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R, K, EYANS
Re§ionol Director for EuroPe.

--Í-n het nummer \ran 19 Maart 1,927 Yan « AutolÏIO-

J. tive Daily News » \Meíden een aantaL cijfers

uurrguunde d; Amerikaansche automobíel-industrie
g.pitticeerd Deze achten wij Yan een dergelijk be-

turrg, dat \Míi ze oflzefl dealers níet meenen te mo§en

orrtÍrorden.
In 1.924 vervaardigde General Ylotors 45 olo van

de §eheele automoblel-productíe in de Vereenigde

StatËn. Voor 1g2S en 1,926 bedroe8en deze cíjfers

resp, 44 en 51 oln, In 1924 was de §emiddelde
winst per wa§en yoor de índustrie in haar geheel

,$ 85. - ; lroor het jaar 1'925 was deze l1B 1'21'' - en

$ 110. - in 1926, De §emiddelde wínst per auto.

[ereaiiseerd door de Amerikaansche automobíel-
industríe met uitzondering van General Motors, ma§

g.r.t.rd worden op ,$ 93.- tn1,924; .fr, 11,7,-- ín 1,925

en $ zs. - in 1926.

Hoewel de ptíizen der General Motors' wa§ens

sinds het begin van 1,924 niet belan§rijk §ewiizi§e3, zrin,

was de ÉemiaAelde winst vafl General Motors per

wagen voor dit iaat, oorzaak van een reductie ín de

g.Ëiaaelde winst Yoor de §eheele índustrie Yan $; A'-
per wagen. W'anneer *-. q"neral Motors uitschake-

i.r, beàraagt de §emiddelde winst voor de industíe

6 4.- minàer ín 1925 en $ 35.- minder in 1,926,

Men zat §eneí§d zrirr te veronderstellen, dat

Generat Motors §edurende deze periode van 3 iaren

haar winst per wa§en opvoerde door de relatieve

waarde van huur pà,Cucten te verla§en. Maar deze

veronderstellin§ wordt §elo§enstraft door het feit'
dat ons aandeàI in de totale productie van 45 u ,, tot
66 o lo stee§. Om tot dit ctif.er te kunnen geraken '
moeten wij voortdurend trachten naar een betere kn-a-

liteit. Inderdaad is de meerdere winst, die r\-ij per
,va§en boekten, slechts §edeettelijk te danken aan

een srooteren ornzet, doch hoofdzakelijk flan verbe-

terde methoden in alle phasen der íabricage.

W'anneer wij het oog ríchten op de concurrentie'
constateeren we niet slechts een lager verkoopscijfer'
doch ooh een veel la§ere winst per wagen Yoor de

jaren 1,925 . 26, steeds meer en meer moesten onze

Concurrenten opofferen om een verderen achteruit-

§anÉ in hun omzet te voorkomen , Deze meerdere

ónkósten moeten noocl zakel,iikerwrjze terugwerken op

den kostprijs van hun producten en zoodoende den

verkoop on§unsti§ beinvloeden.
Deze situatie ís van een buitenge\l'oon belang

voor welken dealer ook, daar lnii niet kan bestaan

zonder den ruggesteun van een machtiSe organisatie.
welke hem een product in handen geeft, dat den fellen
concurrentiestrijd, wat prijs en kwaliteit betreft. met
een volkomen vertrouwen op succes kan aanbinden'
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LIítgave Yan

Alle

Gene ral Moíors Coníineníal

brieÍwisseling beÍrefrende dií
5.A., Anfwerpen, ten behoeve harer dealers en

orgaan, Íe ridtten aan de aÍdeeling Publicifuií.

andere belangsíellenden.

EN discussie omtrent de wenschelijkheid van den ver*

koop op afbetaling heeft in den faatsten ]iid velerlei

i^"-ó*ïn È"roerini gebrachr. ongetwiif"ld heeft deze

\.orm van ,*k;;p gedur"n'dË de laatste twee of drie jaren be-

i"rgrliu"-afmeringen aangenomen. De strekking van dit artikel

is. i,o", zoo\i er dJ b.rchi[bare ruimte dit toelaat, aan te toonen

*r"lk"n invloed dit svsteem heeft gehad op den verkoop van

automobielen.

Dikwijls verhieven ztch stemmen ten nadeele van dit sys:

teem, als' zou deze verkoopsmethode, waqrdoor een wissel

g.trotk"n *ordf_", eenniet altiid zekere toekomst, economisch

;il;;;"J ,i;r. E*nwel i, d"zé termijnbetaling niet anders- op

te vatten du" uls een speciale vorrn van crediet en even noodza-

[.firf. "Ir-"tt" 
andere 

-uor*"n 
van bankcrediet, mits behoorliik

toegepast.

Ho"r""l malen komt het niet voor, dat iemand een zeker

urtik"l *il ko;;";, doch dit slechts kan doeru, wanneer hem de

;;f;;;*Lia * gemakkelijke afbetaling wordt geboden ? De

ï.rkËop", wuk" i, voor, dat de. worlà-b" koo.per werkelijk

credierwaardd is. Het i; nier voldoende, d?t dè laatste zich

* rl verbinden tegenover den handelaar of winkelier; een Ílàuw-

r,"rrig" i;a"r;utï. dient aan her licht te brengen in.hoever de

financiëele ,tunding van den kooper een crediet rechtvaardigt,

on\.oorziene omrtarïign"den natuurlijk uitgesloten. Met andere

.r-oorden, een juiste Ënordeeling d"r fa.tor.n, die het .crediet
b eheerschen , ,or*t de basis uut dit systeem van credietver-

Ieening aan den consument.

Laat ons voor een oogenblik nagaan, welk effect de ontwik-

keling van het afbetaliÀg*yrreern- gehad heeft op de automo-

biel-iïdustrie in Ameriku", *uur d"à speciale vorm van crediet

zijn hoogtepur-rt heeft bereikt. Men schat, dat aldaar 75 % van

uli" auto-', ip crediei worden verkocht en wij mogen dr.r veilig

aannemen, àat àeze enorrne industrie groot geworden is dank

zrj het crediet aan den consument'

Het i, ni.t moeilijk zich een beeld te vormen van de schade,

tcesebracl:t aan d; geheele automobiel-industrie en aanver-

.r-uit" bedrijven. indi.n dit crediet niet \\'aIe verleend,

Het is oi.riser-rs e\.en gemakkeliik -:r ean te tcc,tlen \ an

,teik een en,:,rri betran; de a*:--.:ldu=::-- ::. Caar in Aneli!ia

Vaít de Redactie
doo, G. N. VÀNSITTÀRT, Sa/es Manager"

toepassing ir, kan voor andere landen gevoegelijk als .juist
aangenornen worden, mits de eerste condïtie een oordeel-

f.r"3ig gebruik van dezen credietvorrn * aanwezig ,zri ^
D"-"d.M.A.C. werd in l919 opgericht, toen de General

Moto* C;6rÀtion inzag, dar d" oni*ikkeling der.automobiel-

industrie dàr"n ,p..iulJn vorrn van crediet- vorderde. Haar

;;li;;k *u, 
"itr;,ï 

gericht op "?* 
credietcontrole, die, terwijl

Iil 1r"", eigen b;í;d en dar ,rn haar dealers en van het publiek

voor oogen hield, ,oot zoover dit in haar vermogen was, aan

de met het systeem binnengeslopen misbruiken een einde

maakte.
De G.M.A.C. werd gesticht als een bank met 2.50A.000

doii*u Èuf ituul. Op dit ,rïomenr hebben slechts 13 banken \Ian

de 30.00Ö, die d" V"reenigde Staten telt, eelkapitaal, re-

serve en onv"nd""lde winst, [rooter dan die der G' M' A' C"
38.2A0.000 dollars.

Sedert haar oprichting tot I October 1926 nam de G. \ I '

A.-C. à".1 in dà finun.ïering van consumenten tot een bedrag

;;" BI9 .203.000 dollars; h.t rorale verlies, door haar afge-

,.[*"r"n, bedroeg slechts I l7 %" D?r: cijfers bewij zen den

g"r"ra", grundríï*, waarop de G. M. A. C. haar 
'errich-

tingen baseert.
ír, het algerneen was de door ha_ar gevolgde. politiek de

,olg"nd". fÏ", re verleenen crediet dieni zooveel To*elijk in
overeenstemming te zrjn met de financiëele draagkracht \"an

d.n kooper; h*i mag ni.t groorer uijl 4un strikt noodzakeliilr

ir, i"d"i geval ufro,iderlijk-te beoordeelen; er zal niet streng

"ïr,g"horrï", 
worden aan een contante betaling van.een zeker

b.dr"ug en een vasten terrnijn voor afbetaling :'un h:, sald':' '

daar iit niet als een g.rànd" politiek beschou*-d rt-c'rdt

Duur"ntegen onderzoeke"men lro.ï""1 de kooper, in 
'erband

*"t ,i;n ïiadelen, contant kan betalen en u'elke de kortste

termryn ts, waarover het saldo kan worden verdeeld. Behalo'e

dat l^,et risico kieiner wordt, is deze praktijk eveneerls in he:

È"lung var i"r kooper, daar de voor diens reke.ning komende

kosten" hierdo.', r zoo iuug mogelijk rvorden ge}:ouden '

De dealer mcer ,.l-,r"ift.lllk garant blijrén voor de t'erplich-

tilser-r \an den kooper. Dit'is geheel in overeenstemminq *?:
de 

- 
bestaalrde ,runii., in den k"ophandel. Deze sarantie is

.'-rl]^::.: i= -,'- -:l--i3.Ill::t f act':r. rr-1àId': -': leleurstellinq bij :el
'. 

=:]::l'-a:-- 
-' 1l- :::l:a:a:- r' - -:§- I'e:- '"'--:'i:'an al he: .ize: i:-
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De stancl cler firma Demat-Noizet op de tentoon_stelling \ran mechanisch transporíie charleroi.

Ben speciale reclaÍïle- en

h*rn vertegenwoordigde merk
hoog Hii nam aan den op-
tocht deel met de nieuwe
Chevrolet-modellen, trucks en
personenwagens, kwistig ge-
tooid met bloemen en pluntËn.

Het étalagedoek iloor den heer
J. r-an den Berg geclurencle een
speL'iale leclamen.eek te f)or-

c[r'echt gebrnikt.

Het resultaat, dat de heer van den Berg
Onder : Pros- mocht boeken, is alleszins be-pects worden vredigend te noemen. Velenotttlt aal cl i n de ,v 

r verl!\:rr\r LE 
.rrL

shoq,roo* 
"à" 

bezochten ztjn showroom ten

De firma tt. Rijkmans te Meppel demon_
streert cle nieuwe Chevrolef-modellen.

etalageweek te Dordrecht.
De étalage zijner showroom werd door

hem versierd 
_ 
met gebruikmaking van een

der decors, die Géneral MotoË ter be-
schikn<ing harer dealers stelt.

Mr. v. d. Berg. einde nadere inlichtingen in te
*_ wlnnen. Nevenstaande foto

doet ons zien, op welke *ii-
ze de heer van den Berg zijn
prospects te woord stond. On-
4"0 het genot van een kopje
thee wist hij hun verirouwen
te winnen, een onbeperkt ver-
trouwen in zijn zaak zoowel
als in de producten door hem
verkocht.

De met bloemen en ptanten
lrersierrle Chevrolet-truck, clie
aart rlen op tocht te D orclre cht

deel nam.
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dcor haar geïmporteerde Duitsche automo-

bielen en Àotoriijwielen (( 'Wanderer 
)).

Gedurende de eerste jaren, oP den "w&-

penstilstand volgende, gingen deze "Wande-

rer auto's grif van de hand, lretgeen voor-

namelijk te danken was aan de inflatie der

mark. 
" 
Evenwel kwam aan Ceze dumping,

\\-aaraan alle Duitsche artikelen onderhevig
1\-aren, een einde met het totale bankroet

van het DuitscLe geld en de instelling van

de Rentenmark. Tegen het eind van 1923,
toen de daaropvolgende stabilisatie aan de

Duitsche *ugènt het groote voordeel van

\eel lager in-prijs te zijn, ontnam, hadden

zti bijnà geen-afname meer. Rovendien was

d; Duitsàhe techniek gedurende de laatste
jaren vrijrvel stationnair gebleven:- terwijl in
andere landen 

- 
bovenal Amerika 

- 
een

kolossale vooruitgang werd geconstateerd.
\len weet overigens, dat na een totale in-
zinking, de Duitsche automobiel herboren te
t'oorr.tijn trad , zooals wij voor het eerst in
1926 op de tentoonstelling te Berlijn konden
constateeren.

Aanvang 1924, toen de Duitsche wagens

'an de markt verdwenen waren, kwam de
\ \''. '\Yander 

voor het eerst in contact met
General Motors. Het is komrsch thans op
te merl<en, dat de firrna Wander, zooals zri
zelf toegeeft, aanvankeiijk. eenigszins w&Ír-
tr,ruu'ig was te onzen opzichte. Vertegen-
,r-oordigers van een concurreerend merk had-

den haar een inmenging van General Motors
in haar zaken doen vreezen. De N . V.
\\'ander ondervond echter spoedig, dat deze
''" rees geheel ongegrond was en dat General
\ Iotors zich slechts beperkte tot raadgevin'
gen hier en daar, vooral met betrekking tot
betere verkoopsmethodes, een betere ser-

vice , enz. Na drie jaren van aangenalrle

-rarnen\verking met ons, bekent de N. V.
\\-ander zelÍ, \'eel van Cenerai Motors ge-
leerd te hebben en thans veel beter de
srreliking onzer adr,i ezen te begrijpen . Zri

I)e heer H. Dieters,
clirecteur cler N. V. \Mander,
onze Chevrolei-, Oaklanrl- en

Pontiac dealer te Assen
(Ï{otlanct) .

\-an het Duitsche naar het Amerikaansche kamp over $e$aan.
De N. V. 'Wander, onze tegenwoordige dealer te Assen,

o*-erd in lglg opgericht. Zrj antÉent haar naam aan de destijds
is bovendien
L aar clientèle

onze producten gaan appreciëeren en weet ook

hiervan te doordringen . Zooals zri ons mede-
deelt, stellen de producten der General Mo-
tors de tevreden eigenaars in staat, een groot
bedrag op hun reparatie-rekening te bezui-
nigen . Zoo ztjn met haar, velen harer klan-
ten tot het Chevrolet-kamp overgeloopen,
daartoe aangespoord door de prima kwaliteit
van dit merk en den lagen prijs der onder-

deelen, beneveÍIs den korten tijd, binnen
welken eventueele reparaties kunnen wor-
den uitgevoerd, alle welke f actoren er toe
bijdragen orn de exploitatie-rekening zeer

laag te houden.

Nog slechts dient vermelding, dat de lei-
ding der zaal< in bekwame handen is, n.l. in
die van haren directeur, den heer Dieters,
wiens foto *ij hiernevens afbeelden.

Een tentoonstelling te Charleroi.
De Automobielclub van Charleroi orga-

niseert jaarlijks met Paschen in de gebouwen
der Université du Travail, een tentoonstel-
ling van mechanisch transport, die eigenlijk
een auto-salon in het klein is . Deze tentoon-
stelling heeft plaats onder de auspiciën der
Chambre Syndicale des constructeurs d'au-
tomobiles de Belgique. De bezoeker vindt
hier auto's en accessoires, electrische appa-
raten en inrichtingen voor radio.

Een bijzonder aantrekkelijke stand was,
zooals onze foto op bldz. 2 doet zíen, die
onzer Chevrolet-, Oakland- en Pontiac-dea-
lers te Charleroi, d" S" A. des Anciens Eta-
blissements lJernat-Noizet, welke alleen een

oppervlakte besloeg van 600 M2. Op ver-

zoek onzer dealers was aan de tentoonstel-

ling een aparte show van tweedehands-wà-
gens toegevoegd.

Onze dealers berichten ons, dat zri drie
trucks verkochten als direct gevolg dezer ten-

toonstelling. Bovendien noteerden zíi een

dertigtal nieuwe prospects, waaronder zich
zeker meerdere koopers bevinden.

=.-__+:§UËÍ
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De Fleer J. E. van Maasdiik opent een
nieuwe showroom.

De heer J. E. van Maasdijk, onze Buick- en Oldsmobile-
dealer in den Haag, heeft voor eenigen tijd een nieuwe
showroom ingericht, die een der
fraaiste te dier stede is.

Het is de voormalige toonzaal van'Willys Knight, welke genoemde
heer voor den tijd van l0 jaren ge-
huurd heeft . Deze showroom is ge--

legen aan een drukke verkeersader en

grenst bovendien aan de bestaande
zaak van onzen dealer. De gevel is

uit zandsteen opgetrokken, hetgeen
de geëtaleerde wagens gunstig doet
uitkomen.

\Mij hopen in het volgend nummer
eenige foto's dezer showroom op te
nemen, welke laatste voor de zaak
van den heer van Maasdijk een zeer
groote aanwinst genoemd mag wor-
den. De opening had overigens oïI-
der de meest gunstige auspiciën
plaats, daar er dien dug reeds drie
wagens door onzen dealer verkocht
werden.

Nieuwe carrosserie-
werkplaatsen.

Wij deelden het vorige jaar mede,
dat de oude fabrieken.oder Flint Mo-
tor Company aangekocht waren door
de Fisher Body Corporation, ten einde

Grxrnu ]Iorons CorRÀ\T 'r

De heer Sprakel (trnschede)
gereed om zLJrr prospects te gaan bezoeken.

daar haar Buick-carros-

Juni ltll;

zelfs gedurende de hevigste koude voortgang. Om het bevrie-
zenvan het beton te voorkomen, moest men van een verwarming
door stoombuizen gebruik maken, waartoe niet minder dan l5
duizend ton cokes verstookt werden. Het werk is thans zoo
goed als gereed. De nieuwe fabriek zal, zoo men ons bericht,

een capaciteit krijgen van 1500 càr-
rosserieën per dug, terwijl het per-
soneel tot 12.000 man uitgebreid
wordt.

Aanhanger
van ,,Buick-Droomen,,

Het district van den heer G. De-
baise ligt in het hart van het Belgi-
sche industriegebied, d.w"z. dat het
inderdaad het centrum der provincie
Henegouwen omvat, wat bij ons

aanstonds de herinnering oproept aan
kolenmijnen, aardewerkfabrieken en
andere groot-industrieën. De automo-
bielmarkt hangt hier dus zeer nauw
samen met den meer of minderen
bloei dezer bedrijven.

De garage en werkplaatsen van
den heer Debaise, onzen Buick-dea-
ler, bevinden zich te La Louvière.
Bovendien heeft hij een andere zaak
te Morlanwelz, hoofdzakelijk voor
den verkoop van electro-technische
artikelen. Zooals vele andere Buick-
dealers in België, begon de heer De-
baise in 1920 als sub-dealer van den
heer Paul Cousin.

Wij vroegen den heer Debaise om

í
(

fn --'r( i .(-vr 
:1.
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seriewerkplaatsen te vestigen.
De Fisher Body Corporation moest al heel spoedig de be-

staande ruirnte uitbreiden. De oppervlakte der overgenomen
gebouwen, welke 128.340 M2 bedroeg, werd op 186.465 MZ
gebracht, door de constructie van 58.125 M2 nieuwbouw. Dit
enorme werk, tegen het einde van den vorigen zomer begonnen,
werd met onvermoeiden ijver voltooid. De betonneering vond

I . *- 1 -\rig. Dut illeux aan het stuur van ztjn Buick-:sport-
ru,-,,1r1 : f otu gellonten voor ztjn shorvroom.

;&ï:ïi:ï*:';i:;,ïïi:::oï,'iïfr selrrins*f 
,,ï:ï

(( Buick-droomen )) verschijnen. Hij is het geheel met velen
zijner collega's, wien wij dezelfde vraag stelden, eens, dat zij
dezen vorm van reclame, die buiten het gewone kader valt, bij-
zonder appreciëeren als dragende een gelieel eigen cacL,et van
distinctie. Hetgeen er overigens toe bijdraagt om het prestige
der Buick te verhoogen.

De ïteer Dutilleux achter zijtt bureau in een hoekje zijner
shor,lrroom. Links: de heer Laurencin op bezoek.
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deze reden í"rd"r, de tijden voor de afzonderlijke trajecten

nauwkeurig vastgesteld, waarbij rekening gehouden werd met

à; ;"*idJ"elde Inelheid van dén toerist. Vi;ftien bestuurders

*iri"ld"" elkander gedurende deze zes _dagg.n uf , waaronder

zich elf bevonden, di" den wagen, voordat zrj achter het stuur

piuu,r namen, nog_it eerder hudïen $gri."Ï. Bijv,ullen van ben-

;ir", olie, ravitailleering, enz. , g"r.hi"dden onderweg, zonder

I E Ë èL $:. iiï;xo"lÏ

.., - -; **,r**-rrJt-,

Het meerendeel onzer dealers geeft zich wellicht niet vol-

i,:,ende rekenschup der enorme mogelijkheden, die de Olds-
:rc,bile hun biedt.- Hun Amerikaansche collega's zrin hiervan

althans beter doordrongen en hebben alles in het werk gesteld

orn dit merk een vooraanstaande plaats te verzekeren . Zoo-
doende is gedurende 1926 de verkoop van de Oldsmobile in

de Ver. Stàt"n belangrijk gestegen, Bijgaande afbeelding geeft
duidelijk weer, w.lke de toename in 1926 was, vergeleken

bij het vooraf qaande jaar, voor I 5 der voornaamste Ameri-
[iaansche steden. Men
rnerke op, dat deze ste-

den in geheel verschillen-
de streken liggen, wat
[<[imaat, topografie, l"-
t'enswijra, enz., aangaat,
hetgeen bewijst, dat de
Oldsmobile onder alle
cmstandigheden met suc-
ces gebruikt wordt. Deze
steden geven een vrijwel
rolledig beeld van den
toestand der Amerikaan-
sche marl<t weer.

Er is geen enkele re-

der, waarom onze dealers

de schitterende resultaten
hunner overzeesche colle-
ga's niet evenaren zon-

à"n, zelf s deze voorbij-
strerien, te meer waar de
Oldsmobile, thans van

'iern'ielremmen 
en vele

andere verbeteringen
r.oorzien, den dealers een

product in handen geeft,

dank zri een &It-

dere auto, welke
naast de Oldsmobile
bleef rijden terwijl
dit plaats vond. De
Oldsmobile voerde
drie passagiers mede,
waardoor het totaal-
gewicht met inbegrip
van reservebenzine,

olie , enz., ongeveer overeen-
kwam met dat van 5 personen.
l)e wagen was absoluut een

standaard - model, wàaraan
slechts twee extra schijnwer-
pers waren aangebracht om

het rijden bij nacht veiliger te

maken, terwijl men de kup
verwijderd had om tijdens het
rijden benzine te kunnen bii-
vullen. De Oldsmobile ver-

trok van Auckland en kwam er zes

dagen later weer terug na een bezoek

aan iedere stad en na tweemaal het

eiland rond geweest te zrin Het par-

cours was verre van gemakkelijk,
daar 60 % van het traject door berg-
achtig terrein voerde over beton- en

bitumenwegen, over lange afstanden
vol gaten en kuilen. Het weder was
gedurende deze zes dagen riiet altijd
bestendig , mooi weer en zware r€-
genval, die de conditie der wegen
nog verergerde, wisselden elkander
af . Het praktisch nut van dezen be-

i::ï: : : :T* ï'- §::1 nÏ :'§: "ó iii
mobile doorstond deze z\\'are proef met glans. Slechts de car-
burateur behoefde biigesteld te .r'orden: de eenige verzorging
aan den \\-asen ir:uu-enS. die bu:ten het bijrullen van benzine

^l:^ !^--
:l :.1:- : - e;-::ia: \'"-:.S,
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De kansen, welke de Oldsmobile u biedt.

t'erleden jaar }<wamen.

f)e invloed hiervan doet
zich. zooals *ij later nog

e ens herhalen , reeds oP
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Columb,rs

I(ansös C

Duyboru
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Ourr*uu

Chicag"

M in nc apo lis

9rdi"nopolis

Bil Iings

iy

tvell.,s attractie belangrijk r
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het artikel, waarmede ^l 
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Oakland, Pontiac en Chevrolet hebben thans een tweeden
dealer te 's-Gravenh age.

Mgt ingang van l0 April j.l. werd door General Motors een
tweede Chevrolet-, Ou[land- en Pontiac-dealer t" j.n Èurf
.alqggsteld, ,,.l. de Garage (( Hamim )) (Haagsche Àrio*o-
biel Imp:rt Maatschappij) ,. waarvan de À""r ïf.*;f ïir..-
teur is. Een splitsing *n dit territo-

ken. Deze verkoopers zrin verplicht tien prospects per dug te
bezoeken. Iederen morgen ontvangt de oËrkoàper .!n instruc-
tie, hoeveel bezoeken hi; di"n dag moet afleggen en wat verder
tot zijn opdracht behoort. Even"ènt dient l,i;"i"aeren dug ver-

slag van zijn werkzaamhed"n uit terium was volkomen-gerechtvaardigd
door het belang van dà2" markt, *j-
ke geheel den Haag en omstreken
omvat. Het was niet langer mogelijk
om alle Chevrolet-prospects, 

"*iLr
aantal daeelijks stijgi, door een eÍr-
kelen dealer te doà, bewerken ; het
zotr vooral..op -d., duur ondoenlijk
gebleken ziin allen voldoende atten-
tie te schenken.

Gedurende twee jaren was de Ga-
rage (( tr-lamim )) belast met de ver-
tegenwoordiging der Ford. Hoewel
niet de eenige d"ul.r voor dit merk
te den Haag, verkochten ,ii 250 à
300 Ford-wagens per Jaar.

Twee overwegingen hebben den
heer §Tegerif er- toL geleid om de
verte_genwoordiging der Chevrolet,
Oakland en Pontiàc aan te vraqen,
,.1, de goede repurarie, die d" öh"-
vrolet geniet err de aangename sa-
menwerking, welke bestaàt tusschen
General Mltors en haar dealers. 

-

De Garage H1mim, wier leiding
zich in bekwame handen bevindt, i;
,3n een yp-to-date outillage voor-
zien. Zri bevindt zich bouàdi"n in
een der meest belangrijke wijken van

brengen. Hij werkt slechts in zijn
.ig9n sector; mocht hij evenwel na
herhaalde bezoeken aan een prospect
geen succes boeken, dan woidt ièder
der andere verkoopers op zijn beurt
met het bezoeken van deien prospect
belast, tot het doel bereikt is. Hàt i,
.dr:.onmogelijk, _dat de persoonlijk-
heid van een verkooper een transacïie
niet doet doorgaan.-Zooals men ziet,
doet de heer W.gerif, bijgesraan

dgor ,!i, chef-v"rkàoper, d;; heer
Rietveld, zijn person"èl uyrtematisch
te werk gaan. Hetgeen ovàrigehs ver-
klaart, dat hij g.àur"nde d; eersre
zeven weken, die op de onderteeke-
ning van Vii" contract volgden, 40
wagg.ts verkochr, lerwijl op ,;i"pros-
pectlijsten niet mind.r-dun I ó0ö nu-
men voorkomen.

W'at de Oakland-fabrieken
in April produceerden.

l)e productie der Oakland Motor
Car.9:rypl1y bedroes in April lgLl
i9.423 Oakland- en Pontia**ug.nr.
tli.lr.geno_ver staar een cijfer van
163AA in Maart j.l. en van 13.383

De heer Wegerif,
Garage «Hamirr)» te
0akland-, Pontiac-

clealer aldaar.

LÍnks : Zooals
onze f oto doet
zLerr, beschikt on-
ze nieur,ve dealer
te ,den Haag over
een uitgestrekt
complex gebou-

wen. Bovendien
ztjn d,eze gelegen
aan een drukke

r.erkeersacler,
vrijwel in het

centrum cler stacl.

Rechts : Ztjaan-
ztcl'ft cier Garage
« Hamirfi », het-

welk een ander
beeld geef t van
de afmetingen

cler zaak.

clirecteur der.
onze trveecle

's-Gravenhage,
en Chevrolet-

den Haag' Ook haar showroom mag gezien worden..Degarage voor Ap-ril-l 926. Het tot dusver gevestigde maandrecord be-telt 32 boxes, terwijl ze daarenbJvén noe ,ri.t" bi"dÏ uàl, a-"g i'i^000 ;;;r-Àg*ur-u", frï ""'rË1"ïï.'ruim [00 \§agens. De heer Wegeriff h"eít ze. v"rLoop".r-in --V;, 
r ;"^r"rii.iaïÀpril heeft de maitschappij 53.61gdienst' die onder leiding van hun lh"f , d"n h"", Ri"tu"É *"r- *ug"n, geconstrueerd, tegen 39.330 in hetzelfde tijdvak I 926.



\iclr-\\-s der Genet'al
Che\-rolet, Oakland en de indttstrie.

Volgens Automotice Dailg ^\-ers produceerden de elf voor-
naamste automobiel-constructeurs in de \''ereenigde Staten
Ford evenwel uitgezonderd gedurende het eerste kwar-
taal van dit jaar 655. l6C auto's tegen 551 .561 gedurende de
rrrveÍeenkomstige periode van 1926. Wij constateeren dus een

ioename van 103.599 \^ragens of wel lB.7 %.
De cijfers, welke Chevrolet gedurenCe hetzelfde tijdvak kan

aanwij zen, zljn voor ons van rneer di-
rect belang. Chevrolet had gedurende
het eerste kwartaal van 1927 een pro-
ductie van 267 .393 wagens tegen
| 62.907 gedurende hetzelfde tijdvak
van 1926. De meerdere productie der
Chevrolet-fabrieken alleen, I 04.486
\vagens of 64 .1 %, overtreft dus de
toename der I I maatschappijen te za-
men. Overigens vertoont het produc-
tiecijfer der Oakland Motor Car Com-
pany voor de overeenkomstige periode
een toename met 32 %.

De verkoop op afbetaling
berust op ":r, Sezond

prlnclpe.
( V eroolg 0àn blodz. I . )

rvorde in die gevallen, waar het ge-
rechtvaardigd is. Dientegevolge zal
het aantal wagens, die wegens wanbe-
taling teruggenornen moeten worden,
tot een minimurn gereduceerd blijven.
Hoewel een geldelijk verlies in deze
gevallen meestal niet zoo heel groot
zal zrjn, kan het, wan-

F amilie.
leenen \ian credieten betreft en door het maken van winst niet
op den voorgrond te stellen.- '§V'anneer een auto eenmaal op General Motors Acceptance
Corporation voorwaarden verkocht it, is het geheele streven

d"ràt onderneming er op gericht dezen wagen verkocht te
houden en het publi"k 

-d. 
grootst mogelijke voldoening te

niet genoeg wijzen op het belang van

een grondige studie van dit probleem,
van welks juiste uitvoering een ver-
hoogde omzet en een meerdere voor-
spoed hunner zaak voor een zeer groot
deel afhankelijk is.

Ook in Nederland is de verkoop van

automobielen op afbetaling verre van

algemeen. Waar in het algemeen het
terrnijnbetalingssysteem ingang vond
door den verkoop van meubelen en

kleinere artikelen van huisraad aan

personen met een zeer bescheiden in-
komen, baart het geen verwondering,
dat de eenigszins conservatieve Hol-
lander hier aanvankelijk sceptisch te-
genover stond. [n Amerika, waar de
u.rkoop op aflietaling zeer populair is,

?rin deze scrupules reeds sinds lange

Jaren overwonnen. Mocht een Hollan-
der iets koopen op afbetaling, dan is

hij in het algemeen huiverig om hier-
over te spreken, daar hij in dit systeem

nog steeds iets degra-

itr iL-.t l-,,, ! itr rlet' 1ÈlIte lllr't
:lr-..---,.r.-.-_ar,r.-t llt.,1t t r-1t11 \\,-:':
:- :;". i l'- -'-:-.l,'-itil-:-11- - l-

deerends ziet Het is

aan onz.e dealers om

mede een nieuw idee
hieromtrent te helpen

Propageeren.

Balans Janu ari-
ult. Maart L927.

De netto winst door
General Motors gedu-

rende het eerste kwar-
taal van het jaar 1927

gemaakt, bedraa gt 5?
.nillio"n 257 .609 dol-
lars tegen 34 .854. B I 6
dollars gedurende het
overeenkomstige tijdvak
van 1926.

Hetgeen ons bii de
lezing der verkorte ba-
lans vorl,r de eerste drie

\Iotors

neer een groot aantal
\\-agens tegelijk teru gge-
nomen moet worden,
een nadeeligen invloed
op de markt van den

dlal"r uitoef enen. In
het bijzonder zal dit zoo

zijn, waar teruggenomen

rr:ug"n, door een onaf -

hankelijke disconto-
maatschappij verkocht
rvorden, wier eenig be-

Iang is zich tegen finan-
cieà[ r'erlies te dekken,
zonCer verder met den

stand der markt rekening
te houden. Bij het door
de G. N'1. A. C. ge-

.'olqde sr-steem. tt-ordt
de dealer zelf belast
met den r.erli..,:rp r.an de

in besla'g gen:nleL tr-3.-

're:s en beh:':d,: :-j i-:-
d-.:ie :=l! :: :::.::-.=
: -. e: Z--: :--':,^. J -" =- : =
t -*,--:- :. -:i- :: --:-
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Met de General Motors KaraYaan

1) De leden van het personeel van General Motors, die de karavaan van Antwerpen naar Rotterdam begeleidden, aan de HolI
4) Een der ingangen der tent te Rotterdam. - 5) De eiectrische installatie voor de verlichting der karavaan. - 6) Naast den hee

Een laatste oponthoud vóór het vertrek naar Hollanrl (30 April) . - 9) Ee,n kijkje op de tentoonstellings-tent op het Calandsplein
kalatirarr begeleidde, bij het cpslaan der tent in cien Haag. - 12) Interieur der tent met een kijkje op de opstelling der wageng

Íabriek aan cle Fortuinstraat. Tractors en aanhangwagens met het ma,terieel der karavaan



nt\\ erpen, Rotterdam en Den Haa§.

,:',t,;gtafeerd. - 2) De truck gebtulkt (rD1 ,,'ii li,,itrsi rlrL k:1ra'.'i;arr iiítr ii l.i,li i,-i1r. - ;l J)Ë

'. r'ti. Lande\\'eer', Ca(lillac-rlistr'ibrrtrLrl r',.'.,r'H,,.lar,,l. l': '--:r' -z k a::_ l-...r'.-.-rla:r. -; lr
lu \a den rondgang door den H:ra: : ,-ie r§a!:1lr -::-- i -:tr :- i- --r_- :- i._-=t -i,,1_- -: '.' l
i:=iíng. - 13) Den Haag. Her ,-1-r--aarr ,i1r'--:-- -. r'r-: - - ."' .t I.; -- .., ii--: --.:._ ll
rlr rlÈt lenl le Rollptalalll. 2".'al> ]fi--'.) Z.-" - .-i.. .: '. . ,.. .. - .. .
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encral Motors Karavaan te Antwerpen, Rotterdam

ffi

ffi ffi

a-'-ii:!l' -'ilI1 -{IIt\\-ei'perl naal'Rotterclam begeleidden, aan cle Ho]landsche gren-s gefotogi,afeel.d.- 2) De trucli gÉbruikl ,,Ilr l-- .- :._--

- ir E:11 kiiliir trp cle tentoonsl.ellings-tent op hei Calanclsplein te Rott"erclàrtr. - iri ià .1r."-r:.r" rgalrg r1.,rr cle. Haa: : ,1: 1:-a.:_t:- j_l: I:-:-l-- tt '['t lP'lrl rrrPt een kijkje op de opsrelling. der t'à[tens en rle bluHrr..'-rr., : :i:. - rl' iil,'È;,,.. Ë-ï li,._r",, .l-r - :.-
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Tockomstisie
General Motors

cnthusiasteÍ].

Boven : Hans (6 jaar) en Tom
(2 jaar) , zoons van den heer
Jansen der firma van den Bosch
& Jansen, Chevrolet-, Oakland-

en Pontiac-dealers te Breda.

Midden onder : Jo-
seph Gevers. zootl
van onzen Chevro-
let-dealer te Turn-
hout, op den leeftijd
van 9 maanden. Hij
telt thans 2 jaren.

fl,-,\-err>taanci : Gust (? jaar) en Marie-
Tlrer'èse (5 jaar) Lathouwers, de beide
liirrLler en \-nn clen heer Lathouwers, Che-
r-r',-rlet-. Oatriiancl- en Pontiac-dealer te':-Hei'iogelrJ:osci-r. irr carnavalscostuum

gef otograf e erd.

Onder' links : I-iliane Gevers (5 jaar) , het
dochtertje van onzen dealer te Turnhout.

Onder rechts : Jeanne (4 jaar), Joseph (Ó

jaar) en Maria (? jaar) Snoeys, de kinde-
ren ven onzen Chevrolet-dealer te Hoog-

straeten.

Onder- een j eugdige radio-enthusiast,
Gust Lathouwers Jr, zoorr van ouzen

Chevrolet-clealer te's-Hertogenbosch.

Hierboven : Herrriette Wegerif (11 jaar) ,

rlochtertje van il en heer Wegerif , direc-
teur cler Garage Hamim, orrze nieuwe
Chevrclct-, Oakland- en Pontiac-dealer te

clen Haag.
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De campagne, door ons in het April-nummer der General
)lotors CouranÍ be-*proken, it thans afgeloopen. Zri duurde
tien u.eken, gedurende welke onze dealers en *ij niets onbe-
proefd lieten om de nieuwe Chevrolet te pousseeren.

Dat deze campagne vruchten afwierp, blijkt uit het feit, dat
de r,erkoop gedurende dezen tijd met 100 % toenam, verge-
Ielren bij de overeenkomstige periode van 1926.

In de eerste plaats kwam onze publiciteit in de nationale
bladen, welke advertenties driemaal per week geplaatst wer-
den. Deze namen een halve, een vierde of een achtste pagina
der courant in beslag. Hoewel deze advertentie-campagne be-
doeld was om de nieuwe Chevrolet bij het publiek bekend te
maken, oefende zlj tevens een stimuleerenden invloed uit op
de activiteit onzer deaiers.

Verder lieten wij niets onbeproefd om onze dealers ter zijde
te staan bij de uitvoering der Chevrolet-campagne. Dat zri
deze tot een goed einde brachten, is mede toe te schrijven aan
de hun verstrekte al-
bums met foto's, cli-
chés, catalogi, lan-

riïïï:L*ï;gr;h
opnemen.

In niet onbelangrijke
mate droegen de ei-
gen advertenties onzer
dealers in de plaatse-
lijke bladen bij tot het
volkomen succes, door
hen geboekt. Het mee-
rendeel van hen heeft
bij de samenstelling
hunner reclame, zoo-
mede hunner kosteloo-
ze publiciteit in de
couranten. gebruik ge-
maakt van den tekst,

Onze direct-by-mail campagne, welke evenwel nog niet
afgeloopen it, doet het beste hopen, zooals verschillende dea-
lers, die *ij naar aanleidrng hiervan interpelleerden, ons
bevestigden.

Waar rvij gewagen van een terugblik op onze Chevrolet-
carnpagne, meenen wr j onze dealers te moeten waarschuwen
tegen een verkeerde opvatting. De campagne ter (( introduc-
tie van de Chevrolet is slechts ten einde ; overigens strekr
zich onze campagne uit over i:et geheele jaar, meer of minder
intens naar gelang der omstandigheden.

Lure-auto of personen\\-agen ?

Uit de ontvangen pr,r spe ctliisten is rïrs eebleken. dat de
i,";e tltr{: r,te_ rneerCerheli . n zel F{ : l]ar: j=c}-e de alers ,*, g 

. 
sleeds
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Een terugblik op onze Chevrolet-campaline.

Catalogi, f olders, albums, etc., welke onze clealers van ons kunrren
b etrekken.

dien *ij hun deden toekomen.

dat de tijden, toen de begrippen automobiel en luxe nog onaf-
scheidelijk met elkaar verbonden waren, reeds lang en voor
goed tot liet verleden behooren.

De automobiel is een artikel van dagelijksch gebruik ge-
worden, een onmisbaar attribuut voor den zakenman in de
uitoefening van zrjn bedrijf , voor den arts en voor den predi-
kant of geestelijke, teneinde in korter tijd meer bezoeken te
l<unnen afleggen en om in spoedeischende gevallen onmiddel-
lijk ter. plaatse te kunnen zrjn Men kan ztcta in dezen.tijd, hu
rnet minuten en niet meer met uren of dagen gerekend wordt,
nauwelijks nog een beroep of bedrijf voorstellen, waarin de
automobiel, door snellere afdoening en overeenkomstige uit-
breiding van zaken, niet het zekerste middel is tot meerderen
bloei en verhoogden welstand. En dat zij daarnaast er toe bij-
draagt, offi den eigenag en diens gezin het leven te veraange-
namen, rs een aanbeveling te meer, doch volstrekt geen reden
orn het gebruik er van als een luxe te beschouwen; vooral niet

sinds dat genot, door
de betrekkelijk lage
aanschaf f ingsprij zen,
gemakkelijke beta-

lingscondities en ge-
ringe exploitatiekosten
binnen het bereik ook
van meer bescheiden
beurzen gebracht is.

Niets teelient beter
den enormen opgang
en de populariseering
van de automobiel dan
de volkomen oÍrwert-
teling, die zich heef t
voorgedaan in het orl-
derlinge verband der
woorden (( luxe )) en
(( auto )). 

.W'as 
vroeger

het automobilisme een
(( dure liefhebberij )), welks beoefening alleen de gefortu-
neerden zich konden veroorloven, thans is de automobiel voor
den vooruitstrevenden zakenman het voordeeligste en zekerste
rniddel om tot verhoogden welstand te geraken.

Ons eigen belang schrijft voor, dat wij ons in alle opzichten
bij deze moderne opvatting omtrent het gebruik der automo-
biel, die het begrip (( luxe )) heeft uitgeschakeld en het utili-
teitsprincipe op den voorgrond plaatst, aansluiten ; dat wij haar
met alle ons ter beschikking staande middelen propageeren, en
niets onbeproefd laten, opdat zoo spoedig mogelijk definitief
gebroken w-orde met de verouderde meening, als zotJ de auto-
mobiel een n eeldeartitr<el zijn F{oe meer deze laatste op den
achterqrond geraakt en het utiliteits-. het (( nut ,,-principe veld
n-int. des te spoediser en eemakkelijker zullen rvij er in sla-
gen. ons debiet uit te breiden. r'-al ten sl,:,tte tcch het doel is
i-3.n ,:.rs ailer s::e'er.

Ctp -r:, n,i ",-lji i"-'- È:::1.1:1t _ 
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I GExrn rr Jlorons Corn-rxr

De afleveringi voor Holland gieschiedt thans te Rotterdam.
Tot voor 

-!o19n- tiid kwamen onze Hollandsche dealers,
evenals hun Belgische collega's, hy, wagen! te Antwerpen in
ontvangst nemen, vanwaar ze verder over den weg naar hun
respectieveliike bestemming gebracht werden. Dit sfsteem was
voor hen niet zonder b.zwiÉn. In de eerste plaats k*urn het
tijdverlies voor hen of hun chauffeurs, hetwelk zich vooral à""à
gelden v-oor die dealers, welke in het noorden van Nederland
wonen. Daarbij kwlT9,n de vrij hooge uitgaven tijden, J" reis,
zooals benzine, verblijfkosten , enz., 

"b",r.i"n, 
d" t"rlommerin-

gen van douaneformaliteiten e. a.
Ceneral Motors heeft gemeend al deze bezwaren te kunnen

ondervangen door de aflevering aan de Hollandsche dealers te
Rofterdam re dogn .geschi.d"I in plaats ;; re Anrwerpen,
evenals dit voor de Zwfiser,sche d.ul"r, te Bazel pl;; ,irrar.
Hiertoe is thans overgegaan. De wagens worden te Antwerpen
ingescheept .1. pgr lichter naar R"ott.rdam vervoerd, welk
transport_geschiedt door tusschenkomst der firma Ruyr'& Co.
Zooals de foto's doen zien, worden de *ug"n*i"í ,.rp"f.r.

Het Iaden en lgmg? g_eschiedt snel en gemakkelijk, ,caar de
wagens eenvoudig bij de vier wielen opgàh"schen worden. De
reis van Antwerpen naar Rotterdam du*t twee dagen, terwijl
ongeveer 50 wagens, gelijktijdig verscheepr *ord"n] In ,po"j-
eischende gevallen kunnen evenwel ufronderlijke ln,ug"ri, per
stoomboot verzonden worden.

Na lossing te Rotterdam, worden de wagens door bemidde-
Iing dgr firma Braakman opgeslagen

Cedurende acht dagen U1i;r.n ze in de loods dezer firma
ter beschikking van d.n d.uÍ.r, zonder eenige k";; zljner.-

.rijdt.. Bii een langer verblijf moet hij evenw.i d. opslagkosren
betalen.

- Om zijn wagens in ontvangst te nemen, behoeft de Hol-
Iandsche deale r deze rle.hts bij de Rotterdamsche Bank vríj te
maken, hetgeen geschiedt tegen betaling der documenten. An-
dere formaliteiten zijn nier noodig.

Voor de Hollandsche dealers van bezuiden den Moerdijk
geschiedt de afievering als voorheen te Antwerpen.

B or-en : Een Chevrolet-truck
s-crclt te Rotterdam uitgela-
clen. De \\-agen is slechts op-
gehangen in vier stroppen,
zocciat het lossen snel kan

geschieden.

(_)ncler' : Op cle Maas voor
Rottet'clarl. Aankomst van
Pen I ichter met General NIo-
t{ir's' \\-erg'ens. Let op den dek-
last \-a1] Cher-rolet-trucks.

-: --*

B oven : Een Chevrolet-coach
rvordt uit het ruim gehe-

s ch en.

Miclclen : Van rechts naar
links: de heeren Anthonis,
Van clen Bossche en Ruys op

cte kade te Rotterrlarn.

Onder: De heer Van den
Bossche houctt toeztcht op

het uitladen der wegers:

Photos: de Hr.,ï. F. Sntet.
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Het laatste \Yoord in een sho\yroom
voor luxe-\\- agens.

Onze Cadillac-La Salle dealer te New-York komt met iets
nieuws op het gebied van de inrichting eener showroom. Tot
nog toe kàn men zich geen toonzaal denken zonder een etalage-
venster en binnen één of meer wagens, een schrijfbureau, en-

kele fauteuils en een planten-
versiering.

Dit is de klassieke opvatting,
waarmede door onzen dealer te
New-York ditmaal gebroken
werd, althans wat zrin show-

:: :i, I"".ï " J"ïï:i:o'$Ï. ;"' "ï ;
veeleer een kunstgalerij . Zoo-
wel bouw als aantr<leeding zrjn
artistiel<, evenals dit het geval
is bij de tentoongestelde Cadil-
lac-automobielen.

De zaal is in Spaanschen
stijl gehouden. Kostbare Inos-
kee-tapijten, fraaie meubelen,
gobelins, kunstvoorwerpen en

schilderijen wisselen elkander
af en dragen elk voor zich bii
tot het scheppen van een artis-
tiek interieur, dat den bezoeker
toeven noodt.

\---'1Y \--
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Een merkwaardige snelheidsprestatie
der "La Salle".

Dat de 1 La Salle )) zoowel een snelle als een chique wagen

is, wordt ons bevestigd door een telegram uit New-York, wààr-

uit wij vernern"n, dut een La Salle roadster op h9t ploejt_errein
van d"n"rul Motors over een parcours van 5 I I 2 K. M. een

lheid van l5l K.M. per uur
volgehouden heeft. Ontdaan
van alle overbodige accessoi-
res, die den weerstand der
lucht vermeerderen, legde ni
hetzelfde traject af met een

snelheid van 169 K. M. per
uur. Dit is een snelheidsrecord
voor een Amerikaanschen two-
seater van een absoluut stan-
daard-model.

Bovendien is de La Salle
niet , zooals zooveel andere wa-
gens, een auto, die een groote
snelheid slechts betrekkelijk
korten tijd kan volhouden, doch
kan zri uren achtereen, zonder
eenig nadeel (( all out )) gere-

De eerste La Sa1le, die te Altwerpen aankwam, vóÓr het den-worden. Zoodoende-konvelodrome in de st' Laureysstraa'' ,,* uii'*"à -"àri"rr, gJ*
onmiddellijk opvalt en tot rende vier achtereenvolgende dagen, zoowel overdag alt

's nachts, de snelheid tot het uiterste opvoeren zonder eenig

Hoewel dit principe voor een auto-showroom nieuw ge- anderen stop dan die, noodzalrclijk voor het bijvullen van ben-

noemd -ug *oid"r, is het reeds herhaaldelijk door andère zine, olie en water. Een inspectie 4er wagens na deze zware

zaken van luxe-artikelen toegepast. Zoo kunnen wij een voor- proef , bracht niet de minste afwijking of abnormale. slijtage
aanstaand mode- aan het licht'Hoe-
huis in Belgie ci-
teeren, hetwelk
e e n permanente

tentoonstelling
van schilderijen
aan zrjn zaak
heef t verbonden.

Evenals f raaie
meubelen, exoti-
sche parfums,
schitterend kris-
tal. teer porcelein,
rijk geborduurde
shau,ls, is de mo-
derne luxe auto

e en artistieke
creatie, u'aardig
om in een geëi-
gend milieu te
,t-orden tentoon-
qesteld. \even-
.taande f r,t,:, d*: et

- ls zien. dat ieze
Caiillac-La S all.
!1._it- ;=:^:=- I::-
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veel wagens kun-
nen bogen op een
dergelijke f raaie
prestatie )

Eens Cadillac,
altijd Cadillac.

Uit zorgvuldig
door de Cadillac-
f abrieken bijge-
houden statistie-
ken blijkt, dat de
irelf t der orders
afkomstig is van
personen die reeds
een Cadillac in
hun bezit gehad
hebben. Spteekt
deze troulv aan

l.et merk geen
b:,ekdeelen ' a n
de ter-reden:eiC
', i.r. Ca,ii :la:--: ;:-- \Í
I-?iI: : -\::;= :a
ï _ a-"' _--- -lt3^ *':--: :-'' - ï-^:.
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Bor-en: Te Utrecht. Men
zreï \'ar] links naar rechts
rie heel'en A. Collignon, E.C.
Ri1ey, G. N. Vansittart en
Harr'y Tipper (Genera1 Sa-
1es i\Íanager G. M. trx-
pr-rrt Company, Nerv-York).

(lncier: Een etalage van
Cher-r'o1et-onclerdeelen op

e rn truck. Zij geeft het pu-
blieli een iclee yan rle solidi-
teit en ks'aliteit der Che-

r-r'o1 et-c onstructi e.

I)e General Motors Karavaan tn

IJoven : De heer E. C. Riley,
tegen de I-a Salle geleund,
in gesprek met den heer
Lander,veer, onzen Cadillac-
distributeur te Utrecht, tii-
dens het verblij f der kara-

vaan aldaar.

Zooals onderstaande f oto
cloet zlerr, werd de La Salle
in Hoilancl geïntroduceerd.
Hieronder de convertible-
coupé en de phaëton, die
deel uitmaakten der kara-

vaan.
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lland behaalt een kolossaal succes.
De General \lo-

tors karavaan, die 30

April i.l. naar Ne-
derland vertrok voor

een tournée van ruim
vier weken, kan oP

een volledig succes

bogen.
Wuut zij ook door-

trok, waar zri haar

tenten opsloeg, over-

al viel haar e e n
geestdriftige ont-.

vangst van de zijde
van het publiek ten

deel, hetwelk zich
wellicht voor de eer-

ste maal een juist

denkbeeld kon vor-
men van de verschei-
denheid der produc-
ten van General Mo-
tors. Te Rotterdam,
den Haag, A*ster-
dam, LJtrecht, Arn-
hem en Nijmegen
(tot een bezoek aan

welke laatste twee
olaatsen eerst onder-
*"* besloten werd)
veranderde de ààtr-

vankelijke belang-
stelling, opgewel<t

door advertenties in
de dagbladen en

strooibiljetten, sPoe-

dig in enthusiasme,
toen de wagens door
de stad def ileerden
alvorens in de tent

ondergebracht te
worden. Het behoeft
ons dus niet te ver-
wonderen, dat het
aantal bezoei<ers der
show legio was. De-
ze tentoonstelling
was een herhaling op
grooter schaal van
die, welke het vori-
ge jaar in Belgie ge-
houden werd. De
kwistige versiering

met planten en bloe=
men, de wapperende
vlaggen droegen bij
om aan het geheel
een feestelijk aanzien
te verleenen en de
atiractie te verl oo-
gen. Deze karavaan
\\ as voor General
\ Iotors aanieiding

,#1 "[:"ro'"t'.'rïi:

creatie, de ,t La Sal-
le )), bij het Hol-
landsch publiek te

introduceeren. E n

niet zonder succ es

voorwaar, daar de
belangstelling voor
dit merk groot bleek.
Tijdens den duur der
show werd reeds een

flink aantal prospects
geboekt, evenals vool
alle andere onzer
rnerken, terwijl een
zeer bevredigend
aantal verkoopen a[-
gesloten werd. De
bekende Buick-wa-
terproef werd even-
eens voor de eerste
maal in F{olland ge-
demonstreerd en trok
een groot aantal kij-
kers. Zooala de fo-
to's, die wij in dit
nummer reproducee-
ren, doen zien, was
de belangstelling bii
avond niet minder
groot, waartoe de
bioscoopvoorstelling
'niet weinig bijdroeg.
O.a. werd vertoond
de Chevrolet-truck-
film,welke onze dea-
lers reeds ter gele-
genheid der in Maart
gehouden conferentie
konden zien Men
zret hier onder meer
de truck een steile
helling nemen en met
het meeste gemak
treden beklimmen.

Het is nog te vroeg
om het succes der ka-
ravaan nauwkeurig te
kunnen afmeten. Bui-
ten het verkoopscij-
fer, dient rekening te
worden gehouden

met het aantal nieurv
verkregen prospects
hetwelk onze dealers
noteerden. Van i:et
meeste belang even-
wel is L et stijgende
prestige \ an Genera.
Motors en de svmpa-
tiiie,waarin h,aar pro-
ducte:r zich bii het
Hollandsche auto-rij-
dende publiek moqen
r-er[:eugen.

De bioscoopvoorstelling in cle open lucht trok. zooals
men hierboven zret, een talrijk en enthusiast pukrljek.

Ztet hier onze karavaan op het terrein der lJsclub
te Amster,dam.
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Mutaties.

Met ingang van l5Mei j.l. is de heer G. N. Vansittart tot

Sales Muíugé, b"rroemd. G"noemde heer stond tot dusver aan

het hoofd ,àn de Antwerpsche afdeeling der General Motors

Acceptance Corporation, in welke kwaliteit hii bii onze dealers

goed bekend is. .Í, rír rrr

De heer J. Mussard, hoofd der afdeeling Analysis, werd

benoemd tot Executive As-

ïVijzigingen in de indeeling onz€r kantoorlokaliteiten, werk-

pluutrànï"ï;guriin.n kome,i r""lruldig voo,T. Men moet zich

,i"t verwond.rËr, *unneer men een ingang, die zich den eenen

;;; hi;t b"vindt, den volgenden dug op een andere plaats aan-

;;?,. Het is ooL'geen ongewone g.L.urtenis, wanneer een tak

van dienst van hËt Veloàrome naar de Fortuinstraat oïerge-

Ur".fri wordt en vice-vers&. Denkt evenwel niet, d-ut rylkt naar

*ill"L"r, g"r.hi"dr. Het is de voortdurende uitbreidrlg d:t
activiteit ,;; C"rà*l Motors Continenral, die dit vordert- In

de eerste plaats is de ver-

koop gedurende de -- laatste

tweà jàren ptn1e-rkelijk toe-

genomen. Velerlei bewer-
king"n, die tot dusver in
Arnerika plaats hadden,

I Grxrnu ]Iorons Cot nrxr ]

|{ieuws van hier en elders.

sistant van de directie. Hii
blijft evenwel met de leiding
zijner afdeeling belast.

>f >:< >:.

De heer A. T. ThomP-
son, die reeds de functie van

Assistant Plant Manager
waarnam, werd met ingang
15 Mei tot Plant Manager
benoemd' 

>r >r {:

Met inganr van 17 Mei
werd de heer F. C. Trach-
sel tot Acting Service Ma-
nager benoemd.

>r >F >r

Op 17 Mei l.l. kwam de

benolming af van den heer

Robins als Assistant Ser-

vice *"^"ï.tï 
>F

De heeren Van den Bos-

sche, chef expediteur en V.
Anthonis, delivery managet,
begaven zich onlangs naar

Rott"rdam teneinde ter
plaatse de aflevering van
wagens voor Holland te re-
gelen. De heer Anthonis
verbleef eenige weken al-
daar. Hij werd tijdelijk in
zijn functie vervangen door
den heer M. Laurencin.

Gemengde berichten.
De kantooruren van Ge-

neral Motors Continental
zrjn van af l8 Mei als volgt
gewij zigd: van B tot I 2 uur
en 's middags van I tot 5

uur in plaats van B I 12-12

"r, 
,un I I 12-6 uur. Des Zaierdags

zrjn de kantoren van 8-12 uur open.

Een goede vangst rler karavaan. De heeren Laheve'
Vun ïer. nesdi#r"t"" ï,eenaerts sluiten Mr. Robíné [Ierl-

in een kooi.

worden thans hier uitge-
voerd ; zoo worden behalve
de Chevrolet, verscheidene
onzer andere wagens hier
geassembleerd. Men heeft
àientegevolge het kantoor-

p.tronÉ"I .tt het aantal

werklieden belangrijk moe-

ten uitbreiden en zooveei
mogelijk partij moeten trek-
ken van- de beschikbare
ruimte in het Velodrome, de

Fortuin-en Coebergerstraten.
>k >:< :l:

Op initiatief van den heer

A. Atwill, kassier, werd uit
het personeel van General
Motors Continental een ba-

seball-team gevormd. De
eerste wedstrijd tegen een

negental uit den AntwerP-
,.h"n handel werd oP 4 Ju-
ni gespeeld.

Uit Amerika.
Voor de maand APril

werd een productie van

5000 Cadillat en La Salle
wagens vastgesteld. Beide
merken hebben hierin onge-

veer een gelijk aandeel.
>F -':< :-:

Er bevinden zich volgens
de laatste statistiek 21 mil-
lioen 991 .393 automobielen
in de Vereenigde Staten.
waarvan 19.237 .17 I Perso-

en 2.7 54 .222 vrachtwagens-
>k >k >:<

>'r< >f tF

Onder de medewerkers aan deze courant verdient bijzon-

dere verrnelding de heer J. F. Smet, fieldman voor Holland.
Deze heer weet met éé; oogopslag te constateeren, wat de

moeite waard is om gefotograf".rd te worden en wat het p-u-

bliek interesseert. Wij d"nL"n aan liem de illustraties, die

betrekkinq hebben op het lossen der wagens te Rotterdam,
benevens-de helft der in dit nummer voorkomende foto's der

karavaan. Het ware te wenschen, dat onze overige field repre-

sentatives een e\:en werkzaam aandeel namen in deze revue.

Volgens Automotioe DailY Àieus
staat de Chevrolet, wat den verkoop van nieuwe wagens in

Maart j.l. betreft, i, den staat Washington aan het hoofd. Tot
nu toe werd de eerste plaats in dien staat door de Ford in-
genomen ' 

>F >r >k

De Zweedsche autoriteiten hebben hun goedkeuring ge-

hecht aan het doen bouwen door General N{otors van een Ía-
briek,waar jaarlijks 6000 wagens zullen worden_ geassembleerd.

De kosten de r.i onderneming worden geraamd op S 77 5,000.

Van links naar rechts : de heeren Kuyp-eis, van
f<ifmpthout en Smet, fielcl ïepresentatives (Holland)'
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KUNNEN WIJ U HELPEN I"IET i

1) Ontwerp en tekst Yan advertentíes,

2) Clichés,

3) Catalogi, vouwbladen, aanplakbiljetten,

4) Lantaarnplaatjes,

5) Foto's,

6) Advíezen en voorlichting voor uwe plaatse-

lijke publíciteit,

7) Borden voor dealers en sub-dealers,

8) Kaarten voor het classeeren van prospects,

g) Geschitderde achterdoeken Yoor u\rue etala§e,

10) Raamversierin§,

11) Prentbriefkaarten 1;an onze modellen,

12) Prijscouranten ?

Onze afdeelin§en " Advertisin§ " en " Sales

I)evelopnrent " ziin U gaarne te allen tijde ter

wille, wanneer U een der boven§enoemde artï'
kelen of intichtingen mocht noodig hebben.

i
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