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Denna katalog annulerar alla föregående prislistor.

Tämä hintaluettelo tekee mitättömiksi kaikki edelliset hintailmoitukset.

1897
En fransk författare säger:

Cyclesporten är en moralisk sport, icke allenast där-
för att den drar de unga från dåliga nöjen och ger dem
hälsa, utan därför att den har den stora egenskapen att

förläna människorna företagsamhet, uthållighet och själf-
tillit, lifvets tre stora drijfjädrar.

Eräs ranskalainen kirjailija sanoo;

Polkupyöräurheilu on siveellinen urheilu ei ainoastaan
siitä syystä, että se johtaa nuoret pois huonoista huveista
ja tuottaa heille terveyttä, mutta myöskin siitä syystä, että
sillä on se hyvä ominaisuus, että se antaa ihmisille toi-
mintakulua, kestävyyttä ja itseluottamusta, elämän kolme
suurta pääyllykettä.



IRover Cleveland

Styria Westfield

Opel Temple

Unique Unity



f Ö H E T R Li

J det vi härmed utsända vår andra katalog, omfattande säsongen 1897, är det oss en angenäm plikt att för
ärade affärsvänner och kunder uttala vår uppriktigaste tacksamhet för det stora förtroende, som det första
året af vår affärsvärksamhet kommit oss till del.

En af flere omständigheter betingad förändring i affärens förvaltning har nödvändiggjort hufvudkontorets
förflyttande från Abo till Helsingfors, hvilket äfven skedde med ingången af april månad detta år.

2>et ligger påtagligen en stor betydelse däri att velocipedköparen beredes tillfälle till största möjliga urval.
Vi ha därför fortsättningsvis i vår firma förenat representationen för Finland af så många velocipedfabrikerfrån
olika delar af världen, som en sund affärsprincip blott medger, och bedja få framhålla att vi därigenom äro i
tillfälle att kunna erbjuda publiken ett synnerligen rikt urval.

I mer än ett af seende har den erfarenhet i velocipedbranchen vi tidigare genom mångårig praktik för-
skaffat oss under det gångna året varit oss till stor nytta. Vid utgifvandet af vår första katalog trodde vi oss
kunna försäkra att denna erfarenhet för våra kunder utgjorde en garanti för att vi vid valet af de olika veloci-
pedfabrikat, vi då representerade, träffat de riktiga och såledesför velocipedköpare förmånligaste. Vår under året
vidgade erfarenhet har på intet sätt jäfvat denna vår förutsättning. Tvärtom kunna vi med värklig tillfreds-
ställelse konstatera att vår tidigare åsikt icke allenast står orubbad utan än ytterligare stadgats.



ESIPUHE.

täten meidän toisen luettelomme, joka käsittää ajokauden 189J, pyydämme saada kunnioitettaville
liikeystävillemme vakuuttaa meidän vilpittömimmän kiitollisuutemme siitä suuresta luottamuksesta, joka liikkemme ensi
vuotena on osaksemme tullut.

Useitten asianhaarain pakosta johtunut muutos liikkeen johdossa on tehnyt pääkonttorin siirtämisen Turusta
Helsinkiin välttämättömäksi, joka myöskin tapahtui huhtikuun alussa tänä vuonna.

Luonnollisesti on sangen tärkeätä, että polkypyöränostajalla on mitä suurin valikoimisen vara. Me olemme
sentähden edelleenkin panneet toiminimemme edustamaan Suomessa niin monta polkupyörätehdasta eri osista maailmaa,
kuin tervejärkinen liikeperiaate vain sallii ja tahdomme huomauttaa, että me siten olemme tilaisuudessa tarjoamaan
yleisölle erittäin runsaan varaston.

Enemmän kuin yhdessä suhteessa on se kokemus polkupyöräalalla, jonka me aikaisemmin monivuotisen käy-
tännön kautta olemme hankkineet, ollut meille kuluneena vuotena arvaamattomaksi hyödyksi. Ensimäistä luetteloamme
julaistessamme luulimme voivamme vakuuttaa, että tämä kokemus oli meidän liiketutuillemme takeena siitä, että me niitä
eri tehdastuotteita valikoidessamme, joita me silloin edustimme, osasimme oikeaan ja siis polkupyörän ostajille edullisim-
paan. Vuoden kuluessa kasvanut kokemus ei millään tavalla ole evännyt tätä edellytystä. Päinvastoin voimme me
todellisella tyytyväisyydellä vakuuttaa, että tämä meidän mielipiteemme on ei ainoastaan järkähtämätön, mutta myöskin
yhä vakaantuneempi.



Med full tillförsikt påstå vi således att de genom oss representerade firmorna (England), Cleveland
(Amerika) och Sfyria (Österrike) enhvar inom sitt skilda område producera en vara, som hvad material, arbete,
hållbarhet, lättlöpande gång, utstyrsel m. m. beträffar, är af en i alla afseenden absolut värklig, icke pådiktad,
förstklassig kvalitet. Detta vårt uttalande gäller Rovers och Clevelands samtliga modeller samt Styrias från
modell I uppåt.

Dessa fabriker ha, trots den oerhörda konkurrens, som för närvarande råder inom velocipedindustrin och
som fyIt marknaden med massor af mer eller mindre tillfredsställande fabrikat, hvilka endel fabrikanter anse
med sin materiella fördel förenligt att såsom förstklassig vara föra ut i marknaden, till detta år höjt prisen på
sina velocipeder. Följden häraf har naturligtvis blifvit den att vi icke iår kunna notera dessa maskiner till samma
pris som i fjol och de redan förut skenhart dyra velocipederna ha således nu blifvit än dyrare och därför såsom
det från „praktisk“ velocipedförsäljnings synpunkt heter „svårsålda“. Denna prisstegring har föranledts af det
än ytterligare ökade kvalitetsvärde, som detta års velocipeder erhållit, och bevisar på samma gång mer än alt annat
att desamma måste hafva tillkämpat sig ett oerhördt anseende och däraf beroende stigande efterfrågan hos den
publik, som förstår att skilja hvetet från agnarna.

Då vår affärsprincip bjuder oss att såsom värklig förstklassig vara utgifva blott den, som värkligen är
det, och vi dessutom äro medvetna om att den finska publiken äfven skall sentera betydelsen af sådan vara, ha vi
ansett oss höra bibehålla generalrepresentationen för dessa maskiner.

Det vore emellertid en opraktisk affärsprincip, som skulle afhålla en säljare från att utbjuda annat än
den mest högklassiga vara, och ha vi därför anskaffat oss agenturen för några fabriker, hvilkas produkter väl
icke kunna göra anspråk på att hänföras till högsta klass, men hvilka dock hvad material, arbete, utstyrsel, håll-
barhet m. m. beträffar med fullt skäl böra kallas mycket goda maskiner; ty de representera helt enkelt samma
kvalitetsgrad och prisvärde som de, hvilka ofta nog under benämningen „utmärkta“ föras i handeln såsom första
klassens maskiner. Den amerikanska Westfie/d-velocipeden är en sådan maskin. Den tillvärkas af Cleveland
fabrikanterna hrr Lozier Mfg. Co. uti en af deras fabriker och är till form och utstyrsel en Cleveland-imitation.
Men det förefinnes dock en väsentlig skilnad mellan Cleveland och Westfield, hvilket tydligen framgår af pris-



Täydellä luottamuksella väitämme siis, että meidän edustamamme toiminimet (Englanti), Cleveland
(Ameriikka) ja Styriä (Itävalta) valmistavat kukin omalla erityisellä alallaan tavaraa, joka rakennusaineen, työn,
kestävyyden, kepeän kulun, ulkoasun y. m. puolesta on kaikissa suhteissa täydellisesti todellinen, eikä keksitty, ensimäisen
luokan tavaralaji. Tämä meidän lausuntomme koskee Koverin ja Clevelandin kaikkia malleja sekä Styrian malleja
Estä ylöspäin.

Nämät tehtaat ovat, siitä äärettömästä kilpailusta huolimatta, joka nykyään vallitsee polkupyöräteollisuuden alalla
ja joka on lähettänyt kauppaan suuret paljoudet enemmän taikka vähemmän tyydyttäviä tuotteita —• osa tehtailijoita on
näet pitänyt edullisena lähettää niitä kauppaan ensi luokan tavaroina täksi vuodeksi korottaneet polkupyöräinsä hinnat.
Seurauksena siitä on luonnollisesti, ettemme tänä vuonna voi merkitä näiden koneiden hintoja samoiksi kuin viime vuonna,
ja ne jo ennen näennäisesti kalliit polkupyörät ovat siis nyt tulleet vieläkin kalliimmiksi ja siis polku-
pyöräkaupan kannalta „vaikeiksi myydä". Tähän hinnan kohoamiseen on ollut syynä lisäksi se suurempi laadun arvo,
loka tämän vuoden polkupyörillä on ja todistaa se samalla enemmän kuin mikään muu, että ne ovat saavuttaneet
suunnattoman arvon ja siitä riippuvan suuremman menekin siinä yleisössä, joka ymmärtää eroiltua vehnän akanoista.

Koska meidän bikepenaatteemme pahoittaa meidät todellakin ensi luokan tavarana myymään ainoastaan sitä,
joka todellisesti on sitä, ja kun me sitäpaitsi tiedämme, että suomalainen yleisö myöskin on oivaltava tämän seikan
merkityksen, olemme tahtoneet edelleenkin olla näiden koneiden pääasiamiehinä.

Epäkäytännöllinen liikeperiaate on kumminkin se, joka estää myyjän tarjoomusta muuta kuin korkeimman luokan
tavaraa; sentähden olemmekin hankkineet asioimistooikeuden muutamilta tehtailta, joiden tuotteet tosin eivät voi vaatia
korkeimman luokan arvoa, mutta jotka kumminkin rakennusaineen, työn, ulkoasun, kestävyyden y. m. puolesta täydellä
syyllä voidaan sanoa hyvin hyviksi koneiksi. Sillä ne ovat yksinkertaisesti laatuunsa ja hintaansa nähden samalla
asteella, kuin ne, jotka kylläkin usein „erinomaisten" nimellä ja ensimäisen luokan tavarana tuodaan kauppaan.

Amerhkkalainen Westfie/d-polkupyörä on semmoinen kone. Sen valmistaa Cleveland tehtailijat hrat Lozier
Mfg. Co. ja on se muotonsa ja ulkoasunsa puolesta Clevelandjäljennös. Mutta tuntuva ero on kumminkin Cleveland-
koneen ja IVestfieldkoneen välillä, joka selvästi näkyy hinnan erosta. Tämä seikka ei millään muotoa vähennä Westfetä-
koneiden arvoa, vaan osottaa ainoastaan, miten korkealla kannalla Cleveland-koneet ovat.



differensen. Denna omständighet förringar ju på intet sätt Westfield-maskinernas värde, utan visar endast huru
högt Cleveland-maskinerna måste stå.

Till Tysklands mest ansedda velocipeder höra Opel-maskinerna. Opel-fabriken i Riisselsheim tillvärkar
utom sina dyrare modeller flere billiga sådana, hvilka med hänsyn till det mycket moderata priset äro synnerligen
dtwabla och tilltalande.

Genom följderna af den arbetarstrejk, som för ett år sedan utbröt vid åtskilliga af de europeiska veloci-
pedfabrikerna och störande ingrep äfven i Opel-fabrikens produktionsförmåga, kunde dennafirma effektuera endast
en obetydlig del af de då ingående, talrika beställningarna. Sålunda blefvo icke häller vi i tillfälle att allmännare
föra dessa maskiner i marknaden.

De genom oss i fjol representerade Sunbeams-maskinerna hade väl ett i förhållande till priset mycket
tilltalande yttre, men motsvarade dock icke de fordringar vi anse att man bör ställa på en god, medelklassig maskin,
hvarför vi icke vidare försälja dem.

För att emellertid på velocipedindustrins alla områden vara företrädda, ha vi arisett oss böra anskaffa
äfven några billiga märken. Efter moget öfvervägande ha vi stannat vid det amerikanska märket the Ija/ph
Uemp/e Cyc/e Co, Chikago och det engelska Unique 4 Unity Cyde Co, Birmingham. Med stöd af vår tidigare
uttalade princip kunna vi naturligtvis icke rekommendera s. k. billiga maskiner, dessa „fullt jämförliga med de
bästa dyraste i handeln förekommande 11

, men vi äro dock öfvertygade om att våra s. k. billiga maskiner med
heder skola försvara sin plats som maskiner, hvilka med hänsyn till priset uppfylla hvarje rimligt anspråk.

För hvarje af oss såld maskin lämnas garanti, som gäller under 1 år framåt från försäljningsdagen.
Samtliga Styria-fabrikens modeller garanteras för en tid af 2 år ja „Jfodel 1 Ji“ till och med 3 år —,

hvilket bevisar huru öfvertygad denna fabrik är om sin varas duglighet.

Äfven för samtliga gummiringar lämna vi garanti, hvilken dock icke utsträckes längre än till säsongens
slut, hvarmed förstås tiden till den 15 oktober.

Garantin omfattar naturligtvis endast fel i material och fabrikation.



Saksan arvossa pidetyimpiä polkupyöriä ovat Qpel-koneet. Opeltehdas Russelsheimissä valmistaa paitsi kalleimpia
mallejansa useita halpoja, jotka hyvin kohtuullisiin hintoihinsa nähden ovat sangen kunnollisia ja miellyttäviä.

Sen työlakon takia, joka vuosi sitten puhkesi useissa eurooppalaisissa polkupyörätehtaissa ja häiritse-
västi vaikutti myöskin Opeltehtaan tuotantokykyyn, saattoi tämä toiminimi ainoastaan pieneksi osaksi suorittaa siihen
aikaa tehtyjä lukuisia tilauksia. Siitä syystä emme mekään olleet tilaisuudessa yleisemmin tuomaan kauppaan
näitä koneita.

Viime vuonna edustamillamme Sunbeam-koneilla oli kyllä hintaan verraten sangen miellyttävä ulkomuoto, mutta
ne eivät täyttäneet niitä vaatimuksia, jotka meidän mielestämme täytyy olla hyvällä keskiluokan koneella, josta syystä
me emme enää ota niitä kauppaan.

Edustaaksemme kumminkin polkupyöräteollisuuden kaikkia aloja, olemme me tahtoneet hankkia myöskin muutamia
halpoja lajeja. Tarkan punnitsemisen jälkeen olemme me valinneet ameriikkalaisen lajin the J(a/ph Zhemp/e Cyde Co,
Chikago ja englantilaisen Unlque Lfnity Cyde Co, Birmingham. Aikaisemmin mainitun periaattemme mukaan emme
luonnollisesti voi suositella n. s. halpoja koneita, noita »täysin yhtäläisiä kaupassa olevien paraimpien, kalliimpien kanssa“,
mutta me olemme kumminkin vakuutetut, että ne tulevat kunnialla täyttämään paikkansa koneina, jotka hintaansa näh-
den täyttävät jokaisen kohtuullisen vaatimuksen.

Jokaista meidän myymäämme konetta seuraa takaus, joka kestää i vuoden myyntipäivästä lukien, palkki
Styria-tehtaan mallit taataan 2 vuotta - vieläpä „JJalli I jj“ kokonaista 3 vuotta —, joka todistaa miten
vakuutettu tämä tehdas on tavaransa kelvollisuudesta.

Myöskin kaikkia kumirenkaita seuraa takaus, jota kumminkaan ei voi ulottaa kauemmaksi kuin ajokauden lop-
puun, jolla tarkoitamme ajan lokakuun ip päivään saakka.

Takaus koskee luonnollisesti ainoastaan koneen tekoa ja aineksia.
Me voimme täydellä luottamuksella vakuuttaa kunnioitetulle yleisölle, että mitä rehelliseen ja kelpo kohteluun

tulee, ei mitään toivomusta meiltä jää täyttämättä. Meidän ensimäinen liikeperiaatteemme on nyt kuten aina ennenkin
oleva, että toimemme on sopusoinnussa mielipiteittemme kanssa.



Vi våga med full tillförsikt försäkra den ärade allmänheten att vi hvad reelt och ärligt bemötande
beträffar icke skola lämna någon önskan öfrig. Vår första affärsprincip skall nu såsom alltid blifva att handla
i den fullkomligaste öfverensstämmelse med hvad våra åsikter bjuda oss.

I det vi härmed anbefalla oss i publikens gunstbenägna åtanke ha vi äran anmäla oss såsom general-
representanter för följande velocipedfabriker:

THE CVCIiE Co bimited, METEOf? WOf*KS, Coventry (England).
THE bOZlEf* Co, CbEVEbAJSID & WESTFIEbD CVCbES, Cleve-

land O. (Amerika).
JOH. POCH & Co, STVFIA Graz (Österrike).

ADäJVI OPEb, FäH^^PD-F b. Frankfurt a. M- (Tyskland).

TJ4E TEJVIPbE CYCbE Co, Chieago (Amerika).
UjSIIQUE & UFIITy CYCbE Co bimited, Birmingham (England).

Helsingfors i april 1897.

Med utmärkt högaktning

BRANDT & BLOMBERG.



Sulkeutuessamme täten yleisön suosiolliseen'”huomioon, on meillä kunnia ilmoittaa itsemme pääasiamiehiksi seu-
raa ville p olkupyörätehtaille:

THE HOVEH CVCbE Co liimited, METEOH Coventry (Englanti).

THE liOZIEH MAHOFACTUHIHG Co, CLtEVEIifiHP & WESTRIELiO CVCbES, Cleve-

land O. (Ämeriikka).

JOH- PUCH & Co, STYfrIÄ FAHHHäO-WEHHE, Graz (Itävalta).

äDä]VI OPELt, FAHHRaD-FABHIK. HGsselsheim b. Frankfurt a. JVL (Saksa).

THE HAEPH TEMPEE CYCIiE Co, Chieago (Ämeriikka).

UHIQOE & OHITV CYCbE Co, Ltimited, Birmingham (Englanti).

Suurimmalla kunnioituksella

BRANDT & BLOMBERG.
Helsingissä huhtikuulla v. 1897.



förs ä/jnings vilkor. jYfyyntiehdot
Prisen, äro beräknade netto pr kontant.

Rekvisitioner från landsorten böra
åtföljas af 50 mark i förskott. Åter-
stoden uppbäres pr efterkraf så framt
annorlunda ej öfverenskommits.

Veloeipedtillbehör sändas endast
mot efterkraf eller postförskott.

frakten betalas af köparen.

Emballage fritt.

Transport. För under transporten
uppkommen skada ansvara vi icke.

Garanti. För hvarje maskin lämnas
skriftlig garanti för en tid af 1 år,
Styria maskinerna garanteras till och
med för 2—3 år.

Garantin utsträckes äfven till luft-
ringarna, men gäller för dessa endast
under pågående säsong, hvarmed afses
tiden till den 15 oktober.

Reparationskostnader bokföras
icke, utan uttagas mot efterkraf eller
likvideras pr kontant.

Rinnat ovat netto pr kontant.

Tilausta maaseuduilta on seuraava 50
mk etukäteen. Jäännös peritään jälki-
vaatimuksella, jollei muuta sopimusta
ole tehty.

Polkupyörätarpeita lähetetään ai-
noastaan jälkivaatimusta eli postietu-
maksua vastaan.

Inahdin maksaa ostaja.

Päällystys ilmaiseksi.

kuljetus. Matkalla syntyneistä vahin-
goista emme vastaa.

Takaus. Jokaisesta koneesta annetaan
kirjallinen takaus 1 vuodeksi lukuun-
ottamatta Siyria koneita, jotka taataan
2—3 vuodeksi.

Takaus koskee myöskin ilmarenkaita,
mutta onvoimassa niille ainoastaankulu-
van ajokauden aikana, jona pidetään
aika Lokakuun 15 päivään saakka.

Korjauskustannuksia ei viedä
kirjoihin, vaan peritään jälkivaatimuk-
sella taikka suoritetaan pr kontant.

JOSEPH W. CRIMES.
Vikt 10,n , Längd 1 , „

„ . ; 218,26 kg. ° > 1,9 m.Paino ( ° Pituus /



Förteekning öfver vid särskilda täflingar i Finland uppnådda tider, hvilka
vid nu ingående säsong gälla som finska rekord.

Luettelo erityisissä kilpailuissa Suomessa saavutetuista ajoista,
jotka nyt alkavana ajokautena ovat suomalaisia

rekordeja.

1 km 1.284 W. Blomberg Åggelby 96.
1 eng. mil *) 2.34 1 H. Rydman Åbo 27/ s 96.
2 km 3.084 D:o „

23/9 96.
3 „ 5.02 W. Blomberg

„ Vs 95.
4 „ 6.344 C. Jönsson „

26/9 96.
5 „ 8.01 4 A. Walli Uleåborg ®/7 96.
7 „ 12.362 W. Blomberg Dickursby 2V5 96.

10 „ 16.383 D:o Åggelby 28Aj 96.
15 „ 26.06 I. Liljeroos H:fors 30/ s 96.

20 km 35.31 W. Blomberg Åbo 8/l0 98
25 „ 46.29 1 D:o „ «/To 96.
30 „ 53.50 I. Liljeroos H:fors 3% 96
40 „ 1.14.043 W. Blomberg Åbo 8/lo 96
50 „ 1.37.424 C. Jönsson

„

23/596.
60 „ 1.53.02 A. Walli Vasa 96.
80 „ 2.56.12 F. Nässling H:fors 95.

100
„

3.59.2S4 J. Tourunen Åggelby 22/7 94.

2eng.mil 5.023 Tandem j iumach er Åggelby 13/596.

*) 26/9 96 merkittiin H. Rydman’in aika 1 engl. peninkulmalle
2 km kilpailussa 2.29 4.

*) Den 26/ g 96 noterades tiden för H. Rydman för 1 eng. mil

under täflan på 2 km tili 2.29 4
.



kappåkare

som under senaste säsong er-
öfrat pris på

ROVER eller SYYRIA.^

jotka oiime ajokautena saicat
palkintoja

■KOVERILLA taikka SYYRIALLA.

Muutamia kilpa-a]a]ia



jotka oiime ajokautena sai-
cat palkintoja

KOVERILLA taikka STYRIALLA

f4ågra kappåkare Muutamia kilpalajia

som under senaste säsong er
öfrat pris på

-4- ROVER eller STYRIA.



Litrs/äxlincjstabell. Välitystaulu.

28" Drifiijul. 28" Väkipyörä.

Antal tänder å baknafoet.
Hampaitten lukumäärä takahammas-

rattaassa.
Antal
tänder
å

cetfpartiet.Hampaitten
luku-

määrä
kampi-rattaassa.

30" Drifhjul. 30" Väkipyörä.

Äntal tänder å baknafcet.
Hampaitten lukumäärä takahammas-

rattaassa.
Antal
tänder
å

oePpartiet.Hampaitten
luku-

määrä
kampi-rattaassa.

Antal tänder å baknafoet.
Hampaitten lukumäärä takahammas-

rattaassa.

26" Driöijul. 26" Väkipyörä.

Antal
tänder
å

cefipartiet.Hampaitten
luku-

määrä
kampi-rattaassa

10 7 8 9 10 7 8 9 107 8 9

15

16

17

18

19

20

21

22

55 5/t

598/t

6 3 Vt

6 6Vt

70Vt

742/t

78

81Vt

483/4

52

55V'4

58Va

61S/4

65

68V4
71Va

43Vs

462/g

49V9

52

548/9

5 7 Va
602/s

635/9

39

438/ö

44Vb

46Vs
492/s

52

548/s

5 7 Vb
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har faststält typer» för
världen.

„The Cyclist.

The HOVEH
has set the fashion to

the World.

„The Cyclist."

->• R O V E R
on vahvistanut polkupyörä-

kaavan maailmalle.

„The Cyclist."

Aut optimum aut

Hihii.

Mr JOHN KEMP STARLEY.
THE INTRODUCER OF THE „ROVEr“ BICYCLE THE PIONEER OF THE PRESENT DAY GTCLE.



ROVER CYCLE C 2 Ltd
Jleteor Works, Coventry, England.

Starley s T(over.
Starley anlade den första velocipedfabriken i England.

Starley, velocipedindustrins fader, bygde den första
låga velocipeden i världen.

Starley’s Rover har, sedan den först fördes i mark-
naden, adopterats af världens alla velociped-
fabrikanter.

Starley’S Rover innehar alt fortfarande den ursprung-
liga ledningen.

Starley’s valspråk är; alt af det bästa.
Starley’s Rover har icke blott det bästa materialet,

utan saknar äfven i konstruktionen sin like.

Starley n T(over.
Starley perusti ensimäisen polkupyörätehtaan Eng-

lannissa.
Starley, polkupyöräteollisuuden isä, rakensi ensimäisen

matalapyöräisen polkupyörän maailmassa.
Starley’n Koverin ovat sen jälkeen, kuin se tuli

kauppaan, omaksuneet kaikki maailman
polkupyörätehtailijat.

Starley’n Koverilla on yhä edelleenkin alkuperäinen
johtava asema.

Starley’ll mielilause on; kaikki parhaasta aineesta.
Starley’n Rover ei ole ainoastaan parhaasta aineesta,

vaan ei sillä rakenteensa puolesta ole ver-
taistaan.



Pju år i följd ha Rover-maskinerna förts i markna-
den under firma J. K. Starley & Co Ltd. Men

dä beställningarna under den nu tilländalupna säsongen
ökades i så hög grad, att firman blef urståndsatt att i
kvantitativt hänseende tillfredsställa sina kunder, beslöt
den att betydligt öka bolagets kapital för att kunna upp-
bygga en ny fabrik, försedd med de modernaste arbets-
maskiner och utensilier. Samtidigt förändrades firmans
namn till the Rover Cycle Co Limited, medan förvalt-
ningen förblef fullkomligt oförändrad. Mr John Kemp
Starley , skaparen af Rover-maskinerna de främsta af
våra dagars velocipeder och den, som år 1884 genom
införandet af „Rover Safety“, enligt H. Sturmey’s ord,
faststälde typen för världen, kommer således fortfarande
att bibehålla sin ställning som värkställande direktör.

En omständighet, som mer än alla andra bevisar
Rover-maskinernas utomordentliga förträfflighet och på-
tagliga öfverlägsenhet, är att de med aldrig svikande
intresse omfattats, förutom af en otalig mängd amatör-
ryttare, äfven af sådana auktoriteter på velocipedteknikens
och sportens område som Frans Netscher, Henry Sturmey,
R. J. Mecredy, R. L. Jefferson, A. C. Harmsworth, A. J.
Wilson, Harry H. Griffln och C. W. Nairn.

Vid den tid, då Rover-maskinen infördes, var det
mr Starleys afsikt att kalla den „the future cycle“ (fram-
tidens velociped), i det han trodde att den faktiskt skulle
komma att blifva framtidens typ, men aldrig i hans mest
sangviniska ögonblick hade han kunnat ana att efter-
frågan på velocipeder af Rover-typ skulle komma att
blifva så stor och allmän, som den numera är. Det är

eitsemän vuotta peräkkäin on toiminimi J. K.
Starley & Co Ltd pitänyt Roverkoneita kaupassa.

Mutta kun tilaukset viime kuluneena ajokautena kasvoi-
vat siihen määrin, ettei toiminimi koneiden lukumäärän
suhteen voinut tyydyttää liiketuttaviansa, päätti se mel-
koisesti lisätä pääomaa perustaakseen uuden, nykyajan
paraimmilla koneilla ja muilla tarpeilla varustetun tehtaan.
Samalla annettiin toiminimelle nimeksi the Rover Cycle
Co Limited, hallinnon jäädessä täydellisesti entiselleen.
Mr John Kemp Starley, „Rover“-koneiden, meidän
aikamme etevimpien polkupyörien luoja ja sama, joka
v. 1884 keksimällään „Rover Safetyllä“, H. Sturmeyn
sanain mukaan, määräsi tyypin maailmalle, pysyy siis
edelleenkin toimeenpanevana johtajana.

Yksi seikka, joka enemmän kuin mikään muu
todistaa Rover-koneiden hyvyyttä ja kieltämätöntä eteväin-
myyttä, on ettei ainoastaan lukuisat polkupyöräurheilun
harrastajat, mutta myöskin semmoiset auktoriteetit polku-
pyörätekniikan ja urheilun alalla, kuin Frans Netscher,
Henry Sturmey, R. J. Mecredy, R. L. Jefferson, A. C.
Harmsworth, A. J. Wilson, Harry H. Griffin ja C. W.
Nairn uupumattomalla innolla käyttävät näitä koneita.

Siihen aikaan, jolloin Rover-kone ilmestyi, aikoi
mr Starley nimittää sen „the future cycle’ksi“ (tulevai-
suuden polkupyöräksi), koska hän oli varmasti vakuutettu,
että siitä tulisi tulevaisuuden tyyppi, mutta ei koskaan
herkimpänä hetkenäänkään voinut hän aavistaa, että
Rover-mallisten polkupyörien menekki tulisi niin suureksi
ja yleiseksi, kuin mitä se nykyään on. Todellisella ilolla



med värklig glädje vi konstatera att „Rovern“ icke blott
gått framåt hvad efterfrågan beträffar, utan f. n. anses
vara en af de bästa velocipeder, som blifvit tillvärkade.

vakuutamme me, ettei „Rover“ ole mennyt eteenpäin
ainoastaan menekkiin nähden, mutta että se pidetään
paraimpana koneena, mitä milloinkaan on valmistettu.

Då vi här ofvan såsom odisputabla auktoriteter
åberopade sådana personer som Frans Netscher, Henry
Sturmey, R. J. Mecredy, R. L. Jefferson m. fl., vilja vi
med några ord presentera dem för publiken för att visa
hvilket anseende de åtnjuta som sportsmän och gentlemän
och hvilken vikt man således måste tillmäta deras utta-
landen, anförda på följande sidor i form af intyg.

Frans Netscher är holländare samt till yrket em-
bets- och tidningsman. Hans öfverlägsna egenskaper som
sportsman, hans intelligens, skarpa omdöme och energiska
karaktär gjorde att han, då det stora internationella velo-
cipedförbundet stiftades, af de sammanträdande represen-
tanterna för de olika velocipedförbunden i Europa valdes
till det nya världsförbundets, International Cyclist Union’s,
förste ordförande och president. Förbundets förste sekre-
terare åter blef hufvudredaktören för den ansedda engelska
tidningen the Cyclist, mr Henry Sturmey.

Koska me ylempänä mainitsimme kieltämättömiksi
auktoriteeteiksi semmoiset henkilöt kuin Frans NetscheFin,
Henry Sturmey’n, R. J, Mecredy’n, R. L. JeffersonJn y. u. m.,
tahdomme me tässä muutamilla sanoilla esittää heidät
jdeisölle näyttääksemme, mitä kunnioitusta he nauttivat
urheilijoina ja ihmisinä, ja mikä paino on sentähden pan-
tava heidän lausunnoilleen.

Frans Netscher on hollantilainen sekä ammatiltaan
virka- ja sanomalehtimies. Hänen saavuttamattomat omi-
naisuutensa urheilijana, hänen älynsä, terävä arvostelu-
kykynsä ja tarmokas luonteensa olivat syynä, että suurta
kansainvälistä polkupyöräyhdistystä perustettaessa Euroo-
pan eri polkupyöräyhdistysten edustaj öistä hänet valittiin
uuden lnternational Cyclist Unio-
nen ensimäiseksi puheenjohtajaksi ja presidentiksi. Yhdis-
tyksen ensimäiseksi sihteeriksi taas valittiin arvossa pide-
tyn englantilaisen sanomalehden the Cyclistin päätoimit-
taja, mr Henry Sturmey.

Järkähtämättömästä puolueettomuudestaan tunnetun
irlantilaisen ammattilehden Irish Cyclistin rehellinen kus-
tantaja on R. J. Mecredy. Ja lopuksi on R. L. Jefferson
the Cyclen aputoimittaja, sama mies, joka on saavuttanut
maailmanmaineen suuremmoisista matkaajoistaan, viimeksi
v. 1896, jolloin hän ajoi Lontoosta Irkutskiin, eli enem-
män kuin 10,500 km.

Den rättrådige utgifvaren af den för sin absoluta opar-
tiskhet bekanta irländska facktidningen the Irish Cyclist
heter R. J. Mecredy. R. L. Jefferson slutligen är
redaktör i the Cycle och en person, som vunnit världs-
rykte för de kolossala distansfärder han företagit, senast
i fjol från London till Irkutsk, en distans af mer än
10.500 km.



Frans Netscher
skrifver;
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1 är nu r~

som jag i min
egenskap af mi-

litär-cyclist har tagit del i
militärmanövrerna på en
af Edra „Rover“- maskiner.
Återkommen från manöv-
rerna kan jag icke under-
låta att äfven detta år på-
peka det höga värde, som
jag sätter på Edra „Rover".
Om någon kan tala af erfa-
renhet rörande den utmärkta
kvalitet I fabriceren, så är
det jag, ty få ryttare på
„Rover" i vårt land hafva
varit i tillfälle att underkasta
sina maskiner så många
prof som de, hvilka de ha
att genomgå vid manövrer-
na. Under alla dessa år har
jag icke en enda gång haft
något missöde med Edra

Frans Netscher
kirjoittaa;

| vuosi on

noa kulumassa
siitä, kun minä

sotilas-polkupyöräilijänä otin
osaa sotilasharjoituksiin tei-
dän „Rover“-koneellanne.
Palattuani harjoituksista en
voi olla tänäkään vuotena
vakuuttamatta kuinka kor-
keassa arvossa pidän Teidän
„Rovenanne". Minä jos ku-
kaan voin puhua kokemuk-
sesta kiittäen sitä erino-
maista polkupyörälajia, jota
Te valmistatte, sillä harvat
„Koverilla“ ajajat meidän
maassamme ovat olleet ti-
laisuudessa koettamaan ko-
neensa kestävyyttä, samalla
tavalla kuin mitä sotaharjoi-
tuksissa tapahtuu. Kaikkina
näinä vuosina ei kertaakaan
ole tapahtunut mitään on-

FRANS NETSCHER.
PRESIDENT I INTERNATIONAL GYGLIST UNION.



maskiner eller med några delar af desamma och med
blindt förtroende riskerar jag att med Eder „Imperial-Ro-
ver“ befara de sämsta vägar.

Jag hoppas att ett intyg såsom detta från en neutral
person, som rider, men icke är i affären och som följ-
aktligen icke rider specialmaskiner, återigen skall bevisa
att J. K. Starley & Co Ltd bygt en utmärkt maskin.
Och detta måste väl vara hufvudsaken för en fabrikant,
då hans varors öfverlägsenhet framhålles. Såvida I finnen
det fördelaktigt att gifva offentlighet åt detta bref så är
det mig ett stort nöje att bevilja detta. I synnerhet nu,
då en så stor hop billigt skräp bragts i marknaden,
finner jag det nödvändigt att fästa publikens iippmärk-
samhet på den sedan gammalt ryktbara ja, jag
skulle vilja säga klassiska stålhäst, som hrr J. K.
Sarley 8c Co Ltd fabricera.

Leuvehaven, september 1895.
frans Ji'efsch er.

nettomuutta Teidän koneissanne tai sen eri osissa ja
täydellisellä luottamuksella uskallan minä lähteä huonom-
millekin teille Teidän Imperial Roverillanne.

Minä toivon, että todistus, semmoinen kuin tämä,
puolueettoman henkilön antama, joka ajaa, mutta ei
toiminimen asioissa, joka siis ei aja erikoiskoneilla,
on uudestaan todistava, että J. K. Starley 8c Co Ltd on
rakentanut erinomaisen koneen, ja tämä kai lienee pää-
asia tehtailijalle, kun hänen tavaroittensa paremmuutta
esitetään. Jos te pitäisitte edullisena tämän kirjeen jul-
kaisemisen, niin suurella tyytyväisyydellä myönnyn siihen.
Varsinkin kiwi nykyään katt-ppaan on laskettu niinpal-
jon halpaa roskatavaraa, pidän välttämättömänä johtaa
yleisön huomion vankkaan, kuuluisaan vieläpä voisin
sanoa klassilliseen teräsratsuun, jommoisiahrt J.K.
Starley 8c Co Ltd valmistavat.

Leuvehaven, syyskuussa 1895.
frans jYetscher.

polkupyörällä ajaminen on aioan oarmaan se ruu-
miinliike, joka, tehtynä kohtuudella ja sopioina aikoina,
on yksi kaikkein parhaimmista oirkistyskeinoista her-
motonsa suhteen rasittuneille ihmisille, joille ylipää-
tään ooidaan suosittaa suoranaisia liikkeitä.

(Tr/ J/br. C/od. Jfcmsen
„Polkupyörällä on suurenmoinen tulevaisuus".

Sml/e fjota.

„Velocipedåkning är alldeles säkert den kropps-
öfning, som, utförd med måtta och på passande tid-
punkter, utgör ett af de allra bästa rekreationsmedel
för de nervöst öfveransträngda personer, hvilka man
öfverhufvud kan anbefalla aktiva rörelser".

hr Jjbr. C/od. J(ansen.

~Velocipeden har en oerhörd framtid".
Smi/e fjo/a.



Henry Sturmey
säger ;

Sn af våra redaktions-
medlemmar, hvars
vikt mera närmar

sig medeltalet än vår egen, har
sedan påsken pröfvat en Im-
perial-Rover road racer. Vi
behöfva knappast påminna
våra läsare om att maskinen
är gjord hos herrar J. K.
Starley & Co Meteor Works,
Coventry.
Vi ha funnit maskinen vara
den mest lättlöpande vi nå-
gonsin påträffat. Hvad snabb-
heten beträffar står detta års
modell åter ett steg fram-
för den högklassiga Rover'n
af 1894. I själfva värket
anse vi att det är en skilnad
af 3 mil (engelska) på en
timme. Vi ha haft en grund-
lig och oafbruten erfarenhet
angående denna maskin. Alls
ingenting har gifvit efter eller
lossnat, ehuru vi ha ridit med
den i medeltal icke mindre än
250 mil i månaden på vägar
af alla slag och i hvilket skick
som hälst.

Henry Sturmey
sanoo;

■räs jäsen meidän
toimituksessamme,
jonka paino enem-

män lähenee keskipainoa, kuin
meidän omamme, on pääsiäi-
sestä alkaen koettanut yhtä
Imperial Rover road raceria.
Meidän tuskin tarvinnee luki-
joillemmemuistuttaa, ettäkone
on tehty herrojen J.K. Star-
ley & C:o, Meteor Works,
Coventry, luona.
Olemme huomanneet koneen
helpoimmin kulkevaksi kai-
kista tapaamistamme ko-
neista, ja tämän vuoden mal-
lilla on nopeudessa varma
edistys verrattunakorkealuok-
kaiseen Koveriin v:lta 1894.
Itse asiassa pidämme erotuk-
sen tekevän 3 penik. (engl.)
tunnissa. Meillä on ollut va-
paa ja keskeymätön kokemus
tämän koneen suhteen, ei mi-
kään osa ole irtaantunut tai
höllentynyt, vaikka me olem-
me ajaneet sillä keskimäärin
jopa 250:kin penik. kuukau-
dessa kaikenlaatuisilla ja -kun-
toisilla teillä.

HENRY STURMEY.
THE CYCLISTS HUFVUDREDAKTÖR.



Robert Louis Jefferson

är född den 18 december 1867.
Han är en betydande skriftställare
och tidningsman på sportens om-
råde. Vid 17 års ålder begynte
han åka velociped och har med
stor framgång deltagit i en mängd
landsvägstäflingar. Efter att en
kortare tid hafva egnat sig åt an-
nan värksamhet öfvergick han åter
1893 till skriftställarvärksamheten
och tog plats i theCycle’s redaktion.
I tysthet uppgjorde han då planen
till sin första stora velocipedfärd
till Konstantinopel och genomförde
densamma lyckligt. Redan följande
år företog han sin rekordfärd från
London till Moskva och retur. Till
denna långa färd använde han 50
dagar. Dessa båda framgångar ha
emellertid blifvit stälda i skuggan
af den resa han i fjol företog från
London till Irkutsk, en färd om

Robert Louis Jefferson

on syntynyt 18 päivänä joulukuuta
1867. Hän on arvokas kirjailija
ja sanomalehtimies urheilun alalla.
17 vuoden vanhana rupesi hän aja-
maan polkupyörällä ja on suurella
menestyksellä ottanut osaa lukuisiin
maantiekilpaajoihin. Oltuaan ly-
hemmän aikaa muussa toimessa
antautui hän uudestaan v. 1893
kirjailijan alalle ja tuli the Cycli-
stin toimittajaksi. Yksikseen teki
hän silloin suunnitelman polku-
pyörämatkaa varten Konstantino-
poliin ja suoritti sen onnellisesti.
Jo seuraavana vuonna teki hän
rekordimatkansa Lontoosta Mosko-
vaan ja takasin, johonka pitkään
matkaan kului 50 päivää. Nämät
molemmat voitot ovat kumminkin
joutuneet varjoon sen matkan rin-
nalla, jonka hän viime vuonna teki
Lontoosta Irkutskiin, matka, josta

ROBERT LOUIS JEFFERSON



hvilken man lugnt kan påstå att den under förhanden-
varande omständigheter endast af få velocipedåkare så
glänsande kan genomföras. Den sammanlagda sträcka
han då tillryggalade utgjorde 10,578 km. Färden stäldes
öfver Amsterdam, Hamburg, Königsberg, Riga, St. Peters-
burg, Moskva (3,829 km), Nischnij-Novgorod, Omsk,
Tomsk, Krasnojarsk och Irkutsk. Affarden skedde från
London 21/ m och målet uppnåddes 17/vm. således icke
fullt 5 månader efter afresan. Af de 150 dagar han var
på väg satt han på velocipeden 110 dagar. Med regn
lyckliggjordes han 94 dagar och med snö 2 dagar. Mellan
Nischnij-Novgorod och Aschinsk voro vägarna sämst, för
det mesta fullkomligt ofarbara; på den sibiriska steppen
åter finnas icke några vägar.

Det var en Rover-landsvägsmaskin på hvilken mr
Jefferson fullbordade denna resa. Omkring 3,500 km
färdades han genom trakter, där inga landsvägar finnas
och stigarna bestå af endast hjulspår. Följaktligen sattes
maskinens styrka på ett oerhördt prof. Mr Jefferson
framhåller att Rovern bestod det hårda profvet på ett så
tillfredsställande sätt, att den icke förorsakade honom det
minsta omak. Lagren behöfde icke justeras under hela
resan och ingen enda af muttrarna eller några andra
delar fordrade någon särskild uppmärksamhet.

huoleti voidaan sanoa, että olosuhteissa ainoas-
taan harvat polkupyöräilijät voivat sen niin loistavasti suo-
rittaa. Koko matka, jonka hän silloin ajoi, teki 10,578 km.
Tie kulki Amsterdamin, Hampurin, Königsbergin, Riigan.
Pietarin, Moskovan (3,829) km), Nischnij-Novgorodin, Oras-
kin, Tomskin ja Krasnojarskin kautta Irkutskiin. Lähtö
tapahtui Lontoosta 21 / m ja perille pääsi hän 17/vm, siis ei
matka kestänyt täyttä 5 kuukautta. 150;stä päivästä,
jotka hän oli matkalla, istui hän satulassa 110 päivää.
Sade virkisti hänen mieltään 94 päivää ja lumi 2 päivää.
Nischnij-Novgorodin ja Aschinskin välillä olivat tiet huo-
noimmat, suurimmaksi osaksi mahdottomia kulkea ja
Siperialan arolla ei ole yhtään tietä.

Rover-maantiekoneella suoritti mr Jefferson tämän
matkan. Noin 3,500 km ajoi hän semmoisilla seuduilla,
joissa ei ole mitään maanteitä, polkuina oli vaan pyörän-

jäljet. Luonnollisesti oli kone äärettömässä koetuksessa.
Mr Jefferson vakuuttaa, että Rover kesti tuon kovan koe-
tuksen niin tyydyttävällä tavalla, ettei hänellä ollut siitä
minkäänlaista ikävyyttä. Laakereja ei tarvinnut tarkistaa
koko matkalla eikä yksikään mutteri taikka muu koneenosa
tarvinnut mitään erityisempää hoitoa.



R. J. Mecredy
skrifver:

„En storartat stffläsf.

R. J. Mecredy
kirjoittaa;

„Snitrenmolueii teräsratsn".
Ehuru det icke

är någon svårighet att
bygga en lätt velociped,
så är det en helt annan
sak att göra en, som be-
sitter det egendomliga
kännetecknet och
som kan drifvas uppför
höjder stadigt och jämt
utan någon kraftförlust.
Vi hade icke varit mer än
5 minuter på vår nya
Rover förr än vi konsta-
terade att den var lyckad.

I ett ögon-
kast kan man säga att
den är klassisk. Ställ-
ningen är utomordentlig.
Kort om godt sagdt: vi
finna den vara särdeles
bekväm, lätt styrbar, snabb,
stadig och säker samt en
märkvärdig „ back-klätt-
rare". Det senare är i

Vaikka on help-
poa rakentaa kevyt polku-
pyörä, niin on kerrassaan
toista hankkia semmoinen,
jolla on omituinen „elon“
tunnusmerkki, jajoka nou-
see mäen päälle vaka-
vasti ja tasaisesti ilman
mitään voimain vähen-
nystä. Emme olleet s;ttä
minuuttiakauemmin uuden
Kaverimme selässä, kun
jo havaitsimme sen onnis-
tuneeksi. -

Ensi silmäyksellä voi päät-
tää sen klassilliseksi. Sen
asento on erinomainen.
Lyhyesti sanottuna; me
huomasimme sen olevan
erittäin mukavan, helposti
ohjattavan, nopean, vaka-
van ja varman sekä erin-
omaisen mäelle kiipeejän.
Viimeksi mainittu seikka

R. J. MECREDY.
REDAKTÖR I „THE IRISH CYCLISt"



sanning ett kännetecken, som man ytterst sällan finner
hos en velociped, men som är det absolut viktigaste.
Frånvaron af denna egenskap visar följaktligen att det,
då den yttersta pressning användes, finnes en hållhake
någonstädes, som resulterar i kraftförlust. Naturligtvis
är denna förlust störst uppför backe, men den är alltid
tillstädes i större eller mindre grad och ehuru den icke
ger sig tillkänna för ryttaren på jämn väg, blir den mera
intensiv i det ögonblick han utvecklar en speciell ansträng-
ning och utan att han vet däraf uppträder den som ett
hinder. Men när det gäller att stiga uppför en brant
backe, som han känner till, så blir skilnaden så markerad
att den är fullkomligt förnimbar. Nu bestego vi på vår
Rover med lätthet en backe, hvilket vi hittils icke kunnat
göra med någon annan maskin; och „the o’Satur“,
som ridit densamma under några dagar, har äfven gjort
samma erfarenhet. En annan egenskap, som den besitter
i mycket hög grad, är stadighet. Den är försedd med
släta ringar och vi hafva ridit den på de mest smutsiga
vägar med fullkomlig trygghet. Den är i sanning så
stadig som någon maskin vi ridit med korrugerade rin-
gar. Detta torde delvis bero på vefpartiets höjd öfver
marken en förändring i konstruktionen, som äfven
leder till snygghet. Vi ha således icke funnit den rin-
gaste brist och anse densamma vara en den fullkom-
ligaste stålhäst “.

J. jYtecredy.

on todellakin tunnusmerkki, jota on vaikein löytää polku-
pyörässä, mutta joka on ehdottomasti tärkein. Sen poissa-
olo osottaa sentähden, että, jos viimeiseen saakka ponnis-
tetaan, on joissakuissa kohdin pidäke, josta on seurauksena
voimien vähentyminen. Luonnollisesti on tämä vähennys
isoin vastamäessä, mutta se on aina olemassa suuremmassa
tai vähemmässä määrässä, ja vaikkei se ilmaannu ajajalle
tasaisella tiellä, tulee se tuntuvaksi sinä hetkenä, jolloin
ajaja erityisesti ponnistaa, ja ilman ajajan tietoa esiintyy
se vastuksena. Mutta kun on noustavana jyrkkä mäki.
jonka ajaja tuntee, niin tulee eroitus siksi paljon ilmi että
sen täydellisesti tuntee. Nyt nousimme Koverillamme
helposti mäen päälle, jonnesiihen saakka emmeyhdellä-
kään muun tehtaan koneella voineet päästä; ja „the
o’Satur“, joka on ajanut sillä muutamia päiviä, tuli samaan
kokemukseen. Toinen ominaisuus, joka sillä on hyvin suu-
ressa määrässä, on sen vakavuus. Sillä on sileät renkaat,
ja me olemme sillä ajaneet likaisimmillakin teillä täydelli-
sesti turvallisina. Se on todellakin niin vakava, kuin
mikä muu ajamamme kone tahansa, jolla on uurteiset
renkaat. Tähän lienee osaksi syynä kammin korkeus
maasta muutos rakenteessa, joka myöskin edistää

Emme siis ole löytäneet vähintäkään puutetta
koneessa ja pidämme sitä täydellisimpänä teräsratsuna“.

/J*. J. Jtfecredy.



talrika framgångar, som under
qL senaste säsong vunnits på Rover,

rättfärdiga fullkomligt det stora
förtroende, som publiken har för
dessa utmärkta maskiner. „Då

man nalkas Rover Cyde Co:s utställning
(National utställningen i London 1896) kan
man, skrifver en ansedd engelsk sporttidning,
icke underlåta att fästa sig vid en af de vack-
raste grupper af värdefulla troféer, som någon-
sin prydt en velocipedutställning, bland dessa
den historiska Surrey pokalen, Surrey
trofén, Essex amatör mästerskapspo=
kalen, Warwick pokalen och Sydney
trofén. Alla dessa ha vunnits på Rover,
ett faktum som tillräckligt bevisar dessa ma-
skiners förträfflighet på täflingsbanan.

Hvad täflingar på landsväg beträffar så
behöfva vi icke göra några vidare kommen-
tarier, då vi nämna att listan öfver rekord-
ridter på Rover innefattar bl. a. följande
distanser: Edinburgh—London,London—
Bath och tillbaka, Edinburgh—Liver=
pool, London—Moskwa och tillbaka
samt London—lrkutsk.

»e suuri menestys, jokaRoverilla
viime ajokautena on saavutettu,
oikeuttaa täydellisesti sen suu-
ren luottamuksen, joka yleisöllä
on näihin erinomaisiin koneisiin.

„Lähestyessään Rover Cycle & Kumppmin
näyttelyä (Kansallinen näyttely Lontoossa
v. 1896 kirjoittaa eräs arvokas englantilainen
urheilulehti ei voi olla kiinnittämättä huo-
miotaan yhteen mitä kauneimpaan arvokasten
palkintojen ryhmään, joka milloinkaan on
ollut koristamassa polkupyöränäyttelyä, jou-
kossa historiallinen Surrey malja ja Surrey
trofeea, Essexin harrastajain mesta=
ruus malja, Warwick malja ja Sydney
trofeea. Kaikki nämät ovat voitetut Rove=
rilla, tosiasia joka kylliksi todistaa näiden
koneiden etevyyden kilparadalla.

Mitä maantiekilpaajoihin tulee, emme
tarvitse ryhtyä laajempiin selityksiin, kun
mainitsemme, että luettelo rekordimatkoista
Roverilla käsittää m. m. seuraavat välimat-
kat; Edinburgh—Lontoo, Lontoo—Bath
ja takasin, Edinburgh—Liverpool, Lon=
too —Moskova ja takasin, Lontoo —

Irkutski.
J. PLATT-BETTS,

en af världens mest bekante kappåkare
och rckordryttare.

Yksi maailman tunnetuimpia kilpa-
ja rekordiajajia.



Att här uppräkna alla de världsrekord, mästerskap,
rekord och pris, hvilka eröfrats på Rover i utlandet, blefve
för vidlyftigt. Vi inskränka oss därför till att omnämna
endast de rekord och pris, som under senaste sommar
tagits på Rover i Finland. Redan dessa torde mer än
nog bevisa Rover-maskinernas öfverlägsenhet.

Liijan laajaksi kävisi tässä luetella kaikkia niitä maail-
manrekordeja, mestariuutta, rekordeja ja palkintoja, jotka
Rover on voittanut ulkomailla. Me mainitsemme sentäh-
den ainoastaan ne rekordit ja palkinnot, jotka Roverilla
viime kesänä on saavutettu Suomessa. Jo nämätkin todis-
tanevat enemmän kuin kylliksi Rover-koneiden etevyyden.

26/9 96 2 km K. Blomberg 3.084 11.
„ „ „ A. Rydman 3.25 „ 111.

27 /9 96 5 km H. Rydman 8.334
„ I.

„ „ „ A. Rydman 8.35 1
„ 11.

„ 1609 m. H. Rydman 2.341
„ IA

1 Uleåborg. Oulussa.
5/t 96 1 km A. Wall! 1.333

„ I.
„ „ Y. Micklin 1.351

„ 11.
„

5 „ A. Wall! 8.01 4
„ I.

„ „ „ Y. Micklin 8.353
„ 111.

„ 10 „ A. Walli 18.174
„ I.

21/ s 96 30 „ O. Brandt 54.392
„ 1.

„ „ „ A. Walli 56.032
„ 11.

„ „ „ W. Åkerman 1.00.57 „ 111.

Rocers finska meritlista för 1896. Ronerin suomalainen ansioluettelo 1896.

I Helsingfors. Helsingissä.
24/ s 96 7 km W. Blomberg 12.362 ££. I-*)
28/ e 96 1 „ D:o 1.284

„
IA)

5 „ D:o 8.162
„ I.

10 „
D:o 16.383 IA)

80/ s 96 30 „
W. Schumacher 56.003

„ 11.
„ „ „ E. Helin 1.00.48 „ IV.

3% 96 10 „ W. Schumacher 17.192
„ I.

„
3.5 „ G. Jack (handicap) 5.293

„ I.

I Åbo. Turussa.
23/596 50 km W. Schumacher 1.39.432

„ 11.
„ „ „

G. Jack 1.47.31 „ 111.
6/g 96 1609 m. D:o 2.452

„ 11.
26/g96 2km H. Rydman 3.084

„
IA)

*) Finskt rekord. Suomalainen rekordi.



wl9<X> 50 km O. Brandt 1.39.11 I.
10 „ W. Åkerman 19.04 I.
„ „ W. Walli 19.1 12 1.
„ „ W. Malmberg 19.422 11.
„ „ Wennerström 19.492 111.

I Viborg. Viipurissa.
iU/596 22 km H. Weikkanen 48.46 11.

„ „ E. Th. Michelssori 50.45 111.
9/596 60 km W. Schumacher 1.56.56 I.

„ „ A. Walli 2.06.09 111.
„ „ H. Weikkanen 2.13.33 IV.

B/096 1609 m. E. Th. Michelsson I.
„ „ H. Weikkanen 2.39 11.

I Raumo. Raumalla.
13/g96 30 km. V. Groundström 57.15 1 I.

I Kotka. Kotkassa.

23/g96 40 km H. Weikkanen 1.20.56 11.

I Fredrikshamn. Haminassa.
20 km H. Weikkanen 39.563 11.

I Wasa. Waasassa.
23/596 60 km A. Walli 1.53.02 I.*)

I Åbo. Turussa.
(Privat).

8/10 96 20 km W. Blomberg 35.31 *)

25 „ , 46.291*)

40 „ ,
1.14.043*)

*) Finskt rekord. Suomalainen rekordi.

Världsrekorden ä 1 eng. mil och 1 km äro satta af J. Platt-Betts. Skotska rekorden från 5—25 samt 55—100 eng.
mil. äro satta med Rooer. „Grand prix d’ostende“, fr. 2000, togs af E. B. Parlby å en Rooer i täflan mot bland

andra den berömde Jacquelin.

Maailmanrekordi I engl. penikulmalle ja 1 kilom., J. Platt-Betts’n saaouttama. Skotlantilainen rekordi 5—25 sekä
55—100 engl. penikulmille. „Grand prix d’ostende“, 2000 fr. E. E. Parlbtjn ooittama, kilpailussa muun muassa

kuuluisan Jacquelinin kanssa.



Imperial Path f^aeer

es

för
baqa.
o

Vlkt;
9—lo
kg.

ca

~Rata-kilpaajo-polkupyörä.
g)

Paino:
9—
lO

kiloa.
"ImperialPath Racer.

Beskri f n i n g.
(Imperial Racer ooh Imperial Road Racer.)

Pris komplett fmk 570 Hinta Smk. 570

Ramen 22V2". 24" eller 26"; framhjul 28" eller 30" och bakhjul 28"; dubbla stål-hjulskenor eller Fairbanks’ träskenor; speciella tangent-
ekrar; Dunlops 13/8" eller IV2" luftringar; lager af bästa diamantstål, specielt härdade; Rovers bästa block- eller rullkedja; Brooks’ sadel 810
eller Bil; Rovers special stålpedaler; hel- eller halfböjd styrstång; Rovers lätt löstagbara kedjehjul, hvarigenom utväxlingen kan förändras på
några minuter; extra fint svart emaljerad och dubbelt förnicklad; utväxlingshjul enligt order.



Imperial

o

Täflinis-velociped
för
landgväj.Q

Vikt:
11

kg.

o

Maagtie-kilpaajo-polkupyörä.
g

Paino:
11

kiloa.
“ImperialRoad Racer”

Selitys.
(Imperial Racer ja Imperial Road Racer.)

Kehys 22W', 24" tahi 26"; etupyörä 28" taikka 30" ja takapyörä 28"; kaksinkertaiset teräspyöränvanteet taikka Fairbanks’in puuvanteet;
erityiset ristipuolat; Dunlop’in 13/s"l 3/s" tahi IV2" renkaat; laakerit parasta tiamanttiteräksestä, erityisesti karaistut; Roverin paras lokki- taikka rulla-
ketju; Brooks’in satula 810 eli B 11; Roverin erityis teräspolkimet; koko- tahi puolikäyrä ohjaustanko; Roverin helposti irtiotettava ketjupyörä, jonka
kautta välitys voidaan muuttaa muutamassa minuutissa; erittäin hienosti emaljeerattu jakaksinkertaisesti nikkelöity; välitysratas tilauksen mukaan.

Pris komplett Fmk 570Hinta täydellisenä Smk 570.



Hoyal Rover
o

Kepeä

maantie-polkupyörä,
p

Paino;
12

kiloa.
o

Lätt

lagdsväis-velociped.
g)

Vikt:
12
kg.

Royal Rover

Beskrifning.
(Royal och Lisht Pofdlar.)

Hinta täydellisenä Smk 510
C 2)(Z 5

Pris komplett Fmk 510

Ramen 22V2" eller 24"; framhjul 28" eller 30" och bakhjul 28"; dubbla stål-hjulskenor; tangentekrar; Dunlops IV2" eller lä/s" ringar (ga-
ranteras); väl härdade lager af diamantstål; Rovers blockkedja; Brooks sadel BIO; Rovers damtäta stålpedaler; halfböjd styrstång; löstagbart
kedjehjul; Rovers styrlås; fint svart emaljerad och väl förnioklad; utväxling 66" eller efter order.



Light Populär H°ver

o
Lätt

lagdsväjs-velociped.
p

Vlkt:
12

kg.

o

Kepeä

maantie-polkupyörä,
q

Paino:
12

kiloa.
■ : : LI G HT
■‘POPULÄR ROVER”

Selitys.
(Royal ja liqht populae).

Kehys 22V2" eli 24"; etupyörä 28" taikka 30" ja takapyörä 28"; kaksinkertaiset teräspyöränvanteet; ristipuolat; Dunlop’in IV2" tahi
15/s" renkaat (taataan); hyvin karaistut laakerit tiamanttiteräksestä; Roverin lokkiketju; Brooks’in satula B 10; Koverin tomuntiiviit teräspolkimet

puolikäyrä ohjaustanko; irtiotettava ketjuratas; Roverin ohjauslukko; hieno mustaksi emaljeerattu ja huolellisesti nikkelöity; välitys 63" tahi 66V2"
tai tilauksen mukaan.

Hinta täydellisenä Smk 490, Pris komplett Fmk 490.



Populär Rover
Lagdsväjs-velociped. q

Vikt: 15 kg.

Maantie-polkupyörä, g)

Paino: 15 kiloa.

Pris
komplett
pYnk
500. Hinta

täydellisenä
Smk
500.

«

DG"

*

Beskrifning.
Ramen 22V2" eller 24"; framhjul 28" eller 30" och bakhjul 28";

dubbla stål hjulskenor; tangentekrar; Dunlops 15/s" eller 13/4"l 3/4" ringar
(garanteras); väl härdade lager af diamantstål; Rovers block-kedja,
Brooks sadel B 302; Rovers damtäta gummipedaler; rak eller halfböjd
styrstång; lätt löstagbara skydd och bromsßovers styrlås; fint svart
emaljerad och väl förnicklad. Utväxling 63 eller efter order.

Selitys.
Kehys 22V2" eli 24": etupyörä 28" taikka 30'!, ja takapyörä

28"; kaksinkertaiset teräspyöränvanteet; ristipuolat; Dunlopm 15/s"l 5/s"
tahi 13/i" renkaat (taataan); hyvin karaistut laakerit tiamanttiteräksestä;
Roverin lokkiketju; Brooks’in satula B302; Koverin tomuntiiviit kumi-
polkimet; suora tahi puolikäyrä ohjaustanko; helposti irtiotettava suoja
ja jarru; ohjauslukko; hieno mustaksi emaljeerattu ja huolellisesti
nikkelöity. Välitys 63" tai tilauksen mukaan.

New Populär Rover!’



Ladies Populär pover
Dam-velociped.

Vikt: 14 kg.

a> Naisten polkupyörä, q

Paino: 14 kiloa.

Pris
komplett
Fmk

490. Hinta
täydellisenä

Smk
490.

Beskrifning.
Hjulen 26" X 28": dubbla stål hjulskenor; tangentekrar;

Dunlops IV2" eller ls/s ringar (garanteras); väl härdade lager af dia-
mantstål. Rovers blockkjedja; Brooks’ sadel B 302; Rovers damtäta
gummipedaler; rak styrstång; löstagbart kedjehjul; lätta skydd och
broms; läder kedjelåda; klädningsskydd; Rovers styrlås; fint svart
emaljerad och förnicklad; utväxling 60" eller efter order.

Selitys,
Pyörät 26" X 28": kaksinkertaiset teräs pyöränvanteet; risti-

puolat; Dunlop’in iVa" tahi 15/s"l5/s" renkaat (taataan); hyvin karaistut
laakerit tiamanttiteräksestä; Koverin lokkiketju; Brooks’in satulaß 302;
Koverin tomuntiiviit kumipolkimet; suora ohjaustanko; irtisaatava
ketjuratas; kepeä suoja ja jarru; nahka-ketjulaatikko; hamesuoja;
ohjauslukko; hieno mustaksi emaljeerattu ja nikkelöity; välitys 60" tai
tilauksen mukaan.



W. J. Neason
säger:

„ Imperial
Road Racer
Rover som

jag under föregående sä-
song använde under mina
rekordridter, har öfver-
träffat alla mina förvänt-
ningar. Den lätta ma-
skinen, som i hållbarhet
visat sig öfvergå hvarje
annat fabrikat, har icke
förorsakat mig det min-
sta omak.

W. J. Jfeason.
limehafvare af rekordet:

London—Edinburgh.
Innehafvare af rekordet;

London —Bath och retur.

Innehafvare af
Northern 24 timmars rekordet.

W. J. Neason
sanoo ;

■le „ Imperial Road
| Racer Rover".

\w'\\\w\\"' jota minä edel-
lisenä ajokautena käytin
rekordiajoillani, on ollut
kaikkia toiveitani pa-
rempi. Tuo kevyt kone,
joka kestävyydessä voit-
taa kaikki muut kone-
lajit, ei ole tuottanut
minulle pienintäkään ikä-
vyyttä.

W. J. JYeason.
Rekordin saavuttaja:

Lontoo —Edinburgh.
Rekordin saavuttaja:

Lontoo—Bath ja takasin.
Rekordin saavuttaja:

Northern 24 tunnin rekordi.

W. J, NEASON,
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The Lozier Mfg Co, Cleoeland and Westfäeld Cgcles

au=Ve stora ford-
J ringar man

numera stäl-
ler på velocipedindu-
strins alster hafva ska-
pat Cleveland=maski-
nernasvärldsrykte. The
Lozier Mfg Co, till-
värkaren af dessa ma-
skiner, har ett stabilt
anseende och ett afsätt-
ningsområde, som vid-
gar sig åt hvarje håll.
Firman har ett be-
stående rykte för red-
barhet, en bestämd

Cleveland, Ohio, O. S. Ämeriea.

| e suuret vaati-
mukset,jotka

w meillä ny-
kyään on polkupyöristä,
ovat luoneet Cleve=
land=koneitten maail-
manmaineen. The Lo=
zier Mfg Gorilla, näi-
den koneiden valmista-
jalla, on järkähtämätön
arvo ja myyntiala, joka
laajenee joka taholle.
Toiminimellä on hyvä
maine rehellisyydestä,
suuri vastenmielisyys
helppohintaista ja siitä

CLEVELAND-FABRIKEN I TOLEDO.

motvilja för billigt och sålunda dåligt material; den har
gjort ett utomordentligt lyckligt val hvad den rätta kon-
struktionsmetoden beträffar med ett ord; Cleveland=
fabriken tillvärkar velocipeder, som ingen ryttare ännu
haft någonting att anmärka emot. Men så gifves det
icke häller någon velociped, hvars tillvärkningskostnad
stiger till den höga summa som Cleveland=velocipedens.

syystä kehnoa tavaraa vastaan, sattuva rakennetapa
sanalla sanoen, Cleveland=tehdas valmistaa polkupyöriä,
joita vastaan ei kellään ajajalla ole ollut mitään muistutta-
mista. Mutta sittenpä ei olekan yhtään konetta, jonka
tekokustannukset nousevat niin suureen summaan, kuin
Cleveland=koneitten.



Cleveland=fabriken tillvärkar sina velocipeder med
den mest samvetsgranna omsorg. Den använder material
uteslutande af allra bästa kvalitet. Sedan maskinerna äro
hopfogade, underkastas de en pröfning, som icke är
mindre noggrann än den, hvilken hvarje skild del af
maskinen därförinnan varit underkastad.

En synnerligen beaktansvärd omständighet är den,
att Cleveland-maski-

Cleveland=tehtaat valmistavat polkupyöriään mitä
suurimmalla huolella. Ne käyttävät ainoastaan kaikkein
paraimpia aineita. Kun koneet ovat kootut, tarkastetaan
ne yhtä tarkalla huolella, kuin jokainen eri osa sitä en-
nen oli tarkastettu.

Erittäin tärkeänä seikkana on mainittava että Cle=

nerna till hvarje den
minsta del tillvärkas
afCleveland=fabriken,
hvarigenom maskiner-
na ända in i minsta
detalj kunna underka-
stas den strängaste
kontroll.

En för Cleveland-
maskinen synnerligen
utmärkande egenskap
är den i förhållande till
vikten utomordentligt
stora hållbarheten icke

ve!and=koneet pie=
nimpään osaansa
saakka tehdään Cle=
veland=tehtaissa, joten
koneet pienimpään eri-
tyisseikkaan saakka
voidaan alistaa anka-
rimman tarkastuksen
alaiseksi.

Erittäin hyvä puoli
Cleveland-koneissa on
itse polkupyörien ja
jokaisen pienimmänkin
osan suuri vahvuus pai-
noon verrattuna. Var-
sinkin tahdomme Cle-

veland-polkupyörien yksinomaisena ominaisuutena mainita
aluminiumivanteilla vahvistetut puupyörät. Sillä paitsi
sitä, että pyörät siten ovat saaneet niille omituisen, erit-
täin hienon ulkonäön, ovat ne tulleet siinä määrässä
vahvemmiksi, että ne vääntymättä taikka vähintäkään
vahingoittumatta voivat kestää kovimpiakin sysäyksiä ja
huonoimpia teitä. Clevelandin laakerit ovat öljynpitävät

allenast hos velocipe-
den som helt betraktad utan äfven hos hvarje dess min-
sta del. Specielt vilja vi såsom något för Cleveland-
velocipeden alldeles ensamstående framhålla de med alu-
minium skenor förstärkta trähjulen. Ty utom att hjulen
härigenom erhållit ett säreget och synnerligen elegant
utseende, hafva de i styrka vunnit på ett sätt, som gör
att de utan att kasta sig eller på minsta sätt skadas

CLEVEL AND-FABRIKEN I THOMPSONVILLE.



kunna motstå våldsamma stötar och de sämsta vägar.
Clevelands lager äro oljebehållande och genom en lika
enkel som sinnrik konstruktion gjorda absolut damtäta.

Öfveralt, där Cleveland-maskinerna blifvit kända,
ha de förvärfvat sig publikens odelade beundran för
den säregna elegans, den beundransvärda styrka och
stabilitet samt den underbart lätt löpande gång de besitta.
Specielt har den franska

sekä ovat yhtä yksinkertaisen kuin älykkään rakenteen
kautta tulleet täydellisesti tomuntiiveiksi.

Kaikkialla, missä Cleveland-koneet ovat tulleet tun-
netuiksi, ovat ne saavuttaneet yleisön yksimielisen ihailun
- omituisen siroutensa, ihmeteltävän kestävyytensä ja
vakavuutensa sekä niille ominaisen kevyen kulkunsa puo-

publiken m edsitt utpräg-
lade sinne för det för-
näma, nobla och durabla
i världen intagits af en
beundran för dessa ma-
skiner, hvilken knappast
känner några gränser.

Den ansedda, dag-
liga velocipedtidningen
„Le Vélo“, som utkom-
mer i Paris, innehåller
ständigt något för Cle-
veland-maskinerna yt-
terst smickrande utta-
lande. Det kan natur-

lesta. Varsinkin on
ranskalaisen yleisön,
jonkapitkälle kehittynyt
kauneuden ja hienou-
den aisti on tunnettu,
vallannut aivan rajaton
ihailu, jolla ei tunnu
määrää olevankaan.

Arvokas, joka päivä
ilmestyvä pariisilainen
polkupyörälehti „Le
Vélo“ sisältää myö-
täälleen Cleveland-ko-
neita kehuvia lausun-
toja. Luonnollisesti
emme tässä voi julaista

ligtvis icke komma i fråga att här återgifva alla dessa
uttalanden, men ur den stora mängden af sådana tillåta
vi oss dock att i sammanträngd form anföra ett och annat.

Sålunda säger le Vélo på tal om senaste utställning
i Paris och Cleveland-fabrikens storartade exposition:

»Hvar och en vet att endast delar tillvärkade i Clevelands
egna fabriker ingå i deras maskiner. Fabrikationen sker under upp-

C LEVELAND-FABRIKEN I TORONTO.

kaikkia näitä lausuntoja, mutta otamme kumminkin tähän
otteina yhtä ja toista.

Niinpä sanoo Le Velo puhuessaan Pariisin viime
näyttelystä ja Cleveland-tehtaan suurenmoisesta osastosta:

»Jokainen tietää, että koneissa on ainoastaan Clevelandin
omissa tehtaissa valmistettuja osia. Valmistus suoritetaan mitä erin-



sikt af de mest utmärkta ingeniörer och de mest kompetenta cyklister,
hvilka äro väl förtrogna med alla de fulländningar, som kunna höja
fabrikens lysande anseende. Aldrig har Cleveland-fabriken samtykt
att dölja sitt namn eller att införa i marknaden nyheter, i hvilka ori-
ginaliteten skulle försämra deras mekaniska värde. Hvarje nyhet i
Cleveland-maskinen har kommit till utförande först efter moget öfver-
vägande och först sedan värdet af densamma praktiskt pröfvats".

Och vidare under rubriken Högsta lyx och Uppen-
bar öfverlägsenhet:

»Ingen velocipedist, som varit i tillfälle att personligen öfver-
tyga sig ora Cleveland-velocipedens ojämförliga förträfflighet, har nå-
gonsin en minut tvekat vid valet af dessa utmärkta maskiner.

Detta är en följd af det af Cleveland-fabriken sedan lång tid fat-
tade beslutet att göra det bästa genom att med bibehållande af den
största soliditet reducera vikten till ett minimum och att icke rygga
tillbaka för några kostnader för att tillgodogöra sig de bästa till-
värkningsmetoder.

Med sådana principer är det icke förvånansvärdt att Cleveland-
maskinerna icke lämna något öfrigt att önska för de mest fordrande.

Clevelands speciella lyx-velociped är säkert det senaste uttrycket
för mekanisk fullkomlighet.

I trots af dess minimala vikt kan man vara viss om att det
är omöjligt att anmärka någonting mot dess soliditet.

Gummiringarna äro hos denna modell förstärkta och kullagren
äro efter härdningen jämnade med en hemlig procedyr, som förlänar
Cleveland-maskinerna en uppenbar öfverlägsenhet framför alla andra
och, enligt hvad till och med konkurrenterna till detta märke medgifva,
står Clevelands speciella lyx-velociped öfver alt annat, som förfär-
digats intill denna dag. ,

Deras succés är dem tillförsäkrad genom den fulländning de
besitta. Man kan lugnt påstå att en Cleveland-velociped aldrig mött
en annan maskin lika fulländad som den själf och att den skall gå
i spetsen för de mest ryktbara märken i hela världen. Detta, emedan
Cleveland-velocipeden är den förfullkomnade velocipeden par excellence
och lyx-velocipeden utan like.

omaisimpien insinöörien ja taatuimpien polkupyöräilijöiden valvonnan
alla, jotka täydelleen tuntevat kaikki ne täydellisyydet, jotka voivat
kohottaa tehtaan loistavaa mainetta. Ei koskaan ole Cleveland-tehdas
suostunut peittämään nimeään taikka tuomaan kauppaan uutuuksia,
joissa omituisuus alentaisi niiden koneellista arvoa. Jokainen uutuus
Cleveland-koneissa on toteutettu vasta tarkan miettimisen jälkeen ja
vasta sitten kuin niiden hyöty on käytännöllisesti koeteltu".

Ja lisäksi otsakkeella „Suurin loisto ja kieltä-
mätön etevyys*1

.

„Ei yksikään polkupyöräilijä, joka on ollut tilaisuudessa per-
soonallisesti tutustumaan Cleveland-koneitten verrattomaan etevyyteen,
ole hetkeäkään epäillyt ottaessaan näitä koneita.

Tämä on seurauksena Clevelandin pitkä aika sitten tekemästä
päätöksestä valmistaa parasta säilyttämällä koneiden vahvuus, mutta
vähentämällä niiden paino mahdollisesti pieninpään, sekä säikähtä-
mättä mitään kustannuksia paraimpia valmistustapoja valitessa.

Semmoisten periaatteiden vallitessa ei ole ihmeteltävää, että
Cleveland-koneet täyttävät ankarimmatkin vaatimukset. Clevelandin
erityinen loisto-polkupyörä on varmaankin tämän teollisuushaaran
viimeisin sana.

Vaikka sen paino on mahdollisimman pieni, ei ainoatakaan
muistutusta voida tehdä sen kestävyyttä vastaan.

Kumirenkaat tässä mallissa ovat vahvistetut ja kuulalaakerit
ovat karaistuksen jälkeen tasoitetut salaisella tekotavalla, joka tekee
Cleveland-koneet kieltämättä etevimmiksi kaikista muista ja, kilpaili-
jainkin mielestä on Clevelandin erikois „loisto-polkupyörä“ parempi,
kuin mikään muu tähän saakka valmistettu".

Takeena näiden menestykseen on rakenteen täydellisyys. Huo-
leti voidaan väittää, ettei Cleveland-polkupyörä koskaan ole tavannut
toista yhtä täydellistä konetta ja että se on maailman kuuluisimpien
lajien eturivissä. Syynä siihen on se, että Cleveland-polkupyörä on
täydellinen polkupyörä par excellence, loistopolkupyörä, jolla ei ole
vertaista.



Det förefaller ju då icke underligt att det år, som förflutit,
varit en enda lång succés och ett år af utomordentlig framgång
för märket Cleveland. Följande den amerikanska kolonins i Paris
exempel, har den högsta parisiska societeten utkårat Cleveland-veloci-
peden till velocipeden pä modet. Den triumferar från porte Maillot
till porte de Suresnes, är drottning på bulevarderna och den suveräna
härskarinnan i alla de aristokratiska kvarteren.

Cleveland-maskinernas styrka och mångfaldiga fullkomligheter
hålla äfven på att blifva kanonicerade."

Om Cleveland-damvelocipeden skrifver le Vélo bland
annat;

„Den maskin, som detta år haft den största framgången bland
velociped-åkande damer, och den, som är deras förklarade favorit, är
Cleveland-damvelocipeden. Damvelocipederna fordra ett särskildt stu-
dium. Det är ett af velocipedteknikens svåraste problem att kon-
struera en öppen ram, som erbjuder samma garanti för styrka, som
en vanlig ram. Cleveland-fabriken har öfvervunnit denna svårighet
och dess dammaskin är den mest behagliga och lätta att åka med
och samtidigt ett under af styrka och i förhållande därtill låg vikt.

Om Cleveland-velocipeden på täflingsbanan innehål-
ler le Vélo för den 4 sept. 1896;

Det är ett af mekanikens och velooipedteknikens vackraste
triumfer, som detta på tekniska framsteg så rika sekel frambragt, att
man lyckats konstruera en velociped, vägande endast 9 kg, af den
stora styrka, som är nödvändig. De ansträngningar, som utvecklas
af en ryttare, då han med full muskelkraft framdrifver en velociped
med en hastighet af mer än 50 km i timmen, få icke komma en enda
af bankapplöparens ömtåliga delar att differera med ens en bråkdel
af en millimeter. C/eve/ands-tä/lingsmaskin innefattar i detta af-
seende den högsta fulländning, ingen annan maskin kan jämföras
med detta velocipedteknikens mäsfervärk.“

Ihmeellistä ei sentähden ole, että nyt kulunut vuosi on ollut
vaan pitkä, loppumaton menestys ja erinomaisen onnekas vuosi
Cleveland-koneille, Seuraten ameriikkalaisen siirtokunnan esimerkkiä
on Pariisin kerma ottanut Cleveland-polkupyörän muotipolkupyöräksi.
Sen voitot ulottuvat Forte Maillofsta Forte de Suresnes’en, se on
kuningattarena bulevaardeilla ja itsevaltiaana hallitsijattarena kaikissa
ylhäisissä kaupungin osissa.

Cleveland-koneiden vahvuus ja monet saavuttamattomat puolet
ovat myöskin saamaisillaan kanoonisen arvon."

Clevelandin naisten-polkupyörästä kirjoittaa le Velo
muun muassa;

„Se kone, joka tänä vuonna on saavuttanut suurimman menes-
tyksen polkupyöräilevän naismaailman silmissä ja se, joka on heidän
suurin suosikkinsa, on Clevelandin naisten-polkupyörä. Naisten-polku-
pyörät vaativat oman erityisen tutkimisen. Polkupyörätekniikan vai-
keimpia tehtäviä on tehdä avonainen kehys, joka vahvuuteen nähden
tarjoo saman takeen kuin tavallinen kehys. Cleveland-tehdas on voitta-
nut tämän vaikeuden ja Clevelandin naisten-polkupyörä on miellyttävin
ja helpoin ajaa sekä samalla ihme vahvuudesta ja painon pienuudesta.

Clevelandin polkupyörästä kilpailuradalla sisältää le
Vélo 4 piitä syysk. 1896:

Koneopin ja polkupyöräteollisuuden voittoja, joita tämä teknil-
lisistä edistjdisistä rikas vuosisata niin runsaasti on saavuttanut, on,
että on onnistuttu tekemään polkupyörä, joka painaa ainoastaan 9
kiloa, mutta joka on niin tukeva ja vahva, kuin tarvitaan. Se voi-
main ponnistus, jonka ratsastaja työntäessään konetta koko voimal-
laan eteenpäin enemmällä kuin 50 km vauhdilla tunnissa, ei saa
vaartaa ainoatakaan kilpaajo-polkupyörän herkkää osaa millimetrin-
kään verran. C/evelandin-ki/paaJokone on tässä suhteessa saavut-
tanut suurimman täydellisyyden, ei mitään muuta konetta voida
verrata tähän polkupyörätekniikan mestariteokseen



Cleveland N 2 29 Racer

TäfliniS-velociped.
C

SS

3

Vikt:
9

lO
kg. Kilpaajo-polkupyörä.

C

SS

3

Paino:
9

-lO

kiloa.
Pris komplett fmk 570

Beskrifning.
Denna maskin är i alt öfverensstämmande med modell N:o

27, utom att den är lättare bygd och har 13/s"l3/s" ringar. Utväxling
76". 80" eller 84"-

Selitys.

Tämä kone on kaikessa samallainen kuin malli N:o 27 paitsi
että se on kevyemmin rakennettu ja että sillä on 13/s"l 3/s" renkaat.
Välitys 76". 80" taikka 84"-

Hinta täydellisenä Smk 570



Cleveland N 2 27 Roadster

Lätt

landsväis-velociped
C

eXo

:

Vikt;
11—

12V2
kg.

Kepeä

maantie-polkupyörä.
C

SS

D

Paino:
11

—12V2
kiloa.

H 2 27 Pris komplett fmk 570.
» 22 » » » 530. Beskrifning å N:o 27 & 22.

N? 27 Hinta täydellisenä Smk 570.
» 22 » » » 530.,

Hjulen 28"; Clevelands med aluminium förstärkta träskenor (särdeles starka); tangentekrar; Clevelands eller Morgan & Wrights 15/s"l5/s" luft-
ringar (garanteras); Clevelands patenterade oljebehållande lager af bästa stål, speoielt härdade och polerade; Clevelands patenterade kedja;
Clevelands öfvertäkta, damtäta gummi- eller stålpedaler; lätt löstagbart kedjehjul, som möjliggör en snabb förändring af utväxlingen; Clevelands
eller Garfords sadel, lätt och behaglig; ställbar styrstång; lätt löstagbara skydd och broms; extra fint svart emaljerad och dubbelt förnicklad:
utväxling 68". 72" eller efter order.



Cleveland N 2 22 Roadster

Lätt

landsväis-velociped.
C

5(9

D

Vikt:
11—13

kg.
Kepeä

maantie-polkupyörä.
C

cXS'"Paino:
11—13

kiloa.
Ns 27 Pris komplett fmk 570.
» 22 » » » 530.

Ns 27 Hinta täydellisenä Smk 570.
» 22 » » » 530. Selitys N:o 22 & 27.

Pyörät 28"; Clevelandin, aluminiumilla vahvistetut puuvanteet (erittäin vahvat); ristipuolat; Clevelandin taikka Morgan & Wrightin 15/s"l 5/s"
ilmarenkaat (taataan); Clevelandin öljynpitävät laakerit paraimmasta teräksestä, erityisesti karaistut ja kiilloitetut; Clevelandin patentin saanut
ketju; Clevelandin peitetyt, tomuntiiviit kumi- taikka teräspolkimet; helposti irtiotettava ketjupyörä, joka tekee nopean välityksen mahdolliseksi;
Clevelandin tai Garfordin satula, kevyt ja mukava; ohjaustanko mielen mukainen; helposti irtiotettava suojus ja jarru; erittäin hienoksi mustaksi
emaljoitu ja kaksinkertaisesti nikkelöity; välitys 68". 72" taikka mielen mukaan.



Cleveland N 2 28 Ladies Roadster

Dam-veloeiped.
(s

/Y\

cj

Vikt:
12—13

kg. Naisten-polkupyörä.(5

7f\—
c)

Paino:
12—13

kiloa.

Ns 28 Pris komplett fmk 560.
»23 » » » 520.

Ns 28 Hinta täydellisenä Smk 560.
» 23 » » » 520.Beskrifning å N:o 28 & 23.

Hjulen 26" eller 28"; Clevelands med aluminium förstärkta träskenor (särdeles starka); Cleveland eller Morgan & Wrights 15/ s"l5/s" luftringar
(garanteras); Clevelands patenterade oljebehållande lager af bästa stål, specielt härdade och polerade; Clevelands öfvertäkta damtäta gummi-
pedaler; Clevelands eller Garfords lätta damsadel; ställbar styrstång af stål eller trä; lätta skydd och broms, löstagbara; skyddsnät af silkes-
trådar; extra fint svart emaljerad och förnicklad; utväxling 64". 68" eller efter order.



Cleveland N 2 23 Ladies Roadster

Dam-veloeiped.
<ö

7f\

c)

Vikt:
12—13Va

kg. Haisten->polkupyörä
©

s

Paino:
12—13Va

kiloa.
Ns 28 Hinta täydellisenä Smk 560.
» 23 » » » 520.

S

Ks 28 Pris komplett Fmk 560.
» 23 » » » 520.Selitys N:o 23 & 28

Pyörät 26" tahi 28"; Clevelandin aluminiumilla vahvistetut puuvanteet (erittäin vahvat); Clevelandin tai Morgan & Wrightin 15/ s"l 5/s" ilma-
renkaat (taataan); Clevelandin patentin saaneet, öljynpitävät laakerit paraimmasta teräksestä, erityisesti karaistut ja kiilloitetut; Clevelandin
peitetyt tomuntiiviit kumipolkimet; Clevelandin tai Garfordin kevyt naissatufa; ohjaustanko mielen mukainen, teräksestä tai puusta; kevyt lika-
suojus ja jarru, irtiotettavat; suojusverkko silkkilangasta; erittäin hienoksi mustaksi emaljeerattu ja nikkelöity; välitys 64". 68" taikka mielen mukaan.



Westfield N 2 i Roadster

Liätt

landsväqs-veloeiped.
to

/]\"
to

Vikt:
12—13V2

kg.

Kepeä

maantie-polkupyörä.
to

7f\

—:
Paino!
12

IBV2
kiloa.

Pris komplett Fmk 460.
• TXT »

Hinta täydellisenä Smk 460.
« Dff »

Hjulen 28": Clevelands med aluminium förstärkta träskenor;
tangentekrar; Clevelands 15/s"l5/s" luftringar (garanteras); Clevelands pa-
tenterade oljebehållande lager af bästa stål; Clevelands patenterade
kedja; Clevelands öfvertäkta, damtäta pedaler; lätt löstagbart kedje-
hjul som möjliggör snabb förändring af utväxlingen; Garfords sadel;
uppåt eller nedåt böjd styrstång; lätt löstagbara skydd och broms;
fint svart emaljerad och förnicklad; utväxling 68" eller efter order.

Pyörät 28": Clevelandin aluminiumilla vahvistetut puuvanteet;
ristipuolat; Clevelandin 15/s"l5/s" ilmarenkaat (taataan); Clevelandin pa-
tentin saaneet, öljynpitävät laakerit paraimmasta teräksestä; Clevelandin
patentti-lokkiketju; Clevelandin peitetyt, tomuntiiviitpolkimet; helposti
irtiotettava ketjupyörä, joka tekee nopean välityksen mahdolliseksi;
Garfordin satula; ylös- tai alaspäin taivutettu ohjaustanko; helposti
irtiotettava suojus ja jarru; hienoksi mustaksi emaljeerattu ja nikke-
löity; välitys 68" tai mielen mukaan.

Beskrifning. Selitys.



Westfield N 2 2, Ladies Roadster

t)am~veloeiped
(S

7f\

c)

Vikt
13
14

ki.

polkupyörä.
fe

7f\

o)

Paino
13

14

kiloa.

Pris komplett Fmk 460

Beskrifning.
Beskrifningen är densamma som för Westfield n:o 1, utom att

denna maskin är försedd med skyddsnät (af silkestrådar) och har
endast uppåtböjd styrstång. Utväxling 64" eller efter order.

Hirttä täydellisenä Smk 460

Selitys.
Selitys on sama kuin Westfield n:o l:lle, paitsi että tämä kone

on varustettu suojaverkolla (silkkilangasta) ja että sillä on ainoastaan
ylöspäin taivutettu ohjaustanko. Välitys 64" taikka mielen mukaan



Cleveland Combination Tandem.

Tandem
för
dam
och
herre. Tandemi

naiselle
ja

herralle.
Pris komplett Fmk 735 J4inta täydellisenä Smk 735,

Beskrifning.
Hjulen 28": Clevelands 15/8" luftringar; Clevelands med alu-

minium förstärkta träskenor; gummi eller stålpedaler. Utväxling
80" eller efter order.

Selitys.
Pyörät 28": Clevelandin 15/s"l5/s" ilmarenkaat; Clevelandin alumi-

niumilla vahvistetut puuvanteet; kumi- tai teräspolkimet. Välitys
80" taikka mielen mukaan.
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STYRIA FAHRRAD-WERKE

Graz, Oesterreich.



Joh. Puch & G°, Styria fahrrad-Werke
GHRZ, OESTEHHEICH-

mmm.fel yj en österrikiska velocipedfabriken Styria i Graz
Ra IlSra] Il (170 km SV från Wien) har inom en jäm-
(jiL förelsevis mycket kort tid förskaffat sig ett

anseende, som stält den i främsta ledet af
kontinentens mest betydande cyclefabriker. Orsaken till
fabrikens anseende och däraf beroende framgångsrika
värksamhet förklaras därigenom, att fabrikens ovanligt
energiske och duglige ledare, hr Joh. Puch, alltid an-
vänder det bästa material, det steiermarkska stålet, hvars
utmärkta kvalitet är erkänd öfver hela världen. Dessutom
underkastas materialet såväl före som efter bearbetningen
den noggrannaste pröfning, hvarjämte den största omsorg
nedlägges vid fabrikationen.

Då de österrikiska alpländernas vägar öfverhufvud
icke äro synnerligen goda och fabriken gjort sina ma-
skiner med hänsyn härtill, torde dessa hvad hållbarheten
beträffar mer än de flesta andra fabrikat lämpa sig för
de finska landsvägarna. Man bör ihågkomma, att i de
flesta velocipedproducerande länder de s. k. landsvägarna
utgöras af präktiga, jämna chausseer, hvilka äro minst
lika goda som gångarna i våra parker. Sådana vägar
sätta naturligtvis i ojämförligt mindre grad velocipedernas

;.y." •■■■■<?)■*

■ Sa itävaltalainen polkupyörätehdas Styria Grazissa
:IpK p|l (170 km. lounaaseen Wienistä) on verrattain

lyhyessä ajassa saavuttanut maineen, joka
fiSÄi on asettanut sen Euroopan etevimpien polku-
pyörätehdasten ensi riviin. Syynä tehtaan arvoon ja siitä
seuraavaan menestykseen on se, että tehtaan tavattoman
tarmokas ja taitava johtaja, hra Joh. Puch, käyttää aina
parasta ainesta, Steiermarkin terästä, jonka erinomainen
hyvyys on tunnustettu koko maailmassa. Sitäpaitsi on
aines niin hyvin ennen kuin jälkeen valmistuksen mitä
ankarimman koetuksen alaisena, jonka ohessa mitä suu-
rin huolellisuus vallitsee itse tekotavassa.

Kun itävaltalaisten alppimaisemien tiet ylipäätään
eivät ole erittäin hyviä ja kun tehdas on valmistanut
koneensa tätä asianhaaraa silmällä pitäen, lienevät nämät
koneet mitä kestävyyteen tulee paremmin kuin mitkään
muut lajit sopivia Suomen maanteille.

Meidän tulee muistaa, että useimmissa polkupyöriä
valmistavissa maissa n. s. maantiet ovat mainioita, tasaisia
viertoteitä, jotka ovat vähintäin yhtä hyviä kuin tiet mei-
dän puistoissamme. Nämät panevat sentähden verrattain



hållbarhet på prof än vägar af den beskaffenhet, hvilka
man hos oss är van att betrakta såsom relativt goda
landsvägar.

Det är alldeles säkert, att om velocipedfabrikanterne
i allmänhet hälst något skulle känna till beskaffen-
heten af våra vägar och gator och den sorglöshet, med
hvilken vi på lätta velocipeder, afsedda för goda jämna
chausseer, färdas fram på dem, så skulle de aldrig ikläda
sig någon garanti för maskinernas hållbarhet. Man inser
Ju då, att velocipeder, gjorda med hänsyn till dåliga vägar,
såsom Styria-maskinerna, i många afseenden måste er-
bjuda en större garanti för hållbarhet på dåliga vägar än
de flesta andra fabrikat. Styria-maskinerna äro äfven
ofantligt stadigt och kraftigt bygda. Deras ramparti,
gafflar och hjul torde i detta afseende icke lämna något
öfrigt att önska. Men Styria-maskinerna besitta äfven
många andra egenskaper, som gifva dem ett högt värde.
Deras gång är lätt och behaglig och utseendet propert.

Fabriken är äfven själf så öfvertygad om förträfflig-
heten af den vara den producerar, att densamma för sina
velocipeder ikläder sig en garanti, som omfattar en dub-
belt ja, för en modell till och med en tre gånger så
lång tid, som den någon annan fabrik lämnar för sina
maskiner. Fabriken har med tillfredsställelse kunnat kon-
statera att den icke behöft ångra sin så långt utsträkta
garanti-tid.

Äfven på täflingsbanan har man lärt sig uppskatta
Styria-maskinernas utmärkta egenskaper. En stor mängd
af Europas mest framstående såväl distans- som ban-
kappåkare använda Styria. Vi behöfva i detta afseende

vähemmässä määrässä polkupyörien kestävyyttä koetteelle,
kuin ne tiet, joita me olemme tottuneet pitämään hyvinä
maanteinä. Äivan varmaa on, että jos kontinentin polku-
pyörätehtailijat todellakin tuntisivat meidän teitten ja ka-
tujen tilan ja sen huolettomuuden, jolla me viertoteitä
varten tehdyillä kepeillä polkupyörillä porhallamme niitä
pitkin, niin eivät he koskaan sitoutuisi minkäänlaiseen
takaukseen koneiden kestävyydestä. Tästä huomaa siis,
että huonoille teille tehdyt polkupyörät, niinkuin Styria-
koneet, monessa suhteessa luonnollisesti tarjoovat suurem-
man vakuuden kestävyydestä huonoilla teillä, kuin useim-
mat muut lajit. Styria-koneet ovat myöskin tavattoman
vakavasti ja lujasti rakennetut. Niiden kehys, haarukat
ja pyörät täyttänevät tässä suhteessa suurimmatkin vaati-
mukset. Mutta Styria-koneilla on monta muuta ominai-
suutta, jotka antavat niille suuren arvon. Niiden kulku
on kevyt ja miellyttävä sekä ulkonäkö pulskea.

Tehdas on itsekin niin vakuutettu tavaransa hyvyy-
destä, että se polkupyöriensa suhteen sitoutuu takaukseen,
joka kestää kaksi, jopa eräälle mallille kolmekin kertaa
niin pitkän ajan, kuin minkä mikään muu tehdas myöntää
koneistaan. Tehdas on ilolla voinut kokea, ettei sen ole
tarvinnut katua myöntämäänsä näin pitkää takausaikaa.

Myöskin kilpa-ajoradalla on opittu ymmärtämään
Styria-koneiden erinomaisia ominaisuuksia. Suuri joukko
Euroopan etevimpiä niin hyvin matka- kuin pikaajajoita
käyttävät Stvriata. Meidän tarvitsee tässä suhteessa



endast påminna om J. Fischer och hans många storartade
segrar, såsom t. ex. på distansen Paris —Roubaix, då han
på ett öfverlägset sätt skakade ifrån sig alla sina med-
täflare, bland hvilka funnos Englands och Frankrikes
yppersta åkare. Likaså är det ju ett kändt faktum, att
Fischer i den stora täflingen Bordeaux —Paris hade de
största utsikter att komma fram såsom öfverlägsen seg-
rare. Men då han långt före alla andra stormade framåt
med en fart, som pressade märgen ur hans värsta kon-
kurrenter, engelsmannen Linton och fransmannen Rivierre,
blef han utsatt för missödet att störta öfver en hund.
Maskinen, den lätta landsvägs-kappåkaren, led ingen
skada, men Fischer själf ådrog sig diverse skavanker,
som gjorde det omöjligt för honom att fortsätta täflingen.
Men äfven österrikaren Frans Gerger är en åkare, som
vetat att länka den allmänna uppmärksamheten på den
fabrik, hvars maskiner han åker.

Bland sina ban-kappåkare räknar Styria-fabriken
sådana personer som den fruktansvärde belgiern E. Huet,
wienarene B. Biichner och E. Reininger, belgiern H. Luy-
ten, österrikarene H. Weiss, R. Baumgartner, bairaren F.
Seeger m. fl. andra, för många att här uppräkna.

*

Radfahr-Chronik, den kända tyska tidningen, yttrar
i sin nummer för den 13 juni 1896 bland annat;

„Det stora Wiener—Derby, som försiggick den 7 juni 1896,
vanns af den belgiske champion Emile Huet på en Stjmia-racer. I
tvänne täflingar kom Huet, tätt följd af sin vän Biichner, som äfven
rider en Styria-maskin, öfver sträcket såsom den förste bland sä be-
römde mästerfarare som Fournier-Paris, Riedl, Göss, Lurion långt

ainoastaan muistaa J. Fischer ja hänen monet suuren-
moiset voittonsa,kuten esim. välimatkalla Pariisi—Roubaix,
jolloin hän suurenmoisella tavalla jätti kaikki kilpailijat
jälkeensä, joiden joukossa oli Englannin ja Ranskan
paraimmat ajajat. Samoin on tunnettu tosiasia, että
Fischerillä suuressa kilpailussa Bordeaux —Pariisin välillä
oli suurimmat edellytykset päästä saavuttamattomana voit-
tajana perille. Mutta kun hän paljon edellä kaikkia muita
kiiti eteenpäin vauhdilla, joka pusersi selkäytimen hänen
pahimmista kilpailijoistaan, englantilaisesta Lintonista ja
ranskalaisesta Rivierresta, sattui hän onnettomuudekseen
ajamaan koiran yli. Koneeseen, kepeään maantie-kilpa-
ajopyörään, ei tullut mitään vikaa, mutta Fischer itse
sai kolahduksia, jotka tekivät kilpailun jatkamisen mah-
dottomaksi. Mutta myöskin itävaltalainen Frans Gerger
on ajaja, joka on ymmärtänyt kiinnittää yleisön huomion
sen tehtaan puoleen, jonka koneilla hän ajaa.

Rata-kilpaajajoittensa joukkoon lukee Styria-tehdas
semmoiset miehet, kuin pelottava belgialainen E. Huet,
wieniläiset B. Biichner ja E. Reininger, belgialainen H.
Luyten, itävaltalaiset H. Weiss ja R. Baumgartner, baijeri-
lainen F. Seeger y. u. muut, joita on mahdoton tässä
luetella. *

Radfahr-Chronik, tunnettu saksalainen lehti, lausuu
numerossaan 13 piitä kesäkuuta 1896 muun muassa:

„Suuren Wieni-Derbyn 7 p:nä kesäkuuta 1896 voittaja oli bel-
gialainen champion Emile Huet Styria-koneella. Kahdessa kilpailussa
pääsi Huet, kintereillä ystävänsä Biichner, joka myöskin ajaa Styria-
koneella, ensimäisenä perille, kaukana jälessä olivat niin kuuluisat
mestari-ajajat kuin Fournier-Pariisi, Riedl, Göss, Lurion. Kolmannessa



bakom sig. I den tredje täflingen åkte Buchner in såsom segrare.
Därmed hade icke endast Derby-segern, utan äfven den andra platsen
i denna stora österrikiska täflan tillfallit Styria-maskiner. Alla öfriga
täflingar denna dag, med undantag af juniortäflan och handicap, till-
föllo äfven „Styria“. Slutligen slogo Huet-Biichner på tandem såväl
Ikm rekordet, som bröto alla tider från 4—lo km. En sådan triumf
för ett fabrikat på en täflingsdag hör till sällsyntheterna inom velociped-
sporten och utgör ett påtagligt bevis för att Styria velocipedfabriken
1 Graz går i spetsen för velocipedindustrin icke blott i Österrike.

För den 9 sept. 1896 yttrar sig samma tidning på
följande sätt;

„Ett utomordentligt stort antal mästerskap, isynnerhet å långa
distanser, hafva under denna säsong i Tyskland, Österrike, Italien,
Ryssland och Belgien blifvit vunna med Styria-maskiner. Det förgår
ingen söndag, dä icke en mängd segrar på Styria-maskiner skulle
vara att anmäla. Så vann den 23 aug. Tommasi mästerskapet i
Venedig pä en „Styria“; i Tilburg segrade Luyten på „Sfyria“, i
Köpenhamn vann Huet två gånger mot Watson och Armstrong på
„Sfyria“ ; i Innsbruck vunnos 3 första, 1 andra och 2 tredje pris
på „Sfyria“; samma dag togos i Bergedorf 2 första, 1 tredje, i Flens-
burg 2 första, 1 andra, i S:t Petersburg 2 första, i Charkow 1 första,
2 andra och 1 tredje med „Sfyn'a“ . I Budapest vann Schmalhofer
samma dag 100 km-Millenniums-mästerskapet på en „Sfyria“ och i
Antwerpen segrade Luyten mot Cordang i det han tillryggalade 50
km på 1 t. 6. m., äfvenledes på en „Styria“ •

Samma tidning säger vidare i sin nummer för den
19 sept. 1896;

„Öfver 1,000 pris hafva redan under denna säsong blifvit
vunna med Styria-maskiner, Bland dessa pris befinna sig de värde-
fullaste österrikiska och tyska mästerskap förutom talrika segrar på
landsväg och bana öfver länga sträckor. Styria-maskinernas senaste

kilpailussa pääsi Buchner voittajaksi. Siten oli ei ainoastaan Derby-
voitto, mutta myöskin toinen paikka tässä suuressa itävaltalaisessa
kilpailussa langennut Styria-koneille. Kaikissa muissakin kilpailussa
sinä päivänä, lukuunottamatta juniorkilpailua ja handicapia, pääsi
Styria voitolle. Lopuksi voittivat Huet-Biichner tandemilla niin hyvin

1 km rekordin kuin kaikki ajot 4—lo km matkoilla. Niin monta
voittoa samana kilpailupäivänä yhdellä tehtaalla on harvinaisuus ja
on se seikka selvänä todistuksena siitä, että Styria-polkupyörätehdas
Grazissa on polkupyöräteollisuuden etunenässä ei ainoastaan Itä-
vallassa".

Syyskuun 9 p;nä 1896 lausuu sama lehti seu-
raavasti:

„ Erinomaisen monta mestaruusvoittoa, varsinkin pitkillä mat-
koilla, on tänä ajokautena Saksassa, Italiassa, Wenäjällä ja Belgiassa
saavutettu Styria-koneilla. Ei ainoatakaan sunnuntakia kulu, ettei
Styria-koneilla saavutettuja lukuisia voittoja olisi kerrottavana. Niinpä
voitti elok. 23 p;nä Tommasi mestaruuden Venedigissä „Sfyrial/a“;
Tilburgissa voitti Luyten „SfyriaUa“; Kööpenhaminassa voitti Huet
kaksi kertaa Watsonin ja Armstrongin „Styrialla“; Innsbruckissa
voitettiin 3 ensimäistä, 1 toinen ja 2 kolmatta palkintoa „Styrialla“;
samana päivänä otettiin Bergedorfissa 2 ensimäistä, 1 kolmas; Flens-
burgissa 2 ensimäistä, 1 toinen; Pietarissa 2 ensimäistä; Markovissa
1 ensimäinen, 2 toista ja 1 kolmas „Sfyrialla“. Budapestissa voitti
Schmalhofer samana päivänä 100 km matkalla Milleniummestaruuden
„Sfyria/la" ja Antwerpenissä voitti Luyten Cordangin ajaessaan 50
km 1 t. 6 m., sekin „StyriaUa“.

Sama lehti sanoo edelleen syysk. 19 p;nä 1896:

„Yli 1,000 palkintoa on jo tänä ajokautena voitettu Styria-
koneilla. Näiden palkintojen joukossa on arvokkaimmat Itävallan ja
Saksan mestaruudet lukuunottamatta lukuisia palkintoja maantie- ja
ratakilpaajoista pitkillä matkoilla. Styria-koneiden viimeinen menestys



framgång vid den stora täflingen i Wien äro lika så sensationell.
38 gånger segrade Styria-maskinerna och i det sista afgörande lop-
pet blef Huet endast med en handsbredd slagen af Jacquelin. Denne

suuressa Wienin kilpailussa on yhtä huomiota herättävä. 38 kertaa
voitti Styria-koneet ja viimeisessä ratkaisevassa ajossa voitti Huet’in
ainoastaan kädenleveyden matkalla Jacquelin. Viimeksi mainitun eng-

senares engelska velociped
„Whitworth“ blef

emellertid genom pressningen under spurten full-
komligt obrukbar. Huets Styria-maskin var där-
emot fullkomligt oskadad.

Ur samma tidning aftrycka vi yt-
terligare för den 26 sept. 1896.

68 pris på en dag vunno Styria-maski-
nerna den 13 sept. Dessa pris fördela sig icke
endast på Österrike utan på Tyskland, Belgien,
Ryssland och Skandinavien. Denna framgång på
en enda dag utgör ett eklatant bevis för utbred-
ningen och sympatierna för Styria-maskinerna i
hela Europa. Af prisen äro förutom olika segrar
i landsvägstäflingar 3 mästerskap.

Specielt beundransvärda äro Styria-fabri-
kens mångsitsare. Den korta sammantrykta
formen, säger Radfahr-Chronik, hos denna nya
konstruktion, deras lekande lätta styrbarhet och
lätta gång göra att man med dem tar kurvorna
utomordentligt lätt såsom de äfven uppför backe
kunna drifvas utomordentligt lätt.

Den 24 och 25 maj slogo B. Biichner,
Emil Huet och H. Hofmann på en Styria-triplet
alla österrikisk-ungerska rekord upp till 25 km
på en tid af 36 m. 113 s. Vid världsmäster-
skapstäflingarna i Köpenhamn senaste sommar
segrade det holländska tandem-paret Gorter och

lantilainen polkupyörä Whitworth tuli kumminkin
loppumatkan ponnistuksessa kokonaan käyttä-
mättömäksi, sillävälin kun Huet’in Styria-kone oli
aivan ehyt“.

Samasta lehdestä painatamme tä-
hän vielä otteen 26 piitä syysk. 1896;

„68 palkintoa samana päivänä voittivat
Styria-koneet syysk. 13 p:nä. Nämä palkinnot
ei saatu ainoastaan Itävallassa, mutta myöskin
Saksassa, Belgiassa, Venäjällä ja Skandinaviassa.
Tämä menestys samana päivänä on loistava
todistus Styria-koneiden levenemisestä ja suo-
siosta koko Euroopassa. Palkinnoista on paitsi
useita voittoja maantiekilpailussa, kolme mes-
tariutta.

Varsinkin ihmeteltäviä ovat Styria-tehtaan
tandemit. Tämän uuden rakenteen lyhyt muoto,
sanoo Radfahr Chronik, niiden leikkisän helppo
ohjaus ja kevyt kulku tekee, että niillä käännök-
set tehdään hyvin helposti ja mäelle päästään
vaivatta.

Toukok. 24 ja 25 p:nä voittivat B. Biich-
ner, Emil Huet ja H. Hofmann Styria tripletillä
kaikki Itävalta-Unkarin rekordit aina 25 km
saakka ja 36 m. ll3s ajalla. Maailman mesta-
riuuskilpailuissa Kööpenhaminassa viime kesänä
voitti hollantilainen tandemi-pari Gorter ja

Hart-Niebbrig Styria-tandemilla kaikki muut ranskalaiset, englanti-
laiset, belgialaiset ja tanskalaiset tandemi-parit niin loistavasti, että

och Hart-Niebbrig på en Styria-tandem så öfverlägset öfver alla
andra franska, engelska, belgiska och danska tandem-par att det



väkte åskådarenes högljudda beundran. Hvad man specielt tyktes
fästa sig vid var maskinens utomordentligt jämna gäng.

Den 4 okt. slutligen slogo Huet-Biichner i Paris på en Styria-
maskin det bästa franska och det bästa engelska tandem-par, Morin-
Jacquelin och Edwards-Barden på ett öfverlägset sätt. Världsrekordet
på 2,000 meter trykte Hofmann-Rucker ned till 2 m. 192 s. på en
Styria-tandem i Miinchen och bröderna Delelienne slogo utan an-
strängning eliten af franska ban-kappåkare på en Styria-tandem i
Roubaix.

se herätti yleisön äännekästä ihastusta. Varsinkin kiintyi huomio
koneen erinomaisen tasaiseen kulkuun.

Lokak. 4 p:nä voittivat Huet-Buchner Pariisissa Styria-koneella
paraimman ranskalaisen ja paraimman englantilaisen tandemi-parin;
Morin-Jacquelin’in ja Edwards-Barden’in loistavalla tavalla. Maailman-
rekordin 2,000 metrillä laski Hofmann-Rucker alas 2: 192/ö Styria-tande-
milla Miinchenissa ja veljekset Delelienne voittivat suuremmatta vaivatta
ranskalaisten kilpaajajien valiojoukon Styria-tandemilla Roubaix’ssa.

Ylempänä mainitut ratsastajat ovat n. s. ammatti-
ratsastajia ja siis tehtaan palveluksessa. Tämän johdosta
voisi muistuttaa, ettei tehtaalle ole vaikeata hankkia hyviä
ajajia kun vaan maksaa hyvästi. Mutta tämä on taval-
laan väärin, sillä hyvä ajaja on niin arka nimestään ja
maineestaan, ettei hän hinnasta mistään istuutuisi sem-
moisen koneen satulaan, jolla hän ei toivoisi voittavansa.

Se ratsastaja sitävastoin, joka voipi olla aivan
vapaana konetta valitessa, on amatööri, sillä hän ottaa
tietysti sen koneen, joka hänelle on sopivin. Siinä suh-
teessa on Styria-koneilla myöskin melkein lukematon
joukko ihailijoita. 3 ensimäistä esim. Wienin —Derbyssä
ajoivat Styria-koneilla ja lukuisissa klubi-kilpailuissa ovat
Styria-koneet viime ajokautena olleet voittajina.

Se Styrian ansioluettelo v;lta 1896, joka on julaistu
toisessa paikassa, puhuu selvästi siitä tavattoman suuresta

De här ofvan anförda ryttarene äro s. k professio-
nales och således i fabrikens såld. Man kunde ju här-
till anmärka att det icke är någon konst för en fabrik
att skaffa sig goda åkare, då den betalar väl för sig.
Men detta är på sätt och vis oriktigt, ty en god åkare är
så mon om sitt namn och rykte att han i regeln icke,
äfven för den högsta ersättning, skulle sätta sig upp på
en maskin, med hvilken han icke hade utsikt att segra.

Den åkare däremot, som kan vara fullkomligt fri
i sitt val af maskin är amatören, ty han väljer natur-
ligtvis den maskin som förefaller honom lämpligast. I
detta afseende ha Styria-maskinerna äfven en utomor-
dentligt stor krets af beundrare. De tre första t. ex. i
Wiener—Derby redo Styria-maskiner och ur en stor
mängd klubb-matcher ha Styria-maskinerna under senaste
säsong utgått som segrare.

Den meritlista för Styria för år 1896, som vi an-
föra på annat ställe, vitnar nogsamt om den ovanligt



stora sympati Styria-maskinerna vunnit hos de kapp-
åkande velocipedisterna.

Vi kunna slutligen tillägga att österrikisk-ungerska
krigsministern har anbefalt 111 armékåren att vid ma-
növrerna underkasta den af Styria velocipedfakriken kon-
struerade hopslagbara militärvelocipeden ett sorgfälligt
prof. Den schweiziska armén har hos samma fabrik
bestält ett antal profmaskiner. Styria velocipedfabriken
har af nedre-österrikiska landsstyrelsen blifvit hedrad med
en beställning af för chaussé-byggmästare och landsvägs-
ingeniörer afsedda velocipeder.

suosiosta, jonka Styria-koneet ovat saavuttaneet kilpai-
levalta polkupyöräilijältä.

Me voimme lopuksi lisätä, että Itävalta-Unkarin
sotaministeristö on käskenyt 111 armeija-osaston sotahar-
joituksissa asettamaan huolellisen koetuksen alaiseksi
Styria polkupyörätehtaan valmistamia sotilas polkupyöriä.
Sveitsin armeija on samalta tehtaalta tilannut joukon
koekoneita. Styria-tehtaalta on Ala-Itävallan maanmit-
taushallitus tilannut viertotie-rakennusmestareille ja maan-
tie-insinööreille sopivia polkupyöriä.



STYRIAS MERITLISTA
för

-h- år 1896.

12 Därldsrekord.

SYYRIAN ANSIOLUETTELO

v. 1896. -*•

12 maailmanrekordia.

45 mästerskap. 45 mestaruutta.

783 första pris

408 Rndra ~

279 Tredje „

14 f jerde

58 Eedare „

783 Ensimäistä palkintoa

408 Toista „

279 Roimatta „

14 Heljättä „

58 Johtaja „

Summa j jC / O | pris-

Yhteensä | | palkintoa.



Styria lIA & lIIA
Täflinjs-velociped. KJlpaajo-polku pyörä.
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Selitys katso sivu 64.Beskrifning se pag. 64.



Styria I A
Lätt laqdsväjs-velociped. Kepeä maantie-polkupyörä
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Selitys katso sivu 64.Beskrifning se pag. 64.



Beskrifning. Selitys.

Modell 111 A. Hjulen 28": stål- eller trä-hjulskenor; för-
nicklade tangentekrar; Continental 15/s"l5/s" ringar (garanteras);
lager af bästa manganstål, specielt härdade och polerade
(Puchs patent); Perry’s bästa block-kedja; Puch’s patenterade
kedjespännare; fina stålpedaler; lätt löstagbart kedjehjul, som
möjliggör hastig förändring af utväxlingen; lätt löstagbarbroms;
finaste sadel; styrlås; extra fint svart emaljerad och dubbelt
förnicklad; vikt 12 kg; utväxling 70" eller efter order.

Pris komplett Fmk 520.

Malli MIA. Pyörät 28" teräs- tahi puuvanteet; nikke-
löidyt ristipuolat; Continental 15/sl5/s ilmarenkaat (taataan); laake-
rit paraasta mangaaniteräksestä, erityisesti karaistut ja kiilloi-
tetut, (Puchin patentti); Perryn paras lokkiketju; Puchin
patentti-ketjuntarkistaja; hienot teräspolkimet; kevyt irroitettava
ketjuratas, jonka kautta nopea vaihto on mahdollinen; helposti
irtisaatava jarru; mitä hienoin satula; ohjauslukko; mitä hie-
noimmin mustaksi emaljeerattu ja kaksinkertaisesti nikkelöity;
paino 12 kiloa; välitys 70" tai mielen mukaan.

Hinta täydellisenä Smk 520.

Modell II A. Hjulen 28"; Fairbanks’ trä hjulskenor; Dun-
lops 13/s" ringar; vikt 9—lo kg; utväxling 77" eller efter order.
Se för öfrigt föregående beskrifning.

Pris komplett Fmk 560.

Malli II A, Pyörät 28"; Fairbank’in puuvanteet: Dun-
lop’in 13/s"l3/s" ilmarenkaat (taataan); paino 9—lo kiloa; välitys 77"
tai mielen mukaan. Muutoin katso edellistä.

Hinta täydellisenä Smk 560.

Malli lA. Kaikessa samallainen kuin malli 111A; paitsi
että tämä kone on varustettu diagonaaliputkella, joka tekee
koneen niin vakavaksi, kuin suinkin sekä Puchin patentin saa-
neella, eksentrisellä ketjunkiristäjällä (katso siv. 58). Paino
12V2 kiloa. Välitys 70" tai mielen mukaan.

Hinta täydellisenä Smk 560.

Modell lA. I alt enligt modell 111 A, utom att denna
maskin är försedd med ett diagonalrör, som ger åt densamma
största möjliga stadighet samt Puch’s patenterade exentriska
kedjespännare (se pag. 58). Vikt 12V2 kg. Utväxling 70" eller
efter order.

Pris komplett Fmk 560.



Styria I.Landsväis-velociped. Maantie-polkupyörä
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Selitys katso sivu 67.Beskrifning se pag. 67.



Styria IV.Landsväjs-velociped. Maagtie-polkupyörä
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Selitys katso sivu 67.Beskrifning se sid. 67.



Beskrifning. Selitys.

Modell I.
Hjulen 28"; stål-hjulskenor; förnicklade tangentekrar;

Continental i 5/s" ringar (garanteras) ; lager af bästa manganstål,
specielt härdade och polerade (Puch’s patent); Perry's bästa
block-kedja; Puch’s patenterade kedjespännare; fina gummi-
eller stålpedaler; lätt löstagbart kedjehjul, som möjliggör hastig
förändring af utväxlingen; lätt löstagbar broms; finaste sadel;
styrlås; extra fint svart emaljerad och dubbelt förnicklad; vikt
15 kg; utväxling 66" eller efter order.

Pris komplett Fmk 485.

Malli I.

Pyörät 28"; teräksiset pyöränvanteet; nikkelöidyt risti-
puolat; Continental i6/s" ilmarenkaat (taataan) ; laakerit paraasta
mangaaniteräksestä, erityisesti karaistut ja kiilloitetut, (Puch'in
patentti); Perryn paras lokkiketju; Puch’in patentti-ketjun-
tarkistaja; hienot kumi- tahi teräspolkimet; kevyt teroitettava
ketjuratas, jonka kautta nopea vaihto on mahdollinen; helposti
irtisaatava jarru; mitä hienoin satula; ohjauslukko; mitä hie-
nommin mustaksi emaljeerattu ja kaksinkertaisesti nikkelöity;
paino 15 kiloa; välitys 66" tai mielen mukaan.

Hinta täydellisenä Smk 485.

Modell IV.
Denna modell är en af de mest populära landsvägs-

velocipeder. Den är stark, elegant och mycket lättlöpande samt
lämpar sig särdeles väl för våra landsvägar och gator.

Hjulen 28"; stål-hjulskenor; förnicklade tangentekrar;
Continental i5/s" eller i3/é" luftringar (garanteras); lager af
bästa manganstål, specielt härdade och polerade; block-kedja;
gummipedaler; lätt löstagbara skydd och broms; god lands-
vägssadel; styrlås; fint svart emaljerad och väl förnicklad;
vikt 15 kg; utväxling 63" eller efter order.

Pris komplett Fmk 415.

Malli IV.
Tämä malli on yksi enin pidetyistä maantiepolkupyöristä.

Se on vahva, siro ja hyvin kevyikutkuinen sekä sopii erittäin
hyvin meidän maanteillemme ja kaduillemme.

Pyörät 28"; teräksiset pyöränvanteet; nikkelöidyt risti-
puolat; Continental i5/s" tai i3/é" ilmarenkaat (taataan); laakerit
paraimmasta mangaaniteräksestä, erityisesti karaistut jakiilloi-
tetut; lokkiketju; kumipolkimet; helposti irtisaatava suojus
ja jarru; hyvä maantiesatula; ohjauslukko; hienosti mustaksi
emaljeerattu ja hyvin nikkelöity; paino 15 kiloa; välitys 63" tai
mielen mukaan.

Hinta Smk 415.



Styria VIIDam-velociped. Naisteg-polkupyörä.

2
års
garanti

2

vuoden
takaus.

Beskrifning se pag. 69. Selitys katso sivu 69.



Beskrifmng. Selitys.

Modell VII.
Denna modell är en den mest eleganta, behagliga och

lättlöpande damvelociped. Hjulen 26" eller 28'': förnickladc
tangentekrar; Continental i®/s" ringar; lager af bästa mangan-stål,
specielt härdade och polerade (Pucks patent); bästa block-
kedja; Puch’s patenterade kedjespännare; gummipedaler; broms
och smutsskydd; kedjelåda; klädningsskydd af silkessnören;
finaste damsadel; löstagbart styrlås; extra fint svart emaljerad
och förnicklad; vikt 14V2 kg; utväxling 63"

Pris komplett Fmk 515.

Malli VII.
Tämä malli on mitä siroin, mukavin ja kevytkulkuisin

naisten polkupyörä. Pyörät 26" tahi 28”; nikkelöidyt ristipuo-
lat; Continental 15/s"l5/s" renkaat; laakerit paraasta mangaaniteräk-
sestä, erityisesti karaistut ja kiilloitetut (Plictvin patentti); paras
lokkiketju; Puetun patentti-ketjutarkistaja; kumipolkimet; jarru
ja likasuojus; ketjulaatikko; hamesuojus silkkilangasta; hienoin
naissatula; irtisaatava ohjauslukko; erittäin hienosti ernaljee-
rattu ja nikkelöity; paino 14Va kiloa; välitys 63"

Hinta täydellisenä Smk 515.

Modell VIA
är af samma kvalitet som föregående, men något afvikande i
konstruktionen.

Pris komplett Fmk 485.

Malli Vlfl
on samallainen kuin edellinen, mutta hiukan eroova raken-
teessa.

Hinta täydellisenä Smk 485.



Styria X Tandem

2
års
garanti.

=▼=2
vuoden
takaus.

Hinta fäydellisenä smk 735.

Vid beställning bör uppgifvas om maskinen är afsedd
för dam och herre eller för tvänne herrar.

Pri 5 hompleif fmk 735.

Tilattaessa on ilmoitettava, onko kone aijottu naista ja
herraa vaiko kahta herraa varten.



Styria XII Tandem.

2
års
garanti.
4^ 2

vuoden
takaus.

Hinta läydcllisenä smk 745.Pris hompldf fmk 745.



Styria Trip 1 e t.

Pris komplett fmk 1,100. Hinta läydcllisenä smk 1,100.



Opel fahrrad-fabrik
ADAM OPEL

O Russelsheim b. Frankfurt a. JVlain.



Opel fahrrad-pabrik
Adam Opel, ~Russelsheim b. fragkfurt a. Main.

da m Opel, en af de första tyska fabrikanter,
som begynte sysselsätta sig med fabrikation af
velocipeder, var själf en ifrig utöfvare af hvarje

kroppsöfning. En framstående turnare, simmare och ryt-
tare blef han också en duktig velocipedåkare, som under-
stödd af sina i hela sportvärlden kända söner, snart nog
kunde bjuda åt tyska velocipedåkare ett tyskt fabrikat,
„Opel“, som genast trädde i en framgångsrik konkurrens
med de engelska maskinerna och erhöll ett stort anseende
såväl inom som utom Tyskland.

dam Opel, saksalaisista tehtailijoista ensimäinen,
joka alkoi valmistaa polkupyöriä, oli itse inno-
kas urheilija. Taitava voimistelija, uija ja rat-

sastaja kun oli, tuli hänestä myös etevä polkupyöräilijä,
joka koko urheilumaailmassa tunnettujen poikiensa avulla
kykeni kohta saksalaisille polkupyöräilijöille tarjoomaan
saksalaisen koneen „Opel“, joka suurella menestyksellä
on ruvennut kilpailemaan englantilaisten pyörien kanssa,
ja sittemmin kuten kaikki muutkin Opelin tuotteet, on
saanut iloita mitä suurimmasta suosiosta niin hyvin Sak-
sassa, kuin sen ulkopuolella.

Den stora efterfrågan, som Opel-maskinerna på se-
nare tider rönt, föranledde fabriken att redan till senaste
säsong i betydande grad utvidga sina värkstäder. Det
befans dock att denna förstoring icke varit tillräcklig, ity
att fabriken ofta icke såg sig i stånd att effektuera alla
ingångna beställningar. En ytterligare utvidgning af
fabriken och en ökning af arbetskrafterna blef därför
nödvändig och denna företogs senaste vinter.

En blick på 1897 års modeller utvisar till fullo att
Opel-maskinerna i alla afseenden äro moderna och ele-

Se suuri menekki, joka Opel-koneilla viime aikoina
on ollut, pahoitti tehtaan jo viime ajokaudeksi melkoisessa
määrässä laajentamaan työpajojaan. Pian kumminkin
näkyi, ettei tämä laajennus ollut riittävä, sillä tehdas ei
usein voinut suorittaa kaikkia tilauksia. Tehtaan laajen-
nus ja työvoimain lisääminen tuli sentähden taaskin tar-
peelliseksi ja se suoritettiin viime talvena.

Yksi ainoa silmäys 1897 vuoden malleihin osoittaa
selvästi, että Opel-koneet kaikin puolin ovat muodikkaita



ganta. Å detta års maskiner finnas tillämpade alla de
nyheter velocipedindustrin f. n. känner till. Opel-veloci-
pedernas utmärkta konstruktion, den stora omsorg, som
nedlägges på fabrikationen, samt det förträffliga materialet
tillförsäkrar dem en af de första platserna på den tyska
velocipedmarknaden.

Opel-maskinernas lager äro genom en lika enkel
som snillrik konstruktion gjorda så damtäta som ett lager
gärna kan blifva. De äro dessutom oljebehållande, hvari-
genom smörjning af lagren endast sällan blir nödvändig,
en anordning, som bör hälsas med tillfredsställelse af alla
dem, för hvilka smörjningen är en obehaglig och besvärlig
manipulation.

Sin gamla, grundsats; „Stets nur vom Guten das
Beste“ har Adam Opel icke öfvergifvit, och vi kunna
därför varmt rekommendera Opel-velocipeden åt den, som
önskar sig en god, durabel, pålitlig, elegant och lätt löpande
velociped till ett mycket moderat pris.

Opel-kapplöparmaskinernas meritlista från senaste
säsong utvisar att ett synnerligen stort antal mästerskaps-
titlar, förnäma pris och anmärkningsvärda segrar vunnits
med dessa maskiner. Bland sådana vilja vi specielt fram-
hålla den unge tyske mästerskapsryttaren W. Arends segrar
mot Morin, Houben och Jacquelin; än vidare mästerskaps-
titeln för Baijern, Sachsen, Tyskland, Nordtyskland, Eu-
ropa-mästerskapstiteln å 100 och 10 km, kejsarpriset i
tyska velocipedförbundets täflan i Halle, staden Cölns stora
pris samt dessutom såväl på bana som landsväg ett stort
antal mästerskap, rekord och hundratal första pris.

ja siroja. Tämän vuoden koneissa on käytetty hyväksi
kaikki uutuudet, mitä polkupyöräteollisuuden alalla ny-
kyään tunnetaan. Opel-koneiden erinomainen rakenne,
se suuri huoli, millä ne rakennetaan, sekä oivallinen
rakennusaine asettavat ne Saksan polkupyöräteollisuuden
ensi sijoille.

Opel-koneiden laakerit ovat yhtä yksinkertaisella
kuin älykkäällä laitoksella tehdyt niin tomuntiiveiksi, kuin
laakeri ylipäätään voi tulla. Ne ovat sitäpaitsi öljynpitävät,
josta syystä laakerien voitelu ainoastaan harvoin tulee
kysymykseen, seikka, jonka jokainen kuulee mielihyvällä,
jolle voitelu on ikävä ja vaivaloinen tehtävä.

Vanhaa periaatettaan: „Stets nur vom Guten das
Beste“ ei Adam Opel ole hylännyt ja me voimme sen-
tähden lämpimästi suositella Opel-konetta sille, joka tahtoo
hyvän, kestävän, luotettavan, siron ja kevytkulkuisen
polkupyörän hyvin kohtuulliseen hintaan.

Opel-kilpaajokoneiden ansioluettelo viime ajokaudelta
näyttää erinomaisen suuren lukumäärän mestaruusarvo-
nimiä, arvokkaita palkintoja ja huomattavia voittoja. Näistä
tahdomme erittäin huomauttaa nuoren saksalaisen mesta-
ruusajajan W. Arendin voitot Morinin, Houbenin ja Jacque-
linin suhteen, Baijerin, Sachsenin, Saksan, Pohjois-Saksan
mestaruusarvonimi, Euroopan mestaruusarvonimi 100 ja
10 km matkalle, keisaripalkinto Saksan polkupyöräyhdis-
tyksen kilpailussa Haliessa, Kölnin kaupungin suuri pal-
kinto sekä sitäpaitsi suuri lukumäärä mestaruusarvonimiä,
rekordeja ja sadottain ensimäisiä palkintoja niin hyvin
radalla kuin maantiellä.



Opel IV.

Täflings-veloeiped Vikt:
g—lo

kg. Kilpaajo-polku
pyörä.

Paino:
g—lokiloa.

Pris komplett fmk 450

Beskrifning å N:o IV & 111

Hinta täydellisenä Smk 450.
c SS a

Hjulen 28"; stål hjulskenor; förnicklade tangentekrar; bästa damtäta oljebehållande lager; bästa block-kedja, lätt aftagbart kedjehjul.
som möjliggör snabb förändring af utväxlingen; Continental 13/s" eller IV2" luftringar (garanteras); lätt Sadel; öfvertäkta, damtäta stälpedaler:
fint svart emaljerad och dubbelt förnicklad; ufväxling 66". 70". 76" eller efter order.



Opel 111.

T

äflings-veloeiped. Vikt:
12
kg. Kilpsiajo^polkupyörä.Paino:

12

kiloa.

Pris komplett fmk 450
Selitys N:o 111 & IV,

Hinta täydellisenä Smk 450

Pyörät 28"; teräksiset pyöränvanteet; nikkelöidyt ristipuolat; paraat tornuntiiviit, öljyn pitävät laakerit; paras lokkiketju; helposti innoi-
tettava ketjuratas, jonka kautta nopea vaihto on mahdollinen; jarru; Continental 13/8" tai iVa" ilmarenkaat (taataan); kevyt satula; päällystetyt
tornuntiiviit teräspolkimet; hienosti mustaksi emaljeerattu ja kahdenkertaisesti nikkelöity; välitys 66", 70". 76" taikka mielen mukaan.



Opel 11.

o

Laqdsväjs-velociped.
o

Vikt:
15

kg.

o

Maantie-polkupyörä,
p

Paino:
15

kiloa.

Pris komplett Modell II Fmk 390
» » » I » 345

Hinta täydellisenä Malli II Smk 390
» » » I » 345

Beskrifning å N:o II & I.

Hjulen 28": stål-hjulskenor ; förnioklade tangentekrar; bästa damtäta, oljebehållande lager; bästa blookkedja; aftagbart kedjehjul; lätt aftag-

bara skydd och broms; Continental 18/s"lB/s" eller ls/4" ringar (garanteras); god landsvägssadel; öfvertäkta, damtäta gummipedaler; fint svart eraal-

jerad och väl förnicklad; utväxling 63" eller 66"-



Opel I.

liandsvägs-veloeiped, Vikt;
15
kg. ]Vlaantie~polkupyöräPaino:

15

kiloa.

Pris komplett: Modell II Fmk 390.
•? m 5? I ?? 345*

Hinta täydellisenä; Malli II Smk 390.
” n I >) 345-

Selitys N:o I & 11.
Pyörät 28"; teräksiset pyöränvanteet nikkelöidyt ristipuolat; paraat öljyn pitävät laakerit; paras lokkiketju; irroitettava ketjuratas; helposti

irroitettava suojus ja jarru; Continental 15/ s"l5/s" tai 13/i''ilmarenkaatl 3/i''ilmarenkaat (taataan); maantiesatula; päällystetyt tomuntiiviitkumipolkimet; hienosti mustaksi
emaljeerattu ja hyvin nikkelöity; välitys 63" tai 66".



Opel Flora 1.

Da
m~

velociped.
Vikt:
14

Va
kg. Haisten

polkupyörä
Paino:

14V2
kiloa.

Pris komplett pmk 425.

Beskrifning.
Hjulen 26"; stål-hjulskenor ; förnicklade tangentekrar; bästa

damtäta, oljebehållande lager; bästa blockkedja; kedjelåda och kläd-
ningsskydd; Continental IW'luftringar (garanteras); bästa damsadel;
öfvertäkta, damtäta pedaler; fint svart emaljerad och väl förnicklad;
utväxling 60" eller 63".

Hinta täydellisenä Smk 425

Selitys.
Pyörät 26"’' teräksiset pyöränvanteet; nikkelöidyt ristipuolat;

paraat tomuntiiviit, öljyn pitävät laakerit; paras lokkiketju; ketjulaa-
tikko ja hameen suojus; Continental 15/s"l5/s" ilmarenkaat (taataan); paras
naissatula; päällystetyt tomuntiiviit polkimet; hienosti mustaksi emal-
jeerattu ja nikkelöity; välitys 60" eli 63".



Opel Flora I A.

Dam-veloeiped
©

c

Vikt:
14V2

ks>. Plaistcn^polkupyöfäfe

Cl

Paino:
14Va

kiloa.

Pris komplett fmk 380,

Beskrifning.
Hjulen 26": förnicklade tangentekrar ; bästa damtäta, oljebe-

hållande lager; god blockkedja; kedjelåda och klädningsskydd; Conti-
nental 15/8" eller IV2" luftringar (garanteras); bästa damsadel; öfver-
täkta, damtäta pedaler; fint svart emaljerad och väl förnicklad; ut-
väsling 60" eller 63"-

Hinta täydellisenä Smk 380,

Selitys.
Pyörät 26": nikkelöidyt ristipuolat; paraat tomuntiiviit, öljyn-

pitävät laakerit; hyvä lokkiketju; ketjulaatikko ja hameen suojus;
Continental 15/s"l 5/s" taikka IV2" ilmarenkaat (taataan); paras naissatula;
päällystetyt tomuntiiviit polkimet; hienosti mustaksi emaljeerattu ja
nikkelöity; välitys 60" tai 63"-



Opel Courrier. Opel Flora 11.

Pris komplett 250. Hinta täydellisenä Smk 250.

Beskrifning.

Courrier och Flora II aro tvänne i alla afseenden utmärkta
barn-velocipeder, starka och lättlöpande. Hjulen 24"; stålskenor; för-
nioklade tangentekrar; damtäta oljebehållande lager; rullkedja; skydd
och broms; Continental 16/a"l 6/a" luftringar; god sadel; gummipedaler;
svart emaljerad och förnicklad; utväxling 60" eller 63"-

Selitys.

Courrier ja Flora II ovat kaksi kaikissa suhteissa erin-
omaista lasten-polkupyörää, vahvat ja kevytkulkuiset. Pyörät 24";

teräksiset pyöränvanteet; nikkelöidyt ristipuolat; tomuntiiviit, öljynpitä-
vät laakerit; rullaketju; suojus ja jarru; Continental iVs" ilmarenkaat:
hyvä satula; kumipolkimet; mustaksi emaljeerattu ja nikkelöity; väli-
tys 60" tai 63"-



Unique & Unity Cycle Cs Ltd
J3irmiri£ham

England.



Unique & Unity Cycle Ca Ltd.
j3irmiri3ham, England.

samma gång vi hänvisa till sidan 8 i företalet
•K-SC vilja vi framhålla att firman Unique & Unity

Cycle C; o vid konstruktionen af sina velocipeder har
försökt undvika alt, som är af komplicerad och sålunda
ofta nog opraktisk natur.

Bland s. k. billiga maskiner intar ofvannämda firma
påtagligen en framstående plats, och gäller det att för
ett lågt pris komma sig till en relativt god velociped,
tro vi att man knappast kan göra ett lyckligare val än
att välja en Unique & Unity Cycle.

amalla kuin me viittaamme 8:lle sivulle esipuheessa,
tahdomme me huomauttaa, että toiminimi Unique

& Unity Cycle C:o polkupyöränsä rakenteessa on koetta-
nut välttää kaikkea, mikä on monimutkaista ja siis kyllä-
kin usein epäkäytännöllistä.

N. s. halpoihin koneisiin nähden on mainitulla toimi-
nimellä etevä sija, ja jos halvalla hinnalla tahtoo saada
verrattain hyvän polkupyörän, ei mielestämme voi pa-
rempaa vaalia tehdä, kuin ostaa Unique & Unity Cycle.



Unique Ladies.

(a

jDam-velociped.
g)

Vikt:
I4Va
kg. Naisten

polkupyärä
Paino
:

14V2
kiloa.

Pris komplett Fmk 320.

Beskrifning.
Hjulen 26X28"; stål-hjulskenor; tangentekrar; blockkedja;

Lamplugh’s sadel; gummipedaler; uppåtböjd styrstång; Schiönnings
IW' luftringar (garanteras); kedjelåda; klädningsskydd; svart emal-
jerad och förnicklad; utväxling 63".

Hinta täydellisenä Smk 320

Selitys.
Pyörät 26X28"; teräksiset pyöränvanteet; ristipuolat; lokki-

ketju; Lamplughs’in satula; kumipolkimet; ylöspäin käyrä ohjaustanko;
Schiönningin 15/s"l5/s" ilmarenkaat (taataan); ketjulaatikko; hamesuojus;
mustaksi emaljeerattu ja nikkelöity; välitys 63".



Unique Special.

Landsväis-velociped.
C

T)

Vikt:
13—15

kg. Maantie-polkupyörä.
C

cXd

~3

Paino:
13

—-15
kiloa.

Pris komplett fmk 290.
Skydd & broms Fmk 15 extra.

Hjulen 28"; stål hjulskenor; tangentekrar; blockkedja; stark
sadel;! gummi- eller stålpedaler; rak eller halfböjd styrstång; Schiön-
nings lå/s" eller ISU"1 SU" luftringar (garanteras); svart emaljerad och för-
nicklad; utväxling 63" eller 6b"-

Hinta täydellisenä Smk. 290.
Suojus & jarru Smk 15 ylimääräistä.

Pyörät 28"; teräs pyörän vanteet ; ristipuolat; lokkiketju; vahva
satula; kumi- tai teräspolkimet; suora tahi puolikäyrä ohjaustanko;
Schiönningin 15/s"l 5/s" taikka 13/4"l3/4" ilmarenkaat (taataan); mustaksi emal-
jeerattu ja nikkelöity; välitys 63" tai 66"-

Beskrifning. Selitys.



Unique Hoadster

o

Lagdsväjs-velociped.
s>

Vikt:
13—15

kg.

o

Maantie-polkupyörä,
g

Paino:
13—
16

kiloa.
.

se sid. 86.Chche iii o/( katso sivu (86.

Pris komplett fmk 325.
Broms & skydd Fmk 15 extra.
‘ T) G »

Hinta täydellisenä Smk 325

Jarru & suojus Smk 15 ylimääräistä.
• "as »

Beskrifning. Selitys.

Hjulen 28" stål-hjulskenor; tangentekrar; god blockkedja;

Lamplugh’s sadel; gummi- eller stålpedaler; rak eller halfböjd styr-

stång; Schiönnings 15/s"l 5/s" luftringar (garanteras); svart emaljerad och
förnicklad; utväxling 63" eller 66"-

Pyörät 28"; teräksiset pyöränvanteet; ristipuolat; hyvä lokki-
ketju; Lamplughän satula; kumi- tahi teräksiset polkimet; suora tai
puolikäyrä ohjaustanko; Schiönning’in 15/s"l5/s" ilmarenkaat (taataan); mus-
taksi emaljecrattu ja nikkelöity; välitys 63" tai 66"-



Unity H° a dster
Lagdsväjs-velociped. Maantie-polkupyörä.

Beskrifning.
Hjulen 28"; Westwoods dubbla stål-hjulskenor ; tangentekrar;

Eadies block-kedja; Brooks’ sadel; damtäta gummi- eller stålpedaler;
rak eller uppåt böjd styrstång; Schiönnings 15/ s"l 5/s" luftringar (garan-
teras); fint svart emaljerad och förnicklad; vikt 14 kg; utväxling
63" eller 66”.

Pris komplett pmk 375.

Selitys.
Pyörät 28"; Westwoodin kaksinkertaiset teräksiset pyöränvan-

teet; ristipuolat; Eadien lokkiketju; Brooks’in satula; tomuntiiviit
kumipolkimet; suora tai ylöspäin käyrä ohjaustanko; Schiönningin
! b/8" ilmarenkaat (taataan); hienoksi mustaksi emaljeerattu ja nikke-
löity; paino 14 kg; välitys 63" tai 66".

Hinta täydellisenä Smk 375.

= Unity Ladies. =

Dam-velociped. Naisten polkupyörä.

Beskrifning.
Hjulen 26X28"; Brooks’ kedjelåda; klädningsskydd; vikt

14 kg. Utväxling 63". Se vidare föregående beskrifning.

Pris komplett fmk 385.

Selitys.
Pyörät 26X28"; Brooks’in ketjulaatikko; hamensuojus; paino

14 kiloa. Välitys 63". Katso edellistä selitystä.

Hinta täydellisenä Smk 385.

HELSINGFORS, AKTIEBOLAGET F.TILGMANNS BOK- «CH STENTRYCKERl SAMT KEMISRAFI, 1897
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