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OB S.!
Denna priskurant annulerar alla föregående

priser.
Alla priser netto.
Reinissä vid order; eljes alltid mot efter-

kraf.
1 alla tili reparation insända maskiner bör

egarens namn vara utsatt ä adresslappen.
För åstadkommande af snabbare expedition

är reparationsafdelningen i är ytterligare ut-
vidgad.

Reparationskostnader bokföras ej. utan li-
kvideras alltid mot efterkraf till moderata
priser.

Alla maskiner garanteras felfria vid afsän-
dandet; ett icke uppmärksammadt fel afhjelpa
vi alltid genast. Afsyna vid mottagandet, in-
nan Ki betalar frakten, att ej maskinen blifvit
skadad under transporten

Observera fraktskilnaden mellan ilgods och
fraktgods; att sända maskiner såsom frakt-
gods är långt mera riskabelt och tidsödande
än att sända dem som ilgods (se frakttaxan
i denna katalog sista sidan).

Order å extra maskin o. d. skall alltid
åtföljas af minst 3/ 4 af beloppet.

Sjukstolar, invalidvelocipeder och trafvagnar
(Sulky) med gummiringar erhållas pä beställ-
ning till priser enligt öfverenskommelse.

Maskinei’ säljas äfven pä s. k. afbetalnings-
kontrakt med af oss godkänd borgen af tvenne
personer samt med tillägg af ränta.

Maskiner emottagas till förvaring öfver vin-
tern till pris 8 mk, häri ingår äfven maski-
nens justering och rengörning.

Största lager i Finland af alla slag lösa de-
lar och tillbehör enligt priskuranten.

Agenter antagas enligt särskild öfverenskom-
melse pä alla orter, där vi tidigare icke
äro representerade.

HUOM.!
Tämä hintalista tekee kaikki entiset hinnat

mitättömiksi.
Kaikki hinnat ovat netto.
Tilausta on seuraava maksu; muuten aina

jälkivaatimusta vastaan.
Omistajan nimilappu pitää olla kiinnitettynä

jokaiseen korjattavaksi lähetettyyn koneesen.
Nopeamman suorituksen saavuttamiseksi on

korjaus-osasto tänä vuonna vieläkin laajen-
nettu.

Korjauskustannuksia ei viedä kirjoihin, vaan
suoritetaan aina kohtuhintoihin jälkivaati-
musta vastaan.

Kaikki koneet taataan virheettömiksi lähe-
tettäessä; huomaamatta jääneen vian kor-
jaamme aina heti. Tarkastakaa vastaan-ottaes-
sanne, ennenkuin maksatte rahdin, ettei kone
ole matkalla vahingoittunut.

Huomatkaa rahti-erotus polkupyörästä
pikatavaran ja rahtitavaran välillä; koneiden
rahtitavarana lähettäminen on paljon vaaralli-
sempi ja aikaa tuhlaaviinpi kuin pikatavarana
lähettäminen (katso rahtitaksaa tässä luette-
lossa viimeisellä sivulla).

Ylimääräisen koneen y. m. s. tilausta on
/seuraava vähintäin 3/ i summasta.

Sairastuolia, invaliidipolkupyöriä, kilpa-ajo-
rattaita (Sulky) gummirenkailla saadan tila-
tessa erityisesti sovittuihin hintoihin.

Koneet myydään myöskin n. k. vähittäin-
maksu-välikirjalla kahden meidän hyväksy-
män henkilön takauksella jakoron lisäyksellä.

Koneita vastaan-otetaan talven yli säilytettä-
viksi 8 markasta, tähän on luettuna koneen
tarkistus ja puhdistus.

Suurin varasto Suomessa kaikenlaisia irto-
naisia osia ja lisäkaluja hintaluettelon mukaan.

Asiamiehiä otetaan erityisen sopimuksen
mukaan kaikissa paikkakunnissa, missä emme
aikaisemmin ole edustettuina.
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FÖRORD
Då vi härmed utsända vår första omfattande velocipedkatalog, bedja

vi att till ärade kunder och affärsvänner få framföra vår tacksamhet för
det förtroende, som under det gångna året kommit oss till del.

Den år från år alt mera uppmärksammade velocipedsporten, som
äfven hos oss vunnit en jämförelsevis stor anslutning, har betingat utgif-
vandet af en svensk-finsk velocipedkatalog. Det är oss kärt att vara de
förste, som gjort användandet af utländska samt mindre, tillfälliga blad
och prislistor onödigt.

Vi våga tillika framhålla att de råd och anvisningar vi i början
af denna katalog meddela delvis äro grundade på den både teoretiska och
praktiska erfarenhet vi under mångårig vistelse i England vetat förskaffa
oss, delvis på uttalanden i facktidskrifter.

Vi se oss föranlåtna att speciell framhålla de fabrikat, som vår
firma representerar såsom de ypperligaste man i den vägen gärna kan
erhålla.

Därigenom att vår firma har eget kontor i London, 1 Leadenhall
street E. C., som på fabrikationsorten öfvervakar våra intressen och gör sig
underrättadt om de så godt som dagligen framträdande förbättringarna i
konstruktionen, kunna vi lämna våra kunder de största garantier för dug-
lig, hållbar och tidsenlig vara.

Vi befinna oss i det lyckliga läget att kunna sälja ett godt fabrikat
för billigt pris, därigenom att vi med de fabrik vi representera kontraherat
jämförelsevis stora leveranser, hvaraf dock endast en del äro afsedda för
Finland.

Än ytterligare kunna vi icke neka oss tillfredsställelsen att delgifva
ärade kunder den för oss glädjande omständigheten att vår kollektion (stån-
det 59 af velocipeder »Necec») å den stora december-utställningen i London
lyckats förskaffa sig den engelska sportpressens och fackmäns smickrande
erkännande för velocipedernas duglighet.

Med utmärkt högaktning

John Tonrnnen 8c C:o
1 CeaclenHall Street - Ö- l6

London Helsingfors
OBS.! Helsingfors adress fr. l:sta jnni N. Esplanadgatan 43 midt emot svenska teatern,

JOHN TOURUNEN & C:o HELSINGFORS LONDON



JOHN TOURUNEN & C:o HELSINKI LONTOO

ALKULA. USK
Täten julkaistessamme ensimmäisen laajaperäisen polkupyöräluette-

lomme pyydämme arvoisille ostajillemme ja kauppayStarillemme ilmilausua
kiitollisuutemme siitä luottamuksesta, joka kuluneena vuonna osaksemme tuli.

Vuosi vuodelta yhä suurempaan huomioon päässyt ja mäilläkin ver-
rattain laajoihin piireihin levinnyt polkupyöräurheilu on pakottanut julkai-
semaan ruotsalais-suomalaisen polkupyöräluettelon. Luemme itsellemme
kunniaksi, että ensimmäisinä olemme saattaneet sekä ulkomaiset että pie-
nemmät tilapäiset lehdet ja hintaluettelot tarpeettomiksi.

Uskallamme samalla huomauttaa, että ne neuvot ja ohjaukset, jotka
tämän luettelon alussa annamme, perustuvat osaksi monivuotiseen Englan-
nissa saamaamme sekä tietopuoliseen että käytännölliseen kokemukseen,
osaksi ammattilehtien lausuntoihin.

Katsomme itsellämme olevan syytä suositella etenkin niitä teoksia
alallaan oivallisimmiksi, joita meidän liikkeemme edustaa.

Sen kautta, että meidän liikkeellämme on oma konttoorinsa Lon-
toossa, 1 Leadenhall Street E. G., joka tehdaspaikalla valvoo etujamme ja
ottaa selon melkein joka päivä tapahtuvista parannuksista koneitten raken-
teessa, me voimme antaa ostajillemme varmimmat takeet tavaran kelvollisuu-
desta, kestävyydestä ja ajanmukaisuudesta.

Olemme siinä onnellisessa asemassa, että voimme myydä hyviä teoksia
halpaan hintaan, sen kautta, että olemme edustamiemme tehdasten kanssa
tehneet sopimuksia verrattain suurista ostoksista, joista kumminkin ainoas-
taan osa on aijottu Suomea varten. Lopuksi emme voi arvoisilta ostajilta
salata mielihyväämme siitä, että meidän kokoelmamme »Necec»-polkupyöriä
(myymälä 59) hankki meille suuressa joulukuun näyttelyssä Lontoossa
englantilaisten urheilulehtien ja ammattimiesten kehuvan tunnustuksen polku-
pyörän kelvollisuudesta.

Erinomaisella kunnioituksella

John Touvrnnen Se K:ni
1 Ceactenfyall Street Henrikinkatu 16

Lontoo Helsinki

HUOM.! Helsing, osote kesäk. l:sestä p. P. Esplanadik. 43 vastapäätä ruotsalaista teaatteria.

JOHN TOURUNEN K C:o HELSINKI LONTOO
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Den nuvarande velocipedens
beståndsdelar.

Teckningen framställer den moderna säkerhett-
velocipeden sådan den i hufvudsak bygges af de
flesta firmor. De olika beståndsdelarne äro beteck-
nade med siffror, hänvisande till nedanstående num-
rerade förteckning.
N:o 1. Luftring.

» 2. Hjulskena.
» 3. Framhjulsnaf med kullager.
» 4. Framgaffel.
» 5. Ventil.
» 6. Fotstöd, löstagbart.
» 7. Bromssked.
» 8. ) , 1 nedre kulskålen.
. g.fKvUtyrnmgj d; 0 Bfra d; 0
» 10. Lykthållare.
» 11. Bromsstång.
» 12. Styrstång.
» 13. Styrstångsklammer.
» 14. Brorashandtag.
* 15. Styrstångs-handtag.
» 16. Sadelfjäder.
» 17. Sadelläder.
» 18. Spiralfjäder till sadeln.
» 19. Sadelfäste.
» 20. Sadelvinkel.
» 21. Sadelvinkelskruf.
» 22. Sadelrör.
» 23. Bakstag.
» 24. Skärmstag, (bakre).

» 25. Bakhjulsnaf med kedjekrans och kullager.
» 26. Fotsteg.
» 27. Kedjesträckare.

Nykyaikaisen polkupyörän
eri osat.

Piirustuksesta näkyy nykyaikainen varmuuspolku-
pyörä sellaisena kun sen useimmat tehtaat pääasialli-
sesti rakentavat. Eri osat ovat merkityt numeroilla,
viitaten seuraavaan luetteloon.

N:o 1. Ilmarengas.
» 2. Pyöränvanne.
» 3. Etupyörän keskus kuulalaakerineen.
» 4. Etuhaarukka.
» 5. Venttiili.
» 6. Jalkanoja, irtiotettava.
» 7. Jarrunlusikka.

! g; i Kuulajohdatin j
» 10. Lyhdyn kannattaja.
» 11. Jarrutanko.
» 12. Ohjaustanko.
» 13. Ohjaustangonpuristin.
» 14. Jarrun kädensija.
» 15. Ohjaustangon kädensija.
» 16. Satulan vieteri.
» 17. Satulan nahka.
» 18. Satulan kierre vieteri.
» 19. Satulan kiinnittäjä
» 20. Satulan kannatin.
» 21. Satulan kannattimen ruuvi.
» 22. Satulan putki.
» 23. Takavahvike.
» 24. Suojakaarenvahvike, (takimmainen).
» 25. Takapyörän keskus ketjukehineen ja kuulalaakerineen.
» 26. Astuin.
» 27. Ketjunkiristäjä.

JOHN TOURUNEN db C:o HELSINKI LONTOO
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K:o 28. Venttiili.
» 29. Ketju.
» 30. Pyöränvanne.
» 31. Ilmarengas.
» 32. Takahaarukka.
» 33. Ketjupyörä eli vaihtoratas.
» 34. Kammen kiinnitysnappula.
» 35. Polkimen gummi.
» 36. Polkimen kuulalaakeri.
» 37. Kampi, pyöreä.
» 38. Karnmenlaakerin-akseli.
» 39. Puristin kuulakuppia varten (on ainoastaan muutamissa

koneissa;.
» 40. Polkimen akselin suojusputki.
» 41. Suojus (lijan-suojelia).
» 42. Suojakaarenvahvike (etumainen).
» 43. Viisikulmainen kehys, etupuoli.
» 44. »

,
takapuoli.

N:o 28. Ventil.
» 29. Kedja.
» 30. Hjul sken a.
» 31. Luftring.
» 32. Bakgaffel.
» 33. Kedjehjul eller växelhjul.
» 34. Veffästpinne.
» 35. Pedalgummi.
» 36. Kullager, pedalens.
» 37. Vef, rund.
» 38. Veflager axeln.
» 39. Klämmer för kulskålars fastspänning (förekommer

endast på en del maskiner).
» 40. Skyddsrör till pedalaxel.
» 41. Skärm (smutsskyddare).
» 42. Skärrastag, (främre).
» 43. Femkantram, framdel.
»44. »

, bakdel.

Säsong \S9S. ?90\nufca\xs\ \E9fc.
Allmänna synpunkter.

Arets maskin afviker till sina grundprin-
ciper på intet sätt från fjolårets.. Den två-
hjuliga säkerhetsmaskinen (safety) har pä
grund af sina förtjänster en gäng för alla
vunnit ett stadgadt anseende. Det är endast
i detaljerna, som förändringar och förbätt-
ringar göras och det sä godt som hvarje
dag. I detta sistnämda afseende har årets
modell att uppvisa några »nyheter». Så ha
i allmänhet ramens rör erhållit vidare dia-
meter, respective kullager hafva erhållit bättre
skydd, hvarigenom damm bättre än förut
kan afstängas; ventiler och gummiringar
hafva undergått vissa förändringar; trähjuls-
skenor ha allmänt kommit i bruk äfven pä
landsvägsmaskiner; kedjelådor af lätt kon-
struktion erkännas som nödvändiga; olje-
lyktan har fått en öfverlägsen medtäflare i
den elektriska, hvartill äfven kan kombi-
neras elektrisk alarmklocka.

Vi öfvergå nu till några speciella uttalan-
den, hvilka synas oss värda ett beaktande.

Yleisiä näkökohtia.

Tämän vuoden kone ei mitenkään tee
poikkeuksia viime vuotisesta periaatteihin
katsoen. Kaksipyöräinen varmuuspolkupyörä
(safety) on etujensa vuoksi kerrassaan saa-
vuttanut yleisen suosion. Ainoastaan koneen
osissa tehdään muutoksia ja parannuksia, ja
se tapahtuu melkein joka päivä. Viimemaini-
tussa suhteessa on vuoden mallilla näytettä-
vänä jotakin »uutta». Niin on suurimmaksi
osaksi kehyksen putket saaneet suuremman
läpimitan, kaikki kuulalaakerit ovat saaneet
paremman peitteen, jonka kautta tomu pa-
remmin kuin ennen tulee estetyksi; venttiilit
ja gummirenkaat ovat nekin toisin muodos-
tetut; puisetpyöränvanteet ovat tulleet käytän-
töön myöskin maantiekoneissa; keveät ketju-
laatikot pidetään hyvinkin tarpeellisina; öljy-
lyhty on saanut etevän kilpailijan sähkölam-
pussa, johon vielä voi yhdistää sähköhälyi-
tyskellon.

Siirtykäämme muutamiin erityiskohtiin,
jotka mielestämme ansaitsevat huomiota.

JOHN TOURUNEN & G:o HELSINKI LONTOO
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Väärä luulo

on, että polkupyörän kestävyys on seurauk-
sena sen suuremmasta painosta. Sekä ajaja
että myyjä laiminlyövät kuitenkin monta-
kertaa painon ja suhteellisen kestävyyden.
Koneen kestävyys ei riipu ollenkaan sen
painosta. Tämän todisteena olkoon seuraava:
Jos taitava ajaja saa 12 1/a kilon painoisen
»road racer», niin käsittelee hän konetta
sillä varovaisuudella, joka on vaarinotettava
kevyen koneen suhteen. Jos taasen sama
kone sälytetään raskailla kapineilla, niin-
kuin liansuojelioilla, jarrulaitoksella, gummi-
polkimilla, hammock satulalla, niin nousee
paino 16 ä 17 kiloon ja sama ajaja pitää
sitä maantiekoneeksi vahvana missä ja mi-
tenkä hyvänsä ajettavaksi. Lisääntynyt paino
on saanut hänet siihen käsitykseen että
kone on vahvempi ja kantavampi, vaikka se
itse asiassa on sama kone eikä ole saanut
pienintäkään lisäystä kestävyyteensä.

Samalla on myöskin huomautettava, että
nykyään löytyy pneumaattisia renkaita monta

eri laatua ja näiden paino voi erota yhdestä
kahteen kiloon. On myöskin kohtia jolloin
pyöränvanne yksistään voi olla saman pai-
noinen kuin sekä vanne että rengas yhteensä
toisessa koneessa.

Vastoin huomautettuja erilaisuuksia tehtaan-
tuotteissa on kuitenkin moni ajaja ja polku-
pyörän kauppias itsepäinen päättämään ko-
neen kestävyyden riippuvan painosta. Ei
juuri pidetä paljonkaan lukua siitä onko
kone varustettu 1 kilon tahi ‘/4 kilon sa-
tulalla, raskailla gummisilla poikimilla tahi
keveillä teräksisillä. Löytyypä vielä sellai-
siakin henkilöitä, jotka menevät niin pitkälle,
että luulevat lyhdyn, työkalujen, tavaralaukun,
ketjulaatikon y. m. kuuluvan lukuun eikä
merkitsevän mitään.

En förvänd idé

är den om velocipedens hållbarhet såsom
en följd af dess större tyngd. Yikten
och den relativa hållbarheten blifva emel-
lertid mängen gäng förbisedda af både
ryttare och försäljare. Bn maskins håll-
barhet beror alldeles icke af dess totala
vikt. Som bevis härför må följande tjäna.
Om en kunnig ryttare erhåller en »road
racer» på 12■I/2 kilo, så behandlar han
maskinen med den försiktighet, som bör
iakttagas med en lätt maskin. Belastar
man åter samma maskin med tunga till-
behör. såsom smutsskydd are, hromsinrätt-
ning, gummipedaler, hammock sadel, så sti-
ger vikten till 16 å 17 kilo och samme ryt-
tare skall nu behandla den som en lands-
vägsmaskin, stark nog att ridas hvar och
hur som hälst. Den ökade totala vikten har
ju gifvit honom den föreställningen att
denna maskin besitter större styrka och
bärkraft, ehuru den i själfva värket är samma
maskin och sålunda icke erhållit den minsta
tillökning i sin hållbarhet.

Tillika bör framhållas att f. n. de skilda
slagen af pneumatiska ringar äro otaliga och
att olikheten i vikten mellan dessa kan
differera från ett till tvä kilo. Tillika gifves
det fall då hjulskenan ensamt för sig kan
vara af samma vikt som både skena och
ring tillsammans i en annan maskin. Men
trots antydda olikheter i fabrikationen en-
visas dock mängen ryttare och velociped-
handlare att bedöma en maskins hållbarhet
såsom en funktion af dess tyngd. Huruvida
maskinen är utrustad med 1 kilos eller 1/ 4

kilos sadel, med tunga gummipedaler eller
med lätta af stål, fäster man sig i regeln
icke vid. Det gifves till och med personer,
som gå så långt att de hålla före, att lykta,
värktyg, bagageväska, kedjelåda m, m. ingå
i beräkningen och icke spela någon roll.

JOHN TOURUNEN & C:o HELSINKI LONTOO
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Pneumaattiset renkaat.

Ennenkuin rupeamme muutamilla sanoilla
puhumaan näistä, on meidän huomautettava
ikävänä tosiseikkana vaikeutta saada, olkoonpa
tehtailialta eli sanomalehdistä, luotettavaa ar-
vostelua eri pneumaattisten renkaiden parem-
muudesta. Voimme kuitenkin tyytyväisyy-
dellä mainita, että viime toimikautena ostajil-
lemme antamat neuvot ovat näyttäytyneet
hyviksi. Olemme puoltaneet' kaksituubista
rengasta huomauttaen kuitenkin sen vioista-
kin, vaikkapa ne ovatkin verraten vähäpätöi-
set eivätkä millään tavalla voita renkaiden
hyviä puolia.

Dunloprengas on, kuten aina ennenkin,
enin haluttua, ja sen tänä vuonna esiintyvän
muodon takia ei luulisi kilpailun juuri voivan
tulla kysymykseen. Tämän todisteena voimme
huomauttaa, että tämän vuoden näyttelyssä
Lontoossa noin 75 "/o näytteillä olleista polku-
pyöristä olivat varustetut Dunlopeilla, jota
vastoin jälellä olevissa renkaat olivat noin
100 eri teosta. Venttiilin rakennuksessa on
tehty monta parannusta ja odotetaan erit-
täinkin tanskalaisen kuulaventtiilin suurta
leviämistä. Renkaiden ollessa kalliita ja tär-
keitä polkupyörän osia katsomme huomautet-
tavaksemme, että suuri varovaisuus on tarpeen
niiden valitsemisessa, eikä kenenkään ostajan
pidä antaa vietellä itseään ostamaan jota-
kin uutta, tuntematonta sekä »voittamatto-
maksi» esitettyä rengasta. Vahinko on siinä
tapauksessa ostajan, sillä tehdas ja vielä vä-
hemmin asiamies eivät vastaa .renkaista, jotka
kerran ovat käsistään saaneet.

Pneumatiska ringar.

Förrän vi gå att med några ord beröra
dessa, måste vi såsom ett beklagligt faktum
framhålla svårigheten att erhålla ett oegennyt-
tigt och tillförlitligt utlåtande om de olika
pneumatiska ringarnes företräden, vare sig af
fabrikant eller tidningspress. Vi kunna emeller-
tid med tillfredsställelse annotera att de råd vi
under den gångna säsongen gifvit äradekunder
visat sig vara goda. Vi hafva förordat den
dubbeltubiga ringen, påpekande äfven den-
sammas fel, oaktadt dessa äro jämförelsevis
obetydliga och pä intet sätt stå i proportion
till ringens öfvervägande goda egenskaper.

Dunlop ringen är som alltid förut den
mest eftersökta och under den form den-
samma uppträder i är torde någon konkur-
rens med denna knapt vara möjlig. Som
ett bevis härför kan framhållas att pä detta
års utställning i London ungefär 75 % af
de utstälda 1,500 velocipederna voro försedda
med Dunlop-ringar, medan återstoden var
utrustad med ringar af circa 100 olika
slag. Konstruktionen af ventilen har gjort
stora framsteg och man emotser en stor
spridning särskildt af den danska kulventilen.

Dä ringarna äro en viktig och dyr del af
velocipeden, anse vi oss böra betona att
försiktighet vid val af dem. bör iakttagas
samt att ingen bör låta förleda sig att köpa
någon ny, okänd, såsom »oöfverträfflig»
framhållen ring. Skadan blir i så fall kö-
parens, ity att hvarken fabriken eller ännu
mindre agenten i regeln ansvarar för ringar,
som lämnat deras händer.

JOHN TOURUNEN & C:o HELSINKI LONTOO
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Den pneumatiska ringen
skyddar maskinen.

Genom sina egenskaper besitter den pneu-
matiska ringen förmågan att öka velocipedens
hållbarhet. Med gummiringens och särskildt
den pneumatiska ringens uppfinning har
velocipedsporten tagit ett betydande uppsving.
Man kan med skäl påstå att velocipeden
just härigenom erhållit sin praktiska bety-
delse, blifvit ett ypperligt fortskaffnings-
medel från att tidigare, såsom mindre full-
ändad, hafva varit endast en lyxartikel.

Det är sant att vibrationsrörelse äfven
tidigare ernåts förmedels s. k. fjäderram,
men denna uppfinning led af mänga stora
brister, som gjorde densamma mindre an-
vändbar. Hvilken besparing af maskinen
en sådan vibration medför som den pneu-
matiska ringen åstadkommer, förstår man
lätt dä man rider öfver en stenlagd gata
eller en ojämn väg. Stötar träffa oafbrutet
hjulet och försätta hela velocipeden i en
häftig, ryckande rörelse som i hög grad
sätter velocipedens hållbarhet på prof. Dä
den pneumatiska ringen mottager och för-
minskar hvarje stöts invärkan på maskinen,
har det blifvit möjligt att bygga lättare och
smidigare maskiner än förut. Härförutom
kunde man ännu framhålla den pneumatiska
ringens fördelar hvad beträffar ryttarens egen
bekvämlighet. I detta afseende torde man
kunna förlikna en solidringad maskin vid en
arbetskärra, jämförd med den luftringade
maskinen, som då motsvaras af en näpen
vagn pä gummihjul.

Pneumaattinen rengas
suojelee koneen.

Lisää ominaisuutensa takia polkupyörän
kestävyyttä. Gummirenkaan ja erittäinkin
pneumaattisen renkaan keksinnöllä on polku-
pyöräurheilu ottanut aimo askeleen eteenpäin.
Yoi syystä väittää polkupyörän juuri tämän
johdosta saaneen käytännöllisen merkityk-
sensä, tulleen mainioksi kulkuneuvoksi,
oltuaan ennen epätäydellisenä, ainoastaan
ylellisyyskaluna.

On tosi, että värähtely myöskin ennen on
saavutettu n. k. jousikehyksellä, mutta tässä
keksinnössä oli monta vikaa, jotka tekivät
sen vähemmin käyttökelpoiseksi. Kuinka
suuri koneen säästö pneumaattisen renkaan
saattama värähtely on, huomaa kivellä laske-
tun kadun tahi epätasaisen tien yli ajaessa.
Sysäykset kohtaavat lakkaamatta pyörää ja
saattavat koko koneen kovaan, riuhtuvaan
liikuntoon, joka suuressa määrin panee ko-
neen kestävyyden koetuksen alaiseksi. Pneu-
maattisen renkaan vastaanottaessa ja vähen-
täessä joka sysäyksen vaikutusta konee-
sen on tullut mahdollisemmaksi rakentaa
keveämpiä koneita kuin ennen. Yielä voisi
huomauttaa pneumaattisen renkaan etuja
ajajan oman mukavuuden suhteen. Tässä
tarkoituksessa voisi panna vankkarenkaisen
koneen vertaukseksi ilmarenkaisen rinnalle;
edellistä vastaisi silloin vankat työrattaat,
jälkimmäistä sievät gummipyöräiset vaunut.
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Keden.

Absolut nödvändigt för att en veloci-
ped skall löpa lätt är att keden icke är
för spänd. På samma gång bör dock iakt-
tagas, att den icke blir för lös och så-
lunda bringas ur sin regelbundna gäng,
hvarmed åsyftas att kugghjulets tänder icke
komme att träffa de motsvarande öglorna i
keden. En för hjulets och gaffelns bestånd
högst våldsamt värkande vridning af ramen
kan då blifva följden. När ryttaren sedan
observerar möjligen uppkomna felaktigheter
hos hjul eller gaffel, är han i de flesta fall
böjd för att tillskrifva maskinens svaga
byggnad orsaken till malörn. En lika så
väsentlig omständighet som kedens »lagom
spänd», är dess rengörning och smörjning,
dä det gäller att erhålla en lättlöpande gång.

Keden, kugghjulet och kedjekransen hos
en ny velociped passa naturligtvis i regeln
väl för hvarann. Efter någon tids begagnande
är detta icke längre fallet. En ny ked sträc-
ker sig alltid något. Därför bör maskinen
justeras, d. v. s. keden spännas etc. Härvid
bör noga iakttagas att hjulet kommer att stå
midt i gaffeln och på samma gäng kugghjul
och kedjekrans i samma plan. Endast så-
lunda kan ett elegant lopp åstadkommas
hos maskinen och en ojämn slitning af dess
olita delar undvikas. Kedens justering är
en konst, som hvarje ryttare själf bör in-
hemta ju förr dess hällre. Man har påstått
att en oljad, väl rengjord och väljusterad
ked invärkar på en kappryttares tid med
15 ä2O %. '

Ketju.

Aivan välttämätöntä polkupyörän keveästi
kulkemiseen on, että ketju ei ole liiaksi jän-
nitetty. Samalla on kuitenkin vaariinotettava,
ettei se tule järin löyhäksi ja siten joudu
säännöllisestä kulustaan, jolla tarkoitetaan,
että hammasrattaan hampaat eivät osuisi vas-
taaviin silmukkeisiin ketjussa. Pyörän ja
haarukan kestävyyttä hyvin tuntuvasti koet-
televa kehyksen vääntyminen voi olla tämän
seurauksena. Ajajan huomattua mahdollisesti
tulleita viallisuuksia pyörissä tahi haarukassa
on hän useimmissa tapauksissa valmis syyt-
tämään onnettomuutta koneen heikon ra-
kenteen syyksi. Yhtä tärkeä seikka, kun
ketjun »kohtalainen kireys», on sen puhdis-
tus ja öljyäminen jos haluaa sitä keveäkulkui-
seksi. Ketju, hammasratas sekä ketjukehä
uudessa polkupyörässä sopivat luonnollisesti
hyvin yhteen. Jonkun ajan käytännössä oltua
ei ole enää laita samoin.

Uusi ketju venyy aina. Sen vuoksi on
se kiristettävä. Tässä on tarkasti vaariin-
otettava, että pyörä asetetaan haarukan kes-
kelle ja samalla kertaa hammasratas sekä
ketjukehä samaan suuntaan. Ainoastaan siten
voi saavuttaa oivan tuloksen koneessa sekä
välttää sen eri osien epätasaisen kulumi-
sen. Ketjun oikaisu on taito, jonka jokaisen
ajajan on opittava mitä pikemmin sitä pa-
rempi. On väitetty öljytyn, hyvin puhdistetun
sekä oijastun ketjun vaikuttavan kilpa-ajajan
aikaan 15 ä 20 °/0 .
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N. k. murtuminen ja teennäisvika.

Erilaisen mielipiteen monasti vallitessa syyn
alkuperästä tässä suhteessa ostajilla, asiamie-
hillä sekä tehtailijoilla luulisimme muutaman
selittävän sanan olevan paikallaan.

Ensiksi tahdomme määritellä polkupyörä-
valmistuksessa usein esiintyvät käsitykset
»vika» ja »murtuminen».

»Vika» on vaillinaisuus raaka-aineessa,
josta tehtailijalla ei ole voinut olla mitään
tietoa ennen ja joka ilmaantuu valmistetussa
tavarassa vasta muutaman ajan käyttämisen
jälkeen. Murtuminen taasen syntyy muuten
aivan virheettömän aineksen n. k. viallisesta
käsittelystä, esim. onnistumattomasta karais-
tuksesta, jolloin vika on tehtailijan, tahi varo-
mattomuudesta ja välinpitämättömyydestä
käyttämisessä, jolloin vika on yksinomaan
ajajan. Viimeksi mainitusta olkoon seuraava
esimerkkinä.

Kone on ollut kaatumisen tahi yhteentör-
mäyksen alaisena, johonka ajaja ei kuiten-
kaan pane suurta painoa, koska kone näkyy
toimivan yhtähyvin jälkeen kuin ennen on-
nettomuuden tapausta. Otaksukaamme sel-
laisen ulkopuolelta katsottuna aivan vaaratto-
man kohtauksen tapahtuvan kolme, neljä,
vieläpä useammankin kerran. Itse asiassa
voi kuitenkin tapahtua, ettei yksikään näistä
»viattomista» onnettomuuden kohtauksista
ole mennyt, ettei polkupyörä ole saanut suu-
rempaa tai pienempää vammaa. Säre on
syntynyt, vaikka huolellisimmallakaan tar-
kastuksella sitä heti ei voi huomata sen vuoksi,
että se on joko emaljin tahi nikkeiöimisen
mahdollisesti vielä pölynkin peittämänä. Siten
kuluu viikkoja ja kuukausia ilman pienintä-
kään vikaa huomaamatta koneessa. Miten
onkaan, kun ratsastaja jonakin päivänä tekee
matkan suotuisissa olosuhteissa n. k. hyvillä
teillä, kohtuullisella nopeudella y. m., särkyy
polkupyörä äkkiä. Syy on varsin selittämä-
tön ja vika on huonossa aineessa! Tämän

S. k. Brytnings- och fabrikationsfel.

Dä uti detta afseende så ofta en skiljaktig
mening rörande orsaken därtill gör sig gäl-
lande hos köpare, agenter och fabrikanter
torde några förklarande ord ock'vara på sin
plats.

Vi vilja då först definiera de i velociped-
fabrikationen ofta återkommande begreppen
»fel» och »brott».

Ett »fel» är en bristfällighet i råvaran,
hvarom fabrikanten i de flesta fall på för-
hand icke kan ega någon kännedom och som
hos det färdiga fabrikatet röjer sig först efter
en tid under begagnandet. Ett »brott» åter
uppstår till följd af felaktig behandling af
ett för öfrigt fullkomligt felfritt material s.s.,
t. ex. genom misslyckad härdning, dä felet
är fabrikantens eller genom oförsiktighet och
vårdslöshet under begagnandet, då felet ute-
slutande är ryttarens. Som exempel på det
sist anförda må följande tjäna.

Maskinen har varit utsatt för ett fall eller
en kollision, hvarvid dock ryttaren icke fäster
någon vikt, emedan maskinen synes funktio-
nera lika väl efter som före missödet. Låtom
oss antaga att ett sådant af det yttre att
döma alldeles ofarligt missöde kan inträffa
tre, fyra ja till och med än flere gånger. I
själfva värket kan det dock. hända att icke
ett enda af dessa »oskyldiga» missöden aflu-
pit utan större eller mindre men för veloci-
peden. En bräcka har uppstått, ehuru man
vid den noggrannaste undersökning icke kan
upptäcka den genast, emedan endera emaljen
eller förnicklingen, möjligen äfven dammet
döljer densamma. Så förgå veckor och må-
nader utan att det minsta fel kan märkas
hos maskinen. Men så en vacker dag då ryt-
taren företager en utflykt under gynnsamma
omständigheter, s. s. goda vägai’, endast me-
delmåttig fart m. m. springer velocipeden
plötsligen sönder. »Orsaken är alldeles oför-
klarlig och felet ligger i dåligt material». I
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denna uppfattning stärkes ryttaren yttermera
genom vänner och vänners bekanta, hvilka
liksom ryttaren själf vid betraktande af de
brustna bitarna, upptäcka gammal frätning,
där brottet egt rum. Alt tyder på fabrika-
tionsfel eller fel hos materialet.

Ryttaren tror sig nu på goda skäl och med
fullt bevis kunna göra anspråk pä den utlof-
vade garantin, hviltet innebär, att säljaren på
egen bekostnad bör afhjälpa skadan.

Frågan blir således: huru skall man kunna
skilja brytning frän fabrikationsfel? Det är
mängen gäng icke lätt. Dock bör ett fabrika-
tionsfel visa sig ganska snart och sannolikt
träda fram redan vid första tillfälle, då velo-
cipeden utsättes för någon större frästning,
s. s. ridt uppför backe eller ridt på dålig väg.
Om maskinen en gång bestått ett sådant prof
med heder, så kunna alla därefter uppkomna
fel och isynnerhet alla de, som framträdt ef-
ter det maskinen varit utsatt för yttre våld
s. s. vältning m. m., i intet fall rubriceras så-
som fabrikationsfel. Om en ryttare noga öf-
verväger det sagda, skall han säkert äfven
visa fabrikanten och agenten den hänsyn, som
i sådana fall rättvist böra tillkomma dera.

vakuutuksen saa ajaja sittemmin hyviltä ystä-
viltä ja heidän tuttaviltaan, jotka, kuten ajaja
itsekin, katsellessaan särkyneitä palasia, huo-
maavat vanhan arven, jossa murros on tapah-
tunut. Kaikki ovat muka teennäisvikoja tai
on syy aineessa.

Ajaja luulee nyt hyvillä syillä ja todisteilla
voivansa vaatia luvatun takuun, joka merkit-
see, että myyjän omalla kustannuksella on
korjaaminen vahinko.

Kysymys on siis: Mitenkä eroittaa taittu-
man teennäisviasta? Tämä useinkaan ei ole
helppoa. Kuitenkin pitäisi teennäisvian näky-
män jotenkin pian ja etenkin ilmaantuvan jo
heti polkupyörän joutuessa johonkin kovem-
paan koetukseen n. k. ylösmäkeä tahi huonoa
tietä ajettaessa. Jos kone kerran vikaantu-
matta on kestänyt sellaisen koetuksen, niin
ei senjälkeen ilmaantuvia vikoja ja etenkin
kaikkia jälestäpäin esiintyviä, koneen ollessa
ulkonaisen vamman alaisena, kuten kaatuessa
y. m., voi pitää teennäisvikoina. Jos ajaja
tarkoin punnitsee edellämainitut seikat, on
hän varmaan osoittava arvonantonsa tehtaili-
jalle ja asiamiehelle, joille se tällaisissa ta-
pauksissa oikeuden mukaisesti on kuuluva.
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Till nybörjaren.

Konsten att lära sig åka velociped är långt
lättare än man tror, och om därmed endast
afses förmågan att försvarligt kunna röra sig
på jämn väg, är den konsten lärd pä mindre
än en timme. Sin vidare utbildning vinner
man först genom ihärdig öfning och ett nog-
grant aktgifvande pä sig själf under ridten.

Yill man lära sig åka, och det bör man,
skaffar man sig en gammal maskin, som är
van vid stötar och smällar samt beger sig,
endast i värsta fall ensam, till någon lindrig,
härd backsluttning pä ett afsides beläget ställe.
Till först skrufvar man ned sadeln sä lågt
som möjligt sä att fotterna vid minsta lut-
ning hos maskinen kunna nä marken. Hai-
man en god vän med sig, ber man honom
stadigt stödja maskinen, själf sätter man sig
upp i sadeln, griper styrstängens handtag,
placerar fotterna på pedalerna och medan
velocipeden med vännens tillhjälp sakta fö-
res nedför backsluttningen lär man sig prak-
tiskt balanseringens första principer. Dessa
bestå helt enkelt däri att styr- eller framhju-
let vrides åt det håll dit maskinen vill falla.
Snart nog har man kommit underfund med
det ungefärliga måttet för vridningen.

Man upprepar sålunda nedfärden för back-
sluttningen under cirka 1/2 timmes tid, hvar-
efter man i regeln är mogen att pröfva sig
pä egen hand. Detta tillgår sålunda att man,
sedan man väl kommit upp i sadeln, fattat
styrstången och placerat fotterna pä peda-
lerna, låter sig varligt skuffas framåt och be-
gynner oförfäradt trampa på. Medhjälparen
bör då oförmärkt släppa sitt tag och man
skall blifva öfverraskad af, huru jämförelse-

Vasta-alottelevalle.
Oppiminen polkupyöräajoon on paljon hel-

pompaa kuin luulisi, ja jos sillä vain tarkoi-
tetaan kykyä välttävästi liikkua tasaisella tiellä,
on tuo taito opittu vähemmässä ajassa kuin
tunnissa. Vastaisen kehityksen voipi saavut-
taa vasta innokkaan harjoituksen kautta sekä
pitämällä tarkkaa huolta itsestään ajaessa.

Jos haluat oppia ajamaan, ja sitä opitkin,
niin hauki itsellesi vanha kone, joka on tot-
tunut saamaan töytäyksiä ja kolauksia, sekä
lähde, ainoastaan vaikeimmassa tapauksessa
yksin, jonnekin hiukan viettävälle, kovalle
alasmäelle johonkin syrjäiseen paikkaan. En-
sin tulee sinun laskea satula niin alas kuin
mahdollista, että jalat koneen hiukankin kal-
listuessa ulottuvat maahan. Jos sulia taas
on joku hyvä ystävä, niin pyydä häntä vaka-
vasti tukemaan konetta. Asetu sitte itse sa-
tulaan, tartu ohjetangon kädensijaan ja sovit-
telu jalkasi poikimille. Sillä aikaa kun polku-
pyörä toverisi avulla hiljaa kulkee mäkeä
alas, opit sinä käytännöllisesti ensimmäiset pe-
rusteet pystyssäpysyttelemisessä. Tämä onkin
vain siinä, että ohje- eli etupyörää käänne-
tään sille taholle, jolle kone kallistuu. Pian
kyllä oletkin perehtynyt likimäärin ohjaa-
maan pyörääsi.

Uudista siten mäenlaskuasi noin tunnin
ajan, niin sen jälkeen oletkin jo perehtynyt
koettelemaan omin päin. Tämä käy siten
päinsä, että sinä hyvin asetuttuasi satulaan,
tartuttuasi ohjetankoon ja sovitettuasi jalkasi
poikimille annat itseäsi hiljalleen sysätä eteen-
päin ja alat pelkäämättäpolkea. Apulaisesi tulee
sitte huomaamattasi laskea irti. Silloin olet
hämmästyvä, kuinka verrattain helposti kone
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vis lätt maskinen hålles uppe. Sedan man

några tiotal minuter öfvat på detta sätt, för-
söker man sig på slät väg. Några timmars
öfning afbruten af några minuters hvila, då
tröttheten infinner sig, äro nog för att man
skall hafva lärt sig konstens första grunder.

Sedan sålunda de första svårigheterna blif-
vit öfvervunna, bör upp- och afsittning öfvas.
Uppsittning tillgår pä sä sätt, att man place-
rar venstra foten på uppsittningssteget, gri-
per säkert tag med händerna om handtaget
samt gifver maskinen med tillhjälp af högra
foten tillräcklig fart, hvarefter man reser sig
upp till stående ställning pä steget. Ifrån
denna ställning är det sedan lätt att skjuta
sig fram i sadeln.

Afsittningen är ännu enklare. Man place-
rar vänstra foten på fotsteget och med detta
som stöd svingar man sig ur sadeln genom
att kasta det motsatta benet bakåt öfver bak-
hjulet.

Att på egen hand lära sig velocipedridtens
första grunder går väl för sig, men är myc-
ket mera tidsödande än då man har hjälp
och rekommenderas sålunda icke.

pysyy pystyssä. Jonkun kymmenen minuut-
tia näin harjoiteltuasi koettele tasaisella tiellä.
Muutaman tunnin harjoitus, vähän välillä
levähdettyäsi, jos väsymys tulee, on kyllin
saavuttaaksesi tuon taidon ensimmäiset pe-
rusteet.

Siten voitettuasi ensimmäiset vaikeudet,
tulee sinun harjoitella ylös- ja alasnousua.
Ylösnousu käy siten, että asetat vasemman
jalkasi ylösnousuastimelle, tartut varmasti
kiinni kädensijaan sekä annat oikean jalan
avulla koneelle tarpeellisen vauhdin ja nou-
set sitte seisovaan asentoon astimelle. Tästä
asennosta on sitte helppo siirtyä eteenpäin
satulaan.

Alasnousu on vielä helpompaa. Aseta en-
sin vasen jalkasi astimelle ja tähän tueten
hyppää pois satulasta heittämällä oikea jal-
kasi taaksepäin yli takapyörän.

Jos omin päin tahdot oppia polkupyörä-
ajon ensimmäisiä perusteita, käy se kyllä
päinsä, mutta se on paljon suurempi ajan-
hukka, jonka vuoksi emme sitä puolestakaan.

Memento.
Nybörjaren bör isynnerhet iakttaga att lära

sig trampa med fotsulan och icke med häl-
foten.

Trampa med foten och benen, icke med
kroppen. Det finns knappt någonting fulare
än en velocipedist, som under ridten vaggar.
Häll styrstången lätt men på samma gäng
fast, så underlättas inhämtandet af balanse-
ringens första grunder betydligt.

Försök att stå i pedalerna vid färd öfver

Memento.
Vasta-alkajan tulee opetellessa polkea jalan

anturalla eikä keskustalla.
Polje jaloilla ja säärillä, äläkä ruumiilla.

Ei mikään ole rumempaa kuin reuhtominen
ajaessa ruumiilla. Pitele johtolankoa hellästi,
mutta kuitenkin vakavasti, niin oppii siten
helpommin pysymään tasapainossa.

Koettele seisoa poikimilla ajaessasi yli
kuoppien, kivien ja muiden esineiden, jotka
aikaansaavat tärskytyksiä.
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gropar, stenar och andra föremål, som föror-
saka stötar.

Man bör öfva vändningar såväl till höger
som vänster, sedan man lärt sig åka rakt
fram.

Vet man hur det går till i ett-ridhus, så
följer man hela ridhusprogrammet med dess
olika volter och krumbugter.

Kom ihåg att förrän man fullkomligt kän-
ner sig hemma på velocipeden och har den-
samma fullt under sin kontroll, bör man rida
långsamt.

Man bör känna efter om ringarne äro pum-
pade innan man sätter sig i sadeln.

Afpassa sadelns och styrstångens absoluta
och inbördes höjder efter kroppsställningen
så länge tills de förefalla bekvämast.

Opittuasi ajamaan suoraan eteenpäin har-
joittein sitten tekemään käännöksiä oikealle
ja vasemmalle.

Jos tiedät mitenkä ratsastushiioneessa me-
netellään, niin seuraa koko ratsastushuone-
ohjelmaa erilaisine kiekkauksineen ja mutki-
neen.

Muista, ennenkuin täydellisesti olet tutus-
tunut koneeseesi ja saanut sen kokonaan val-
taasi, ajaa vitkalleen.

Ennenkuin nouset satulaan, koettele ovatko
renkaat ilmalla täytetyt.

Aseta satulan ja johtotangon keskinäiset
korkeudet ruumiin mukaan, kunnes tuntuvat
mukavimmilta.

Velocipedens skötsel och vård.

För att en velociped skall kunna hällas i
godt stånd, måste den naturligtvis, liksom
allt annat, underhållas och skötas, en sak
som det bör ligga hvarje velocipedryttare om
hjärtat att göra, såvida han är rädd om sin
maskin. Utsättes maskinen för oaktsamhet
och 'vanvärd, går den långt förrän man anar
sin undergång till mötes.

Följande regler innefatta i sig det väsentli-
gaste af det man bör ihågkomma rörande
maskinens yttre vård;

l:o. Rid försiktigt och pröfva icke maski-
nens styrka för mycket på dåliga vägar och
stigar samt illa stenlagda gator.

2:o. Använd maskinen så litet som möj-
ligt under rägnväder och genast efter, förrän
marken torkat upp. Är man tvungen därtill
så bör velocipeden aftorkas noga och försik-

Polkupyörän huolenpito ja hoito.

Saadakseen polkupyörän hyvässä kunnossa
pidetyksi, täytyy sitä tietysti kuten kaikkea
muutakin, suojella ja hoitaa, sillä onhan
se seikka, jonka pitäisi jokaiselle polku-
pyöräajajalle olla tärkeä, jos hänelle ko-
neensa on mistään arvosta. Jos konetta pide-
tään huolimattomasti ja jätetään huonoon hoi-
toon, on se paljon lähempänä rappiotilaansa,
kuin aavistaakaan.

Seuraavat ohjeet sisältävät mitä koneen
ulkonaisessa hoidossa on vaarinotettavaa:

l:o. Aja varovaisesti äläkä liiaksi koettele
koneen kestävyyttä huonoilla teillä ja poluilla
sekä pahasti kivitetyillä kaduilla.

2:o. Käytä konetta niin vähän kuin mah-
dollista sade-ilmalla ja myöskin sateen jälkeen,
ennenkuin maa on tarpeeksi kuiva. Jos sii-
hen kuitenkin on pakotettu, täytyy polku-
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tigt då man kommit inomhus, specielt för-
nicklingen, ty annars rostar den och en rostig
maskin är afskyvärd, eller såsom Sylvester
Hvid säger: Betragt Oyclens Pornikling med
samme Öjne, som en ung Pige sitt Rygte:
Det er den förste Piet, det gjelder om at
undgaa.

3:o. Läna i regeln aldrig bort maskinen
ät hvem det vara mä.

4;o. Haf alltid luftringarna väl uppum-
pade och rid aldrig pä en luftring som »luf-
ten gått ur», ty därigenom förstöres ringen.

5:o. Se alltid till att lager och styrning
äro väl tillskrufvade och kedjan sträckt, dock
ej sä härdt att maskinen därutaf går tungt.

6:o. Smörj alla lager väl; en maskin som
»skriker» är afskyvärd.

7:o. Om en mutter eller dylikt lossar, så
skrufva genast till den, ty därigenom und-
vikes ofta en dyrbar reparation.

8;o. Lät ej smuts och dam kvarsitta, utan
aftorka alltid maskinen sedan den begagnats.

9;o. Putsa emellanåt de blanka delarne
med putspomada och sämiskskinn, eller också
den nya »Selvyt» duken.

10:o. Rengör understundom lagren genom
insprutning af petroleum.

ll:o. Lät ingen ovan person utföra repa-
rationer, ty därigenom blir maskinen mera
förstörd än reparerad.

12:o. Smörj in den med olja och förvara
den öfver vintern i ett något så när varmt
rum.

pyörä suojaan tultua tarkasti ja varovaisesti
pyyhkiä, erittäinkin nikkelöidyt paikat, sillä
muuten se ruostuu, ja ruosteinen kone on
ilettävän näköinen, eli kuten Sylvester Hvid
sanoo: »Ole yhtä arka polkupyörän nikkelöi-
dyistä osista, kuin nuori neito maineestaan:
Sillä ensi pilkkua tulee väistää».

3:o. Pidä se sääntönäsi, ettet lainaa ko-
netta kenellekään, olkoonpa kuka tahansa.

4. Pidä ilmarenkaat aina täyteläisiksi pum-
pattuina äläkä aja milloinkaan renkaiden
»ilmattomina» ollessa, sillä sen kautta ren-
kaat turmeltuvat!

5:o. Pidä aina varalla, että laakerit ja joh-
datin ovat hyvin kiinni väännettyinä ja ketju
kiristettynä; ei kuitenkaan niin lujaan, että
se raskauttaa koneen kulkua.

6:o. Voitele kaikki laakerit hyvin; »kil-
juva» kone on korvia särkevä.

7:o. Mutterin tai muun sellaisen irtau-
tuessa, kiinnitä se heti, niin vältät usein kal-
liin korjauksen.

8:o. Älä anna koneen olla likaisena ja
tomuisena, vaan pyyhi se heti käytettyäsi.

9:o. Puhdista joskus kiiltävät osat »puts-
pomadalla» ja säämiskällä, eli »Selvyt» liinalla.

10:o. Puhdista väliin laakerit ruiskutta-
malla petroleumia niihin.

ll;o. Älä anna kenenkään taitamattoman
henkilön tehdä korjauksia, sillä kone sen
kautta tulee pikemmin pilatuksi kuinkorjatuksi.

12:o. Voitele se öljyllä ja talleta se tal-
ven ajan jotakuinkin lämpösessä huoneessa.

JOHN TOURUNEN & C: n HELSINKI - LONTOO
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THK

PREMIER CYCLE COMPANY L—-
OOEYEETB.T, EEGIAJTD

(FABRIKEN ANLAGD 1875 TEHDAS PERUSTETTU 1875)

20,000 helical velocipeder förfärdi-

gades under år 1894. Fabrikens tillvärk-

ningar ha prisbelönats under året med högsta

medalj, på samma gång fabriken erhållit

utmärkelsen hofleverantörer till H. H. H.

Prinsen af Wales. Premier velocipeder be-

gagnas af furstliga personer vid alla Euro-

pas hoi Det ryska kejsarehuset använder

flera helical maskiner.

30,000 helical polkupyörää valmistet-

tiin vuonna 1894. Tehtaan teokset ovat

palkitut viime vuonna korkeimmalla kulta-

mitallilla samalla kuin tehdas nimitettiin

11. K. K. Wales’in Prinsin hovihankkia.

Premier polkupyöriä käyttävät ruhtinaalli-

set henkilöt kaikissa Euroopan hoveissa.

Wenäjän keisarihuone käyttää monta helical
konetta.

1895 göres hvarje velociped uteslutande
af det i alla länder patenterade helical

röret, hvaraf fabriken har ensam till-

värkningsrätt.

1895 tehdään kaikki koneet ainoastan

tuosta kaikissa maissa patenteeratusta

helical putkesta, johon tehtaalla on yksin-

omainen valmistus-oikeus.

JOHN TOURUNEN & C:o HELSINKI LONTOO
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Kacer.
Kapplöpare af helical rör, lättare för bana med

Dunlop eller någon annan ring, hjulen 28" försedda
med trähjulskena, block ked Humber eller Abingdon,
specielt klena vefstakar, kapplöpnings] pedaler. Ut-
växling och vigt efter önskan.

PRIS circa Fmk 580.

Racer.
Kilpa-ajopyörä helical putkesta, keveämpi rataa

varten, Dunlop eli muilla renkailla, pyörät 28", varus-
tetut puisilla pyöränvanteilla, lokkiketjut Humber eli
Abingdon mallia, erityiset ohuet kamminsäipät, kilpa-
ajopoikimet. Välitys ja paino mielenmukaan.

HINTA noin Smk* 580»

Malli q.
Helical putkesta, ensi luokan polkupyörä urlioiln-

matkoja varten. Etupyörä 30" ja takapyörä 28",'suo-
ranaiset puolat, Dunlop renkaat, nikkelöitty, vankka
haarukkaharja, vieriuketju, Brookin satula,
paraat päällystetyt teräspolkiraet, pyöränvanne ontto
ja kaksinkertanen. Koneen paino 16 kg.

HINTA täydellisessä ■ kunnossa Smk. 500.

Model Q.
Af helical rör, en hög klass ■velociped, för turist-

färder, framhjul 30" bakhjul 28" direkta ekrar, Dun-
lop ringar, fömiokladt solidt gaffelkrön, härdadrullked,
Brook’s sadel, bästa stål pedaler hylsklädda, hjulske-
nan ihålig, dubbel. Maskinens vigt 16 kilo.

PRIS i komplett skick Fmk 500.

JOHN TOURUNEN db G:o HELSINKI LONTOO
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Modell E.
Af helical rör, ny modell för landsvilgsäkuing,

tangent ekrar, Dunlop ringar, 6/ie" block ked, bästa
stålpedaler, Brooks sadel, utväxling 63". Maskinens
vigt 15 kg.

PRIS i komplett skick Fmk 460.

Malli E.
Helical putkesta, uusi malli maantie-ajoa varten,

ristipuolilla, Dunlop renkailla, 5/16
" lokkiketjulla,

paruilla teräs poikimilla, Brookin satulalla, 63" väli-
tyksellä. Koneen paino 15 kg.

HINTA täydellisessä kunnossa Smk. 460.

Malli S.
Helical putkesta, ristipuolat, Dunlop renkaat, lokki-

ketju, gumminen jarru, Brook’in satula, 63" välitys.
Koneen paino 16 kg.

HINTA täydellisessä kunnossa Smk. 440.

Modell S.
Af helical rör, tangent ekrar, Dunlop ringar, block

ked, gummi, hylsbeklädda pedaler, gummi broms,
Brooks sadel, utväxling 63". Maskinens vigt 16 kg.

PRIS i komplett skick Fmk 440.

JOEN TOURUNEN db C:o HELSINKI — LONTOO



JOHN TOURUNEN & C:o HELSINGFORS LONDON

Modell T.
åf helical rör, landsvägsmaskin af starkkonstruk-

tion, tangent ekrar, Dunlop ringar, gummi broms,
gummi kulpedaler, Brook’s sadel, rull ked, utväxling
60" speciell tillverkning för Finland. Maskinens vigt
17 Vi kS-

PRIS i komplett skick Fmk 390.

Malli T.
Helical putkesta, vahvarakenteinen, maantiekoue,

ristipuolat, Dunlop renkaat, guramijarru, gummiset
kuulapolkimet, Brookln satula, vierinketju, 60" väli-
tys, erityisesti Suomea varten tehty. Koneen paino
17 V 2 kg.

HINTA täydellisessä kunnossa Smk. 390.

Malli H.
Helical polkupyörä naisille, pyörät 26", Dunlop

renkaat, suoranaiset puolat, Grose’n ketjulaatikko,
gumminen jarru. Koneen paino 17 kg.

HINTA täydellisessä kunnossa Smk. 425.

Modell H.
Helioal’ damvelociped, Hjulen 26" med Dunlop rin-

gar, direkta okrar, Gxose’s kedjeiåda, gummi damtäta
kulpedaler, gummi broms. Maskinens vigt 17 kg.

PRIS i komplett skick Fmk 425.

JOHN TOURUNEN & G:o HELSINKI LONTOO
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Modell N:o 8.
Stark landsvägsvelociped för äldre herrar och

damer af helical rör. Hjulen 26", ihålig dubbel hjul-
skena, gummi pedaler. Göres af olika vigt från 21 till
25 kilo.

PRIS i komplett skick Fmk 660.

Malli N:o 8.
Vankka maantiepolkupyörä vanhempia herroja ja

naisia varten helical putkesta. Pyörät 26", ontelo,
kaksinkertainen pyöränvanne, kummiset poikimat. Teh-
dään useampaa painavuutta, 21:stä 25:teen kg.

HINTA täydellisessä kunnossa Smk. 650.

Modell L.
Velociped för flickor mellan 10 ooh 15 år. Hjul-

höjd 24" med pneumatiska ringar och kullager i alla
delar liksoin föregående modeller.

PRIS Fmk 270.

Malli L.
Polkupyörä 10—15 v. välillä olevia tyttöjä var-

ten. Pyöränkorkeus 24", pneumaattisilla renkailla,
kuulalaakerif joka osassa kuten edellisissä malleissa.

HINTA Smk. 270.

JOHN TOURUNEN & C:o HELSINKI LONTOO
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Modell K.

Heliealvelociped (ör gossar. Specifikation samma
som för modell L.

PRIS Fmk 260.

Malli K.

Helicalpolkupyörä poikia varten, Brikoisluettelo
sama kuin malli L.

HINTA Smk. 260.

Bilden visar en helioal velociped efter sammanstöt-
ning. Oaktadt knapt en enda del är oskadad kan
dock icke brytning i helical röret spåras. Ramen är

af helical patenteradt rör.

Kuvassa näkyy helioal polkupyörä yhteentörmäyksen
jälkeen. Vaikkapa tuskin yksikään osa on vahingoit-
tumaton ei kuitenkaan helical putkessa voi huomata
mitään murtamista. Kehys on patenteeratusta helioal
putkesta.

JOHN TOURUNEN & C:o HELSINKI LONTOO
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RALEIGH CYCLE C°- Lm
Hufvudkontor & fabrik i Nottingham # Pääkonttori ia tehdas Nottinghaminassa

tillverka

“3uut a «v“
velocipeder

hvilka aro kända som oöfverträffade kapp-
löpningsvelocipeder och innehafva, förutom

världsrekorden, omkring 5,000 pris eröfrade

af fabrikens celebre ryttare: »worldscham-

pions» A. A. Zimmerman, August Lehr,
Harry Wheeler, W. Henie, F. J. Burgess,
E. Scott, G. Nuvolari m. fl.

valmistaa *

aU \ 3
polkupyöriä

jotka ovat tunnetut voittamattomiksi polku-
pyöriksi ja joilla on paitsi maailmanrekor-
cleja, noin 5,000 tehtaan kuuluisain ajajien
»worldschampions» A. A. Zimmermannhn,
August LehPin, Harry WheeleFin, W. He-

nie’n, F. J. Burgesshn y. m. saavuttamaa
palkintoa.

Prof på Raleigh-fabrikat * Raleigh teoksien näytteitä
Genomskärning af trähjulskenor.

Puisien pyöränvanteiden iäpileikkaus.

JOHN TOURUNEN & G:o HELSINKI LONTOO



Malli A A.
Batakilpa-ajaja, pyörät 28" ontelolla teräs- eli

puuvanteella, puolat etupyörässä suoranaiset, takapyö-
rässä puolitangettiset, renkaat mielen mukaan, polkimet
ja kamminsäipät erittäin kevyet y 4" lokkiketju, välitys
70" muutettava irtonaisilla pyörillä. Koneen kehys
tehdään ajajan mitan mukaan samaten kuin painokin
8 kilosta ylöspäin.

HINTA täydellisenä Smk 640.

Modell A A.
Bankapplöpare, hjulen 28" med ihålig stälskena eller

träskena, ekrar framhjul direkta, bakhjul semitangent,
ringar efter önskan, pedaler ooh vefstakar extra lätta,
'!" blookked, utväxling 70" ställbar med lösa hjul.
Maskinens ram göres efter ryttarens mätt likasom
dess vigt fr. 8 kilo uppåt.

PRIS komplett Fmk 640.

Modell CL
lätt laudsviigsmaskin, hjulen 30" ooh 28", trä eliöi-

stä! hjulskena ekrarna Ealeigh system med förstärkta
ändar. Dunlop ringar, damtäta lager i maskinens alladelar, pedaler stål eller gummi. Utväxling ställbar
fr 60" maskin vigt 14 */* kilo.

PR I S komplett Fmk 500.

Malli CL
Keveä maantien,jokone, pyörät 30" ja 28", puinen

eli teräksinen pyöränvanne, puolat Ealeigh järjestelmää
vahvistetuilla pälliä, Dunlop .renkaat, tomuntiviit laa-
kerit koneen kaikissa osissa, teräksiset eli gummiset
polkimet, välitys muutettava 60"sta. Koneen paino
14 V„ kiloa.

HINTA täydellisenä Smk. 500.



Modellj M.
‘ Landsväigsmaskin, hjulen 30" och 28" med Ealeigh

tangent ekrar och Dunlop ringar, gummipedaler med
hylsa. Utväxling ställbar fr 60". Maskinens utstyrsel
lyxuriösare än 1894, härdad rullked, hammock sadel,
aftagbart lycktställ extra lätta smutsskydd, korkhand-
tag, maskinens vigt 17 kilo.

PRIS komplett Fmk 425.

Malli M.
Maantiekone, pyörät 30" ja 28" Ealeigh ristipuo-

lilla- ja Dunlop renkailla, gummiset polkimet kotelolla,
välitys muutettava 60"sta, koneen asu komeampi kuin
1894, karaistu vierinketju, hammook satula, irtiotettava
lyhdyn kannattaja, erittäin keveät liansuojelijat, kork-
kiset kädensijat. Koneen paino 17 kiloa.

HINTA täydellisenä Smk. 425.

Naistenkone, pyörät 28'' a 26", puolitangenttiset
vahvistetut puolat, celluloidiset kädensijat, tomuntiviit
laakerit, päällystetyt polkimet, ketjulaatikko, välitys
62" tahi käskyn mukaan. Koneen paino 16 1/„ kiloa.

HINTA täydellisenä Smk. 540.

Frvmtimmersmaskin, hjulen 28" a 26", ekrarna
förstärkta semitangent. celluloid handtag, damtäta lager
hylsklädda pedaler, kedjelåda. Utväxling 62" eller ef-
ter order, maskinens vigt 16 kilo.

PRIS komplett Fmk 540.
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Arab Cycles
IB7

- CT. "Walker «Se G:o
Birmin.gh.am, England

Näraät polkupyörät, joita meillä oli onni
edustaa jo vuonna 1894, ovat, vaikkapa vielä
vähän levinneitä Suomessa, kuitenkin saavut-
taneet suomalaisten ajajien täydellisen suo-
sion ja voimme me tehtaan kanssa iloita
että polkupyörät loistolla ovat kestäneet tosi-
koetuksen maantie ja katuajo-koneina.

Dessa velocipeder, hvilka vi redan äret
1894 haft förmänen representera, ha, ehuru

ännu litet spridda i Finland, dock vunnit
sina finske ryttares odelade erkännande, och
vi kunna med fabriken glädja oss öfver att
velocipederna med glans bestått det allvar-

liga prof som landsvägs- och gaturidt hos
oss sätter pä maskinen.

G. W. Bluemel Bros

Denna kedjeläda är

det nyaste i denna

väg. Priset är lägre

än någon annan trans-

parent kedjelåda, pas-

sar till alla velocipe-
der.

Tämä ketjulaatikko

on uusin alallaan. Hin-

ta on halvempi kuin

muiden, ketjulaatikko
sopii kaikkiin konei-

siin.

Pr i s Fmk 30 Hin ta Smk 30

JOHN TOURUNEN & C:o HELSINKI LONTOO
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Arab N:o 33.
Kilpa-ajopolkupyörä sekä rataa että hyvää tietä

varten, 28" pyörät ristipuolilla, joko teräksinen tahi
puinen pyöränvanne, teräksiset polkimet varpaanpiti-
millä, korkkiset kädensijat, kilpa-ajosatula, välitys 68".
Renkaat ostajan määi ättävinä. Koneen paino 9 */,
11 kiloon.

HINTA täydellisenä Smk 525.

Arab N:o 33.
Kapplöpningsvelociped för både bana & god väg,

hjulen 28" med tangent ekrar, hjulskenan af endera
stål eller trä, stälpedaler med tåfästen, korkhandtag,
kapplöpningssadel, utväxling 68". Ringarna fan köparen
bestämma. Maskinens vigt frän 9 1/2 till 11 kilo.

PRIS komplett Fmk 525.

Aral) N:o 30.
Maskinen är afsedd för tuuga ryttarej ooh dåliga

vägar, hjulen 30" ooh 28", tangent ekrar, korkhandtag,
gummipedaler, utväxling 60". Ringarna Duulop eller
efter önskan. Maskinens vigt sådan bilden visar med
2" ringar 17 kilo, med 1 a/4

" ringar 16//, kilo.

PRIS komplett Fmk 450,

Arab N:o 30.
Kone on tarkoitettu raskaita ajajia sekä huonoja

teitä varten, pyörät 30" ja 28" ristipuolat, korkkiset
kädensijat, gummiset polkimet, välitys 60". Renkaat
Dunlop oli mielen mukaan. Koneen paino sellaisena
kun kuvassa näkyy 2" renkailla 17 kiloa, 1 “/" ren-
kailla 16% kiloa.

HINTA täydellisenä Smk 450.

JOHN TOURUNEN & G:o HELSINKI LONTOO
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Arab N:o 22.
Damvelociped, elegant byggd ooh af för damer af-

sedd vigt, bekväm i ooh för afstigning, hjulen 28" och
26", tangent ekrar, korkhandtag, gummipedaler, kedje-
låda, utväxling 56". Maskinens vigt komplett 14 ’/2 kilo.

PRIS i fullt skiok Emk 460.

Avab X:o 22.
Sievärakenteineu naistenpolkupyörä, naisille sovi-

tettu paino, mukava päällenousta ja alaslaskeutua,
pyörät 28" ja 26", ristipuolat, korkkiset kädensijat,
gummiset polkimet, ketjulaatikko, välitys 56". Koneen
paino täydellisenä 14*/ 2 kiloa.

HIH T A täydessä kunnossa Smk 460.

Dunlop ringen för 1895 Dunlop rengas 1895

Sedd i sin längdriktning.
Sivulta katsottuna.

Sedd i genomkärning.
Läpileikkaus.

JOHN TOURUNEN & C:o HELSINKI LONTOO
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North European Cycle Export C;o
London E. C. 1 Leadenhall street

suosittaa tämän vuoden »National Cycle

Show Crystal Palace» ensikerran näytteillä

olleita

e c e c“
polkupyöriiiäo

Nämät meidän vartavasten Suomea varten
tilaamat koneet voimme myydä kohtuullisiin
hintoihin. Koko englannin sanomalehdistö
on kiittänyt meitä yksimielisesti niistä ja

toivomme me pian arvoisilta ajajilta saa-

vamme sen suosion kuin vahvat ja keveästi
kulkevat koneet ansaitsevat. Nämät koneet
ovat jo monta vuotta Suomessa toimivien

toiminimien Coventryssä, Englannissa, teke-

miä.

rekommenderar sina på årets »National Cycle

Show, Crystal Palace» för första gängen

exponerade

JNf ©©©©**

velocipeder
Dessa af oss för Finland enkom beordrade

maskiner kunna säljas till moderata pris.
Den Engelska tidningspressen har tilldelat oss

sitt enhälliga erkännande för desamma och
vi hoppas att de snart nog hos ärade ryttare

skola vinna det stora erkännande, de såsom

starka lättlöpande maskiner förtjäna. Dessa

velocipeder äro tillverkade i Coventry, Eng-
land af i Finland sedan flere år opererande

firma.
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Landsvägsvelociped N:o 1.
Hjulen 30"£och 28", tangent ekrar, stål eller gummi

pedaler, handtagen kork, horn eller celluloid, bekväm
Brooks sadel. Ringarna Dunlop 1895 eller 1894(släta),
aftagbara smutsskydd & broms, alla tillbehör af prima
beskaffenhet. Maskinens vigt 17 kilo.

PRIS i komplett skick Fmk 350.

Maantiepolkupyörä N:o 1.
Pyörät 30" ja 28", ristipuolat, teräksiset eli gummi-

[ set polkimet, korkkiset, sarviset eli celluloidiset käden-
sijat, mukava Brook’in satula. Renkaat Dunlop 1895
eli 1894 (sileät), liansuojelijat ja jarru irtiotettavat,
kaikki tarpeet parasta laatua. Koneen paino 17 kiloa.

HIH T A täydellisessä kunnossa Smk 350.

Fruntimmersrelociped.
Hjulen 28" ooh 26", tangent eller direkta ekrar,

ramen nedtill som bilden visar eller i båge böjd,
gummi pedaler, handtag af kork eller celluloid, bekväm
fruntimmerssadel, Dunlop ringar släta eller' refflade,
kedjelåda, goda tillbehör. Maskinens vigt 16 kilo.

PRIS komplett Fmk 350.

Naistenpolkupyörä.
Pyörät 28" ja 26", risti eli suorat puolat, kehys ala-

puolelta kuvan näköinen tahi kaareva, gummiset pol-
kimet, korkkiset tahi celluloidiset kädensijat, mukava
naistensatula, Dunlop renkaat sileät tahi rihlatut, ketju-
laatikko, hyvät tarpeet. Koneen paino 16 kiloa.

HIN T A täydellisenä Smk 850.

JOHN TOURUNEN & C:o HELSINKI LONTOO
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THE

GKNTAUB CYCLE C® LH
ETABLERAD SEDAN 1876

I

COVENTRY, ENGLAND

PERUSTETTU JO 1876

COVENTRY, ENGLANNISSA

Centanrs pateut veflager Centaurln gatentti keskuslaakeri

Rohkenemme huomauttaa arvoisia ajajia
siitä että tehtaan laakeri järjestys oh täydel-
linen ja toimikaudeksi patenteerattu. Se
tekee mahdottomaksi tomun sisään tunkeu-
tumisen ja säilyttää öljyn kuukausia.

Yi tillåta oss uppmärksamgöra ärade- ryt-

tare på att fabrikens lagerkonstruktion här

afbildad är fullkomligt ny och patenterad
för säsongen. Den omöjliggör inträngande
af dam och bibehåller smörjoljan för måna-
der framåt.

JOHN TOURUNEN ,t C:o - HELSINKI LONTOO
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Klichén icke färdig

Kliché tekeillä.

The Countess: af svenskt Sandviks stål, hjulen 26"
och 28" förstärkta, direkta ekrar, korkhandtag, härdad
rullked, Groses’ damtäta läderkedjelåda, Dunlop rin-
gar. Maskinens total vigt 16 kilo.

PRISS i komplett skick Fmk 425.

The Countess:’ ruotsalaisesta Sandvik teräksestä,
pyörät 26" ja 28", vahvistetut, suoranaiset puolat,
korkkiset kädensijat, karaistu rullaketju, Grose’n tomu-
tivis nahkanen ketjulaatikko, Dunlop renkaat. Koneen
kokonais paino 16 kiloa.

HINTA täydellisessä kunnossa Smk. 425.

B. S. Diamond, materialet svenskt, hjulen 28" ooh
30" förstärkta ekrar, gummi kulpedaler, keden hlock
eller rull, elegant emalj erad, förnioklad.
Maskinens total vigt 17 kilo.

PRIS komplett Fmk 380.

B. S. Diamond, ainekset ruotsalaiset, pyörät 28"
ja 30", vahvistetut puolat, gummiset kuulapolkimet,
lokki eli vierinketju, sievästi emaljeerattu ja nikke-
löitty. Koneen kokonais paino 17 kiloa.

HINTA täydellisenä Smk. 380.

JOHN TOURUNEN S C:o HELSINKI LONTOO



Modell K. O. S.
Landsvägsvelociped extra kvalitet för tunga ryt-

tare, svenskt Sandviks stål, lager damtäta, oljetäta,
kullager af alldes ny konstruktion, hjulen 30" & 28"
eller hvardera 28", tangent ekrar, rull eller blookked
af härdadt material, korkhandtag, gummipedaler, Dun-
lop ringar, utstyrseln högst elegant med guldränder
eller utan. Maskinens vigt .16 kilo.

PRIS i komplett skick Fmk 520.

Malli K. O. S.
Maantiepolkupyörli erityistä laatua raskaille aja-

jille, ruotsalaisesta Sandvik teräksestä, laakerit tomu-
tiviit, öljytiviit, kuulalaakerit aivan uutta rakennetta,
pyörät 30" ja 28" eli molemmat 28", risti puolat, vierin
efi lokkiketjut karaistusta aineksesta, korkkiset käden-
sijat, gummiset polkimet, Dunlop renkaat, erittäin soma
asu kultareunuksilla eli ilman. Koneen paino 16 kiloa.

HINTA täydellisessä kunnossa Smk. 520.

Modell B. S. Diamond (A.)
Eamen göres två höjder, maskinen afsädd för lands-

vägs ridt, damtäta lager, konor, kulor & lagerkoppar
af bästa konstruktion, hjulen 30" ooh 28” med för-
stärkta direkta ekrar, handtag horn & celluloid, gummi
eller stål pedaler, block ked, hjulbas 45". Maskinens
vigt 13 */2 kilo.'

PRIS i komplett skick Fmk 420.

Malli B. S. Diamond (A.)
Kehys tehdään kahta korkeutta, kone aiottu maantie-

ajoa varten, tomuntlviit-laakerit, kuulat ja laakeri-
kupit parasta rakennetta, pyörät 30" ja 28"
tuilla suoranaisilla puolilla, kädensijat sarviset plj
oelluloiset, gummiset teli teräksiset polkimet, lokki
ketjut, pyörien väli 45". Koneen paino 13*/„ kiloa,

HINTA täydellisessä kunnossa Smk, 42Q.
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Centanr’s patent kakkjulsnav, utestänger dam, kvarhällcr oljan.
Centaur’in patentti takapyöränkeskus, tomun tivis, öljyn pitävä.

Centaur’s patent, framhjulslager.
Ccntaurin patentti etupyöränkeskus.

Centaur’s aftagbara kedjelijul för byte af utyäxling.
Centaur’in irroitettava ketjupyörä railidon suurennusta Tarton.
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Velocipeddelar & tillbehör Polkupyörän osia ja tarpeita
Klockor Kelloja

IV* A p Pris Fmk■ 4 Hinta Smk
■v.0. i Pris Fmku Hinta Smk v. A o Pris Fmk1 ° Hinta Smk

■v./* a Pris Fmk
Hinta Smk N:o 5 £ns

,

F" lk
,Hinta Smk

Sadlar Satuloita

w.A e Pris Fmku Hinta Smk ; 7 Pris Fmk
Hinta Smk

JOHN TOURUNEN & C:o HELSINKI - LONTOO



JOHN TOURUNEN & G:o HELSINGFORS LONDON

w.A a Pris Fmk ,W *° 8 Hinta Smk
S Pris Fmk8 Hinta Smk

V*0 1() Pris Fmk1U Hinta Smk

\!. n -ii Pris Fmk-M.O 11 Hinta Smlf
XT. 0 -ia Pris Fmk

-

• Hinta graJ.
N*o 18 pris Fmk

Hinta Smk

Tff.rt i± Pris Fmkll Hinta Smk

N .O . isr,Pri S Fmk
•“ ,0 -I'Hinta Smk N:o 16 Hinta Smk

w.A i? Pris Fmkn,W U Hinta Smk *=o 18 SÄ -

‘JOHN TOURUNEN & C:o HELSINKI LONTOO
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TM.A 10 Ms FmkN:0 ly Hinta Smk TV-o 20 Pris Flnkav Hinta Smk
w.A oi Pris Fmk
1,0 Hinta Smk

»» 33 ISÄ* »» 38 SÄ

N;o 24 E”?*Hinta Smk V.0 25 Pns Fmk
Hinta Smk

v" •"I ■
Luftpumpar Ilmapumppuja

»!» 87 SSÄ -
oc Pris FmkIN -° ** Hinta Smk

39 SÄ n» 80 SÄ

JOHN TOURUNEN & C:o HELSINKI LONTOO
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81 Sjffi

N:o 82 g.” F"k
,Hinta Smk

N-« 33 SÄ - N;o S 4 I';nk
1Hinta Smk

N:o 35 Fris, Fl" k
,Hinta Smk

Lyktor Lyhtyjä

*=o *8Sxr.v Q« Pris Fmk
Ä ' l Hinta Smk N:» 37 KS,

JOHN TOURUNEN c& C:o HELSINKI - LONTOO
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N; « 39 SSÄ - »» *» SÄ- w.A /li Pris Fmkn.u Hinta Smk

■V*n F>'is Fmk
"* W *ö Hinta Smk

N:o 42 p"lk
,Hinta Bmk

Horn Torvia

N^E*Ä —

j

N:» 46 ESÄ
JOHN TOURUNEN & C:o HELSINKI LONTOO
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Benklädsfäste Housunkiinnittäjiä

xr.ft ±iy Pris FmkW Hinta Smk N;o 48 f,“ r;>k
,

-

Hinta Smk

Sluten ]y.Q Pris Frak Öppen
Kiinni ’ Hinta Bmk Auki--

Lås Lukkoj a

w*o 52 Pris Fmk 3fI,W 0a Hinta Smk»=« s» ss/ä - *♦ sl ISÄ
Visselpipa
Vihellin

Ekerspännare
Puolankiristin

Pakethållare
Käärteenpidin

V*a Pris Fmky.o öd Hinta gink

v. A rl Pris FmkJN.Ö 55 Hinta gmb

Vr. A ko Pris FmkÄ ' o tiö Hinta Smk

JOHN TOURUNEN & C:o HELSINKI LONTOO
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Pakethållare
Kääreenpidin

Luftpumpfästen
Ilmapumpu kiinnitin

Gummisolution
Gummiliimaa

N'o 56 Pris Fmkk.o oo Hjnta gmk

N-a W Pris -■N’ O Hinta Smk
N;o 68

Helical rör Helical putki

N;o 59 ™ B, ■“Hinta-Smk
N;« 60 SÄ

Väskor Laukkuja

Nro 61 Fdsp™k
,Hinta. Smk Nro 63 Fris F“k

Hinta Smk

68 Hinta^Smk Nro 64 Fris F“k
Hinta Smk

JOHN TOURUNEN & C:o HELSINKI LONTOO
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65 Hinta^Bmk N:o 66 Hinta Smk

xr.A A 7 Ms Fmk
•*W °* Hinta Smk 68 säJÄi

N:° 69 hIÄ/ N;o 70 £?s, E
a

k
,Hinta Smk

JOHN TOURUNEN & C:o HELSINKI LONTOO
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Invinsible velocipedställ Invinsible polkupyörä-teline

Smörj & brännolja
Rasva ja palo-öljyä

■V*/» O 1! Pris Fmk0 iL Hinta Smk S» 53 & 78

Ringskyddare
Gummirenkaan suojat

v./v a Pris Fmk<l Hinta Smk

xr.A vk Pris Fmk"-0 70 Hinta Smk *0 76 *> SÄ -

JOHN TOURUNEN & C:o - HELSINKI - LONTOO
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Reparations ask Korjaus rasia

•y. A iyiy Pris Fmkr,,u ‘‘ Hinta Smk
vr.A »r/c Piis Prak
J>,° Hinta Smit;.

Skiftnycklar Jakoavaimia

79 Saimit \r.« en Pris Fmk
Hinta Smk

~
b... ci Pris Fmki> ‘o 01 Hinta Smk

83 SÄ - *0 83 HtaÄ
JOHN TOURUNEN &lG:o HELSINKI LONTOO
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8-1 ISÄ
Lykt uppbärare

Lyhdyn kannatin

Gevär ställ
Kivääri teline

N:o 85 pris
t

Fslk
Hinta Smk *0 86 ESÄ "

Wood’s kombinerade pump & ställ
Wood’in yhdistetty pumppu ja

teline

xr. A 015 Pris Fmk
Hinta Smk

K:o 89 llis
,

F“lk
Hinta Smk N:» 90 mSÄ -

N;o 88 r "k .
Hinta Smk

»» 91 ISÄ

JOHN TOURUNEN & C:o HELSINKI LONTOO
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Ringskyddare, Puncture proof-
bands Gummirenkaan suojat

Dubbelt gaffelkrön
Kaksinkertainen haarukka-harja

N:o 93 S™. F "lk
,Hinta Smk

»=• 98 BÄ
Lätt damtät kedjelåda Ketjulaatikko, keveä ja tomuntivis

*0 94 SSÄ
Kedjelåda som ofvan men därtill transparent gjord af celluloid

Ketjulaatikko läpinäköinen, tehty celluloidista

S N;« »MH -
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Högst bekväm oljekanna Sangen mukava öljyastia

N; 096 KÄ. -

H. Keys läder smutsskydd H. Keyn nahkaset liansuojeliat

>:o 97 F”lk
,

Hinta bink,

Invinsible velocipedställ Invinsible polkupyörä teline

Ihopslaget ställ
Koossa oleva teline

N:o 99 £f;F
c

k ,Hinta Smk,

N:o 98 sF“k
Hinta Smk

JOHN TOURUNEN & C:o HELSINKI LONTOO
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Tabell öfver järnvägsfraktsatser för
velocipeder om 20 kgr.

Luettelo rahtimaksuista 20 kilon
painoisille polkupyörille.

Frakt-
gods. 1 £ ods '

m. p. m. p.

Frän Helsingfors tili Aggelby velooi-
pedbana .... 50 50

» » » Kervo 50 50
» » » Borgå 50 50
» » » Hyvinge .... 50 50
» » » Hangö 80 1 60
» » » Riihimäki ... 50 60

» » Tavastehus . . 50 90
» » » Toijala 60 1 20
» » » Åbo 90 1 90
» » » Tammerfors . . 70 1 40
» » » Östermyra ~ . . 1 20 240
» » » Nikolaistad

(JVasa) 1 30 2 60
» » » Kovjoki (Ny-

karleby) .... 1 30 2 60
» » » Jakobstad ... 1 30 2 70
» » » G:la Karleby . 1 40 280
» » » Uleåborg .... 1 70 3 30
» » » Lahtis (Heinola

& Jyväskylä) . 50 1 10
» » Kouvola .... 70 1 50

» » » Tavastila (Fre-
driksham) ... 80 1 70

» » • » Kotka 90 1 70
» » » S:t Michel ... 1 2
* » » Kuopio 1 30 2 50
» » » Willmanstrand . 1 2
» » », Imatra 1 10 2 30
» » » JViborg 1 2
» » » Sordavala. ... 1 30 2 60
» ■» , » Joensuu .... 1 50 290
»»'..» S:t Petersburg. . 1 20 2 50

Rahtita- Pikata-
varana. varana.

m. p. m. p.

Helsingistä Oulunkylän radalle ... 50 50
» Keravalle 50 50

Tervoseen 50—50
» Hyvinkäälle 50 60

Hankoniemeen 80 1 60
» Riihimäelle ....... 50 60

Hämeenlinnaan 50 90
» Toijalaan 60 I 20
» Turkuun 90 1 90

Tampereelle 70 1 40
» Seinäjoelle 1 20 2 40

Vaasaan 1 30 2 60
» Kovjoelle (Karlepy) . . 1 30 2 60

Pietarsaareen 1 30 2 70
Kokkolaan 1 40 2 80
Ouluun 1 70 3 30

» Lahteen (Heinola & Jy-
väskylä) . . . 50 1 10
Kouvolaan 70 1 50
Tavastilaan (Hamina) . 80 1 70
Kotkaan 90 1 70
Mikkeliin 1 2
Kuopioon 1 30 2 50
Lappeenrantaan 1 2 —•
Imatralle ........ 1 10 230
Viipuriin 1 2 -

Sortavalaan 1 30 2 60
Joensuuhun 1 50 2 90
Pietariin 1 20 2 50

HUOM.! Rautatiehallitus eikorvaa sisäänkääri-
mättömille polkupyörille tapahtuvaa vahinkoa.

Polkupyöriä vastaanotetaan junaan pakaasiyli-
painona, mutta ei matkatavarana.

OBS.! Järnvägsstyrelsen ansvarar icke för skada
som drabbar oemballerade velocipeder.

Velocipeder emottagas för befordran som bagage-
öfvervigt men ej som reseffekter.

JOHN TOURUNEN d C:o HELSINKI LONTOO





Velociped

HELSINGFORS, FINLAND,
1, LEADENHALL ST., LONDON.

Telegraphic Addresses—
TOURUNEN, HELSINGFORS.
TOURUNEN, LONDON.

Katalog


