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Kaikki tilaukset toimitamme vapaasti
rautatieasemalle, postiin tai autoon.
Matkalla lähetykselle sattuneista va-
hingoista emme vastaa. Takaamme
että kaikki tavarat ovat lähetettäessä
virheettömässä kunnossa.

Hinnat ovat sitoumuksetta välimyyn-
nin varalta.

Tavarat lähetetään jälkivaatimuksella
tai postiennakolla, ellei toisin ole
sovittu.

1 1 Loc^alaa
Urheiluvälineet, metsästys- ja kalastus-
tarvikkeet, polkupyörät ja polkupyö-
ränosat, aseet ja ammukset, urheilu-
puvusto ja jalkineet, retkeilyvälineet
y.m. y.m.

Itä-Suomen suurin erikoisliike.
Tukuttain ja vähittäin. Pyytäkää luet-
teloita ja erikoistarjouksia.
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J- y ämä luettelomme sisältää selostuksen ja
hinnat tunnetuista polkupyöristämme

H E SQVARNA
MARS-SPECIAL
KIITÄJÄ

joita täksi’ myyntikaudeksi olemme va-
ranneet monipuolisemman valikoiman
kuin koskaan aikaisemmin.

Polkupyörän osia olemme myöskin va-

ranneet entistä monipuolisemman varas-
ton käsittäen lajitelmamme kaikkia mah-
dollisia varaosia y.m. tarvikkeita.

Erilliset hinnastomme polkupyörän
osista, verkoista, urheilukalastusväli-
ueistä, aseista ja ampumatarvikkeista,
kesäurheilu välineistä ja valaisimista
lähetämme pyydettäessä ilmaiseksi.



Runko ja etumutka ekstra laatua ole-
vasta, vedetystä ruotsalaisesta teräs-
putkesta, vahvistuksin. Haarukan
kruunut taottu.
Ohjain asetettava, erikoista Hus-
qvarna-tekoa ja mallia.
Kädensijat tavallisissa pyörissä n.s.
ruotsalaismalliset, ruuvattavat, kro-
matuin heloin. Kilpa- ja retkeily-
pyörissä pitkät kumikädensijat.
Ketju ekstra laatu 1/2" X 1/8", tavara-
pyörissä 1/2" X 3/16".
Etunapa, hiotuin kartioin, kilpapyö-
rissä siipimuttereilla.

HUSQVÄRNÄ
MALLI 1938

O Ruotsissa valmistetun alkuperäisen Husqvarna-polkupyörän maine
tunnetaan maassamme kaikkialla. Yksityiskohtia myöten parhaista
osista koottuna on se todellinen laatupolkupyörä. Kuka Husqvarna-
pyörän itselleen hankkii, tietää saaneensa kaiken, minkä Ruotsin kor-
kealla tasolla oleva polkupyöräteollisuus tarjoaa:

Kestävyyttä m Kauneutta • Varmuutta

Yleisselostus Husqvarna-polkupyörien kokoon-
panosta :

Takanapa Novo vapaanapa, kilpa-
ja tavarapyörissä erikoistekoa.
Puolat ja vanteet ruostevapaat.
Renkaat, ulkorenkaat Dunlop, sisä-
renkaat Husqvarna-Special.
Lokasuojat, lujasta teräslevystä,
virtaviivaiset, takasuoja valkealla
päällä ja takavalolla.
Ketjusuoja, alumininen.
Istuin, pumppujousilla ekstra laatu,
kilpa- ja tavarapyörissä erikoistekoa.
Kaikki kiiltävät osat kromatut.
Lisätarpeet: kello, pumppu, työkalu-
laukku avaimineen ja paikkaustar-
peineen sekä maskotti.



Ilusqvariin-polkiipyöi-icii hinnat

C-Aoueua uutuutena

M/101, miesten pyörä 1 600; —• 1 375:
M/101, miesten pyörä korist. ulkovahvikk 1 675: 1 450;

M/101 B, miesten pyörä, vähäpainerenkailla 1 650: 1 425:
M/101 B ekstra, miesten pyörä, joustavalla etuhaarukalla

ja vähäpainerenkailla 1 900: 1 725;

M/129 A, miesten retkeilypyörä erikoisvarustein 1 750; 1 525:
M/102, miesten pyörä 1 650: 1 450:

M/102 B, naisten pyörä, vähäpainerenkailla 1 700; 1 500;

M/122 A, naisten retkeilypyörä erikoisvarustein 1 800; 1 600:
M/229, ratapyörä 1 925: 1 750:
M/138, tavarankuljetuspyörä 2 200: 2 000: —•

M/140, kolmipyöräinen tavarankuljetuspyörä 3 200: 3 025:

on kussakin pyörässä tavarateline, joka sisältyy
samaan hintaan.

Husqvarna-pyöriä pidämme varastossa seuraa-
vissa väreissä:

26, musta, puna-kultajuovilla,
35, kirkkaan vihreä,
46, suklaan ruskea.

Naisten- ja retkeilypyöriä lisäksi väreissä:
36, kirkkaan punainen.

Tavara- ja retkeilypyöriä myös väreissä;

29, kirkkaan sininen.



Runko, Kone ja Terä Oy:n valmis-
tetta, koristetuilla ulkovahvikkeilla
ja raidoituksella, tai Husqvarna
runko, koristeraidoituksella.
Ohjain, ruotsalaista erikoisvalmis-
tetta.
Kädensijat, ruotsalaismalliset ruuvi-
kiinnityksellä.
Ketju, amerikkalainen, Diamond-
merkkiä 1/2" X 3/16".
Etunapa, Fichtel & Sachsin valmiste.
Lakanapa, Husqvarnan Nova.
Puolat, Prymin tekoa, 2 m/m:set.
Vanteet, I:a kotimaista valmistetta,
väri 24, musta, levein hopea juovin.

Mars-Special
MALLI 1938

• Parhaimmista uiko- ja kotimaisista osista koottuna on Mars-
Special polkupyörä ollut vuosikaudet hintaluokassaan ensimäisiä.
Sen maine ennenkaikkea sopivan hintaisena, sirona ja kestävänä on
vuosi vuodelta kasvanut. Valppaasti seuraten polkupyörä-alalla
tapahtunutta kehitystä olemme jatkuvastiparantaneet sen kokoonpanoa.
Täydellä syyllä voimmekin sanoa Mars-Special polkupyörästä:

Siro m Luotettava • Luokkansa parhaita

Selostus Mars-Special polkupyörienkokoonpanosta:
Renkaat, Kuningas ulkorenkaat,
Nokian sisärenkaat.
Lokasuojat, I:a kotimaista valmis-
tetta, etusuoja levikkeellä, takasuoja
virtaviivainen, valkealla päällä ja
»Seis»-takavalolla.
Polkimet, Uebeman.
Ketjusuoja, alumininen.
Istuin, Yeleda-merkkinen, loistoval-
miste, erikoiskiskolla.
Kiiltävät osat kromatut.
Lisätarpeet, kello, pumppu, työkalu-
laukku avaimineen ja paikkaustar-
peineen sekä maskotti.

Mars-Special polkupyörien hinnat:
Miesten pyörä 1 300; 1 050:
Naisten pyörä 1 350: — 1 100:
Miesten retkeilypyörä, erikoisvarustein 1 400: 1 200: —-

Naisten » » 1 450: 1 250:
Miesten pyörä, vähäpainerenkailla ’1 450: 1 250:
Naisten pyörä, » 1 500; 1 300:



KIITÄJÄ
MALLI 1938

Kiitäjästä jokamiehen polkupyörän

Selostus Kiitäjä polkupyörien kokoonpanosta:
Runko, kotimainen, Fauber keskiöllä,
ruotsalaismallisilla objauslaakereilla,
kulta-raidoituksella koristettu.
Ohjain, I:a saksalainen tanko, kan-
natin kotimainen.
Kädensijat, ruotsalaismalliset, ruuvi-
kiinnityksellä.
Ketju, Pallas-merkkinen 1/2" X 3/16".
Etunapa I:a saksalainen valmiste.
Takanapa, Husqvarnan Novo.
Puolat, Prymin valmistetta,
2 m/m:set.
Vanteet, kotimaiset, väri 4, musta
levein kultajuovin.

Kiitäjä polkupyörien hinnat:

• Viime vuosien aikana huomattavasti kehittynyt kotimainen polku-
pyöräteollisuus on jo saavuttanut kaikkialla kuluttajien täyden kanna-
tuksen. Kiitäjä polkupyörien kokoonpanossa on käytetty pääasiassa
kotimaista valmistetta olevia tarvikkeita, joiden kestävyydestä tuhannet
Kiitäjän käyttäjät voivat antaa parhaan todistuksen. Laatuun katsoen
edullinen hinta, entisestään parannettu kaunis ulkoasu ja kokemuksen
varmistama kestävyys tekevät

Renkaat, sekä uiko- että sisärenkaat
Nokian Record.
Lokasuojat, väri 4 kotimaiset, etu-
suoja levikkeellä, takasuoja virta-
viivainen ja valkealla päällä, »Seis»-
takavalolla.
Polkimet, Uebemau.
Ketjusuoja, alumininen.
Istuin, »Stephan» merkkinen, pump-
pujousilla.
Lisätarpeet, kello, pumppu, työkalu-
laukku avaimineen ja maskotti.

Miesten pyörä 1 000: 800:
Naisten » 1 050: 850;
Miesten retkeilypyörä, erikoisvarustein 1 300; 1 100:
Poikain pyörä 850: 700:
Tyttöjen » 900: 750;
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Retkeily hyvillä välineillä on parasta lepoa.

HUSQVARNA polkupyörä
on luotettava toveri.

Husqvarna polkupyöriä ja hyviä retkeily-
välineitä myy
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