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WAT GENER.AN, N/IOTOR.S DOET
O§[ DE COI"{STR.{JCTNE - KW,\LITENT [-]IA.R.ER. \M,\GENS

TE VER.ZEKER.EI{

Gensral h[otors Protfterreiru otder de ,rneeuw. -

VEILIG RIJDEI\T ,S §ruNTERS
De tiiden , dat een automobiel 's winters werd opgeborgen om
eer§t lveer voor den dug te worden gehaald eÍr in gebruik
genomefl, als het vooriaaÍsse LzoeÍt ver genoeg was gevorderd
om op goed weer en dienovereenkom§tigen toe§tand der wesen
te 'mogen rekenen, zíjn lang voorbij. De tegenwoordig. auto-
nrobili§t wil eÍl moet dagelijks, in elk seizoen en bii alle weg-
en yweeÍsge§teldheden ztch op cle goede dien§ten van zíjn auto
kunnen vedateÍr. De manier, uraarop een '\r/agen ztch oD dik
besneeuwde, resp. tengevolge van nachtvor§ten of íjzel glad
É]e\\rorden wegen gedraagt, en cle mate, waarin hii ook bii
ongunstig winteÍweer den tnzittenden veilig rijden waarboÍgt,
zrjn derhalve van invloed op ztjn praktische gebruikswaarde.
Met het oog daarop word.en General Motors' produ€ten des
winters op het Proefterrein aan speciale proeven onderw'oÍpen,
clie den technici van General l\{otots nuttige gegeverrs 

^ai de
hand doen, welke hen in §taat §tellen eÍ vooi te zórgen, dat hun
produeten ook in bovenbedoelde opzíchten aar--de hoogste
eischen voldoen.

Eeru wagen v00r e/ke beurs efi a00r el,k doe/.
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plannen \:9oÍ Ígz8.hebb:t .ten uitvoer gebracht,
en ul rvelke mate het afgelcJopen jax aatt onze
yen\-achtingen heeft beantw"oord. De dealer, die
ook aan heiadministratieve beheer van zrjn bedrijf
de aandacht wiiclt, u'elke van een up to clate
zakenman ver'liz'acht mag wordefl, vindt in zijn
boeken alle gegeyeÍ]s, die hem in §taat §tellen, in
enkele minuten den §tand z.riner zal<en volledig
re or-e rzrefi en dezen met dien van twaalf maanclen
geleden te vergeliiken.

]Ien zal ons, \rertrousven ,rri,, niet van onge-
sronC ..optimisme kunnen beschuldigen, wan,
neer \vll aanflemen, dat deze ver{relijking zoowel
als r-oor General N{otors ook vooÍ haat dealers
reden geeft tot tevredenheid. Wii zullen allen, en
elk yoor zrch, met groote voldoening va§t§tellen,
dat de plaats, welke General Motors' produften op
de markt in ons zakengebied innemen, gedurende
de atseloopen twaalf maaÍtden een belangtijke
uitbreiding heeft onderg aat\ clat de waarheid va+
General ,\Iotors' leuze, « hoog§te waarde voor
laag§ten priis >>, tot voortdurend breedere kringen
\-Ar1 lret publiek doordringt, en ofize {}mzet àaar-
door 

^^i*erkelijk 
is geftegeÍr. '

Dat §temt ons dankb aar) doch het ware \rer-
keerd, indien *ii meenclen, dat §/ii met de ver-
lireslen result ateÍt Ílu ook volda aÍt kunnen zljn,.

FIer teit, dat anze zakenorganisatie in t9z8 haat
nrotorisch rendement « eÍ1 haar » klimvermogen »

Z,;mJ schitterend heeft bewezefl, zal ons integendeel
:or ffi,nsporin,q §trekkefl, met vernieuwde kracht te
§:nere Í7 rlaa,Í verdere uitbreidin.q van ons debiet en
:tr trachtefl, het succes van General Motors' pÍo-
J.ucren op onze markt nog hooger op te lroeÍen.
Sufrand is achteruitgang . Onze automobiel-
rn'a.rkt is een arbeidsr.eld, waarop nog uitge§trekte

Maande I ij ks c b e ri tgaa e u an G EN ERAL MO T O RS CONT/IIíE NT AL,S . A.
ANTftrERPEll, ten beboeve uan bare dealers en andere belangflelhnden.

D,\NKtsA.AR. NITAAR NNE]T VOLD,\AN
Het sacces in qaken, in r9z8 bereikt, hgi ons den plicltt op met uernieuwde kracltt te sÍreaen naar

aerdere aitbreiding uail lfls debiei.

alvorens het in te ga?n, \M:Ípen. wii .:l blik
achtenvaarts om te zteÍ\ of en hoe v/ii 'ortze

terreinen braak liggen, die, mits met energie en
beleid bewerkt, goede vruchten kunnen opleveÍen.
Indien urii meenden, op onze lauweren te kunnen
ru§ten, zortden anderen daatvan gebruik maken
om op onze ko§ten hun debiet uit te breiden. Zii
zouden cle voordeelen plukken van de vooÍt-
durencl toenemende vraaq flaaf hetrouwbaar, snel
en economisch automobieltÍansport, welke rech-
tens toekomen 

^aÍt 
degenen, die bela§t zljn met

den verkoop van General À{otors' produ€ten,
omdat deze in cle essentieele punten, welke de
werkelijke waarde van een automobiel uitmaken,
alle andere wagens hunner respe6tieve pÍiisklasse
overtreffen. \rertrou'w'end op General Motors' w'e-
relclomvattende zal<en- en service-oÍganisatie, die
achter ons §taat, §terÏt'door cle onbetwiStbaÍe supe-
rioriteit van Géàeratr Motors' produ&en, welker
verko op aan ons is toeveÍtÍouwd, zullen wii voort-
gaan, die superioriteit met woord en daad te
bewij zen, zullen §/ii laten zter\ dat een dealer van
General N{otors, door de bevoorrechte plaats,
welke hij op de automobielmarkt inneemt, in §taat

is, in dp eer§te pla ats ztjn clientèle daarvan d.e voor-
deelen te laten genieten, en zullen srii er voor
zoÍgen te toonen, dat clen eigenaaÍs van General
N{otors automobielen, ofschoon hun uragens van
alle produ&en cler modeÍne automobielindu§trie
het min§t onderhoud en hoog§t zelden repaÍatue
behoevefl, toch overal, waat zii ook 'wonen en
waarheen zti ztch begeven, de be§te, snel§te eÍI
volledig§te setvice oncler de sun§tig§te conclities
ten clien§te §taat.

Schenkt de terugblik op tgzS ons voldoening
oveÍ de in onze zaken gedurencle de afgeloopen
twaalf rnaartden vetkregen result aten, ell zrjn §/il
bezield met het va§te voofnemen, alles te doeÍI rÀ,'at

in ons vermogen is, om in rgzg nog rneeÍ, nog
beters te bereikefl, dan zijn alle vooÍwaarclen ver-
vulcl om in een prettige §temmirg het Ker§tfee§t
te rriefen en met va§t vertrouwen oP een vooÍsPoe-
dig nieuw jaar rgzg in te gaar;; wat srii allen leden
der General Motors' familie rran harte toe§/ensclten.
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DE WERELD ROND MET GENER,.\t MOTORS

General Motors Argentina, S" A. te Buenos funt,- Haar snel fÍtjgend 
_debiet 

ma1kt1 .den 
bouw

A RGENTTNTËrmet een oppervlakte van z.8oo.ooo KM2 vlakten in volle vriiheid.. Zri ziin gemerkt om aan te

A';;-;;";];;; io*oï.rr, is de rijkste van alle tooneÍr, aan wien zii toebehoorcn.Z,qwordenalleen

Zuid-Àrnedkaanschè 'lfoutttttt'' "Induhrie en 'miin- ' gevaÍlg'en om gesiachi te worden' Te Buenos Ayres en
: " ;ï;ffi;. ó. i.".rra"g Éfr i. Rosïrio ziin'teusachtige slachthuizen en inrichtingenbouw ztln 

-ef 
van gee 

voor het bevriezener van landbouur en
,r."t..tt,envanden w ffi e3 ilzouten val
handel en de bedrii-'
,r.i,ai.arrrmedein ffiWffi ffiWt Àrgentinië bezit zB

;;,dt;Ítit,,"'-, ffiWffi ltrlWt§r 3 r minioen §tuks

band §taaÍ1. hoornvee.

l,andbou'u/ e rr\ree : Van niet minder

ffiWffi $,i@ffi b"ITq; i',,d._:.|ïteelt zijn echtëi zo"o

i.l",,g"ir., à;,-à. reffi §IKffi P:ip,!§'li oP;jn
;i*;''o"'Arg.',- ffiWffi ,§*,Wffi onafzienbare, *:.p.:' mwm $wrypi penvanPatagonië;'tinië den invoer aan-

Voorattar5/e§/ord, ffiWffi i$tffil*, wordt o9 1o mil-

rs4::-P:::t ffiWP ffiru* [::X;-']:XiÏi':heden uitgevoerd, ffi i!ï,ffi'l
;;;; b""ïndïeí W W gentiniëaUeendoor

suikerriet, taïiak* en A.'M. do loma1,k§onal Managing G1o W,lYolf, Managingltrefrol uaTt

"irr'""iUo"íà. _ D*eato,r,ppíi"Z:uíd-Antrika.- 
- Gataral.Motors, Argertina, 5.,A. 

1." .a..l.gebied,

.Derveeteelt overtreft echter den.tirrdboo* l9g i" de hoofdmiddelgn vantre§taan opleverer, over het

b;;Èil;.lErr..,*.ll*,irdt dar" nier, zooals hie"r te geheele land verspreid ztin,moet voor automobielen

iande het gor-al i9, het hoàrnr1ee":gefokt en gehouclen éen gunstige. markt'te vinden ziin, t1o9nl 
faat yo91

r;À.ia,-{."T ";;l de rnerkosbËngst. 
i:ïïïl"S:}r;","ïl"iï.,;X.ï'ffiriït"f #,Ïi',*'11

De zuivelbereicling is er van geen beteekenis en à;; íroo-rr.rrrrellingen-onbevaarbaai -ziin. 
Dazr-

,oo ia;r-oot, dopr-d.tornstandi[heden, waatonder enteÉleÍr is de Rio de la Plata, de breede-en cliepe

i; arg"";i*e''ae,iotkerii -.r rnonding, die tet water-i"àtaï.n 
*"tar,-"1", t "n- Links : De Aaenida fu MEto, een der boofdflraten aan Bttenot van de mee§te der Argen-

nen ziin. -De runders lr- ,;;;;;. R;h" ' De eerfïe tentoonfïellirg"aan dt << rsimere en tiinscherivierenontvangt'

""i i.l.p .de uitgesttekte =brtrr, ,, Chearoht in het Coliuo.tltealer, te Baenos -\1tres. rroor zeeechepen van
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L-,- -.:- :-.- - --.4 -&r44r'*,1*!e{*,q+à?;nr*sr<§;:+rr.Àr*l:,.--:

den grootften diep-
gang bevaarbaat.
Àan haat oerrers
zrjn dan ook bloei-
ende haven§teden
ont§taan, waatvan
Buenos Ayres, cle

hoofdstad van Ar-
gentinië, de belang-
rijkste ir, die aaÍ:
een gun§tige ont-
s.ikkeling van den
bliek in hooge mate

buitenlandschen handel der repu-
bevordediik ziin.

"1*=li

Links boven : Kantoorlokalen in het nieuwe gebouw aan General Motors
Argentina. Rechts boven : Opslagplaats v00r materiaal en voltooide wagen§.

Beneden : Het b/na aoltooide nieawe gehou», .uan baiten ge7.iei.

Boven : De assemblage;afdeeling van de ruieuwe .fabrie,k,
Buenos -!yres.

Beneden : De raime en goed zterlicbte sbowrolm aafi een Argen-
t /' n s c lt e n C lt cu ro I et t- de a I er.

General Motors
bezit te Buenos
Ayres een succur-
saal, welks assem*
blagefabriek een
produ fti evermo-
gen Yan ï 2G 'Wà-

gens per d^g heeft.
Men zov geneigd
zijn, te veronder-
§tellen , dat deze

produ€tie voor een gebied met nog geen r o millioen
inwoners voldoende moest zijn. Nràai voor de bloeien-
de bedrijven in het binnenland, als gevolg van den
belangrijken buitenlàndschen handel, be*àat groote
behoefte aan en
veel vrzag naar
snel, betrou'w-
baat en econo-
misch automo-
bielveÍvoer, en
\il/ a at a.an wel-
li cht het feit,
dat Argentinie
geen kolenmij-
nen doch wel
vrif riike petro
leumbronnen
beztt, eveneens
niet vreemd is.
En ook daar
hebben, evenals
overal elders, de
produeten van
General Motors
een zoobevoor-
rechte plaats in
de gun§t van het
pobli.k veroverd, dat de bouw eener nieuwe fabriek
met een produ6tievermogen van 4oo u/agens per
.lrg noodzakelijk was, die thans haar vohooiïng
nadert. De verkoop van General Motors' produ€ten
in de Argentijnsche republiek u,ordr behartigd door
3 zo dealers.

Een boot aoor de binnensclteepuaarÍ nteï
gen lading Clteurolets.
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Dtr KAAPST,\D - STOCKFilOTN/I = EXPEDNTNE

In alle Bet§sclte eru I'i.ederlandsclte fïeden, die

Eot"lroa il a fïe rne dew e r king un<e r d,e a le rs,

Í\oNDERDAG 8 l{ovember kwam cle expeditie met de

D b;"; uit Harwich te ÀntwerPen u^À.Na ontsche-

p*S der §/agens werd allereer§t een bezoek gebracht

de expeditie beqocltt, ennrme belangflellin1; :

reis def expeclitie in details , te , beschfiiven,. zoo.dat

-ii ons toi een bektropt orefztcht moeten 
-bepalen.

te Uechelen werden de leden der expeditie door.den
burgemee§ter offi cieel ten §tadhuiz_e,ontvangen,

' 
en àe *rgens, terwif l dq heeren T acey €'s' de

ga§ten *ít.rrlrrun den plaatsetiikqn dealer, o!
àà Uurkt geparkeerd. Nabif Bfus.sel wachtte de

heer §Tismeyef, Chevrolet-de aler, met eeÍ1

Chevrolet-k ata:vaan de expeditie oP. De rit
door Brussel was een'w'afe triomftocht. Daatna

vglgde een lunch in het re§taur ant oP het

nleulry'e' spoftterrein der Shell Comp ar7! t waar

ook de roo rzrffér der Belgische Automobiel-
club aanutezig was, die de heeren LaCeY en

iochlgeno'9ogÀ rnet \", welslagen hunner onder-

n emlng' geluk wenscftte. Zaterd?g :o November
nàaf Gernbloux, waaf de expeditie werd oPge-

. .:::,:,1:J:i: 

.'

De leden der expeditie bi aartkomfl te Antwer'
pen, zt. r. n. l. : -IWilyy, lor?, Makepe^aclt
-ïYittiams,ueruolgqns 

Van den Besselaer ( Sales

Promotion ) en Spanjoard (Publici$ )
aafi G. M. C.

wacht door een lange rri Chevrolet's YarL den

plaatselijken dealer, clan naar Namen) waaf gel- 
§topt werd voor de Lunch, en ve{volgens
n i, Hoei. De burgemee§ter dezet §tacl

gaf bliik van ztin belang§telling door
peÍsoonliik naar de ztak van anzen
dealer te komen en daar de leclen der

expeditie te begroeteÍl. Denzelfden dag
rverd nog Luik bereikt., Ook hier
enorme belang§telling, eveneens den

volgenden dag te Tongeren en te

Hasselt.

rz November ging de reis via Die§t

en Scherpenheuvel naar Turnhout,
waat een verslaggever eÍl een photo-
graaf van het dagbla d De Telegralj' de

éxpeclitie reeCs opwachtten. De doua-

ns formaliteiten aaÍt de hJededandsche

§traat, wa r de leden der expeditie door
den heet l)resser, Advertising Managet,

é.r, roàdrit door de §tad, waarbii ztch
een lange rii Chevrolet's vaÍI den heer

C. :NoÍd, Chevrolet-dealer te Antwer-
pen, aansloot, en u/elke tocht eindigde
roor het Hötel de Londres, waar den
leden der expeditie en den vertegenu/oordi-
gers der p.tt door Qene rul _IVIótors Con-
iinentatr een lunch werd aangeboden. Gedu-
rende cle lunch §tond de,karaYaan geparkeerd
op de I)e l(eysedei. waar de door hun schit-
terende pr,.gftapie beloeld g_eyorden Chevro-
let-truck èn Sedaó {.t §aag§tad - Stock-
holm-expeditie , voortclt:rencl ' door talriike
belang§tellenden omringd'u/aren.

Den volgenden drg begon de tocht doo, orr*'

Bel§isch en Nededandsch zakengebied. De
besóhikbare ruimte Laat niet toe, de geheele

T/dens de lurucb q/n de wagens der expeditie op de

De Kelserlei ltet aoorwerp der algemeene belangfïelling.

S alam, de rtegerbediende aan

Cap"{ain Lace1.

4



GENERAL MOTORS REVUE

De rondrit der expeditie
door Antwerpen. Tal-
rlke Cbearolet'§ aan
de Agence Anaersoise
d'Aatornobiles ( C. 

^I,bebben qiclt bU baar
aange.rloterc.

grens vereis e hten

en zoo §/efd denzelfden d^g Tilburg nog bereikt, waàr
mevÍouw en de heer De Groot der expeditie een schit-
terende ontvang§t bereidden. §fii mogen niet nalaten
hier dankb aàt melding te maken van de medewerking,
welke de ,expeditie van de Shell Comp any in Holland
heeft ondervonden. Aan de grens wachtte reeds een

tankwagen van deze maatschappii haat oF, die 
-de

\r/agens riikelifk van benzine en olie Yoofzagl De !1-
uai de Kaap§tad-Stockholm-expeditie, welke clien

avond te Tilbufg vertoond werd, oog§tte zeef veel
belang§telling bii de "talrifke aarlwezige persvertegen-
*ooràigers èn andere genoodigden. I)en volgenden
moïgen werd Breda bezocht en daa;r geluncht, waaffia'
de il.hting van N{oerdiik werd ingeslagen. Bii de

pont aangekomen) werd de expeditie rrerwel-
komd door een delegatie van het dagblad De
Maàsbode, waatvaÍt voortaan een speciale versl^g-
gever den tocht tot Stockholm zov medemaken.
Àan de ove rulide van het Hollandsch Diep §tond
een fii Chevrolet's vafi onzerl dealer te D.or-
drecht opge§te1d, die de expeditie n at en door
diens zakengebied escorteerde. ' Van Dordrecht
ging de reis rlaar Rotterdam, waar de expeditie

begeleid door een lange', rii Chevrolet's YanHeld's
' Autohandel en Yoorafg.-
', g^an door een open wagen
n der verkeerspolitie eeni sensationeelen intocht

deed. I)ien avond werd
, den leden der expeditie
" door de Dire&ie van De
' ,Maasbode inhet Park Hotelr 

een :schitterend diner aan-
' g.boden , waatvoor'de fir-
' ma Held den volgenden
' dag, rla een voorafgaand
'; zeer inteÍessantbezoek aani de drukk erii en kantoren
ii r ^i r= Yan de Maasbode, met
'i een lunch in Re§tau rant

Pschorr reciproceerde. Achtereenvolgens waren Delft,
Den Haag,Leiden, Lis s e, Haailem, Am§terdam, Utrecht,
Amersfoort, \il7ageningen, Arnhem en Nijmegen nog ge-
tuige :ran de buitengewohe belang§telling, welke aan de

beroemde Zaid-Afnkaansche Chevrolet's overal ten
deel viel. Filmvertooningen haclden plaats te Rotter-
dam, Am§terdam en Arnhem. Overal hebben de plaat-
selijke dealers krachtig medegesrerkt om den doortocht
der expeditie tot een groot succes te maken. fntniddels
ztin de heefen Lacey, Makepeace, Wilson en §flilliams
reeds behouden te Stockholm aansekomen en hebben
z Chevrolet's van gev/one serie-con§truetie een tocht
volbracht,die verdientmet gouden letters in de geschied-
boeken van cle automobiel te worden opgeteekend.

De dire&ie van De Maasbode heeft der expeditie te Rotterdam een scbitterende ontuangs'l bereid.

Links : Receptie op ltet kantoor der direftie. Rechts ; Diner in bet Park Hotel, aangeboden door bet dagblad De NÍaasbode.
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WAT EEN CE]IEVR.OtET DOEN K,\N

De Cbeuroht in d.ienfï von bat'groot-ïoerisme. - Een met qes tPerso,nen beladen Clteuylet-truck ,is

d,e eerfïe rnotorwagen, dic ie ktirupartij naar Anyeindaq dnfít ondernenten en oolbrengL '

ocroR §(/. G. N. van der Sleen, de bekende schei-

kundige en natuurondef zoekef te Haar-fem, meldt

Boven : Met de Cbeurolet te Santander, pholo ryellllilett

dootr den cbeurotet-*,i:ïr,:líi,';,à;:.o" : campins na

Dwars'door Relgië en

neën, tot San Seba§tian'

en Santander in SPanie.

En onze bela§ting Ílam
§teeds toe met fotom ate-

naal, verzamelde schel-

pen, §teenen eÍtz. Toen
terug via Btatntz, Ode-
aÍrs, Partis, Reims, Namen.
Ons vaca.itiereisi e uras

,.ooo Kilometer lang g:-
wee§t. Miin vrou'\v en ik
voorin. Àchterin de drie
kinderen en voor hun voe-
ten, midden in den wa-

Sen, de tent. Zli z?terl oP

een opvouwbare matras,

die op de plaats der achter-
bank '\I/as gelegd. OP den

b*g àgedrager achteroPr

onze Zondagsche kleeren, wat schgon goed, dekens en?'

Op de treeflrtk, een bus 'utrater, h.l petról.e11toe§tel,* 
de koffer met eetwaàt, een ki"Stie met blikiès eÍtz.

§ en, hangende aan den vooffuit§teun miin- rugzak
§, rnÉ, driJ fototoe§tellen en twee kilkers. §7-ant wii

waf€r op §tudiereis, naàt de woonplaatsen van

den voorhi§torischen mensch.

ons : In Meil ï927 kocht ik bii den Haademt
.schen dealer, den heer Joh. Swaalf, een Chevrolet

Touring. In 
-Jun 

r tgzï §tond miin kilometerteller

op ,7.Joo, T-oen hebben wii o-ns wagentie belaclen

met tent :eR keuken, kleeren, dekens, in één woorcl

met al}es, wat noodig "'was voor miin vfou"w', oÍ1ze

drie kindereít en rnrizelf voor een reisie Yan twee

maanden, zï;jn 9 Juti weggereden uit Haadem en

in grooteÍe en kleinere etapes bliiven zwefven

1 September.

Helaas ken ik het totale gewicht van den ïfrragen

àet bela§ting niet, maaf dàt l*i zwuqt was, bleek

we1 óp de Ëe[ende §/egen in Midden-Frankriik,
waa"f: ïii hellin g-af meí gesloten gas meefmalen

bereikteÍl. Helling-op werkte de

en op d.e bergpassen en in de

vregen in de Pyreneën, bleek
vaÍl den kleinert wagen als reis-

auto. Met zwaatderc \il/a-

gens kan zonder twilfel oP
lange traie&en met groo-
tere snelheid gereden 'frror-
deÍlr' frlaàt voor ru§tig toe-
risme, ook met kamPeer-
bagage, is de Chevrolet
een tdeaal ver\roermiddel.

Nu (O6tober r9e8) §taat

miin kiloryetertell.t :9
j,7.óoo. -. Twee vaÍl miin
banden ziin alleen een' 
paar dagen van den wagen
àf gewee§t orn_ te worden

fl..orrerd. Verde rc rcY 
-à:a.-ties 

"P . Íg t7.ooo KIVI,

tweemaal klePPen schuren

en een keer of zes een

tot snelheden van 7o KM
motor §teeds Prachtig
scherpe hochten der
het groote voordeelFrankriik over de PYre-

Wij iiappen uit voor eelt wandeling in de oyfïref.en aa.n Santander ;
.-Spoonschepotitiebeambienbewat',ey.,de/wegen.,

6

lo;+ur"*,0,,,;r;**.*,,.-".J.++,ii'*uo;-G 
'



GENERAL MOTORS REVUE

lekke band. De motor f§ï ffi §tandsvermogen .t:att de

f"àpt 
"itst.f..rid 

en de lak * ffi -ChSvrolet, 
dat de heet

zieietrrita1snieuw.§ffi.Rahmhetaandurfde,de-
zen tocht te ondernemen;

frr, trirra.rprl.n kenrr.r,, :t f iende,wiiTei ,lle.eftabean5

fieeftonlangsdeheerE.*Ïffiwoord.,JAugpst1s.,i1.
Rahm,ChevÏoËt subdealer # ffi vertrok de- hler Yhf
t. 8." (Zwitse&and), op # ffi met ziin. chauffeur Guil-
SenSatIonccIcwrJztraa[-'-*.'^:.r----?----..--
getoond.toenhijmeteen-.l^).)o.uitBexenbereikte
Ëhevrolet-tiuck beladen Boven links : Öp'weg naar Atqeindq..B"y_"1 rcchts t_Aan Anzeindaz om 14.45 zotl-

met zes personefl i;; defi voet der Diabhrelt. Beneden : opsuhtrroo bii de « cbaletu ». der eenige stóring en.zelfs

t..ht vrn ziin woon- ' zoÍlder àbnormale §tiiging

plaats naa.r Aíàeindaz enterugondernam envolbracht. van.de motoÍtemperatuuÍ. .Onqoodlg te. ver'melden,
dat hun aankomst aldaar niet slechts ondql te bewo-

Aazeindaz is een lAlpendorpje op rgoo M boven ners maar ook onder de daat aanwezige ' toeri§ten

den zeespie gel aan den'voet àó. DirbËrets gelegen: groote sensatie verwekte. Op den tgrugtocht -had de

*^^rulöördénChevrolet-truckvanclenheerRahmnog ehevrolet-truck nog een passagier-mee| J€ vervoe-

nimmer een motoÍwagen gezien was. Geen wonde-r ren. Om r8.o5 kwàm het gezelschap behouden te

overigens, want de weg er heen is grootendeels niet Bex terug.
meer dan een smal, met diepe geulen doorploegd en
met rotsblokken bezaud muilJelpad, dat' meí ziin Het spreekt vanzelf, dat deze schittetende pre§tatie

scherpe bochter-r en steilè hellingen, waaronder er zljr- van den Chevrolet-truck in de Zwitsersche vak' endag--

"^n 
'r5 tot 39o, als 'rroo, ,o1o-obielen vol§trett blaclen met veel lof is vermeld, en er het ha;9-toe heeft

onbedjdbaar í.rà beschouwd. Het getuigt van een bifgedragenomdeuitstekendereputatie,diedeChevrolet
onbepérkt veftrouwen in in het Alpengebied teeds

de piestatie en het weer- Links : Voor de Alpenbn. Rechts : De aarkomfí te AttTeindaT. geniet, nog te doen §tiigen'

i #= :i::.-j +::#iÈ:sÀ\$WffiSíffi§§ft!$M4$@È§@B
É

ë

E



MET DE KA.APSTAD: STOCKHOTM: ]

Voor rie lederu der expct
de gewe I dige be I angfïe,,, 

irfr,

Het ontscbepen uan de Cltearolet's der expeditie (e Antwerpen, na baar aankoruft
ruet de boot uit Harwiclt.

Boven : Deqe pltoto, genzmefi 0P de Place de

Brouckere, te Brassel, toorut de belangflellirug
der bewnner§ r&lru de Belgiscbe hoofdflad.

Rechts : De teel<etnaar uan ltet dagblad De
Maasbode aan ltet werk t/dens den ouertocltt

op de Moerdiikscbe pont.

De reisroate ,z)a/t Kaapfla
tot Stockbolm, waar



DITIE DOOR. tsEIGN]Ë EN,.NEDER.N,AND

ple{erreis, die ec/Íer door
cn pub/iek eeru.war€ triomf-
'defi,
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Het publie,k befludeetrt met belangflelling de kaart en de pltoto's op den reclametrack,

dïe de expeditie door de flad vergeqelt.

Boven : Het w,ar'bten op de pont te Moerd/k,
pboto 'genlmen door den pltotograqf aan ltet

dagblad De Maasbode.

Links : De expeditie aoor bet VredefPaleis
te Den Haag, plrrto gefiumen door den-photo.

grdaf aan De \X/ereldkroniek.
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fu\P§TÀD: :rocKïnorl*-_*_X1l*yl" DooR p**Éj mw r:E

d ltaar aankoruil
j

,,.*,tt, t *.t+ * aàt y:: r-;;l l;

. ., ,, ,,, lí

De reisroute pafl Kaapflad, wadr de expeditie 7 Maart aertrok,
tot Stockbolm) waar q/ tltans beboaden is aangekolzten,

,4r,, plqie rreis, clie ecbt€r doorVoor de leden der expediti,
de geateldige {telangfïelling,uay ?t,rs en_ pttl,liek een zadr€ triom{-

tocht is gen,orden.
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*
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GENER-{.L }ÍOTORS RE\TLE

ZTLVER.EN JUtsntEUN4 DER. F'nR.N/tA HAR.DONK

vuí * twintig jaa'*"::;,:;:1,:,:,'i;l;i,,i'#'l;-ííi;jiíï een der betangrtjkne

Í\.EN 1 Novem-
U ber \vas het
vijf en twinti g iaar
geleden, dat wiilen
de heer Joh. H.al,-
donk, tot dien tiid
verbonden aaÍt de
E. N. R. Rijwielfa-
briek te Deventer,
in de I-ange Bis-
schop§traat aldaar
een eigen zaak in
riiwielen en ka-
chels opende. I)e
wlize, waàroq on-

u-t;*,

{
,,t

ta

,,,,. :is

.,..:,.

.,n,

i:.ft

,,,,.,,i:fi
.,f,

: 
":1:

s

:',::,:l::,a,

,t, ,:*.

:l,E

,,,,:::i:#t

:.::ë
:È

;"íto:

:,,,',;E

::::i::ïi,

:,,ii:,i:
::,1'd

::,,:,i :,:,:::,::*

a+1.+,rir,itr

j

Boven links : r9o 3, rfi'wielqaa,k in de l-ange
Bisscbo?flraat. Bóven rlechts : 19o6, de eerfle

garage op Bergscltild. I inks 'i r9og, de garage
aalt de Pikeursbaan. Midden ,1, r9r z, ltet
pand aan de Zwolscbe S traat, sbowroom.

Beneden : rgzo, interieur der garage aan de

Zwolscbe S traat.

het p o§tkanto or,
wa.at nog heden de
frrma is geve§tigd.
Tevens urerd in dat

iaar, rgrz, de frrma
wegens de groote
vlucht, di. de za-
ken genomen had-
den, omge zet in
een naamlooze ven-
nootschrp met als
direeteuren de hee-
Íen Joh. Hardonk
eÍl diens oud§ten
zoorL, G. Hardonk.

In T.9zo werd bii
dit pand ook de
daarachter gelegen
groote tuin aafl-
gekocht en daarop
verrees een flinke
nieuwe gatàBr-,
waarYafl de eer§te

§teen door den heer

Joh. F{ardonk ge-
legd werd. Hetzelf-
de iaar echter leed

de firma een groot vedies door
het ovediiden van haai oprich-
ter, den heer Joh, Hardonk.

ï Ziin hee ngaan werd niet'§' slechts door ziin echtgenoote
en kinderen, maar'- ook door
allen, die hem nader hadden
leeren kenneÍl -: 

en onder het
tegenwoordige persóneel der

der ztin beheer de zaak zich
ontwikkelde en snel uitbreid-
de,toont dat de heerHardonk,
naa§t §toere werkkrucht en
dootzettingsvermogerl, een

voortÍeffelijk inzicht in zaken
be2at.

Reeds in ryo6 werd aaÍt
den rijwielhandel die in auto-
mobielen toegevoegd, waar-

pand' op Bergschild werd aangekocht en totvoof een'
garuge ingericht. In rgog was reeds uitbreiding noodz,ake-

liik err werden de panden \7, en rg àaÍi. de Pikeursbaan
gekocht en tot een nieuw e garaqe veÍbouwd.

§7eer drie i? t, later bleken de be§taa1d. Blb9uw'en niet
meer aaÍ\ de behoeften vaÍl het voortdurend in omvang
toenemende bedrijf te voldoen. Er moe§t dus Ítaar een
nieuw pand worden uitg ezien en de keuze viel op het ze,er

gunstig gelegen gebou'w aan de Z:wolsche Struat tegenover

IO

t

,rt#:..eldr]*+grtffil&



GENER-{L }{OTORS REVUE

lang onder-en rnet hem heb-
ben gewerkt, talrifk di.p
betreurd. §fas met den. heer
Hardonk, de oprichter der fir-
ma, de man, die iarcn lang
de zrel Íil/as van het bèdriif,
heeng egaan, ztin werk, waar-
van hii ztin levensdoel had
gemaakt, bleef voortbe§taan,
en de vruchten, gesproten uit
het door h.t] ge§trooide zaad,
groeiden met toenemende
levenskracht welig voort.
Daawoor had vader Ha*
donk gezorgd, toen hii zlin
zoons met woord en daad voorging
en hen wist te bezielen met der:zelí-
den onvermoeibaren iiver en het-
zelfde enthousiasme voor de zaak,
die hem in zoo hooge mate eigen
u/aren. Dat gemeenschàppelijk en-
thousiasme voor de zaak houdt de
leden der familie Hardonk samen
even va§t, va§ter misschien íog dan
de familieban-den, Daatvan leve rt o.a.
mevÍouw de weduwe Joh. Hardonk
het bewijs, die met haar man de zaak
oprichtte, iarcnlang in de behartiging
eÍ van een zej:et werkzàarn aandeel
had en, ofschoon dit thans niet meer
van haat vedangd wordt, toch nog
dagelijks bliik geeft van haar onver-
minderde. belang§telling.

In r gzr werd in de Srneden
*raat een garuge, hoofdzake-
liik voor het bergen van
tweedehands \ilagens, inge-
richt en in r9z3 nog een tiide-
liike garuge aaÍt de Spinhuis-

mer van Augu§tus ll. een geïllus-
treerde beschrijving gaven.

Boven : r92j, de gardge aan de Spinbuis-
plaats.Dautonder i r9zr, de garage a00r
tweedebands wagens in de S medenfÍraat.

Het heeft der frrma Hardoflk, ter
gelegenheid van, haar zilveren jubi-
[.rrm, ni"et aan btiiken van syfiipathie
ontbroken, en 'een dikke. §tapel tele-

,ll: i'i ::

,, ;l:r,,,,
'í. :::::::::::

, 

"1 "i,

tt ,':, È :::::,:::

:: ï'riri'r:

Boven I V.l.ttr.r, IvIeur. G: Hardonk, dbr
G. Hardonk, ac/tter lten ltan <00n, Mear, de

l%ed. Jolr. Hardonk, Meor. 'A. Hardonk,
Meur. H. Hardonk, daarac/tter de HH. A.
en H. Hardon,k. Rechts : De 0ff. receptie ;
dan dcn wand ltet .fraaie tableaa, door ltet

personeei aangebodefi.

à geq Plaats hadden. h{adat

,,.§ , echter een drietal iarcn gele-
§ den de frrma Hardonk tot
§ officieel dealer van General

i ,**-;**È Motors was aange§teld, ble-

i Ë ken weldra dank zti de

i"'il' ' 'a&iviteit der heeren Hardonk, die

,--il ,i, hun zakengebied door de voor-
i J treÍfeliike reputatie, rvelke de pro-
l.''$-' du&en van Genera]. Motors er over-

i i al verwierven, een vruch tbaar ar-

i"il gebouwen sveer te klein. Toen werd

i f vorig iaar tot een afdoenden maat-

i-',È',, regel besloten, ten gevolg e waatvan
: i cle nieu\ile Meelbrug-{3 r.age tot §tand

i kwam, van welke *ii in ons num-

II



GE}iER*{L }ÍOTORS REVUE

Buick, La Salle en Cadillac
met de « sceneries )> vaÍ1
General Motori als achter-
grond uitstekend ror haar
recht klamen.

Het biezoek was tairilk.
De bur§emeester :van I)e-
venter, Jh, Mr T. A. M.
A. van Humalda van Ey-
singa, verschillende ge-
meentelijke autoriteiten en
tal van vooraan*aande
personen uit handel en
indu§trie van Deventer en
omgevirg hebben door het
bezoeken der show hun be-
lang§telling getoond.

/-\NzE Buick-dealer te Rotterdam, d., N. V. Tresfon
\-, & co's Automobielbedrijf, oÍganiseerde tnhaar
showroom aaÀ de Iftuiskade van ry7ot z9 oétober jl.
een speciale Buick-tentoonstelling. -

l)e show-room \r/as rif k met bloernèn en plan-
ten versierd en de geëxposeercle divers* mo.lellen
Buick-automobielen È*r*.r, er uitstekend tot hun
recht. Verscheidene verkoopen kwamen op cle show
tot §tand .

Drie mooie photo's ua.n de tentoonfletting der 
"frrma 

Hardonk,
te I)euenter, met acbtergroncldoeken 7)a?t"Geneial fuIotors Con-
tinental. Links boven : Buick. Rechts boven, : La salle.

Beneden : Cadillac.

\ fÀN de ï{. V. Continenrale & Haagsche Automohiel
V Maatschappij, oakland-Pontiac-d ea\er re Gro-

ningen, die in gemeenschap mer onzen Buick- en
chevrolet-de aler àldaar, d. I.d. V. E. N. I{. A. M. , d"ezen
Zomer in het Concerthuis een grootsch opgezette
tentoon§telling van alle Gene d Motors automo-
bielen organiseerde (zie General kloto,t"s Reuue :'.an

Juni i1.), ontvingen wii
nog de photo, die *ii
hierbif afdrukken

T\E frrma Janssens &
I*, Van \S7asbeek, die
den verkoop van General
Motors' produeten te
Breda behartigt, heeft in
September rnet een flinke
§tand van 8 bii 3 M. aan
de H. E. N. T.-tentoon-
§telling in het gebourv
Conco rdta aldaar deelge-
nomen. I)it belette haar
echter niet, zoodra cle

nieuwe Buick-modellen
beschikbaar \Àiaren, voor
deze nog een speciale ten-

DtrALtrR:INÏtrUWS

Plaatseliike tentoonflellingen te Deaenteri Rotterdam, Groningen en Breda. - TwinÍig trucks op een
dag naar Laik, - Karaaanen te Rotterdaru en te Gent.-- Nieuwe sbowroom n"Nrnrldtrl. .

T\o firma N. \'. Joh. Hardonk heeft rer gelegenheid
t-, van haar zlheren jubileum inhaarshowrró* een
tentoon§telling ingericht, waarroe zti een dankb aàr
gebruik heeft gefhaakt van de haar door General
Motors Continëntal in bruikleen afqestane achter-
glg"qdoeken. De welgeslaagde photo'sl die u,ij hierbii
afdrukken, toonen duideliitr , dat de geexposeerde

i1{È:§1ïsf; ff,1,lf f f }..tf
:,t,,,,,111,'l:,,,,::., li,,.t'..t::,!l:,r..r... ].: :j:t,A

rufgtr:,tÉ

loo$telling tnhaar ruime showroom te organiseeren.
ook hier \vas van General Motors' achtergronddoe-
ken voor decoratie der showroom een danib aat ge-

I)e Buick-tentoonstell,ing-had plaats van z3 o&ober
tot 4l{ovember. Tdr:ijt e Ëezoekèrs hebbe n íun cle uit-
noodigirg tot het komen bezichtigen der nieuwe
modellen gevolg gegeven. Twee r*rËoopen \Maren het
onmiddellijk resulraar, terwijl een belangrijke uitbrei-

ÍZ



GENERAL .MOÏÖRS.REVUË

Btick-sbow fur N. V. Tretfon d2 Co't Attonobielbedrlif, De Continentah dz H.aag:c!.1 Auroloblel Maatschapp{ op dc

ti iít*r,to*, "' 
, , ,. . . - tentoonfïelling te Groningen.

: . ' |'. "' :

^''ist de hoop wettigt, dat er spoedig kelijk werd de-firma Van Hove opgebeld en haar voor-
drng van de PfosPecfll .-. ,'- ge§tèld ÍI1.,-àa;ultrucks eèn karavaan te organisee-meer zullen volgen. . o :

;; *;J;;ià, 'iià 
*: 

l:de 
kosten " u:'*:"

....T.tsteÍ1vooropschriften'rvetde[,teIepho-
'r

i nisch aan den'dealèr medegedeeld, die te Luik

í de doeken liet schilderen en deze Maandrg
,l zz Oetober meeb facht rLaaf Antwerpen. Jn-i

s
,}:

ti

Boven : De s/towroom der frma Janssens dï Van ïYasbeek,

te Breda, tijdens ltaar Buick-tentoonflellirug. Rechts : I)e laken-
:geöouweru der frma Janssens b Van Wasbeek..,:

T\IiN 2z O€tober zov onze Chevrolet-d eahel te Luik,
U Etablissements À. Van Hove, S. ,\,, twintig Che-

vrolet-trucks in een keer, komen afhalen. Een .der'Í]e-- -

liike gebeurtenis, meend e oÍ:rze afdeeling Sales lt".-"-
tion, ïnocht niet onopgemefkt voorbiiigaan, en de heer -

Van Hove u/as het daatmee volkomen eens. -

Donderclag r 8 Oótober kreeg Sales Promotion ken-

nis van deie order voor t'wintig trucks. Oogenblik-
:

Du twirutig truck der firmia Van Houe, Luik, 7)00':r de fabriek
aafi General Mot.Qrs Continental.

middels had men daar gezofgd, de ramen te laten

timmefen en op de trucks monteefen, waafoq 
- {eze

opschriften bevèStigd rverden. Om r 2 uur 's middags

St^oncl de geheele kíravaan kant en klaar voCIf vertrek.

De impo.rante rii ztan tyintig C.beurolet-truc,ks 0P de Frankrtik'
lei, te AntwerPen.
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Na een ronclrit door De

Àntwerpen werd de reis
naat Luik aanvaatd,. On-
noodig te vermelden, dat de imposante karavaan vaÍl
twintig trucks, die in een drg naar Luik verkocht

Boven : De nieuwe sbowroom, te Neucltàtel, vafi de firma
E. Scbenk"er, Cbearolet-dealer, t0 Saint-Blaise ( Zwitserland) .

Rechis : De Wtel deqer frrta, te Saint-Blaise.

\r/'a*en , daarveel belang§telling verwekte en een sehit-
terende demon§tratie vormde van de groote popula-

origínul z.nrtierde Cltearoht-kqraaaan aan de /ïrna Held /a\NzE a&ieve Chevro-
op Konir§nwdag te Rotterdam. 

L*, 
,.0,;U.$ï;: 

Hii:l;
Autohandel heeft op Koninginnedage een origineel
versierde Chevrolet-kar:avaàn geoÍganiseerd.

Ziin eollega te. Gent {:.d hetzelfde voor h.: b^loe-

mpncofso ter gelegenheid vafl de Gentsche fee§ten.

Beide karavanen hadden veel succes.

riteit, welke de'Chevrolet '

truck onder de vtacht- fun indrukwekkende karaaaan, wa4rnedc otqe Cltearoht-dealer
auto-gebruikets aldaar tu Gefi ir bet bloemencorro, ter gelegenbeid roà d, .1ufÍr, aldaar,
verworven heeft. r.tael stcccs bad,

E firma E. Schenket, Chevrolet-de aler te Saint-
Blaise (Zwitserland) heeft een ruime en goed ver-

lichte nieuwe showroom
geopend te Neuchàtel,
waarmee urii haar het
be§te succes toewenschen.

.t,- l.rl. .Lr'*;r . "
': ' i' r". .. ,:rlill.iir:l' i'1 : 

- 
.
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JOING GtrINtrRAL NITOTORS

Boven : Gafíon L,ambot, qoontje
van Mearoaw Lintbot ,oà oiq,

qfdeeling Palt Roll. 
\'

I..

Beneden : De <oon efi fïamltou-
der aan den beà Huen.r, BuicÀ-

dealer te Brugge.

(( In let beden is 't aerleden,

Iru ltet fril, wal worderu <al, ))

Patricia Judd, ltet qeyarige
docbtery'e van on<.en

Afring Seruice

fuIanager"

-. Boven : Yuonne Lemal, docbtertje
valt lvlearouw' T,e,mal uan on<e

Qfdèèling pry Roil. . 
\'

Beneden : Ro.re I ,epomme, wier
aader eueneen.r aan de aJdeeling

Paj Roll is aerbondeln.

, . 

-:.'l-,..',,-l 
*.,.^,,.,.,,*.. 
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GENERÀL MOTORS REVUE

De Europeesclte (' star feldmen " uit Arnerika terug. - De lteer P. uan Kalrntltout weer" 
General Motors Contiruentuí. - Clubbericban.

3't>
1.-r.E heer Iosé Smet is van ziinreis naar {lnerika te heid§toe§tand van. mevÍouw Van Kalmthout, dit

L)";;;;,Jrn*-**"*k;;à L" heeft zijnfun&ie als . tropisch $igaa.1. 
niet verdragen kon, maakte een langer

field representative ,rír" G.rr.trl Motots'è"itià""tuf yttbtlf in--Ildi! onmogeliik' Het verheugt ons' den

weer hervat. over d.-;;;;,"r"i"ïai"[r."i, 1r, , heer Van Kalmthout weèt in ons midden tF hebben,

de Vereenigde Staten en bij de bezoeken ó 
-k;;;, a"*. ,wii betreuten de oorzaak, .die dàatoe 'heeft

fabrieken, §roefterr.irr-;";:' ;;è-;;..J1;tà,or, ildai aanleiding gegeven. Laten wii hopen op een spoedig e4

opgedaarl, za| de heer
l (-) - s'.**sh

Sniet binnenkort een le- 
f

mevf o uwvzn l(almth out 
7,/zing houden, waatYan

NIEUWS VAN GENER.AN- N,IOTOR.S CONTINENT.\L

naarGeneral Motors Jarra 
.Ë*

/,i

wij in een volgend nu,
meÍ van onze Revue e
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Generual (( MOTORS ») zegt:
.. Een General Motors' product is overal een welkom en steeds

een dankbaar kerstgeschenk. ))



PRODUCTEN
GtrTNtrRAt NITOTORS

CHEVROLET

POI{TIÀC OLDSMOBILE

OAKLÀNT)

LÀ SALLE CÀDILLAC

VÀUXHÀLL

G. M. C. TRUCKS

Yellow taxi-automobielen, autobussen en vracht-
\il/agens. Frigiclafue ele&rische vriesinrichtingen.
Delco-Light ele&rische licht- en krachtinstallaties.

Fisher carrosserieen, Delco-Remy §tarters eri oÍlt§teking,
Harrison radiateurs, Jacox §tuurindchtingen, A. C. bougies,
New Departure kogellagers, afneembare Jaxon velgen,
Brown Life Chapin differentieel en schroeftandwielen, Hyatt
rollagers, Inland §tuurwielen, Klaxon signaal - ,pp araten.

EEN §7AGEI\T VOOR ELKE BEURS
EI\ VOOR ELK DOE,L

BUICK

Gedrukt in België door \t1or.rax,r & Co,
IGpelleSraar, 3, Brussel. r36.38,


