
VACUUMOIL COMPANYN

JÄLLEENMYYJILLE

Suojaa, täydellisesti
Kestää kauemmin
Pienempi öljynkulutus
Mitätön karstanmuodostus
Helpompi käynnistys
Ei muodosta tahmaa

VACUUM OIL COMPANY on ja on aina ollut öljyteollisuuden kehi-
tyksen etunenässä. Vuosittain on Gargoyle Mobiloil-öljyn laatua
parannettu nopeasti kehittyneen autoteollisuuden vaatimusten mu-
kaisesti. Koskaan ei ole säästetty varoja eikä vaivoja. Mutta niinpä
Gargoyle Mobiloil on tälläkin hetkellä täydellisin autoöljy — vain
sillä on kaikki ylläluetellut edut!

Tähän saakka olemme toimittaneet astiatavarana Gargoyle Mobil-
oil-öljyä jälleenmyyjille koko- ja puoliastioissa öljypumppuineen.
Jotta jälleenmyyjät mahdollisimman vähäisellä rahansijoituksella
voisivat pitää varastossaan useampia merkkejä ja siten olisivat
aina valmiina antamaan autoilijoille juuriniitä merkkejä, joita nämä
Gargoyle-taulukon suositusten mukaisesti vaativat, olemme päät-
täneet ryhtyä toimittamaan — (käännä)
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GARGOYLE MOBILOIL- öljyä
myös pienissä astioissa — liki*
main kokoastioiden litrahintaan

Tämä järjestely on arvokas
apukeino myyntinne ja
ansionne lisäämiseksi!

Hinnat:
Tärkeimpien Gargoyle Mobiloil-merkkien litrahinnat metallisissa 1/1-,
1/2- ja 15 gallonan astioissa ovat seuraavat:

Jälleenmyyjien Vähittäis-
sisäänostohinnat hinnat

1/1 1/2 15 gall.

Tämä uusi järjestely tuottaa Teille erinomaisia etuja.
Kun tällaisen 15 gallonan pikkuastian saatte likimain
samaan litrahintaankuin 1/1-astian, seuraa siitä, että

O
Teidän ei tarvitse panna paljoakaan rahaa
kiinni öljyvarastoonne ja kuitenkin voitte
myydä likimain yhtä suurella voitolla
kuin kokoastioista.

Gargoyle Mobiloil A, Arctic, AF,BB jaB 11: 50 12:— 12:40 15: —

Gargoyle Mobiloil DM 13:50 14:— 14:40 18: —

Gargoyle Mobiloil D 15: — 15: 50 15: 90 20: —

Kuten huomaatte, maksaa litra öljyä 15 gallonan astiassa saman kuin
koko astiassa -(- 90 penniä. 15 gallonan astia sisältää 56 1/2 litraa. Kun
palautatte meille astian (rahtivapaasti Helsinkiin), hyvitämme 90 pen-
niä litralta, siis kaikkiaan 56 I j2 X9O penniä cli Smk. 50: 85. Näin ollen
saatte takaisin maksamanne lisähinnan, joten itse asiassa saatte öljyn
jotakuinkin kokoastian litrahintaan.

O
Samalla voitte helpommin pitää varastossanne

useampia Gargoyle Mobiloil-
merkkejä ja siten paremmin palvella asiak-
kaitanne.

Käyttäkää tilaisuutta hyväksenne!

Mutta uudella öljypakkauksella on muitakin etuja:

©Tällainen mukava 15 gallonan astia ei vaadi
paljon tilaa, joten se on helppo varas-
toida.

Ensimmäiset ostamanne astiat varustamme

öljyhanalla, joten öljyn laskeminen
käy helposti eikä öljypumppuja tarvita.

Kun Te nyt, tämän uuden järjestelymme ansiosta, saatte Gargoyle
Mobiloil-öljystä täyden voiton, älkää antako tilaisuuden mennä
hukkaan! Tilatkaa mahdollisimman pian hyvä varasto kysytyimpiä
Gargoyle Mobiloil-merkkejä ja täydentäkää jatkuvasti sitä niin, ettei
Teidän tarvitse antaa autoilijoiden öljytiedusteluihin kieltäviä vas-

tauksia.

Voimakas ilmoittelumme avuksenne!
Gargoyle Mobiloil menisikaupaksi jo yksistään laatunsa painolla. Mutta
terveiden liikeperiaatteiden mukaisesti tietenkin tulemme tänäkin
vuonna julkaisemaanrunsaasti tehokkaita ilmoituksia,
joista tällä aukeamalla on näyte. Tämä sekä muu mainontamme koituu
siis Teidänkin hyväksenne. Kaikki on järjestetty valmiiksi — muista-
kaa siis Tekin puolestanne olla valmiina, kun Teiltä kysytään Gar-

goyle Mobiloil-öljyä.

6*edun öljy!

YHTÄ VANHAA
kuin ensimmäinen auto —

sillä jov. 1877 Vacuum Oil Companyn insinöö-
rit hankkivat öljyn George B. Seldenin ensim-
mäiseen automobiiliin . .

.

Gargoyle

Tämä tulee ole-
maan keskei-
simpänä aja-
tuksena uudes-
sa voimakkaas-
sa mainoshyök-
käyksessäm-
me, josta ohes-
sa näette tyy-
pillisen ilmoi-
tuksen.

YHTÄ UUTTA
kuin viimeisin malli —

sillä Vacuum Oil Companyn valmistusmene-
telmät ovat kehittyneet yhtärintaa autoteolli-
suuden kanssa.
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Miten
IS gallonan
astioita
käsitellään
Asettakaa astia pystyasen-
toon.

Murtakaa suurempi sinetti
ja kiertäkää tulppa auki.

Irroittakaa tulppaan astian
sisäpuolellekiinnitetty hana.

Kiertäkää suurempi tulppa
jälleen kiinni ja murtakaa
pienemmän tulpan sinetti.
Poistakaa
ja kiertäkää hana astiaan
sen tilalle.

Öljyä astiasta laskiessanne
avatkaa suurempaa tulppaa
2 x /2—3 kierrosta, jotta öljy
juoksisi helpommin.

HUOM! Säilyttäkää tulpat!
— Tyhjiä astioita palaut-
taessanne katsokaa, että
molemmat tulpat seuraavat
mukana!

Nostakaa astia pystyyn. Mur-
takaa suurempi sinetti ja kier-
täkää tulppa auki. Tulppaan
astian sisäpuolelle on kiinni-

tetty öljyhana.
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öljyhana kierrettynä pienemmän
tulpan tilalle. Suurempaa tulppaa
on avattava 2 1/2—3 kierrosta,
jolloin öljy juoksee helpommin


