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Naumann in Germania I.
Kehys: parhaimmasta Weldless’m teräsputkesta. Jarru: Hallin gummijarru.
Pyörät: molemmat pyörät 28”=71 cm. Polkimet; l:ma gummi kuulapolkimineen.
Puolat: suorastaan vahvistetut, joko kiillotetut tai Satulan kannatin: 18 mm, pyöreästä teräksestä,

nikkelöidyt, takapyörässä 40 kpl., etupyörässä Ohjaustanko: 54 cm leveä, vääristetty piirustuksen
36 kpl. mukaan.

Vaihtoratas: 591/” tai 63. Kädensijat: Valkosesta celluloidista.
Ketju: l:ma rullaketjua. Kiillotus: musta, kultaviivoilla, paljaat osat nikke-
Pyöränvanteet: teräksestä, mustaksi emaljeeratut. löidyt.
Kammet: pyöreät, parhaimmasta teräksestä, 68 A” Paino: noin 16 1/, kg täydellisenä satulalla ja pol-

pitkät. kimineen.

Halpa, parhaimmasta aineesta valmistettu polkupyörä erittäin vakava kehysrakennus,
sopiva 100—110 kg painoisille ajajille.

Naumannin Germania l:a.
on »ama kone kuin Germ. 1, vaan 5 cm korkeampi hehys, sopiva isommille ajajille.

Naumann’in Germania 9.
Kehys: parhaimmasta Weldless’m teräsputkesta. Polkimet: keveät tomutiheät huopapolkimet.
Pyörät: molemmat pyörät 28”=71 cm. Ohjaustanko: vääristetty tai suora 50 cm leveä.
Puolat: ristikkäät, parhaimmasta teräksestä, kiil- Satulan kannatin: Weldless’in teräsputkesta, 23V 2

lotetut, nikkelöitty tähti; takapyörässä 40, etu- mm paksu,
pyörässä 32 kpl., 1,5 s ja 2 mm paksut. Satula: Brookdn puoli Eaceriista.

Nipples: kuusikulmaiset Eacer teräsnipples. Kädensijat: korkista celluloid syrjillä.
Ketju: l:ma rulla- tai lokkiketjua. Patentti liansuojelia: gummikankaasta.
Pyöränvanteet: teräksestä, tammenvärisiksi emal- Kiillotus: musta, kultaviivoilla, paljaat osat hienosti

jeeratut. nikkelöidyt.
Vaihtoratas: 68” ja 72. Paino; 121/,—13 kg täydeUisenä jarrulla, satu-
Jarru; Hallin gummijarru (keveästijirroitettava). lalla ja polkimineen.

Erittäin komea, keveä ja vahvarakenteinen kilpapolkupyörä maantiellä, valmistettu par»
haimmin valitusta aineista. Tämä kone on 80 kg painoisia ajajia varten.

Naumannin Germania 9:a.

Sama kone kuin Germania 9, vaan 5 cm korkeampi kehys ja sopiva isommille ajajille.

Namuarin’in Kilpapolkupyörä Hermania.
Kehys: parhaimmasta, erittäin vahvasta, ohuesta Kammet: lappeat, taotut parhaimmasta teräksestä,

teräsputkesta. G l/’” pitkät.
Pyörät: molemmat pyörät 28”=71 cm. Polkimet: parhaimmasta teräksestä.
Puolat; ristikkäät, kiillotetut, nikkelöity tähti;par- Ohjaustanko: syvästi alaspäin vääristetty, 50 cm

haimmasta teräksestä, takapyörässä 40, etu- leveä ja 24 mm paksu,
pyörässä 32 kpl., l,ss mm paksut. Kädensijat; korkista, celluloid syrjillä.

Nipples: kuusikulmaiset Eacer teräsnipples. Satula: Brookln Eacer.
Vaihtoratas: 72”, tahdon mukaan ylempi tai Satulan kannatin: Weldless’in teräsputkesta, 23,7

alempi. mm paksu.
....

Ketju: parasta lokkiketjua. Kiillotus: musta, paljaat osat hienosti nikkelöidyt.
Pyöränvanteet: teräs- tai puuvanteet. Paino: 9—lo kg.

Keveä, erittäin komea kilpailupolkupyörä, valmistettu huolella valitusta aineesta. Sama
kehysasema kuin Germanialla 10.

Englantilaisia ..Flying Wheel“ polkupyöriä.
La tekoa. N;o 1. Kilpailupolkupyörä 9x /a kg Dunlopin järjest. ilmarengailla.

» » 2. Maantiellä kilpailupolkupyörä 11x/a » » » »

» ■> 3. Maantiepolkupyörä 15 » » » »

» » 4. Keveä maantiepolkupyörä 13 » » » »

» »5. Maantiepolkupyörä 16 » » » »

» » 6. Naisen polkupyörä 14x/2 » » » »

» » 7. d:o d:o 14 » » » »

» »8. Tandem kilpailupolkupyörä 19 » » » »

» »9. Lapsen polkupyörä 11 * » » »
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Hinta-ilmoituksia annetaan pyynnöstä.
Polkupyörä- ja kiväärikorjauksia suoritetaan huolellisesti ja halvalla.

1896.

HUOM.! Hinnat huokeat.
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Naumann’in Germania 8. „

Kehys; parhaimmasta Weldless’in teräsputkesta. Jarru: Haikin gummijarru (keveästi irroitettava).
Pyörät; molemmat pyörät 28”=71 cm. Polkimet: keveät, varustetut lunagummisillakuula-
Puolat: ristikkäät, parhaimmasta teräksestä, vah- poikimilla.

vistetut, kalkutetut, nikkelöity tähti; takapyö- Ohjaustanko: 54 cm leveä, vääristetty piirustuksen
rässä 40, 2 ja 2,7 mm, etupyörässä 32 kapi, mukaan.
1,55 ja 2 mm paksut. Satulan] kannatin: Weldless’in teräsputkesta, 23V2

Nipples: kuusikulmainen teräsniples. mm paksu.
Ketju: l:ma rullaketjua. Kädensijat: korkista, celluloid syrjillä.
Pyöränvanteet: teräksestä, mustat tai tammenväri- Satula: Hammok.

siksi emaljeeratut. Kiillotus; musta, kultaviivoilla, paljaat osat uikke-
Kammet; pyöreät, parhaim. teräksestä., 68A” pitk. löidyt.
Vaihtoratas: 64”, 68” ja 72”. Paino: 15 kg täydellisenä satulalla polkimineen.

Komea, vahva ja keveä maantiepolkupyörä, sopiva 100—110 kg painoisille ajajille.
Pitemmillä matkoilla ja huonoillakin teillä on Germania 8 edullisin, vakavin jakestävin kone.

Naumannin Germania 8;a.

on 5 cm korkeampi kehys kuin mall. 8 ja sopii suuremmille ajajille.

Naumannin Germania 10.
Kehys: parhaimmasta Weldless’in teräsputkesta. Polkimet: keveät tomutiheät, huopa- tai teräspol-
Pyörät: molemmat pyörät 28”=71 cm. kimet.
Puolat: ristikkäät, parhaimmasta teräksestä, kiil- fhjaustanko: suora tai väärä, 50 cm leveä.

loitetut, nikkelöitty tähti, takapyörässä 40, etu- Satulan kannatin : AVeldlessön teräsputkesta, 23,7
pyörässä 32 kapi., 1,55 ja 2 mm paksut. mm paksu.

Nipples: kuusikulmainen Eacer teräsnipples. Satula: Brook’in puoli Eacerista.
Ketjut; parasta lokkiketjua. Kädensijat: korkista, celluloid syrjillä.
Pyöränvanteet: teräksestä, tammenväriseksi emal- Patentti liansuojelija: gummikankaasta.

jeerattu. Kiillotus; musta, paljaat osat hienosti nikkelöityt.
Vaihtoratas; 68”. Paino: 12 kg täydellisenä jarrulla, satulalla ja
Jarru; Haikin gummijarru (keveästi irroitettava). polkimineen.

Erittäin komea, keveä ja parhaimmin valitusta aineesta rakennettu kilpapolkupyörä
maantiellä 75 kg painaisille ajajille.

Naumann in Teutonia G.
Kehys; parhaimmasta Weldless’in teräsputkesta. Jarru: Hallin gummijarru.
Pyörät; molemmat pyörät 26”=CG cm. Polkimet: keveät I;ma gummilla varustetut kuula-
Puolat: ristikkäät, parhaimmasta]teräksestä,]vahviste- polkimet.

tut, kiillotetut, nikkelöity tähti, takapyörässä Ohjaustanko: vääristetty piirustuksen mukaan.
40, etupyörässä 32 kapi., 1,55 ja 2mm paksut. Satulan kannatin; Weldless’in‘Teräsputkesta, 23,5

Nipples: lana kuusikulmainen Eacer teräsnipples. mm paksu.
Vaihtoratas; 59”. Satula; Brookln uusin naistensatula.
Ketju: I:ma rullaketjua. Kädensijat: korkista, celluloid syrjillä.
Pyöränvanteet: teräksestä, tammenvärisiksi] emaljee- Kiillotus; musta, kultaviivoilla, paljaat osat hienosti

ratut. nikkelöidyt.
Kammet: pyöreät, parhaasta teräksestä, 61/*” pitkät. Paino: 131/,, kg täydellisenä satulalla ja polkimineen.

Erittäin komea parhaimmista aineista valmistettu naisten polkupyörä, hyvin’vahva, keve-
ästä kulkeva ja varusteta erittäin muhkealla ja käytännöllisellä ketju- ja hameensuojelijalla.

Englantilaisia „Prairie“ polkupyöriä.
Malli A, MiehenTpolkupyöräjliansuojelijatta|ja jarrutta’Dunlopin järjestä ilmarengailla

» » liansuojelijalla ja jarrulla » » »

Malli B. Naisen » » » »

Erityisliike: Polkupyörät ja niiden tarpeita. Kiväärit ja metsästystarpeet Sukset, Luistimet ja Ompelukoneita.
TT f 1 E" ha S JL mmm Aa ha JmmL ja ha H äSPäObäStOlHelsinki. rntz scnroder. Turussa.

Helsingissä, Victor Pettersson ja Kumpp. Kujapajuo-Osakeyhtiö, 189G.
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