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Torpedo-lyhty N:o 630.

K. H.

> Meillä on täten kunnia lähettää Teille hinnastomme polkupyörä-
lyhdyistä ja niiden tarpeista, karbiidista, ja taskulampuista, joita meillä
on tänäkin vuonna suuri varasto ja mitä parhain valikoima.

Onnistuttuamme tekemään toimittavien tehtaitten kanssa varsin
edullisia sopimuksia, voimme tarjota, ostajillemme tässä mainittuja
tavaroita, erittäin sopiviin hintoihin ja toivomme senvuoksi saavamme
vastaanottaa arv. tilauksenne.

Kaikki polkupyörälyhdyi ovat ehdottomasti ensiluokkaista valmis-
tetta, samoinkuin niiden osat.

Taskulampunkoteloissa on hienosti nikkelöidyt messinkipäät ja
alapäissä on erikoiskiinnitin. Pattereita pidämme varastossamme
vain parhaiksi tunnettuja Hellesen pattereita, jokainen patteri koe-
tellaan ennen lähetystä. Polttimot ovat S laatua ja varustetut maito-
lasiheijastujalla. Hinnat ovat netto, sitoumuksetta, pakkaus vapaa.

Kunnioittaen
O.V. Suomen Urheiluaitta A.B.



Taskulampun kotelot.

N:o Kotelon päät Keskiosa Linssi Hinta Tukku

14 Hienosti mustaksi emal- Hienosti mustak- Soikea suuren- 4:50 3:25
joidut. Si emaljoitu. nuslinssi.

710 Teräksestä, nikkelöidyt. Kluuttipäällystä. Läpitn. 38 mm, s: 3:75
suurennuslinssi.

17 Teräksestä, nikkelöidyt, Pegamoidipääl- Soikea suuren- s: 3:75
lystä. nuslinssi.

13 Teräksestä, n, s. sikari- Nikkelöity. Ilman linssiä. 9:— 6:50
koteiomallia, koko-
naan nikkelöity.

231/14 Messinkiä, hienosti nik- Hienosti mustak- Läpim. 40 mm., 8: 5:50
kelöidyt. Si emaljoitu. paksu suuren-

nuslinssi.
265/14 „ Kristallikuviolli- „ 8:50 6:

nen.
299/14

„ Hieno, ruskea „ 12' 8:50
nahkapäällystä.

231/15 „ Hienosti mustak- Läpim. 50 mm, 9:— 6:50
si emaljoitu. paksu suuren-

nuslinssi.
265 15 „ Kristallikuviolli- „

9:50 7:
nen.

12055 „ Pinta pakotettu Läpim. 33 mm, 11: 8:
ja nikkelöity. suurennuslinssi

ja kaksi väril-
listä merkinan-
tolinssiä.

11936 Kuviollinen. Suuri soikea Bull- 12:50 9:
doglinssi.

299/10 Hieno, ruskea 33 mm suuren- 11: 7:50
nahkapäällystä, nuslinssi.

15 Browning-pistooli koko- Linssi 23 mm. 12: 8:75

naan sinistetty tai
nikkelöity.

112/2 Käsilyhty, teräksestä, Läpim. 50 mm, 12: 9:

taottua mallia, nikke- suurennuslins-
löity kädentila. , s 6 nikkel. kiin-

nityksellä.
112/1 Sama hienosti nikkelöi- 9.75

tynä.
113 Sama mutta suurempi, , Linssi 63 mm, 30. 23:50

35x100x75 erikois- nikkel. kiinni-

patteria varten, mus- tyksellä.

taksi emaljoitu,
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Tukku N:o | Kotelon päät Keskiosa Linssi Hinta

16:50 125 Merkinanto-käsilyhty Kaksi linssiä, vai- 22:
kokonaan mustaksi kea ja punai-
eraaljoitu. nen, molem-

pien läpimitta
40 mm.

125/ P Sama, varustettuna pi-
dikkeellä polkupyö-
rään kiinnittämistä
varten.

11; 75 891/ B Polkupyörälyhty, päät Hienosti mustak- Läpim. 55 mm, 16:
teräksestä, hienosti si emaljoitu, paksu suuren-
nikkelöidyt. pidin polku- nuslinssi.

pyörään kiin-
nittämistä var-
ten.

5:50 „Mila“ Pyöreä maili, kokonaan 23 mm läpimit- 7:50
messingistä, eri väri- täinen suuren-
siä, koko 70x20 mm, nuslinssi.
2-osaista patteria var-
ten.

14:50 912 Pyöreä malli, 220x40 Mustaksi kiilloi- Läpim. 55 mm, 18:
mm, päät messinkiset, lettua erikois- paksu suuren-
hienosti nikkelöidyt. massaa. nuslinssi,

*4:50 913 Pyöreä malli, 260x40 „ „ 18:-
mm, päät messinkiset,
hienosti nikkelöidyt.

12: ~ tJtra „Uutuus", käsilyhty, 75 - Lasin läpim. 60 16:50
X 75x50 mm, koko- mm, hopeoitu
naan emaljoitu, useaa heijastaja,
eri väriä, nikkelöity
kädentila, tavall. tas-
kulampun patterille.

20 Liivintaskulamppu, nik- Linssitön. 7:
kelöity kokonaan.

Sauvalamput.

Nro 8406. Kokonaan messingistä, raidoitettu ja hie-
nosti nikkelöity, varustettu 40 mm läpimittaisella suu-
rennuslinssillä, koko noin 120x34 mm, 2-osaista

16:50 patteria varten 22:
N:o 18526. Kokonaan messingistä, raidoitettu ja hienosti

nikkelöity, 55 mm suurennuslinssi, koko noin 120 x
24: 34 mm, 2-osaista patteria varten 32:

Nro 6544. Kokonaan messingistä, raidoitettu ja hienosti
nikkelöity, 63 mm suurennuslinssi, koko noin 180 x

—: 34, 3-osaista patteria varten :
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N:o 6574, Focus. Kokonaan messingistä, raidoitettu ja Hinta Tukku

hienosti nikkelöity, 63 mm suurennuslinssi, koko
noin 180x34 mm, 3-osaista patteria varten, järjes-
tettävä valo eri etäisyyksille —: —:

N:o 19676, Focus 1 a. Kokonaan messingistä, raidoi-
tettu ja hienosti nikkelöity, varustettu 63 mm läpi-
mittaisella hiotulla lasilla, koko noin 180x34 mm,
3-osaista patteria varten, järjestettävä valo eri etäi-
syyksille 57: 42:

N:o 9876/1, Focus I a. Samanlainen kuin edellinenkin,
paitsi että lasin läpimitta on 80 mm 73: 55:

N:o 9885/1, Focus I a. Kokonaan messingistä, raidoi-
tettu ja hienosti nikkelöity, varustettu 80 mm läpi-
mittaisella hiotulla lasilla, koko noin 300x34 mm,
5-osaista patteria varten, järjestettävä valo eri etäi-
syyksille 78: — 58:

Taskulampun patterit.

„Hellesen“ N:o VII/13, mitat 20x62x65 mm s: 3:90
VII/20, „ „ „

6;— 4:65
„ VII/53, 16x46x55 5:50 4:50

„ Sauvapatterit, 2-osaiset 33x120 m/m 8: — 6:50
3-osaiset 33x180 m/m 12: — 9:50

„ „ 2-osaiset 20x75 „ 4:— 3:25
Saksalaiset, „ 2-osaiset, 33x 120 m/m 7: — 5:

„ „ 3-osaiset, 33x180 10:50 7:50
„ „ 2-osaiset, 20 x7O 3:50 2:75

Käsi ja pyörälyhtyjä varten 35x100x75 m/m 15; — 11:

Taskulampun polttimot.
1" 25 knl3 1/a voltin valkopohjaiset S tavalliset 2: — f HO- °/ 0

9 i/ S 9 .
] 1:25 kpl

zl 2 ” » ö «
'• j HO; %

3 1/2 „ kirkkaat, spiraali, pyöreät 3: — [iso- 0

91/ ci. / 2: —kpl
2/* ” ” » " cS - \ 180; °/0

Karbiidilyhdyt.
Parhaita laatuja.

N:o

630. »Torpedo 11
, messingistä hienosti nikkelöity, va-

rustettu linssillä ja värillisillä sivulaseilla .... 60: kpl. 48: kpl.
631. „Solar“, messingistä, hienosti nikkelöity, varus-

tettu linssillä ja suurilla värillisillä sivulaseilla
sekä erikoisella Solarin vedenjärjestäjällä .... 80: „ 62:50 „

632. S.U.A., suurikokoinen messinkilyhty, hienosti
nikkelöity, erittäin siromuotoinen, varustettu
81 mm läpimittaisella linssillä, peliheijastajalla
ja sivulaseilla 68: ■— „ 52: „
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Tukku 633. Messingistä, hienosti nikkelöity, kiilloitetuila Hillta

42: kpl. aluminiumiheijastajalla 52: — kpl
634. Moottoripyörälyhty, messingistä, hienosti nik-

kelöity, erillinen karbiidisäiliö, josta asetyleeni-
kaasu virtaa kumiletkua myöten itse lyhtyyn,
joka on varustettu 160 mm nikkelöidyllä hei-

—;—
„ jastajalla ja 100 mm hiotulla lasilla —:—

„

Sähkölyhdyt.

638. Dynamolyhdyt, täydelliset, heijastajineen ja
135; kpl. johtolankoineen -f- patterivaruste 160: — kpl
155: —

„ Samat, „Bosch“ merkkiä 180: —

„

639. Patterilyhdyt, varustetut erikoisen voimakkailla
pattereilla ja patterisäiliöillä, jotka kiinnitetään
takahaarukkaan. Lyhty on varustettu suurella
hopeoidulla heijastajalla, täydellisenä johtolan-

-52: „ koineen 65: „

640. Patterilyhdyt tavall. sähkötaskulampun patte-
-18;—

„ rilla ja linssillä 24: —

„

Lyhtytarpeet.

Polttimot.
—: — kpl. 643. Kierteillä, tavalliset —: — kpl.
—: —

„ 644. „ „ 2-haaraiset —; —

„

2:— „ 645. „ „Eulette“, erikoisen luotettavat .... 3:— „

2: ■—•

„ 646. „ „ isommat erikoisen luotett. 3: „

2:10
„ 647. „ „Solar“ y. m. 2-haaraiset 3:50 „

1:25 „ 648. Kierteittä, tavalliset 2: —

„

Polttimon puhdistusneulat.

—: 90 kpl. 650. Sarja neuloja, puukotelossa 1:50 kp!
—: — 651. „ „ peltikotelossa —:

Polttimon kiännityspihdit.
1: 35 kpl. 652. Raudasta 2; kpl
1: — „ 653. Polttimon kiinnitysliimaa, tölkeissä 1:50 „

Lyhdyn lasit.

1:45 kpl. 654. Kuperat, 60—80 mm 2:50 kpl
1:75 „ 655. „ 81—104 mm 3: —

„

67:50 „ 656. „ 60—84 mm lajit. 50 kpl. laatikossa 95: —

„

82:50 „ 657. „ 80—104 mm „ 50 „ „ 115: „

4: 50 „ 658. Linssit 65 mm 6: „

5: 25 „ 659. „ 70 „ 7: „

6:75 „ 660. „ 75 „ 9: „
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Hinta Tukku
691. Linssit 80 mm

.........10: kpl. 7:50 kpl,
662. „ 85 „ 13: „ 9:75 .

663. „ 90 „ 16:— „ 11:75 „

664. „ 95 „ 18: „ 13:— ,

665. „ 100 „ 20:— „
15;—

„

666. Suorat, 100 mm, hiotut 4:50 „ 3:
„

Heijastajat.

668. Taakse kiinnitettävät, pienet 6: — kpl. 3:75 kpl
669. „ „ „ tordeedomallia .. 9:50

„ 6:50 „

Karbiidi.
670. Irtonainen 6: kg. 4: 50 kg.
671. Rasioissa ä % kg 5:50 „ 4:— „

672. „ „ 1 „ .. 9:— „ 6:75 „

673. Astioissa „ 25 „ 135: „ 115: „

674 „ „ 50 „ 240:
„ 210: „

675. „
100 „ 420: „ 390: - „

Lyhdyn pitimet.

676. Etuosaan kiinnitettävät, nikkelöidyt 5: kpl. 3: 50 kpl
677. Etuhaarukan mutterin alle kiinnitettäv. nikkel. 2: —

„ 1:25 „

678. Etuhaarukan mutterin alle, vahvemmat, nikkel. 3: „ 2:
„

679. „ „ „ „ pitem-
mät, nikkel 4;

„ 2: 50 „

680. Etuhaarukan sivuun kiinnitettävät 2:— „ 1:25 „

681. „Solar“, etuosaan kiinnitettävät, nikkelöidyt.. 8:- „ 6:— „

Kumitiivisteet.

682. Karbiidisäiliötä varten 1:50 kpl. —; 75 kpl,
683. „ kiristäjän juurta varten 1: —

„ .— : 50 „
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