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MO\jIKK

MIESTEN STANDARD PYÖRÄ
Ensiluokkaista alkuperäistä ruotsalaista loistovalmistetta. Kaikki
kiiltävät osat vahvasti kromioidut, kaikki muut maalaamatto-
mat osat ruostumatonta metallia. Yhden vuoden takuu.

OSIEN SELOSTUS
RUNKO: 22" Ruotsalaista valmistetta, päällisvahvikkein, erittäin huolelli-

sesti rakennettu, korkeinta luokkaa, vedettyä teräsputkea.
HAARUKKA: uusi siro malli avoimin päin.
KESKIÖ: Fauber. Ensiluokkaista ruotsalaista terästä hiotuin kuularadoin.
OHJAUSLAAKERIT: Sorvatut, extra I:ma.
TAKARUMPU: »Victoria»,
ETURUMPU: »Monark.»
OHJAUS: Asetettava. Kädensijat »Monark».
ISTUIN: Erittäin kestävä ja mukava engl. Terry mallinen, rakennettu siten,

että vahvan nahkapäällyksen alla on ohut kumi, sen alla paksu huopa ja
taas kumi sekä nurjalla puolellakin vahva nahka ja sen alla viuhka jousia.
Satulatolppa uutta mallia.

POLKIMET: »Monark». Täyskumiset.
KETJU: Englantilaista valmistetta, korkeinta luokkaa.
KETJUSUOJUS: Alumiinia »Monark», pitimet runkoon hitsatut.
PUOLAT: Ruostumatonta terästä, samoin lokasuojan aisat.
VANTEET: »Westwood»-mallia.
LOKASUOJAT: Etusuoja pidennetty, syvempää ja leveämpää mallia kuin

ennen.
KUMIRENKAAT: »Monark» uiko- ja sisäkumit.
VÄRI: Runko ruiskumaalattu mustaksi, harmaaksi tai siniseksi Dulux värillä

ornamentteineen ja raitoineen, samoin myös lokasuojat ja vanteet.
VARUSTEET: Soittokello, 12" pumppu, työkalulaukku työkaluineen sekä

putkipakettiteline maksutta.
Hinta käteisellä 1,550:-—, värilliset 1,600:—.

POHJOISMAINEN SÄHKÖ-OSAKEYHTIÖ

Tiiausmerkki m. s. m. = miesten standard, musta
» m. s. s. = » » sininen
» m. s. h. = » » harmaa



MO JSA UK
MIEST. PALLORENGAS PYÖRÄ
Ensiluokkaista alkuperäistä ruotsalaista loistovalmistetta. Kaikki
kiiltävät osat vahvasti kromioidut, kaikki muut maalaamatto-
mat osat ruostumatonta metallia. Yhden vuoden takuu.

OSIEN SELOSTUS
RUNKO: 22" Ruotsalaista valmistetta, päällisvahvikkein, erittäin huolelli-

sesti rakennettu, korkeinta luokkaa, vedettyä teräsputkea.
HAARUKKA: uusi siro malli avoimin päin.
KESKIÖ: Fauber, Ensiluokkaista ruotsalaista terästä hiotuin kuularadoin.
OHJAUSLAAKERIT: Sorvatut, extra I:ma.
TAKARUMPU: »Victoria».
ETURUMPU: »Monark.»
OHJAUS: Asetettava. Kädensijat »Monark».
ISTUIN: Erittäin kestävä ja mukava engl. Terry mallinen, rakennettu siten,

että vahvan nahkapäällyksen alla on ohut kumi, sen alla paksu huopa ja
taas kumi sekä nurjalla puolellakin vahva nahka ja sen alla viuhkajousia.
Satulatolppa uutta mallia.

POLKIMET: »Monark». Täyskumiset.
KETJU: Englantilaista valmistetta, korkeinta luokkaa.
KETJUSUOJUS: Alumiinia »Monark», pitimet runkoon hitsatut.
PUOLAT: Ruostumatonta terästä, samoin lokasuojan aisat.
VANTEET: »Westwood»-mallia.
LOKASUOJAT: Etusuoja pidennetty, syvempää ja leveämpää mallia kuin

ennen.
KUMIRENKAAT: »Monark» uiko- ja sisäkumit. 26" X 2".
VÄRI: Runko ruiskumaalattu mustaksi ornamentteineen ja raitoineen, samoin

myös lokasuojat ja vanteet.
VARUSTEET: Soittokello, 12" pumppu, työkalulaukku työkaluineen sekä

putkipakettiteline maksutta.
Hinta käteisellä 1,650; —.

POHJOISMAINEN SÄHKÖ-OSAKEYHTIÖ

Tilautmerkki m, p. m. = miesten pallorengas, musta



MONARK.

MIESTEN MATKAILUPYÖRÄ
I:ma alkuperäistä ruotsalaista loistovalmistetta. Kaikki kiiltävät
osat vahvasti kromioidut, muut maalaamattomat osat ruostu-
matonta metallia. Yhden vuoden takuu.

OSIEN SELOSTUS
RUNKO: 22" Ruotsalaista valmistetta, päällisvahvikkein. Erittäin huolelli-

sen valmistuksen ja tarkistuksen ansiosta erikoisen kestävä.
KOpa-ajopyörämallia, vahvistetuin haarukoin, avoimin haarukan päin.

HAARUKKA: uusi siro malli avoimin päin.
KESKIÖ: Fauber. Ensiluokkaista ruotsalaista terästä hiotuin kuularadoin.
OHJAUSLAAKERIT: Sorvatut, extra I:ma.
ETURUMPU: »Monark» siipimutterein.
TAKARUMPU: »Victoria» siipimutterein ja kahdella hammasrattaalla.
OHJAUS: Kilpa-ajopyörän.
ISTUIN: Kilpa-ajopyörän, erittäin kestävää nahkaa. Satulatolppa uutta mallia.
POLKIMET: Kilpa-ajopyörän mallia, jalanpitimin.
KETJU: Englantilainen, extra I:ma.
KETJU SUOJUS: Alumiinia »Monark», pitimet runkoon hitsatut.
PUOLAT: Ruostumatonta terästä, samoin lokasuojan aisat.
VANTEET: Westwood-mallia. 26" X 1 Va". Kromioidut.
KUMIRENKAAT: »Monark», 26" X 1Va".
JARRU: Etupyörään vaikuttava käsijarru.
VÄRI: Toimitetaan hienosti punaisin, harmaintai sinisin värein Dulux ruisku-

maalattuna, ornamentteineen ja raitoineen. Samoin myös lokasuojat ja
vanteet.

LISÄVARUSTEET: Soittokello, 12" pumppu, työkalulaukku työkaluineen ja
putkipakettiteline maksutta.

Hinta käteisellä 1,750:—.

POHJOISMAINEN SÄHKÖ-OSAKEYHTIÖ

Tilausmerkki m. m. s. = miesten matkailu, sininen
» m. m. p. = » » , punainen
» m. m. h. = » » » Harmaa



MONARK
POIKAIN PYÖRÄ
Ensiluokkaista ruotsalaista loistovalmistetta. Kaikki kiiltävät
osat vahvasti kromioidut, kaikki muut maalaamattomat osat
ruostumatonta metallia. Yhden vuoden takuu.

OSIEN SELOSTUS
Sama kuin Monark.

Runko 17".

Hinta 1,350:—.

POHJOISMAINEN SÄHKÖ-OSAKEYHTIÖ

Tilausmerkki p. s. p. = poikain standard, punainen
» p. s. s. = » »

, sininen



MONARK
NAISTEN STANDARD PYÖRÄ
Ensiluokkaista alkuperäistä ruotsalaista loistovalmistetta. Kaikki
kiiltävät osat vahvasti kromioidut, kaikki muut maalaamatto-
mat osat ruostumatonta metallia. Yhden vuoden takuu.

OSIEN SELOSTUS
RUNKO: 22" Ruotsalaista valmistetta, päällisvahvikkein, erittäin huolelli-

sesti rakennettu, korkeinta luokkaa, vedettyä teräsputkea.
KESKIÖ: Fauber. Ensiluokkaista ruotsalaista terästä hiotuin kuularadoin.
OHJAUSLAAKERIT: Sorvatut, extra I:ma.
TAKARUMPU: »Victoria».
ETURUMPU: »Monark.»
OHJAUS: Asetettava. Kädensiiat »Monark».
ISTUIN: Erittäin kestävä ja mukava engl. Terry mallinen, rakennettu siten,

että vahvan nahkapäällyksen alla on ohut kumi, sen alla paksu huopa ja
taas kumi sekä nurjalla puolella vahva nahka ja sen alla viuhkajousia.
Satulatolppa uutta mallia.

POLKIMET: »Monark», heijastinlasilla.
KETJU: Englantilaista valmistetta, korkeinta luokkaa.
KETJU SUOJUS: Alumiinia »Monark», pitimet runkoon hitsatut.
PUOLAT: Ruostumatonta terästä, samoin lokasuojan aisat.
VANTEET: »Westwood»-mallia.
LOKASUOJAT: Etusuoja pidennetty, vahvaa tekoa.
HAMEVERKKO: Silkkikudontaa, monivärinen.
KUMIRENKAAT: »Monark» uiko- ja sisäkumit.
VÄRI: Runko ruiskumaalattu mustaksi, harmaaksi tai siniseksi Dulux värillä

ornamentteineen ja raitoineen, samoin myös lokasuojat ja vanteet.
VARUSTEET: Soittokello, 12" pumppu, työkalulaukku työkaluineen sekä

putkipakettiteline maksutta.
Hinta käteisellä musta 1,600:—, värilliset 1,650:—.

POHJOISMAINEN SÄHKÖ-OSAKEYHTIÖ

Tiiausmerkki n. s. m. = naisten standard, musta
» n. s. s. = » »

» sininen
» n. s. h. = » »

* harmaa



MONAUK
NAIST. PALLORENGAS PYÖRÄ
Ensiluokkaista alkuperäistä ruotsalaista loistovalmistetta. Kaikki
kiiltävät osat vahvasti kromioidut, kaikki muut maalaamatto-
mat osat ruostumatonta metallia. Yhden vuoden takuu.

OSIEN SELOSTUS
RUNKO: 22" Ruotsalaista valmistetta, päällisvahvikkein, erittäin huolelli-

sesti rakennettu, korkeinta luokkaa, vedettyä teräsputkea.
KESKIÖ: Fauber. Ensiluokkaista ruotsalaista terästä hiotuin kuularadoin.
OHJAUSLAAKERIT: Sorvatut, extra Irma.
TAKARUMPU: »Victoria».
ETURUMPU: »Monark».
OHJAUS: Asetettava. Kädensijat »Monark».
ISTUIN: Erittäin kestävä ja mukava engl. Terry mallinen, rakennettu siten,

että vahvan nahkapäällyksen alla on ohut kumi, sen alla paksu huopa ja
taas kumi sekä nurjalla puolella vahva nahka ja sen alla viuhkajousia.
Satulatolppa uutta mallia.

POLKIMET: »Monark», heijastinlasilla.
KETJU: Englantilaista valmistetta, korkeinta luokkaa.
KETJU SUOJUS: Alumiinia »Monark», pitimet runkoon hitsatut.
PUOLAT: Ruostumatonta terästä, samoin lokasuojan aisat ja pumpnnpitimet.
VANTEET: »Westwood»-mallia.
LOKASUOJAT: Etusuoja pidennetty, vahvaa tekoa.
HAMEVERKKO: Silkkikudontaa, monivärinen.
KUMIRENKAAT: »Monark» uiko- ja sisäkumit. 26" X 2".
VÄRI: Runko ruiskumaalattu mustaksi ornamentteineen ja raitoineen, samoin

myös lokasuojat ja vanteet.
VARUSTEET: Soittokello, 12" pumppu, työkalulaukku työkaluineen sekä

putkipakettiteline maksutta.
Hinta käteisellä, musta 1,700": —.

POHJOISMAINEN SÄHKÖ-OSAKEYHTIÖ

Tilausmerkki n. p. m. = naisten pallorengas, musta



MONARK

NAISTEN MATKAILUPYÖRÄ
Ensiluokkaista alkuperäistä ruotsalaista loistovalmistetta. Kaikki
kiiltävät osat vahvasti kromioidut, kaikki muut maalaamatto-
mat osat ruostumatonta metallia. Yhden vuoden takuu.

OSIEN SELOSTUS
RUNKO: 22" Ruotsalaista valmistetta, päällisvahvikkein. Erittäin huolelli-

sen valmistuksen ja tarkistuksen ansiosta erikoisen kestävä.
Kilpa-aj opyörämallia, vahvistetuin haarukoin, avoimin haarukan päin.

KESKIÖ: Fauber. Ensiluokkaista ruotsalaista terästä hiotuin kuularadoin.
OHJAUSLAAKERIT: Sorvatut, extra I:ma.
ETURVMPU: »Monark» siipimutterein.
TAKARVMPU: »Victoria» siipimutterein ja kahdella hammasrattaalla.
OHJAUS: Kilpa-aj opyörän.
ISTUIN: Kilpa-aj opyörän, erittäin kestävää nahkaa. Satulatolppa uutta mallia.
KETJU: Englantilainen, extra I:ma.
KETJUSUOJUS: Alumiinia »Monark», pitimet runkoon hitsatut.
PUOLAT: Ruostumatonta terästä, samoin lokasuojan aisat.
VANTEET: Westwood-mallia. 26" X 1 V»". Kromioidut.
KUMIRENKAAT: »Monark», 26" Xl Ui".
JARRU: Etupyörään vaikuttava käsijarru.
VÄRI: Toimitetaan hienosti kasino-punaisin, harmain tai sinisin värein Du-

lux ruiskumaalattuna, ornamentteineen ja raitoineen. Samoin myös loka-
suojat ja vanteet.

LISÄVARUSTEET: Soittokello, 12" pumppu, työkalulauku työkaluineen sekä
putkipakettiteline maksutta.

Hinta käteisellä 1,850:—.

POHJOISMAINEN SÄHKÖ-OSAKEYHTIÖ

Tilausmerkki n. m. s. = naisten matkailu, sininen
» n. m. h. = » »

» Harma*
» n. m. p. = » »

, punainen



MONARK.

TYTTÖJEN PYÖRÄ
Ensiluokkaista ruotsalaista loistovalmistetta. Kaikki kiiltävät
osat vahvasti kromioidut, kaikki muut emaljoimattomat osat
ruostumatonta metallia. Vuoden takuu.

OSIEN SELOSTUS

Sama kuin Monark,

Runko 17".

Hinta 1,350; —.

POHJOISMAINEN SÄHKÖ-OSAKEYHTIÖ

Tilausmerkki t. s. p. = tyttöjen standard, punainen
» t. s. s. «= » »

, sininen



P. S. o.
MIESTEN STANDARD PYÖRÄ
Ensiluokkaista ruotsalaista valmistetta. Kaikki kiiltävät osat

vahvasti kromioidut. Yhden vuoden takuu.

OSIEN SELOSTUS
RUNKO: 22" Ruotsalainen Monark. Erittäin huolellisesti rakennettu, kor-

keinta luokkaa, vedettyä teräsputkea.
KESKIÖ: Fauber. Ensiluokkaista ruotsalaista terästä hiotuin kuularadoin.
OHJAUSLAAKERIT: Sorvatut I:ma.
TAKARUMPU: »Victoria».
ETURUMPU: »Bromton».
OHJAUS: Asetettava. Kädensijat kovakuoriset, heloineen.
ISTUIN: I:ma Lepper pumppujousilla.
POLKIMET: »Bromton».
KETJU: »Coventry», englantilainen.
KETJUSUOJUS: Kromioitua terästä.
PUOLAT: Ruostumatonta terästä.
VANTEET: »Westwood»-mallia.
LOKASUOJAT: Etusuoja pidennetty, vahvaa tekoa.
KUMIRENKAAT: Dunlop uiko- ja sisäkumit.
VÄRI: Runko mustaksi emaljoitu, samoin myös lokasuojat ja vanteet.
VARUSTEET: Soittokello, pumppu, nahkainen työkalulaukku, ruuvitaltta,

rumpuavain, kuminkorjausrasia, keskiöavain, öljykannu maksutta.

Hinta käteisellä 1,400:—.

POHJOISMAINEN SÄHKÖ-OSAKEYHTIÖ

Tilausmerkki PSO m.s.m. *= PSO miesten standard, musta



P. S. o.
NAISTEN STANDARD PYÖRÄ
Ensiluokkaista ruotsalaista valmistetta. Kaikki kiiltävät osat
vahvasti kromioidut. Yhden vuoden takuu.

OSIEN SELOSTUS
RUNKO: 22" Ruotsalainen Monark. Erittäin huolellisesti rakennettu, kor-

keinta luokkaa, vedettyä teräsputkea.
KESKIÖ: Fauber. Ensiluokkaista ruotsalaista terästä hiotuin kuularadoin.
OHJAUSLAAKERIT: Sorvatut I:ma.
TAKARUMPV: »Victoria».
ETURUMPU: »Bromton».
OHJAUS: Asetettava. Kädensijat kovakumiset, heloineen.
ISTUIN: I:ma Lepper pumppujousilla.
POLKIMET: »Bromton».
KETJU: Englantilainen »Coventry».
KETJUSUOJUS: Alumiinia.
PUOLAT: Ruostumatonta terästä.
VANTEET: »Westwood»-mallia.
LOKASUOJAT: Etusuoja pidennetty, vahvaa tekoa.
HAMEVERKKO: Monivärinen.
KUMIRENKAAT: Dunlop uiko- ja sisäkumit.
VÄRI: Runko mustaksi emaljoitu, samoin myös lokasuojat ja vanteet.
VARUSTEET: Soittokello, pumppu, nahkainen työkalulaukku, ruuvitaltta,

rumpuavain, kuminkorjausrasia, keskiöavain, öljykannu maksutta.

Hinta käteisellä 1,500:—.

POHJOISMAINEN SÄHKÖ-OSAKEYHTIÖ

Tilausmerkki PSO n. s. m. = naisten standard, musta



MO N/IKK
KAKSOIS-PY Ö R X

HINTA 2,950:

POHJOISMAINEN SÄHKÖ-OSAKEYHTIÖ



MONAHKi

TAVARANKULJETUSPYÖRÄ
N:o 1

HIHNAJARRULLA
erittäin vahva tavarateline samaa putkea

kuin runko.

Hinta 2,100:

POHJOISMAINEN SÄHKÖ-OSAKEYHTIÖ



mon/ihk

TAVARANKULJETUSPYÖRÄ
Nro 6

HINTA 3,100;

POHJOISMAINEN SÄHKÖ-OSAKEYHTIÖ



DAIMON
Daimon-polkupyörädynamoita

i HintaN:o Rakenne , ,kpl.

630 j Kotelo suljettua rakennetta, kromioitu,
kuulalaakereilla, ilman hankauskoske-

| tinta ja ilman hiiliharjoja. Näinollen ei
minkäänlaisia käyttöhäiriöitä esiinny.
10-napainen. Hitaassakin vauhdissa
mitä kirkkain valo. G Volttia 3 W 150:—|

618 | Rakenne kuten edellisellä mutta 6
Volttia 1,8 W 125:—!

333 jKotelo suljettua rakennetta, kromioitu.
6V. - 3 W 100:

888 (Kuten edellinen, mutta GV. —l,B W. 85 :

630

618

333

888



Daimon-polkupyörävalonheittäjiä
Yhdistetty dynamo- ja paristokytkentä

j |
I Hinta kpl.

N:oi Rakenne j ilman
polttimoita

3411 Kuori mustaksi emaljoitu, Fokus-sää-
K döllä. Heijastin hopeoitu, linssin 0

80 mm 23:-

34191 Kuten edellinen, mutta kromioitu ....
29:

K

3301 Kuori mustaksi emaljoitu, vanne kro-
mioitu. Heijastaja hopeoitu, linssin 0
70 mm. Kauko- ja latuvalaistus. Kyt-
kinruuvilla takalyhtyä varten 48:—

3303| Kuten edellinen mutta sivuvalolla .... 49:

330Ij Kuten edellinen, muttakuori värillinen 52:
61 |

3348 Kuori mustaksi emaljoitu, vanne kro-
mioitu. Heijastaja hopeoitu, linssin 0
80 mm. Kauko- ja lähivalaistus. Kyt-

| kinruuvilla takalyhtyä varten 63:

3350 jKuten edellinen mutta sivuvalolla .... j 71 :—

i

3349 Kuori kromioitu. Heijastin hopeoitu,
linssin 0 80 mm. Kauko- ja lähivalais-
tus. Kytkinruuvilla takalyhtyä varten 72:

3355 Kuten edellinen mutta sivuvalolla .... 89:—■

3411. 3419

3301

3301

3348

3349



Daimon-polkupyörävalonheittäjiä
Yhdistetty dynamo- ja paristokytkentä

Hinta kpl.
N:o Rakenne ilman

polttimoita

3339 Kuori kromioitu. Heijastin hopeoitu,
linssin 0 90 mm. Kauko- ja lähivalais-
tus. Kytkinruuvilla takalyhtyä varten 95:

3359 Kuori kromioitu. Heijastin hopeoitu,
linssin 0 95 mm. Kauko- ja lähivalais-
tus. Kytkinruuvilla takalyhtyä varten 110:

3373 Takalyhty »kissan silmä» dynamoon
kytkettäväksi. Kuori kromioitu, linssi
rubiinilasia. Liitosjohtimineen 14:—

Liikennepeili: etuhaarukkaanasetetta-
va, erittäin tärkeä vilkkailla liikenne-
paikoilla. Kromioituna 40:—

3339

3359

3373



Pohjoismainen Sähkö-Oy
HELSINKI, VUORIKATU 14
Sivuliike: Viipuri, Torkkelinkatu 8

Puhelimet:
VAIHDE 20 651

HELSINKI

Sähkötä rvikeosasto:
Sähkötarvikkeet, dynamohiilet, eris-

tänet ja koukut, kaapelit, lamput,
puhelimet, soittojohtotarvikkeet, kWh-
mittarit, mittaritaulut, keitto- ja läm-
pökojeet, pfalzgraf-akkumulaattorit,
Hellesen paristot, Daimon-lyhdyt y.m.
(Konttoriajan jälkeen 27 893.)

Valaistuskaiusteosasto:
Hyöty- ja koristevalaisimia kontto-

reita, kouluja, koteja, sairaaloita, teh-
taita, sekä ulkoasennusta varten. Kirk-
ko valaisimia. Pergamentti- ja silkki-
varjostimia. (Konttoriajan jälkeen
27 893.)

Koneosasto:
Skoda-moottorit, sähköporat ja va-

sarat, tuulettajat, mittauskojeet, jääh-
dytyslaitteet, lämpökojeet, British In-
sulated Cables Ltd:n valmisteet m. m.
uuttauskoneet, kondensaattorit, tasa-
suuntaajat, kaapelit ja asbestijohtimet.
(Konttoriajan jälkeen 32 893.)

Suurjänniteosasto;
Muuntajat, kytkimet, eroittimet,

varokkeet y. m., Compagnie Generale
d’Electro-Ceramique’n moottori ja
riippueristimet y. m. (Konttoriajan jäl-
keen 32 893.)

Neon-osasto 32 893
Neon-valomainoslaitteet, valomer-

kinantolaitteet, Neon-kilpien hoito,
(Konttoriajan jälkeen 73 208.)

Hissi- ja asennusosasto:

Graham-Brothers-hissejä. Hissien
hoito konttoriajan jälkeen 29 605.
Tehdasrakennusten ja asuintalojen
voima- ja valojohtoasennuksia.

Radio-osasto:
Tefag-, His Master’s Voice, PSO-

ja Emerson-vastaanottimet, Lorenz-
lyhytaalto, lentokone-, laiva- ja yleis-
radioasemat sekä muut erikoisradio-
laitteet, Rola-kovaääniset, ravintola-
sähkögramofonit, yhteisantennilaitok-
set ja radiotarvikkeet.
Radio~osaston puhelimet:
Tukkumyynti
Vähittäismyynti
Radioinsinööri
Ravintola-sähkögramofoniosasto
Muuntajaosasto
Radiohuolto-osasto
Häiriönpoisto- ja antenniasennusosasto
Radio- ja radiotarvikevarasto (kontto-
riajan jälkeen 31 031.)

Röntgenosasto:
Röntgen- ja ultralyhytaaltolaitteita.

Gramofoniosasto:
Odeon- ja Parlophon-levyjen edus-

tus, gramofonit, neulat, gramofonimu-
siikin radiontoistolaitteet. (Konttori-
ajan jälkeen 27070.)

Polkupyöräosasto:
Monark ja PSO pyörät. (Konttori-

ajan jälkeen 27 893.)

Anker-kassakone-osasto: (27 663)
Kassa, reskontra ja laskutus
Konttoripäällikkö (32 046)

Toimitusjohtaja O. Rokkanen
suora johto 26 483

Varasto:

-SSSSSgISS}®*»”')
Myymälä (24 741)
Tehdas:

Valaisimia, sähkö- ja
hissitarvikkeita, Neon-kilpiä,
muuntajia y. m (32 918)

VIIPURI
Oma keskus 42 40



F. TILGMANN OY.


