgatan 30,

af

IIIum ina tions-
Kaminer,

Spislar,

Lampkök,

Kassaskåp,

Skrifmaskiner,

m. m.
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JOHN HOLlABLOM."
Modeaffär för Damkappor,

Kung strädg ården
(12 Kungsträdgårdsgatan 12).

Lager af alla säsongens nyheter i
eleganta och moderna

Damkappor, Dam-Morgonrockar
, och

N O u v e a u t e e s.

JOHN HOLlABLOlA,
. JfOJPPOJfli1i,~

3S Vesterlånggatan 3S.
Nedra botten och 1 tro upp. Fabrik 2 tro upp.

Största härvarande lager af,

Försäljning i parU och minut till ytterst billiga priser.

JOHN HOLA\BLOlA,
MODEAFFÄR,

Kungsträdgården.
EAPPArFÄ.B.,

38 Vesterlånggatan 38.
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Stockholms Stadspost
Stockholms Stadspost, som började sin verksamhet den l) 'December

1887, har, enligt den af K. M:t den 7 Oktober samma år åt Aktiebolaget
Stadsposten beviljade koncessionen, till uppgift att inom Stockholm befordra
lättare försändelser af alla slag.

Stadspostens portosatser äro pr försändelse:
För bref intill 125 gram (nära l/S skålp.) 4 öre.

~ brefkort...... 4 öre.
l) korsband och öppna bref innehållande trycksaker, såsom cir'

kular, annonskori, (a dresskori) , kallelsebref, bjudningskort,
tidningar o. s. v. intill 300 gram ·................ 3 öre .

.,. större partier korsband (efter öfverenskommelse å hufvudkon-
toret) 2 öre.

» mycket stora partier korsband utan adress (efter öfverenskom-
melse å hufvudkontoret) öre.

}) paket: 10 öre för högst I, 20 öre för högst 3 samt 30 öre för
högst 5 kilogram.

Erlägges expressafgift, som för hvarje försändelse utgör 15 öre (utom
belöpande porto), utsändes sådan expressförsändelse (vare sig bref, brefkort,
korsband eller paket) med särskildt bud genast sedan densamma inkommit till
hufvudkontoret. Äfven expnssföl'sändelse kan nedläggas i någon af Siads-
postens brejlådor.

Närmare 1tnderrättelser i Stadspostens taxa, som tillhandahålles af-
giftsfri tt. ..

Bref, Brefkort, Korsband och Oppna bref kunna antingen nedläggas
i Stadspostens (märk väl gula) brejlådor eller inlemnas åStadspostens Hufvud-
kontor.

Paket inlemnas å något af Stadspostens ,talrika Paketinlemningsställen
eller inlemnas å Hufvudkontoret.

För befordran af tidningar och tidskrifter träffas särskilda öfverens-
kommelser.

Bref f1'('ln allmänheten till Stadsposten äro fria från afgift och kunna
jemväl sådana nedläggas i Stadspostens brejlådor. Märk alltid noga, att
Stadspostens breflådor äro gula. '

Endast Stadspostens frimärken kunna användas för försändelser, af-
sedda att befordras med Stadsposten.

Frimärken å valörerna l, 2, 3, 4, 5 ooh 10 öre samt brefkort å 4 öre
finnas till salu - 5 procents rabatt lemnas ä hufvudkontoret vid köp för
minst 5 kronor - i tidningskontor. cigarr- och speceribodar m. fl. samt å

Stadspostens b ufvudkontor,
Klara' Vestra Kyrkogata 3 A (ingång från Karduansmakaregatan)
snedt emot Centralpostkontoret. - Öppet kl. 8 f. m.-9 e. m.

Allm. telef. 68 88. Bell-telef. 12 48.



•
Ur Poststadga för Stockholms Stadspost, hvilken å Hufvudkontoret ut-

delas afgiftsfritt, meddelas följande:
§ 3. Stadsposten befordrar äfven annat brefkori, än sådant, hvarå frimärke finnes in-

tryckt, och kunna sådana enskilda bref'kort, om de i större parti på en gång inlemnas,
befordras mot lägre afgift efter öfvcrenskornmelse.

Onskar nfsändare af brefkort att mottagaren skall erhålla äfven ett brefkort till
svar, e::lägg;es icke annan afgift, än den, som erfordras till dnbbelbrefkortets inköp.

§ o. Öfver pakets aftemnandc till Stadsposton eller dess kommissionär erhåller afsän-
daren qvitto, numreradt genom Stadspostens försorg, hvadau paketets ordentliga fort-
skaffande kontrolleras af Stadsposten. .

Ar paketförsändelse läst, får nyckeln icke ,Ht,jlja donsnrnma,
§ 8. Har adressat breflåda, nedlägges försändelsen deri, men saknas breflåda och

adressaten icke iiI' tillstädes, enligt den p,i försändelsen angifua adressen, må densamma
nfiernnns till någon, som ä" i adressatens hem «ller i hans tjenst, eller till husvärd eller
portvakt i huset eller till adressatens i huset varand« hyresgäst, dock endast såvida af-
sändaren icke ii försändelsen tydligen f'öreskrifvit, att den icke må aflemnas till någon
annan lin adressaten sjelf eller dennes hefullmäktigade ombud. Sådan föreskrift kan i
korthet uttryckas med ordet »Sjelf», som skrifves efter adressatens namn.

Paket aflemuns till mottagaren endast mot qvitto. Qvitto sknllLestyrkas af vittne,
som känner mottagaren, derest han ilr föl' budburaren obekant. Afven vittnes adress
skall å qvittot fullständigt tecknas.

§ Il. Onskar nfsäudaro erhålla adressatens qcitto, erHigge han föl' hvarje försändelse en
särskild afgift af 10 öre. För att erhålla detta qvitto, ska il atsändaren återlomna Stads-
postens vid försändelsens mottagande gifua qvitto,

§ 10. Fårkomaner försändelse innan den hunnit blifva aflemnud till mottagaren, enligt
fl § i dess" stadgar, lemunr Stadsposten Iöljande eraättning till nfsäudurcn :

För paket eller annan försäudelsr-, öfver hvars inlerunaude till Stadsposten "fsiin-
.laren erhållit qvitto, betalar Stadspostcn en ersättning af:

. antingen 2 kronor för hvarje kilogram af paketets vigt, bostän«! så, att bråkdel "f
kilogram räknas föl' helt kilogram,

eller ock, -- emot särskild atgift -, det belopp, som afsiindnren sjelf bestämt ge-
nom att tf paketet teckna ersättningsheloppets storlek; och iiI' ifrågavarande afgift 3 öre
rör hvarje tiotal kr. eller bråkdel af tiotal.

Ersättning för paket erhåller afsändaren endast mot återlernnande af Stadspostens qvitto.
För förkornmen annan [orsitndelse, öfver hvilken nfsäudareu icke erhållit något qvitto,

betalns :
2 kronor, dock endast lU, bevisligen kan styrkas, att Stadsposteu erhållit försändel-

»cn samt att denna icke blifvit nflemund enligt 8 § i dessa stadgar.
Vill afsändaren sjelf bestämma ersättningsbeloppet, skall han med både bokstäiver

och siffror, utan ändring eller radering, teckna beloppet ,'1 paketet. Om sfsunduren be-
stämt ersättningen, må paketet icke atlr mnas till någon anuan än adressaten sjelf elkr
dennes befullmäktigade ombud.

§ 12. Stadsposteus frimärken f,i användas vid erläggande af alla nfgifter till Stads-
posten och få ätven utbytas mot Stadspostens frimärken å andra värden,

§ 19. Försändelse skall vara försedd med .fullstiind,:g och tydlig adress, som angifver
icke allenast mottagarens namn och yrke, befattning eller titel, utan äfven gata, husnum-
mer och trappa.
li":-'ll § 14. Obeställbar försändelse eller sådan, som icke kan befordras, skall afgiftsfrit
återsändas till afsäudaren.

Lemnar försändelsens yttre icke säker upplysning om afsändarens namn, skall för-
slindelsen upptagas ii en förteckning, som i bokstafsordning angifver adressatens namn
och adress samt för allmänheten hålles tillgänglig genom anslag å Stadspostens kontor.

Försändelser, som qvarligga efter utgången af qvartalet näst efter det, livarunder de
till Stadsposten ankommit, öppnas af Styrelsen för Aktiebolaget Stadsposten, hvarefter
försändelsemu återställas till de afsändare, som nutritffas med ledning af de vid öpp-
nandet vunna upplysningarna.

De försändelser, som icke heller då kunna återställas, men innehålla föremål af värde
kungöras tillika med inneliggande värden genom anslag i Stadspostens hufvudkontor.
Sädana försändelser utlemnas endast mot qvitto, Efter ett års förlopp från försändelsens
inlemningsdag upphör Stadspostens skyldighet att ansvara för vården af såda~:Jaförsändelser.

Försändelse, som vid öppnandet icke innehållit något af värde och icke heller kan
återställas till adressaten, varder ofördröjligen förstörd.
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Juridisk Affarsbyrå
(etablerad 1867).

Auditör CARL v. HELLBERG, Stockholm,
18 Storkyrkobrinken 18 (Thules hus).

Personlig mottagningstid: kl. 10-11 f. m.; 2-3 e. m.
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: Stockholrn.

Bell Telefon N:o 306. Allm. Bol. N:o 2648.
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Juridisk Affärsbyrå,
(öppnad 1875)

Stockholm,
66 Vesterlånggatan 66, 2 tr.

Allm. telefon 2822.

Mottagningstid: 10-2 och4-5.
Rättegångar utföras vid öfver- och underdomstolar i

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, äfven in-
kasseringar.

Råd och upplysningar, begärda i bref med åtföljande
5 kr., lemnas skriftligen med omgående.

Konsultationspris : 2 kr. för sval' å muntlig förfrågan,
5 kr. om rättshandlingar genomgås. .

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

Åt affärsmän lemnas äfven juridiskt biträde mot visst
arvode pr ål'.

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

Post- och Telegrafadress: Stockholm.



-6- •

Vice Häradshöfdingen

J. -W-.Röhmans

ADVOK~TSBYRA,
Malmskilnadsgatan N:r 34 A, 2 tro upp,

I

(hörnet af' Hamngatan).

Mottagningstid kl. 9-10 f. m., 5-6 e. m.
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Advokatbyrå i Stockholm.
Notarien

IMMANUEL SELLIN
(Amanuens i Kongl. Commel'ce-Collegium)

ombesörjer

Rättegångar och inkasseringar i Stookholm och lands-
orten.

Utredning af sterbhus och konkurser; konkursbevak-
ningar ;förmögenhetsförvaltningar; egendomsförsäljningar
och byten, samt förmedling af lån;

Uppsättande, inlemnande och bevakande af stämnin-
gar, kontrakter, bouppteokningar, arfskiften, testamenten,
äktenskapsförord, lösöreköp m. fl. legala handlingar.

Utverkande af handelsrätt, patenträtt, svensk med-
borgarrätt, registrering af varumärken iolika länder m. m.

Obs.! Tysk, fransk ooh engelsk korrespondens.
Kontoret, Drottninggatan 29 e, li~ tr. upp, hålles

öppet kl. 10-4. Personlig mottagningstid 10--12 f.. m.

Telefon: N:ris 1043 och 4824.

Adress: STOCKHOLM.
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PRIVAT -JURISTER,
v. Häradshöfdingarne

NYCANDER il FAHLCRANTZ,
STOCKHOLM,

~o1~kyrkobrinken9.
(BellN:o 285). (Allm.N:o 8040.)

Internationela

Upplysningsbyrån och Notari alkontore t,
Linn.egatan 25, Stockholm,

meddelar handels- och industriverlden såväl i in- som ut-
landet tillförlitliga upplysningar. Byrån lemnar dessutom hvarjs
upplysning af enskildt slag som begäres. Fullkomlig diskre-
tion. - Afgift en krona för hV31:jeupplysning inom landet.
Prima referenser.

(Innehafvare : Tönnes Algren, Ingeniör.)
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STOCKHOLMS
MERKANTILA CENTRAL-BYRÅ

S'tTNDEWALL ~ 0:0,
innehafves af H. SUNDEWALL, e. o. Hofrättsnotarie.

STOCKHOLM

18 B Hamngatan.
Telegramadress:

SUNDEWALL C:o.

Hamngatan 18 B.
Allm. Telefon:

7399.

Juridisk Byrå
öfvertager alla arbeten som tillfalla advokatfacket, såsom
förlikningar, rättegångar och juridiska uppdrag af alla slag.

Placeringsbyrå för agenturer
öfvertager anställande af dugliga och solida agenter och
tillhandahåller ständigt för agentursökande prislistor och kol-
lektioner i alla brancher och från alla länder.

Placeringsbyrå för affärsbiträden
förmedlar placerandet af affärsbiträden såväl inom som
utom Sverige.

Patentbyrå
öf'vertager anmälning af patenter både i Sverige och utlan-
det, utförande af nödvändiga ritningar, upprättande af dit-
hörande handlingar, samt inregistrering af fabriks- och varu-
märken.

Förfrågningsbyrå
meddelar tillförlitliga upplysningar öfver svenska firmor,
konkurser, in- och utlandets ex- och import m. 111.

Kontorstid kl. 10-5.
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AXEL LILJEST
STOCKHOLM

N:o 20 Lilla Vattugatan N:o 20.

Inkasso- och Juridisk Affårsbyrå.
Konkurs- och Sterbhusutredningar utföras.

Alla slags handlingar uppsättas, som Kontrakter, Köpe-
afhandlingar, Testamenten, Åktenskapsförord m. m..

Kreditförfrågningar besvaras.
Arvode billigt och efter öfverenskommelse.
Från landsorten sändna uppdrag skola åtföljas af remissa .

. Mottagningstid 1/~9-10f. m., 4-6 e. m.
Kontorstid 9-2. Telefon 4508.

Ladugårdslands
MEDIKO-MEKANISKA INSTITUT,

Sturegatan 4, 2 tro Allm. Telefon 59 97.
Öppet från 1 Oktober till 15 Maj, för Herrar kl. 7,30-10 f. m.

och kl. 2,30-4,30 e. m., för Damer 12-2 e. m.
(under Januari, April kl. 11,30-2 e. m.)

Afgift för hel säsong, 7t/2 månad, 80 kr. Första qvartalet 50 kr.
Andra qvartalet 35 kr. för samma patient. Första och andra månaden
20 kr. för hvardera. För hvarje följande månad 15 kr. Abonnementsbil-
jett, gällande 25 gånger, 25 kr.

Pör mekanisk gymnastik med 1-3 manuels rörelser: för 3 må-
nader 65 kr., för en månad 25 kr.

För manusl gymnastik betalas för 3 månader 80 kr., för en månad 30 kr.
Massage 1: 50, Elektricitetsbchandling l å l: 50 pr gång.
Föreståndaren D:r Alfr. Levertin meddelar massage hvarje helgfri

dag kl. 11-12 midd. efter föregången anmälan.
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Etableradt 1867.

Stockholms Badhus-Aktiebolags
Varm- Badanstaltar.

Badhuset vid J.l1almtorgs,qatan,
ingång: Nya Kungsholmsbrogatan (Jacohsgatan) 16,

Telefon: Bell N:o 704, Allm. 7380,
Nya Badhuset vid Stureplan 4,

Telefon: Bell N:o 705, Allm. 7386,
tillgängliga för allmänheten alla dagar från kl. 7 f. m. (Vinterhalfåret
f1'ån kl. 8) till kl. 10 e. m. (helgdagar från kl. 8 f. m. till i.\ e. m.)

för alla slags BAD till billiga priser.
Romersk-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 c. m. kan denna afdelning ahonneras.

Finsk-Ryska Badstugor,
såväl för herrar som för fruntimmer.
Ang- och Varmlurtsskåp,

med bassin och duscher.
Varma Karbad,

i ;):ne klasser med särskilda afdelningar för Herrar och Damer.
Bassin- och Duschbad.

Lokalbad (halfhad, sittbad, ryggbad, cirkeldusch, sittdnsch etc.).
Medikala bad,

färskt beredda 'I'allbarrsbad, Kreuznacherbad med natnrlig »Mu!ter.
lauge», Koksalte-, Soda-, Pottaske-, Aachener-, Svafvellefver-, KII-,

Malt- och Gelatinhad, G~'ttje- och Hafstångsbad, m. fl.
Elektriska bad,

såväl med galvanisk som faradisk ström.
Vattenkurbehandling.

Bad i hemmet
hemsändas oeh afhemtas efter beställning på kontoret.

Möblet'ade r-um. för sjuklingar finnas inom Badhuset vid
Malmtorgsgatan, men böra på förhand betingas.

Abonnementskorten gälla vid båda badhusen.
Badtaxa utdelas på badhuskontoren.

Stor prismoderation vid stl~rre abonnement.~----~-_.._.- ,._-

Inom anstalten vid Sture plan
Elegant inrättadt Cafe.
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Minuthandalsföraningans Pansionskassa,
stiftad i Stockholm 1874,

hal' till syftemål att bereda sina delegare pension vid viss ålder,
För att blifva delegare fordras att vara svensk undersåte och ega

medborgerligt förtroende; dock med företräde föl' personer - man eller
qvinna -, som egna sig åt handel eller industri.

Den årliga afgiften, som erlägges i 15 år är 35 kr. - För den, som
på en gång vill erlägga denna afgift för alla femton åren nedsättes be-
loppet till 410 kr. - Delegare, som inbetalt årsafgiften under fem år,
ege äfven rättighet att på en gång inbetala för de återstående tio åren
med 290 kr. .~

Föl' att vara berättigad till pension fordras att tillhöra kassan i 20
år, hafva uppnått 55 lefnadsår och fullgjort stadgade inbetalningar,

Aflider delegare innan han tillhört kassan i 15 år, är hans enka be-
rättigad att inträda i den aflidnes ställe med de rättigheter och skyldig-
heter, som mannen ålegat om han lefvat.

Efter delegare, som fullgjort stadgade inbetalningar, är enka be-
rättigad till årlig pension af 200 kr, när mannen tillhört kassan i 15 år
och enka är 40 år gammal, och af 400 kt" när mannen tillhört kassan i
20 år och enka är 55 år.

Efterlemnar pensionsberättigad delegare endast barn, åtnjuta hvar-
<lera af dessa till fylda 15 år en årlig pension af 100 kr. Äro barnen
flera än fyra, fördelas ett belopp af 400 kr. lika dem emellan.

De af Kongl. Maj:t och Öfverståthållare-Embetet faststäida stadgar
tillhandahålles och anmälningar om inträde i kassan emottagas af Styrel-
sens samtlige ledamöter.

Stockholm i December 1887.

H;jalmar Petterson,
Ordförande,

A1'senalsgatan 2 C.
August Berq, Ca','l Ö,otegren,

Sekreterare, Skattmästare,
Drottninggatan 60. St. Grånmnkeg1'änd 3.

G'ustaf FIJ'I'selius, Axel Liljeström,
Slussplan 6;"1, Lilla Vattugatan 20,

Axel Lindeblad, Carl A. SVenSSQIJl,
G:a Kungs}wlnz..~b1'ogatan34. Nedra Munkbron l,

D. C. Wennel'st1'iJm, Gust. WenneJOstriJm,
Drottninggatan 45. Stad..~gården10.

Pensionskassans Styrelse.



- 13 -

F. Beck & Son,
AUm. Telefon 5866. (J. Victor Beck, Oscar Camarch) Allm. Telefon 5866.

Bokbinderi- och Portfölj fabrik,
Stockholm,

36 Norra Srnedjegatan 36,

för såväl enkla band, i enstaka exemplar eller stärre
samlingar, som dyrbarare praktband, efter särskildt

utförda ritningar,
KONTORSBÖCKER och LINIERINGAR etc.

Specialite :

LÄ'DER1WOSAIK och L.lID.ERPLAS'1'LK
(för hand skulpterad t läder) föl' dekorering af

Presentalbum. Diplom- och Skrltporttdljer, Diplom-
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 å earten.
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AYALA & 09
Chateau d'Ay

Champagne,
c a rt e B l a n c h e, Söt och See (halftorr),
Extra Quali'ty Dry (torr),

finnes hos våm fär-ru'imsta Vinhandelsfirmor samt i parti hos

Generalagenten för Norden

js.UG. ]1DDENBERG.

STOCKHOLM.

Björklund, Lundbeck &. C:o,
Tapetfabrik,

8 Malmtorgsgatan 8.
Billigaste priser.



-]5 -

Lacave y ce.,
Cadiz.

Et a b l e r a el e 181 O.

Nederlag af äkta spanska viner
i

STOCKHOLM.
Kontor, Proflokal. Parti- och minutförsäljning :

Fersenska Terrassen
vid Blasieholmen.

Minutförsäljnings- Filial:

7 Kungsgatan 7,
Hörnet af Drottninggatan 63 B.

Nederlag:

Kungsholmstorg 2.

OBS. Vinernas äkthet garanteras ..
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LOUIS GUILLETMOTS Tändstickor
(i röda askar)

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

OSK~R BECKLIN
rekommenderar sina af Kongl. Medicinalstyrelsen godkända patenterade
preparat till alla, som önska sig en god och reel vara.

Patenterad Elite-Pom.ada
är det yppersta hårmedel för såväl det sjuka som det friska håret. Hvar
och en, som begagnar Elite-Pomadan, enligt beskrifningen, får behålla
Ritt 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.
OSKAR :B::E:CKI..IN"

Kontor och lager:
Karlavägen 55.

Ofvanstående preparater försäljas hos Herr C. F. Dufva, Drott-
ninggatan 41, Fru O. Stråle, Drottninggatan 6.
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Lager af:

Hallins Tobaksfabriks Aktiebolags i Malmö
och tI

Tändsticksfabriks-Aktiebolaget Vulcans ~
till verkningar.

Excelsior, Duke of Durham,
Jäderholms cigaretter m. fl.

Nä fve rdos or af Sven sk ti II ve rkn ing.
Generalagent i Sverige för:

Conrad Langaards cigaretter.
Agent för:

SKÅNE & FYLGIA.
Telefon: 2660.

Bostad: Hornsgatan U.
Kontor & Lager:

Veste1~långgatan47 & Pfrestgatan 46.
2
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HENRIK GAHNS
Aseptin -Amykos- Aktiebolag

rekommenderar sina fabrikater, patenterade och prisbelönta vid verldsexpositionerna
i Moskwa 1872, Wien 1873, Bogotå 1814, Paris 1875, Brussel och Philadelphia 1876

samt Paris 1878.Amykos for toiletten, ett utmärkt medel för hudens och tändernas bevarande,
för hud- och halsåkommor,' sårnader; bortta.ge?· ä/ven de obehagliga verkningarna aj
arm- och fotsvett, när man derined 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- och halsåkommor

samt varfulla sår och skador.BI ••nd de många omdömen och intyg, som beBtyrka AmykoBen. förtriUlliga egenBkaper och verk-
ning ••r. in.kränk •• vi o•• att här ned an ••nför a de vitsord ••nden •• om gifvlt ••• f tvenne celebre läk ••re,
J. LISTER. Chirurgie Profe •• or i Edinburg, och C. B. MESTERTON. Chirurgie ProfeB.or i Up•••Ia, -
LISTER. uppfiun aren ••l de anti.epti.ka förhå11••uden •• - hvilken stor ••rt ade uppfinning tusent ••1 ••f
mennl.kor h••tv •••• tt t ack •• för Bitt lif _ loford ••• mycket Henrik Gahns Amyko. (Be Tid.kriften
~L••ncet» 1876) och fr amhål1er dess .tor •• företräde framför andr ••••ntiBepti.k •• medel, i det den utöf-
v ••r högst obetydlig retning å slemhinnorna och följaktligen eger en mycket mild verk an. på ss mma
gång den i svår •• f••11 kr aftigt ingriper. _ Profe'Bor MESTERTONS intyg. gifvet den 27 April 1876,
lyder .ålund ••: DEfter ytterlig ••re fler •• år. erf are\lbet, .åviil från den Chirurgi.ka kliniken bär.tädes,
som från enBkild pr ••xi., ••f Henrik G••nns s. k. Amyko •• åsom yttre ••ntiBeptiBkt sårmedel- k ••n j••g
end ••st på det fullkomligaste bekräft.. det yttr ••nde, jog den 21 Jonn ari 1871 ••fgaf. AmykoBen har
fortfar ••nde visat sig såsom ett utmärkt de.inficierande. förruttnelse och .våra eecidenser förekommande
Bårmedel. utan de obehoglig •• blverkning ••r. som åtfölj •• andra antiseptic", såsom Carbol och Solicyl-
.yr... och b ••r enligt min erfarenhet bäruti ett bestiimdt företräde fr ••mför dessa, då det. långt ifrån
••tt bindra el1er förlångB••mma granulationBbildningen och sårläkningen, tvärtom lifvar den förr •• ocb
kr ••ftigt befordrar den senare. om den nämligen ••nvändeB enligt den af mig den 21 J ••nuorl 1871••ngUn ••
meth oden- Jag bör dock anmärka ••• tt Amykosen. vid fortsatt a försök, icke vis at sig ega den läkande
verk ••n vid de på egentliga veget abilisk a parasiter beroende budBjnkdom ••rne (Favns. Herpes MnBuranB),
som man i börj ••n tyckte Big b elv ••••nledning att antaga. Mitt slutomdöme om AmykoBen är ••• tt den
.åsom antiBepti.kt medel vid .årbeh ••ndlingen är ful1t nt jemförlig med öfrig a, på Benare tider för-
.ökt •• medel, samt att den .åBom .årläkande fr amför dem har ett beatämdt företräde. UpsaI•• de.
27 April 1876. C. B. MESTERTON. Profe.sor i Cbirurgi oob Ob.tetrik vid UniverBitetet i Upsal a ocl
Director för Universitet.ets Chirurgiska 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 foge
med denna aseptin få vi härmed hänvisa till Jägareförbundets tidskrift 1878, sista häftet
der denna förträffliga och billiga konserveringsmetod finnes detllljeradt 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 all
'Dåra fabrikat äro för8edda med ofvan8tående fabrik8märke, samt att de eftergjord
Amykossorterna äro vår Amy·kos mycket underlägsna i afseende på beståndsdelarne
mängd och beskaffenhet, enligt hvad jemförande analyser l:ogt i dagen.

Till salu hos de fleste Handlande och Apotekare.
I parti hos' Bolagets agenter i Stockholm, Herrar J. A. Grape &; 0:0, Prestgatan l
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Euntze C:o
rekommendera sitt (rikhaltiga lctgm" af alla slags

][autschuksartiklar
för tekniskt, chirurgiskt, medicinskt och elektriskt bruk.

Af till tekniska branchen hörande artiklar framhålles:
Slangar för gas, vatten, ånga, öl m. m., packningar med och

utan inlägg af väf eller messinq, förtätningsmateriel af talk,
asbest och hampa, drifremmar af läder, bomull,

kautschuk och kamelhår.

Vattenfiltrerapparater,
hvilka enligt intyg från framstående in- och utländska vetenskaps-
män besitta största möjliga reningsförmåga. För inom Stockholm
boende personer fästes specielt uppmärksamhetenpå de 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
f ö r l u f t t r y c k o c h e l e k t r ic i t e t.

][ontrollapparater
för ångbåtar, som meddela befälhafvaren, att hans kommando

rätt uppfattats af maskinmästaren.

Bästa qvaliteter till lägsta pris garanteras af
KAUTSCHUKS. & GUTTAPERKAVARU-AKTIEBOLAGET

E'O'NTZE ~ 0:0,
Stockholm.
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N. Hennings & C:O
Trävaru -Affär.
Brädgård: Barnhusgatan 8

(vid Norra Bantorget).
Bell-Telefon N:o 1166. Allmänna Telefon N:o 5268.

Kontor: Kungsgatan 24.
Lager af

Örbyhus Ångsågs
välkända tillverkning af

Hy:f1adt goli"trlt af oflottadt och ångtorkadt mälar-
trä, furu eller gran, fogadt eller spåntadt;

Hy:f1ade 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.

Byggnads-snickeri: Dörrar och Karmar.
Prima Cement.

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

Ang bok binderi,
Stockholm,

54 Malmskilnadsgatan 54.

Telefonmu.mnner 855 och 4490.

1873 Prisbelönt i Wien 1873.

Emottager

till utförande allt hvad till yrket kan hänföras.

Elegant arbete, billigt pris och snabb expedition.

Profver finnas till påseende!

54 Malmskilnadsgatan 54.

Tetefonnmmumer' 855 och 44 90.
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FABIAN HÖGLUND,
Ur- & ChronometermakareJ

39 Drottninggatan 39.

Lager af

Guld- och Silfver- Ur alla slag
Väggur, Bordspendyler m. m., m. m.

Verkställer reparationer af Ur och
finare Instrument.

Tillverkar elektriska, med flera slag af' Ur,
allt till billigaste priser.

FABlAN HÖGLUND,
39 Drottninggatan 39.
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Gustafsbargs Fabriks Magasin,
13 llIälaretorg'et 13.

Parti- och minutförsäljning af Gustafsllergs Porslinsfabriks till-
verkningar, såsom: ~

Bordserviser, stort, välsorteradt lager.
Kaffe & Tbeserviser, 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.

IJirJllmDI~
Mälaretorget 13~

G~W~ Bolm,~'llt,
Kungl. Hof-Skomakare,

II Lilla Vattugatan II,

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

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



J. E. ÄKERBERG s HELLSTRÖM,
Koppar-, Me:ssings- och lVIetallhandlare,

försälja i parti och minut

Massings- Man-ufaktu r- Arti klar,
Ljusstakar, Kaffekannor, Kranar, Mortlar,

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

Antimonium regulus,
Babbits- Metall,
Bly i tackor, Engelskt,
Blyhvitt,
Bl.yplåt,
Blyrör,
Borax,
Bleckplåt, bästa träkols,
Fosfor, Bronee-, ~. Trad,
Fosfor, Tenn-,

Ringklockor,
Jernrör,
Jerntråd,
Jernduk,
Kaffepannsklofvar,
Koppar, garad,
Kopparplåt,
Kopparbottnar,
Koppar-nagel, (Bult)
Kopparriir,

I
""...Koppart1'åd,

Koppat-nitar, et: Brickor,
Kopparspik,
Knappnålar, Gusums,
Messingsplåt,
Messingsskostift,
J.lfessingsrör,
Messingsduk,
Messin.qstråd,
Nickel,



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 .

••



- 31-

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.



- 39-

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,



- 42-

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.


	annonser
	annonser två



