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Ehdot:
1) Kaikki aikaisemmin annetut ehdot ja säädökset kumotaan.
2) Polkupyöräin nettohinnoista myönnetään kappalealennuksia.

a) osteltaessa samana kalenterivuotena vähint, 5 kpl, Smk, 5: kpl.
b) ostettaessa samana kalenterivuot, vähint, 10 kpl. Smk. 10; kpl.
c) Suurista ostoista annetaan eri tarjouksia saatuani tietää kysymyK-

sessä olevan erän suuruuden,
3) a ja b kohdan mukaan ostajat nauttivat sitäpaitse 5 % alenn, mikäli

he suorittavat maksun tilauksensa ohella tai jälkivaatimuksella,
4) Tiliostajat nauttivat samoja kappalealennuksia ja mikäli suorittavat

laskunsa 30 p:vän kuluessa antopäivästä saavat vielä 3 % kassa-alennuksen.
Huom. Edellämainitut ehdot koskevat yksinomaan polkupyöräostoksia,

eikä polkupyörälaskuja ole mitenkään sekoitettava muista tavaralaaduistä
antamiini ehtoihin. Kuitenkin polkupyörälaskutkin luetaan parhaillaan käyn-
nissä olevassa myyntikilpailussa hyväksenne.

Ehdot toisille iavaralaaduille.

5} Tilauksesta, joka tilattaessa suoritetaan tai on määrätty lähetet-
täväksi jälkivaatimuksella, myönnetään 5 % kassa-alennus jos tilauksen net-
ioarvo on samalla kertaa 50: markkaa.

6) Tiliostajat saavat 3 % kassa-alennuksen siinä tapauksessa, että
suorittavat laskunsa 30 päivän kuluessa laskun antopäivästä lukien.

7) Tilille myydään ainoastaan avonaisille liikkeille, jotka ovat ennen-
kin asioineet kanssani, sekä uusille sikäli kuin liikkeen vakavaraisuus on
minulle tullut tunnetuksi. Yksityisille henkilöille ei velkakaupalla myydä,

8) Sekä tili- että käteisostaijat nauttivat vielä vaihtovoittoa kalen-
terivuosittain seuraavilta ostoeriltään:

a) Kun kalenterivuoden ajalla on rahasuorituksia vähintäin 1,000—2,000
mk,, hyvitetään tiiliä 2 %.

h) Kun kalenterivuoden ajalla on rahasuorituksia vähintäin 2,000—3,000
mk., hyvitetään tiliä 3 %■

c) Kun kalenterivuoden ajalla on rahasuorituksia vähintäin 3,000—5,000
mk,, hyvitetään tiliä 5 %,

Maksettujen erien kuitit eli otteet niistä ovat vuoden vaihteessa jätet-
tävät konttoriini tarkastamista varten, ja hyvitetään saavutettu erä viimeis-
tään 2 kk. kuluessa.

Huom.! Jos edellämainituista säännöistä tai nettohinnoista on poikettu
tai muita sopimuksia tehty, lakkaa 8;s kohta voimastaan.

9) Pakkaus, kääröt ja kuletus rautatielle tahi satamaan on maksuton,
mutta rahdin suorittaa tilaaja.

10) Rautatiepysäkille ei tavaroita voi lähettää jälkivaatimuksella eikä
muuten kuin suorittamalla rahti lähetysasemalla. Tilaajain on siis tässä ta-
pauksessa lähetettävä tavarain hinta ja rahtikulut minulle etukäteen mikäli
lähetys on pysäkille osoitettava.

11) Mikäli jotakin tavaraa lähetetään korjattavaksi, on se rahtivapaasti
minulle lähetettävä ja omistajan nimi ja osoite kiinnitettävä esineeseen,

12) Kaikki tilaukset tehtäköön mahdollisimman selvästi ja ymmärrettä-
västi, Tilaukseen on selvästi merkittävä esineen nimi, numero ja nettohinta
sekä varustettava tarkalla posti- ja rautatieaseman osoitteella.

Huom.! Edelläolevia sääntöjä pyydän kohteliaimmin noudattamaan, että
liikkeessäni arv, ostajain tarkoitus täydellisesti käsitetään ja siten vältetään
väärinymmärrykset ja siitä johtuvat ikävyydet.
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Lääketeoilisia aineita.
Terveyden hoitoon.

Pulloissa hinta 2: 50.

Suun, hampaiden ja ihon hoitoa varten,

N;o 1, Illodin-suuvettä pulloissa ä 2:50,

Illodin on väkevöitty, hyvin voimakas
antiseptinen neste, jolla on hyvin suuri bak-
teria tappava voima. Illodin vaikuttaa raata-
ja muiden tautien itiöitä tappavasti, vaikka
sitä sekoitetaankin esim. 1 osa Illodiniä 100
osaan vettä ja vieläkin laimeampana. 1
pullo Illodiniä riittää tavallisesti noin 4 kuu-kautta hampaiden pesua varten, kun ham-
paita pestään 2 kertaa päivässä. 5 tai 10
tippaa riittää yhden päivän osalle, joka se-
koitetaan noin x/2 juomalasilliseen vettä;tasta tulee hyvin voimakas ja samalla maukas suuvesi, joka

tappaa, tunkeutuessaan Ilmakerrosten läpi, kaikki mätä-
y. m. bakterit, hampaille, suulle, kurkulle ja vatsalle vaaralliset
ainekset, sekä_ antaa samalla virkistävän olon.Kun Illodiniä käytetään ihotaudeissa, kuten esim. ekse-meissä, syhy-, rupi-, mätä- ja kurkkutaudeissa, ajoksissa, savi-puolisissa ja m. s. Illodiniä tiputetaan niiden päälle, (etenkin josrupi, visva t. s. m. poistetaan), painuu Illodin hyvin nopeaan si-sälle ja tappaa kaikki elimistön viholliset s. o. taudin siemenetja antaa siten tilaisuuden luonnolle parantaa omansa. Samoinon myös, jos Illodiniä käytetään verihaavoihin, verenmyrkytyk-
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siin, paleltumiin ja palohaavoihin. Diodin on myös kipua lievit-
tävää. Jos ajosta, haavaa, hammasta, päätä tai jäsentä särkee
ja kolottaa, lakkaa se, jos siihen käytetään Illodima, Illodinia
sekoittamalla vaseliinin tai ruokaöljyn kanssa saadaan mitä pa-
ras hieromavoide, joka voittaa kaikki linimentit j. ra, s. voiteet.

N:o 1 A, Illodin-pumaada lasirasioissa ä 1: 60 kpl. lllo-
din-pumaada soveltuu parhaiten ihon ja lihasten hoitamiseen.
Jos lasten ihossa esiintyy esim jokin kovin syhyvä ihotauti ,jo-
hon ei voi käyttää Dlodiniliuosta, soveltuu tämä pumaada erin-
omaisesti siihen, sillä samalla kun se estää sen syhymästä, se
myöskin parantaa sitä. Suonten ja lihasten turpoomisessa ja
tulehtumisessa on tämä pumaada erittäin hyvä ja vaikuttaa se
nopeasti, kun niitä hierotaan tällä.

N:o 3. Illodin-hammas-
pulveria pahvikoteloissa a
75 p:iä kotelo.

N:o 15, Venus-Kesakkovoide, rasiois-
sa ä 2 mk. Venus-Kesakkovoide vie muu-
tamien käyttökertojen jälkeenpois n, s. pi-
samat eli kesakot, ruskean ja keltaisen
ihon ja näppylät ja kasvattaa tilalle uuden,
puhtaan, sametinhienon Ja nuorehkon vä-
risen ihon.

Venus-Kesakkovoiteen vaikutus pe-
rustuu sen bakteria tappaviin, ihoa puhdis-
taviin ja kasvattaviin ominaisuuksiin.
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N:o 12, Amorettia isoissa tina-
putkissa ä 75 p;iä,

Amorinea käyttävät kaikki hie-
nommat naiset silloin kun iho al-
kaa tulla veltoksi ja siihen alkaa
tulla vanhuuden leima, sillä sen
tarkoitus on tehdä iho kimmoi-
seksi ja sitä lähinnä olevat lihak-
set kireiksi ja siten tehdä sen
käyttäjästä nuoren ja kauniin
näköisen,

N:o 25. Rinol’ia (Nuhapumaa-
da) 50 p;nin tinaputkissa. Rinol-
nenäpumaadassa on tieteen suuri
voitto alallaan, sillä se kuolettaa
nuhaa aiheuttavat bakterit, pois-
taa tulekduksen nenän limakal-
voista, lieventää heti kivun ja sel-
vittää nenän jo ensi käytön jäl-
keen, sekä on sangen miellyttä-
vää käyttää.

N:o 24, NethoHa hyttysten,
sääskien, paarmojen y. m. pure-
misen estämiseksi ihmisille, tina-
putkissa ä —: 70,

Kuinka onkaan vaikea kesällä
esim. olla kalastamassa kun on
paljon verenhaluisia hyönteisiä
ympärillä. Käyttämällä ihoon
Netholia saa niiltä olla rauhassa.

N;o 2. Illodin-bammastahnaa
SO pmin putkissa ja lasi rasioissa
ä 1: 75. Ainoastaan vähän put-
kesta ulos Illodin-hammastahnaa,
kostutettuun hammasharjaan, jol-
la hangataan vähän aikaa ham-
paita ja sitten virutetaan puh-
taaksi joko Illodinliuoksella tai
puhtaalla vedellä, ja mitä likai-
simmista ja ilettävimmän näköi-
sistä hampaista on tullut lumi-
valkoiset.

Mikä onkaan kauniimpaa esim,
nuorille naisille, jollei kauniit,
valkoiset hampaat. Ne saadaan
Illodin-hammastahnalla! Illodin-
hammastahna on miellyttävää ja
virkistävää käyttää.
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N:o 26. Aromatic Nuhanuuskaa ra-
sioissa a 30 p:iä. Aromatic Nuhanuuska
on myöskin hyvin tehoisa käyttää nuhaa
vastaan, sillä se selvittää nenän, estää tu-
lehduksen ja virkistää päätä ja silmiä, sekä
on myöskin sangen hyvänhajuista ja miel-
lyttävää käyttää.

Iris ihovoide. Paljon käytetty aine
pisamia, näppyjä y. m. ihottumia vastaan.
Myydään valkoisissa lasipurkeissa ä 2: —.

Poudre dc Riz
on mainio aine
ihonhoitoon. Ra-
sioissa 1:20,

N:o 33. Asidcol,
erittäin hyvä aine
jalkahikeä ja reu-
matismisia, kyl-
miä, puutuvia, tur-
raksimeneviä ja
laskeutuvia jalko-
ja varten; samoin-
kuin hautuneiden
jalkojen hoitoon-
kin; pusseissa ä
—; 50.

Jalkojen hautumista,

. jalkahikeä, ajettu-

mista, paleltumista ja

reumatismia vastaan

on aina parasta.
: ~ ir: . ‘
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N;o 40, Kasvo-
puuteria valkoista
ja tummaa erittäin
hienoa ruusu, kie-
lo, orvokki y. m,
tuoksuilla 1: 25 ra-
sia.

N:o 48. Känsävoidetta 1j2 pullot —:75
kpl.

Ei kenenkään tarvitse enää pitää ja-
loissaan kiusallisia känsiä, sillä ne saadaan
juurineen pois tällä känsävoiteella.

Hiusten ja parran hoitoon
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N:o 52. Venus-Hiusvesi 1/2 pullot 2:50 pullo.
Venus-Hiusvesi on erinomainen hiuksien säilytysaine, joka

estää hiuksien lähdön, sekä poistaa köhnän hiuksista. Samalla
voi sillä pitää hiukset määrätyssä kuosissa. Hiukset kostute-
taan läpi kosteiksi ja hierotaan puolikuiviksi, sitten kammataan
hienolla kammalla, johon on pantu pumpulia, johon tarttuu
kaikki lika päästä. Sitten saa hiukset taivuttaa tahtonsa mu-
kaan. Se, joka tätä hiusvettä käyttää, saa vahvan, kestävän ja
samalla taipuvaisen tukan, Venus-Hiusvesi on paras, halvin ja
käytännöllisin hiusvesi, mitä kaupassa löytyy.

N:o 65. Capillaricin käherrys-
ja taivutusnestettä karkeille hiuksille
ja parralle. Sievissä pulloissa ä 1; 50.

Capillaricillä voidaan taivuttaa
minkämoiset hiukset ja parta hy-
vänsä.

N:o 69. Hiusöljyä, erittäin hie-
noa 1/2 pullot ä—: 50,

Parranajojauhetta
sirotuskannella va-
rustetuissa siroissa
rasioissa. Tämä par-
ranajo jauhe on täy-
dellisesti neutraalis-
ta ja aikaansaa kau-
van pysyvän ja run-
saan vaahdon. Rasia
1:20.
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N;o 70, Parranside-
neste pulloissa ä 1:25.
Parransideneste si-
too hyvin, määrät-
tyyn kuosiin viikset
ja leukaparran, on

öljymäistä mutta

kumminkin sitovaa,
pehmittävää nestettä
ja kuten sanotaan
parran kasvua edis-
tävää.

N;o 72. Hiusvahaa,
Putket —: 40.

Unkarilaista partayahaa
•erittäin hienoa, putket
—: 40,

Meidän vahamme ovat
ehdottomasti yhtä hyviä
kuin parhaat ulkomaalai-
set ja tulevat halvemmiksi
niitä.

N;o 100. Champooning
Vater, vanha Englannissa
ja Amerikassa paljon käy-
tetty hiusten hieromavesi.
Isot pullot 2: 50, pienet
1; 50 pullo.
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Hajuvesiä Parfymeja.

N;o 127. Ideal hajuvettä, Viulupulloissa , , . ä 1:85
N:o 128. Soikeita pulloja » —; 75
N;o 128/6. Samoja, hiukan pienempiä ä —; 60

N;o 131. Hienoa heliotrope kukkaistuoksua pyö-
reissä pulloissa 1: 20

N;o 145/5. Pariym heliotropia viulupulloissa , , . 1:20
N;o 155/9, Finlandia hajuvettä, puhdasta kukkais-

tuoksua isoissa pulloissa 2; 50
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Pour la Toilette, Siroja rasioita, jotka sisältävät 1 pullon
hienon hienoa hajuvettä O. T. Kolonj »1911», 1 pullon »Ainol»-
suuvettä, 1 kpl, prima saippuaa ja 1 putken Melläncream'ia ihon
hoitoa varten. Todellinen toalettikoriste, joka ei saa puuttua
yhdestäkään kodista. Sopivampaa lahjaesinettä tuskin löytyy
kuin tämä rasia 6:50

N:o 411. Vaseliinia, valkoista
parfymöittyä toiletti vaseliinia, sopi-
vaa hieromiseen, ihon ja tukan hoi-
toon y. m. Isoissa peltirasioissa
—: 50 p:iä.

Jokaisen perheen, jokaisen yksilön taloudessa ovat nämä
lääketeolliset aineet tarpeellisia.

Hoitakaa kauneuttanne! Kauneus on rikkautta, kauneus
on valtaa! Hoitakaa terveyttänne! Näillä lääketeollisilla val-
misteilla estetään suuret kärsimykset, kalliit kulungit ja paljon
surua ja mieliharmia käyttämällä näitä aikoinaan.
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Saippuoita.
N;o 165, Savon ala Parisienne-saippua,

erittäin hienotuoksuinen ja rasvapitoinen, se-
kä hyvin näkyisä, kokoonsa nähden paras
toalettisaippua mitä on koskaan kauppaan
laskettu; 1: 25 kpl,

N:o 163/2, Kukkais-saippua, rasvattu
erikoishieno saippua; —; 75.

N:o 167, Illodin-saippua. 55 p:iä kappale.
Illodin saippua on bakteria tappava, hyvin virkistävä käyt-

tää aamusin pestessä ja kesällä uidessa sekä saunassa, sille se
on tilapäisesti kylmäävä ja irroittaa helposti lian.^Tämä saippua sisältää bakteria tappavaa Illodinia, joten se
on mainio lääkesaippua. Se, joka on tottunut tätä saippuaa
käyttämään ei muusta huoli, sillä se estää savipuolet, tartunnan
ja näppylät. Hiuksia on pestävä ainoastaan Illodin-saippualla.
Käyttäkää ainoastaan Illodin-saippuaa! Ainoastaan Illodin-
saippua pitää ihon ohuena, kirkkaan ja terveen värisenä; ainoas-
taan Illodin-saippualla voitte pitää ihonne kauvan nuorena.

Tästä saippuasta on meidän hallussamme suuri joukko hy-
viä todistuksia käyttäjiltä. He pitävät sitä erinomaisena.

N:o 169. Savon des Dames-
saippua, erittäin mieto, hienon
tuoksuinen ja ylirasvattu saip-
pua, —: 70 kpl.
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Nro 184. Lysooli-saippua, terveydellinen, sisältää 2x/2 %
puhdasta lysoolia, —: 30 kpl.

Nro 185. Terva-saippua, sisältää 10 % puhdasta suoma-
laista mäntytervaa, ■—: 45 kpl.

Nro 186, Samaa pienissä kappaleissa, —: 25 kpl.
Meidän tervasaippuoissa on huomattaa se, että ne sisältä-

vät puhdasta suomalaista tervaa, eikä, kuten usein huomaa
saippuoissa käytettävän, kivihiilitervaa, joka vaikuttaa ihoa
turmelevasti.

Nro 191, Yrttisaippua, hajustettu hienonhajuisten, aromaat
tisten yrttien tuoksulla —: 40 kpl.

Nro 192. Munasaippua, erittäin hieno, sisältää taatusti puh
dasta kananmunaa, —; 90 kpl.

Nro 192 3, Kauneus-saippua, —; 20,

Nro 192/4, Paris-Glysetin saippua, hienoa, isot kappal, ;60
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N:o 193, Pyhä-aamu saippua tekee ihosta puhtaan ja höh
tavan valkoisen, ottaa pois näppyjä ja ahavoittumista sekä ke
sakolta, —; 30,

N:o i 94, Hieno Lanoliini Tervasaippua, —: 50

Pesu? ja Puhdistusaineita.
N;o 194, Ammoniakki-saippua,

villavaatteiden pesemiseen, jota käyt-
tämällä lika lähtee ilman hieromista,
paljaalla liottamisella ja huiskuttami-
sella ja mikä on tärkeintä ei villaiset
kankaat eikä kudokset vanu eikä ku-
tistu, kuten on laita jos pesussa käyte-
tään tavallista saippuaa tahi lipeäisiä
vesiä. Tämä saippua viepi sitäpaitsi

kaikki tahrat helposti pois ja on se sentähden hyvin suosittu
pesuaine myöskin liinavaatteiden pesemisessä, se kun on sitä-
paitsi hyvin desinfisioiva ja kuolettaa kaikenmoisia itiöitä ja
baktereja. 1/2 kg. palat 1: 10, 2/4 kg. —: 60 kpl.
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N:o 205. Tahrasaippua, 35 p;n kappaleissa. Tätä saip-
puaa käyttämällä saadaan helposti pois öljy-, väri-, terva-, piki-,
pihka-, hartsi- y. m. tahrat, ilman että vaate siitä turmeltuu. On
käytännössä parasta ja halvinta. Tahrasaippuaa voidaan myös
käyttää öljyisten y. m. tahraisten käsien pesemisessä, johon se
on mitä parasta.

»Gloria» suopa-
jauhe. Sopii erin-
omaisesti pesoihin
ja kaikenlaisiin puh-
distamisiin. Ei va-
hingoita vaatteita,
säästää työtä, aikaa
ja rahaa. »Gloria»
suopajauhe on kaik-
kien perheenäitien
ihastus ja onkin sen-
tähden verrattain
lyhyessä ajassa saa-
vuttanut suurein-
moisen menekin
kautta maan. Jo-
kainen, joka ei vie-
lä ole koettanut
»Gloria» suopajau-
hetta, tehköön sen
hetimiten, jos tahtoo
katsoa omaa etuaan.

»Gloria» suopajauhe oli ensirnäinen pesujauhe Suomen
markkinoilla. Koska heti alunpitäen kiinnitimme päähuomion
laatuun, on se saavuttanut suuremmoisen menekin. Niinkuin
jokainen hyvä tavara, on »Gloria» suopajauhekin saanut useita
jäljittelyjä, mutta voittamattomana pitää se johdon käsissään,
voittaen itselleen yhä uusia käyttäjiä. Aströmin suopajauhe
säästää työtä, aikaa ja rahaa. Myydään 1/1 ja 1/2 paketeissa.
Suuri paketti —: 75, Pienempi —: 40.

N:o 210, Puhtalin olki- ja panamahattujen puhdistusta var-
ten. Kotelot ä4O p;iä, Puhtalinin avulla voidaan monesta hy-
västä, likaantuneesta hatusta tehdä täysin uuden hatun arvoisen.
Puhtalinia käyttämällä voidaan säästää paljon turhia menoja.
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»Oiva»-suopajau-
he, huokeampi laji
1 j1 paketeissa —: 65,

Konttori* ja taloustarpeita.
N:o 218, Mustepulveria punasta, sinistä ja violettiväristä.

1 kotelo maksaa 90 p;iä ja saadaan siitä 1 litra parasta kirjoi-
tusmustetta, jolla voidaan saada mitä parhaimmat kopiot. Val-
mistustapa on niin yksinkertainen, että ei tarvitse muuta kuin
kaataa litran vetoiseen astiaan pulverin päälle kuumaa vettä ja
vähän huiskuttaa, jotta pulveri sulaa.

N;o 223. Arabikummia pxilloissa ä—; 50, Meidän Arabi-
kummi sitoo erinomaisen hyvin.

N;o 225. Helios-liimaa pien, putkissa —: 20 kpl.
N:o 226. Samaa isoissa putkissa —; 40 kpl.
Helios-liima sitoo lujasti kiinni nahkaa, vaatetta, paperia,

puuta ja kasveja, Välttämätön jokaisessa konttorissa ja jokai-
sella kirjoituspöydällä sekä jokaisessa perheessä. Helios-liima

on maailman parasta ja halvinta liimaa.
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N;o 227. »Edistys»-mustetta, parasta käy-
tännössä, —: 25 pullo,

N:o 254, Merkkausmustetta pesunkestä-
vää, pulloissa ä 50 p;iä. Tähän merkkausmus-
teeseen ovat kaikki käyttäjät tyytyväisiä, sillä
se tekee selvän jäljen ja kestää hyvin pesun.

Käyttö-ohje seuraa,

Leimasin väriä, parasta laatua. Useita eri
värejä. Noin 40 gr, painoisissa pulloissa, —; 80,

N;o 253, Metallinkiillotusnestettä Auto
isoissa lasipulloissa ä6O penniä. Auto on edellä
kaikkien muiden metallinpuhdistusaineiden sen
tähden, että sillä saadaan tavattoman pian ja
ilman sanottavaa vaivaa minkälainen metalli-
esine hyvänsä puhtaaksi. Auto sopii kaikelle
metallille ja se ei raapi eikä liioin syövytä ja
tekee metallin tavattoman kirkkaaksi.

Liimajauhetta paketti —: 40. Jauhe sulatetaan noin 1/0litr, vettä, jolloin saadaan mitä parasta konttori ja talousliimaa.
Liimapaperia, kierretty sieville rullille, sopivaa koululaisille

kasvien liimaukseen mutta voidaan käyttää moneen muuhun tar-
kotukseen. —: 15 kpl.

N:o 268. Helios-Liima N:o 2on lasipul-
loissa ja käytetään sitä ainoastaan lasin ja
porsliinin liimaukseen. Sen hinta on 75 p:iä
pullo. Tämä liima on välttämätöntä jokai-
sessa kodissa.
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N:o 269, Akkunanlasikittiä myydään kääreissä ä—: 50,
Eipä liene tätä ennen valmistettu minkäänlaista akkunan-

lasi- eli tavallista maalarinkittiä, joka ei murtuisi ja halkeilisi eli
sitten auringonpaisteessa sulaisi ja valuisi pois paikoiltaan.

Tällä meidän valmistamallamme kitillä on kaikki hyvät omi-
naisuudet, Se ei kuivu koskaan niin paljon, että se kutistuisi ja
halkeaisi. Vielä on huomattava, että se on niin hyvin muokattua
massaa, ettei siitä löydy mitään kovia kivennäisaineita kuten
tavallisessa kitissä. Jokaisen, joka tahtoo saada hyvää työtä
maalauksiinsa ja akkunoihinsa, tulee hankkia itselleen tätä
kittiä..

Kiiltotärkkelys. Tätä tärk-
kelystämme suositamme jokai-
seen kotiin, jossa kiiltosilitystä
tarvitaan. Ei ole mikään vai-
keus saada Kiiltotärkkelyk-
semme avulla aikaan mitä hie-
nointa silitystä. Senlisäksi voi
jokainen perheenäiti, joka itse
suorittaa silitystyön, tehdä
huomattavia säästöjä. Myy-
dään käyttöohjeilla varuste-
tuissa paketeissa. Paketti —:4O.

Ravinto* ja terveysaineita.

Puhdistettua suudaa,
leipomista y. m. var-
ten. Rasioissa 25 p:iä.
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Aikohoolivapaa punssi on erin-
omaisen ihanteellinen juoma. Suosi-
tellaan kaikille! Koko pulloissa 1: 20.

N:o 338. Limonaadi pulveria,
koteloissa ä 50 p:iä.

Meidän Limonaadipulverimme on
uutuus tällä alalla, sillä se on sopiva
pitää mukana matkoilla, tavattoman
halpahintainen ja ennenkaikkea an-
taa erittäin hyvänmakuisen virvoi-
tusjuoman.

N:o 474. Hiivapul-
veria kahvi- ja ruoka-
leivän leipomista var-
ten. Tämä pulveri on
edukkaampaa käyttää,
kuin tavallinen hiiva
sentähden, ett'ei se
koskaan vanhene, se
antaa aina varmoja tu-
loksia leivottaissa, jo-
ten leipominen ei kos-
kaan hiivan tähden
epäonnistu ja sitäp. se
on tavattoman näky-
sää käyttää. Myydään
paketeissa ä 25 p:niä
ja metallirasioissa a
1:—.
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Sitroona öljyä pulloissa. Prima voimakkaan hienohajuista
Messinan öljyä. x/2 pullot 1; x/4 » —; 50

Tupakoitsijoille huomattavaa!
N;o 425. Pois Nikotiinimyrkytys! Ainoa keino piintyneelle

tupakoitsijalle päästä vapaaksi tupakan orjuudesta on käyttää
tupakoidessa

Antinikotin-pumpulia, jossa on ainetta joka kokoaa nikotii-
nin itseensä, joka tupakoidessa vaikuttaa siten että tupakoimis-
halu vähinerin vähenee, loppuen vihdoin itsestään. Yksi paketti
ä —; 40 riittää pitkäksi aikaa,

Näyttelytarpeita.
N;o 441, Ihovärejä, rasvavärejä, 8 eri väriä kotelossa 2: 50,
Tämä värilaatu on erittäin hyvää,
N:o 545. Nenäkittiä naamioimista varten 70 p;iä kpl. Tämä

kitti pysyy hyvin ihossa ja voidaan siitä lämmitettynä muodostaa
minkälaisia kyhmyjä tahansa kasvoihin. Helpoin tapa naami-
oida!

N:o 455, Mastiksia, tekoparran, naamarin ja peruukkien
kiinnitystä varten 1/1 pullot 1: —,
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Jalkine* ja suksivoiteita
Öljyjä y, m,

N:o 463. Pol-
kupyöräöljyä pul-
loissa ä 50 p. Pol-
kupyörää ei sovi
voidella millä hy-
vänsä, sillä jos
siihen käytetään
huonoa öljyä niin
laakerit pikiinty-
vät ja kuluvat ja
on pyörällä sil-
loin raskas ajaa.

Käyttäessänne
meidän öljyä, kul-
kee pyöränne ai-
na keveästi ja
kestää kauan.

N:o 291. Ompelukoneöljyä, parasta mitä koskaan voipi
saada, sillä se ei koskaan pikeydy, ei syövytä laakereita, vaan
pitää ne tavattoman liukkaina. Pulloissa ä—: 30.

Tukkimiesten saa-
pasrasva, ihanne-ken-
gänvoide, tekee nahan
pehmeäksi ja vedenpi-
täväksi, Sentähden
käyttävät kaikki, jotka
tahtovat suojella ter-
veyttään ja jalkinei-
taan, ja erittäinkin ne,
joiden on työskennel-
tävä vetisissä töissä
meidän Tukkimiesten
saapasrasvaamme,

—; 50 p:iä.
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N:o 480. Verratonta, mustaa N:o 1, isoissa rasioissa ä—: 25
kpl.

Tämä laji kengänkiillotetta, vaikka onkin tärpätti pitoinen,
el murra nahkaa, sillä se sisältää puhdasta rasvaa 23 % ja silloin
kun tärpätti on haihtunut pois, on vaan väri ja rasva jälellä, joten
sen on mahdotonta murtaa nahkaa. Huomattava ominaisuus on
vielä tällä kiiliotteella että se antaa, suuresta rasvapitoisuudes-
taan huolimatta, hyvän kiillon, joka myöskin kestää vettä ja
kosteutta vastaan, jota omituisuutta ei millään muulla kiillot-
teella ole paitsi tällä Verrattomalla.

N:o 461. Rekord-suksivoide 50 p;in paketeissa.

Rekord-suksivoide voidaan todella sanoa parhaaksi suksi-
voiteeksi, mitä on saatavissa, sillä se on ammattimiehen kek-
simä. Koettakaa, niin saatte nähdä!

Rekord-suksivoide on myöskin halvinta käyttää, sillä se
valmistetaan suuriin paloihin, seikka, joka johtuu siitä, että me
ostamme raaka-aineet suurissa erissä,

N:o 462. Pyssynpuhdistusrasvaa, ruskeaa putkissa ä25
p;iä. Tätä rasvaa suositellaan metsästäjille sentähden, että sillä
voidaan pitää pyssyt helposti puhtaina ja ruosteesta vapaina.
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Helios Nahanvoidetta,
Helios Nahanvoide voidaan sa-

noa täydellä syyllä ja ilman pie-
nintäkään poikkeusta totuudesta,
että se on todella ihanne nahan-
voide, sillä se ei läpäise vettä
vaikka henkilö, joka on voidellut
saappaansa tällä voiteella, seisoo
24 tuntia vuorokaudessa vedessä.
Sillä on vielä se ominaisuus, ett’ei
se jäädy pakkasessa.

Puoli vuotta sen jälkeen, kun
tätä alettiin valmistaa, oli menek-
ki jo niin suuri, että oli vaikeata
saada valmiiksi niin paljon, kuin
oli tilauksia sisällä; seikka, joka
puhuu tavaran puolesta parasta
kieltä. Rasioissa —; 40,

N:o 484. Kestävää kengänpohjan laji-
ketta, joka tekee kengänpohjat tavattoman
kestäviksi vettä ja kulumista vastaan; on
laskettu tämän aineen pidentävän kenkien
ikää kolminkertaisesti, joten on syytä ru-
veta sitä käyttämään kaikkien eli ainakin
koettaa sitä, että tulee itsekin vakuute-
tuksi asiasta. Hinta on pullolta 50 penniä.

Kärry- ja
vaunu voidet-
ta, parasta
laatua, pelti-

koteloissa
noin 1 kg,
1:—.
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Syöpäläismyrkkyjä.

Kuolema pulveria torakoille, paljepusseissa ä —; 50,

N;o 502, Joukkomurhaa 1/2 pulloissa luteille ä 1; 25,

N:o 503, Joukkomurha-pulveria pusseissa torakoille, kär-
päsille y. m. —: 75 pussi. (Ei ole tulen arkaa).

Viimeisten kokeitten ja parannusten perusteella voimme
varmasti vakuuttaa, että Joukkomurha 20 asteisena tappaa lu-
teet, torakat, sirkat, kirput, koit, y. m, hyönteiset. Joukkomur-
ha-pulveria voidaan käyttää hyvällä menestyksellä myöskin
kärpästen hävittämisessä.

Joukkomurhaa suositellaan myöskin hyönteisten kokoojille,
sillä se ei kiduta vaan tappaa varmasti kaikenlaiset hyönteiset.

Joukkomurhalla voidaan tappaa kaikki syöpäläiset suku-
puuttoon, jos sillä huolellisesti paikat ruokotaan ja tarpeeksi
käytetään. Vaaratonta ihmisille.
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Kärpäset ovat kiusallisia, tauteja tuottavia olioita.

Kärpäspyydys
»SURR» on oi-
vallinen kärpäs-
ten hävittäjä. Se
asetetaan huo-
neissa riippu-
maan niille pai-
koille, missä kär-
päset runsaimmin
asustavat, kuten
akkunoihin, pel-

lin nuoriin ja kattolamppuihin y, m. Putken sisältä vedettyyn
tahmaiseen nauhassa olevaan massaan takertuvat kärpäset hel-
posti. Hinta kappaleittain 15 p;iä.

Kärpäsmurhaa pulloissa, Kärpäsmur-
ha on halpaa ja tehokasta ainetta käyttää
kärpästen hävittämisessä. Kärpäset kuo-
levat kohta, kun ne ovat sitä maistaneet.
Käyttöohje mukana. Vaaratonta ihmiselle.
Hinta pullolta 50 p;iä.

N;o 511. Kotain, rotanmyrkkyä, pus-
sissa ä —: 80.

Rotaini on hyvä aine rottien ja hiirien
sekä myyräin tappamiseen. Se tappaa
aina varmasti, jos vaan se kuivana käyte-
tään, Rotainia voidaan käyttää myöskin
varisten, harakkain y. m, hävittämisessä,
jos vaan vähän härskiä talia sekoitetaan
sen joukkoon.
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N:o 524. Paarmainia syö-
päläisiä vastaan myydään 50
pennin erissä. On, ei ainoas-
taan eläimille itselle, vaan
myöskin karjanomistajille
välttämätöntä käyttää ainet-
ta, joka estää hyönteisten
pääsemisen eläimiä kiusaa-
maan.

Helioksen Paarmaini on parasta sekä halvinta tähän tarkoi-
tukseen, sillä eläin, joka on sivelty tällä aineella, saa olla kai-
kilta syöpäläisiltä rauhassa. Jokainen tietää, mitä etua siitä on
esim. lypsykarjan omistajille, sillä lehmät ensinnäkin kesällä
lypsävät hyvin. Talven varalle ja seuraavaksi vuodeksi on
siitä se suuri hyöty, ettei lehmien selkään tule n, k. pernatouk-
kia, jotka tekevät lehmän selkänahkaan suuria reikiä ja huo-
nontavat suuressa määrässä niiden lypsykykyä, Paarmaini ni-
mittäin estää kyseenalaisen paarmalajin laskemasta muniaan
lehmän ihoon, samalla kun se estää muidenkin hyönteisten pu-
remisen.

N:o 508, Voittaja, erittäin käytännöllinen aine koita vas-
taan, sillä se ei jätä vaatteisiin sellaista ilkeää ja kauvan pysy-
vää hajua kuin naftaliini jättää, vaan kumminkin se suojelee
mainiosti koita, rottia ja hiiriä vastaan vaatteet eli mihin sitä
käytettäneekin. Samalla se on hyvin desinfiseeraava ja bak-
tereja tappava, estävä homesienen kehittymistä ja tuukkautu-
mista. Hinta 40 p;iä kotelolta.

Karjanhoitoon.

N:o 520. Nisävoidetta lehmien utarien ja nännien hoitoa
varten 30 p:in rasioissa. Kylmänä ja sateisena aikana on usein
vaikea saada lehmiä lypsetyksi kun niiden utaret ja nännit roh-
tuvat ja menevät rikki, Nisävoide sekä parantaa rohtumisen ja
haavat että myöskin estää rohtumasta ja siis Nisävoidetta käyt-
tämällä ei joudu lehmät kärsimään eikä myöskään ole vaivaa
saada niitä lypsetyiksi. Myöskin lehmien lypsykyky pysyy sil-
loin aina parempana, kun niillä on terveet utareet ja nännit.

N:o 522. Kaviovoidetta 1: 25 p:in rasioissa. Kaviovoiteen
tarkoituksena on parantaa kaviovikoja hevosilla ja suojella niitä
kovalta kylmyydeltä sekä estää veden vaarallisia vaikutuksia
kavioon. Kellä kerran on hevonen sillä täytyy myöskin olla
Kaviovoidetta,
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PRIMUS-
Nykyajan ja tulevaisuuden

ihanne.
Taskukello »Primus» on oi-

vallinen ajanmittaaja. Se täyt-
tää kaikki vaatimukset, mitkä
nykyinen koneteollisuus on
saavuttanut, pääasiallisesti:

Verrattain halpahintainen.
Tarkin ja puhtain rakenne.
Täydellinen tarkkuus.
Sirotekoinen kuorien kuosi.
Taskukelloon Primus yhdis-

tyy teknillinen ja taiteellinen
täydellisyys, jonka vakuuttaa
jokainen Primus-kellon ostaja.
Tämän kellon jokainen osa on
mitä suurimmalla huolellisuu-
della tarkistettu ja koeteltu.

N:o 961,

Miehen hopea-ankkurikello 19". 1/ 1 kullatuilla reunoilla.
15 kivellä.
a) ilman takausta .47:
b) 2 vuoden takuulla . 50:

N:o 962,

Naisen hopea-ankkurikello 14", J/ 2 kullatuilla reunoilla.
15 kivellä.
a) ilman takausta 33:
b) 2 vuoden takuulla 36:

N:o 963.
Naisen hopea-silinterikello 14", Ij2 kullatuilla reunoilla,

a) ilman takausta 27:
b] 2 vuoden takuulla . 30:
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N:o 1915.

Erittäin upea ankku-
rikello. Suuruus kuvioi-
den mukainen. Kuoret
aistikkailla koristeilla
ja vahvasti hopeoidut.
Remontoin vetolaite.
Suositellaan henkilöille,
jotka »halvalla hyvää»
ostavat, sillä kello, huo-
limatta huokeasta hin-
nastaan, on käyntikun-
toinen ja lujarakentei-
nen,, Smk. 14: 50,

Miesten taskukello N:o 1917

sileäksi kiillotetuilla nikke-
likuorilla, kahvasta vedettä-
vä ja viisarit nupista hoidet-
tavat. Hintaansa nähden to-
della miellyttävä ja siro val-
miste.

Myyntihinta Smk, 14: —.
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N:o 1916,
Halpahintainen naisten tas-

kukello. Koko 14", remont-
toiri-vetolaitteella. Erittäin
sievä ja halpa.
Nikkelinen .

. Smk. 13; 50
Sama, hopeain,

13" ....» 18:

TYÖMIES.
N;o 2189. Suuri ja komea miehen taskukello, tukevilla,

molemmin puolin ruuvattavilla kuorilla. Kuoret n, s. uusho-
peaa erittäin vahvasti hopeoidut (ei nikkelöidyt kuten hal-
voissa kelloissa] ja kiillotetut, Takakuoressa komea kultainen
kuva, joko hirvi tai rautatien veturi, Vetonuppi kullattu. Ko-
neisto nikkelöity, sekä muuten parasta laatua mitä näissä kel-
loissa käytetään (ei halpaa Roskop-mallia, jota samalla ulko-
muodolla useat liikkeet tarjoavat). Tämä jykevätekoinen kel-
lo vastaa siis kaikin puolin kellon tarkoituksen ja kestää työ-
miehenkin taskussa. Hinta;
a] takuutta Smk, 22:
b) 1 vuoden takuulla » 25:
Suuri varasto kaikenlaatuisia kelloja päähinnastossa.
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Kellonperiä, ketjuja y. m.
N:o 11. Miesten kellonperät, puhtaasti nikkclöidyt aistikasta

mallia 1; 50
N;o 12. Nikkeli perät, huolellisesti valmistetut, kestävät ja

kuosikkaat 3;

N;o 13. Parhaat nikkeli perät, prima valmistetta, erittäin lu-
jilla lenkeillä, koristetut riippuvalla kelluttimella.
Todella suositut perät 6;

N:o 14, Kaksiosaiset 12 kar. kultauksella päällystetyt hienot
nuorten miesten perät. Riippuvalla koristeella, 4; 50

N:o 15. Kaksiosaiset, erittäin kuosikkaat perät, 18 kar. kul-
lalla päällystetyt. Erittäin sirot ja kestävät perät
uusinta mallia 5:

N:o 16, Naisten kaulaperät, 18 kar. kullalla päällystetyt, so-
mistetut kauniilla soljella helmikoristeineen 4; 25

N:o 17. Naisten kaulakoristeketjut, kimaltelevilla loisto lasi-
helmillä ja monin kertaisilla ketjukoristeilla 3;

N:o 18, Medaljonki, ketiuineen, kullanvärinen ja koristeltu
1: 20

N:o 19, Rannerengas, hopeoitua valkometallia riippuvalla pal-
lokoristeella. Suosittua nykyajan mallia , . 2:

N;o 20, Loistorintasolki, kullan tahi hopean väriseen kehyk-
seen asetetuilla kristalli lasihelmillä. Kauniisti ki-
malteleva 1; 50

1: 20

HUOM,! Mitä suurempi tilaus, sitä pienempi kuletusmak-
su kappaletta kohti.



Sen johdosta, että Päähinnastoni usein joutuvat henkilöille
jotka eivät kykene kauppoja toimittamaan mutta saavat vain
täten nettohinnat tietoonsa, lähetän Päähinnastoni vasfedes
niille henkilöille jotka tämän luettelon mukaan tekevät tilauk-
sia, elleivät he muuten totea olevansa liike kykyisiä.
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