
Qiv (Sder tid att läsa detta/



VII torde väl någon gång dryftat frågan om att
skaffa Eder ett eget fordon. Ett fordon, som

till rätta, då han en gång vant sig därvid. Den är

honom lika nödvändig som elektrisk belysning och
telefon.efter dagens id skulle förflytta Eder från stadens

buller till stillheten på landet eller vilket, som en

snabb och villig tjänare, skulle föra Eder från en
plats till en annan, sålunda sparande Eder den tid Ni
onödigt slösa genom att vara beroende av tåg, spår-
vägar o. s. v.

Ni säger: Det kostar mycket. — Ingalunda. Mera
kostar en chaufför och reparation av dåliga eller gamla
automobiler. Men varför köpa en gammal eller annars
dålig automobil, vilken ej ens den bästa montör
kan få i tillförlitligt skick. Köp en ny och garanterat
duglig vagn, vars fördelar Ni själv förstår. Då undgår
Ni helt och hållet reparationskostnader och för flere
år framåt reparationskostnader även vad ringarna be-

träffar. Chaufför behöver Ni alls icke, ty ni kan på
två veckor lära Er själv att köra. Ni hava således

endast att betala automobilen samt bränslet, som i

medeltal förbrukas för 40 p:i per km. Bättre kan Ni
icke placera Edra pengar än på inköp av en god au-

tomobil, som är Eder till nytta och nöje varje stund.

Om Ni skulle veta vilken behaglig känsla dett är

att begiva sig från sitt arbete med sin egen automo-
bil, utan att behöva bry sig om tågens eller omnibus-

sarnas avgångstider! Endast genom att köra en egen
automobil kan Ni fullt ut njuta av sommarnaturens
fägring. Ni kan stanna var som helst, begiva Er i
väg och återvända, köra fort eller långsamt, alldeles
hur Ni själv behagar. I Amerika har var sjätte person
en egen automobil, utan vilken han icke kan komma



DEN billigaste automobilen lönn det sig icke att
köpa, lika litet som det lönar sig att köpa en

kostym förfärdigat av sämsta tyg, det billigaste uret,
dåliga kängor o. s. v. Må vi påminna oss mannen,
som då en köpman erbjöd honom sin billigaste vara,
yttrade: "Jag är icke så rik, att det skulle löna sig
för mig att köpa så billig vara och av så kort var-
aktighet." Likaledes som man skall undvika att köpa
en billig automobil, skall man också undvika att köpa
en alltför dyr vagn, då de på grund av liten åtgång
tillverkas under mycket ofördelaktiga förhållanden.
För en fabrik, vars dagstillverkning uppgår till c:a 25
st. bär det sig icke att anskaffa sådana specialma-
skiner och anordningar som en fabrik, som tillverkar
800 automobiler om dagen. I brist på specialma-
skiner måste de erforderliga delarna beställas från
annat håll och så göra även många små automobil-
fabrikanter. På detta sätt komma på samma automo-
bildel många fabriker att förtjäna, då densamma
förrän vagnen är färdig kommer att gå genom ända
till tre olika fakriker. Då de skilda delarna äro till-
verkade av olika fabriker, kunna de naturlitgvis icke
någonsin foga sig så precis till varandra som om de-
larna vore gjorda av samma fabrikant. En stor au-
tomobilfabrik, som själv tillverkar allt från karosseriet

till den minsta muttern kan onekligen, då densamma
dessutom vid inköp av råämnen i större partier får
dessa till fördelaktigt pris, erbjuda bättre precisions-
arbete till billigare pris än vad små fabriker kunna
göra.

Det finnes endast tvenne fabriker i världen, vilka
med undantag av ringar och elektriska anordningar
tillverka sina automobiler helt och hållet inom egna
anläggningar. Den ena tillverkar s. k. billiga vagnar.
Enligt samma arbetsmetod tillverkar den andra fab-
riken STUDEBAKER sina förstklassiga vagnar. Mer
än en miljon Studebaker vagnar äro för närvarande i
bruk över hela världen, bland dem även sådana med
vilka körts 460,000 km. och det oaktat ännu äro i
körbart skick. Bland kvalitetsautomobilfabriker är
Studebaker den största självständiga fabriken i världen
och förmår därför till så lågt pris erbjuda den bästa
vagnen. Värdet av nämnda fabriks maskiner och
fabriksbyggnader uppgår i finska mark till c:a 2 mil-
jarder. Hemligheten med att Studebaker automo-
bilerna blivit så omtyckta, består i det till ytterlighet
utvecklade precisionsarbete och det vetenskapliga till-
verkningssätt, vilka fabriken med stöd av sina oer-
hörda resurser och mångåriga erfarenheter kunnat
skapa.



finnes några fabriker, vilka förse sina vagnar med
tävlingsmaskiner av kort varaktighet och genom

dem uppnådda specialresultat försöka giva allmän-
heten en god uppfattning om sina automobiler. Men
på detta sätt hava de till förmån för automobilens

snabbhet offrat vagnens hållbarhet, ekonomi och goda
köregenskaper, å vilka just huvudvikten bör läggas,
då vagnen är avsedd för dagligt bruk. Studebaker
vilseleder icke köparna. Dess vagnar äro hållbara,
ekonomiska och i avseende å köregenskaperna så-

dana, som endast nutidens ingenjörskonst kunnat
skapa.

Om denna vagns enastående egenskaper kan Ni
själv övertyga Eder genom att vända Eder antingen
till Korpivaara & Halla O.Y. eller till firmans repre-
sentanter. Ni kan dä närmare studera, pröva och
provköra vagnen och säkerligen skall också Edert
omdöme giva Studebaker den rangplats, som den på
grund av 75 års erfarenhet och till många miljarder
uppgående kapital har uppnått.
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