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Julaistessani täten luetteloni Polkupyöristä, Polku-
pyörätarpeista ja -osista sekä Korjauspajani korjauksista
vuodelle 190 , lausun ensiksi vilpittömän kiitokseni siitä
suuresta luottamuksesta joka on tullut yleisön puolelta
Korjauspajani osaksi näiden vuoden kuluessa, toivon
edelleen saavani nauttia yhä laajenevaa luottamusta
yleisöltä, joten lupaan hyvällätyöllä ja halvoilla hin-
noilla, että varmaan tulette olemaan tyytyväisiä Korjaus-
pajaani.

Yleisön etua katsoen, olen perustanut vastapäätä
Rautatien asemaa Kaupan, jossa tulen myymään etu-
päässä seuraavia tavaroita, kuten Polkupyöriä, tarpeita
ja osia, pyssyjä, ampuma- ja metsästystarpeita, suksia,
luistimia, kelkkoja, tastenrekiä, hiihtopieksuja, käsineitä
y. m., y. m., y. m.

Suoran rehellisen kohtelun suhteen en jätä mitään
täyttämättä.

Jättäkäät siis luottamuksenne minulle, niin olette
varmaan tyytyväinen.

Säästönne on oleva melkoinen.

Wiipurissa Huhtikuulla 190

E. (Vitikainen.



Mies-Polkupyörä N:o I,
Kehä 20", 22" eli 24''.
Pyörät 28" X 1 5/B'' Puuvanteet.

Kumit Amerikkalaiset kaksinkertaiset.
Polkimet Amerikkalaiset, yhdistetyt kumi ja teräs.
Ohjaustanko muutettava.
Satula Amerikkalainen.
Vaihto ostajan mielen mukainen.

Hinta Smk. 150: —. Vapaapyörällä 25 mk. kalliimpi,

Mies-Polkupyörä N:o 11.
Valmistetaan tilattaessa myös naisille.

Kehä 20", 22" eli 24".
Pyörät 28'' X 1 5/8” eli 1 Vt" Rautavanteet.

Kumit Dunlop malli eli Continental.
Polkimet Amerikkalaiset, yhdistetyt kumi ja teräs.
Ohjaustanko muutettava.
Satula „Hund“ eli „Bunker“.
Vaihto ostajan mielen, mukainen.

Hinta Smk. 175: —

. Vapaapyörällä 25 mk. kalliimpi.

Mies-Polkupyörä N:o 111.
Valmistetaan tilattaessa myös naispyöriä samaa N:o.

Kehä 20", 22" eli 24".
Pyörät 28" X i 5/8- 3 kertaiset rannotetut Dunlop puuvanteet.
Kumit Priima Dunlop .N;o I.
Polkimet „Star“ yhdistetyt kumi ja teräs.
Ohjaustanko erittäin hieno, muutettava.
Satula „Wheler“.
Ketju V 2" X 3 /'8", rullaketju.
Vaihto ostajan mielen mukaan.

Hinta Smk. 225: —. Vapaapyörällä 25 mk. kalliimpi.

Muutoksia
ja

poikkeuksia
osille
voidaan
tehdä
ostajan
mielen
mukaan.



Hinnasto Polkupyöräin tarpeista ja osista,

Dunlop päällyskummia useita lajia 12: aina 19:
Continental „ „ „ 12: „ 35;

M. &W. „ kolmea „ to; „ 15:
„ „ „ ' Sisäkummia kahta „ 5: 25 „ 8:

Dunlop ja Continental sisäkummia . 6: 50 „ 9:
„ „ „ venttiiliä . ,—: 75 „ 1:

M, &W. „ . .—; 40 „ 1: 10

Pumppuja useita eri lajisia . ... —: 75 „ 12:

Pumpun letkua meetri 1: 40 „ 3: 50
Polkimen kummia useita lajia. . .—: 25 „ —: 60
Poikimia useita lajia pari .... 5: 75 ' 11:

Ohjaustankoja useita lajia .... 6: 30 „ 13:

Keiloja „ „ ....;60
„ 7:

Rumpuja „ „ pari . . 11: „ 37:
Puolia (Värttänöitä) kierteillä ja mut-

tereilla —: 10 „
1;

Ketjuja useata lajia (lokki- sekä
-rulla)

........S :
, '3=

Satuloita useeta lajia 6/50 „ 15:
Laukkuja „ 1: 50 „ 12:

Käden sijoja useeta lajia .... —: 80 „ 2:

Lasten vaunun kummia 1; 60 „
2; 20

Sitäpaitsi on varastossa; Muulia, Caakeria, fikse
Ha, Öljyä, Öljykannuja, Pumpun-, Mellon- ja Mousun
piteitä y. m., y. m., y. m.



Hinnat korjauksista,
Käteiseltä, postietuamiilla ja jälkivaafimuksella.

Kehykseen i putki 7: 50
„ joka seuraava putki h ... . 3: -

Etuhaarukan sivu valmiina 4: 50 aina 5: 25
Etuhaarukka kokonaan uusi S; 50 „ 12:

Pyörään puu- eli rautavanne 6: 50 „ 15:
„ puola (värttinä) kpl —: 25 „ 1; 50

Pyörän suoristus —: 50 „ 3;
Etupyörän akseli 1: „ 3:

Takapyörän i: 50 „ 4:
Keskus „ 1: 73 „ 8:
Palkinnon „

1; 90 „ 3: 50
Kuula kuppia (laakeria) —: 50 „ 4:

„ koonia „ . .—: 60 „ 3: 50
Dunlop ja Continental sisäkumin paikkaus -—: 40 „ 1: 25
M. &W.

„ „
. 1;

„ 1: 50
„ „ „ päällyskumin liimaus ..... —: 40 „ 1:

„ „ „ venttiilin kiini pano —: 50 „ 1:
Dunlop „ „

—: 50

~ kumi —; 05 „ -: 10

Kädensijain kiinnitys parilta —: 10

Pumpun letku —: 25 „ 3: io

„ nahka —: 10 „ —: 50

Huom.! Korjaukset tehdään takuutta.



Varastossa
on raakatavaraa, kuten akseli- ja laakeriterästä,
puolivalmiita laakeria (Stampinksia). Putkia eri
paksuista, etu- ja takahaarukka sivuja, ruunuja,
raakaa kummia y. m., y. m.

Hinnat emaleeraukslsta.

Koko polkupyörä (kehä, pyörät ja likasuoja) 7: aina 13:
Kehä • • • 3= 5° „ 6: -
Etuhaarukka —: 75 „ 1: 50
pyörä

~

„ 2: S o
Likasuojat pari . . i; 50 „ 3:

Värilliset 25 °/0 kalliimmat.

tyyyrf i- ja Isorjausejjdot.
Käteiset, jälkivaatimuksella eli postietuannilla.
Lähetys vapaa rautatielle eli laivalle.
Tilattaessa on tavaran nimi ja halutut suu-

ruudet mainittava.
Muistutukset on tehtävä tavaran saatua 8

vuorokauden kuluessa.



jälleenmyyjille alennus.
Polkupyöristä N:o I on °/

« „ Hja HI on °/„

Polkupyörän osista on , °/#

Kummirenkaista °/0

Korjauksista 10 Smk. . . °/0

» 2 5 n 70

» Ö » • * Vo

Vuosiostosta vähin yhteissumma 1,000 Smk. annan

eri alennuksen entisten lisäksi vielä °/ 0 ja yli

1,000 Smk. yhteissummalle annan v °/o a^en~

nuksen.



E. Witikainen
Wiipuri,

Wiipuri, Wiipurin Uusi Kirjapaino, 1904

Talvisäilytykseen
otetaan Polkupyöriä, jotka heti tuotua puhdiste-
taan erittäin huolellisesti joka osa. Niklatut osat
voidellaan vaseliinilla, etteivät ruostu. Myöskin
palovakuutetaan ne tulipalon varalta,

llmoittakaat siis
Puhelimella 5 24,

niin ne haetaan kotoa.
Maaseudulta lähettäkäät osoitteella:


