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ob 15.30

Velika Tombola

na letališču v Levcu

Avto za 100 din

Avto za 100 dinarjev!
To ni potegavščina, ampak živa resnica. Dobili pa ga boste lahko na veliki tomboli v
nedeljo, 5. junija na letališču v Levcu, ki jo prireja počitniška skupnost pri občinskem
sindikalnem svetu v Celju. Razen dveh avtomobilov bo še približno petdeset najvišjih
dobitkov tombol in to motorjev, spalnic, mopedov, radijskih sprejemnikov, dvokoles itd.
Vrednost vseh dobitkov skupaj pa znaša sedem milijonov dve sto tisoč dinarjev! Že po tem
sodi nedeljska tombola med največje pri nas sploh.
Priprave nanjo niso bile majhne; zahtevale so veliko naporov in veliko prizadevnih
ljudi. Na letališču v Levcu, kjer se bo v nedeljo zbralo prav gotovo več tisoč in celo več deset
tisoč ljudi, bodo nedaleč od hangarja postavljene kar tri table, na katerih bodo razobešene
izklicane številke. Tombola bo izvršena po starem načinu, to je, da bodo dobitniki že kar tam
prejeli nagrade. Le-le pa so namenjene za pet izklicanih številk v eni vrsti, nadalje za dve vrsti
in končno za tombolo. Na tem prostoru bo postavljenih tudi več paviljonov, katerih bodo
prodajali pijače in jestvine. Zraven tega bo urejenih več kolesarni in prav tako parkirni prostor
za motorna vozila, v nedeljo bodo vozili v Levec tudi avtobusi izpred celjskega kolodvora. Te
vožnje se bodo začele že ob dveh in bodo trajale do štirih. Povratne pa se bodo začele ob
šestih in bodo trajale do osmih zvečer. Avtobusi bodo imeli še postanek na Ljubljanski cesti
pri odcepu ceste proti Liscam.
Pohitite z nakupom kart, ki jih dobite po sto dinarjev. Čisti dobiček tombole je
namenjen za izboljšanje pogojev letnega oddiha delovnih kolektivov. Začetek tombole ob pol
štirih popoldne.

Članek je bil objavljen v Celjskem tedniku
tretjega junija leta 1960, številka 22.

