


WAT GENER.AN, N/IOI|OR.S DOE]T
ON,[ DE CONSTR.UCTItr-KW,A.tITEIT FIARER. W^\GEI\TS

Ttr VERZtrI(ERtrN

Eeru uernuftig uitgedacht en <eer geuoelig toeflel, waarmee
de door den beflaurder 0p bet fluarwiel uitgeoefende kracbt

nauw ke urig w ordt ge me ten.

GEMAKKELIJK BESTUURBAAR
Dat de automobielen .va;;- General Motors uitmunten door

g'emakkelijke be§tuu rbaarheid, is bekend. Van drg tot drg
neemt het aantaL dergenen, voor wie de trouwe onafgebroken
dien§ten -van hun automobiel onmisbaar zijn ge\Moràen voor
de uitoefening -vaÍt hun beroep, zaken of bàriif; nog toe.
Voor hen is het beztt van eeÍr auto, wa fvan het besturèn zoo
weinig inspanning vereischt, dat zti ureÍt lang kunnen rijden
zondet eenig spoor van veÍrnoeienis ) -varr groote beteekenis.
General Motors hecht zoo groot e waarde ain de gemakkelijke
be§tuurbaarheid haru automobielen, dat geen nieíw moclel' in
serie-con§truétie wordt gegeveÍl, clan nadx rrooraf de door den
be§tuurdet op het §tuurwiel uitgeoefende kracht mer behulp
van een uiter§t gevoelig toe§tel nauwkeurig is gemeten en dè
zekerheid verkràgen is, dat ook in dit oprÉht í^n de hoogste
eischen is volda arl.

Ee, wagen u00r elke beurs eru u00r elk doel,
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GENERAL N4IOTORS REVUE
Maande lij ksc he ui tgaue u an GEN ERAL MOTORS COI{T/ IE NT AL,S . A.
ANTV/ERPEN, ten behoeae aan ltare deahrs en andere belangstelhnden.

ZONDER. GOEDE tsOEKFNOUDNNG GEEN EFF"NCNENCY
Ricbt uw boekhouding in ,1olgcns de .rpeciale eisclten aítlt,tw bedrijf. - General Motors flelt

deskundige ltulp en uoorticltting te uwer hescltikki,ng.

\f N een goede zaL<enorganisatie mag geen

I enkel onderdeel worden verw'aarloosd. De

I geheele ofganisatie moet bovendien zoo-
danig in elL<aar zntten, dat de PeÍsoon, die met
de vtrant\Moofdelijke leiding vaÍr het geheel is

bela§t, te allen tijde een volledig en betrouwbaar
alrefzicht heeft van den §tand der: zal<en Dat
oyeÍzicht kan hii alleen vinden in zri\ boeken,
mits deze nauwkeurig en volgens het iuiSte
sv§teem worden bijgehouden

Maar uiSt die boekhouding is in de zal<en-

oÍganisatie van veel automobielhandelaaÍs het
zwakke punt. Alle dealers zlen volkomen in, dat
voof up to date service een inftall atte en outillage,
die ^ai alle speciale eischen van het automobiel-
bedrijf beantwoorden, vol§trekt onmisbaat zli!.
Dat hun bedrijf ook, 'wat de boekhouding betreft,
zijn eigen bijzondere eischen §telt, is nog niet zoo
algemeen tot hen doorgedrongen.

En toch tigt dat voor de hand. Een goede
boekhouding moet, in het jui§te ondedinge
verban,{ allË onderdeelen omvatten, die op_ de

onkoSterr-'vooÍ en de inkom§ten cloor het bedrijf
\ran invloed ZtlÍu. De po§ten moeten nauwkeurig
volgens de ofganisatie van het bedriif zí1n inge-
deeld en elk bedrag geboekt worden op den Poft,
waaÍop het behoort. Het mag niet voofkomeÍI,
dateenigedei onko§ten, door de afdeeling verkoop
vefoo rzaakt, geboekt worden ten la§te der afdee-
liog service of omgekeerd.

De dealer, die in zljn bedriif de hoog§te efH-

ciency betrachten wil, moet in elke afdeelitg
daarcan den gang van zal<en gemakkeliik kunnen
volgen. Dit is natuudijk alleen mogelijk, indien
de geheele administtatie geschiedt volsens eeÍl

sr§tàem, dat zrch volkomen aaÍl de ofganisatie
\-an het bedrij f aanpa§t. Aard en omvang Yan dit
arikel laten niet toe, hier in details uiteen te
zetten, hoe dat sy§teem is en 'waafom het zoo
moet zlin.

G eneral Nf otors Continental §telt eclrter haar
dealers in de gelegenheid , ztch hieromtrent op de

mee§t doeltreffende wtjze te laten voorlichten.
Uit de lezrngen van den heer Grant )w-aafovef §/ii
in de voorafgaande nummers onzer Revue be-
richtten, is duidelijk gebleken, welke groote waarde
General Motors aaÍt een ztch volkomen aafi de
speciale eischen van het bedrij f aanpassende boek-
houdirg vooï haar dealers hecht.

Haargeheele zal<enpolitiek is §teeds gebaseerd

se\À/ee§t op het princiPe, dat haar belangen en die
van haar dealers onafscheidelijk met ell<aat vef'
bonden zrjn. f)oor dat haar zal<enofganisatie de

geheele wereldmarkt, omvàt, b.-*hikt zli ove.r
onuitputtelijke bronnen voor §tudie ) waarvan zii,
bijgeftaaÍt door de be§te deskundigen, partri weet
te trekken om eÍ haat dealers hun vooÍdeel mee
te laten d"oen.

\Wat General Nlotors doet om haar dealers,-wat
verkoop en sérvice betreft, met raad en daad bii
te §taan, is dezen allen bekend. Maat verkoop en

service kunnen nooit een maximum voordeel bii
eeÍl minimum onko§ten aÍwerpen, zondet dat
door een aar- alle speciale eischen -vaf: het beddif
beantwoofdencle boekhouding voof de hoog§te
efficiency gezorgd worclt. Ook in dit opzicht
veftfouweÍl ,Mii , dat de deskundige hulp en voof-
lichting, welke General Motors Continental ter
beschikking van haar dealers §telt, door dezen
gaaline zullen word erl aarlvaatd.

General Motors Continental heeft zich dedien-
§ten yefzekerd van een §taf accountants, die met
de speciale eischen, welke het automobielbedriif
ten opztchte der bo,ekhouding §telt, volkomen
veÍtfouwd zrjn. Deze deskundigen §tellen zích
geheel ter beschikking van onze dealers, die hun
boekhouding wenschen in te richten volgens een

beproefd sv§teem, dat hun de hoog§te efficiency in
alle onderdeelen van hun bedriiísraarborgt,OP aarr-

vraagword en gaaÍne nadere inlichtingen veÍ§trekt.



GENERAL MOTORS REVUE,

DE WERETD R.OND N,IET GtrNERAt N/IOTOR.S

Gcneral M.oïors Near Eafï S, A, - Groote af.fïanden en slecbÍe xregen uereisclten auÍoruobielen

aan de beproefde ltetroaatltaarlteid der praduflen ztan General Motors,

ÈÍoEN in rgzí te Alexandrie een succuf sa l van
I General Motors onder den rtaam van General

N'Íotors Near Ea§t S. À, \Mefd opgeficht, waren degenen,
aan wie de leiding der zaken was toevertrouwd, ztch
volkomen bewu§t van de moeililkheid der taal<,

v'aafvoof zli ge§teld' wafen. Het territorium van
General Motors Near tra§t omvat ltalië, de Balkan-
§taten, Turkije, Syrië, Perzië, Turke§tan, Pale§tina,
Irak, Arabië , Hadiaz, Egypte, Lybië, Soedan, Hrítrea,
Àbessinie en Somaliland.

Dit zakengebied is niet alleen zeef uitge§trekt, rnaat
de af§tanden tellen er bovenclien meer dan dubbel
door de enofme moeiliikheden, welke de automo-

gen reisroute, de gefteldheid der u/egen en de af§tanden
tusschen Athene en Saloniki, waren meer dan vaag.
Tusscherr den daar opgegeven af§tand en dien, welken
de kilometerteller .vàrl zrin L,a Sal}e bii aankom§t te
Saloniki aan'wees, bleek een verschil te be§taan van
ongeveer r oo kilometer !

De v/egen bevonclen zrch in zoa erbarmeliiken
toe§tand, dat doorg a ns met geen hoclgere snelheid
dan ry kilometer per Lrur kon gereden worden. Van
Saloniki tot Boekare§t was de toe§tand niets beter, en
het is dus niet te verwonderen , dat deze §treken
geen druk bezoek .raÍt automobieltoeri§ten trek-
ken, en de Grieksche automobielclub het biigevolg

onnoodig had geacht, zich
nauwkeurige gegevens er
over te versch affen.

Bii aankom§t te Boeka-
re§t bleek de La Salle de
zware proef zoo goed
te hebben door§t aan) dat
zelfs niet de gering§te bii-
§telling noodig \I/as. Op
dezen tocht, die een over-
tuigend bewijs leverde
vàÍt de voortreffeliike con-
ftruetie-kwaliteiten der La
Salle, had de heer de la
Garde met eigen oogen
kunnen con§tateeren, dat
in Cit gedeelte van ztin
zakengebied een inten-
sieve lanclbouu/ worclt ge-
dreven eÍr er dus voor den
Chevrolet truck, welke,
wat slechte u/egen betreft,

bilist, die deze landen
berei§t, op ziin lxreg ont-
moet. Dit geldt niet slechts
vooÍ de Afrikaansche eÍl
Aziatische gedeelten van
het territorium, m 

^t 
ook

in het Europeesch gebiecl
van General Motots Near
Ea§t is het in dit opzicht
veelal niet beter ge§teld.

Een zakenteis vanAthe-
ne naar Boekare§t levercle
den heer Louis cle la Gar-
de, Managirg Dire6tor
van General Motors Near
Ea§t, daatvan een over-
tuigend bewijs.

De inlichtingen, die hij
te Athene van de Griek-
sche automobielclub kon
verkriig., over de te vol-

Een prachtig ge{cbt op de Cttadíl te Kaïro, met den koepel en de

minarets der rnoskee van Moltammed Ali. Op den alzrgrznd een

Buic,k Touring. Beneden : Een General Motors karauaan in
de omgeuing ua.n Alexandrië.

r,.,.,,!:1,,:,!:"N,il1:al,.r4Èffry.,::i:,;l
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YooÍ seen klein geruch"il:i; -tr ,.tliï#iÏ:l,:;,'"ï ï:iï;raard is, een gun§titr
moettevinderizijn.-&rcweinig-gehaa§t,hoeweinig

geneigd om met eeu\tr/enoude

il
.,,1

, :ri

Reaue voof General Motors Continental, vefschiint
in niet minder dan acht veÍschillende talen !

tot een snel besluit te kunneÍl overhalen, vergi§t zich.
Geduld, volharding, sy§tematisch en pfogfessief urefk
zifn de fa&oren, well<e het sueces van den verkooper
bii een Oo§terschen prospe& moeten verzekefell.
\ï/at voor den eenling geletrt, is ook op de geheele
rnarkt van General Motors Near Ea§t vaÍl toepassing.

Eenanderefa€tot,diehet*íi*íiltraditiestebrekendeoo§ter-
onderhoudenYafihetzooiË]]ffilingookmogezijn,tegenden
noodzakeliike conta& met de ge§tadigen drangnaarv?"*it;
dealers niét vergemakkelijkt, rmrr*.-',,v,;:i-è*** . gang op het gebied van handel

is het groote aÀtal ,r.t..itil- Boven tinks: De Jabriek. r.tan General Motors Near en yerkeer kan ook hii op den

lende tïlen, welke respe&ie- E"i1 ;rÀh*rrdríe,onniddeltijk aandebaael gelegen. duur zich niet verweren. Die
velijk door de bevolking der Boven rechts ; itund ztan-General Motorí op de vooruitgang vereischt in de

tot het territorium vrn G.rr.- grloie a,ltunnbieltentoonfïelling te Kairo in ry27. eer§te plaats meer, beter en

Íal MotoÍs Near Ea§t behoo- Beneden : Eruir Abdallalt uan Tranyordanië neettt sneller veÍvoef, waarin, iui§t
rende landen gesproken wor- nteï voldoeaing 71in nieawe Oakland in ontuangfl. door de groote moeiliikheden,
den. Het te Alexandrië uitge- velke terrein en klimaat er oP-

geven maandblad, dat voor General Motors Near leveren, alleen een toenemend gebruik van den moder-
Éast en haar dealers dezelfde taak vervult als onze nenmotoÍ\r/agenopdoeltreffendewijzekanvoorzien.

De onafgebroken §tijgende verkoopsciifers van
Genetal Motors Near Ea§t toonen, dat de heer de la

Van het haasten en jagen, dat het moderne zaken- Gatde ennit§taf hun zakenorgarisatievolkometta^tt
leven in onze §Testersché hnden kenmerkt, is in het de bijzondere èischen van hun markt hebben weten

territoflum van General Motors Near Ea§t nog weinig aan te passen, en tevens, dat de superioriteit der

te bespquren. Haast is een woord, \tïaar-vafl de Ooster- produ€ten van General Motors in deze landen, die aan

fing dààrgaans zelfs de beteekenis niet begrijpt. hun pte§tatie-, uithoudings- en vreer§tands-vermogen
ts zoo hooge eischen §tellen, overtuigend is gebleken.

§7ie meent, door hem energiek aan te pakken, hem
i§r*rtiilii§t*§#lj,\ir*Íiiiiiiiii,i:iitri#iïjÈi+is..gHBi+l:iili:l:l!:li:liriliiílli+.lft{+T..ï4tÈtE iilit,!i!trÉ1iÍÍfiEl+.-:+.n1.}ïíÍi!}11

Boven t Een General h{.otors ,kara'
t,dan in S-yrië, die de I-ibani naerfleekt.

O1t den aclttergrorud een der grnnte

waterraderen 7.)00r de wateranlr<iening
der tuinen vafi Hamad. Links : Een
indrukwekkende General Motors kara'
uaan adfi den voet der pyamiden,

3,\
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GENER.A,L N/IOTOR.S SER.VNCE TE GENEVE

De tierifï, die rnet een General Molors wagen Genèue beqoekt, kan qeker <iu, brJ de frrna
Albert Fleury alh faciliteiten ztoor deskundige seraice te ztinden,

T\E toeri§t, die peÍ automobiel Íei§t, geniet dubbel.

L) Hii is onafhankeliik van de dien§tregelingen der
openb àte verkeefsmiddelen, v/at hem veel onnut tiid-
vèrhes onderweg bes Paart. Hii kan ziin teis inrichten,
zooa\s hijzelf wil, eÍl desvedangd ziin ooÍspronkeliik
reispla n wlizigen, waaf en uranneef toeval of luim hem
dat lngeven, en hii kan eÍ §teeds zekef van zrin, -dat 

hii
de plaàtsen, die hii 'wenscht te bezoeken, bereiken za|

op àag eÍt uuÍ, zooals hii bii het opmak en zninef reis-

route heeft berekend.

Het spreekt yanzelf, dat het boven§taande alleen van
toepassing is op den automobiliSt, die ovef een §/agen

beschikt, welks krachtige motor alle moeiliikheden van
den ureg spelend ovef'u/int, en welks màteruaal en

con§tro&i. ^r.g.r, lange tochten en slechte 'wegen /

volkomen be§tand ziin. De automobieltoeri§t, die

onderweg vooftdurend gekweld wordt door den

twijfel, of de eischen, aafL zlin \nragen ge§teld, misschien

voof dezen niet te zwaaf zullen bliiken, kan niet
onge§toord genieten van ziin tocht.

De produ6ten van General Motors hebben hun
superieure betfouwbaarheid onder alle klimaten en bii
elËe weeÍs- e1t vregge§teldheid duizendvoudig bew ezeÍu.

Het allerbe§te materiaal, waafuit zii zlin gecon§trueerd,
en de uiter§te zofg en PÍecisie, waafmee die con§trudtie
is uitgevoerd, §trekken den eigenaars er van tot waat-
borg, dat hun uithoudings- eÍl weer§tands-vermogen
t?gen de ver§te reizen en de moeiliikste wegen be§tand
ztln.

General Motors §telt zich echter daarcnee niet
tevreden. Zli wenscht, dat zelfs de vÍees voof tiid-
roovend oponthoud en moeiliikheden voof het snel

verkriig.t, -van doeltreffende deskundige service, mocht

De qakenge,boo*r, der firma Albert Fleurl, geTien uan de

Auenue de- Frontenex, met op den vunrgrund de imposante rfi'
General Motors autortobielen tJafl nn<e Zwitsersclte ,karat)aan.

A,fdeeling a00r fieciale gereedicltappen) wnar teuens de reparatie-

bons en wer,kkaartefl, die op de in reparatie gegeaen wagens

betrekking bebben, worden geklasseerd;

eventueel eenig. §toring tiidens de reis zich voofdoen,
de eigenaars harer produ6ten niet behoeft te veront-
ru§ten. De wereldomvattende service-oÍganisatie van
General Motors heeft in alle landen en in alle plaatsen

lr:aÍt eenige beteekenis haat vertaktrtingen.

Daartn ligt dan ook het groote voordeel, dat iedere

koope r :rlan een General Motors produ €t zich vetzekeft,
dat hii bii den waafbórg tegen het geYaat voof ern§tige
§toringen, welke de con§tru€tie- en materiaalkwali-
teiten rran ztin 'u/agen hem verschaffen, tevens de

geru§t§tellende zekerheid heeft, dat, waat zich de

behoefte aan setvice voor zljn auto op reis ook mocht
voordoen, hij Steeds jn de naa§te omgevirg een officieel
General Motors service §tation zal aantteffen, waat
geschoolde werkkrachten, die met de conftru&ie van

De garlge ua.n binnen geqien. Bebatlue dit gedeelte gefifuto.ey
lredí de garage een sous-tercain, waartoe eefi automobielliJt

toeganggedt. Er is plaats a00r 90 wageni.
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'ö t volkomen ver-z\n wageÍ
trou\nr d- ziin, en origineele
onderdeelen tegen §tandaard-

prrizen te ziinet beschikking
§taan.

Het is ons aangenaàrn,
in ofls nummer van heden

eenige afbeeldingen te kun- , , , .. c..-.-- )tl-^a Ët-.,^^ +. í,"a)ao r;;:ó; ,,,,,'a. -:::-": Y:H''{:{:*yH,*Lfí;',Í'!1íif##§::";; .;*rï:"n'tïË;,",Ïi.1inrichting- 
"?" . "" .^":'::_ "arï"*Ërrïrt, iig"-s it bet accataadítatiott. B.oven ;;+il;; n a, di laatste

Zwitsersche dealers ': !^ ',- ïï*iïöfirii,arrhf-rïgoTjjo;de bint ieb,b,enaerrlelbare jJ.n.rrdes tiids insericht en
mede tevens den Nede:?*; ;;:kÀ;;,iQirii*rtr"àiíuidtootsr*Kardex-s1Íteem #;;;;iËà;;";;à.r""
schen eigenaars van GeneÍal ,iffrË."""rri.'" ziin. In de
MotoÍs ïutomobielen te be: . ou'

wijzen, dat, -o.t t.rr" ,ii "p hun. buitenlandsche welvoorziene onderdeelen-magàztinen heetscht vol-

reizenzich met rrr" -r*.ï',.-é.rrJrr" uevinàen, zi; bil f iT: otde' organisatie en-admini§tratie van }'et

de firma Etablissemenls Àlbert Fleury, ,"."". aé bedriif zorg-., l,oo:, hoog§te sfficiency, waarmede niet

Frontenex 3o aldaar, teallen tiide-va1 qoede service, alleendetJtangenY?"t"dealet maarook dtevanziin

vordoenden vöorraad àrig^rrr*r. t"d.ra.i.rrà "t"ggé 
ctënten gedieid zhin. Ben nieuwbouw voor uitbrei-

en reeds zoo goà. als voltooid is, bewii§t, dat de

De firma Fleury is officieel dealer van General zaketu^nonzéndealerteGenève goedgaan' Daatop

Motors voor cadil*,"rr'§rrr* Boi.k, olàsmobile en wii§t overigens ook de oprichting-yqeen.succursaal- te Rolle, die de firma FleurY
Chevrolet, De'Photo van de

voorziide harer gebouwen, Links : Adfeetingvoor groote reparatiet.Rechts : FIal in §taat zal stellen' haat zaken

die wii op bladzif d e 4 af- waschen ai Ai*'*ro grr'rbtrdt aàr, at"il' iln*"ï )rr-ip ir.r dat gedeelte vanhaar te1-

drukken, toont reeds, dat wii 6s'c, ""'wí'i'í 
o1À;" i ao*i't'u'-íiiiitt a' k ritorium- v3q Peer nabii te

hier met een zaakvan betee- olftien *iriti-irt*iien gtren;gd te aoortcbiin kàmen, kunnen behatigen'

kenis te doen hebben. Daat-
naa§t geven wii een Photo,
genomen in de garage, die

plaats heeft voor 90 u/agens.

Tot de garz;ge behoort bo-

Vendien een sous - tertain,

-àm"q een automobiellift
toegang geeft.

Jsr
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NITOOXE PRtrSTATNtrS

Per G. M. C,-truck uan veruiers naar Lourdet en terug. - De La Salle in dionfï

aan bet groot-toerisme, :

I\ffANNEER men veffe rcizendoet, dan kan men veel

W vedralen. Ma ar het is voor den aLrtomobieltoeri§t
veÍÍe van aangenaarnrals in het relaas ziiner elafingen
op reis motorPannes of ftoringen_van 

- 
andefen aàrd

eËn belangriik; plaats innemen. Dat he9{ ook 
,cle

heer F. C="hy te- Theux begrePen, toen lii tot den

aankoop van een autobus besloot om met deze groote

gezels.Ërpr. izen te ondernemen. Hii kende de rep"l'-
Ii. van d.t beroemden Buick kopkleppenmotor, hii

wi§t, dat materiaal en coÍl§tfu&ie der cloor General Mo-
tors.gebouwde chassis tegen zwafe bela§tirg- tt. lange

tochËn zelfs op de slechlste \Megen be§tand ztin, erl

het \r/as hem oàt bekend, dat hri zich in volle vertrou-

wen tot ofizefl dealer te Verviers, den heer CattignY,

kon wenden. Dus be§telde hii bii dezen een G' M'
C.-tfuck-chassis T 4o, met wielbasis van 4,775 M'

Op clit chassis liet hii een ruime en comfortabele

autoËus-caffosserie voof 30 passagiers bouwen. Een

der eer§te groote teizen, die met den nieuwen wagen

onderno-à werden, was een tocht flaaf Lourdes en

Biarcitz offi, Íta de mooi§te gedeelten der Pyreneeën

bezocht te hebben, naaf Verviers terug te keeren.

Een dergeliike tocht peÍ ar-rtobus met volle bela§ting

§telt hooge eischen aan u/agen en passag1.lt. 
-Maaf

voof den- §toeren G. M. C. - truck bleek hii slechts

kinderspel te ztin, en de 30 passagiers u/afen ovef

ziin superbe riikwalitei-
ten zoo enthousia§t, dat
hun terugkeer te Ver-
viers een triomfale in-
tocht geleek en zii niet
aanscheiden dachten dan
Íta. de reis met een ge-
zeLlïg fee§tje besloten te
hebben, waar in aIle
toonaarden de lof van
den G. M. C. bezongen
urefd.

Dit enthousiasme
werkte zoo aan§tekelif k,
dat inmiddels reeds een

tweecle derti gtal toeri§ten
uitVerviers en om§treken

De La Salle, waarmede Miss Ellen F. ÏJason den

9.ooo kilometer verren tocbt, Qall Kaïro rya,ar 
Den HaTg

íolbracltt, na aqnkonfl in onle rlsiden/je. ?! Qn
acbtergrotnd bet Vredespaleis. Rechts , \t\llÍd! .I-a
Salleíu ,tn tjtpisctt fladsgedeelte vall nríd PrlÍt. Niet'
tegenflaande 

- 

àe <wa.re dienflen, die reeds vafi ltern

,tirtangd werden, qiet de wagen er nog als nieuw uit.

den hfuí F. Gofut te Tlteu>t, waarmede

lteerQke reis L'a.fl Veruiers fi.aar Lour;
die inrniddels reeds ten tweeden male

De G. M. C.-truck aan

3o passagiers onlangs een

des efi terag maakten, elt

denrylfden tocbt aanua.ard hrrft.

pef G. M. C.-bus flaaf Lourdes en de Pyreneeën

vertrokken is. 
:

T\E La Salle, w^^fYrrtt §rii op deze bladztlde twee

U afbeeldingen geven, hacl btihaat aankom§t in Den

fU^Sf uiSt een tócht van ruim 9.ooo kilometer achter den

rug.-'Zii is het eigendom van Miss Ellen F. Nason, eeÍl

Amerikaansche,àie tiidelijk te Kaïro haar verbliif houdt.

§flanneer urii veÍmeid.t, clat de reis ging .rr1 Kaïro
] o.r., Port Suez, Pale§tina, Beyrout, Alleppo, _9_Tyrna,
. Con§tantinopel, Arg ota, S9fia, Belgrado, §7eenen,

::. Berlifn, Lanàeck, Bolsano, Mae§tre, Innsbruck, Baden*

. gaa Jn,' Straatsburg.. Luxemburg, Brussel, Brugg.e,

r. Antwerpen, Rotteàafn, Den Haag, d1n behoeveÍL *ii,

':, de toe§tànd der wegen op de mee§te dezer traie&en in

" àanmerking g.ro*ér, dàaruan niet toe te voegen: dat
"' drp La Srtté hiermee een schitterende preftatie heeft
, geleverd. Wut zti waard is, had zii ovedgens-te vofen

íeeds op diverse lange woe§tiintochten bewezen.

-:ró
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Drak beqocbte markten biederu eeru gunfïige gelegenlteid

Een Baicfr-ftarauddru als' /tawelijksfïoet, -
T) ELANGRTJKE week-, maand- en iaarmarkten bieden

D een gunftige gelegenheid voor den dealer om er

rnet prospedts te spreken, nieuwe relaties aante knoopen
eÍl door doeltreffende reclame de aandacht op zlin
zaak en de automobielen, die hij verkoopt, te ve§tigen.
I)e heer Ga§ton Eelbode-Schaubtouck, onze Chevrolet-
dealer te Thiett, een der belangrif k§te marktplaatsen
in de provincie §7eft-VlaandeÍert, heeft dat ten volle
ingezten efl ovef het succes vafl. deze speciale verkoops-
a&ie heeft hii zich niet te beklagen.

Een groot percen tage der marktbezoekers heeft voor
zaken of bed àif een auromobiel noodig, of zov er ten
min§te met voorcleel een kunnen gebruiken. De
dealer, die door service en anders zTns zotgt in aange-
name relatie met zlin clientèle te blifven, heeft op
zoo'n marktd^g gun§tige persoonlijke referenties

v00r ltef aaruknnzpen z.)dn relaties,

rI luli-feefï te Binclte,

Acltt /iaaie Buick's aormden een iryposanten bruiloftsfloet,
die te Antwerpen Teer;frartdacltt trok.

./
onmiddellif k bi, de hancl. É,n ten slotte bevindt een
prospeét zich nooit beter in de gewenschte §temmirg
om tot den aankoop .vafl een u/agen te besluiten, dan
v/anneer hii zelf goede zaken gernaakt heeft.

De frrma Hendrickx & Pbeters, Buick-, Cadillac-
en La Salle-d ealer te Antwerpen, verra§te ons met de

photo van een Buick -karavaaÍ\ opge§teld op de Groote
Markt te Antwerpen. Deze katavaan diende nog voor
een ander doel dan uitsluitend voor reclame, nl.
voor het vervoeren .vafi bruids pàar, familieleden en
bruiloftsga§ten ter gelegenheid van het huweliik van
een der vrienden van den heer Peeters. Aangezien in
Antwerpen een huweliiks§toet §teeds veel belang-
ftelling wekt, is het begrijpelijk, dat de imposante r1i

van 8 fuaate Buick-automobielen zeet de aandacht trok.

Het ry Juli-fee§t lokt de geheele bpvolkirg uit de

omgevirg naat Binche. Onze Chevrolet-dealer aldaa4
de heer Demat, is dan ook niet in gebreke gebleven
om te diet gelegenheid een karavaan te organiseeren
en zoo de aandacht -van de talrif ke tegenwoordige en
toekomftige prospeets, die zich dien drg ,te Binche
bevonden, op de fraaie Chevrolet-personenwagens en
de robu§te Chevrolet-trucks te ve§tigen.

Cheurolet personenwagelt op Cbearolet-truck, wdarmede de

heer Eelbode, Cheurolet-dealer te Tbielt, op de druk beTocbte

eekntarkt aldaar rteel belangflelling wekte.

Beneden links : Het aerkoopspersoneel aan den /teer Demat
t/dens de warme Juli-dagen.

Beneden rechts : De karauaan, waarmede de lteer l)emat ter
gelegenlteid ua.ru bet t5 Juli-feefï de -flraten z)aru Bincbe doorkruifïe,

voor de garage valt on<en clealer.

v,
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De Cbeurolet-truck u00r bet veraoer valt graalt efi aeeuoeder aan den /teer J. Lbs te
Scbermerltorn, op een weg in een {ypi-rcb Hollandsclt polderlandscltap.

À

Enkele"udn de vele rtonderder

etgenadrs dagelij,

De Cbeurolet-truck, die

Wassenaartcbe Vi

Een Clteurolet-trac,k, die der ïJ. V. Pbilips' Gloeilampen Fabrieken goede transport-
dienflen bew/fl en een aarutrekke@ke reclarTe aormt v00r ltaar radio-prodaflen,

Een van de talr/ke Clte-
uro let-trurks der be kende

tabak-, sigaren- en siga-
rettenfabrieken Van der
Elfl,' te Ayttwerpen uoor
snel en bedr/fsqe,ker aer-
aoer /tarer producten nadr
ltaarfilialen in, alle steden

uan België.

De Cbeurolet-truck
te Oudenboorn, die



,]E TRANSPORTD OtrLtrNNDtrN

àr, die in ons qakengebled ltun

lierufïen bewijqen,

t /teer Brekelman.r, eerfle

de qaken kan doen.

De Cltearolet-ïruck aafl den lteer,foberon te
geloopen qonder fïoring en Vonder dat de

Gent, die 17 t.ooo kilometer lrrrÍt
aanqetslinger ooit gebraikt is.

De firma P, Marx te Antwerpen weet bij eruaring, dat de Cbeurolet-truck u00r
rueubeltransport uitfïekende dienflen bew/fl.

. Polderuaart L<n
?efi « rnolenpaard »

dieru 
"

De Rotterdamsclte firma
B,erkel's Patent doet met
h aar a I e e s c lt s n fi' m ac lt i n e s

en automatisclte weeg-

.r c lt a le n o o k i n Be lgi e go e de

qaken, waa.rtoe baar
praktiscÍte Cbeurolet-

trucks ltet hunne

b/dragen.
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Erukele

-+f,

:t,fl
udn de vele ltonderden C/teuratleï-trucks, die

e igenadrs dageltj ks /tun frouwe dienfïen

in orus qoke ngebie r! l:t,,;
I ..
?ewrJ<eru,

l. Los

;lantpen Fabrieken goede transport-
-' rt ï /// t v 0 0r ll aar radio-pro duflen,

De Cbearolet-truck, die er uolr \nrgt,
IWassenaarsclte Viscltltande/, aeel

dat de /teer Brekelnan.r) eeríle

en goede qaken kan doen.

,;fi ,iil' *"!}ifffr,

tmtm,t*ím:Imí

Een van de talr/ke Cbe-
arole t-trucks der bekende

tabak-, sigaren- en siga-
reÍtenfabrieken T,lan der
Efff ,te Aqtwerpen aoor
snel en bedr/fsqeker uer-
aoer ltarer producten ltaar
ltaar f lialen in alle steden

uan Belgiè'.

De Cbeurolet-trac,k
te Ouderultoorfi, die

lteer A. Poldert'aAïr L.i,,
is dan eefi (( ntolenbdfil'(i

//er bouendien.

.)artr drÈ
nog fle rkol
en veel sr{

b

'ft

' ,. "11
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DE NNEUWtr GAR.AGE DER FNRN/IA TNAR.DONK

W/ELDRA za| het vijf en twintig iaar geleden ziin,
W clat de heer Joh. Hardonk, destiids mee§ter-

knecht op de Burgers Rijwielfabriek te Deventer,
aldaar op zeer bescheiden voet eeÍ1 eigen zaakje beqon,
waarvrt ztch in den loop der iarcn de bloeiende frrma
N. Y. fa Joh. Hardonk heeft ontwikkeld.------===-_

§fii kunnen ons voor§tellen, clat de heer G. Hardonk
de tegenwoordige direeteur der N. V. fa Joh. Hardonk,
met groote voldoening heeft terugg ezien op het levens-
tifdperk zriner frrma, dat Donderclag 7 Juni i. 1.

met de ofHcieele en fee§telif ke opening der nieuwe
gaffige De Meelbrug zoo schitterend werd besloten.

Maar de heer G. Hardonk geeft graàg eere wien
eere toekomt, en hii is de eer§te om te erkennen, dat,
wanÍreer cle firma Hardonk in de provinciestad l)even-
ter zich heeft kunnen opwerken tot een bioei en een
beteekenis, die haat aanspraak geven op een der eer§te
plaatsen onder cle groote automobielbedrijven in
geheel Nederland, dit niet aan hem alleen maar tevens

Een der mioifïe en rnodernfïe in Nederland, - De fficieele opening lteeft getoond, dalt onqe dealer

í:e Deuenler 4ic/t in de algemee?re {ympdt/tie magver/teítgeru,

zicht te geven van de ontwikkelingsgeschiedenis der
frrma Hardonk. Binnen enkele maanden zal ons
daartoe een gun§tige gelegenheicl en gepa§te aanler-
ding worclen geboden. Voor heden wiltren v/ii ons
lrepalen tot de gewichtige gebeurtenis, waaffnecle, naar
,rrii va§t vertrouwen, 8 Juni Een nieuw tiidperk YaÍu

bloei en voofLlitgang voof cle frrma Hardork, wercl
ingeluid, nl. de opening harer nieuwe garuge De
MeelbÍug.

Door de groote uitbteiding, welke de zaken genomen
hadden, waren cle be§taande gebou'wen aan de Zwolsche
Straat, hoek Smeden§traat, ofschoon deze werkeliik
niet tot de klein§te behooren, niet meef toereikend. Er
moe§t dus naat gelegenheid tot uitbreiding worden
uttgezien.

Daafioe werd het in cle onmicldelliike nabiiheid
der be§taande zaak gelegen blok aangekocht, clat

wordt ineesloten cloor de Graaf van Buren*raat, cle

I{oordenberg en cle Noordenbergschj.ld, met een uitgang

Boven : I)e nieuwe gdrutge der firrua Hardonk .7Jan birunen.

Links : De nieuwe Mee/brug-gardge, met uitgang aan den I'.,aorden-

berg en sbowràoru op den ltoek àon l\=aordenberg en Graaf rtan
Bturenfïraat. Rechts : Het talr/ke beqoek, b/ de fficieele opening
fi)'ekte der frma Hal"donk tot'bewrlr"ono A, sj,ipatbie, ïrnnà,

qy qicb magverlteugen.

en voor een belangriik deel
te danken is aaÍt de krachti-
ge hulp zliner trouwe me-
dewerkers, wà roridet in
de eer§te plaats ztit't beide
broers, Albert en Her-
man Hardonk, benevens
de heeren J. Schut, chef
der werkplaats, en G. J.
Diik, de boekhouder der
frtma, moeten genoemcl
worden.

Het ligt niet in onze
bedoeling, heden een over-

flààr de Zwolsche Straat.

Op dit terrein werd de
nieuwe garage met show-
room gebouwcl;'waarmee
in September Í927 een
aaflY aÍtg werd gernaakt. Na
het sloopen der huizen,
die voorheen op de oude
« Meelbrug )) ftonden,
bïeek de bLdem in den
vorm YaÍt oude gewelven,
brughoofclen, beschoeiin-
gen e. d. tal van veÍras-
singen te bev atten, die het

,*J_1O
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maken Yafi een betrouw-
barc fundeering voor het
zware garugegebouw niet
vergemakkeliikten. Der-
halve werd eeÍl putten-
con§tru6tie toegepzft, zoo-
dat het gebouw §teunt
op een zesttental putten
ter grootte vaÍt r rTo M. en
,,ró M. middelliin, die ge-
heel massief zlin en gevuld
met beton.

Op sommig. plaatsen
bereikt de fundeering een
diepte Yan 7 meter. FIet
gebouw is uitgevoerd in
beton met baksteenvullirg. In de geheele ruimte ko-
men slechts 6 kolommen als fteunpunt voor, waal.^
door een bljzonder zware balkcon§tru6tie moe§t
worden aangebracht. Iedere hoofdbalk is geurapencl
met 3. y oo K. G. iizer, terwiil in het geheel 7 wagon
betoniizer is verwerkt.

Gelijkvloers bevindt zich een keurige showroom
benevens een garuge -vàn 4J bii zz meter, die plaats
heeft voor 40 auto's. De verclieping daarboven bevat
de woning -van den garage-chef benevens een tweede
garage met eveneens plaats voor een veertigtal automo-
bielen, die door middel van een lift met eerl hefver-
mogen .vafi z. y oo I(. G. de etage bereiken. Bii de dak-
con§trudtie is nu reeds met de toekom§tige noodzake-
liikheid .vaÍt het optrekken eener verdere verdieping
rekening gehouden. Geliikvloers bevinclt zlh nob een
ruime overdekte \rragenwaschplaats met uitgang rua;af

de Zwolsche Straat. De hoofdingang der garage is aan
den Noordenberg.

Ter gelegenheid van de ofHcieele opening
Ínras de bovenverdieping in een prachtig.
toon- en ontvan g*zaa| herschapen en keurig
gedecoreerd. Daar §tonclen in smaakvolle
groepeering z Cadrllac's, r La Sa1le, , Che-
vrolet's, z Buick's, r Oakland en r Pontiac
opge§teld. Aan de kwistig uitgezonden invi-

taties hadrlen talrijke be-
zoekers gevolg gegeven,
waattoe o. a, behoorden
de butgemee§ters YarL De-
venter en verschillende
omliggend.e gemeenten,
benevens tal van officieele
personen en notabelen uit
§tad en omgevirg.

Van de aanwezigen
werd achtereenvolgens het
woord gevoerd door den
heer \Werle namens den
Raad Yan Commissarissen
der N. V., den burge-
mee§ter YarL Deventer Jhr.

Mr T. A. M. A" van Flumalda van Eysinga, den
architeet Ir. §7. P. C. I(nuttel, onder 

-wiJns 
lei-

ding de bouw is tot §tand gekomen, den heer A. J. Holt-
kamp namens den Bond -van Bedrijfsautohouders, den
heer G. I(appelle :uit naam der l(ame r van l(oophandel
en door Dr. IJsselftiin, die als Sales Manaser voor
Holland General Motors vertegenvyoordigde. Niet
mincler clan 3 z prachtige bloemstukken legden getui-
genis af van de belang§telling en syrnpathie, waarin de

Bii de talrif ke wenschen voor een toenemend succes
van oflzen Deventer dealer voegen ook ,Mii de onze en
*ii doen dat met te meer genoegen, waar de frrma
Hardonk op zao schitterende w''iize heeft doen bliiken,
dat bii haar de verkoop der Chevrolet-, Pontiac-,
Oakland-, Oldsmobile-, Buick-, La Salle- en Cadillac-
automobielen, benevens die cler Chevrolet- en G. M.
C-trucks in uitstekende handen is, en bovenclieÍ1...
dat met General Motors' produ&en goede zaken
kunnen gedaan worden.

Twee pboto's valt de iru een pracbtige .feeflltal berccbapen

bouenue rdiepirug der nieawe g(trd,ge uan de Àí. V. í,
Job. Hardonk te Deuenter,' die tguens tot toonqaal
diende' ab'or z Cadillac's, r'La' Salle, z: B,uic,k's,

6 Cbeurolet's, r Oakland en r Pontiac, welke in de7.e

omgeuing uitfÍekend tot baar recht kwamen.

arlttergrond de lrft, met een befuermlgefi van z.joo ,kilogram,
die toegang gedt tot de boueruaerdieping.

rdge actn zn<9/t l)eaenter dealer geQkuloers. Op den

1-r/ '\-
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Tentoonfïe//ingen te Opmeer eru tè Veendarru, - Truck-sllcces te [Jtrecltt, - Nieuwe sltowtroom te

Beuerwijk, - Deahrs-aflie in Zwrtserland.

ï /rocr{TEN \Mll 1n ons voflg nummef geu/agen van

M het succes, door de firma Cartigny met haar
Chevrolet-§tand op de landbouwtentoon§telling te
Sittard behaald, thans hebben , rii het genoegen op
deze bladzlid. eeÍI afbeeldiag te geven 

-trt à. ,rèt
belangrijke inzendirg Gg,heral Motors produ6ten,
waatmede oflze dealer terHoorn, cle N. V. Hoornsche
Automobiel Maatschappij, op de lanclbouwtentoon-
§telling te Opmeer uitk*am, *eke inzendirg met twee
ziLvercn medailles, de hoog§te onderscheiding in haar
afdeeling, bekroond werd.

Dat daardoor de aandacht van de talnf ke bezoekers
in het bijzonder op de fraaie geexposeerde Buick-,
Oakland-, Pontiac- en Chevrolet-automobielen en

trucks geve§tigd werd, za| voof onzerl dealer .vaÍt nog
meer waarde bliiken te ztin dan de behaalde eervolle
onclerscheiding zelf , Die belang§telling brengt den
dealer en zlin verkoopers in persoonlijke relatie met tal
van bezoekeÍs, die, 

-aangetàkken door de prlchtig.
gÍoep u/agens, niet beter vedangen dan zich de bijzon-
dere eigenschappen, die elk proclu6t van General
Motors aan het hoofd ziiner pfiisklasse plaatsen,
nader te laten verklareÍl. De produ6ten van General
Motors kunnen iedere verge-
liiking met andere v/agens
hunner Íespe6tieve pÀjsklassen
glansrijk door§t aaÍ\ ; en orvze

dealers, die er voo t zorgefl, van
iedere gun§tige gelegenheid
gebruik te maken om de 'frra-

gens, welker verkoop hun
voor hun uioonplaats en om-
geving is toevertrouwd, onder
de oogeÍl te brengen van allen,

die in hun territorium in motoru/agens belang §teIlen
of wier belang§telling daarvoo,r kan worden gewekt,
zuLlen ztch ovèr de resultaten van hèt « zien en ver-
gelif ken » niet te beklagen hebben.

§7ii vertrou\tr/en dan ook, dat de prospe6tliist van
onzeÍt Floornschen dealer op de landbouwtentoon-
§telling te Opmeer een uitbreiding heeft ondergaan,
welke de N. V. Hoornsche Automobiel Maatschappii
ruimschoots vooÍ het door haar genomen initiatief
beloont.

T\E heer A. B. v. d. \X/int, Chevrolet-subdealer te
U Beverwiik, heeft onlangs een nieuwe showroom
geopend. De photo, welke *ii op deze bLadz{d.
afclrukken, toont de voorzrjde .van het gebouw,
waarin de zaak -van den heer De §7int is geve§tigd.
§fii hopen, dat de nieuwe showroom een groote aaÍt-
trekkingskracht op de koopers en daardoor een juist
omgekeerde uitwerking op de nieuwe Chevrolets
moge uitoefeÍleÍr.

fN een begeleidend schrijveÍl, dat onder§t aande photo
I vergezelde, berichtte de N. V. De Automobielhandel

Y/h Talbot te Utrecht ons,dat de
daarcp afgebeelde 6 Chevrolet
ttucks te zamefl één levering;
uitmakefl aafl een onderneming
voor het maken Yafl een beton-
ureg tusschen Amersfoort en
Utrecht.

T\ E naatnYaÍthet ftadieVeen-
D dam heeft bii de Neder-
lanclsche motori§ten een beken-

Boven z Zakergebotw net de niemte tbowroon ztan dcn lteer A.B. u.d. Wint te fuuerw{k. Links : Een leaering oan 6 Cbearolet-
trscks oar de N. V, De Autorzobielltandelztlb <<Talbot» te [Jtreeht. Rechts z De inqending General Motort produfren oan

onqen Hoorrccben dealer, die op d.e landbotwtentoonflelling te Opmeer qoowel bii de "iurl als b!' fu beXukcrs zteel suces had. r
*-r/2
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Onder de ouerdekte zteranda aan de Socie'nit Veenlufí met ltaar
keurige'"":ï'Ë,fr 

,*','#'Ë:;,:;{l:#r:ií#'ï,!;!aaiewdsen't

den klank veÍu/oÍven door den jaarhrjkschen §7im-
peltocht daarheen met daaraan verbonden grasbaan-
wedftrifden rroor motor-rijwielen. De talrijke Neder-
landsche automobili§ten, die in verband met bovenge-
noemde motor-fee§ten prettige herinneringen hebben
aan de Sociëteit Veenlu§t aldaar, zvllen het dan ook
met ons eens zijn, dat de heer Dieters, directeur der N.
V. §7ander, oflze dealer te Assen, tot wiens territo-
rium Veendam behoort, met de omgeving, waarin
hii 9 General Motors produ€ten, nl. 6 Chevrolet's
(personen\r/agens en trucks), r Pontiac, r Oakland
eÍr t Buick exposeerde, een zeet gelukkig. keus had
gedaan

De tentoon§telling had plaats van 16 tot r 8 Juni in
den prachtigen tuin der Societeit Veenlust, waar de wa-
gens onder de overdekte ..eraÍt- .

d^, die met smaak doch zonder
overdrijving versierd \À/as, zeer
goed tot hun recht kwamen.

De eleetrische verlichting met
lampen en lampions in diverse
kleuren, welker licht zich in
het glanzende Duco der geex-
poseerde uragens weerkaat*e,
zorgde er voor, dat de tentoon-
ftelling ook des avoncls eeÍl zeer
aantrekkelijken indruk op de
bezoekers maakte.

Geschilderde reclamedoeken,
goed in het oog vallend langs
Ee §traat aan de yoorztid. van
het gebouw geplaatft,- zorgden
er voor, dat de aandacht .van

iedere€n, die voorbi j of in
de nabijheid van « Veenlu§t »

kwam, op de special show van
onzeÍt dealer werd gevestigd.
Jammer genoeg werkte het

In den tuin aan Veenluil. De maleiïaeaqe treurbeuk
ztormt een acbtergrond, waartegen de sierQke Clte-

arolet Cabriolet biirynder mooi ait,ëomt.

De ,|ociè'íeit Veenlufl te Veendam. Rescbilderde reclamedoeken

aefligden reeds aan aerre de aandacbt ob de tentooniíelling uan
General Motors produtlen der I\. V. IYander.

weder volstrekt niet rnee. AI veftoonde zich nu en
dan aL eens een vriendelijk zonnetjr, geu/oonlijk ging
het na enkele minuten weer schuil acht& dikke wolken,
waarutt van tiid tot tiid ware §tortbuien neerpla§ten,
welke ongetwiifeld velen, die zich een bezoek aan de
tentoon§telling hadden voorgenomeÍl, thuis hebben
doen blijven.

De heer Dieters nam dezen tegensl^g heel wifs-
geerig op. Als de Íegen oorzaak'was van eeÍl minder
talrijk bezoek, dan verschafte hii hem anderuijds de
zekerheid, dat de bezoekeÍs, die kwamen, werkelif ke
belang§tellenden waren. Zelfs zonder de medewerking
vaÍt het 'weer heeft onze dealer zich dan ook niet te
beklagen over het succes zljner tentoon§telling te
Veendam. Zii had drie verkoopen tot onmiddellijk

gevolg en bovendien een aaÍt-
merkeliike en veel belovende
uitbreiding van ziinprospe6tlij st.

Bii het organiseeÍen .van eÍl
tijclens de tentoon§telling v-erd
de heer Dieters ijverig onder-
§teund doot zlin subdealer te
Veendam, den heer H. §Tijsbeek
en diens zooÍt. §7ii hebben den
indruk gekregen, dat de heer
§Tiisbeek, .die in ztjn zaken
door ztin zooÍt en dochters
flink wordt bijgestaan, in Veen-
dam een vruchtbax arbeidsveld
heeft. De uitstekende Íeputatie,
welke de produ&en vaÍ\ General
Motors daat evenals overal el-
ders genieten en de meclewer-
king van den heer Dieters, 'w'aar-

YaÍt deze door het organiseeren
der tentoon§telling te Veendam
een tastbaar bewijs heeft ge-
geven, laten geen tu/iifel aan
het succes toe.
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T\E photo" op dezebladzlide bewtizen,
L) dat orlze dealers in Zwrtserlancl
niet in aetiviteit bii hun Hollandsche en
Belgische collega's wensehen aehter te
§taan.

Het was voor cle karavaafl van General
Motors niet mogeliik gewee§t, op haar
tournée door Zwttserland ook Lie§tal
aan te doen. Onze Chevrolet-de a\evak
daar, de Blank A. G., die in alle Zwit-
sersche bladen den lof vaÍt General
Motors' karavaan had gelezen, voelde
zich door dezer succes aangespoord,
in ztin territorium een eigen karuuaaÍl
te organiseereÍl. Hii §telde zrch met geen
halven maatregel tevreden, rvant ztir,
karavaan be§tond uit niet minder Can r r
11. r. z Sedans, z Coaches, 6 truck-chassis
Íosseerden truck.

T,/oor<iide der sbowrnym aatx de firma Tltommen
b Co, A. G., Cheurolel-,Pontiac- en Oakland-
dealer te Bern-Oilermundingeru. Rechts : De
beroemde nieuwe Kerk te Delft,0? den voorgrond
eeru Chearo/et uatt rJen heer Preuninger, zn<en

p laatse lii ken C ltearo le t-dealer.

Chevrolets,
en r gecar-

Boven : De optocltt te La Cltaux-de-Fonds, uoorafgegaaru door

t»ee Chearolet.r.I-,inks beneden : De uit tr Cbeurolets beflaande

karat,aan aan de frma Blank ,4. C., Clsearolet-dealer te Lieflal.
Rechts beneden : De beeren Thommen en Paris, rlireflearen der

lmmen dv (o A" G. te Bern-Oilermundigen.

neemt. Bi, die gelegenheid wordt ook een groote
optocht door de §tad gehouden, die, om vriie baan
te maken, wordt voorafgegaan door twee automo-
bielen, een aan iedere ztlde van de §traat.

Onze Chevrolet-de aler te La Chaux-de-Foncls, de

heer Chàtei ain, begreep, dat ztch hier een gun§tige
gelegenheid aanbood om zich vaÍt .een welwillende
algemeene belangftelling bii het publiek voor de

\r/agens, met welker verkoop hii bela§t is, te ver-
zekeren. Hii §telde zich derhalve met de politie in

verbinding, die ziin aan-

bod, voor den optocht
twee Chevrolets te doen
beschikbaar §tellen , aaÍt-

vaardde. Twee zLlner
clienten 'waren zoo wel-
willend hem vooï dat
doel hun in model en

kleuren volkomen gelifke
Chevrolets af te §taan. De
photo, die wii hierbij af'
drukken, toont, van hoe
groote belang§telling de

optocht en de twee mooie
Chevrolets, die hem voor-
afgingen, het vooru/erp
'waren.

Met deze'karavaan heeft onze dealer op za Juni 11.

ztjngeheele territorium doorkrui§t en achtereenvolgens
Binningen, Bottmingen, Oberwil, Therwil, Reinach,
Aesch, Grellingen, Zwtngefl, I-,aufen, \Wahlen, Bösse-
rach, BreitenÈach, Fehien, Nunningen, Bret zwrl,
Seewen, Biiren, Lie§tal, Bubendorf, i-iefen, Rei-
goldswil, Titterten, Oberdor[, Vraldenburg, Nie-
derdorf, Flolstein, Dieg-
teÍr, Buckten, Làufelfin-
g€n, Rtimlingen, Diep-
flingen, Thurfl.en, Sissach,
Gelterkinden en Ormalin-
gen bezocht, om over
Sissach naar Lie§tal terug
te keeren.

DHffiÏÏ3'iï,ffi
op het einde van he,t Stuàie-

iaar gaat te La Chaux-de-
Fonds §teeds met fee§te-
lijkheclen gep aard;waara Ít
niet slechts de leugd maar
de geheele bevolkirg deel-
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GENERAL MOTORS REVUE

NNEUWS VAN GENER.At N4OTOR.S CONTNNENT,\t

Het zterlrefruan den lteer P. P. Van Kalmtloutt naar Gcneral Motors laua, -- .4ísclteidsbeXoek
van de Hollandscle fetdfora

\Y/ANNEER dit nummer verschiint, heeft de heer
VY P. P. Van Kalmthout ons reeds verlaten eÍl

bevindt hii- zigh op__vre g naw Batavia. sedert rz April
rgzj v/as de heer Van I(almthout aan den dienst i^n

Yan sales ÍepÍesentative
voor de Zutdelifke pro-
vincies yan Nederland 

ltoevertrouwde. i

Toen hii bii General i

Motors kwam, 'was de i

heer Van l(almthout :

reeds geen nieuweling
meer in den automobiel-
handel, waarin hii o. a.
een pa r jaar te New

wurM44rrrg.iffi'ffi
wee§t, tot hij in rg;r\
t-epatrieerde en de Ler- " voor {i'n_oe7!ref trad de beer van Kalntbost in bei'bweliik'net
ding der verkoopsafd.ee- '-#ej. l,t. p. F. c. Doadart dc la Grée. wii wenrcben dm'bger *

weet van de machtig. General Motors' familie, ken-
merkte §teeds- zlin optreden, en zijn ta&, en prettige

-omgang hebben henr de onverdeelde sympathie
bezorgd van de talrijke dealers in het Zaiden, oort.rr,
Noorden en het centrum -r.aÍt ons land, met wie hii
§teeds in de beste verstandhouding heeft samenge-

werkt.

General Motors Java
'wenschte voor haar afde e-
ling Verkoop uit de Ne-
derlandsche field force
een r\an -van grondig.
erYatTÍtlg, en Generatr Mo-
tors Continental heeft
den heer Van Iftlmthout
daa,fioe aangeu/ ezeÍt in
de vafte oveÍtuiging, dat
deze het in hem ge-
§telde vertrou\Mell niet
zaL beschamen.

§7ii twijfelen dan ook
niet, of dezelfde sym-
pathie en waardeering,
die de heer Van l(almt-
hout in zijn werkkring
bij GeneruLMotors Con-
ook bij General N{otors

T\= heer Georges HnRnrEr, die tot dien clarum met
t-, de leicling der produ&ie-contröIe van General
Motors Continental \vas belast, is met ingang \ran

I \.g"1"1 i.1. overgeplaatst rtaaÍ de afdeeling ver-
koo\als sales Representative voor België.

\

ljng val het l<anioor te mearor.tw Van Katnitttout een aatgenane reí.r en oeel gebk op ban
Am§terdam der Conso- oerderen Tunnsweg
lidated Steel Sgrappirg
Comp any, welker hoofd zetel
Í1am.

Toen General Motors Gontinental in ryz(t de in- en
doorvoering van het prospeét-liisten-systóm ter hand
nam, werd de heer Van l(almthout belast met de
introdu6tie daarvan bii onze dealers. Na zich tot volle
tevredenheid --,an alle bgtrokken partijen re hebben
gekw-eten van deze speciale opdracht, keerde hii naat
de afdeelirg- Ver\oop terug, welk departement hii
sindsdien gedurende ongev.àr twee i aar onafgebroken

AIs sales- Íepresentative was hii achtereenvolgens in
verschillende 

- 
distri&en vafi Nederland werk zaam.

Gedurende al dien tii! heeft hif met ijver en toewijding
belangen .van General Motoró behartigd.' HËt

enthousiasme , dat iedereen meesleept, die zicË, een 1id 
i

De Hollandscbe rt:ld. force op afsctteidsbeqoek b/ den beer Van 
,Kalrlltll0,/t.Vanlinksnaatteóhts:De"b,,,,u"VanSteenderefl,

Baart, Van der Kwafl, sadee, Van der Graaf,, Smet, Vní i

Kalmtltoilï, pr Ysylffy (S(1s fuIanager ioíi ltedeíland), 
f

Frobn efl Van de Riet. I

te Chicago is, op zich tinental verwierf zullen hem
Java ten deel vallen.

*'7í6



h

W
,,,t,, 

,

N\\[

-- -----:7

GeneraaL (( MOTORS )) zegt:
« Goede service is de zeker§te waarborg voor blijvend rrr..àt. ,»



PRODT]CTtrN
GtrNtrRAn- NITOTORS

CHEVROLET

PONTIAC OLDSMOBILE

OAKLÀND BI]ICK

LÀ SALLE CADILLAC

VAUXHALL

G. M. C. TRI]CKS

Yellow taxi-automobielen, autobussen en vracht-
§/agens. Frigidaire ele&rische vriesinrichtingen.
Delco-I ight elettrische licht- en krachtinstallaties.

Fisher caÍrosserieën, Delco-Remy §tarters en ont§teking,
Harrison rudiateurs, Jacox §tuurinrichtingen, A. C. bougies,
New Departure kogellagers, afneembare Jaxon velgen,
Brown Life Chapin differentieel en schroeftandwiele nr[yatt
rollagers, Inland §tuurwielen, Klaxon signaal - ,pp arateÍl.

EENT §/AGEN VOOR ELKE BEURS
EN VOOR ELK DOEL

Gedrukt in Belgie door YRorr-rr-r & C".
Kaoelle§tra at j, Bmssei.r 3 3.gr


