
HUOMAUTUKSIA OSTETTAESSA

Gargoyle Mobiloil-öljyjä.

Varokaa jäljittelyjä!

Tarkastakaa aina huolellisesti, että pakkauksessa on
rekisteröimämme tavaramerkki, punainen

„CARGOYLE",
allaolevan kuvan mukaan, sekä oikea laatumerkintä
(»A», »BB», »B» /. n. e.). Tarkastakaa myös, että
sinetit kannujen suissa ovat ehjät.

öljyillä, joita kenties on kaupan, mutta joissa ei ole
tätä tavaramerkkiä, ei ole mitään tekemistä Vacuum
Öljy-yhtiöiden valmisteitten kanssa, vaikkapa niissä
olisi joku alkuaan meidän käytäntöön ottamistamme
merkeistä, kuten Vacuum, Mobiloil, Arctic, »__»,

»BB», »B», »E», »C», »CC».
Älkää pyytäkö ainoastaan esim. »A»-öljyä, sillä

silloin voitte saada huonoa jäljitettyä öljyä. Kysy-
kää sentähden aina Gargoyle Mobiloil Arctic,
Gargoyle Mobiloil »E», Gargoyle Mobiloil »A»,
Gargoyle Mobiloil »B», Gargoyle Mobiloil »BB»
j. n, e. sekä katsokaa tarkoin, että todella saatte pyy-
tämäänne öljyä.

Mobiloil
käytettynä »Gargoyletaulukkomme» mukaisesti, antaa
suurimman

käyttövarmuuden ja taloudellisuuden
sekä on aina samaa laatua ja on saatavana kaikkialla.
Kääntykää lähimmän jälleenmyyjän puoleen ja pyy-
täkää

»GARGOYLE MOBILOIL»-öljyä.
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Mobiloil
Ensiksi lentoteitse New Yorkista Pariisiin ilman alas-
laskeutumisia välillä. — Eversti Lindbergh voiteli
koneensa Gargoyle Mobiloil-öljyllä käänteentekevällä
lentomatkallaan New Yorkista Pariisiin. — Viime
vuoden joulukuun loppuun mennessä oli eversti Lind-
bergh lentänyt kaiken kaikkiaan 35.000 engl. penin-
kulmaa ja koko tämän ajan käyttänyt yksinomaan
Gargoyle Mobiloil-öljyä. (Moottori on sama kuin Atlan-
nin matkalla.)

Ensiksi maailman ympäri. — Amerikkalaiset sotilas-
lentäjät voitelivat koneensa Gargoyle Mobiloil-öljyllä
lentomatkallaan maailman ympäri 1924.

Ensiksi Saharan läpi. — Citroen-karavaani käytti
Gargoyle Mobiloil-öljyä matkallaan Saharan erämaan
halki moottoriajoneuvojen suoriutuessa voitokkaasti
Afrikan päiväntasaaja-seudun petollisesta hiekasta ja
polttavasta kuumuudesta.

Ensiksi halki Yhdysvaltojen 24 tunnissa. —• Luutnantti
Maughan voiteli lentokoneensa Gargoyle Mobiloil-
öljyllä kuuluisalla 24-tunnin matkallaan itärannikolta
1änsirannikolle.

Ensiksi kilpailuissa Dole-palkinnosta matkalla Oak-
land, Kal. — Hawaiji. Art Goebel, kilpailun voittaja
»Woolaroc»-tasolla, käytti Gargoyle Mobiloil »B»-öljyä.

Ensiksi Pohjoisnavalle. — Komentaja Byrd voiteli
koneensa Gargoyle Mobiloil-öljyllä lentäessään Poh-
joisnavalle ennen Amundsenia.

öljyä ennätyslennollaan San Pranciskosta Hawaijiin.

Käytättekö Te Gargoyle Mobiloil-öljyä autoonne, moottoripyöräänne, traktoriinne ja venemoottorihme?

Kuuluisia käänteentekeviä tapauksia, joissa Gargoyle Mobiloil-öljy on näytellyt huomattavaa osaa.

VACUUM OIL COMPANY, HELSINKI


