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õiduki kered on üleni terasest,
laadilt ja kõvaduselt võistlema-
tud. Nende vastupidav ehitus
on eriti tähtis auto-õnnetuste
juhtudel.— Triplex-klaas takis-

tab päikesekiirte ja vastutulevate autode
valguseheitjate tülikat pimestamist ning
paendub puru nematult löökide või tõu-
gete all. — Eriline ümmarnurkne päi-
kesekaitse on täiesti uuetüübiline.
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uba valguseheitja, jahutaja ja
küljetiivad näitavad, kui eesku-
juliselt uus Ford on ehitatud.
Valguseheitjad on üleni nikelda-
tud. Musta värviläikega käetud

küljetiivad on valmistatud paksudest
terasplaatidest ja kinnitatud autokere
külge tugevate terasneedidega.
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öörake tähelepanu tüüri- ja muu
sisseseade otstarbekohasele ase-
tusele. Valguse ja märguande
mehanism on seatud tüüriratta
köhale. Süüte- ja gaasi-regu-

leerijad on asetatud vahetumalt tüüriratta
alumisele osale nii, et neid võib käitada
ka täie sõidu peal käsi tüüri küljest võt-
mata. Ka kõik muu mehanism on nii
asetatud, et teda võib vabalt tüüri-ist-
melt seada ja reguleerida.



J. äielme korrasolek väikse-*
maski üksikosas

itkus, jõud ja imposantsed »te-
raslihaksed» — säärane on esi-
mene mulje uut Ford Spordi-
kupeed vaadeldes. See sõiduk

on kui peegelpilt tänapäeva spordi-noor-
soost.

Ford Spordikupee ühendab kaheistmelise
auto kergeliikuvuse ja kinnisautomugavu-
sed. Ta on võistlematult sobivaim auto
kõigile, kes soovivad enesele neljaistme-
list spordisõidukit. — Võite hõlpsalt
avada sõiduki tagaosa ja sellega saada
kaks mugavat lisaistet kahele inimesele.
Peale selle on küllaldaselt ruumi spordi-
tarbeile.

Tehke proovisõite Spordikupeega. Tut-
vuge sellega siis märkate, et see on hiilgav
näide sellest, mis kõik võib saavutada
nüüdisaegne arenenum tehnika ühes
suurte aineliste võimalustega.

Spordikupee

oma siniseid roome
allpool kirjeldalavaie sölduKItega!

ujutage ennast istuvat tüüriratta
taga ja kihutavat kaugele välja
kas vanusse armsakssaanud pai-
kadesse või võõraisse meelita-
vasse kaugustesse, kui suvipäev
on selge ja kuum. . . libiseda

1 I üle teekonaruste omas mugavas
sõidukis ja tunda ennast väljapuhkanuna
ning värskendatuna lühemagi sõidu järele.

Ford-auto lisandab mitmes suhtes Teile
elumõnusid. Selle tugev tasase käiguga 40
hobusejõuline mootor lennutab Teie sõiduki
kergesti üle raskemategi mägede. Kiire
sõit, mugav tüüriasend, pehmelt hõljuvad
vedrud — see kõik mõjub kaasa selleks, et
sõit köidab Teid. pikemalgi reisil. Kogu

sõiduk on täielikult Teie meelevalla all:
käik tasaneb pehmelt ning ilma järskude üle-
minekuteta ja püsitab jalamaid, kui ainult
nõrgalt surudes panete toimima tugevad
neliratta pidurid.

Otstarbekohane lihtsus ja täieline korrasolek
peegeldub sõiduki igast väiksemastki üksi-
kosast — nii nikeldatud jahutajast ja valgu-
seheitjast ning säravast värviläikest kui
mugavaist istmeist ja ideaalselt asetatud
tüüriasendistki.

Teie peate ise juhtima uut Ford-autot. Proo-
visõit näitab Teile mõjuvamalt kui igasugu-
sed sõnad selle harukordseid omadusi ja
võimeid.
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-Nüüdisaegse maitse ja nõuete
igakülgne teostumine

us Ford Roadster on ilmselt
sporditüüpi sõiduk, mille harul-
dast jõudu ja vastupidavust
märkate juba esimesest pilgust.

Ta spordilisi jooni tõhustab eriti hall-
pruun, impregneeritud cord-riidest val-
mistatud katus, mille ilusa ilmaga võib
panna kokku või koguni ära võtta. Voo-
derdus on pruunist naha-imitatsioonist,
n. n. »Hispaania nahast».

Kui ostja soovib, võidakse asetada üle-
määrane iste kahele inimesele ruumi-
kasse reisipakkide hoiupaika. Teie imet-
lete Roadsteri pikki, sihvakaid jooni.
Kuid Teie peate temaga sõitma, et täiesti
mõista ta erilisi omadusi. Tüüriratta juu-
res istudes tunnete meelepärast kindlust,
mis ühes harukordse mugavusega muudab
Roadster autol sõitmise tõsiseks naudin-
guks.
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