
Tiedättekö mitä Derby merkitsee?

Oy. Suomen Vähittäismaksu-Keskus
Helsinki Hukusulmenkutu 5 ~ Kesäkuun 1 pzstä ..City”-käytävässä

Niin, se on Englannin, ehkäpä koko maailman huo*
mattavimmat, kerran jokavuosi uudistuvat hevos*

kilpa*ajot, joissa palkintona jaetaan monta miljoonaa
suomen markkaa nopeimmalle hevoselle.

Ei koskaan tapahdu, että joku »outsider» (tulokas)
voittaisi, sillätarvitaan aikaisemmin ei ainoastaan moni*
vuotista harjoitusta ja tunnontarkkaa työtä, vaan myös*
kin ensiluokkaista ratsastamista historiallisella silmän=

r äpäyksellä voiton saavuttamiseksi.

Kaiken tämän ovat meidän valmistajamme us-

kaltaneet ottaa vastuulleen valmistaessaan

» DERB Y » polkupyöriä.

Kuka tahansa kykenee ruuvaamaan kokoon pyö*
rän, mutta hyvin harvat onnistuvat, sillä he ostavat
halpoja osia sieltä ja täältä. Meidän valmistajamme
valmistavat itse kaikki (kokeiluja ei tehdä kokoon*
pantaessa vaan laboratoorioissa) ja valmis pyörä on

PYÖRIEN »DERBY» =VOITTAJA ei ai*
noastaan nimeksi, vaan hyödyksi, huippukausi
pyörän historiassa.

ÄLKÄÄ UNHOITTAKO, että pyörää tarvitsee
Teidän juoksupoikanne, sillä hän suorittaa nopeim*

min ja iloisemmin työnsä,
Teidän konttorihenkilönne käydessä ostajien luona,
Teidän poikanne tai tyttärenne koulumatkalla, \

Teidän oma hyötynne ja huvinne.



Hyöty ei ole ainoastaan raitiotie* ja rautatie*rahan
säästämisessä (vaikkakohta täten piankin saatte pyö*
ränne ilmaiseksi) vaan paljoa enemmin huvittavassa
ja raitistuttavassa liikunnossa, jota saatte ajaessanne
pyörää mennen ja tullen työstänne, sekä lopuksi hu=
vissa, tehdä yhdessä muiden perheen jäsenten, ystä*
vien ja ystävättärien kanssa sunnuntaisin retkeilyjä
luontoon, ollen riippumaton kuten olette kaikista
muista kuljetusneuvoista, eikä parempaa voi itselleen
toivoa, sillä

DERBY»pyörä ei vijoittele,
jos oikein hoidatte sitä.

Hinnat, joita tarjoamme Teille ovat täydellisesti
kilpailun ulkopuolella laatuun nähden.

Mekin voisimme myydä pyöriä 400:sta 600:taan
markkaan asti, mutta emme tahdo kilpailla huononi*
millä tuotteilla, koska tahdomme olla parhaat.

Jollette vastoin otaksumista tulisi tyytyväiseksi on
Teillä oikeus 3 päivän kuluessa vastaanottamisesta
luettuna palauttaa pyörä, jolloin ainoastaan kuljetus*
kulut vähennetään maksetusta erästä, loput saatte heti
takaisin. Ei tietystikään Teillä ole oikeutta ajaa
pyörällä, se on ainoastaan nähtävänä, jollette halua
sitä pitää.

Tehkää joka sunnuntaista DERBY-päivä
sillä siten säilytätte terveen sielun terveessä ruumiissa,

sitä tarvitaan hermoja kuluttavalla
aikakaudellamme.

O.Y. SUOMEN VÄHITTÄISMAKSU KESKUS, HELSINKI



LOISTO-URHEILU-PYÖRÄ

»DERBY»
RUNKO: Uusmallinen jatkamattomasta, vedetystä

teräsputkesta, pikimusta emaljeeraus kulta-
juovilla. Juotossisäpuolella. Päällimäinentanko
62 sm. Korkeus 55 tai 60 sm.

ETUPYÖRÄN-HAARUKKA: Juotos sisäpuolella
I:ma niklatuilla haarukanpäillä.

LAAKERI: Tarkkuus-kaksois-kellolaakeri, ketju-
pyöräjakaus 5 / e X s/le 45 hampailla.

KETJU: 6 / s Tarkkuus rulla-ketju.
POLKIMET: Polkimet parasta laatua pitkillä

kumeilla.
SATULA: Priima Hammock vaaleata nahkaa ja

niklatuilla spiraalijousilla.
OHJAUSTANKO: Saksalais- tai englantilais-malli-

nen, selluloid-kädensijoilla ja käsijarrulla.
VANTEET: Vahvistetut 28 X 1 Va-
VAPAARUMPU: Tarkkuusmalli parhaimmasta ai-

neesta valmistettuine laakerikoppineen.
LIKASUOJAT: Mustaksi emaljeeratut kultajuovilla.
TARPEET; Nahkalaukku, öljykannu ja ruuviavain.

Komea, erittäin vankkarakenteinen miesten urheilu-
pyörä hienointa valmistetta, extra priima

Continental-renkailla. Hinta Smk. 1,440:
maksettava Smk:!la 160: —kuukausitt. 9 kk. ajalla.



LOISTOURHEILU-PYÖRÄ

»D E R B Y»
RUNKO: Unsma Uinen jatkamattomasta vedetystä

teräsputkesta kaksoiskaarella; pikimusta emal-
jeeraus kultajuovilla. Juotos sisäpuolella. Kor-
keus 55 tai 60 sm.

ETUPYÖRÄN-HAARUKKA: Juotos sisäpuolella
I:ma niklatuilla haarukan pälliä ja pyöreällä
haarukan kruunulla.

LAAKERI: Tarkkuus-kaksois-kellolaakeri, ketju-
pyorä-jakaus ä/,x Vl 6 36 hampailla.

KETJU: ä/ 8 Tarkkuus rullaketju.
POLKIMET: Polkimet parhainta laatua pitkillä

kumeilla.
SATULA; Priima Hammock; vaaleata nahkaa

niklatuilla spiraalijousilla.
OHJAUSTANKO: Saksalais- tai englantilais-malli-

nen selluloid-kädensijoilla ja käsijarrulla.
VANTEET: Vahvistetut 28x1 V 2.
VAPAARUMPU: Tarkkuusmalli parhaimmasta ai-

neesta valmisteltuine laakerikoppineen.
LIKASUOJAT: Mustaksi emaljeeratut kultajuovilla.
HAMEEN SUOJA: Verkkolaitos ja komea ketju

suoja.

Komea, erittäin vankkarakenteinen naisten urheilua,
pyörä hienointa valmistetta, extra priima

Continehtal-renkailla. Hinta Smk, 1,485:
maksettava Smk:lla 165: kuukausin. 9 kk. ajalla.



KOMEA PUOLIsKILPAIIUsPYÖRAt

»DERBY»
RUNKO: Ratkaisematonta yredettyä teräsputkea,

mustaksi emaljeerattu, ulkojatkoilla, 25,4 mm.
pahsuus 55 ja 58 mm. korkeus.

ETUHAARUKKA: Vahvistettu; kruunu ja haa-
rukanpäät nikkelöidyt.

LAAKERI: Kiilalaakeri Art. B.S.A.
VAPAAPYÖRÄRUMPU: Torpeedo tai Rotax.
SISÄ-PYÖRÄT: Puunvärisiksi emaljeeratut tai

letkurenkaita varten.
POLKIMET: Rat-trap, Art. B.S.A. varpaanpiti-

mineen.
OHJAUSTANKO: Eteenpäinrakennettn, alaspäin

kaartuva, Malli 10.
JARRUT: Käsijarru ja polkujarru.
SATULA: Vaalea, pitkä, kapea puolikilpailusatula,

2:11 a vieterituella ilman spiraalia, nikkelöidyt
vieterit.

TARPEET: Pitkä, kapea, runkolukko, öljykaunu
ja 2 avainta. V

rikoisen kaunis puoli-kilpailu-malli ..jäljiteltyine puu-
sisäpyörineen, extra-priima kumirenkailla, hämmästyt

täyän keveä käyntinen, Torpeedo-vapaurummulla.
Hinta Smk. 1,560:

maksettava Smk:lla 200: heti ja Smk:lla 170:
kuukausin. 8 kk. ajalla.



LO ISTO-KILPAILU-PYÖRÄ

»DERBY»
KUKKO: Ulkojuotos parhainta teräsputkea, 25,4

mm., I mm. paksuus.
HAARUKAT: Mustiksi emaljeeratut kirjavine kelli-

neen; etuhaarukka nikkelöityne paineen.
LAAKERI: Parasta tarkkuustyötä. Malli B.S.A.
SISÄPYÖRÄT; Puiset 27x1”.
KETJU: Parasta rullaketjua 1/ 2 X 1/8

” jakauksella.
RENKAAT: Pollack- tai Peters-Union letkuja

27x1”, punaiset.
SATULA: Erikoisen pitkä, vaaleankelt. kilpailu-

satula, nikkelöidyt vieterit.
POLKIMET: Parasta laatua erikoisen pitkine vat-

paanpitimineen.
TAKAPYÖRÄNRUMPU: Torpeedo.

»DERBY»-Loisto-K-ilpailupyörä tyydyttää suurim-
mat vaatimukset ja kuuluu, kuten muut »Derby»-

polkupyörät', laatuun nähden
erikoiseen luokkaansa.

Erittäin komea, keveä kilpailu-pyörä, täysin urheilumai-
sessa asussa, puu-sisäpyörineen. takki- ja letkurenkai-

neen uusinta mallia, leikkivän keveä kulkuinen.
Hinta Smk. 1,885:

maksettava Smk:lla 285: heti ja Smk:lla 200:
kuukausitt. 8 kk. ajalla.



„DERBY MINOR" lapsille Huora.! Tämä polkupyörä voidaan toimittaa joko
2:11 a tai 3:11 a pyörällä, voitte hyvin helposti poistaa
tai kiinnittää yhden takapyöristä ja silloin Teillä
on tavallinen 2 pyöränen polkupyörä.

Hinta 2:11 a pyörällä Smk. 800: maksettava
Smk:lla 100: kuukaudessa.

Hinta 3:11 a pyörällä Smk. 856:— maksettava
Smk;l)a 107: kuukaudessa.

BALTIA pyörän4yhty.
Voittamaton kokoonpanossa, komea muoto, hinta

kilpailua vailla. Valovoima: 1,2 Wattia. Siihen
kuuluu vahvasti heijastava lamppu ja dynamo,
joka rupee toimimaan etupyörään hankaamisen
kautta, joten lamppu syttyy palamaan. Patentee-
rattu magneettilaite, niin ettei hehkulamppu pala
rikki liian kovalla nopeudella. Tarkkuus-kuula -

laakeri itsesäätämisineen. El mitään käyttökustan-
nuksia kuten karbiidi-, paloöljy-, öljy- y.m. lam-
puissa. Helppo kiinnittää.

Paino dynamoineen ainoastaan 860 grammaa.

Hinta Smk. 150: —,

maksettava Smk:lla 25: —kuukausittain.

RUNKO; Ensiluokkainen, vedetystä teräsputkesta, mustaksi
emaljeerattu.

LAAKERI: Kuulalaakeri vapaapyörällä.
SATULA; Mainiosti vieteröity, nahkasatula.
OHJAUSTANKO: Vaihtokelpoinen, nikkelöity selluloid-käden-

sijoilla.
KORKEUS: Noin 54 cm.
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