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Jokaisen säästäväisyyttä harrastavan kansalaisen ihanneauto on

"KAURIS” polkupyörä. Tahtoen yhä laajemmin tyydyttää
arvoisien asiakkaittemme myyntitavaratarpeet olemme ryhtyneet myy-
mään myöskin polkupyöriä ja lähetämme Teille täten niitä käsit-
tävän kuvin varustetun tarjouksemme pailijottaishintöineen. Tarkastel-
lessanne tarjoustamme pyydämme Teitä käymään, lävitse kutakin pol-
kupyöräämme koskevan o saer ittel y n, josta huomaatte pyörien
olevan kokoonpannut mitä ensiluokkaisimmista tarvikkeista, mutta sit-
tenkin h a 1 p o j a.

Samalla tahdomme huomauttaa, arvoisille asiakkaillemme, että
KAUR 1 S” polkupyöriemme kokoamistyö suoritetaan yhdessä

maamme arvovaltaisimmassa ja vanhimmassa polkupyöräkokoomossa,
joiten työ on ammatillisesti mitä taatuinta, minkä seikan tulette huomaa-
maan käytännössä.

Uskoen uuden toimialamme kiinnostavan mieltänne toivomme
tarjouksemme tekevän liikeyhteytemme entistä moninaisemmaksi ja
jäämme odottamaan runsaita tilauksianne, jotka toimitamme
nopeaan ja mitä huolellisimmin.



KRURIS I

Kauris polkupyörä kiipeää kuin Vuorikauris, sillä siihen on yhdistetty kaikki viimeisimmät
saavutukset polkupyörätekniikan alalla.

KAURIS I polkupyörän runko on ruotsalaisen Lindblad tehtaan valmis-
tama, täysmusta, viivoittamaton, 22" korkea, 1" ylä- ja VVxe" ala-
putkea, ruotsalaista vedettyä teräsputkea, rungon etu- ja keskiö-
putken sisään, lähellä etuosaa, kiinnijuotetuilla vahvisteilla varus-
tetut, Fauber-Special keskiöllä, 1/ 2 "X 3 /ifi " miesten 54 ja naisten 44
hampaisine ketjurattaineen.

Taka- ja etunapa T o r p e d o

Uiko- ja sisärenkaat D u n 1 o p 28X1 %"

Satula leveine siltapontimineen
Ohjaustanko ruotsa 1ainen
Kanta putki ruotsalainen
Kä densi jat pat enttiva 1misteiset
Vanteet 2 kertaiset, teräksiset 28X1%", väri musta kulta- ja vihreä-

juovineen
Vannenauhat kotimaiset
Puolat W. B. A. tai Union tehtaan valmisteita
Nippelinaluslaatta 1 :ma laatua
Ketju Diamond, amerikkalainen %" jaolla



Ketjukiristäjät tehty erityisesti tätä pyörää varten
Ketjusuoja aluminiuminen
Likasuojat teräksiset, sivulevikkeineen, väri täsmälleen sama kuin van-

teissakin
Likasuojakannattimet erittäin hyvät, niklatut
Likasuojaruuvit ja vinkkelit Irma laatua
Pumppu messinkinen, nikl. 1 5", tai celluloidinen
Pumpunpitimet I:ma laatua
Tarvekalulaukku, pitkämallinen
Polkimet tapeilla
Öljykannu l:ma laatua
Vaihdeavain V e r j o u x, ranskalainen
Kello erittäin hyvä ja kovaääninen
Kissansilmä T o r p e d o, niklattu
Hameverkko naisten pyörässä erittäin hyvä ja kaunisvärinen
Hameverkkokolmiot Irma laatua

Kauris I naisten polkupyörä on pantu kokoon täsmälleen samoja tarvikkeita käyttäen kuin
miesten Kauris I.

Miesten Kauris I polkupyörän hinta on ....Smk. 1,075: kpl.
Naisten Kauris I polkupyörän hinta on ...

. ~ 1,150:
~



KÄiIRIS 2

Ylläolevassa kuvassa esitetty polkupyörä on hintaistensa joukossa voittamaton.

KAURIS 2 polkupyörän runko on pitkähkö, 22" korkea, saksalaista
valmistetta, kaksoiskellolaakerikeskiöllä varustettu, V2"X 3 /i6

" 54
hampaisella ja naisten 42 hampaisella, jengoilla kiinnitettävällä
rattaalla, erittäin hyvällä etuhaarukkalaakeristolla.

T akanapa New Departure ja etunapa saksal. suoramall.
Ulkorenkaat Michelin ja sisärenkaat The National 28X1%"
Satula Lepper tehtaan valmist., uusi malli, katso kuva
Ohjaustanko saksalainen tai belgialainen
Ketju Union tehtaan valmisteita
Ketjusuoja miesten ja naisten pyörässä aluminiuminen
Vanteet belgialaiset 28X1 5/g", väri harmaa punakultajuov.
Likasuojat peltiset, pitkällä etuosalla, väri harmaa punakultajuov.
Polkimet Union tehtaan valmisteita
Hameverkot & -kolmiot hyvät
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Kauris 2 naisten polkupyörä on koottu täsmälleen samoja tarvikkeita käyttäen kuin
miesten Kauris 2.

Miesten Kauris 2 polkupyörän hinta on Smk. 750: kpl.
Naisten Kauris 2 polkupyörän hinta on „ 800: „

Kuopio 1931. Pohjois-Savon Kirjapaino Osakeyhtiö.








