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Kong!. Hof-Leverantör,

Kirurgisk Instrumentmakare och Bandagist,
48 Regeringsgatan 48.

Prisbelönad i In- och Utlandet.
FÖ1-järcligar och håller ständigt lager af alla slags banclager och

kirurgiska insirumenier, såsom:
Bandager för snedhet, plattfot, krökta ben och klumpfot, Bråckband,

liggdynor, Maggördlar, Resorstrumpor, Suspensoirer, Träben och Kryc-
kor, Urinreservoirer, Bröstglas, Diapparater, Hörsellurar, lnhalatinns-
apparater, Kathetrar, Koppinstrumenter, Knifvar, Respiratörer, Saxar,
Sprutor.

Tennsprutor. Glassprutor, Slangsprutor, Pumpsprutor, flera slag;
Injectionssprutor, flera modeller m. m.

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

Bep(watione1' uttÖJ'OSskyndsamt. AUm. Tel. 4939.

J. LIN D,
P~ppe~~~:!iä~~

16 Lilla Nygatan 16,
Stockholm ..

Lager och försäljning at':

l{lippans, Lessebo, Wargö, Mun}{sjö

& Djupafors tillverkningar.

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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"AXEL PETTERSON_S
Likkistfabrik och Begrafningsbyrå,

32A Götgatan 32 A.

Telefon N:o 31 79.

Ombesörjer allt som tillhör begrafningar fort och billigt.
Lager af välgjorda

Ek- och Furukistor, Svepningar, Svepnlngsarttktar,
m. m., allt till fabrikspris.

Ordres från landsorten expedieras med första lägenhet.

SkandinaViska' InkassobYfån,
Juridisk·4fIärsbyrå.

I n n e h a fv a r e :

A. Ahlquist och Adolf W. von Schwerin,
S~OOK:U:OLM.

Vesterlånggatan N:r 9, 2 tr.
Allm. Telefon 21 81.

Rättegångar i öfver- och underdomstolar utföras.
-Alla legala handlingar upprättas.
Inkasseringar utföras inom hela Skandinavien.
Allt prompt och billigt. .
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(Frans O. Levanders Efterf.),
GÖTEBORG.

Im pregn e ri ngsta b ri k och T ä Itbyggeri.
Tillverkar:

Presenningar för alla be-
ho], alla slag; specialitet
Läd erdu kspresen ningar.

Skyddskappor och rockar
samt Oljekläder.

Hästskyddare af tunn lä-
derduk, jemväl billigare
Hästregntäcken.

Spec.: Isolering & färgläggning af duk för olika behof,

Markiser och Tält af impregnerad duk.
Persienner af utmärkt beskaffenhet.

Brandattiralj : Segel, ormar, Slangar m. m.
Impregnerade brand-drägter.

Presenningsolja af finaste qvalitet, säljes
i hvarje qvantitet.

----
Obs.! Fördelen af omsorgsfull reparation.

UIUU~. oue.t Alltid b~'lta_~aro~':ill billigaste pris.

Impregnering at väfnader.

SKYDDSMÄRKE RÖD FÄRG Fabrik: Lilla Gubbero.
Rikstelefon.

Obs.! Fabrikens tillverkningar
många gånger tillerkända endast

a.VALlTE Först.a Fris.

Göteborg. CHARLES E. ANDERSON.
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Bot mot ömma t'ötteI', ömkylda händer och anslgte.
Med S. Hagerlöfs sedan 17 år.' Plis l kr. 3. l: 50 pr större burk
välkända Subversif botas l,iktor- • , med anvisning, garanti & många
nar, deraf äfven under naglarne, • intyg. Order å l: 50:s burkar ut-
hudförhårdnader. kylknölar, na- föras. Försäljningen ..öppen från
geltrång, inväxta och kartnaglar ' 8 f. m. till 8 e. m. Ostra Jeru-

m. m. • vägsgatan 10, vid Centralen.
Märk' Många tusen ha under årens lopp blifvit botade, och öfver 100 personers

• intyg och flera tidningars rekommendationer för S. Hagerlöfs Snbversif
och behandling finnas att bese för dem, som vilja hafva bot för ofvannämnda
åkommor. Se bär ett vitsord:

S. Hagerlöfs Subversif för liktornar, inväxta naglar och kartnaglar med
flera dylika obehagligheter bar länge och mycket annonserats i denna och andra
tidningar; Redaktionen bar från flera olika håll, af läkare och patienter, erfarit,
att Hr Hagerlöfs Subversif verkligen båller hvad annonserna utlofva, bvadan det
är oss ett nöje ,att fästa den i fingrar och tår lidande allmänbetens uppmärk-
samhet, på det samma. Dagens Nyheter.

Afven Aftonbladet och Nya Dagligt Allehanda m. fl. ha på goda skäl vits-
-ordat medlet. Se' här ett transsumt .

Att Hr Hagerlöfs konst äfven sträcker sig till utrotande af annat ondt än
kartnaglar, synes af en annons på annat ställe i dagens nummer. Vi fästa gerna
uppmärksambet vid sådant som detta, hvaraf menniskor kunna hafva nytta, men
icke någon skada, belst åtskilliga läkare för oss uppgifvits vilja lemna muntliga
vitsord om läkemedlets ändamålsenlighet. Nya Dagligt Allehanda.

Födelsemärken, för kyla, blåst och sol ömtåligt ansigte, med hetta och
rodnad vid ombyte af kall och varm luft samt förtärande af vissa varma mat-
rätter, fräknig, finnig, rödfläckig och fuktig hud etc. hudutslag, lefverfläckar, ref-
ormar och vårtor samt svullnad och värk i hufvud (särskildt näsa, kinder och öron).
händer och fötter, hårets affallande och sjuka rinnande ögon botas af Hagerlöf
genom yttre behandling med vätskor. Se här några transsumt.:

Genom Hr Hagerlöfs behandling äro de stora röda knölarne och det påsiga
ikring ögonen försvunna och samtidigt har jag återfått min syn, och då Hr Ha-
gerlöf dertill endast användt Vätskor, som han penslat utanpå och ikring ögon-
locken, och medlet varit smärtfritt, kan ruin glädje öfver att jag inom en månads
behandling återfått min syn lättare tänkas, än jag kan besk rifva den. Behand-
lingen rekommenderas. Stockholm den Hi Nov. 1889. P. Svensson.

Ofvanstående af P. Svensson utfärdade intyg vitsordas för den välgörande
behandling han erhållit af Hr Hagerlöf från den 16 Oktober förlidet år, och vilja
vi tillägga, att han icke allenast fortfarande ser, utan ock att hans blekgula an.
sigte fått en frisk färg. Som äfven undertecknade blifvit för förkylning behand-
lade af Hr Hagerlöf kunna vi rekommendera hans behandling för kyla iansigte,
h,änder eller fötter. Stockholm i Februari. 1890. H. A. Schult~) Kapten. L. E.
SundelI, Husegare. C. Meeths. S. Westm. H. Jacoby. A• .Nauclel'.

- - - genom Hr Hagerlöfs behandling med sina medel mot kyla är jag nu
fIi från samtliga ofvannämnda åkommor och har friskt ikring ögonen och god syn
- och ett rödt födelsemärke borttaget i ansigtet. Det är således på goda skäl
jag kan rekommendera Hr Hagerlöfs behandling.

Stockholm den 21 Januari 1890. G. Granqvist.
- - - redan efter någrn dagars behandling försnnn värken så väl i

hufvudet som ögonen, utan att hon haft den ringaste känning af värk i ögon
eller hufvud under dessa tre (3) till fyra (4) månader. Det är således IJå goda
skäl jag och min hustru kunna rekommendera Hr Hagerlöfs behandling för
ifrågavarande onda, enär äfven ögonen uppbört att rinna OC]1 synen något för,
bättrats "id sjuttioåtta (78) års ålder.

Stockholm den 26 Februari 1890. l'. W. Granbel'g, f. d. Tullvaktmästare.
- - - och jag har nu i tio månader varit fri från samtliga ofvannämnda

åkommor, och har friska ögon ocb god syn. Som jag höll på att förlora mitt hår
(har under flera år fallit af), har jag äfven fått det behandladt med det gynsamma
resultat, att icke allenast det som var qvar fått fäste och växer, utan nytt hår växer
upp, äfven der det var bara fläckar. Stockholm den l Mars 1891. I. Pehrson,

Linement för sår och utslag m. Dl. samt hårväxtmedel säljas i större och
mindre flaskor. - Mottagningstid för behandling af ofvannämnda åkommor från
'/29 till ]/23. OBS. Vid Centralen. OBS. Hela intygen flnnas till påseende.
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Siemens Tekniska .Byrå
Stockholm.,

Norra Smedjegatan 30 & 32.

Filial för

Siemens & Halske, Berlin,
Utför alla slag af elektriska anläggningar:

Belysningsanläggningar medelst likrigtad ström samt
vexelström och trefasström.

Kruttanläggnlngar och Elektrlska Banor medelst lik-
rigtad ström samt trefasström med och utan transforma-
torer.

Galvanoplastlska anläggningar af hvarje storlek.

Stort lager af elektrisk materiel och förbrukningsartiklar,
såsom Kolspetsar af Gebr. Siemens & C:o tillverkning,
Glödlampor, väfda Kommutatorborstar, etc.

Kostnadsförslag och projekt utarbetas med beredvillighet
och gratis.



Wimans Patentventil,
för direkt luftvexling

borde finnas i alla hus.
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Wimans Rökhufvar
af gjutjern,

äfven för luftvexling.

Obs. Numera finnas äfven
djupa stekugnar till N:ris 1 o. 2.
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OBS. Fotogenkaminer finnas äfven
runda, till olika priser, ned till 14 kr.
Likaså Gas,kaminer af alla sorterna.

Wimans Fotogenkamin
af gjutjern, utan glas, 45 kr.

-- 4;j -

Wimans Vedkamin.
65 kr.

IngeniUr E. A. WIMINS Kontor,
Utställning och Försälj ning:

9 Läs"tlllakaregatan 9.

Prospekt på begäran. Rikstelefon 77 72. Al/m. tet. 7356.



- 46-

LOUIS GUILLETMOT
.Säkerhetständstickor

(i röda askar)

hos de flesta handlande

i Stockholm och i landsorten.
En gros hos Adolph Liernon,

45 Mäster-Samuelsgatan 45,

STOCKHOLM.

JoIS' SCIK!DT~S
I Fotografiska Magasin
: •. 68 Drottninggatan 68.

I S'börs--e-a-la-ger af

· : ifotografis~~ ~!!~~~~~a~~~.utensilier ~ I"
~ ~
ii" J.ll'l.UJtl'eradpriskul'ant på begäran. =-~. ~

•. ~ . Mörkrum finnes. i §
-g allt. !D' . Deutsch gesprochen. ?
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Anderson.
Kontor och Magasiner:

5 Bredgränd 5
samt sillupplag under Södra Uppfartsvägen, Mälarstrand,

STOCKHOLM.
Innehar ständigt taoer af:

Sill och Seij, Finskt Smör, Lax, Ost,
salt Får- och Oxkött samt Tjära.

Allt till lägst gällande partipriser.
Telefoner:

Till Kontoret Rikstelefon 550, Allm. Telefon 2067.
Till Sillupplaget Allm. Tel. 3851. Till Bostaden Allm. Tel. 32 39.

Telegrafadress : Smöraffären, StockhoJm.
~ Under den kalla årstiden älven Fogel. ••••

~~

SOB,:OTT~

till begrafningar, i stort urval
till fabrikspris.

Obs. Reparationer verkställas skyndsamt och billigt.

Allt till låga, men bestämda priser.
Vid partihandel stor rabatt.

Etablerad 1868. Etnb lernd 1868.

B l n m s t e r f a h r ik a n t,
7 Hamngatan 7,

rekommenderar sitt stora
rikhaltiga lager af alla slags

förarbetade

Artificiella Blommor I
för damtoiletten, huketter och '
växter till vaser och bordspryd- •
riader samt dekorerande af fest- "<:i

lokaler ombesörjes smakfullt
och billigt.

Kransar & Buketter
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Dj urIing-s - :Bleksod'a,.
Spar såpa, fräter ej, underlättar' arbetet.

Bästa Hushållsartikel.

Rysk Caffeti IIsättn ing,
lös och paketerad, med -fabriksmärket Rehll, är enligt
Handelskemisten Landins intyg af undersökta prof,

Bäst. -Drygast. Billigast.
Säljes hos alla sorterade diversehandlare i riket.

En gros:

Ryska Kaffeti Ilsättni ngs-Aktiebolaget.
Kontor & Magasiner:

B a -r n h u s-g a t a n B-
Stockholm.

Hemfä-rgningsfärger
af märket Rehn borde alla köpa, som färga i hemmen.

De gifva bästa valutan, klara färger och förstör ej det,
som skall färgas. Färga under garanti lh kg. Kosta ej
mer än andra.

Ingen köper andra färger som en gång brukat dessa.
Tag valuta för slanten.

Partilager hos

'VVrA :Ojurli:c.g,
Stockholm.
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Q. E.. Feychting,
46 Drottninggatan 46,

filial: 26 Nybrohamnen 26.

Välso-rteradt lager af jernvaror.
8pecriah'te': Svenska arbeten från Eskils-

tuna och andra orter.
Särskildt framhålles Möbel- och Byggnadsbeslag,

Verktyg, Husgeråd, Saxar, Knifvar, Selbeslag samt

Gjutgods från Husqvarna.

Advokatfirman
NYCANDER & FAHLCRANTZ

Innehafvare :

v. Häradshöfdingen C. A. Nycander,
Ombud för Stockholm och Göteborgs Köpmanna·Föreningar,

STOCKHOLM,
Öfre Miixikbroti N:o 5.

Adresskalendern 1895.

Allm. Tel. N:o 1040.
4

Rikstelefon.
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i1i~~ Etablerade:1850

) P. Ericsson & C:o
Göteborg.

Filial: Stockholm - 30 Drottninggatan 30
Fabrik för

Markiser och alla slags Markis-
tillbehör

Persienner, sjelfstannande och
sjelfreglerande.

(Nytt patent 1892).

Stookholm,

Tält, alla slag, suntält och sqvalpbord samt alla sorters
-- grofsömsarbeten.

1-'ressenningar och Hästregntäcken
af impregnerad
eller oljad segel-

duk.
~ Absolut vat-
tentäta, ständigt

.~ mjuka.

Alla sorters Flaggor, Vimplar och Signaiteoken, i alla storlekar.
Snabb expedition. Billigaste notering.

Utom våra ofvannämnda egna fabrikater föra vi ett välsorteradt
lager af Ko:rk%Xl.at.t.o:r.

Filial: Stockholm - 30 Drottninggatan 30 - Stockholm,
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C~l~~ lin1~~fi1~
Skräddare,

16 Humlegårdsgatan 16,

2 tre upp.

Allm. telefon 10206.

Iiekommenderar sig i allt hoad Ull yrket hörer.

Reelt och välgjordt arbete till billigaste pris.
OBS.! Ett urval utmärkta tygprofver till påseende.
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) (

_~ 24 MÄSTERSAMUELSGATAN 24~

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

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

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

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

Kokkärl m. m.
Badkar och Duschapparater .

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

24 Mäster-Samuelsgatan 24.

c. J. Palmqvist.
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~TOCKHOlM~ A~FAlT-J FÄRG- OCH FERNI~~FABRlK
19 Mä l a r t o r g e t 19

rekommenderar sina tillverkningar af:

Takpapp, dubbel och enkel, impregnerad med naturlig asfalt.
Takbestrykningspreparater för plåt-, papp- och spåntak såsom Tak-

cementlack, Takfårg, röd och grå, Plåtfärg i flera kulörer.
Träimpregneringspreparater såsom Carbolineum, Creosotolja, Creosot-

tjära, Creosotfernissa, Carbolinolja.
Färdigberedda färger såsom Emaljfärger, Maskinglasyrer, Byggnads-

färger, Lim- och Kalkfärger. Carbolineumfårger, alla sorters Fernissor
samt Copa I· och Bernstenslack m. m.

Taktäckningar och takstrykningar utföras af vana arbetare.

Råd, upplysningar och kostnadsförslag lemnas i taktäckningsfrågor.

Profver, prisuppgifter och fårgkartor sändas franeo på begäran.

Georg Eriksons Efterträdare
P~t~.t~~A~~at.~~~~ItBit~y~.

19 A Lilla Vattugatan 19 A
~ anmäla sig härmed till noggrant ut-m förande af författningsenliga patent-
~ ritningar samt alla slags -konstruk-
~ tluns- och arbetsritningar inom det
~ tekniska och industriella området.
o~ Ombesörjer uttagning af patenter
=:J i såväl Sverige som utlandet äfven-
b:::~ som upprätthållandet af desamma,
~ varumärkens inregistrering m. m.

:::e:::~ och för öfrigt allt som rör patent-
~ ärenden.a:;i.. '19R'Ull~VllnLJGIITlItt'19R' Köp och försälj?in~ af pat.~nter och
. patenterade uppfinningar förmedlas.

Allm. 277. 19 A Lilla Vattugatan 19 A Al/m. 277.
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C. W. Dahlstedt &. Svenssons
Koppar-, Bleck- och Plåtslageri-

fabrik
Stockholm

"

Norrlandsgatan 25.

Lavin Andersson
f. d. Gustaf Hjerten

Stockholm
N:o 1 Stora Nygatan N:o 1

Första boden till venster från Riddarhustorget.
Galoscher, äkta ryska,
Paraplyer och

Parasoller,
Regnkappor,
Regnrockar,
Dammrockar,

. Kontorsrockar,

Kappsäckar,
Nattsäckar,
Koffertar,
Käppar,
Bärremmar,
Börser,
Plånböcker,

Handväskor,
Turistväskor,
Hängslen,
Halsdukar,
Maggördlar,
Ridspön.

Kragar och manchette:r: •...
Yllekalsonger & Skjortor, \
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K. ANDERSON.
Eleganta moderna

J'\:Lv~l~~be~eft
Eleganta moderna

Guldarbeten
Eleganta moderna

Fantasiarbeten
Bordsilfver

till lägsta pris efter dagens kurs å silfver.

Bordsilfver af nysilfver, eget utmärkt fabrikat till
lägsta pris.

oo001000000ooo000000000סס0000000000000
8 Specialite ! Dryckeskannor, Pokaler, Bägare, 8
8 passande till hederspresenter och täfiingspriser. Rege- 8
g menten, sällskaper och föreningar erhålla extra rabatt. 8
goooooocoooOOOOOOOQD~ooooaooooooooo08

Bref besvaras omgående.

K. Anderson
.·Juvelerare Jakobstorg Stockholm .
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FOTPt1LVEB
är nödvändigt för alla.

Äkta Potpulver, tillverkadt af Tekniska fabriken Jernsocker i Stock-
holm, håller fötter, strumpor och skodon torra och behagligt varma och man
undviker och häfver derigenom förkylningar och många deraf kommande
sjukdomar. Som kändt är, så äro alla menniskor mer eller mindre fuktiga
om fötterna och äro derigenom lätt utsatta för förkylning, som kan blifva
mera farlig ju fuktigare foten är. Det första och nödvändigaste vilkor för
helsa och .ständigt välbefinnande är derföre att alltid hålla fötterna torra
och sker detta bäst genom att alltid ha Fotpulver, tillverkadt af Tekniska
fabriken Jernsocker, utströdt i strumpor och skodon. Detta Fotpulver
borttager äfven utan skada för menniskokroppen all obehaglig och osund lukt
80m åtföljer besvärande hudutdunstningar (svett) och är genom sin starka
antiseptiska egenskap bästa medel för ömma och hudlösa fötter m. m.

Då tillverkningen står under kontroll af legitimerad läkare, är
detta en garanti för ett utmärkt preparat.

Pulvret säljes i askar å. 50 öre och å. 1 krona i välförsedda speeeri-
och diverseaffärer m. fl. samt direkt från

Tekltiska fabriken JernSOCkel"
N:o 4 Klara Östra Kyrkogata

Stockholm.
Allm. telefon 2 44. Rikstelefon 10 23.

Intyg och utlåtanden:
Med kännedom af sammansättningen af Tekniska fabriken Jernsockers nya preparat

»Fotpuhier» och efter prof af detsamma i ett par derfor egnade fall, får jag härmed på
begäran intyga, att i dessa fall redan efter en dags begagnande inträdt minskning af
den obehagliga lukt, som uppträder vid sönderdelning af svett samt efter 8-10 dagar
en afsevärd minskning af den allt för stora afsöndringen från huden.

Stockholm den 17 Januari 1895.
C. E. Waller.

Medicine licentiat. Praktiserande läkare.
••Undertecknad, som en tid användt nedanstående s. k. »Fotpuloer», får på grund af

den erfarenhet, jag hittills vunnit, på begäran intyga, att det Eotpuloer, som Tekniska
fabriken Jetneoeker i Stockholm tillverkar, 'utan skada. fullständigt borttager (len
osunda lukt, som åtföljer besvärande hudutdunstningar (svett) och håller fötterna stän-
digt torra och behagligt varma samt skyddar strumpor och skodon mot röta och för-
störing och håller allt hvarpå det strös rent och friskt, livarför detta Fotpulver re-
kommenderas åt alla. .

Umeå i Januari 1895.
Axel Sandqvist .

vice Kommlssionelandtmätare.
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FOTPt7LVER
är nödvändigt för alla.

På begäran får jag intyga att det i marknaden af Tekniska [ahriken Jornsocker
utsända fabrikatet Fotpulcer motsvarar till fullo sin uppgift och vill jag till hvar och en
detsamma till det bästa rekommendera. Fotpulvret gör foten mjuk och förtager all ömhet.

Stockholm den 28 Nov. 1894. Carl Holm.
Löjtnant.

Som undertecknad en tid begagnat Tekn. [abr. Jernsockers Fotpulucr, får jag här-
med intyga, att detta helt och hållet borttagit en besvärande fotsvett, hvaraf jag lidit
i många år, och mot hvilken jag försökt alla möjliga medel, men utan resultat. Jag kan
aldrig nog varmt rekommendera detta till en hvar som är i behof deraf.

Stockholm i Januari 1895. C. J. Dahlborg.
Bokhandlare. Götg. 27.

På begäran får jag härmed intyga, att det Fotpulcer, som Tekniska fabriker: Jern-
socker i Stockholm tillverkar, utan skada fullständigt borttager den osunda lukt, som
åtföljer besvärande hudutdunstningar (svett) och håller fötterna ständigt torra och be-
hagligt varma samt skyddar strumpor och skodon mot röta och förstöring och håller
allt hvarpå det strös rent och friskt, hvarför detta Fotpulver rekommenderas åt alla.

Stockholm den 3 Jan. 1895. Mellösa den 10 Jan. 1895.
W. Waller. Bokhållare. O. E. Carlsson .:

Tunafors & Eskilstuna den 10 Jan. 18[/.). Kalmar den 12 Jan. 1895.
E. A. Engström. Georg Holmgren.

Forsås. Näsåker den 15 Jan. 1895.
J. Johansson. Handlande.

Svenska Morgonbladet för den 19 Januari 1895 skrifver:
Ett vilkor för helsa och välbefinnande är utan tvifvel att följa läkarnes föreskrift

att alltid försöka hålla fötterna torra och varma, synnerligast nu i dessa fuktiga och
kalla dagar, ty derigenom kan man undvika förkylningar och många deraf kommande
svårare sjukdomar. Ett utmärkt medel att hålla fötter, strumpor och skodon ständigt
torra och behagligt varrna är att ha Fotpuloer, tillverkadt af Tekniska fabriken Jern-
socker i Stockholm, utströdt i strumpor och skodon. Detta pulver borttager äfven utan
skada för menniskokroppen all den osunda lukt som kommer af besvärande hudutdunst-
ningar (svett) och håller allt hvarpå det strös Tent och friskt och skyddar derigenom
strumpor och skodon mot rota och förstöring samt bevarar öfriga b-klädnadsartiklar
mot den skada som svett åstadkommer. Genom sin starka antiseptiska egenskap är det
ett det bästa medel mot hudlöshet, uppkommen genom gående, ridande m. m.

Efter hvad vi från flera håll försport, besitter Fotpulvret ofvannämnda förträffliga
egenskaper, livarför vi tryggt rekommendera det till en hvar, som är i behof deraf. -

Då tillverkningen Slår under kontroll a/legitimerad läkare, är detta en garanti
att preparatet dels är oskadligt och dels att det skall uppfylla sin utlofvade bestäm-
melse.

Det utmärkta fackorganet »Specerih andloren» skrifver den 23 Jan. 1895:
Fotpulcer, tillverkadt af Tekniska fabriken Jernsocker i Stockholm, är ett utmärkt

medel att hålla fötter, strumpor och skodon torra och varma, hvilket ju är ett af hufvud-
vilkoren för helsans bevarande. Detta pulver borttager utan skada för kroppen den
osunda lukt, som uppkommer af besvärande hndutdunstningar, håller allt, hvarpå det
strös, rent och friskt och skyddar derigenem strumpor och skor mot röta och förstöring.
Genom sin starka antiseptiska egenskap är det det bästa medel mot hudlöshet, uppkom-
men genom gående, ridande m. m. Pulvret säljes i askar il 50 öre och il 1 krona.
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