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I, C. DRESSER
Adyertisin§ Mano§er General Motors Contínentol S. A.

f-\ e werkzaamheden onzer afdeelin§ << Reclame »

U kunnen onderscheiden worden in publiciteit ;

advertenties in daÉ- en vakbladen en Direct-by'N1ai1'
Onder publiciteit wordt in het algemeen verstaan

reclame door míddel van aanplak- en andere borden ;

showroolïl- en étala§eversierín§ ; licht- en andere

buitenreclame, Dit soort reclame beoo§t het publiek
met den naam van het product bekend te maken en

d,ezen herhaaldelijk opnieuw onder ziin aandacht te

brengen. In den re§el is deze Yorm Yan reclam e

slechls doeltreffend voor artihelen vAn weinig bekend-
heíd en 1a§en prijs. Advertenties ín de dagbladen
treden dikwÍjls in de plaats Yan publícíteit, waar-
mede w,íj bedoelen, dat zii in vele §evallen weini§
meer vermelden dan den naAm van het handelsàf-
tikel. c. q. de auto, Wii §even echter de YooÍkeur
aan meer uitvoeri§e couranten-advertenties, onrdat
iemand, die een §roote som §elds voor een auto-
m obiel besteedt, §aarne van te Yoren zoo volledig
mogelijk oveï ztjn aankoop wenscht te worden
in gelicht.

Derhalve is het onze taak, in een Yorm en op een

u-íjze, die z\n belangstelling wekken, hem de inlich-
tingen te verschaffen, welke vooÍ hem Yan belan§
ztin, Dit stelt hooge eíschen, zoowel wat Yorm als
inhoud der advertentie betreft. U/íj bedoelen hiermede,
dat door een pakkenden titel benevens een teekening
of foto. die inhoud en stretrrking op treffende tvrjze
illustreert, de aandacht Yan belanghebbenden op het

eerste gezicht wordt §etrokken, de tekst zoodanig dient
§eredigeerd, dat hii de door eerstÉenoernde §ewekte
belansstellin§ \reet te boeien, €Íl zoo door het geheel
een blijvende §unsti§e indruk wordt verkre§en. Wíe
met het bovenstaande rekenin§ houdt, kan er Yan
verzekerd zt1n, dat ziin advertentie door ziin prospects
wordt selezen, onder voorbehoud dat hun op ooop-
gesmukte wijze in belangwekkenden Yorm eerlijke
argumenten worden mede§edeeld

Zoowel buitenreclame als advertenties in de

daÉ- en vakbladen richten zícln hoof.dzakelijk tot de

§roote massa Yan het publiek ; terwijl wii, door
*iaa. I van onze Direct-by -Mail, ons rechtstreeks
wenden tot díe§ene, die wii als " goede " prospects
beschou\ /en, d,w.z. zi, die niet alleen den lrensch
koesteren zich een auto aan te schaffen, doch ook
de noodige middelen hiertoe bezitten,

De brochures, vouwbladen , enz. der Direct-by-Mail
§even Uwen prospects a1le inlichtin§en omtrent de

door U te verkoopen wa§ens, welke hun belan§ ín-
boezemen, Ook aan Yorm en tektst dezet lectuur
moet de meeste zor§ worden besteed om de à&Íl-
staande koopers §unsti§ ten opzichte Yan onze pro-
ducten te beinvloeden. Voorop Qezet, dat de dealer
de namen zijner prospects aan een zot§vuldige schif-
ting heeft onderworpen, mag lnii zeker ztin van de

beste resultaten, indien hii door Direct-by-Mail
zendtngen en persoonlijke bezoeken alle " goede "

prospects systematisch bewerkt.



lÀÀRGÀNG
\'8

GrNERAtuMcroRs
ffiffiwru%ru%

."laande/ijksdte Uiígave van General MoÍors ConÍinenlal 5.A., AnÍwerpen, ten behoeve harer dealers en andere belangsÍellenden.

Alle brietwisseling beÍrefrende diÍ orgaan {e ridtten aan de aídeeling PubliciíeiÍ.

Van de Redactic
door F. Mc. GILL, París Manager.

ANZEdealerszullenhetmetonseenSztjn,dateengoed
\ l r^ me[ kennis van zaken ingericht onderdeelenmagaztjn\"/ voor hen de goedtr<oopste wijze van reclame is. I-tret
vervult een tweeiedig doel in zooveÍ, dat het behaive winst
op te leveren, d" balans ten gunste van den dealer kan doen
overslaan, door een prospect te overtuigen, dat de keuze van
den wagen, waarvoor hij zich onderdeelen te allen tijde plaat-
selijk kan aanschaffen, inderdaad de juiste is.

Het in stock hebben van onderdeelen werd in het verleden
door onze dealers dikwijls ten onrechte als een noodzakelijk
kwaad beschouwd in plaats van een krachtig verkoopsargument,
waarvan ztj zic'n bedienen kunnen door een weifelenden klant
te wijzen op het nut van een prima service.

Nu en dan ontrnoeten *ij nog wel eens een dealer, die de
meening is toegedaan, dat het in voorraad hebben van onder-
deelen, zljn prospects er aan zov kunnen herinneren, dat be-
halve de aanschaffingskosten van de auto, in den loop van tijd
een bepaald bedrag dient te worden uitgetrokken voor ver-
vangrng van zekere onderdeelen.

Een juister inzicht betreffende de factoren, welke den ààÍr-

hoop van een automobiel beinvloeden, wint echter bij de a. s.
koopers meer en meer veld .

Verouderde ideeën moeten wijken voor nieuwe en geluk-
kigerwtize is het afsluiten van een koop thans zelfs hoofdzake-
Iljt gebaseerd op de wetenschap, duf een uitstekende onder-
deelen-service. in -geval van ".n ongeluk of normale slijtage
steeds is verzekerd.

Het bestaansrecht van een afdeeling (( Onderdeelen » wordt
dus nu volledig erkend. Dit ten spijt,-wordt het rnagazrjn dik-
wijls in g.n of ander afgeleg"n oi verborgen hoek"je ,un de
zaak ondergebracht ; worden de onderd"Él.n ,orri., eenig
'systeem opgebolgen; bestaat er geen inventaris-lijst, hetgeen
het zoo g9.d als onmogelijk *uàkt om her g"rruugde dïrect
te voorschijn te brengen, terwijl het bovendi"n di"fstal en be-
schadiging van onderdeelen in de hand werkt.

ï., m.agazijn, hetzij klein of omvangrijk, moer zich op een
g9"d verlichte plaats bevinden en ,oó gesitueerd zíjn', dar
klanten en het personeel van den d"ul"r ir gemakt 

"tilk toe-
gang vinden '

De onderdeelen behooren ondergebracht te worden rn daar-
voor vervaardigde vakken van hout of metaal, terwijl een kaart-
si's[eem dient te worden bijgehouden om inkomende en uit-
gaande posten nuu*kuurig tJ not.eren en den stand van den
stock overzrchtelijk te maken. Zoodoende wordt een maximum
',r'inst uerzekerd en de belangen van den dealer het beste
gebaat.

\Vanneer in plaats van onderdeelen eens overeenkomstige

bedragen in geld in de vakken werden geplaatst, zou het ons

dan verwondering baren, indien de dealer meer aandacht schonk
aan het deponeeren en urtnemen van zelfs de kleinste som ) ls
het daarom niet onlogisch om kapitaal vast te leggen in onder-
deelen en niet de meest strikte controle uit te oefenen over een
dergelijken stock , zooals dit het geval zou zljn indien dezelfde
ro,'aarde in baar geld zich in Uw magazijn zou bevinden ?

Evenveel aandacht dient geschonken aan de keuze van het
personeel in een magazijn van onderdeelen . Zoo goed als niet
de eerste de beste als verkooper wordt aangesteld in Uw zaak,
even zao noodig is het om het toezicht in Uw magaziin aan een
vertrouwd en vakkundig persoon op te dragen, wil Uw service
in alle opzichten aan liaar doel beantwoorden.

Uit het bovenstaande mogen wij afieiden, dat, wil men een
stockroom met succes inrichten en exploiteeren, vastgehouden
zal dienen te worden aan een zeker werkplan, dat wij hier-
onder in groote trekken laten volgen :

I ) Kies een gunstig gelegen en goed verlicht gebouw, ge-
makkelijk toegankelijk vcor clienten en personeel.

2) Besteed voldoende aandacht aan het opbergen van onder-
deelen in de reeds eerder genoemde vakken.

3) L"g een inventaris-lijst aan, ter controle van in- en ver-
koop van Uw onderdeelen.

4) Kies Uw personeel met zorg en geef het voldoende lei-
ding.

.5) Vul Uw stock geregeld eens per maand aan, ter voorko-
mrng van extra onkosten voor vracht en loon.

6) FIoud buiten Uw maandelijkschen omzet, een stock in
reserve voor één maand, i, geval van onvoorztene omstandig-
heden.

7) Liquideer zoo spoedig mogelijk en op de meesr gunstige
voorwaarden onderdeelen, die incourant dreigen te *oid"n.

Wij wilien onzen dealers ten zeerste aanbevelen om van hun
stockroom een model- magazrjn te maken een voorbeeld van
orde en netheid dat zri te allen tijde aan hun prospects
kunnen toonen en dat ,ooio"nde uolko*", beantwoordt aan
hetgeen wij rn den aanhef van dit artikel schreven 

- 
de minst

kostbare wijze van een goede reclame.
Moge spoedig het tijdstip aanbreken, dat al onze dealers

over een model-inrichting beschikken, niet alleen wat hun oh-
derdeelen-magazijn betreft, doch ook ten opzichte van al hun
andere diensten. Daarom zouden wij ons gelukkig achten dien-
genen onzeï- vertegenwoordigers, wier onderd"àl"n-ufdeeling
log niet voldoet aan alle moderne eischen, zooals wij die hierl
boven omschreven, onzen daadwerkelijken steun te verleenen

hil het organiseeren en exploiteeren op gezonden commerciee-
Ien basis van hun stockroom.
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Gebouwen en bedriif van enkele
on zer Holtandsche dealers.

Van Iirrks naar i'echts : cle H.H. Bernard Bulten, dealer
te Doetinchem ; S. Ilolstra, zrin boekhouder ; H. Bulten,

ziln zoart; en J. Ilorghuis, chef der werkplaats.

r)t, gebousren Van clen heer Henri Nefkens, onzen dealer
te Amersf oort, \-an bujten gezien'

-

De garage der N. V. Wander
opvalt cl.cor een ind ttk van

te Assen, di e gunsti g
orde en zindelijkhelct.

Chevrolet-truck met recl am e-borclen Yoor Chevrolet en
Pontiac, van d en heer Btrlten, gephoto.grateercl vool tte

gebour,r'en van dezen'dealer.

Ilri trit[i\\-r fiiiaitl-gt-]-,r-rii\\- te Elst \-ill] cie fittlla .Jetten.
r-rltZirl ilra-et 1r liettn+p.

Reclame-bord van de N. V. Wander
langs een weg behoorende tot het
§raar onlangs c1e T. T.-races voor

houden ztin.

te Assen, geplaatst
circuit van l)rente,
motcrri jr,vielen ge-
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Toen we in ons vorige nummer constateerden, dat in de

a,rtomobielbranche p"r.""ntsgewijze noeer sport-liefhebbers

voorkomen dan in eènig ander vak, vergisten we ons

altijd "..oorà 
gaat.'Op die manler vordert het terugnemen

van gebruikte wagens niet het vastlegggq Yan soms zeer aan-

zienlijke bedragen, wat sterk den handel in nieuwe automo-

Ioemendetrots,un,i1nàuI,"na."n,poi.íi*ffi&*u31,d,.o,.,nafde,teru8nuT:-,*d'"^Ï:ï
;";J;;"dc;;;d.Í;ÈjË;J;.;9J:@wwmobieltotaan,d:.1.l-"'.".":lï..::1}'"^:^t:
Ïi,fi"",".f,::il.ïÏ;ï;;;;^Jï,"".Ïà"*"ïr,i;-@W,""pL|:^1l'-rll1i.":d"lj::houwdworden
"ï.jtïriiËrÏj"fiiàLï..".ï,i1.n**nptuut'nvoor'denàfzet,dergebruikteÏ9"il.Het zou inderdaad een bewijs zijn

verkoopbaarheid, indien zij niet binnen

van de hand gedaan konden worden.

;h;;;tÀiio2 iltK; iih"i' u"i'o*t ffi %, (-lhevroret .9 "fÏ:"t:,':,i:" zware

il"i:'ffi;;'à",'ïr,,1**iZÉ-uot r",s, staat W W berghelling beklimt'
zijn lengte Íl:75 n4 l,,l"T^-i:^1,""ï,::Í:: fl W De Reoue Automobile te Bern en de Feuilte
onder de boksers van zrin gewichtsklasse een

;:;:ï'",#ï,i,àà.'öt"'"h.",'il;"* f @ !'Aois 
d" !::i:"::ï"Iï XJ*::,:*:"""t::lï

ïk"*ï_.Jd,J;Ë:ït;J;;;"È;'*-;É 
; I \ Bïï*iË",'"'Í:',ïffif',',",Ëï,:*ï:ï-Ëi:,

ilLïr ïI,-ïi."ï#i:à 'ïï rà"i*'r,"re" ï;;; , L.- 'i:ll.Y-"b:::il"'11fl:'lT*:"1;",1?1"-maal Per wtt-l uuÀDsrr:iöeË.ii,:;.*rrli{Tiï-r":;" U -b Ëï"\ïïJ'ï',i:,ïi"'ii:';i"iJï1?",i:;:

Onze dealer te Verviegs, een enthousiast boks'liefhebber.

ECS[Cr(f; llsl lulrlr4Lt ur

Ë";.,".tïf'";tiÈ 1"f.1Ï ,:J;; 
:."',',:-:Ï *ït f,:i[X,i"]ïï,:ï

i.:":i.-:,Ë:tJ,ï,'.f§t3,'"1,t:m: :iil"tiï,1*:r" ?[it[;,ïït#stappers frères' ;ïï*ï;iï"r"Jk,1'öii u,u,our-stuk-

Mr.CarÍignyendegebruikÍe.'j".geeft'weer.eenste*""..'"",:-Y
wagens. 

.: 
i'i*:t{bewiis,vande:1ry-"rÏi*:1:

Mr. Cartigny is specialist in ge- Chevrolet.

;;;'t;l'jl.;;J=i'..ö"';;u;,ffiD"-C-h:Ï:l:.l}::1.^.::,Ï:J*jqcllwcrÀcIIJÀwaoruiiiaï".aI,ï*:§lwee;r1e1ni1*:,.,ï"P.,^Tl"'"*:"ii
welken hij biedt, is alttttlf,gillllJUrcuL'.....à:;;;'."ïflgPh,"tConcours,d,",.Cff.::.:i:-,,:
dat, vermeerderd met
roor reparatie en een'"i*t,ïtl: f] í:l'ru;m J3, *i1l,ll;.ëïï,,'jd.'e,ioopvandenwagennietbe-[-|l|heerl\levenaaIr.etIlrtrul
moeilijktr,.ordt'n,r,.#,ilg,yi""r.ltlet-mof1]..e1"',:r.:,"^|-**'*1ruutr,iÀt wvrul' rr'' 'rqesclueven. In de categoËe con-
er de voorke* 1T: !iï":1:1-'ï D. h.^ql'.-P-11,1- g1ïlLg.'ri,,,.....,^.. àï1t., inted"ures yan 2001 tot l0[o
Loop ran een nieurr-en \,vagen te clealer. . càrl ctielr.otet-oatrt-iirri-ponttac. duttes tnténeures Yan zL

;*[". d"" ,:.rpli.ht te zijn een ge- iÉ \-Èr'\'iÉr's. gulden verra'ierf deze fraaie *-ageo

bruikten in koop te nemen tegen een overdreren prijs;.rvat.in den lste:r prijs, tensijl d. zd. en 3de prijzen respectieteliik

;..ÈiiikÈiJ 1!Ào*, op Let toestaan san ..r, kJrtirg op den aan een Ri* .n een Essex u-erden toegekend'

verkoopprijs van den nieuwen wagen. Daarenboven koopt Mr.
Cartigny nooit een tweede-hands wagen teg.e-n contante beta-

lirg.' Hii biedt verrekening aan door middel van een 3-

*u"urrds accept, waalmede de eigenaar van den wagen bijna

;ÏïlJi,*ïï"Ï:?rfxx;,:ïuliJ"*ïffií,':Ï:Ï:ï""'iÏïxliÏïilïfoËiln"ï:".:'j:'"';:aleris,zou
í,:::,f:-;:'.H""iJïïa},à,.,".ir"grrashijde.rekunnenbemoeilijken.IJezetermijnvan3

niet. Dat wordt opnieuw bew ezer, in den peïsoon van

;"; heer Cartigny, orr"n Chevrolet-en Oakland-dea-

ler te Vervi"rsl Boksen is de geliefkoosde

tr$it,###:i'l+;,. Ïffiï m ;f:;ïry:*IfÏ

i:ï;ï:Ï"il;""ï,ï:'fi'ïï":':ï"::ii",i,Ï: u" ooff'ïiju'ï311"*',ïïï'" o' h;;;';' dat alËen d"' io*é"' ur' h"t u"'

;;ijj;-V";i"i, aà" eersren prijs. zichop d" Alpenweiden bevindt' bewoond
-"ï;È;, 

i"*1gzi kwam de Ëeer cartigny in wordt, en dar door geen_enkelen weg met

den autohand"l. Au'uu'n'È[lr. **-iilïtlta' ;*r*!i'.*si*sii;*, het dal verbonden is' De Chevrolet was

dealer,maarinl925g|nghijovernaarde,,M,%a,dusverplichtzrchl"iï,:^-"*-.Ï:-,Y",ji1
merkenChevrolet"nöu[tu,à.Hi1;ffi9-hoo.g,tewerken,*"*:|_^".::ï
is een der allereerste dealers, door haarzilh1o8,nim1er,""Ï.""1i:lii!

Wij moeten hier nog aan toevoegen, d-a1 d9. n^ hoar p ÍrAr 
rralllon rn oe v al oes L'rx te ucrtr§tu'

heer cartigny een uirstek;;i r.t"iË, ir. vaa. ,- o"?3#'Ërl";"til'#§,il.^ ", Prailioni,l:f ,*:!":lt ï:!f:: ï"'199y;

gesteld; het contract met hem werd ilur dàot hier een rotsblok te doendeGeneralMotorsContinentalaan-ffik'...gewaagdhaà;wat'l.":ï.:T:':l!I

van slechte
3 maanden

pre"statie en bedrijf szekerheid der

;ËjI;";,ï1n"ktu,.t"n,.ai"r,Ë.,i":ffiDenieuwezegepfaa|.."u:
g.n""ngebruiktenwageninkooptedeChevroletinHolland.

bruikte wagens. Echter weigert hr1

nemen, meer te betalen dan de 'wà-
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Boven : De heer M. Laurencin cloet ztin Cadillac
sport phaëton eeII oo.gelblik halt houden aan den
oèver van het Lac clu Joux (op 10C0 M. hoogte).

( TegenlÍcht-opname DecIYé. )

I)eze foto is van iongen clatttm,-ofschoon de hierop vool'-
liomencle 1Vagerrs diÍ n.j et zoud.en rloen vel'moeden' Zii
s-ercl door'oízen ,i:,il#_}XSfJNl op een marktclag

I Augustlls 1937

Mct de Canr'cra
in ons Zwitscrsch

oa

tcrrltorttrm.

In tegenstellirl€{ me clet foto hiernaast, geYe_n rve hieronder
een beeld varl meer moclerne verkeersmidclelen te Bern.
f)eze opname dankenJïll.ï";ï:ïiliri:" orrzerl fiel'dman,

tr,inks: De Chevrolet-truck, een
lung1e vcorstellend, verr,vierf op
het bloemencorso te Genève (26
Juni) een pri js. (Foto DedYé.,

Ond.er : fl e Zrvitsersche autori-
reiten geven blijk van een juis-
ren ki jk op de menschelijke psy-
chologie, door bij een gevaarlij-
t<e hocht een hord te plaatsen,
r,vaa rbi j automobilisten verzo cht
n,orden langzaarn te rijden om...
net lanrlschap te bewonderen.

(F oto Dedyé. )

GnNnaal, Morons CouRANT l

Onder ' Op clen ['']uela Pas
meertje is nog steeds met iis

(2388 M.) in Juni. Het
hedekt. (F'oto DedYe) .
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Wii stelden onzen Zwitserschen dealer' den heer d'Arcis, De noordelijke provinciën van Nederland
in de g"leg"nheid in dit nummer uitvoerig uit te weiden over bgjven niet bij de rest des Iilnds achter.
het belàng uun 

""n 
goed ingerichte showroom voor den verkoop'

,\l"t 
"r.rrï""1 

g"noËg"n geven wij het woo_rd aan onzen Buick-, Ditmaal willen wij g-ewagen -van een. onzer meest vooruit-

Oldsmobile- "i Lu Sullé-dealer ie den Haag, de firma J. E. strevende vertegenwoordigers in het noorden van ons landje, de

,a., Muurdijk & C", die ons over dit onder- N. V. Eerste Noord-Nederlandsche Auto
;;il;;1;*d"Ë"ri"tt: _ 11,,i§1;a:itrii:1tt1i Maatschappij.v/h 2. Bakker; Buick- en

verkoop van"het pÍoduct. 
^-- 

Een harer directeuren, de,heer D. Bak-

,,Nï*i1sedË,tlMeij.l.eennieuwe§\*'\qlbogen.op-eenIangdurigeervaring

Een mooie showroom bevordert den verkoop van het product.

showroom,,dieaandestraatisgelegen,daarhijreedsinl905'weIiswaarop.be.
h"bb"''geopend,ishetonseenbij,ond",àscheidenvoet,-optradaIshandelaarinrij-
g"no"g"i(Jtekunnenmededeelerr,datdewieIen,motorfietsen'9II'qulo':;nainde
i",,ltuï"ninkortentijdwerkelijkbuiten..leergeweesttezijnbijdebekendefirma
gewoon zijn geweest. Eysink te Amersfoort.

,,Wu,Ë,,ïi1*"tonzeshowroomvan-Deeerste.agentuur,welkedeheer
25x12M.,*àlk".ruimtewijgedurendeBakkeropzichnam'wasdievanMinerva.,

toonzaalaandeBezuidenhóutboulevardmarktisverdwenen)..Inl9l0werdzijn
hebbengeopend,isonzeverkoopbe!ng.zaakineennaamloozevennootschupo,m.
rijkgroJterg"*o,d"nenschrijvenwijditgezet,ondermede-directeurschapuun$"l
hàofà,uk"lii[hieraantoe,heerH'-Penon.D-e-nieuweverrnootschap

;.v;;;;i'i.p;"L"nJr"n.ortineenmooie-E.N'N.A.*.u/hl.Bakkerge-
showroomeenpirmamerk.Geentevredennaamd-breiddespoedighaarvleugels
clientèle echtei, zonder een uitstekende uit en verkocht binnen korten tifd een groot

uoLoop*.gunisatie en een volmaakte ser- rle heer Istvan Bé]ik' 
?"[i*.ïi[;. aantal wagenr. ir1dg provincie Groningen.

vice. Wij zijn buitengewoon tevreden over en oldsmobile-dealer t- -"-'--'-'' In l9l3;; d" Bui"[ reeds de ,oornu-u*-

d" É"ir:a* u"n GËn"*l Motors, die thans tegen zeer lage ste plaats in van haar-omzet. De jonge maatschappij belastte

prijzen op de wereldmarkt verschijnen. In het bijzonderuo"*àn zictr eveneens met de Ford-vertegenwoordiqing v-oor-het Noor-
*ijh"t nieuwste product, de La Salle, den soepelen, snel op- den, welk,:agentuur zii tot 1924 behield. Sinds 1925 velkoqpt

tr"Lk.nd"n 8 .yÍird"r wagen, waarvan wij sedert kort het d" E,N.N.A,M. slechts producten van General Motors' In dat

agentuurroord"nHaugen-omrtrekenoponshebbengenomen. jaar werd zij Chevrolet- en Oakland-deàler, terwijl haar in
",,Wij twijfelenniet,of dezewagen-zalspoedig""nvurde i926'd-e-vertàgenwoordiging der Pontiac werd opged_ragen,

meest pópulaire Amerikanen op de àutomobièhurkt wo.den. ,, '':: ':!' (Zie'oenolg blz. 14.)

ntail11r,|g1r
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Nieuws der General Motors Familie.
De General Motors Acceptance Corporation General Motors' succes op ander dan auto'

breidt haar kapitaal uit. mobiel'gebied.

De G. M. A. C. heeft onlangs aan de regeerlng van den

Staat New-York toestemming verzocht om haar kapitaal van

25 op 35 millioen dollar uit te breiden door de uitgifte van

100.Ö00 premie-aandeelen, die alle verkocht zullen worden
aan de General Motors Corporation.

Zoodra deze uitgifte een voldongen

feit zal zrin, zullen kapitaal en reserve

der G. M. A. C. meer dan 50 mil-
lioen dollar bedragen. ln verband

hiermede rs het wel interessant te we-
ten, dat de G. M. A. C. in l9l9 be-
gon met een kapitaal van 2.500.000
àollut, .h dat het totaal der tot heden

do": haar verleende credieten 2 mil-
liard dollar bedraagt, waarvan nog

geen duizend dollar als verlies geboekt

moesten worden.
l)oor deze kapitaal-uitbreiding be-

hoort de G. M. A. C. tot de grootste

bankinstellingen der Vereenigde Sta-

ten, wat blijkt uit het volgende oÍI-

langs tn Automotioe Dailg Ï\,leu)s ver-
schenen lijstje der belangrijkste Ame-
rikaansche banken :

| . National City Bank , l4l mil-
lioen 832.000 dollar ; 2. First Natio-
nal Bank, 87 .691 .000 dollar ; 3. Cha-
se National Bank , 78.743.000 dollar;
4. National Bank of Commerce , 67
millioen 882.000 dollar ; 5. American
Exchange-lrving Trust , 6l .17 I .000
dollar ; 6. Bank of Italy, 57.893.000

De heer C. Kuypers, fieldman voor Holland,,
gekiekt toen hij nog vlief-off i cier der Koninkl.

Nederlandsche Marine was.

Ofschoon General Motors Continental en haar dealers zich
uitsluitend tot den verkoop van automobielen en vrachtauto's
der G. M. C. bepalen, zal het ongetwijfeld onzen lezers

belang inboezemen, dat het succes. der General .Motors produc-
ten niet uitsluitend tot het automobiel-

, gebied beperkt is.

I)e verkoop der koelapparaten I'ri-
gidaire is voortdurend stijgende. ln
1926 bedroeg hii tweemaal zooveel
als in 1925. Alleen het verkoopscijfer
van de maand Maart 1927 was het
dubbele van dat over het geheele jaar

1924. Op vijf koelapparaten, die te-
genwooràig in de Ver. St. worden
verkocht, is er een h'rigidalre. Wat
omzet betreft, neemt onder al de bij
General Motors aangesloten maat-

schappijen rrigidaire de t w e e d e
pluui" in, volgens het verkoopscijf er

in dollars de derde.

De Balans over de eerste
zes maanden van dit ia:ar.

Volgens de cijfers, waarover G.M.
tot heden beschikt, kan zli weer een

belangrijken vooruitgang in zaken te-
genover vorig jaar boeken. Wii laten

hieronder de verkoopen der eerste zes

maanden respectievelijk van 1926 en

1927 volgen :

dollar;7. Bankers Trust Company, 56.946.000 dollar; 8.

Quaranty Trust Co, 56.854.000 dollar; 9. Equitable Trust,
51 .927.Ó00 dollar ; 10. Union Trust C" of Pittsburgh, 52 míl-
lioen 097.000 dollar; I I . General Motors Acceptance Corpo'
ration, 50 .415.000 dollar.

Dat de G. M. A. C. nogmaals besloot tot uitbreiding van

Januari .oc.o ........
1927 I 926

8t.0t0 53.698
102.\t/.5 64 .97 I

146.275 106.05 I

t80.106 136.643
17 1.364 l4l .651
| 52.000 117 .17 6

Februari

Mei
Juni

832.789 620. l90
Een stijging dus van 25

per honderd in verg:liik,-rg
met vorig jaar. Hierbij
dient opgemerkt, dat het
cijf er 152.000 voor de
maand juni slechts bena-
derend is genomen, omdat
de definitieve cijfers voor
Cadillac, La Salle en

Oldsmobile nog niet in ons

bezit zijn F-i.et verschil tus-

schen het juiste en dit be-
naderende cijfer kan echter
niet van beteekenis ziin.

'Wat 
deze stijging betee-

kent, komt nog te meer uit,
als men weet, dat de tota-
le verkoop der geheele
Amerikaansche automo-

brel-industrie in vergelij-
king met 1926 met l0 e: is gedaald. Wel een bewijs, dat G.
M. C. onweerstaanbaar de suprematie op de wereldmarkt bezit.

haar kapitaal behoef t
geenszins te verwonderen,
als men bedenkt, dat de
productie van General Mo-
tors van maand tot maand
toeneemt en allerwegen het
systeem van verkoop op
termijnbetaling 

_ 
mggr en

meer ingang vindt. Het ge-
volg daarvan is een onaf-
gebroken stijgend zakencij-
fer van de G. M. A. C.

De A. C. bougies
over den At-

lantischen OceaaÍt.

De A. C. Spark Plug
C" mag aanspraak maken
op de .9t: dat haar product
niet weinig heeft bijgedra-
gen tot het succes van
Lindbergh en zrjn Spirit oÍ
A. C. bougies was uitgerust.

Te 's-Hertogenhrosch hrestaat nog
r-erkeersmiclclel, dat stellig

St. Louis, welke namelijk met

de primitieve paardentram, een
niet meer Yan onzen tÍjd is.



General Motors en de Grand Prix de Belgique.
Wij krn,amen in ons vorig nummer reeds met de mededee-

ling, dat General lVlotors' wagens op geenerlei wijze aan dit
er-enement zouden deelnemen. Hetgeen ovrigens volkomen in
o\-ereenstemming is met de politiek der G. M. Corporation ten

opzichte van snellieidswedstrijden . Zoo houden wii -9nt. b.v.
steeds afzijdig bii de groote wedstrijden te Indianapolis (Ver-
eenigde Staten) . Verre van der directie van G. M tan gebrek

aan àurf te verwijten, moeten vrij constateeren, dat de chassis,

die voor deze rennen ingeschreven worden, in den regel geen

standaard-chassis zijn, doch speciaal geconstrueerd of wel
gewijzigd met betrekking tot hun deelname in de races . Zelfs
ivurr".i het wedstrijdreglement standaard-chassis voorschrijft
(zooals dit het g"uul *ui voor den Grand Prix de Belgique)

zijn eenige 
- 
afwijkingen !o"99-

staan, zooals wijziging in de

overbrengingsverhouding v a n
den versnellingsbak en de ach-

teras, vermeerdering of vermin-
dering van den cylindertnhoud,
etc. lJe wagens, welke de deel-
nemende f abrieken voor wed-
strijden doen inschrijven , zlin
dus nooit geleel en al gelijk aan

die, welke aan particulieren
worden geleverd.

Hiertegenover staat, dat de

wagens, welke op het proefter-
rein van General Motors aan een

langdurige , zware proef worden
onderworpen, tot in de kleinste
bijzonderheden van een stan-

daard-uitvoering zijn en op gee-

nerlei wijze afwijken van die
modeller, zooals men ze bij on-

verschillig welken dealer kan

koopen. B.grijpelijkerwijze is

I:et practisch nut van deze serie

proeven, die dikwijls maanden-
lung duren, veel grooter dan bii
uitsluitend sportier,e evenemen-

ten. Aan den anderen kant is de

publiciteit, die van snelheids-
wedstrijden uitgaat, veel olrl-
vangrijker, daar bij onze proeven
op eigen terrein uit den aard der
ziak geen publiek aanwezig is.

General Motors gaf ter gele-
genheid van den Grand Prix de
Belgique 1927 op de volgende
wijze van haar activiteit bliik.
AlÍe eigenaren van onze producten werden in cie gelegenheid

gesteld à* gratis gebruik te maken van Let parkeerterrein,- dat

àaartoe dooi ons tèr beschikking was gesteld en hetwelk ruimte
bood voor een zeeï groot aantal wagens. Buiten een besparing

van f rs. 2A .- aan kosten van stalling, genoten eigenaars van

G. M. wagens bovendien het voorrecht van een goed bewaakt
terrein, gelegen dicht bii de in- en uitgangen, terwijl een ge-

schoold personeei ter plaatse was om in eventueele gevallen
hulp te verleenen.

ju**", echter, dat het weder niet medewerkte en zoo-

doende het succes kleiner was dan *ii aanvanketijk hadden

verlvacht. Van af den aanvang der races en gedurende den
gel:eel en Zaterdag en de daarop volgende nacht bleeï de regen
rn stroomen nË.rgrtsen, Niet alleen dat het pubiiek hierdoor

;:ï:J#;:iï5Jil;i"ilf 'ffi:ïï',ii"#'f :::#Ï"'i:ï:
der en slijk wegzinken. Door ons werden 72 bilietten voor

gratis stalling uitgegeven, terwijl op een maximum van 200
iuur gerel<end. Volgens telling waren er Zaterdag 9 Juli te
6 ,rui namiddag, ongeveer 39A wagens op het parkeerterrein
verzarneld, waarvan niet minder dan l0 % producten waren
van General iVlotors. l)e groote massa zov eerst Zondag ko-
men. De regen bleef evenwel met zooveel hevigheid ààIr-

houden, dat de verdere toegang van automobielen tot het cir-
cuit door de gendarmerie werd verboden.

De steun, verleend door onze op het terrein aanwezige ver-
tegenwoordigers beperkte zich hoof dzaketijk tot het helpen

losmaken van de gestationneerde wagens uit
.,' '.'f'*-, de rnodder. Wii constateeren echter met ge-
', 'Ïë noegen dat General Motors' wagens deze
. ï $ 

' ' hulf meerendeels konden ontberen, daar

Links: Vertegertwoor-
digers van General
Motor s te F'rancor-
champs. Van links
naar recht,s : een me-
canicien ,der f irma
Bellefontaine frères;
Mlle I-,. Walter, Gen.
Mot. Cont.; B. H.
Spanjaard van de af-
cleeling Ad'vertising ;

een andere chauffeur
van onzen dealer te
I\Ialmócly en de heer
L-,aurencin, fieldman,
staancle bii z\n OIds-

mokrile.

zelfs de oudste hunner, dank zrj hun krachtigen motor, zich
zonder moeite uit het slijk konden bevrijden. Zoodoende kon-
den onze mannen hun aandacht verdeelen tusschen onze wagens

en die van andere merken, welke niet zoo gemakkelijk uit het
in een modderpoel herschapen terrein losgemaakt w-erden.

De omzet van General Motors sinds 1 Janu ari.
Op blz. 6 gaven *ij de voorloopige productie-cijfers van

G. M. gedurende het eerste kwartaal 1927. De verkoopscijfers
in ons bezit, bevestigen die voor de productie. G. M. verkocht
in Juni l.l. 155.525 wagens aan haar dealers tegenover lll.3B0
in Juni 1926. Haar omzet bedraagt van af I Jan. i.l. 883.477
wagens (tegen 636.087 voor iret gelijke tijdvak van 1926 en

389.209 in 1925.
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Ínzet : De heer
H. Wiwel (Sales
Promotion D e-
partment) hiischt,
de Amerikaan-
sche vlag oP het

p arkeerterrei n
van General Mo-
tors Continental.

Rechts de heer
B ellef ontaine, or-
ze dealer te
'Waismes lez
Malmedy,te mjd-
clen van zi jn Per
soneel. Trvee me-
caniciens van ge-
noemde f irma
re ikten cle gratis
b,iljeiten \roor

stall ing uit.
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Onze wagens behalen een serie welverdiende
successen te Parijs.

Evenals kortelings te Amsterdam en Scheveningen, ver-
wierven General Motors' producten lauweren op diverse con-
cours te Parijs. Naar ons gemeld wordt, behaalden wagens van
General Motors I 0 prij zen op het door het bla d L' Auto uitge-
schreven Concours 

-d'Elégan.", 
waaraan 149 merken deel-

namen. Negen der bekroonde auto's waren gecarrosseerd door
Fisher. Op het Concours d'élégance in het Bois de doulogne,

Een Chevrolet truck-chassis door oningewiiden
in 6 L 12 minuut geassembleerd.

Het is kortelings aan acht leden der S. A. E. (Vereeniging
van Automobieltechnici in Amerika) gelukt om in een kamp,
waaraan zeven dergelijke teams deelnamen, een 314 tons truck-
chassis in den minimalen tijd van 6 I l2 minuut te assembleeren.
Dit feit wordt nog belangwekkender, wanneer we weten, dat
geen der deelnemers op eenlge wrjze tot de Chevrolet-organi-
satie behoorde. De onderdeelen lagen willekeurig dooreen,

Roven : Mlle Huguette Jay
van het Theàtre cles Capuci-
nes in haar Oakland sport
roaclster, waarm ede zrj den
trveeden prijs behaalde. De
eerste prijs rverd toegekend
aan een La, Salle phaëton.
(Concours voor acteur.s en

tooneelspeelsters. )

Onder : Een La Salle coupe-
transformable, bekroond 0p
h et F énilnu - L' Intr artsig e ttnt

c onc ours.

georganiseerd door de bladen Fémína en L'Intransigeant; bij
de kampioenschapswedstrijden 1oor acteurs e1,foongelspeel-
sters, verwierven onze merken Cadillac, La Salle, Buick en
Oakland eveneens hooge onderscheidingen. Te meer verheugt
ons dit nieuws, daar het ditmaal tot ons komt uit Frankrrjk, d.
bakeimat der wereld-automobielindustrie en het land der
elegante carrosserieën.

Boven : Ml1e Iliana van fiet
L'héàtre Marj gny, lvier Oak-
Iand sport roadster bekroond
u'erd op het concours, uitge-
sch reven cloor de bladen It é.

rtt ittct en L' Intranstg eant.

Micicl€o: l)e heet' en Inevrouw
St. Granier in hun Cadillac
sport pÏraëton . oP het con-

collrs vall L'Auto.

Onclet': IJe sierlijke buick
coupe-tt'ansforrnable, die oP
h et concours It étn'i,rt,a - L' lrr
transig eant evenzeer laulrre-

ren oogstte.

hetgeen de reeds moeilijke opgave nog verzwaarde. Bovendien
mocht slechts worden gebruik gemaakt van gereedschappen,
zooals ze bij elken wagen worden geleverd. Na assemblage,
werd de kwaliteit van het werk beoordeeld door het chassis
een zekeren af stand op den weg te laten af leggen.

Dit is wel het bewijs, dat elk willekeurig onderdeel van cle

Chevrolet-truck gemakkelijk te ver\Iangen is.
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euiï[à""taandeRallyed:ostende,bijffitWtëlbloeiin.Niettegenstaandehetveel.kleiner
i,"i[.s.t"g"nheiddezeïug"n,doorhem.ffireffiwordenvanzrjnd.istrict.,.bedraagtzijn'om-
,"lfb"itu,,ià,indenwedstrijioverlK.M.ffireffizetop'}retoogenblikvijfmaàl.zoo'vèeIals
metflyingstarteensnelheiàbehaaldevanffircffiinli23.wijmeenenhieruit'teilo$eÍIcoh-
iÓiK1M,p"ruur'Alsbe-Iwwfficludeeren,dateenuitge.
wUSvoorqe8,ocutl(wdll--*-ï.:ï..'-..]...ö]-..l---l
i;ií';h"ti"di"ntijdeverdeeldgunstigeninvloed
geÈ,uiktemateriaal'diËnt,ffiffiuitoefentophetzakencijfer
àat-verscheiden.Buickswffivaneendealer,daarhij

,u'g.d"lu.ru"Jé,u,,s.A.,.Inhetdaaropl'§wl#teAntwerpen,.tradook'voordezaakvan
,oÏg"nd"juu.ïu-deheerNordmetzijnffirei$d9nheerNordeentijdperkvannieuwen

don,d",heerNordvoorffiffidikwijlsindeonmogelijk-
den,oorlogverkocht'thansffiffiheid'zalverkeeren,omhet
nog in geËruik zijn.- ffi ffi| grondig te bewerken.rx

De heer Charles Nord, een van de "oude garde'l van G.M.
De heer Charles Nord, Chevrolet-, Oakland- en Pontiac-

dealer te Antwerpen, behoort tot de oudste vertegenwoordigers
van General Motors in Europa. Reeds in
l9l3 verkocht hij één onzer producten, n.l.
de Buick, in Holland en België.,Het Buick'
ug",,t,"["pstonddestijdsbeiendaIs«Ga-§,WljIets.MetdevestigingvanGeneralMotors

h"luï,kw.am,metdeffiffialleprospectsvanzrjnDi-
bezettingvanBelgiëvoor-ffiwrect.by.-MaiIcampagne
ioopigË",eind"aandeffiwpersoonlijktebezoeken.
uuffiurn" relaties tus- Iffi -"**f-6 - 

Volgens den.heer, Nord

,.hJ., d"n heer Nord en §ffi §l - en hij kan uit ondervin-

C;;;'"i M;*. Bij het ding spreken - zijn pub.li-

,tit"n van den wapénrtil- Boven : De-heèr Ch. Nord in zljn_Buick op het-punt om ng,.ai tle Rallye citeit, de- organisatie der

s t a n d bevond zich de d'Ostende 1974 te vertrekken, Onder : De heer Nord met ziin .personeei, verkoop-afdeeling en servi-

Buick-vertegenwoordiging voor België in handen van den heer ce, drie onmisbare.elàmènten voor het succes van een automo'

F.'ó;;r*,ïiÈ ri"f, àíuÏ,o" up".riul na.r Amerika had be- bielzaak. Wat publïciteit betreft, besteedt hlj jaarlijks een

geven. Het stond nochtans gàr.hreuer, dat de heer Nord groot bedrag.voor reclame in_plaatseliike .schouwburgen en

Ëpni"uw..mot, - 
tioscooptheaters.,De heer t{ord grijpt elke gele-

,ouko*"n.l,..;*.,**-.§à.gxffilffir@àrreclame.stoetindestad.Debeideqnderstaande
J"'a""jvestig-ki.rfoto'sgevenblijkvanzijninrtiatief.tedienopzichte.
a"r,iil"tqz?ffiklDeheÉr\o.Idir'o\partrjvandeaanwezigheid^van
,ijn["*""pffiffieentroepNoord-AmerikaanscheIndianen}"4it:
alöt,",.t"i.wffiwerpenàmr".lumetemakenvoorChevrolet.Hij
öp*"tt.e";ffi§lliethenn.l.ineenigewagensvanditmerkrond.g-.,L^;Jigi)"i1-ffiffiEengIoepnoodnuiaen,.,..o.,,''iitl.9^":i,l"
ieditgeschied.ffiffi&;-#;ÈË;;;d"'À"dàóteia'ioorvoornaamste
a",ï"ïi""ii:njKKl-=àJ,ïu[vanoe.'hëerNorct.stIatenderstad
on, hi"ro'd"r i ffi !fl hetgeen gr.oote

;6- ;;k;;", ffi belangstelling

,vonà moest ik ffi §| trok' Er komt::iilil';i ffi rui*xtj:eentiental W

..,r'"tÖ",nu.Y,9?llg1'T,9"::3*Ht9},}lY?IP:*&lffibiedvantoo.aaIlItcLvdIlld.}]efn1lb]iekomringt,deIndianen.ffiffi;;;i.isport
valhadd.en
deelgenomen,naarhuisbrengen.Daarer.geenffiffinaarAxtwer-
t*i,"t".krijgenwaren'moestiI'hen,bijgebrek1anffiffipen,'ofdeheer
b"t",',",,o,"kenplaatstenemenineenàudeChe.wffiNord.noodigt
,,,ol"íco.,duite.intérieure.Ikwaswerke[ijkver-wffihemuittoteen
buu,Jou"'hetgemak,waarmededitoudebeestjeffiffito'ch't'rneen
i"g",a","ontzïglijkeoverbeIasting'w'as9f8ew}s]§§l:^Cl,:*.,l"I"{
,"i.Zo''d",derírnstemoeitekonikdeChevrole,*X:::,.....:l'::.Oakland.lnde
den geheelen weg in de hoogste versnelling,hou' ""*";; 

meeste gevallen

d"n.l, 'W.ij kunnËn begrijpen-, dat de heer Nord ordt deze in-

met deze pi"rtuti" d"r*Ité'*ur ingenomen, dat hij eenige da- vitatie aang.enomen, waarbij onze.dealer.de noodige foto's laat

gen later àlli"it""rd" naar de vertJgenwoordiging van dii merk maken, welke hem voor zijne publiciteit san pas komen.
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( V ertsolg t)an blz ' 5 '-)' Door voortdurende

uitbreiding harer zaken

d a a rtoe genoo.dzaakt '
opende zii een filiaal te
\fuinr.hotln, dt N' V'

« Oldambt )), terwill
u"rr.h"iden sub-dealers

door haar werden à&íI-

gesteld
Onze dealer heef t

thans drie verkooPeÏs tn

li;;;,, ai" dagelifks 5

tot 7 ProsPects moeten

téro"Ë"rr.' Kortom' d"
N:V.-,,F-"N'N'A'M'rr

Gezicht oP de gebouwen

;;;'NJ Ëxxnttn f /h -J)
Ëàxxur, aan welke "9t-
t.ïïrrË"d e Perceelen u3*
iiàóttriiden van 0e

'straat toebehooren'

Links de heer

..,,+,::,:ti!i,,i:i,,'iL].',:l:,'i;;':iill.';:

behoort tot de meest

energieke en bes! gqg.u-

tilleerde automobielfir-
ma's in Nederland.Ook
wat opPervlakte harer

gebouwèn betreft, kan

í;j een vergeliiking met

zaken in de grootste ste-

des des lands met 8e'
rustheid doorstaan, daar

haar garage en - werk-

olaatsàn ca. een hectare

t"rluun. Een voldoend
aantal boxen staan ter

beschikking van e.ige-

naars van G.M.wagens'

Gebourv der firma (Win-
schoten) , waar bizond er
cle belangen der Chevro-
let-, Oakland- en Pon-
tiac-verte g enwoordiging

r,vord en beh arf igd '

I Artgtrstlls 192ï

eigenaetrs ïan Che-
beéchilihen o\ el' bc'-

Sprciaal YCrr-tl'hun

1. Gnxnnu Morons Coun-' x I l

Onze belangen ztin ook in het nooiden in $oede handen.

D. Bakker. r'echts de
de beide directeuïen,

aan wie de leicling
der N. V. trNNAM

v/h. D. Bakker
is toever-
trouwd.

In het
miclclen : Een

Buicl<, sPeciaal
I) e 'Buick-eigenaars ziin het
YooIt\Yerp eerf e1' btizotrdet'e
attentie.^ dool'clat YcoI heu
speciafe hoxetl cter \. \'' E\-

\-\]I ziin ge1'esel'veer'it'

inget'icht \-c ol alrr-
lrrrlance-\\-agen. a1s zoo'
riatlig te Gt''liittgel) itt

\'-íí-)-,,-)_ 
^,rti -r(-,1-r,_

), -,

heer H. Penon,

gei,rlnik.
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Zeer in het kort hebben wij in onze vorige uitgave bericht,
dat onze fieldmàh, de heer P. Kievenaar, d" General Motors
Continental had verlaten, om zich als Chevrolet-dealer te Am-
sterdam te vestigen. Wij hebben in eenige w
baan van onzen nieuwen dealer geschetst, d
vertegenwoordiger van verschillende

landsch-lndie was, daarna van de (( LJni-
ted States Rubber )) in Japan, vervol-
gens werkzaam was bij een belangrijke
Hollandsche bank en ten slotte fieldman
voor General Motors.

Mr. Kievenaar rs zoo verstandig ge-
weest , zrjn nreuwe zaak te beginnen met
een zorgvuldig uitgezocht personeel. Eer-
stens heeft hij een chef-verkooper, den
heer van Kalmthout (een broer van onzen
fieldman) die de werkzaamheden regelt

Rechts : Gebourv r,vaarin orLze nieur,ve dea-
Ier te Amsterdam gevestigd is.

Rechts : Een hoekje der shor,v-
room van den heei Kievenaar,
dat toont hoe hij van een be-
perkte ruimte met veel succes
partij heeft r,veten te trekken.

van de g verkoopers, welke
de firma telt . Deze ztjn ver-
plicht iederen dug l0 à l2
prospect te bezoeken. l)e clas-
seenng van die prospects en
de controle der werkzaamhe-
den van de verkoopers zrjn
volgens ultra-moderne princi-
pes georganiseerd, die hun
waarde eens te meer hebben
bewezen, doordat gedurende de dne eerste weken van haar

- bestaan, de (( Amico )) (American Motor lmport Company :* 
,oo is de naam van de ni.r*" firrna) er in g.ïluugd ir i.riig
wagens te plaatsen. Laten we nu ook nog een woordj e zeggen
over den cfef van de werkplaatsen, den heer Lngelen. Dàur
hii achtereenvolgens heeft gewerkt bij de Haagsche Automo-

I GExrnu ]Iorons Counexr ] - I Rla,dz.

biel Maatschappij, de Automobrel-vrachtwagen fabriek
(( Daag )) bij Horch in Duitschland en de Continàntale Auto-
mobiel Maatschappij, kent hij de automobiel-techniek door en
door en is hij volkomen op de hoogte van alles wat de service
betreft. De medewerking van een vakman als de heer Engelen

is voor onzen nieuwen dealer van groote
waarde, dewijl zij hem in staat zal stellen
reparatie-clientèle te verwerven en te be-
houden en de blijvende tevredenheid der
eigenaars van Uhevrolet-wagens te v€r-
zel<eren. De persoonlijke eigenschappen
van den heer Kievenaar en de bekwààril-
heid van zrjn personeel laten een schit-
terende toekomst voor de nieuwe firma
vooruitzien.

Lichtreclame voor etalages.
Onze dealers kunnen thans voor den

Beneden : n Imperial l_,andau » Chevrolet,
waarmee rle heer Kievenaar te Zandvoort

den 1en prijs behaalde.

Links : De ruime garage ,der
American Motor Import Com-
pany, aan weïker hoof d de

heer Kievenaar staat.

prijs van t''1. 16,25, franco
thuis, een glazen dealers'
bord, groot ong .30 x37 cM.,
met de Chevrolet- en Oak-
land-insignes, van ons betrek-
ken, ten gebruike in hun
showroom of étalage. Deze
keurige borden zrjn vervaar-

.. ,;,.;:;;.;,. :, , i digd in den vorm van een .w.à_

penschild en bestemd om bij
avond te worden verlicht, waarto e zlj van een snoer en stekkei
'zrin voorzien. De achtergrond blijft donker, waartegen de o&-
men der merken in lichtende letters uitkomen. Dize borden
worden aal onze Belgische dealers geleverd tcgen den prijs
van Frs. 225 en zijn te bezichtigen in de afdéeling (( Àà-
vertising ,r te Antwerpen.

15

Orrz,e nieuwe dea,ler te AmsterdAm.

oorden de loop-
ie in het begin
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Mutaties en ander nieuws van General Motors continental.

De heer A. D. Lyman, voorheen treasurer van G' M' Con-

tinental, l:eeft Antwlrpen verlaten. Hij kwam tegen het einde

van 1gZ5 naar hier als-assistent van den toenm_alig"l treasurer,

M; I 
-B- 

Wiitiams. In April 19?6 volgde Mr. Lyman den

heer Williams op, roen d" fuutste b"r,oemd werd tot Regional

Treasurer ,.oo, Éuropu. De heer Lyman scheepte zich l5 Juti

l.t op de Belgenland in naar {: Y"reenigde 
Staten.

ídr 7at 7a!

Tot treasurer in plaats van Mr. Ly-man werd benoemd ivir.

F. F. Duerk en tot^diens assistent de heer v. E. Hill. Beiden

kwamen eind Juli te Antwerpen aan. Tot dien datum was

treasurer ud-inËri* de heer P. L. Grif f iths van de General

Motors Peninsular S. A. te 
-)tl3drtd.,N 

'lt 'a!

De heer F. F. van der Does de By", tot voor korten-tiid

field representative voor de Afdeeling-pul:t in Holland' is

thans Àdu"rtising fieldman. De heer W. F' Sturm, vroeger

f ieldman ,oo, d; afdeeling (( Advertising )), nam de functie

van den heer van der Doesor"*rr.{" o\'er.

De heer V. Anthonis, Car l)elivery Manager, diende tot

onr.n spijt zlin ontslag-in, -hetwelk 
hem met inglng van .l Au-

gustus *"riluerleend."D"'heer Antl:onis was sedert eind l9Z5

íun General Motcrs Contine"lfllerbonden.

De heer F. Van den Besselaer, onze vorige office Ma-

nug"r, zal den heer Anthonis vervangen in zrin capaciteit van

Car Delir,ery Manager.

De heer van den Besselaer werd op zijne beurt vervanggl

door den heer p. van Beylen, die ,un af November 1926

behoorde tot de afdeeling (( Advertising )).
88j,€

De heer en mevrouw Wallace vertrokken-oP 15.Juli l'l'
nu* 

-New-york 
per s.s. Belgenland. Mr. wallace kwam in

r,., begin ,un trizo naar Ant*"rp"n als secretaris van onzen

ï.rig"i Munugin*birector, den Ë"., W. T. Whalen. Laat-

;"hÈ b.kÍ."ia. Mr. 'Wuilu." de positie van Material and

Production Control Mana*"ï 
>r >F

Met genoegen vermelden - 
wij het bezoek van den heer

Randal M.-\Írhir", Sales Mu.ug.r van General Motors Aus-

;r;li" pty Ltd, fiÍiaal Adelaid;. Mr. 'White maakt een stu-

diereis ,oníJ" w.r"Ía. vier maanden g-elede" "il sydney

vertrokken,-b"ro.ht hif achtereenvolgens à. verschillende [a-

brieken van b"r.rul Nhotors in Arn"iiku; het General Motors

;;;;il.rrein; à" General Motors F*po.tt ComP.uny te New-

V;rk en de'filialen te Londel, -§oPenhagen, 
Altwe'Pgn en

É;;,rr. G"à,rr.nà" Ttj"_verblijf alhiei, onderhield. hij lgh met

de voornau.*r" afdeelirgr.hlfr en nam een kijkje bii onze

dealers te Brussel en AntwerPr?n;

Sinds begin Juli maakt de heer Jqhn A,rmstrolg d.eel uit

van G. M. Loníin"rtui. Voo, dien,iid was hij verbonden aan

General Motors Limited te Londen ulr commercial car spt-

cialist. Mr. Armstrong is toeg"uoggd aan den heer williamson'

die de r"iii"g i ""r, 
,ï, a" ila..líng « Product Adaptation )).

Voor de eerste maal neemt G' M' Con-

tinental deel aan de J aarbeurs te Luxem-

Èurg, welke van 13-24 $.ugustus wordt ge-

["u[n. Dit belangrijk evenement recht-

vaardigt volkomen onze participatie, ter-

wijl Jr.rig.nt het -Groothertogdom 
geen

uuto*obielientoonstelling kent en nimmer

Joo, een General Mot&s karavaan werd

bezocht ' 
{< {< ,'r3

General Motors continental ontving

eveneens bezoek van Mr. v. H. Dreibel-

bis, Regional Director voor zurà-Ameri-
ka. Au,ig"kondrgd is het bezoek van IVlr.

W. T. Vhil"n, onzen vroegeren Mana-

ging Director, thans vice-president en di-

ï.i..rt der G. M. ExportCo. te N. York'

Bovenstaancle foto stelt voor den heer Wallace,
onzen vorigen Material and. Production con-

trol Manager, op de brug van clen s/s Belgen-

Land., zichtbaar Onder clen indruk van het ge-

sclrenk, clat hem cloor ztyn collega'S aangeboclen
rvordt.

Reclrts : 15 Jtrli r.ertrokken per s/s BeLgeril'crnd

naal. Amer.ika, NIr. A. D. Lyman, treaSUler en

)fu.. en llt's. Wallace. clie lrlen hier afgebeelct

ziet te uriclclerr \-tI11 eell SChaal r-r'ienCIen, s-elke

hen pitgelei rle rleclen. AlIe op cle f oto r-oorl<o-

lrerrtle pel'SO11e1] ziil oIlS genoegzaalll belieuct

Crltr liet s-e3'lattlr ilrturter' llalllell te reC'ht-

\-att t'ili3ett.



KUNNBN U HELPEN MET 2

Ontwerp

Clichés,

u/IJ

en tekst1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

e)

10)

11)

12)

Catalo§i, vouwbladen,

Lantaarnplaatjes,

aanplakbiljetten,

Foto's,

A dviezen en voorlich tíng voor uwe plaafse-
lijke publiciteit,

Borden voor dealers en sub-deaLers,

Kaarten voor het classeeren van prospects,

Geschilderde achterdoeken Yoor uwe etala§e,

Raamversierin§,

Prentbrief kaarten

'Príjscouranten ?

Yan advertenties,

Yan ofize modellen,

Onze afdeelin§en " Advertisin§ " en " Sales

Promotion " ziin U §aarne te allen tijde ter

wille, Iruanneer U een der boven§enoemde atti'
kelen of inlichtin§en mocht noodig hebben'



CHEVROLET

PONTIAC

OLDSMOBILE

OAKLAND

BUICK

LA SALLE

CADILLAC
,t

G.M. C. vrachtwagens.

Yellow
wa§ens.

Fri§idaire electrische vriesinrichtin€en.

Delco-Light electrische licht- en krachtinstallaties.

Físher carrosserieën, Delco-Remy starters en ont-
stekin§, Harríson radiateurs, Jacox stuurinrich-
tíngen, A,C. bougies, New Departure kogellagers,
afneembare Jaxon velgen, Brown Life Chapín
dífferentieeI en schroeftandwielen, Hyatt rollasers,
Inland stuurwielen, Klaxon sisnaal - appaiaten.

Een wagen v00r iedereen en v00r elk doeleinde,

I

taxi-automobielen, auto-bussen en vracht-
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