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Kupiec, który chce towar swój sprzedać, nie
może ograniczać się do jego zgromadzenia
i biernego oczekiwania na kupujących. Musi
wykazać on dużą ruchliwość, aby dać poznać
swój towar jak najszerszym warstwom publicz
ności, wykazać jego zalety, aby w ten sposób
ściągnąć kupujących do swego sklepu czy ma
gazynu. Taka jest geneza reklamy, która stała
się dzisiaj specjalnym fachem, bez mała, gałę
zią wiedzy. Pracują w tej dziedzinie psycholo
gowie, artyści i naukowi organizatorzy.
W ten sposób z jednej strony urozmaicono
bardzo skalę środków, jakiemi posługuje się re
klama, z drugiej jednak strony podniesiono
wymagania publiczności, która staje się wybredniejsza i bardziej czujna na zasadzki rekla
mowe. Z wzajemnego wpływu na siebie ludzi
organizujących reklamę i tych, dla których ona
jest przeznaczona t. j . publiczności, wytworzyły
się rozmaite typy reklamy, charakterystyczne
dla środowisk, w których powstały. W ten spo
sób odróżnić można reklamę amerykańską od
niemieckiej, angielską od francuskiej. W Polsce
nie możemy jeszcze mówić o wytworzeniu się
jakiegokolwiek specjalnego typu reklamy. Sta
wiamy na tem polu pierwsze kroki. Ani kupcy
nie odczuwają jeszcze tak silnie potrzeby re
klamy, ani też nie mamy wielu wyspecjalizowa
nych artystów, czy organizatorów w tej dziedzi
nie. Tembardziej uważamy za wskazane zano
tować odosobnione na razie fakty dodatnie
w tym kierunku i przedstawić usiłowania dosto
sowania się do wymagań nowoczesnej reklamy.
Nie będziemy tu wchodzili w tajniki i arkana
samej reklamy jako takiej, od tego istnieje
już bowiem bogata literatura fachowa. Chcemy
jedynie zilustrować pewne jej kierunki na ży
wym przykładzie.
Dużą ruchliwość i różnorodność w dziale
propogandy i reklamy wykazuje Krakowska
Gazownia Miejska.

R E K L A M I E .
Samo urządzenie sklepu
na wzorowe prowadzenie
zwracającego uwagę na
wszelkich swych poczynań

Gazowni wskazuje
przedsiębiorstwa,
zewnętrzną formę
handlowych.

Dotychczasowy system bezplanowego łado
wania towaru ujęto tu w ramy architektonicz
nego wnętrza, dostawanego do charakteru
przedsiębiorstwa. Jest to jeden z pierwszych
przykładów umiejętnego godzenia estetyki
z handlem. Wszystko jest tu należycie przemy
ślane. Strona dekoracyjna odpowiada celowo
ści reklamowanego towaru, który w pewnych
wypadkach przedstawiono w specjalnie urzą
dzonych fragmentach wnętrz. Widzimy więc
łazienkę z wszystkiemi przyborami, oświetloną
stale w nocy, tak, że zawsze budzić musi zain
teresowanie przechodniów. W tym wypadku
cel reklamy doskonale osiągnięty.
W reklamie graficznej, a więc w afiszach
i wszelkiego rodzaju drukach widać również po
ważne wysiłki artystyczne i reklamowe, w zna
czeniu propagandowem. Głośne hasło »Gaz to
czystość i oszczędność« stale obija się o uszy
mieszkańców, prawdopodobnie ze skutkiem dla
przedsiębiorstwa dodatnim, gdyż sposób gło
szenia tych zalet podano w formie zmuszającej
do zastanowienia się nad znaczeniem gazu i jego
wartością. Gazownia Krakowska nie pomija
żadnej okazji reklamowania swego produktu
i urządzeń gazowych. Jest to zasada słuszna
i dawno przyjęta w przemyśle i handlu. Wy
zyskuje każdą okoliczność nadająca się do
propagandy gazu.
Na jednym z balów powszechną zwracała
uwagę maska, jako reklama żywa, skompo
nowana w formie płomienia ze świetlnym na
pisem, reklamującym zalety g-azu. Szereg
przykładów z działu reklamy i urządzeń Kra
kowskiej Gazowni przedstawiają załączone
ilustracje.
p ^

Wnętrze sklepu Gazowni Miejskiej w Krakowie.

Zapewne niewielu tylko zdaje sobie sprawę
z tego, jak znaczne ułatwienie pracy, ile wygody
i czystości a zarazem oszczędności czasu, zdro
wia i pieniędzy ukrytych jest w gazie, jako pali
wie, zwłaszcza przy użyciu go do gotowania,
do przyrządzania kąpieli i prasowania. Gdyby
te zalety i korzyści powszechnie i należycie
były zrozumiane w naszem społeczeństwie, to
z pewnością nie byłoby jednej kuchni, ani miesz
kania, w którychby nie wykorzystano dobro
dziejstwa gazu. W krajach wysoce kultural
nych, Anglji, Belgji, czy wreszcie Niemiec,
gdzie zmysł praktyczności bardzo jest rozwi
nięty, nie można sobie wyobrazić nietylko go
spodarstwa domowego, lecz również restaura
cji lub cukierni, w którychby nie używano gazu
tak powszechnie, jak u nas używa się wodo
ciągu. Ściśle przeprowadzone doświadczenia
ostatnich lat wykazały, że przy zastosowaniu
•i

najnowszych wszelkiego rodzaju i typu kuche
nek gazowych i aparatów, gotowanie gazem
wypada o wiele taniej, niż węglem. Gotowanie
odbywa się w niezwykłej czystości a więc bez
swędu, sadzy i pyłu węglowego, ponadto kil
kakrotnie szybciej niż na węglu, nie wymienia
jąc już całego szeregu jeszcze innych korzyści,
które przytem wynikają.
Czyż wobec tego nie warto zasięgnąć oso
biście czy też telefonicznie bliższych informacji
i zażądać bezpłatnych kosztorysów w Krakow
skiej Gazowni Miejskiej (ul. Gazowa 16, tel. 16
i 72), oraz zwiedzić bogatą wystawę wszelkiego
rodzaju kuchenek, aparatów kąpielowych, pie
ców do ogrzewania lokali i wielu innych naj
nowszych wynalazków z zakresu gazownictwa
w sklepie Krakowskiej Gazowni Miejskiej (na
Placu Szczepańskim 1. 1, telef. 345).

Stół i krzesło w sklepie Gazowni Miejskiej w Krakowie.

Wnętrze sklepu Gazowni Miejskiej w Krakowie.

Fragment łazienki w sklepie Gazowni Miejskiej w Krakowie.

Gaz — to oszczędność!
Tylko ten kto nieuważnie gotuje
może narzekać, że gaz jest drogi.
Do
Szanownej Dyrekcji Gazowni

Miejskiej
w Krakowie.

Miło mi donieść, że z ustawionej u mnie kuchni kom
binowanej jestem nadzwyczaj zadowolona pod każdym
wzglądem. — Gaz stanowi nieocenioną oszczędność czasu,
wygodę, szybkość, ogromne ułatwienie w utrzymaniu czy
stości w kuchni. — Co zaś do porównania kosztów opału
węglem i gazem, to jedynie ten co źle i nieuważnie gotuje
może narzekać, że drogo płaci, tylko trochę uwagi daje
dużą oszczędność. — Rondel »Prodige« jest bardzo wy
godny do pieczenia i zapiekania różnych rzeczy, przy minimalnem zużyciu gazu. — Przy każdej sposobności w gronie
znajomych wychwalam wygodę urządzenia gazowego i za
chęcam do gotowania na gazie.
A.

Kraków, dnia 17 września 1926.

Pruszyńska

(m.

p.)

Al. Krasińskiego 17, II p.

Najlepszy dowód uznania dla gazu:
oprócz używanej kuchenki, zamówienie
pieca gazowego do łazienki.
P. T. Dyrekcja
Krakowskiej Gazowni Miejskiej!
Z przyjemnością wyrażam Szanownej Dyrekcji zupełne
zadowolenie z dostarczonej kuchenki gazowej, jak również
skonstatowałam oszczędność i nieporównaną czystość przy
jej używaniu. — W tych dniach zamówię piec gazowy do
łazienki, co będzie najlepszym dowodem mego uznania
dla gazu.
S. Weignerowa (m. p.)
Kraków, dnia 6 września 1926.

Ri-klania żywa.
Maska halowa na „Reducie Pr.

Żadnych

uchybień

nie

Siemiradzkiego 9.

spostrzeżono!
P. T. Krakowska Gazownia Miejska!

Szanownej Dyrekcji donoszę, że z dostarczonej dla mej kawiarni .kuchni gazowej
jestem w zupełności zadowolony. Kuchnie te funkcjonują należycie i do tej pory
żadnych uchybień nie spostrzeżono.
2 poważaniem
Kraków, dnia 20 października 1924.

Karol Wotkoiuski

— Kawiarnia „Esplanada".

Do Szanownej Dyrekcji
Krakowskiej Gazowni Miejskiej!
W odpowiedzi na łaskawe zapyta
nie co do dostarczonej kuchni 4-płom.
z piekarniakiem donoszę uprzejmie, że
jestem w zupełności z niej zadowo
lony i stale jej używamy po zupełnem
zaniechaniu gotozuania na węglu. Czy
stość, oszczędność pracy i materjału
opałowego i wygoda zalecają ją pod
każdym względem i stawiają bez po
równania wyżej nad kuchnię opalaną
węglem lub drzewem.
Z Wysokiem poważaniem
Dr. O. Bujwid (m. p.), em. prof. Hig-jeny U. J.

W interesie zułasnej kieszeni należy gotować gazem !
P. T. Dyrekcja Krakowskiej Gazowni Miejskiej!
Donoszę z przyjemnością, iż z zainstalowanej kuchenki gazowej jestem bardzo
zadowoloną — takowa jest nietylko nadzwyczaj higjeniczną, łatwą w użyciu, wygodną,
gotuje nadzwyczaj szybko, temsamem zaoszczędza wiele czasu. Nadto zaoszczędza ona
w stosunku do węgla wiele pieniędzy, niemniej wiele kłopotu z noszeniem węgla,
grymasami sług, oraz przechowywaniem węgla w pace kuchennej, temsamem zaśmie
caniem kuchni, tak, że każda gospodyni, w interesie nietylko własnej kieszeni, ale
nadto czystości, szybkości, higjeny i wygody winna gotować tylko na kuchni gazowej.
A n n a

Stahrowa (m. p.)
ul. św. Sebastjana L. 17.

Kraków, dnia 27 sierpnia 1927.

Kuchnia gazowa nie zna dymu, rozdmu
chiwania ognia, ani zasmolonych garnków!
Do Krakowskiej

Gazowni

Miejskiej!

Odkąd mam kuchenkę gazową, dostarczoną mi przez WPanów, wiem co to jest
czystość i wygoda w kuchni, a koszmarem prawdziwym wydają mi się dawne przy
gotowywania drzewa i węgla, oraz dmuchanie pod piec godzinę przed śniadaniem, za
smolone garnki, perjodyczne dymienie z pieca, niemożliwość zagotowania kropli wody
naprędce. — Zamiast tych dawnych męczarni, mam dziś prawdziwą przyjemność, ile
kroć za przybliżeniem jednej płonącej zapałki do palnika mojej kuchenki mam natych
miast ogień większy czy mniejszy, taki jakiego potrzebuję. — A najprzyjemniejsze jest
to, że w każdej chwili dnia i nocy mogę na nią liczyć niezawodnie. Nigdy najmniej
szego kłopotu, najmniejszej niewygody. — Z całą szczerością powtarzam, że jestem
swoją kuchnią gazową zachwycona.
, .• , ,
>
i o
i
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Marja iitanistawsku (m. p.)
c

J n

Kraków, dnia 13 września 1926.

Madalińskieiro 9, III p.
Podobnych listów posiadamy setki!

