
haratkaa tämän lukemiseen aikaa!



[ LENETT E toisinaan pohtinut oman ajoneuvon
hankkimista, ajoneuvon, joka päivän työn jälkeen

siirtäisi Teidät kaupungin hälinästä maaseudun rau-

haan, tai joka nopeana, auliina palvelijana kiidättäisi
Teidät työssänne paikasta toiseen, lisäten työtehonne
moninkertaiseksi säästämällä Teille aikaa, jota tarpeet-
tomasti kulutatte ollessanne riippuvainen junista,
raitiovaunuista y. m.

Tietäisittepä, mikä ihana tunne on toimesta lähteä
omalla tottelevaisella autolla junien ja linja-autojen
kulkuvuoroista välittämättä! Vain omalla autolla ajaen

voitte täysin nauttia kesäisen luonnon kauneudesta.
Voitte pysähtyä missä hyvänsä, voitte lähteä ja palata,
kiitää tai ajaa hitaasti, aivan oman harkintanne ja mie-
lialanne mukaan. Amerikassa joka kuudennella henki-
löllä on oma autonsa, jota ilman hän, siihen tottu-

neena, ei voi olla. Se on hänelle yhtä välttämätön
kuin sähkövalo ja puhelin.

Te sanotte: se maksaa paljon. — Ei suinkaan.
Enemmän maksaa auton kuljettajan palkkaus ja huo-
nojen tai vanhojen vaunujen korjaukset. Mutta miksi
ostaisitte vanhan tai muuten huonon auton, joita ei
saa kunnollisiksi paraskaan monttööri. Ostakaa uusi
ja taatusti kelvollinen vaunu, jonka edut itsekin ym-
märrätte. Silloin säästytte kokonaan korjauslaskuista
ja rengaskuluistakin useaksi vuodeksi. Autonkuljetta-
jaa ette tarvitse, koska kahden viikon kuluessa opitte
itsekin ajamaan. Maksettavaksenne jää vain auto sekä
polttoaine, jota menee keskimäärin 40 pennin edestä
kilometriä kohti. Paremmin taas ette voi sijoittaa
rahojanne, kuin kiinnittämällä ne hyvään autoon, mikä
tuottaa Teille hyötyä ja huvia joka hetki.



HALVINTA autoa ei kannata ostaa, kuten ei
kannata ostaa huonoimmasta kankaasta valmis-

tettua pukua, halpahintaisinta kelloa, kehnoja kenkiä
j. n. e. Muistakaamme miestä, joka kauppiaan tarjo-
tessa hänelle halvinta tavaralajia, sanoi: ~En ole niin
rikas, jotta minun kannattaisi hankkia noin halpaa ja
lyhytikäistä tavaraa." Samaten kuin halpaa, on myös
vältettävä ostamasta liian kallista autoa, koska niitä
niiden pienen menekin vuoksi joudutaan valmistamaan
erittäin epäedullisissa olosuhteissa. Tehtaan, jonka
päivävalmistus on noin 25 kpl., ei kannata tuotan-
toaan varten hankkia sellaisia erikoiskoneita ja -lait-
leita, kuin 800 autoa päivässä valmistavan tehtaan.
Erikoiskoneiden puutteen vuoksi täytyy osia tilata
muualta ja näin tekevätkin monet pienet autonval-
mistajat. Täten samasta autonosasta ansaitsee moni
tehdas, koska osa ennen auton valmiiksi tulemista
joutuu kulkemaan jopa kolmessakin eri tehtaassa.
Eri tehtaan valmistamina eivät saman koneen osat
tietenkään koskaan voi liittyä toisiinsa aivan niin
tarkoin kuin jos osat olisivat saman tekijän tuotetta.
Suuri autotehdas, joka itse valmistaa kaikki, korista

pienimpään mutteriin asti, ja joka suurissa määrissä
ostaen saa raaka-aineen edullisesti, voi eittämättömästi
tarjota parempaa tarkkuustyötä ja halvemmalla hin-
nalla kuin pienet tehtaat.

Maailmassa on ainoastaan kaksi tehdasta, jotka ren-
kaita ja sähkölaitteita lukuunottamatta valmistavat au-
tonsa omin voimin. Toinen valmistaa n. s. halpoja
vaunuja. Samoja työtapoja käyttäen valmistaa toinen
tehdas STUDEBAKER, korkeanluokan vaununsa. Toista
miljoonaa Studebaker-vaunua on tällä hetkellä käytän-
nössä ympäri maailmaa, joukossa sellaisiakin, jotka
460,000 km ajettua vielä ovat ajokunnossa. Laatuauto-
tehtaista on Studebaker suurin itsenäinen autotehdas
maailmassa ja kykenee senvuoksi tarjoamaan halpaan
hintaan nähden parhaimman vaunun. Mainitun teh-
taan koneiden ja tehdasrakennusten arvo on Suomen-
markoissa noin 2 miljaardia. — Studebaker autojen
saavuttaman suosion salaisuus piilee äärimmäisilleen
kehitetyssä tarkkuustyössä ja tieteellisissä valmistus-
tavoissa, jotka tehdas suunnattomalla pääomallaan
ja vuosikymmenien kokemuksillaan on kyennyt luo-
maan.



f~\ N muutamia tehtaita, jotka rakentavat vaunui-
hinsa lyhytikäisen kilpa-ajomoottorin ja tämän

erikoistuloksilla koettavat saada yleisöön hyvän käsi-
tyksen autoistaan. Mutta tällä tavoin he nopeuden
hyväksi ovat uhranneet vaunun kestävyyden, taloudel-

lisuuden ja hyvät ajo-ominaisuudet, joille juuri tavalli-

sessa käytännössä on pantava pääpaino. Studebaker

ei johda harhaan ostajia. Sen vaunut ovat kestäviä,
taloudellisia ja ajo-ominaisuuksiltaan sellaisia kuin
vain nykyajan insinööritaito voi luoda.

Tämän vaunun ainutlaatuisista ominaisuuksista
voitte itse tulla vakuutetuksi kääntymällä joko Korpi-
vaara & Halla O/Y:n tai sen edustajien puoleen.
Voitte silloin tutkia, kokeilla ja ajaa vaunua ja var-
masti Teidänkin arvostelunne antaa Studebakerille sen

erikoisaseman, jonka se 75 vuoden kokemuksen ja
monien miljaardien markkojen pääoman avulla on

saavuttanut.
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