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Sivuliike: Linja-autoasemalla.



Goodyear
renkaat

Goodyear-rengas varmasti on maailmassa
parhain,

tämä tosiasia on tunnettu jo varhain.
Valmistuskin perustuu tarkkoihin tutkimuksiin,
löytyy kaiken kokoisina, kaikkiin kuormituk-

siin.

Goodyear-renkaan maine näyttää Suomeen-
kin jo ehtineen;

suurin myyjä Suomessa on Oy. Vald
Lehtinen.

Suosittelen Goodyearia, sitkeää ja paksua,
autoonne sen kiinnitämme ilman lisämaksua.

Goodyear kuuli, että pula kärkkyy kintereillä,
sitä hän nyt hätyyttelee Pathfindereilla.
Jos ken tahtoo hyvän renkaan halpaan hin-

taan saada,
hälle voimme Pathfinderin kestävyyden taata.

Jos on sisäkumi rikki, taikka päällys vialla,
Goodyear paikkatarpeet ovat aina ensisijalla.



Stern oi,
uoiteluöljy

Sternol, parast' on;
tiedätte kai varaston?
Lehtiseltä sitä saa —

muistiinne se painakaa! ! !

Voitelu-öljyistäkin huonoa huhutaan,
mut Sternolista yksin, vain hyvää puhutaan.
Se suoraan Englannista on Suomeen tuotettu,
sellaista hyvää ja halpaa oli kauan vuotettu.

Ei välikädet siitä saa mitään hyötyä,
sen saamme siksi juuri niin halpaan myötyä.
Jos Sternolia aina edelleen ostatte,
säästätte, sekä omaa kuntoa nostatte.

Ken aina Sternolilla autonsa voitelee,
jo vuoden päästä suuria summia hoitelee.
Kukapa tähän aikaan ei rahaa säästäisi;
vain tuhlari pois markat käsistään päästäisi.

Uald. Eettinen Oy.
kuluttajain palvelijana

Ken ei ois, joistain asioista selvillä,
ei vaipua sais toivottomaan huoleen,
mut tulla saisi nopeaan kuin siivillä
tään Toiminimen Lehtinen Oy:n puoleen.



Auliisti meillä opetusta annetaan
ja toimitamme pian asianne:
ja Auto-osan kiinnitämme minkä vaan,
korjaamme myöskin viat autossanne.

Jos ootte meidän liiketuttu vanhastaan,
tai vaikka vieras oisittekin meille,
niin tulkaa meille, asianne reilataan,
ne nopeasti järjestämme Teille.

Uald. Eebtinen Oy:n
JTutotaruike Kioski
£inja-Jfutoasemalla.

Myöskin Linja-Autoasemalle Kioskin
me palvelukseksenne järjestimme,
voi pikkutarve unohtua useinkin
ja ensiavun tarpeen ymmärsimme.

Öin, päivin Teitä haluamme palvella,
me emme koskaan vaivojamme säästä
ja avullamme, kesällä ja talvella,
monesta voitte pälkähästä päästä.

Yleensä Teille toimitamme kaiken sen
mi suinkin kuulua voi Auto-alaan;
ja sitä toivoo Toiminimi Lehtinen,
että ei mentäis meren taakse kalaan.
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