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/special
DAMCYKEL

Kval i tetsfabrikat

RAMEN, av bästa kall heldraget stålrör med inre specialförstärkningar,
lödd, 22" hög, svart emaljerad, med två ränder.

FRAMGAFFELN, speciellt förstärkt, med smidd gaffelkrona, svart emal-
jerad med ränder. Kronan och gaffelbaljorna förkrommade.

VEVLAGRET, av det välkända märket »Fauber-Special» med 1 2" X 3/ 16"
kugghjul, förkrommat.

KEDJAN, »Coventry», det förnämsta engelska fabrikatet.
KEDJESSKYDDET: aluminium.
SKYDDSNÄTEN: prima kvalitet, vackra färger.
PEDALERNA, »Brampton», I:ma, 4-del. gummin, förkrommade.
STYRSTÅNGEN, svensk modell, ställbar, med rakt rör, l:ma förkrom-

ning. Handtagen av »Dower» modell, med skruvfästen.
FRAMHJULSNAVEN, »Brampton», specialkvalitet, förkrommad.
FRIHJULSNAVEN, »Komet» förkrommad.
SKENORNA, »Ohligs», av hmastål, dubbla, 28" x 1 5/8", lackerade med

ränder.
TRÄCKSKYDDEN, »Ohligs» av stål, det främre förlängt och med sido-

skydd.
EKRARNA, förkrommade, rostfria.
GUMMIRINGARNA, såväl inre som yttre, Nokias »Kuningas» eller

»Dunlop».
SADELN, »Wittkop», försedd med pumpfjädrar och broskena, förkrom-

mad.
UTRUSTNINGEN: verktygsväska av läder med nödiga verktyg, pump och

ringklocka.

Ett (1) års garanti, för gummiringarna en körsäsong.

Pris Fmk



/special
HERRCYKEL

Kval i t etsfabrikat

RAMEN, av bästa kallheldraget stålrör med inre specialförstärkningar,
lödd, 22" hög, svart emaljerad med två ränder.

FRAMGAFFELN, speciellt förstärkt, med smidd gaffelkrona, svart emal-
jerad med ränder. Kronan och gaffelbaljorna förkrommade.

VEVLAGRET, av det välkända märket »Fauber Special», med 1/2 x 3 16"
kugghjul, förkrommat.

KEDJAN, »Coventry», det förnämsta engelska fabrikatet.
KEDJESKYDDET: aluminium.
PEDALERNA, »Brampton», (:ma, 4-del. gummin, förkrommade.
STYRSTÅNGEN, svensk modell, ställbar, med vinkelstöd, Lmaförkrom-

ning. Handtagen av »Dower» modell, med skruvfästen.
FRAMHJULSNAVEN, »Brampton» specialkvalitet, förkrommad.
FRIHJULSNAVEN, »Komet» förkrommad.
SKENORNA, »Ohligs», l:ma stål, dubbla, 28" x 1 5 8" lackerade med

ränder.
TRÄCKSKYDDEN, »Ohligs» av stål, det främre förlängt och med sido-

skydd.
EKRARNA, förkrommade, rostfria.
GUMMIRINGARNA, såväl inre som yttre Nokias »Kuningas» eller

»Dunlop».
SADELN, »Wittkopp», försedd med pumpfjädraroch broskena, förkrom-

mad.
UTRUSTNINGEN: verktygsväska av läder med nödiga verktyg, pump

och ringklocka.

Ett (1) års garanti, för gummiringarna en körsäsong.

Pris Fmk
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DAMCYKEL
En oö ve rträffad
billig cykel

RAMEN, av bästa kallheldraget stålrör, utan fogar, svetsad, 22" hög,
svart emaljerad, med två ränder.

FRAMGAFFELN, förstärkt med smidd gaffelkrona, svart emaljerad med
ränder. Kronan och gaffel baljorna förnicklade.

VEVLAGRET, av det välkända märket»Fauber Special» med 1 2" x 3/16"
kugghjul, förnicklat.

KEDJAN, »Schamrock», I :ma fabrikatet.

KEDJESKYDDET: plåt. I:ma svensk modell.
SKYDDSNÄTEN: l:ma kvalitet, vackra färger.
PEDALERNA, »Rubber», i:ma 4-del. gummin.
STYRSTÄNGEN, svensk modell, ställbar, med rakt rör, l;ma förnick-

ling. Handtagen av vanlig modell, l:ma.
FRAMHJULSNAVEN, »Schamrock», rak modell, l:ma.
FRIHJULSNAVEN, »Komet», förnicklat.
SKENORNA, »Ohligs», av l:ma stål, »Westwood» modell, 28''x1 5/8",

lackerade med ränder.
TRÄCKSKYDDEN, »Ohligs», av stål, det främre förlängt.
EKRARNA. W.B.A. bästa rostfria.
GUMMIRINGARNA, såväl inre som yttre Nokias prima.
SADELN, »Lepper» eller »Wittkop», l:ma, med pumpfjädrar,förnicklad.
UTRUSTNINGEN: verktygsväska av läder med nödiga verktyg, pump

och ringklocka.

Ett (1) års garanti, för gummiringarna en körsäsong.

Pris Fmk



En oöverträffad
billig cykel

RAMEN, av bästa kaliheldraget stålrör utan fogar, svetsad, 22" hög, svart

emaljerad med två ränder.
FRAMGAFFELN, förstärkt med smidd krona, svart emaljerad med rän-

der. Kronan och gaffelbaljorna förnicklade.
VEVLAGRET, av det välkända märket»Fauber Special», med 1/2 x 3/16"

kugghjul, förnicklat.
KEDJAN, »Schamrock», I :ma fabrikatet.

KEDJESKYDDET: plåt, l:ma, svensk modell.
PEDALERNA, »Rubber», l:ma 4-del. gummin.
STYRSTÄNGEN, svensk modell, ställbar, med vinkelstöd, l:ma förnick-

ling. Handtagen av vanlig modell, l;ma.

FRAMHJULSNAVEN, »Schamrock» rak modell, l:ma.
FRIHJULSNAVEN, »Komet», förnicklat.
SKENORNA, »Ohligs», av l:ma stål, »Westwood» modell, 28"x1 5/8",

lackerade med ränder.
TRÄCKSKYDDEN, »Obligs», av stål, det främre förlängt.
EKRARNA, W.8.A., bästa, rostfria.
GUMMIRINGARNA, såväl inre som yttre, Nokias prima.
SADELN, »Lepper» eller »Wittkopp», l:ma, med pumpfjädrar, förnick-

lade.
UTRUSTNINGEN; verktygsväska av läder med nödiga verktyg, pump

och ringklocka.

Ett (1) års garanti, för gummiringarna en körsäsong.

Pris Fmk



¥ CYKEL FÖR
GOSSAR

Säijes med ett års
garanti.

RAMEN, av bästa stålrör utan fogar, lödd, 46 cm hög, svart emaljerad.
VEVLAGRET, W.K.C. av klocklagersystemet, dammtät.
HJULEN, »Westwood» stålskenor 26" X 1 5/8", »Rotax» frihjulsnav,

ekrarna förnicklade, rostfria.
GUMMIRINGARNA, »Dunlop» såväl inre som yttre.
KEDJAN, »Schamrock» 1/2" X 3/16".
PEDALERNA, »Schamrock», 4-del. gummin, l:ma kvalitet.
SADELN, »Lepper» eller »Wittkopp», l:ma kvalitet, brunt läder.
STYRSTÅNGEN, ställbar, handtagen av gummi eller celluloid.
UTRUSTNINGEN; verktygsväska av läder med fullständiga verktyg,

pump och ringklocka.

Pris Fmk
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f CYKEL FÖR

FLIC K O R

Säljes med ett års

garanti.

RAMEN, av bästa stål rör utan fogar, lödd, 46 cm hög, svart emaljerad.
VEVLAGRET, W.K.C. av klocklagersystemet, dammtät.
HJULEN, »Westwood» stålskenor 26" X 1 5/8", »Rotax» frihjulsnav,

ekrarna förnicklade, rostfria.
GUMMIRINGARNA, »Dunlop», såväl inre som yttre.
KEDJAN, »Schamrock» 1/2" X 3/16".
PEDALERNA, »Schamrock», 4-de(. gummin, I :ma kvalitet.
SADELN, »Lepper» eller »Wittkopp», l:ma kvalitet, brunt läder.
STYRSTÅNGEN, Ställbar, handtagen av gummi eller celluloid.
UTRUSTNINGEN, verktygsväska av läder med fullständiga verktyg, pump

och ringklocka.

Pris Fmk



Finska Litteratursällskapets Tryckeri Ab.


