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KAIKKI ENTISET NUMEROT JA HINNAT PERUUTETAAN

Hyvät tavarat. Hyvin lajiteltu varasto. Koh*
tuulliset hinnat. Nopea suoritusja suora kohtelu.

Goda varor Välsorterat lager. Moderata pris.
Snabb expedition och reelt bemötande.

AllA FÖRUTVARANDE NUMKOB OCH PRISER DEMENTERAS

JULKAISTESSANI tämän hinnastoni
N:o 17 ei ole tarkoitukseni tarjota osta*
jakunnalle halpaa tavaraa hyvän tava*
ran hinnalla, vaan on ollut ja tulee aina

olemaan pitkäaikaisen kokemuksen nojalla
polkupyöräalalla, tarjota yksinomaan taa*
tusti hyvää tavaraa mahdollisimman hai*
paan hintaan.

Polkupyöräkauppa on nykyaikana muo*
dostanut kilpailun ja keinottelun taistelu*
tantereeksi. Liikkeet ja tehtaat kilpailevat
yksinomaan hintojen halpuudella, välittä*
mättä tavaran laadusta. Tästä johtuukin,
että alaan perehtymättömät liikkeet ja hen*
hilöt vastoin tahtoaankin joutuvatmyymään
ala*arvoista tavaraa, jollainen ei milloinkaan
vastaa hintaansa eikä tarkoitustansa, ja sen
lisäksi tulee käytännössä paljoa kalliina*
maksi kuin kunnollinen tavara, varsinkin
kun niille ei myönnetä takausta luonnolli*
sesta kulumisesta.

Tämän tähden pyydän arv. ostajakunnan
kiinnittämään huomiotaan siihen, että Ga*
ranted polkupyörät, huolimatta hintojensa
halpuudesta, laadullaan vastaavat useita
satoja markkoja kalliimpia pyöriä.

Todistuksena siitä tahdon mainita Garan*

ted polkupyöräin menekin vuosi vuodelta
lisääntyvän 200 %:lla, sekä viitata luette»
loon painettuihin suosituksiin.

Koska liikkeessäni toimivat ammattimie*
het ovat alaansa täysin perehtyneet, voin
taata tavarain täydellisen kelpoisuuden,
jonka tähden uskallan toivoa, että arv.
tilaukset luottamuksella jätetään huostaani,
varsinkin koska toimitan ne suurimmalla
huolella ja täsmällisyydellä.

- ED UTGIVANDE av denna pris*
lista N:o 17 är det ej min avsikt att
utbjuda min kundkrets billiga varor

■ till höga priser, utan har varit och
skall städse bliva, att med tillhjälp av min
med långvarig arbete å velocipedbranschen
förvärvade praktik bjuda enbart goda va*
ror till möjligast låga priser.

Velocipedhandeln har nuförtiden ombil*
dats till valplats för konkurrens och affärs*
knep. Affärer och fabriker konkurrera en*
dast med prisernas billighet, utan att fästa
avseende vid varans kvalité. Följden härav
är att affärer och personer vilka ej äro in*
komna i branschen till och med mot sin
vilja försälja varor av sämre kvalité, vilka
ej motsvara sitt ändamål, och bliva därtill
mycket dyrare i bruk, isynnerhet som
för dem ej lämnas garanti för naturlig
slitning.

Därföre ber jag den v. kundkretsen fästa
sin uppmärksamhet vid att Garanted velo*
cipederna, trots sitt billiga pris, i kvalitén
äro jämnförbara med flere hundra markor
dyrare hjul.

Som ett bevis däröver vill jag nämna, att
avsättningen av Garanted velocipederna år
från år stiger med c a 200 %, och hänvisa
till de i katalogen tryckta rekommenda*
tionerna.

Enär de i min affär anställda fackmän,
äro fullt inkomna i sin bransch, kan jag
garantera varorna fullt dugliga, varför jag
vågar hoppas, att v. beställningar med för*
troende åt mig lämnas, särskilt som jag
med största omsorg och punktlighet skall
expediera dem.
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Myyntiehdot Försäljningsvilkor

Kaikki entiset numerot ja hinnat peruu-
tetaan täten.

Hinnat ovat sitoumuksetta.
Tavarat lähetetään aina pikatavarana jäl-

kivaatimuksella, tai postitse etuannilla, ellei
ostaja toisin määrää ja maksutavasta muu-
ten sovita. Rahdin suorittaa ostaja.

Hinnat ovat vapaasti rautatievaunussa
Lohjan asemalla tai laivalla Lohjan sata-
massa.

Tavarat päällystetään huolella, mutta kul-
jettaessa syntyneistä vahingoista ei vastata.

Mikäli ostaja haluaa vaihtaa lähetetyn
tavaran toiseen, on se rahtivapaasti minulle
palautettava. Tällöin tulee ostajan suori-
tettavaksi edestakainen rahti. Jälkivaati»
muksella minulle palautettuja tavaroita en
lunasta.

Paljottain ostajille myönnetään tuntuva
alennus. Luottoa myönnetään takeita tai
muita hyväksyttäviä ehtoja vastaan.

Alla föregående priser och numror an-
nuleras härmed.

Priserna äro utan förbindelse.
Varorna avsändas alltid som ilgods

emot efterkrav eller postförskott, såvida
köparen ej annorlunda bestämmer eller
om betalningssättet ej särskilt överens-
kommits.

Priserna äro fritt i vagn å Lojo station
eller i båt i Lojo hamn.

Varorna emballeras omsorgsfullt, men
för skador uppkomna under transporten
ansvaras ej.

Önskar köparen utbyta köpt vara emot
annan, skall densamma fraktfritt mig till-
sändas. Vid ombyte skall köparen betala
frakten tur S. retur. På efterkrav till mig
returnerade varor utlöses ej.

Vid partiköp beviljas kännbar rabatt.
Kredit gives mot borgen eller andra god-
kända villkor.

Kaikenlaisia polkupyöräin, ompelukone!*
den, moottoripyörien, venemoottorien y.m.
korjauksia tehdään suurimmalla huolella.
Korjaustöitä lähetettäessä on lähettäjän myö*
täliitettäyä tarkka selvitys halutuista tarpeel-
lisistä korjauksista. Tarkka osoite, mihin
korjattu esine palautetaan, on myötäliitettävä.

Polkupyöriä otetaan säilytettäväksi talven
yli. Palkkiota otan 60 markkaa, ja sisäl-
tyy tähän myöskin puhdistus ja voitelu
sekä palovakuutus, joten polkupyörä ke-
väällä on täydessä ajokunnossa.

Maksut korjauksesta peritään jälkivaati-
muksella.

Velocipeder, symaskiner, motorvelocipe-
der, båtmotorer o. s. v. repareras omsorgs-
fullt. Vid insändande av reparationsarbe-
ten borde noggranna beskrivningar över
de önskade reparationerna samt returadres-
sen medfölja.

Velocipeder emottages till förvar över vin-
tern Priset för vinterförvar utgör Fmk 60:—,
häri är medräknat rengöringen och smörj-
ningen samt brandförsäkring, således är
velocipeden färdig till begagnande om
våren.

Betalningen för reparationer tagas per
efterkrav.
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GarantiTakaus

Jokaisesta GARANTED polkupyörästä
sitoudun yhden vuoden takuuseen koneen
ostopäivästä lukien. Tällä ajalla korjaan
maksutta jokaisen vian, joka ilmenee ai=
neessa tai työssä. Vahingoittuneet osat eli
koko polkupyörä on siinä tapauksessa mi=
nulle lähetettävä ja suorittaa lähettäjä edes=
takaiset kuljetusmaksut.

Takaus ei koske vahinkoita, joihin ajaja
havaitaan syypääksi. Muiden työpajojen
toimittamia korjauksia ei korvata, eikä vial*
lisiä osia korvata rahassa.

A. Lehmusluoto .

För varje GARANTED velociped förbin*
der jag mig i ett års garanti,räknat från försälj*
ningsdagen. Under denna tid reparerar jag
avgiftsfritt varje fel som upptäckts i material
eller arbete. De skadade delarna eller hela
velocipeden bör i sådana fall mig tillsändas
o. erlägges frakten tur* o. retur av avsändaren.

För skada som uppkommit genom åka*
rens eget förvållande ansvaras ej. Kostna*
der för reparationer utförda i andra verk*
städer ersättas ej, ej heller ersättas defekta
delar med kontanta penningar.

A. Lehmusluoto.
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Polkupyöriä Velocipeder

Paras tulee käytännössä halvemmaksi,
kiinnittäkää sen vuoksi huomioonne Ga»
ranted pyöriin ja ennen kaikkea luetteloon
lopussa oleviin arvosteluihin.

I praktiken blir det bästa billigast. Fä»
sten därför Eder uppmärksamhet vid Ga»
ranted velocipederna, och framför allt vid
kritiken i slutet av katalogen.

Garanted N:o 1 a

Miesten polkupyörä.
Tämän pyörän ominaisuudet lausutaan

kolmella sanalla:
kevyt, tukeva ja siro.

Ei mikään polkupyörä ole saavuttanut
käyttäjiensä niin yksimielistä tunnustusta
kuin GARANTED polkupyörä siroutensa,
kevytkulkuisuutensa ja ennen kaikkea kes»
tävyytensä vuoksi. On harvinaista, että
polkupyörä ollakseen siro, olisi samalla
kestävä ja kevyt kulkemaan, mutta ne hy=
vät ominaisuudet omaa GARANTED pol»
kupyörä ja sentähden niissä lukemattomissa
kiitoskirjeissä, joita minulle vuosittain run»
säästi saapuu, sanotaankin GARANTED
pyörää milloin ihanteelliseksi polkupyöräksi,
milloin todelliseksi rahtihevoseksi. Tästä
siis selviää ja kun otamme vielä huomioon
ne monissa kilpailuissa saavutetut ennätyk»
set, että GARANTED on todellakin pol»
kupyörien ihanne.

Herrevelociped.
De egenskaper som äro utmärkande

för denna velociped kunna sägas med
tre ord:

snabb, stabil och elegant.

Ingen velociped har så vunnit sina an»
vändares godkännande, som GARANTED
velocipeden, för sin sirlighet och lätta gång,
men framför allt för sin hållbarhet. Det är
sällsynt att en sirlig, lätt velociped tillika
är hållbar, men alla dessa goda egenska»
per har GARANTED velocipeden, varför
den också i alla de oräkneliga tacksägelse»
breven, vilka årligen tillsändas mig, kallas
än ideahvelocipeden, än en verklig frakt-
häst. Härav, men också av framgångarna
vid velocipedtävlingarna se vi att GA»
RANTED velocipeden i sanning är ett
ideal.
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Erikoisluetteio:
Kehys: kaikkein parhaasta 1 Vs" teräsput»

kesta, joka ei ole altis taipumaan, kuten on
asian laita useiden muiden pyörälajien ke»
hysten, mustaksi emaljeerattu ja kukkasilla
tai kultaviivoilla koristettu.

Laakerit: parhainta timanttiterästä, tomu»
tiiviit kaksinkertaista kellolaakerijärjestel»
mää ja mitä hienointa työtä. Tästä siis
johtuu Garanted polkupyörän kestävyys ja
kevytkulkuisuus.

Pyörät: kolmivärilakeeraus»puuvanteillaja
aluminiumivahvikkeilla, sekä venymättö»
millä kierretyillä puolilla, 28x1 3A" tai
28X1V2" kummirenkailla.

Päällyskummit: Englantilaiset Empire tai
Bades tai V.guator.

Sisäkummirenkaat: parhaat, extra prima
Bades, Moseley tai Harburg.

Ohjaustanko: aseteltava, erittäin hienoilla
selluloidi» tai nahkapäällyskädensijoilla.

Välitys: määräyksen mukaan.
Kehyksen korkeus: 22 tai 24 tuumaa.
Ketju: parasta lajia Coventry, vierinketju.

Etuhaarukka: pyöristetty ja haarukan
kruunu ja kärjet niklatut.

Likasuojat: puusta, samanvärisiksi kuin
vanteetkin lakeeratut.

Satula: prima lajia valinnan mukaan n:o
58, 59, 60 tai n:o 19.

Pumppu: selluloidiakiinnikkeineen n:0!45.
Takapyörä: parhaalla ja kestävämmällä

Rotax vapaarummulla.
Polkimet n:o 69.

Jokaiseen polkupyörään kuuluu työkalu:
laukku tarpeineen sekä soittokello.

Hinta 1 vuoden takauksella Smk 1625:—.

Käteisellä ostettaessa on hinta ainoastaan
Smk 1575:-.

Specifikation:

Ramen: är av extra prima 1 Vs" stålrör.
Den böjer sig ej så lätt, vilken ofta är fallet
med flera velocipeder av andra märken.
Den är emaljerad i elegant svart, och prydd
med blommor eller guld linier.

Alla lager: äro av bästa diamant»stäl, dub»
belt, dammtät klocklagersystem, av finaste
utförande, varav följer att Garanted veloci»
peden är stark och lättgående.

Hjulen: med trefärgig»lakering och träske»
nor, med aluminium förstärkning, och med
28x1 3/4" eller 28x1 V2" gummiringar.
Ekrarna äro vridna, och giva velocipeden
ett fint utseende, och de tänja sig icke.

Yttre ringar: original Engl. Empire Ba»
des eller TEguator.

Inre ringar: bästa, extra prima Bades,
Moseley eller Harburg.

Styrstång: ställbar, med fina selluloidi»
eller läder överdrag handtag.

Utväxling: efter val.
Ramhöjden: 22 eller 24 tum.
Kedja: bästa Coventry, rullkedja.
Framhjulsgaffel: rund förniklad gaffel»

krona och förniklade ändar.
Träckskydd: av trä, lakerade som hjulen.
Sadel: prima efter val n:r 58, 59, 60 eller

n:r 19.
Pump: av selluloid med fästen n:o 145.
Bakhjulen: med bästa och hållbaraste

Rotaxnav.
Pedaler: n:o 69.
Med varje velociped följer en väska med

tillbehör och en ringklocka.
Pris med 1 års garanti Fmk 1625:—.
Vid extra kontant är priset endast Fmk

1575:-.
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Garanted N:o 1 b.

Danuvelociped.

Samma utstyrsel som n:o 1 a. Ramhöj*
den 20 eller 22".

Pris med 1 års garanti Fmk 1,675:—.
Vid extra kontant betalning är priset

endast Fmk 1,625:—.

Naisien pyörä
Varustuksiltaan sama kuin n:o 1 a. Ke*

hyksen korkeus 20 tai 22".
Hinta vuoden takuulla Smk 1,675: —.

Käteisellä ostettaessa on hinta ainoastaan
Smk 1,625:-.

Garanted.

Tävlingsvelociped.

Speciellt tillverkad med iakttagande av
erfarenheterna vid tävlingarna.

Ramen; av extra prima 1" stålrör, 22"
hög, svart emaljerad.

Hjulen: i färg eller gult lakerade, fina
träskenor, ekrarna runda, speciahtävling*
snav utan frihjul.

Kilpailupyörä.

Erikoisesti valmistettu silmälläpitäen kil-
pailuissa saavutettuja kokemuksia.

Kehys: kaikkein parhainta I'* teräsput*
kea, 22" korkea, mustaksi emaljoitu.

Pyörät: värillisiksi tai keltaisiksi kiilloin
tetut, hienot puuvanteet, pyöreät puolat,
erikois*kilpailurummut ilman vapaavaihtoa.
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Styrstången : bräd ställbar med fint,
starkt och långt framåt lutande vinkel»
stamrör, handtagen överdragna med lä»
der.

Sadeln: special tävlingssadel.
Pedalerna: lätta tävlingspedaler med

starka och bekväma tåfästen, vilka äro
ställbara med remmar, och utmärkta vid
slutsporten.

Utväxlingen: 78" eller enligt önskan.
Yttre ringarna: Bades 28x1" eller 28X

174".
Inre ringarna: Bades extra prima.
Lagren: äro av allra bästa material och

finaste arbete, kulornas slitning möjligast
minimal, varför hjulet löper lätt.

Pump, signalklocka och verktygsväska
medföljer.

Pris Fmk 2,100:
Per kontant » 2,000:

Ohjaustanko: asetettava, leveä, vahva ja
hieno, pitkälle eteenpäin ulottuva kulma»
putki, kädensijat nahalla käärityt.

Satula: valmistettu erikoisesti kilpailijoita
varten.

Polkimet: kevyet kilpailupolkimet vah»
voin ja mukavin varvaskoukuin, jotka ovat
nahkaremmillä asetettavat ja ovat loppu»
ponnistuksessa mainiot.

Välitys: 78" tai valinnan mukaan.
Päällyskummit: Bades 28x1" tai 28 X

174".
Sisäkummit: Bades extra prima.
Laakerit: ovat kaikkein parhainta ainetta

ja hienointa työtä, kuulien hankaus mah»
dollisimman vähäinen, joten kulku on kevyt.

Pumppu, soittokello ja työkalulaukku
seuraa mukana.

Hinta Smk 2,100:
Käteisellä » 2,000;

Garanted.

Maantie* ja kilpailupyörä.
Kehys: kaikkein parhain 1" teräsputkea,

22 tai 24" korkea mustaksi lakeerattu.
Pyörät, ohjaustanko, emäputki ja polki=

met varvaskoukkuineen samat kuin edelli»
sessä. Rummut samoin tai vaihtoehtoisesti
vapaarummulla. Kummit samoin, mutta
suuruus 28x174" tai 28x172". Likasuojat
vanteiden väriset.

Pumppu, soittokello ja työkalulaukku
tarpeineen seuraa vapaasti.

Hinta Smk 1,900:
Käteisellä » 1,825:

Landsvägs* o. iävlingsvelociped.
Ramen: av extra prima 1" stålrör, 22

eller 24" hög, svart lackerad.
Hjulen, styrstången, stamröret och peda»

/erna med tåfästen äro samma som i före»
gående, naven dito eller med frihjul, rin*
garna dito, men storleken 28x1'A" eller
28x172". Träckskyddarena av trä i färg
med skenorna.

Pump, signalklocka och verktygsväska
medföljer.

Pris Fmk 1,900;
Per kontant » 1,825:
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Crecend.

Amerikkalaisia Crecend polkupyöriä.

Nämät polkupyörät ovat valmistetut par»
haimmista aineksista, suuressa amerikkalai»
sessa tehtaassa. Vaikka ovatkin hinnaltaan
halpoja, ovat ne kuitenkin erinomaisen siistiä
ja huolellista työtä, jonka tähden niitä huo»
letta voi suositella halpahintaisina mutta silti
kestävinä ja kevytkulkuisina polkupyörinä.

Miesten pyörä.

Kehys parhaasta 1" tai IVs" vedetystä
teräsputkesta sisävahvikkeilla. Kamppilaa»
keri tomutiivis kellolaakeri. Puiset hienosti
värillisiksi emaljoidut vanteet aluminium
vahvikkeilla, puiset likasuojat vanteiden
väriset. Vapaapyöräjarrurumpulla Rotax,
tai Torpedo. Ketju hyvä vierinketju. Pol»
kimet n:o 70. Päälliskummit alkuperäiset
englantilaiset 28xl3A tai 28x172. Sisären»
kaat Empire, priima. Ohjaustanko asetet»
tava. Välitys noin 80 tai valinnan mukaan.
Työkalulaukku tarpeineen. Pumppu kiin»
nikkeineen ja soittokello seuraa mukana.
Saadaan 22" tai 24" korkealla kehyksellä.

Hinta vuoden takuulla Smk 1,300:
Käteisellä ostettaessa . .

» 1,250;

Amerikanska Crecend velocipederna.

Dessa velocipeder tillverkas av bästa
material å den stora amerikanska fabriken.
Fastän billiga, äro de dock utomordent*
ligt omsorgsfullt och fint gjorda, var*
före de också kunna rekommenderas som
starka, billiga, samt för åkaren bekväma
och lätta.

Herr*velociped.

Ramen av bästa 1" eller IVs" draget
stålrör med inre förstärkningar. Vevlag*
ret dammtätt klocklager. Skenorna fint i
färgemaljerade med aluminium förstärk»
ningar, träckskydd av trä i samma färg
som skenorna. God frihjulsbromsnav Ro<
tax eller Torpedo. Kedja god rullkedja.
Pedaler n:o 70. Original engelska yttre
ringar 28xl3A eller 28x172. Inre ringar
Empire, prima. Styrstången ställbar. Utväx*
lingen omkring 80 eller efter val. En
väska med tillbehör, luftpump och ring»
klocka följer med. Fås med 22" eller 24"
ramhöj d.

Pris med 1 års garanti Fmk 1,300;
Vid kontant betalning » 1,250:
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Crecend.

Naisien pyörä.

Varustukseltaan sama kuin edellinen.
Saadaan 20 tai 22" kehyskorkeudella.

Hinta vuoden takuulla Smk 1350:
Käteisellä ostettaessa » 1300:

Dam=velociped.

Med samma utstyrsel som föregående
Erhålles med 20 eller 22" ramhöjd.

Pris med 1 års garanti Smk 1350:
Vid kontant betalning » 1300;

Ulkorenkaita. Yttre ringar,

N:o 1 Dunlop järjestelmää
juostavalla kudok»
sella.

Ajokauden takuu.
Kpl. Smk 65: —.

N;o 1 Dunlop system med
elastisk väv.

Säsongens garanti.
Per st. Fmk 65;—.
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N;o 316 Englantilais
nen Empire uiko*
rengas, Dunlop*
järjestelmää, vuo*
den takuu.
Kpl. Smk 80: —.

N;o 316 Engelsk Em*
pire yttrering, sy*
stem Dunlop, ett
års garanti.

St Fmk 80; —.

N:o 317 Englantilain.
Bates ulkorengas,
Dunlop * järjestel*
mää, vuoden ta*
kuu.
Kpl. Smk 80: -.

N:o 317 Engelsk Ba*
tes yttrering, sy*
stem Dunlop, ett
års garanti.

St. Fmk 80: —.

N:o 318 Michelin, kuuluisia ranskalaisia
ulkorenkaita, Dunlop järjestelmää
ajokauden takuu. Kpl. Smk 70;—.

N;o 18 Dania ulkorengas, Dunlop järjes»
telmää, ajokauden takuu.

Kpl. Smk 70: -.

N:o 4 TEguator. Parhaasta Moseley ku*
mista, Dunlop*järjestelmää, vuo=
den takuu. Kpl. Smk 80; —.

N;o 318 Michelin, berömda yttreringar,
Dunlop system, säsongens ga*
ranti. St. Fmk 70; -.

N;o 18 Dania yttrering, system Dunlop,
säsongens garanti.

St. Fmk 70; —.

N:o 4 TEguator. Bästa Moseley gum*
mi, system Dunlop, ett års ga*
ranti. St. Fmk 80; —.

N:o 319 Svift uiko*
rengas, Dunlop
järjestelmää.
Kpl. Smk 55: -.

N:o 5 Svift ulkoren*
gas. Continental
järjestelmää.
Kpl. Smk 60; -.

N:o 319 Svift yttre*
ring, system Dun*
lop.

St. Fmk 55: —.

N:o 5 Svift yttrering,
system Continen»
tai.

St. Fmk 60; —.
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llmaletkuja. - Luftslangar

N:o 9 Bates Extra Prima,
paras englantilainen
ilmaletku, saadaan
punaisena tai har»
maana, vuoden tu»
kuu. Kpl Smk 35:

N:o 12 Empire Extra Pri»
ma, englantilainen,
vuoden takuu.

Kpl. Smk 35; -.

N:o 13 Harborg, Extra Pri»
ma, vuoden takuu.
Kpl. Smk 35: -.

N;o 11 Moseley, vuoden
takuu.

Kpl. Smk 35: —.

N:0323 Standard, ajokau»
den takuu.

Kpl. Smk 20: —.

N:o 6 Imperial, harmaa.
Kpl. Smk 15: —.

N:o 9 Bates Extra Prima,
den bästa engelska
luftslang, enl. ön=
skan röd eller grå,
ett års garanti.

St. Fmk 35: —.

N:o 12 Empire Extra Pri»
ma, engelsk, ett års
garanti.

St. Fmk 35: —.

N;o 13 Harborg Extra Pri»
ma, ett års garanti.

St. Fmk 35; -.

N;o 11 Moseley, ett års
garanti.

St. Fmk 35: —.

N:o 323 Standard, säsongs
garanti.

St. Fmk 20: —.

N:o 6 Imperial, grå.
St. Fmk 15: —.

Tilattaessa uiko» ja sisärenkaita on kum»
min suuruus ilmoitettava.

Vid beställning av yttre* eller inreringar
skall ringens storlek angivas.

Kummin paikkaustarpeita. Gummi reparationstillbehör.
Ulkokummin paikkoja. Lappar till yttre ringar.

N:o 15 pituus 2 V2"
Kpl. Smk 3: 50.

N:o 16 pituus 4"
Kpl. Smk 4; 50.

N:o 17 pituus 5"
Kpl. Smk 6: —.

N:o 15 längd 2 V2"
St. Fmk 3: 50.

N:o 16 längd 4"
St. Fmk 4; 50.

N:o 17 längd 5"
St. Fmk 6: —.
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Ilmaletkun paikkoja. Lappar till inre ringar

N;o 20 llmaletkun paik»
koja Smk —: 40
tusina » 4: —.

N;o 20 Lappar till luft»
slangar Fmk —; 40
dussin » 4; —.

N:o 25 Reparationsgummi till luftslangar i
rullar om 10x150 cm. Fmk 25:—.

N:o 25 Ilmaletkun paikkauskummia 10X
150 cm. käärössä Smk 25;—.

N:o 286 10X10 cm. lius*
ka Smk 3: —.

N:o 26 Paikkauskangas*
ta 10x150 cm.
Smk 18: —.

N:o 286 10X10 cm. stora
lappar Fmk 3:—.

N;o 26 Reparationstyg,
10Xl5O cm. ruh
le Fmk 18: —.

N:o 287 Paikkauskangasta, 10XlO cm. lius=
ka, Smk 1: 50.

N;0287 Reparationstyg, 10x10 cm. bitar,
Fmk 1: 50.

N:o 27 Kumiliuosta
paikkaukseen.
Tinaputkissa

Stnk 1:25.

N;o 28 Morgan aWright
järjestelmän ren*
kaiden ja käden=
sijojenkiinnityk*
seen. Tinaput»
kissa Smk 2: 50.

N:o 27 Gummilösning
för lappning.
Pris per tub

Fmk 1:25.

N o 28 För fastlimman=
de av ringar och
handtag, system
Morgan&Wright
Pris per tub

Fmk 2: 50.

N.o 321 Korjausrasia, sisältää kumiliuosta,
paikkauskumia y.m. paikkaustar»
peitä, rasialta Smk 5: —.

N;o 321 Reparationsask, innehåller gummi»
lösning, lappgummi och reparati»
onstillbehör, per ask Fmk 5: —.
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Lyhtyjä. - Lyktor.

N;o 29 Asetyleenikaa*
sulyhty Solar,
paras, voimakas*
valoisin, siro ja
tukeva patentin
saanut Asetylee*
nilyhty, pitimeU
lä jolla voi lyh*
dyn kiinnittää
joko kehyksen
etuosaan tai haa*
rukkaan.

Kpl. Smk 90: -.

N;o 310 Millerin vai*
mistetta, puna=
sella ja viheriäi*
sellä sivulasilla
ja Solar poltti*
molla.

Kpl. Smk 65: —.

N:o 29 Acetylengas*
lykta Solar, den
bästa, med star=
kaste sken, den
vackraste o. star=
kaste patenterade
Acetylengaslykta,
med åtföljande
lykthållare kan
lyktan sättas an*
tingen vid främ*
re stamröret eller
vid förgaffeln.

St. Fmk 90:—,

N;o 310 Millers
fabrikation,
med röda o.
gröna sido=
glas o. med
Solar brän»
nare.

St. Fmk 65;
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N:o 368 Tarmo*
lyhty, tuke*
va ja hyvä.
Solar poltin.

Kpl. Smk 65: -.

N:o 368 Tarmo*
lyktan, stark
o. god. So=
lar brännare

St. Fmk 65: -.

N:o 30 Vesta, siisti
ja hieno, paras
naisten lyhty.

Kpl. Smk 60; —.

N:o 30 Vesta, fin*
fin, den bästa
lyktan för da*
mer.

St. Fmk 60: —.
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N;o 288 Luna, hah
pa ja hyvä
lyhty.

Kpl. Smk 45: —.

N;o 32 Minos
lyhty.

Kpl. Smk 35: —.

N:o 288 Luna, bil-
lig; och bra
lykta.

St. Fmk 45: —.

N:o 32 Minos
lykta.

St. Fmk 35:
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Lyhdyn pitimiä. Lykthåliare.

N;o 33 Lyhdyn pidin.
Kpl. Smk 6; —.

N:o 34 Sama, kiinnitetään
kehysputkeen.
Kpl. Smk 7:50.

N:o 400 Samoin, erittäin
pitkäkulmaista
emäputkea varten.
Kpl. Smk 7: 50.

N:o 34
N:o 33 Lykthållare.

St. Fmk 6; —.

N;o 34 D:o fästes kring
ramröret.

St. Fmk 7: 50.

N;o 400 D:o för velocipe*
der med vinkel»
stamrör, extra lång

St. Fmk 7: 50.

Lyhdyn laseja. Lyktglas.

N:o 35 läpim. 70 mm kpl. 3: N:o 35 diameter 70 mm st. 3:
»36 » 80 »

....
» 3:50 »36 » 80 » » 3:50

» 37 » 90 »
....

» 3: 75 »37 » 90 » » 3: 75
» 38 » 100 »

....

» 4: » 38 » 100 » »4:
» 39 » 120 »

....

» 5; » 39 » 120 » »5;
»40 » 135 »

....

» 6; 50 »40 » 135 » »6: 50
» 41 » 65 » suur.lasia » 15: »41 » 65 » » 15:
» 42 » 100 » » » 25: » 42 » 100 » »25:

Lyhdyn pohtimia. Lyktbrännare.

4543 4644 47

N o 43 prls per st. Fmk 2:
»44 » » » » 2: 50
»45 » » » » 3;
»46 » » » » 3:
» 47 till Solar .

» » » »4; 50

N;o 43 hinta kpl. Smk 2:
»44 » » » 2; 50
»45 » » » 3:' -

»46 » » » 3:
» 47 Solar lyhtyyn » » » 4: 50
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Polttimon puhdistusneula. Brännarens rengöringsnål.

N:o 48 Neula polttimon puhdistamiseen,
sisältää ryhmän hienoja teräslan=
koja, joista tarpeen mukaan tai*
vutetaan yksi sivulle.

Flinta kpl. Smk 3: 50.

N:o 48 Nål för rengöring av brännare,
består av en knippa fina ståltrå*
dar av vilka efter behov en bö*
jes till begagnande.

Pris per st. Fmk 3: 50.

Karbidia. Carbid

N;o 49 Karbidia 1 kg:n rasia.
Smk 10:

N;o 50 Karbidia '/2 kg;n rasia
Smk 6:

N;o 49 Carbib i 1 kg. burk.
Fmk 10:

N:o 50 Carbid i Va kg. burk.
Fmk 6:

Merkinanto-sireeni. Signal-siren

N;o 324 Fastsättes vid styrstån=
gen, tryckande på knap*
pen fås från sirenen ett
utmärkt, långt hörande
ljud.

Fmk 35: -.

N;o 324 Kiinnitetään ohjaustan*
koon, painamalla nap=
pulaa syntyy sireenissä
omituinen, kauaksi kuu*
luva ääni.

Smk 35; —.
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Merkinantotorvia. - Signalhorn.

N:o 55 Kuuluvalla
äänellä.

Smk 35: —.

N:o 55 Med hörbart
ljud.

Fmk 35: —.

N:o 326 Torvipallo n:o 1 kpl. Smk 4: —.

N:o 327 Torvipallo n:o 2 » » 5: —.

N:o 326 Hornboll mo 1 st. Fmk 4: —,
N;o 327 Hornboll mo 2 » » 5;» 5:

Merkinantokelloja. Signalklockor.

N:o 52 Suomen vaakunalla
Smk 10;

N:o 53 Nikkelöity.
Smk 8: —,

N:o 54 Nikkelöity.
Smk 6: —,

N:o 52 Med Finlands vapen.
Fmk 10; —.

N:o 53 Förnicklad.
Fmk 8: —.

N:o 54 Förnicklad.
Fmk 6: —.

Satuloita. - Sadlar
N:o 58 Kuvan mukai*

nen, moottori*
satulan malli*
nen, lakeera*
tuilla pontimil*
la, ruskea, hy*
vin joustava.

Smk 100: —.

N;o 58 Enligt bilden,
motor sadels
modell med la*
kerade fjädrar,
brun, bra fjäd*
rande.

Fmk 100; —.

N:o 59 Enligt bilden,
elegant brun,
förnickl. men
ej med spiral*
fjädrar.

Fmk 100:—.

N;o 59 Kuvan mukai*
nen, hien. rus*
kea, nikkelöid.
vaan ei kierre*
pontimilla.
Smk. 100; —.



Polkupyöräliike A. LEHMUSLUOTO Velocipedaffär

N:o 60 Flienon ruskea,
nikkelöid. pon*
timilla.

Smk 75: -.

N:o 60 Elegant brun,
med förnickla»
de fjädrar.

Fmk 75: —.

N:o 22 Ruskea satula, samanlainen kuin
n;o 60, mutta halvempi, nikkel.
pontimilla. Smk 70: —.

N:o 289 Naisille, nikkelöidyillä pontimilla.
Smk 70: —.

N:o 22 Brun sadel, likadan som n:o 60,
men billigare, med förnicklade
fjädrar. Fmk 70: —.

N:o 289 För damer, med förnickl. fjädrar.
Fmk 70: —.

N;o 19 Kilpailupyörän

P
Smk 75: -.

N:o 19 Kapplöpnings»

pmk 75.

N:o 23 Satulaponti»
mia, nikkel.
kuvan mu»
kaan ryhm.

N:o 23 Sadelfjäder,
förnicklad,
enligt bil=
den kompi.

N;o 24 Sadelfjäder, för*
nicklad, enligtbil»
den. Fmk 20:—.

N:o 61 Sadelfjäder, enligt
bilden.

Fmk 15:—.
N;o 62 Spiralfjäder, en*

ligt bilden.
Fmk 5:-.

N:o 24 Satulaponnin nik*
kel. kuvan mukai»
nen. Smk 20: —.

N;o 61 Satulaponnin, ku*
van mukainen.

Smk 15; —.

N:o 62 Kierreponnin, ku*
van mukainen.

Smk 5: —.

N:o 61

N:o 62 N:o 24

N:o 328 Huopainen satulapeite. Smk 10;—, N:o 328 Sadeltäcke av filt. Fmk 10;
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Laukkuja. Väskor.

N:o 63 N:o 31

N:o 63 työkaluille, ruskea . . . Smk 30:
» 64 » ruskea, saksal. » 25:
» 65 » naisten pyör. » 30:
» 66 » ruskea, saksal. » 25;
» 31 matkatavaroille, ruskea,

begamoidia
. .

» 75;

Selkäsäkkiä tavaran kuljetusta varten, kat=
so sivu 34.

N:o 63 för verktyg, brun . . . Fmk 30:
» 64 » » brun, tysk » 25;
» 65 » » damvelocip. » 30;
» 66 » » brun, tysk » 25:
» 31 för researtiklar, brun,

begamoid. » 75:

Ryggsäckar för transport av varor, se
sidan 34.

Poikimia. Pedaler.

N:o 69 N:o 71

N:o 69 alkup. engl. pitkällä
kummilla .

. Smk 50;
» 70 engl. mallia » 40:
» 71 kummilla » 25:

N;o 69 original engelska med
långa gummin Fmk 50;

» 70 engelsk modell .... » 40;
» 71 med gummi » 25:



Polkupyöräliike - A. LEHMUSLUOTO - Velocipedaffär

N;o 369 Luxus polki*
met, kuvan
mukainen.

Smk 40; -

N:o 369 Luxus peda*
ler, enligt bil*
den.

Fmk 40;

Poikimia toimitetaan V 2 tai 9/ie" paksuilla
akselinpäillä.

Pedaler levereras med */2 eller 9/ie" diam,
akselhuvuden.

Polkimen kummeja ja osia. Pedalgummi och delar.

N;o 3 Kuvanmukainen.
Kpl. Smk 6:

N:o 73 Kuvanmukainen.
Kpl. Smk 3:

N;o 3 Enligt bilden.
St. Fmk 6:

N:o 73 Enligt bilden.
St. Fmk 3: -

N:o 74 Enligt bilden.

N;o 371 Plåt med^skruvar
St Fmk 3: “

N:o 74 Kuvanmukainen.

N:o 371 Levy ruuveineen

Kpl. Smk 3: -

N:o 166 Akseli Smk 7:
» 373 Laakeri yksinään .

.
» 3:

» 374 Laatta » . .

» —;75
» 375 Mutteri » .

.

» 1:
» 376 Polkimen hattu ...

» 3; -

N:o 166 Axel Fmk 7:
» 373 Konus allena ....

» 3:
» 374 Brickan »

....

» —.75
» 375 Mutter »

....
» 1: —

» 376 Pedahkapsler ....
» 3: -
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Kamppeja. Vevar.

N:o 377 Kammin jatkoja korjausta varten.
Kpl. Smk 13: -

N;o 377 Vevskarvar för reparation.
St. Fmk 13: -

N;o 82 Kamppikiiloja, nikl.
8.5 mm. Smk 4: 50

N:o 83 Kamppikiiloja, nikl.
9.5 mm. Smk 4: 50

N:o 84 Kamppikiiloja, nikl.
10.5 mm. Smk 4: 50

N:o 82 Vevkilar, förnicklade
8.5 mm. Fmk 4: 50

N:o 83 Vevkilar, förnicklade
9.5 mm. Fmk 4: 50

N:o 84 Vevkilar, förnicklade
10.5 mm. Fmk 4: 50

Tavarankannattimia. Pakethåilare.
N:o 378 Enligt bilden,

hållbar o. prak»
tisk. Fmk 24;

N:o 379 Enligt bilden,
utan remmar,
bestående kva»
litet. Fmk 12:—

N:o 378 Kuv. mukainen
tukeva ja käyt.
Kpl. Smk 24:-

N:o 379 Kuv. mukainen
ilman hihnoja,
kestävämp. lajia
Kpl. Smk 12: -

Polkupyörälukkoja. Velocipedlås.

N:o 89 Utan ked, att fästa
väven vid bakre
gaveln.

St. Fmk 7;

N:o 90 För ked.
St. Fmk 4: 50

N:o 92 Kedja till lås.
St. Fmk 3:50

N:o 89 Ilman vitjaa, kam»
pin ja takahaaru»
kan yhteen kytke»
mistä varten.

Kpl. Smk 7: -

N:o 90 Vitjaa varten.
Kpl. Smk 4; 50

N:o 92 Lukko ketjua.
Kpl. Smk 3; 50

N:o 89
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N:o 293 Lukko takapyö«
rän ja haarukan
yhteenkytkemis=
tä varten, ilman
vitjaa.

Kpl. Smk 12:

N;o 295 Lås till att fästa
bakhjulet vid gaf*
feln, utan kedja.

St. Fmk 12;

Ruuviavaimia. Skruvnycklar.

N;o

N:o 95

N:o 93 Nikkelöity, luja jako*
avain, merkki A—l. . Smk 12;

» 94 John Bull, niklattu .
.

» 18:
» 95 Käy tänn. avain, valettu » 5: —

N;o 93 Förnicklad, stark skift»
nyckel, märke A—l . Fmk 12:

» 94 John Bull, förnicklad » 18:
» 95 Prakt, nyckel, gjuten » 5:

Venttiilejä ja osia. - Ventiler och delar.

N:o 96 Dunlop kpl. Smk 8:
» 98 Hattu N:oon 96 » » 1:50
» 100 Venttiilikummia, mtri » 5:

(Saadaan vähemmissäkin erissä).

N:o 96 Dunlop st. Fmk 8:
» 98 Ventilhatt tili 96 » » 1:50
* 100 Ventilgummi, per mtr » 5;

(Erhålles även i mindre stycken).
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Öljykannuja ja öljyjä. Oljekannor och oljor.

N:o 104

N:o 104 Kanna för velocipeder Fmk 6:
» 105 » » » » 3:50
» 106 » » symaskiner » 3:
» 107 » av messing . .

» 6:
» 108 Garanted olja för velo<

cipeder o. symaskiner » 3:
» 109 Lagerfett, per tub . .

» 6:
» 294 Vaselin iVa kg. burk » 7: 50
» 295 » i ask » 2:

N;o 104 Kannu polkupyöriin Smk 6:
» 105 » » »3:50
» 106 » ompelukoneihin » 3:
» 107 » messingistä ... »6;
» 108 Garanted öljyä polku:

pyör. ja ompelukon. » 3;
» 109 Laakerirasvaa, tuubilta » 6:
» 294 Vaseliinia, Va kg. purk. » 7: 50
» 295 » rasiassa .

. »2:

Housunhakoja. - Byxfästen

N:o 111

N:o 110

N;o 110 Med rulle, förnickl., par Fmk 1: 50
» 111 Mignon, » » » 1:
» 112 Ideal, förnicklad, bästa

kvalitet, klämmes fast
meden fjäder, faller ej » 2:25

N;o 110 Rullalla, nikl., parilta Smk 1; 50
» 111 Mignon, nikl, » » 1:
» 112 Ideal, nikl., hyvin hyvä

laatu, puristetaan kiin*
ni erityis, laitt, ei putoa » 2; 25
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N:o 331 Diirkop housunhaat, pari Smk 1:25
» 332 Säären ympäri kiertyvä

housunhaka, samallakäy*
tännöllinen pyörälukko » 1:

N:o 331

N;o 331 Diirkop byxfästen, par Fmk 1;25
» 332 Byxfästen, fästas kring

fotleden, med samma
ett praktisk velocipedlås » 1:

Likasuojia. Träckskyddare

N:o 119

N:o 120

N:o 121

N:o 113 Puusta, kiillotettu, taka
pyörään ilm. pitim. kpl. Smk 10:

» 114 Sama etupyörään, kpl. » 6:—
» 115 Sama naisten takapyö*

rään, reijillä hameen*
suoj. varten, kpl.

...

» 16;—
» 116 Sama, monivär., takap. » 10;
» 117 Sama etupyörään, kpl. » 6;—
» 118 Sama, naisten takapyö*

rään, reijillä, kpl. ...

» 16:—
» 119 Teräslevystä, mustaksi

lakeerattu, takapyörään » 8:
» 120 Sama etupyörään, kpl. » s:
» 121 Likasuojan kannattamia

nikl., kpl » 4:—
» 122 Kiinnityskoukku etu*

pyörän likasuojukseen » 2:50

N:o 113 Av trä, lackerade, för
bakhjulet utan stag, st. Fmk 10:

» 114 D:o för framhjulet, st. » 6:—
» 115 D:o för bakhjulet i

damvelociped med hål
för skyddsnät, st. . .

» 16:
» 116 D:o med flere färger,

för bakhjulet, st. .. .
» 10:

» 117 D:o för framhjulet, st. » 6: —

» 118 D:o för damvelociped
med hål, st » 16:

» 119 Av stålplåt, svart lac*
kerad, för bakhjulet, st. » 8: —

» 120 D:o för framhjulet, st. » 5:
» 121 Träckskyddstag, för*

nicklad, st » 4:
» 122 Fästekrok för fram=

hjulsträckskydd, st. .
» 2:50
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Ketjusuojuksia. - Kedjeskyddare.

N:o 123 Celluloidista
kiinnikkein . Smk 60:—

» 124 Sama, halv.
kuv. mukaan » 40:—

» 333 Ketjunsuojus
miesten pyör. » 25:

N:o 123 Av celluloid
med fästen . Fmk 60:—

» 124 D:o billigare
enligt bilden » 40;—

» 333 Kedjeskydd.
för herrvelocip. » 25:

Hameen suojusverkkoja. Skyddsnät

N;o 125 Erittäin hieno, parilta Smk 18:
» 380 Flameensuojusverkko,

kuv. mukainen, parilta » 12:
» 127 Verkonkiinnityskolmi»

oita, parilta » 3:
Hameensuojusverkkoja tilatessa on ilmob

tettava mitä väriä halutaan.

N;o 125 Fimfint, per par . .
. Fmk 18:

» 380 Skyddsnät, enligt bib
den, per par » 12:

» 127 Trianglar, att fästa
skyddsnät med, par » 3:

Vid beställning av skyddsnät skall angi»
vas vilken färg önskas.

Ohjaustankoja. - Styrstång.

N:o 132

N:o 129
N;o 128 Asetett., laajennuskiris»

tim., ilman kädensijoja Smk 50;—
» 129 Sama, kulm. emäputk. » 60;—
» 381 Ohjaust. ilman emäputk. » 35:
» 130 Emäputki » 20;—
» 132 Sama, kulmainen .... » 30;—
» 133 Ohjaustang. laajennusk. » 7:50

N:o 128 Ställbar, med expander
utan handtag Fmk 50:—

» 129 D;o stamröret i vinkel » 60:—
» 381 Styrstång utan stamrör » 35.-
» 130 Stamrör » 20;—
» 132 D:o med vinkel .... » 30:—
» 133 Expander till styrstång » 7.-50
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Kädensijoja. Handtag.

Nro 134

Nro 141

N:o 134 Selluloidia 7/s"
hyvin hieno .

. Parilta Smk 8:
» 135 Sama 7/s" putk. » » 6:
» 139 Sama 7/8" putk. » » 5:
» 141 Nahkainen, nik»

keli heloilla 7/s" » » 6:50
» 142 Nahkainen, pui=

silla päillä 7/8" » » 5:

N:o 134 av celluloid för 7/s"
rör, fin=fint ....Par Fmk 8;

» 135 D:o för Vs" rör .
» » 6:

»139 D:o för 7/s" rör .

» » 5:
» 141 Av läder med nic«

kelbeslag 7/s" rör » »6:50
» 142 Av läder med hu<

den av trä, 7/s" rör » » 5:

Pumppuja. - Pumpar.

N:o 146

N:o 145

N:o 335

N:o 144 Jalkapumppu, niklattu Smk 18:
» 145 Sellul., hieno 12" pitkä » 25:
» 146 Sama » 18:
» 335 Nikkelöity, 9 tuumaa

pitkä metallipumppu .
» 10;

» 147 Sama 12" pitkä ....
» 15;

» 148 Sama 15" pitkä ....

» 18:

N:o 144 Fotpump, förnicklad . Fmk 18:
» 145 Celluloid, fin, 12" lång » 25:
» 146 D;o » 18:-
» 335 Förnicklad metallpump

9 tum lång » 10;
» 147 D;o 12" lång » 15:-
» 148 D:o 15" lång » 18:
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Pumpunpitimiä. Pumpfästen.

N:o 149 Parilta .
. . Smk 4;

» 322 Hien. laatu » 5:
N:o 149 Per par . . Fmk 4;

» 322 Finare kval. » 5:

Pumpun letkuja ja imukkeita. Pumpslangar och nipplar.

N:o 150 Letkua, kangas sisus=
teella, erityisen lujaa,
metriltä Smk 15:

N:o 325 Valmis letku, kangas
päällys, kpl » 5:

N:o 151 Letkua, teräspontim.
4" pitkä, imukkeella
varustettu, kpl.

...
» 6:

N:o 153 Imuke, kpl » 1:
N:o 154 Pumpun tiivist., kpl. » L

N:o 150 Slang med tyg foder,
mycket starkt, per
meter Fmk 15:

N:o 325 Färdig slang med tyg
överdrag, per st. . .

» 5:
N:o 151 Slang med stålspiral

och med nipplar 4';
lång, per st » 6:

N;o 153 Nipplar, per st. .. .
» 1:

N;o 154 Pumppackning
...

» 1:

Ketjuja. - Kedjor.

N;o 155

N:o 155 Eng. Coventry rulla»
ketjuja, kaikkia suu»
ruuksia, kpl Smk 50:—

N:o 156 Rullaketjuja, kpl. . .

» 30;—

N:o 155 Eng. Coventry rull»
ked, alla storlekar,
per st Fmk 50:

N:o 156 Rullkedjor, per st. .
» 30;

Ketjunkiristimiä. Kedsträckare.

N;o 158 Parilta Smk 4 N:o 158 Per par Fmk 4:
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Vapaapyörärumpuja ja osia. Frihjulsnavar och delar

N:o 159 Rotax, paras va*
paarumpu.

Kpl. Smk 150:

N:o 160 New Departure.
Kpl. Smk 130:

N:o 161 Mikado. I
Kpl. Smk 130: I

N;o 162 Torpedo.
Kpl. Smk 140:

N:o 163 Rotax etupyörän i
rumpu 32 tai 36 |
reijällä. *
Kpl. Smk 35;

I
Varaosia ROTAX

vapaarumpuun.

Merkki A kpl. Smk 70:
» B » » 30: —,
» C » » 30:
» D » » 35:
» E » » 7; 50
» F » » 10:
» G » » 15:
» F 1 » » 5:
» J » » 9:
» K » » 7:
» L » » 35:
» M » » 6:
» N » » 3:
» P » » 7: 50
» Q » » 6: 50
» R » » 1:50
» S » »15:
» T » » 3; 50
» U » » 1:
» V » »2:
» W » » 1:

N:o 159 Rotex, särdeles
god.
St. Fmk 150:-

N:o 160 New Departure.
St. Fmk 130:

N:o 161 Mikado.
St. Fmk 130:

N:o 162 Torpedo.
St. Fmk 140:

N:o 163 Rotax framhjuls*
nav med 32 eller
36 hål.
St. Fmk 35:

Reservdelar till ROTAX
frinav.

Märket A per st Fmk 70:—
» B » » 30;—
» C » » 30:—
» D » » 35:
» E » » 7:50
» F » » 10:
» G » » 15:—
» H » » s:
» J » » 9:—
» K » » 7;—
» L » » 35:
» M » » 6;—
» N » » 3:—
» P » » 7:50
» » » 6:50
» R » » 1:50
» S » » 15:—
» T » » 3:50
» U » » 1:
» V » » 2: —

1 » W » » 1:
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Varaosia New Departure vapaarumpuun. - Reservdelar till New Departure frinav.

N:o A 31 kpl. 60;
» A 321 »3a 30;
» A33 » 20;
» A34 » 10; -
» A35 » 10;
» A36 » 20: -
» A 37 » 7:50
» A 38 » H25:-
» A 39 »1115:-
» A4O » 35: -
» A4l » 4:
» A42 » 6:
» A43 » 15:
» A45 » 6:
» A45 » 15: -
» A46 » 6;
» A47 » 6:50
» A 28 » 1:
» A 49 » 1:
» A 50 » 1:50

N:o A 31 st. 60:
» A 32 » 30:
» A 33 » 20:
» A34 » 10;
» A 35 » 10;
» A 36 » 20:
» A 37 » 7: 50
» A 38 » 25:
» A 39 » 15:
» A 40 » 35:
» A4l » 4:
» A42 » 6;
» A43 » 15:
» A44 » 6;
» A45 » 15:
» A46 » 6:
» A47 » 6: 50
» A4B » 1:
» A49 » 1:
» A 50 » 1: 50

Akseleita (sorvattuja ja kierteisiä). Axlar (svarvade och gängade).

N:o 164 Med konus och muttrar
till framhjulet, per st. Fmk 10;

» 165 D:o till bakhjulet, st. » 25:
» 166 D:o till pedaler ....

» 7:—
» 167 D:o till vevlagret utan

konus, st. ...Fmk 12:— 25:

N:o 164 Kartioineen ja mutte=
reineen etupyörään kpl. Smk 10:

» 165 Samoin takapyörään . .
» 25:

» 166 Samoin polkim » 7:—
» 167 Samoin keskiöön ilman

kartioita, kpl . . Smk 12:— 25:

Kuulakuppeja. Kulskålar.

N:o 168 Suuruuden mukaan.
Kpl. Smk 10:- 35:-

N;o 168 Enligt storleken.
St. Fmk 10:- 35;-
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Kuulia. Kulor.

N;o 169 170 171 172 173 174 175 176 177 N;o
Vs 5/32 3/l7 7/32 '/4 9/32 5 /16 3/s 7/l6

Kpl. —;10 —: 13 —:l5 -:18 -:20 -:25 -;40 -:50 —.75 St.
Tus. 1: 1:30 1:50 1:80 2:- 2:50 4:— s: 7:50 Duss.

Matkamittari. Vägmätare.

N:o 178 Matkamittari, engl.
Kpl. Smk 40:

N;o 311 Sama, saksalainen.
Kpl. Smk 35; -

N:o 178 Vägmätare, engelsk.
St. Fmk 40:

N:o 311 D;o, tysk.
St. Fmk 35:

N:o 178

Vanteita. Skenor.

N;o 179 Alkuperäinen Kundtz,
puunvär. tai värillisenä,
alum. vahvikk. 28xl3A
—

5/s" 36 puolan reijillä Smk 90:—
N:o 180 Sama, ruots. valmistetta

56 puolan reijällä, kpl. » 65:
N;o 181 Sama, saksal. valmist,

36 puolan reijällä, kpl. » 50:—
N:o 296 Sama ilman alum. vahv. » 42:
N:o 182 Teräksestä, must. lakeer.

Continental 28xl3/4" » 40:—
N:o 183 Sama, Dunlop 28 X13A » 42;

N:o 179 Original Kundtz med
ränder eller lakerad,
alumin. 28xl 3/4— 5/s"
med 36 hål, per st. . . Fmk 90.

N:o 180 D:o svensk tillverkning
med 36 hål, per st. . . Fmk 65;

N:o 181 D:o, tysk tillverkning
med 36 hål » 50:—

N:o 296 D:o, utan aluminium » 42:
N:o 182 Av stål, svart lackerad,

Continental 28 X1 3/4" » 40;—
N:o 183 D:o, Dunlop 28xl 3/4" » 42:
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Vannenauhaa. Skenband.

N;o 184 Pyöreitä kpl. Smk 3: N:o 184 Runda st. Fmk 3:

Puolia. Ekrar.

N:o 185 Molemmista päistä vah=
vistettu, pitkillä mutte-*
reillä Smk —:5O

N:o 186 Samoja, kierretyt, kpl. » 2:
» 187 Puolamutt.laattoja 100kpl.» 1:05
» 188 Sama, teräsvanteille» » » 1:05

N:o 185 Med förstärkning i båda
ändar, med långa nipp»
lar Fmk —:5O

N:o 186 D:o, vridna, st » 2:
» 187 Nippel brickor, 100 st. » 1:05
» 188 D;o för stålskenor » » » 1:05

Puolan mutteriavaimia. Ekerspännare

N;o 382 Nikkel.,kuv.
mukainen.

Smk 10;

N:o 383 Nikkel.,kuv.
mukainen.

Smk 6:

N:o 382 Förnicklade,
enligt bilden
Fmk 10: -

N:o 383 Förnicklade,
enligt bilden

Fmk 6:

N:o 382 N:o 383

Ketjurattaita. Kedjehjul

N:o 189 Takapyörään, kierteisiä
ja niklattuja, kpl. .

.
. Smk 15:—

» 190 Niklattuja, 52 hammasta » 65:
» 191 » 60 » » 70;—

N:o 189 Till bakhjulet, gängad
och förnicklad, per st. Fmk 15:—

» 190 Förnicklad, m. 52 kugg. » 65;
» 191 » » 60 » » 70:—

Haarukoita. Gafflar.

N:o 192 Etupyörän haarukka Smk 60:
» 194 Teräsputkea, kaikkia

suuruuksia, mtriltä .
» 25:

N:o 192 Framhjuls gaffel, st. Fmk 60:
» 194 Stålrör, alla dimensi»

oner, per meter ... » 25:
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Selkäsäkkiä. - Ryggsäckar

N:o 260 N;o 259

N;o 258 Selkäsäkki imeytetystä kankaasta
kumivuorilla ja leveillä nahkahih*
noilla, ulkos ja sisätaskuilla. Itse
sulkeutuva, metsästäjille erittäin
käytännöllinen, kpl. Smk 115:

N:o 259 Selkäsäkki imeytetystä kankaasta
sisä* ja ulkotaskulla, kangas hih*
noineen sekä vedenpitävällä kan*
gas vuorilla, kpl. . . Smk 77:

N:o 260 Sama, ilman vuoria .

» 65:
» 261 Sama, koululaisille .

» 38:
» 340 Sama » » 34:

N:o 258 Ryggsäck av impregnerat tyg med
gummi foder, inner* och ytterficka
med breda leder remmar, själv
tillslutande, utomordentligt bra
för jägare, per st. Fmk 115:

N:o 259 Ryggsäck av impregnerat tyg med
inner* och ytterficka, med tyg=
remmar, samt impregnerat foder.

St. Fmk 77: -
N:o 260 D:o utan foder, pr st. Fmk 65:

» 261 D:o för skolbarn » » 38:
» 340 D:o » » » » 34:

Potkukelkkoja, maalattuja. Sparkstöttingar, målade

N:o 306 Pitkillä prima teräs»
jalaksilla, aikuisille . Smk 100:

» 307 Samoin, naisille ... » 80:
» 308 Lapsille Smk 45: 60:—
» 314 Potkukelkan Kokkia, teräslevystä

nahkahihnoineen . . Smk 12:—
» 315 Sama, asett. avaimeen » 12:—
» 305 Patentti jalusta, kiinnitetään pot=

kukelkan jalukseen,kevyt jakäy*
tännöllinen Smk 10;

N;o 306 Med långa prima ståU
medar, för vuxna . . Fmk 100:

» 307 D:o för damer .... » 80;
» 308 D:o för barn . . Smk 45: 60;—
» 314 Isbråddar av stål med

läderremmar, per st. Fmk 12:—
» 315 D:o med nyckel, ställbar » 12:—
» 305 Patent fothållare, fastsättes i spark*

stöttingens mede, lätt och praktisk
Fmk 10;
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Lakeerausvärejä.

N:o 195 Mustaa, ilmassa kuiv.
rasialta Smk 4:

N:o 196 Sama, punasta
rasialta Smk 4;

N:o 384 Viheriäistä
rasialta Smk 4;

N:o 385 Kiillotusvärnissaa, van*
teid. y. m. kiillot,
rasialta Smk 4:

Lakerfärger.

N:o 195 Svart, lufttorkande
burk Fmk 4:

N:o 196 Röd, d:o
burk Fmk 4:

N:o 384 Grön d:o
burk Fmk 4:

N:o 385 Lakeringsfärnissa för
skenor m. m.
burk Fmk 4:

Ruuveja.
N;o 197 Ketjuihin kpl. 1:

» 198 Nimilevyyn » —:75
» 199 Poikimiin » —:75
» 200 Ketjuratt. » 1:-
» 201 Likasuojiin » 1;
» 202 Satulakann. » 3:
» 203 Likas. 1 V2" pitk. 1:50

Skruvar.
N;o 197 Till kedja st. 1: —

» 198 » namnplåt » —;75
» 199 » pedal » —:75
» 200 » kedjehjul » 1:
» 201 » träckskydd »1:
» 202 » sadelmuffen » 3:
» 203 » träcksk. l'/2"lång 1:50

N:o 386 Tauber ketju*
rat. Smk 1:

» 387 Likasuojus.
1” Smk 1:-

» 388 Mutteri >/s" läv.
Smk 1:

» 389 » 3 h6
" läv.

Smk 1:
» 390 » 1/4'’ läv.

Smk 1:
» 391 » s/, 6” läv.

Smk 1:50
» 392 » 3/s" läv.

Smk 1:50
» 393 » 1/2" läv.

Smk 2:

202 200 386 199 200 387 203 N:o 386 Tauber kedje*
hjul Fmk 1:

» 387 Träckskydd 1”
lång Fmk 1:

» 388 Mutter Vs" hål
Fmk 1:

» 389 » 3/,6
” hål

Fmk 1:
» 390 » 1/4" hål

Fmk 1:
» 391 » 5/, 6” hål

Fmk 1:50
» 392 » 3/8" hål

Fmk 1:50
» 393 » 1/2" hål

Fmk 2:—
Pyydettäessä kierret. muttereihin tarpeenmuk. kierre.

N:o 394 Laatta Vs" läv kpl. Smk —:5O
» 395 » 1/4" » .

.
. .

» » —:5O
» 396 » 5/ ie” »

.
...

» » —:75
» 397 » 3 ls" » » —;5O
» 398 » 1/2” »

....
» » —:75

Muttrarna gängas på begäran, enligt behov.
N:o 394 Bricka med '/s" hål, . . st. Fmk —: 50
» 395 » » 1/4” »

. . » » :50
» 396 » » 5/i 6' ’ » . . » » —: 75
» 397 » » 3 /g" »

.
. » » — : 5O

» 398 » » V2" »
. .

» » —: 75

N:o 219 Ruuvimeisseli kpl. Smk 2:50
» 220 Kokon, teräksestä . . . . » » 2:

N;o 219 Skruvmejsel st. Fmk 2: 50
» 220 » av stäl ...» »2:

st. Fmk 2: 50
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Todistuksia Intyg

Vaikka GARANTED polkupyörällä onkin saavu»
tettu eri osissa maatamme erinomaisen hyviä ennä»
tyksiä, jotka kaikki eivät ole tulleet tietoonikaan,
en kuitenkaan ole tilaisuudessa tilanpuutteen vuok-
si julkaisemaan edes kaikkia hallussani olevia
GARANTED polkupyörällä saavutettuja tuloksia,
mutta näistä muutamistakin todisteista selviää, että
GARANTED polkupyörä on todellakin kevyt kul»
kemaan.

Todistaen täten, että polkupyöräkilpailuissa Kar<
jalla heinäkuun 13 p, 1913 voitettiin ensimäiset 3
palkintoa Garanted polkupyörällä.

Karjalla syysk. 6 p. 1913,
Aug. Vikgren.
Palkintotuomari.

Että Ulvilan pitäjän Paluksen kylässä heinäkuun
3 p. 1913 pidetyissä polkupyöräkilpailuissa 3 km.
matkalla ajoivat l:sen palkinnon saaja M. Paavola
ja 3:nen palkinnon saaja O. Kiilo Garanted polku»
pyörällä, todistan

Paluksclla 15 p. syysk. 1913.
T. Reinikainen.

Palkintotuomari.

Virkkalan työväenyhdistyksen toimeenpanimissa
polkupyöräkilpailuissa elokuun 10 p. 1913 10 km.
matkalla ajoivat kolmen ensimäisen palkinnon saa»
jät Garanted polkupyörällä, mikä todistetaan

Lohjalla syysk. 28 p. 1913.
Hj. Siren.

Palkintotuomari.

Saan täten todistaa, että Kersantti K. Alen on otta»
nut osaa V.» ja U»seura »Terävän» piirikunnallisissa
kilpailuissa heinäk. 27 p. 1924 20 km. maantiepyö»
räilyyn saaden toisen palkinnon ajalla 39,43,5 min.
ajaen pyörällä Garanted N:o 1. Ensipalkinnon saa.
ja käytti aikaa 39,43 ja kolmannen 39,46 minuuttia.

Uudellakirkolla elok. 15 p. 1924.

Viljo Wennholm.
Puheenjohtaja.

Fastän med GARANTED velocipeden vunnits,
vid de otaliga velocipedtävlingarna, i värt lands
olika delar, utomordentliga resultat, vilka alla jag
icke ens fått kännedom om, är jag dock ej i till»
fälle, till följd av brist på utrymme, att publicera
ens alla de mig tillsända, med GARANTED velo»
cipeden vunna resultaten, men redan av dessa få
bevis framgår att GARANTED velocipeden verkli»
gen är lättlöpande.

Intygar härmed att vid velocipedtävlingen i Karis
den 13 juli 1913 vunnos de 3 första prisen med
Garanted velocipeden.

Karis den 6 sept. 1913.
Aug. Vikgren.

Prisdomare.

Att vid velocipedtävlingen uti Ulvila socken
Palus by den 3 juli 1913 pä 3 km. vinnarena av
l:sta priset M. Paavola och av 3:dje O. Kiilo
deltogo med Garanted velocipeder, intygas här»
med

Palus den 15 sept. 1913.
T. Reinikainen.

Prisdomare.

Vid av Virkby arbetarförening föranstaltad velo»
cipedtävling å 10 km. sträcka den 10 aug. 1913
tävlade vinnarne av de 3 första prisen med Garan»
ted velocipeder, vilket intygas

Lojo den 28 sept. 1913.
Hj. Siren.
Prisdomare.

Intygar härmed, att sergeanten K. Alen deltagit
i G.» & Wöreningen »Teräväs» distriktstävlingar
den 27 juli 1924, erövrande i landsvägsloppet å 20
km. med Garanted cykel N:o 1 andra pris med
tiden 39,43,5 min. Första pristagarens tid var 39,43
min. och tredje pristagarens 39,46 min.

Nykyrka den 15 aug. 1924.

Viljo Wennholm.
Ordf.
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Suosituksia Rekommendationer

joita GARANTED polkupyörän ostajat, kiitollisina
siitä, että ovat saaneet kunnollisen polkupyörän,
ovat minulle runsaasti lähettäneet. Niistä otan
ainoastaan muutamia tähän.

Herra A. Lehmusluoto, Lohja,
Hyvin tyytyväisenä kymmenkunta vuotta sitten

Teiltä ostamaani Garanted pöyrään vaih»
dolla, joka vieläkin on täydessä kunnossa

Kerava 17. 4. 1923.
E. F. Rautelin.

Asemapäällikkö.

Herra A. Lehmuskoski, Lohja.
Täällä on käytännössä 2 kpl edellämainit»

tuja Garanted pyöriä ollut noin 10 vuotta ajetta»
vana. Nämä pyörät ovat vielä käyttökelpoisia ilman
korjauksia, paitsi viime kesänä on ostettu uudet
renkaat.

Edvin Honkanen.
Saarijärvi, Lannevesi.

Helsingissä 10. 11. 23.
Herra A. Lehmusluoto, Lohja.

Keveydessä ei löydä Garanted pyörän
vertaista, Samalla on myös kestävä, jolla on ajettu
3 vuotena 400—500 km viikossa. Pyörä on 10 kesää
ollut käytännössä, joten olen siihen ollut erittäin
tyytyväinen.

J. Tainio.

Valkjärvi 29.1. 1924.
Herra A. Lehmusluoto, Lohja.

Olen ajanut useita vuosia Teiltä ostetulla Garan»
ted pyörällä ja huomannut sen parhaaksi kaupoista
löytyvistä pyöristä.

Vihtori Martikainen.
Hampaala.

Helsingin pitäjä 17. 4. 1923.
Herra A. Lehmusluoto, Lohja.

samalla mainitsen, että ostin Teiltä v.
1914 Garanted pyörän ja olen ollut siihen hyvin
tyytyväinen. Kun nyt aijon ostaa uuden, niin pyy»
dän hintatietoa ensin Teiltä.

R. Simolin.
Mylläri.

som rikligen mig tillsänts av dem som köpt GA-
RANTED velocipeder och äro tacksamma däröver
att de erhållit duglig maskin. Av dessa intager jag
här endast några.

Herr A. Lehmusluoto, Lojo.
Synnerligen nöjd med den Garanted velociped

med treutväxlingsnav, som jag för ett tiotal år se»
dan inköpte av Eder och vilken alltfortfarande är
i fullgott skick

Kervo 17. 4. 1923. E. F. Rautelin.
Stationsinspektor.

Herr A. Lehmusluoto, Lojo.
I dagligt bruk användes här ännu 2 st,

av ovannämnda Garanted velocipeder med vilka
cyklats under cirka 10 år. Dessa velocipeder äro
ännu fullt användbara utan remonter med undan»
tag av gummiringarna, vilka senaste sommar utbyt»
tes mot nya.

Edvin Honkanen.
Saarijärvi.

Helsingfors 11. 10. 1923.
Herr A. Lehmusluoto, Lojo.

Beträffande lätt gång har Garanted ingen
överman. Den är även slitstark enär med den un»
der 3 år åkts 400—500 km. i veckan. Velocipeden
har varit i bruk under 10 somrar, varför jag är
synnerligen nöjd med densamma.

J. Tainio.

Valkjärvi 29. 1. 1924.

Herr A. Lehmusluoto, Lojo.
Under mänga år har jag åkt med en av Eder

köpt Garanted velociped och märkt, att den är den
bästa i marknaden förekommande velocipeden.

Vihtori Martikainen.
Hampaala.

Helsinge, 17. 4. 23.
Herr A. Lehmusluoto, Lojo.

och vill härmed tillika meddela, att jag
köpte av Eder år 1914 en Garanted, och har varit
mycket nöjd med den. Då jag nu beslutat köpa
en ny velociped vill jag först höra mig för om
Edra pris.

R. Simolin.
Mjölnare.
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Herra A. Lehmusluoto, Lohja.
Keväällä 1912 Teiltä ostamani polkupyörä Ga-

ranted n:o 1 on nyt ollut tasan 4 ajokautta käytän*
nössä. Pyörä on ollut aivan erikoinen laatuaan.
Koko 4 vuoden ajalla on korjauksiin mennyt ai*
noastaan 5 penniä, sekin likasuojan pudonneesta
mutterista. Pyörää ei ole säästetty, vuosittainen ajo
nousee tuhansiin kilometriin, m.m. viime kesänä
yhdellä ainoalla viikolla yli 500 km. Pyörällä
on kuljetettu kannatinlaitetta käyttämällä ras*

kaita painojakin aina 150 kg. asti. Esim. viime
kesänä ajoin 13 km. matkan 6 kk vanhan vasikan
lihat mukana, sekä lisäpainona muutamia täysinäisiä
2 litr. pulloja, kirveitä y.m. Kummien kestävyyttä
todistaa se, että takapyörän sisäkummia en ole vielä
katsonut ollenkaan. Sanalla sanoen: Garanted polku»
pyörä on kevyen kulkunsa ja siron ulkomuotonsa
puolesta „ihannepyÖrä“ ja vahvan rakenteensa
vuoksi todellinen „rahtihevonen“.

Jämsässä 30. XI. 1915.
Valfrid Eskola.

Herra A. Lehmusluoto, Lohja.

Saan täten ilmoittaa Teille, että Teiltä 6 vuotta
sitten ostamaani Garanted polkupyörään olen hyvin
tyytyväinen. Olen näinä vuosina ajanut sillä kai»
kiila ilmoilla, aikaisesta keväästä myöhäiseen tal-
ven alkuun. Tähän päivään mennessä ei minun ole
vielä tarvinnut teettää siihen mainittavia korjauksia,
kulumisen vuoksi ei siihen ole tarvinnut penniäkään
uhrata. Näin on se vielä kuusivuotisen käyttämisen
jälkeen erinomaisen hyvässä kunnossa. Tahdon näin
esiintuoda Teille tyytyväisyyteni

Lohjalla marraskuun 23 p. 1915.
Juho Ylivuori.

Nuohooja.

Että kesällä vuonna 1912 ostamani Garanted polku»
pyörä on saavuttanut suurimman mieltymyksen!
kevytkulkuisuutensa ja ennen kaikkea kestävyytensä
vuoksi, jonka täten suurimmalla kiitollisuudella
tunnustan.

Lohjalla marraskuun 27 p. 1915.
A. Kuusjärvi.

Todistan, että Garanted polkupyöräni, jolla on
ajettu 2 vuotta, ei ole vielä tarvinnut pienintäkään
korjausta, vaan on se yhtä luja, siro ja kevytkul»
kuinen kuin uutenakin oli.

Lohja 2. 12. 1912.
H. Abrahamsson.

Herra A. Lehmusluoto, Lohja.

Täten saan lausua kiitokseni Teiltä toukokuussa
ostamastani Garanted polkupyörästä. Pyöräni on
särkymättä kestänyt koko kesän ajon pahoilla ja
kivisillä teillä. Garanted pyörä on paljon muita
pyöriä mukavampi ajaa erittäin miellyttävän kehys»

Herr A. Lehmusluoto, Lojo.
Den av mig från Eder på våren 1912 köpta ve»

locipeden Garanted nr 1 har nu varit jämt 4 säsonger
i användning. Velocipeden har varit alldeles ena»
stående i sitt slag. Under hela fyra års tid har till
reparationer gått endast 5 p. för en från träckskyd»
daren fallen mutter. Velocipeden har ej b'ivit sko»
nad. Den årliga åkningen stiger till tusentals km
bland annat senaste vår på en enda vecka över 500
km. På velocipeden har transporterats tunga bör»
dor enda till 150 kg, med användande av paket»
hållaren Senaste vår t. ex. då jag åkte 13 km.
väg, med köttet av en 6 månaders gammal kalv,
samt några fulla 2 liters flaskor, yxor m.m. som
ökade vikten. Bakre hjulets inre ring har jag ännu
ej behöft tillse, vilket är ett bevis på ringarnas håll»
barhet. Med ett ord sagt. Garanted velocipeden är
för sin lätta gång och sitt eleganta utseende en
~idealvelOClped“ och för sin starka konstruk»
tion en verklig ~frakthäst“.

Jämsä den 30. XI. 1915.
Valfrid Eskola.

Herr A. Lehmustuoto, Lojo.
Får härmed meddela Eder det jag är mycket

nöjd med den av mig för 6 år sedan frän Eder
köpta Garanted velocipeden. Har under dessa år
åkt med den i alla väder, från tidigt på våren till
sent in pä hösten. Till dag som är har jag ännu ej
behöft göra å velocipeden nämnvärda reparationer
för slitningen har ej ett penni behöft offras. Så»
lunda är den nu, efter sex års andvändning, i ut»
omordentligt gott skick, och får jag härmed till
Eder frambära min belåtenhet.

Lojo den 23 novemb. 1915.
Juho Ylivuori.

Sötare.

Garanted velocipeden, som jag köpte på våren
1912, har vunnit min stora tillfredställelse för sin
lätta gång, men framför allt för sin hållbarhet,
vilket jag sålunda med största tacksamhet intygar.

Lojo den 27 november 1915.
A. Kuusjärvi.

Intygar, att min Garanted velociped, med vilken
åkts 2 år, ej behöft den minsta reparation, utan
är den lika stark, elegant och lättlöpande som den
var som ny.

Lojo 2. 12. 1912.
H. Abrahamsson.

Herr A. Lehmusluoto, Lojo.
Härmed får jag tacka Eder för den hos Eder i

maj av mig köpta velocipeden. Min velociped har
utan att söndras hållit hela sommaren på dåliga
och steniga vägar. Garanted velocipeden är myck»
ket bekvämare att köra än alla andra veloci»
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asentonsa vuoksi. Samoin ovat kaikki minulle
tunnetut Garanted pyörän käyttäjät olleet niihin
tyytyväisiä. Siron ulkomuotonsa, kestävyytensä ja
erittäinkin kevyen kulkunsa tähden suositan Garan*
ted polkupyörää kaikille niille, jotka tahtovat ajaa
todella hyvällä polkupyörällä.

Rengossa lokak. 1 p. 1913.
Kunnioittaen

Artur Eloranta.

Masaby 19. 5. 1915.
saan myöskin lausua, että olen kaikin

puolin tyytyväinen viime kesänä ostamaani Garanted
polkupyörään.

Kunnioituksella
Matti Jahnsson.

Täten saan todistaa, että Teiltä ostamani »Garanted
I» polkupyörä on ollut rakenteeltaan vahva ja kesä
tävä ja sen kauneissa muodoissa ei ole toivomisen
varaa.

Ostin sen kevätkesällä 1913 ja olen sillä ajanut
tähän päivään asti, lukuunottamatta parin viikon
lumirikasta väliaikaa, ja on se toiminut täydeksi
tyydytyksekseni.

Esimerkkinä voin mainita useinkin ajaneeni sillä
2 ja 3 kertaisella kuormituksella 5 km matkan sekä
toisinaan harjoitellessani on sen päällä lyhyen mat*
kan ollut 5 henkeä.

Lohja helmik. 11 p. 1914.
Helge Tötterström.

Teiltä tänä kesänä tilaamaani Garanted
polkupyörään olen täysin tyytyväinen. Kaikki pyö*
rän tuntijat kehuvat sen kaunista ulkomuotoa ja
eivätpä ole sen vahvaa rakennettakaan jättäneet
ihailematta.

Pirttijärvi, Ilomantsi 28. 9, 1913.
H. Ikonen.

Mielihyvällä todistan, että Garanted polkupyörä
on hyvin kestänyt minun ajella, jota muut polku*
pyörät suuren painoni vuoksi eivät ole kestäneet.

J. Aaltonen.

peder för sin särskilt tilltalande ramforms skull.
Likaledes äro alla för mig bekanta ägare till Ga*
ranted velocipeder på allt tätt nöjda med dem. Fördess vacka utseende, hållbarhet och särskilt lätta
gång rekommenderar jag Garanted velocipeden åt alladem som vilja åka med en verkligt god velociped.

Renko den 1 oktober 1913.
Högaktningsfullt

Artur Eloranta.

Masaby 19, 5. 1915.
-får ochså tillkännagiva, det jag i alla av*

seenden är nöjd med Garanted velocipeden, den jag
köpte sistförlidne vår.

Högaktningsfullt
Matti Jansson.

Härmed får jag intyga, att den av eder köpta
»Garanted I» velocipeden befunnits vara av en stark
och solid konstruktion och vad de smäckra formerna
beträffar finnes ingenting övrigt att önska.

Jag köpte den på vårsommaren 1913 och har i
ett kör, med endast par veckors mellanrum i följd
av starkt snöfall, åkt tills dato, och har den fun*
gerat oklanderligt och till min fulla belåtenhet.

Som ett exempel kan dessutom omnämnas att
jag ofta åkt med 2 eller 3 dubbel börda 5 km. väg
samt dessutom ibland vid övandet avprovat denmed 5 personer på en kortare sträcka.

Lojo den 11 februari 1914.
Helge Tötterström.

med den av Eder i somras inköpta Ga*
ranted velocipeden är jag mycket nöjd, alla veloci-
pedkännare prisa dess smakfulla form och lämna ej
heller obeundrad dess starka byggnad.

Pirttijärvi, Ilomantsi 28. 9. 1913.
H. Ikonen.

Med nöje får jag intyga att Garanted velocipeden
väl hållit för mig att åka, vilket andra velocipeder
för min ovanliga vikt icke gjort.

J. Aaltonen.








