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Älkää laiminlyökö hankkia itsellenne näi-
den Verrattomien polkupyörien asioimisto,
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Myyntiehdot.
Hinnat ovat netto ja ovat voimassa ainoastaan

nykyisten tnlliolojen vallitessa. Paljottain
ostettaissa myönnetään alennusta.

Tilausta maaseuduilta tulee seurata 50 mk etu-
käteen; jäännös peritään jäildvaatimuksella.
Polkupyörätarpeita lähetetään ainoastaan
jälkivaatimusta tai postietmnaksua vastaan.

Toimitetaan vapaasti rautatienvaunuun tai höyry-
laivaan täällä. Kuljettaessa matkalla syn-
tyneistä vahingoista emme vastaa. Rahdin
maksaa ostaja.

Päällys. Paperikääreet maksuttomat; häkistä
velotaan Smk. 2: 50.

Vakuutus toimitetaan ainoastaan erityisestä
käskystä.

Muistutukset ovat tehtävät G päivän kuluessa
sen jälkeen kun tavara (tn osotepaikalleen
saapunut.

täten hintalistamme vuodeksi 1901. sisältävä maailman

kuulut polkupyörävahnistee.t

>

teemme sen vilpittömästi kiittäen siitä suuresta luottamuksesta ja hyväntahtoisuudesta,

mikä kuluneen sesongin aikana on osaksemme tullut. Ja kun varmisti vakuutamme
kunnioitettaville liiketuttavillemme ja ostajillemme, ettemme suoraan ja rehelliseen
koktet aan nähden jätä mitään täyttämättä,, rohkenemme toivoa saavamme osaksemme
saman luottamuksen tänälcm sesonkina.

Viitaten jälempänä seuraasiin selityksiin ja kuviin pyydämme huomauttaa,

eitä me kaikista meiltä tai asiamiehiltämneostetuista Cleveland ja Wanderer
polkupyöristä sitoudumme yhden vuoden takaukseen luettuna myyntipäisästä, siten

eitä me tällä ajalla maksatta korjaamme jokaisen vaurion, johon syynä on ollut vika

aineessa tai työssä, johon om-iske/aa itse-ei voida katsoa suoraan syypääksi. K ui-

tenkaan emme korvaa kustannuksia sellaisista korjauksista, joita muut paitsi me

ovat toimittaneet, vaan on vahinejoittmul osa tarkastustaf ja korjausta varten valuUl-

tomasti lähetettävä meille. Takaus kumirenkaista', on 'voimassa ainoastaan tola-

kuun 15 pidän tänä vuonna.
Helsingissä maaI iskun ila 1901.

Kunnioittaen

jfårancli, fål@v&landin sääasioimisio.

Korjaukset
toimitetaan huolellisesti ja huokeasta. Korjaus-
kustannuksia ei viedä kirjoihin, vaan suorite-
taan pr kontant taikka peritään jälkivaati
muksel la.

Varaosia
kaikkiin hintalistassa mainittuihin malleihin on

varastossa.

Opetusta
polkupyörä-ajossa • annetaan ilmaiseksi, jota
paitsi , harjoituskoneUa saavat käyttää mak-
sutta, ne jotka ostavat meiltä polkupyörän.

Talvikorjuu.
Polkupyöriä otetaan korjuuseen talveksi

tätä tarkoitusta varten sopiviin huoneustoihin.



Cleyeland
N:o
115 Cleyeland

N;o
115

Kehyksen korkeus, mall. 115; 22”, 24” tai 26”
ja mall. 116: 20” tai 22”.

Pyörät, 28”.
Pyörävailteel, yhdistetyt puusta ja alumiinista.
Renkaat, Clevelandin 1 %” tai 1 %” kaksipntki-

set (uutta rakennetta).
Ketju, Clevelandin venymätön.
välitys, mall. 115: 73%” 77”, 80%” tai 81”

ja mall. 116: 66 %” tai 70”.
Ketjuratas, helposti irtisaatava.
Polkimet, Clevelandin, kumista tai teräksestä.
Satula, Clevelandin (Wheeler mallia).
Ohjaustanko, teräksestä, aseteltava.
LikasuojliS, teräksestä tai puusta.
Jarru, helposti irtisaatava tavallinen tai rulla-.
Laakerit, Burwellin tahkotut, öljynpifävät ja

tomutiiviit.
Vapaasti pyörivä pyörä saadaan erittäin tilaa-

malla.
Ulkomuoto, erittäin hieno mustaksi emaljoitu ja

nikkelöity.
Paino,- 13% kg.

Hinta täysiueeu S;mk 330.

Se suuri ja jakamaton tunnustus, mikä tuli
viimevuotisten mallien N:o 101 ja 102 osaksi,
on aiheuttanut, että Cleveland-tehtailijat myös-
kin vuotina 1901 ovat tahtoneet pysyttää miniät
mallit, mitkä erinomaisen ja kestävän raken-
teensa sekä komean ulkoasunsa puolesta ovat
parhaat polkupyörät allamainittuihin hintoihin.

Tämän vuoksi ei se, ken suhteellisesti huo-
keasta hinnasta haluaa saada muodikkaan,
hyvin rakennetun, vahvan ja kevytkulkuistn
polkupyörän, voi paremmin valita kuin ostaes-
saan Clevelandin N;o 115 ja 116; joilla numeroilla
näitä koneita on markkinoilla.

Aivan samoin kuin mallit N:ot 101 ja 102
olivat 1900 yleisimmät polkupyörät, olemme
nytkin vakuutetut että N:ot 115 ja 116 tulevat
vuonna 1901 olemaan yleisimmät varsinkin kun
hintaa on vähennetty 45 markalla.

Seikkaperäinen selitys.
Kehys. Clevelandin vahvistetuilla sisäisillä liit-

teillä.
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Cleveland
I:o
105

Cleveland N:ot 105 ja 106 ovat valmistetut
samoista erinomaisista aineista ja samalla huo-
lella, kuin vanhuudestaan kevyestä kulustaan
ja omituisen kauniista ulkoasustaan kiitetyt
mallit N:ot 79 ja 80, joiden kaltaiset ne muu-
tenkin ovat pienimpiä yksityisseikkpja myöten.
Kun otetaan huomioon mainittujen mallien
erinomainen laatu ei ole lainkaan liioiteltua
kun väitämme, että mallit N:ot 105 ja 106, jotka
viime vuonna maksoivat S:mk 465, voivat
kestää kilpailun minkä tahansa tehtaan parhait-
ten mallien kanssa. Hinta on tänä vuonna ai-
noastaan S:mk 380.

Naisten pyörästä N:o 106 emme 010 tilai-
suudessa esittämään mitään kuvaa, mutta tämä
malli muistuttaa paljon N:oa 116 vaikkei siinä
ole samoja paranteita kuin Nrossa 105.

Seikkaperäinen selitys.
Kehys, Clevelandin vahvistetuilla sisäisillä

liitteillä.
Kehyksen korkeus, mall. 105: 22”, 24” tai 26”

ja mall. 106: 20” tai 22”.

Cleveland
N:o
105

Pyörät, 28”, Clevelandin omituisilla värttinäliit-
teillä.

Pyörävanteet. puusta ja alumiinista.
Renkaat, Clevelandin 1■/," tai l f>/8

" kaksiputkiset.
Ketju, Clevelandin venymätön-.
Välitys, raall. 105: 73 7?”, 80tai 84”

ja mall. 10G; 66tai 70”.
Ketjuratas, helposti irtisaatava.
Polkimet, Clevelandin kumista- tai teräksestä.
Satula, Wheeler-,
Ohjaustanko, teräksestä, aseteltava.
Likasuojus, teräksestä tai puusta.
Jarru, helposti irtisaatava tavallinen tai rulla-.
Laakerit, Burwellin tahkotut, öljyiipitävät ja

tomutiiviit.
Vapaasti pyörivä pyörä saadaan erittäin tilaa-

malla (katso alemmas).
Ulkomuoto, erittäin hieno mustaksi omaljoitu ja

nikkelöity.
Paino, 13 V. kg.

Hinta täysineen S:mk 380.

Vapaasti pyörivä takapyörä.
Matemaatikot vakuuttavat, että pyöräilijä käyttää jalkojaan ja sääriään

kaksi kertaa enemmän kuin olisi tarpeellista. Vapaasti pyörivällä takapyörällä
tulee tämä tarpeeton ponnistus vältetyksi ja huvi mäkien laskemisesta tulee
melkoista suuremmaksi, kun voidaan heretä polkemasta ja antaa jalkojen tyyneesti
levätä poikimilla. Myös myötä tuulessa ja muutenki kun määrätty nopeus on
saavutettu on vapaalla pyörällä suuri merkitys.

Kun viime vuonna yleisimmin otimme tämän n. k. uutuuden käytäntöön,
olimme vakuutettuja, että se herättäisi ansaittua huomiota, sillä ne edut, joita
vapaalla takapyörällä varustetulla polkupyörällä on. eivät ole vähäiset. Vaikka
rakenteessa onkin vielä yhtä ja toista vajavaisuutta, on kuitenkin tunnustettava,
että vapaasti pyörivän pyörän koneisto toimii yleensä hyvin, sillä niistä muutamista
päälle 130 vapaalla pyörällä varustetusta Clevelandista, jotkaviime vuonna möimme
(== 24 % koko myydystä Gleveland-määrästä) on ainoastaan 12 kpl toiminuttyydyttämättömästä ja nämät kaikki ovat olleet samaa mallia. ,

Tänä vuonna on meillä kaupassa kolme vapaata pyörälajia nim. l:o vapaa
pyörä käsijarrulla hinta ylimääräistä S:mk 10; 2:o vapaa pyörä takapvöräjarrulla
hinta_ Sank 35 ylimääräistä ja 3:o vapaa pyörä yhdistetyllä keskiöjamilla. hiula
S:mk 40 ylimääräistä.



Cleveland
K:o
117 Cleveland
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Clevelandin Miroissa 117 ja 118 ovat Cleve-
lami-tehtailijat koonneet kaiken parhaan, mitä
aikaan voidaan saada. Näissä malleissa, jotka
suuresti muistuttavat viime vuoden malleja n:ot
103 ja 104 on yhdistettyinä kaikki vanhat Cle-
velandille omituiset ominaisuudet sekä sitä
paitsi tämän vuotiset paranteet. Ne ovat erit-
täin komeita ja silminnähtävästi ylipuolella
muista, minkä vuoksi yleinen arvostelu tulee
aivan varmaan asettamaan miinat mallit kai-
kissa suhteissa etusijaan muihin kilpaileviin
merkkeihin nähden.

Ne ovat varustetut Clevelandin kotjulaati-
kolla, mitkä erinomaisten orainaisuuksiensa
vuoksi ovat saavuttaneet kaikkien pyöräilijöit-
ten jakamattoman suosion. Kehys on tänä
vuonna muodoltaan vielä miellyttävämpi, put-
ket ovat hieman paksummat ja kampiosasto
jonkun verran korkeammalla. Ohjaustanko on
paksummasta putkesta sekä sen kiinnitys aivan
uutta ja käytännöllistä rakennetta, sekä pyö-
rän keskiöt että akselit, kartiot y. m. ovat
läpileikaten suuremmat. Laakeri rakenne on

myös parannettu ja ketjuratas paksummasta
levystä sekä nikkelöity. Myöskin renkaisiin
nähden on muutos tapahtunut. 4 Mc olemme
nim. määränneet kaikki n:ot 117 ja 118 varus-
tettaviksi englantilaisilla Dunlops raultiplex
renkailla ja toivomme, ettii tämä toimenpide
tulee saavuttamaan arvoisien ostajiamme suo-
sion.

Seikkaperäinen selitys
on muuten sama kuin malleissa N:ot 105 ja 1015.
Katso senraavaa sivua.

Hinta täysineen, Cloveland-ketjnlaatikolla ja
Dunlops renkailla Smk 480.

Cleveland Racer N:o 100 on täydellisin kil-
pailnpolkupyörä rataa varten, mikä milloinkaan
on rakenneltu.

Hinta täysineen Sl!lk 430.

Clevelanfl
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fanflerer
N;o
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Wamlerer M;at 15 ja.;3, joita valmistaa Wan-
derer-Fahrrachverke Chemnitz-Schönaussa, ovat
tämän tehtaan huokeimmat mallit, vaikkei niissä
ole mitään mikä muistuttaisi huokeasta ko-
neesta. Jokainen pieninkin osa on mitä huo-
lellisimmin tehty ja aine on laadultaan erin-
omaista. Niiden rakenne on erittäin miellyttävä
ja muodikas ja ulkoasu varsin komea.

Saksalaisten polkupyörien kysyntä näyttää
kaikkialla kasvavan ja ovat ne monessa maassa
tykkänään tieltään työntäneet halvat amerika-
laiset koneet. Yleinen sääntö on nykyään;
„Jos haluatte saada huokean ja hyvän koneen
niin ostakaa saksalainen 11.

Mitä erittäin Wanderer-pyörään tulee on se
Saksan paraimmasta tehtaasta. Wamlerer Oli
myös ainoa saksalainen polkupyörä, mikä maail-
man näyttelyssä Pariisissa palkittiin ~Graml
Prix“’illä.

Seikkaperäinen selitys.
Kehys N:ossa 15 sisäisillä vahvikkeilla.
Kehyksen korkeus mall. 15: 22”, 24” tai 26”

mall. 3: 20” tai 22”.

Pyörät 28”.
Pyörävanteet teräksestä-.
Renkaat IVj” tai 178

” Continental järjestelmää
Ketju lokki- tai rulla-
Välitys niall. 15; 70”, 74” tai 78” ja mall. 3: 66”

tai 70”.
Ketjuratas helposti irröitettava.
Poikimet kumiset tai teräksestä-.
Satula hyvä maantie-.
Ohjaustanko suora, ylös- tai atastaivutcttn.
Likasuojukset puusta tai teräksestä-.
Jarru helposti irtisaatava.
Laakerit öljynpitävät ja torautiiviit.
Ulkomuoto hieno, mustaksi emaljoitu ja nikkc-

löity.
Paino 13,8 kg.

Hinta N:o 15 täysilleen S:mk 285.
„ „ 3 „ „ 290.

Continental renkaista S;ui 1c 5; ylimääräistä.
Dunlop „ „

10:
„

Wanöerer
I;o
3 faiöerer

N:o
3
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Pääsyynä siihen, etteivät keljuttomat polku-
pyörät erittäin paljon 010 levinneet maassamme
on kieltämättä hyvien sellaisten verrattain kor-
kea hinta. On itsestään selvää, että näiden
koneiden rakentamiskustannukset tulevat mel-
koista kalliimmiksi kuin tavallisen ketjullisen
polkupyörän, mutta ensinmamituissa on myöskin
paljon etuja, joita jälkimmäisillä ei ole. Niiden
erinomaisten tulosten perusteella joita ketjut-
tornia polkupyöriä käyttämällä olemme tulleet,
olemme päättäneet hieman yleisemmin ottaa
näitä kauppaan Suomessa ja toivomme, että ne
tulevat saavuttamaan arvoisan yleisön täyden
tunnustuksen, sillä Clevelandin ja Waudererin
keljuttomat polkupyörät, joiden hinta on S:rak
500 ja 440 ovat rakenteeltaan yhtä verrattomat
ja oivalliset kuin näiden tehtaitten ketjullisetkin
polkupyörät. Suositamme näitä malleja va-
paasti pyörivällä taka pyörällä.

119 miehille ja N:o 120 näisillc ou samankaltai-
sissa osissa aivan sama kuin Dioissa 117 ja 118.

Välitys N:o 119 on 74” tai 82” ja N:o 120:
70”.

Hinta täysineen on S:mk 500.
Vapaasta takapyörästä tulee ylimääräistä

S:mk 25.

Waiulcrer N;o 18 nais- tai mics-polkupyö-
rästä on seikkaperäinen selitys i.samankaltai-
sista osista saraa kuin moista 15 ja 8. Näillä
numeroilla on puuvanteet ja' Dunlop-renkaat.
Välitys on miesten polkupyörissä 72” tai 80”
ja naisten polkupyörissä 65”.

Hinta täysineen on S:mft 440.

Seikkaperäinen selitys.
Seikkaperäinen selitys, Clevelandista N:o

Vapaasta takapyörästä tulee ylimääräistä
S:mk 10.

fanflerer
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CLEVELAND-PAAASIOIMISTO
Helsinki

Suomen etevin polkupyöräiiike

omistaa maailman parhaimpien

Polkupyörien

Clevelandin» Wandererin
yksinmyyntioikeuden, palkittuja m. m.

Cleveland;

Saksan yleisessä Urkeilunäyttelyssä Miin-
eheuissä vuonna 1899 korkeimmalla pal-
kinnolla

Kunniadiploorai ynnä kultamitali
Ja

Maailman näyttelyssä Pariisissa vuonna 1900

Kultamitalilla.

Wanderer:
TeollisuHsuäyttelyssii Leipzigissä vuonna
1897 korkeimmalla palkinnolla

Saksan kunink. Valtionmitaiilla.
Urkeilunäyttelyssä Miinckenissä vuonna 1899
Kunniadlploomilla ja kultamitalilla.
Maailman näyttelyssä Pariisissa vuonna 1900
oli Wanderer ainoa saksalainen polkupyörä
mikä sai palkinnon

Grand-Prix.

Lisäksi on meillä hyvin lajitelin varasto

Polkupyörätarpeita
kuten Dunlop-, Continental ja Morgan-Wright renkaita, lyhtyjä, kelloja,

satuloita, poikimia y. m.

/ Urheiluesineitä
Joiden Joukosta orittäii» liuoiniuitaniine

Otto Brandtin palkittuja suksia.


