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Porissa,

aakirIOitus.
kirioitus.
Pöö
Tämä vuasi
vuosi anon :mle-aksk'imu
merilokiwosi
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Tämä
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=M1‘1es-La1u11um.
historiassa
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hinnä-siitä;
siritäsyystä,
syystä,että:
ettäae
sean
onsyan—
syn"
hfifntnaätynyt tänä
tänä vuonna.
vuonna SfiikeaiSilksu- oanlkin
unlkin
{ya-Vt
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ihank'astelulla
y1hty-man
yih-tyiiitän
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paikaltaa
' rakennetta V-aflitiioxlll'ilszyh
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pawssej-a,, tjsoiidzentioiden .aiizk-a»
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voi. saada
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käyttävien
111111111111tomminta
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an,itozinm'iznfta
Elia-th:n
maa käyttävien
kuitenkin *hcel'praet-i
helposti 'tguikaihd'w
tukehdwtettu
tet'tu
kuitenkin
eekä :jahtazjian
johtajan :tarrrmiolkikaafi
tammoklkxaviden
moi,idten ttai.»seek-ä
menpiteiden
että
yhteisen
mielipiimielliqpiw
'ylieizeea'i!
msenipdltaeidfen että:
teen maagiaienzn
meagomnm
a1vu11111a ' Mines-—
Milesiln' arviullita'.
teen
Laulun
isi—ari- lsittafltau'ctelšlinfen asema on—
Lamina fta'lioswdleltlriUen
källli
vanlklka, että
sim'tlait'ifoVauarara ei:
että maatilat/”alana
kätki» vanlklkra,
olle
Kuttn—
tunneta. Kultt—
riutdaelcsifä tunneta.
ieilk'ä indeksiäalte »eilkä
tuumiellämästä
;m-a'imsiltutalkwo'an ennen
-t1uiuar-ifeléäum;älsuträ maintttalklocon
muita
voimakas
lkfuzaraalanalmhaararsw
mutta voimakas ﬂcmnoﬂauﬂmhamasw

tus.
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Laulettavia
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Laulettav
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An.
An.Tehty
Tehtyhousut
lhmmuft*ja!'ja:niihin
11111111111

ioen
Humeloioen
Humala
lldilggtg .
sillalle"
silla

tarpeet
tarpeet

mmm
.
tao .šj'tsakaa
sukkaa magiaa,
villapai ä,

Humalainen sillalta,
sillalla,
Humalaj-oue—n
nä.—tin tytön
tytön rinnalla,
rinne-lla,
,
nä.-tin
vietin minä,
minä iltoga
iltoja monia,
monia,
Vietin
tyttö. loli
oli kovm
(lievin komia.
komia.
jaja tyttö

jos
josion
onlähkaa
lankaasekä.
seikäaikaa.-:.;—
aikaa. "

käärii";—
Yhdessä iltoja
iltoja istuttiin,
istuttiin,
Yhdessä
in,
öisiä ääniä
ääniä kuunnelti
kuunneltiin,
öisiä
soivatko meill—e
meille ne
ne onnea,
onnea,
soivatko

maa” on
—-—-'
-- Pakana-tilaa
Pukuneulonwss'
on:kiire
kiire.su—
sujälkeen
Vapaita
'hina,
hina, Vapun jälkeen poiketa
poiketa
vai
voi 'mitailla;
111117011111

vaiko mustia
mustia murheita.
murheita,.
vai-ko
muu-u-

omasi olan
>olen ainiaan.
ainiaan.
omasi

sela
V.
Kuusela
V. Kuu

...—mmu—

Kaste, jo.
jo maahan
maahan lankesi,
lankesi,
K-a-s-ta
;kostuivat sil-mät
silmät mlm
mun tyttöni.
tyttöni.
kaatuivat
Päänsä hän
hän pain-oi
painoi mun
mun povellein,
povellein,
Päänaä.
lempensä armi-aan
varmaan antaen.
antaen.
lempansä

....E'blkOJO
-—'Etko Jo saaliista
sodasta tunne
tunne sikaa?
sikaa?
niinkuin
,
Baarissa
off
Sillä,
Sillä on'- saarissa, niinkuin sulla
sulla siesielussas,
lussas, Vikaa.
vikaa.

Ilmoittakaa
ilmoittakaa
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ASA—radiolla
ASA-radiolla
kuulee

Ukkopelrictiillqkaa
ähiaiudaettu
lan; hoidettu
Uéllkio!pbdziztidikikaa on

hienovaraisesti.
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diplomaatit
sevat
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:orvaft lkcem'
He ovat
ihieftlklellniäl. He
oikeella 11121110611151.
konserttieräistä
avo-nimesä
taneet
tone-set :amaimeati eräästä ; Dassler-tti»tizllau'suuksiste,
:suenxslala—
1kun eensae—
mutta: kun
ftišfliarizeusulkis:tata, mutta

Juotavia säveliä:
Juotavia
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Hei rullaclf;

' ' tilonäflklädnen
:h-ailqmmut
orn— halunnut
yleisö 10111.
tiiaaäfllkläiirnzen yleisö
ikwwlilla
jäätiköi—
(konserttia.-11 ;jäillk'eia
:jiortaikafn (konsenttien
é 'wualdja jotakin
kuljet,
pal-kusi kuljet,
jois polkusi
sistä
tänkeietä
dipllomaattintewvutmiesnä. jos
at— Murheisna
Murheisna miesnä.
attinaam
diploma
tä
.t'älrlkeie
s'išatä!
taa:
aattavi tuo:
m'i auttavi
tiedän, m’i
telmista,
ma tiedän,
konstin ma
thireaabumiteiees'tli konstin
he Mmetunteisesti
ovat he—
lt-elluissta, ovat
suljet,
silmäsi suljet,
siwumtaneet
kuol-assa silmäsi
scanla— ennenkuin
ennenkuin kuolo'ssa
kysymykset samo—
raivauttaa eet lkyrsymylktset
ma'léla,
niistä
istuppa piiriin ja laula ja juo.
muista mitat-ä
he muista
etteivät Ihe
matlla, etteivät
mitään.
rull-aa . . . . .
tänä
Hei
Hai rullaa
:Miizess—L-ani'ltw tänä
!K'uun Miles—Laulun
miitään. .Kfun
päivänä
suuntaami—
arylhit-yrnrwt suurisuunon ryhtynyt
päivänä on
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*ftrmslkfirnl olisi
jotka 1t-u1s1kvi1n1
laps-alla paita,
kuin lapsella
Vaipan», joka
lyhyt kuin
wastaan Vepun,
on lyhyt
E10 on
saapumwﬂka-an
tl” muuta
saa.
sanoa saa.
fleazupumikiiimma 11—
an sanoa
siitä en
:kai siitä
saaapiuiniuztlkaearn lklaupulnlkiimme
muuta kai
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toi—— Laulusta
laita;
karsina laita.,
: nnaklkaltoton-ta |toistäzträ ennakkolwulo-tonta
suruilles? karsina
man. tältä
La,-alasta suruilles'
menxpridlettä,
pun—f veljet,
maa, .. _ .
allehltsemzmuepuna
ri'emujan maa.”
pyytääJlehlbemme
meill' riemujen
tässä meill'
on tässä
maapeiidettä,pyytää
veljet, on
lestaanjoka.
yleisöä,joka
sitäyleisöä,
torn'nuiutellza-sitä;
rullaa. .. .. .
Hei
Hei rullaa
lesta-aan.lon-nriltetllasaa
täs—
.sulkannsatäsM—ifezaLauvlummukan-a
sallia-Mites-Laulun
saasolle
sä'
H
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Skievläänjuhliessa.
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Rinnallani tyttö
tyttö mun
mun lepäsi,
lepäsi,
Rinnallani
i,
akuumem' ituasta
asta muni-.f'yeren
mm;-.- vereni,
ikuumeniljiitu
n:
vamnasti "š,-ai
sai minut
minut vannomaa
vannomaan:
vamaasti
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neljännesvuotta,
Vai-n neljännesvuotta,
kestää, vain
Kjevattä kestä-ä,
Kevättä
riemuitsevain.
jowkkohon riemuitsevain.
siis jowkkohon
riennäsiis
riennä
ssuotta,
;sa suotta,
lie-ne- Isa
nuori etat liene
Ystävä, nuori
Ystävä,
ain!
laulela
ja
anna
kätesi anna ja laulele ain!
kätesi
rull-aa . . .
Hei rull-aa...
Hei

"

kUU lee

hyvun
PORIN
PORI N
R'AÄD
0
R'AD IIO

Kodaa''
Koriaa
vierasmerkkisiö
vierasmerkkisiö
vastaanottimia
vastaanottimia

LAULUKIN KORTILLE?

Wévﬁ/z’anz‘eifa.

”Kevät keikkuen tulevi.” Toit—

Hei pääsimmepä taas
vappuun.

Luontokin jo herää.

takai sen näkee nyt jo 'ihan

Tervet ul ua

joka paikasta. .;Jroia' vaan sil—

mäil-enirne ympärillemme, niin
näemme, miten jokaisella on
kevättä,-' rinnassa; Ja naiset: he—

Kissatkin kulkevat
perä. perää.

Neitoset heittävät

tolstekln

hän”; ovat suorastaan kev'aän
Silla muuta en us—
kalla sanoa
Mutta mennäkseni historiaa ”£,
rupesi
kevät .. paistamaan
PML aikin keskuudessa jo ai—

kukkia

talviset vaatteet.

Pojille herää, kiusaavat aatteet.
Kyyhkyset nokkivat toisiansa

Taitavat olla nä.-lissänzsä.

koja sitten eli silloin, kun vap—

Sammakot iltaisin kumattaa
Heilatt—omia jumattaa

Oa
&&'

oispa nyt poika ja

polkupyörä ja sopu-teltta
Voi-s ulkona syödä.

%

Kevät on lempeä
Kevät on harmaa

Ihminen nauttii
Ei muistele turmaa.

Mutta haaveista loppu

On kiire ja hoppu
Otavassa alkaa liaulajai'n
vappu.

C)

O a

*a

vk

En tiedä mä toista,

juhlaa niin suurenmoista.

No alahan lepattaa,

%

mua jo vaputtaa.

putoimikunta piti ensimäisen
kokouksensa er'a'assä hotellissa
( "'" ravintolassa)
Ja kevaällä pitää saada laulaa; Eikö niin? -——- Kyliä. «~—
Kotikasvatuksen saaneina miehinä kutsuimme hovimestarin
ja kysyimme (emme aj atellee-t—
kaan pyytää mitään palkkiota) :
---- Sopisiko, että laulaisim-

me sereﬁ‘aﬁadiﬁikévﬁélle ? Meitä
on vahviStettti? " kvartetti.
Ihmettelyllamme ei ollut rajoja, kun hovimestarl vastasi
kalpeana, , Jotta ”älkää hyvät
herrat sitä tehko, täällä on
mahdollisesti Kansanhuollon tarkkailija”
QuQ vadis, Suomen kansa?
Joko ollaan niin piiskalla, että
rakas lawlunaanemfmeflnn on
saatettu saannostelyn alaisek—
'. si? Silta tuntuu, s:illa maa—
' kunnasta kuuluu myoskm hä—
lyttävi'a uutisia,

Unteni kaunein kukka,
vanha villasukka.

LanSISuonn

Kirjoita heti taikka
l'aheta rahaa.

Nimim.:
”Tyhjä. pullo.”

llitänSuomeu
Mun syömmein
kaipuu täyttää,

se rauhatonna lyö.

Tukkukauppa

Lääke tepzsivä, oisi,

jos tyttö” kirj. voisi.
Vast. tl. toimi-t. nimim.:

”Kankaanpään poika.”

* Oy:—std

Tapaszcmme nim. toissa perjantaina erään kanttorin, joka
'huokaili, että Varjahallazn mieskuoro on joutunut saman koh—
telun alaiseksi. Sanoi, että, kun
heillä oli konsertti Nikkalan
kirkon vaikeilla, niin Nikkal-an
KH myi pääsylippuja. Tilasto—
tietojen mn'kaan kokonaista 11
kpl. Puhumattakaan siitä, että,
Varjahallassa pidettyyn kon—serttiin' Varjahall-an KH myi tilastokaavakkeitten mukaan yhteensä 5fU kpl. pääsylippuja.
Näin Porissa, näin maakun—
nassa.
Kun näin ovat asiat, on siis.
odotettavissa, että. tänaltainen
laulu muodoistuu ”mustapörssisek—s'i” ja niinmnodoin kalliiksi.
Huomenna, kun rahoja räkna—
tään, tietää varmasti jokainen,
paljonko itsekunkin vappu—laulu
maksoi.
Jmi.
(Nuott-eja saatavissa tarjoili—jalta. ———-»-— V.a. latojan huomau—
tus.)

Ei oppi ojahan kaada,

mutta huono/la auto/la ja ajoz‘aido/la
Sin/7e he/poSf/ joutuu.
Koriauttakaa

ou’ronne

ia

suoriﬂakaa

aio-

opin’ronne meillä"

öderling
Kankaanpääläinen katsele-e laituri-lta laivaa, jonka fööriissä on iso
ankkuri. Tuumii: ”Eiköhän tuo pi»

Au‘l' () k O u I u
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Antinkatu 7

täisi, kun koivusta oikein lujan. t-ekisi.”

{Ten-01:1:
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' 37.111, y.m.
Andreassen, Karl

...._._ Ikämies, matta pilli kann-ossa.

Eloranta, Vieno

—-——— Laulaa, minkä, vatsa antaa myöten.

Forsberg-, Nils

—-—— Vankka poikamies, kiire harjortuksun ja kiire pois

Hahl-o, Toivo

---— Ei voi olla pois harjoituksista —— periaatteesta.

Honkasalo, Airmas

——-—— Osaa la,-alaa” ja osaa laulut.

sieltä.

.
4 't' i

—--- Laula-a kauniisti ja run011ee kuin Runeberg.

Impivaara, Iikka

——-—-— Vanha Fiskaali ja vankka tenori.
-—— Liikaa ja laulaa. ‘-

'

Koskinen, Väinö

.
p 0 | '(0 n

-——— Puhuu ihai'vom, mutta hyvm.

Kumpulainen, Väinö -—--- Mukava patka

..

..

VG rO n n U

L i p S O S e n

--——- Laulaa kuin leivo.

L'illjefeldt, Johan

——-—— Aina paikalla, vaik-ka laulaakin 4: ssä kuorossa ja

Miettinen, Einar

—-—-—— Voisi sanoa, että kassa-tenori...

Männistö, Martti

«m— Hinnat sopii!

Naava, Jukka

m— Kiltti poika, ehtii viei'a laulaa 60 vuotta.

Paavola, Risto

——-— Tärkeä, tekijä, seka tenorina että. s-ivilimiezhenä.

teatterissa

.

Saameva, Ernst

————-— Laulumies, koiiramies, kuilumies y.m.

Tuominen, Kusti

”Alna šhvvällä päällä, vakuuttaa vakavasti.

Tuormaa, Taun-o

m Ammattﬂen-téijé. Tio-ttunut liikkumaan korke—alla, sen

. ,

.

Vanhatalo, Toivo

takia Aak—ai ongitaan—ori.

w— Ifhmistohtoi'i, käyttää vei-stä, ja paunuijaa. Porin pa—
ras puheenjohtaja.

,

A U 9 U S 1. |

.

Leivo, Martti

0n

T

, .

Hynninen, Väinö
Kauhanen, Eisko

TO m G n

ruumiinlaulaja

""—f KamsainvaellukserijohtajaJavt

Aamiainen, Elias

.

Vanamo-la, Dimitri
Vehkavaara, Aarnio

m- Hio-iteliee kaikkia, tomaatteja ja nuorta rouvaansa.
—— Uuttera ja täsmällinen ensitenoiri.

Ylätupa, Einar

-———- Vaka-va sotilas ja jämtti kuoromies.
m— Poissa harjoituksista ainoastaan laillisena S-YYllä.

Yrjö-lä, Väinö

U U T I S I A'
Ellen ejam

'

Tanaan ”V & p p u.
Huomenna "' '

;. T U 0 h 0 n

Aurinko on kuin kuu,

kuu nousee varmastz

LIlSGnkGfUi-l7

Pariin "on perustettu uusi mies——
kuoro, PML.

HENKILÖTIETOJA.

I Basso:

80 vuotta täyttää
PMLm johtaja, tri Altti Järvinen

vuonna 1969,

ja
Pää,-ministeri Vanhatalo hiukan myö—
hem-min.

SANOI.
K...

kui-vuu,

p .....

meremme,

mutta rakkaus vain on iankaikkinen.

P reisu, mutta tulipa tehty'a,” sanoi
Veetalo.

Nikki, Hannu Fr.
Nissilä, Aa,-me
Aberg, Gunnar
Haapaniemi, Eino
Vainio, Veikko
Viljanen, Arvi
Kuusi, Frans
Bierg'iuss, L.
Lappi, 0.
Tuulos, Yrjö

—-—-——
——
———
—-——
——
——
——
—-——-—

Salokangas, Veijo

--—-—-———
-—--

Jyrämä, Ant-ti
Lehto-nea, Paavo
Malmberg, Gunnar
Sandberg, Aimo
Aav11oko, Unto
Lastu, Run-0
Kalli-c=, Urh-0
Karhuvaara, Ant-ti
Vesalainen, J.
Ahokas, Yrjö
Arnkil-l,. Jarl
Vueril'ehbo, Alvar

Kuuluisa kuuluttaja.” '
C-ellisti kans, (Shell)
Kunnalliset sa1rasas1at
Salkuton laulaja.-.Natan poika.
Kerää, tyhjiä, pulloja.”
Viulisti.
Voi penkiws.
Flaxatöniati.

M Maanviljelijä-. "
Kaukaanpaalamen fiskaali.
Pari-'tooni.
Sruuvari,
Huom, e'i kenraali.

-———-—- Urheilija.

.

—— Aipulantoja y.m. virvokkeita.
——-— Opettaja II :ssa polvessa.
,...,... I basso.

— FallasmanniQ
...
——
-—-——
——-—

Vääpeli, pianisti.
Kapteeni selvänäkin.
N-uori rakastaja.
. ..

PML kokoontuu Vappuna klo 12,00

Raatihuoneen

rapuille

in

corpore.

AJATELMIA:
Mitkä, ovat kolme kauneinta maail-

_... Kun illalla pulloa kallistaa, niin
aamulla kallo-a pullistaa.
Postita-kaat

varmasti

massa ?

—— Raakaana olev-a nainen, hei'li-

nou-sevat.

möiv'a ruislaih—o ja sotalaiva.

Muistakaa hamstrata posti.-merkkejä!

-—-— Kaikki tytöt ovat hyviä, mutta

mistä. ne paha-t akat tulevat ?

II Tenori:
Hirvonen, Tauno

Odoiiokoo lopsUkOlset

m- Kolm'e'n tähden -opettaja.

Helle, Pauli '

kylla korp: me||e|0|

——-—-— Soittaa, laulaa, tarjoilee.

Jyrämä, Yrgo

—— Häärääi ja valmista tulee.

nä.-kylä, Jää:

vielä joSkus "Saatte!

:

—-—- H—arpunisoittaja, pääteimittaja.
Järvinen, Altti
—-—- Po-MiLan komentaja. Kiva ka—

veri.

'

Kaiku-kallio, Vihtori
m- Hui‘kkawsvuori.

oramlliiehdos

Karmno, Erkki
—-—-— Eteläpuisto 15, ei puh.

' Koivisto, Vilho
——- ”Ministeri.”
Lindroos, Lauri

Sarin, EdV.

.........' Tieto-kilpailija.

-——-— Lasse Palo.

Summa, Pentti
Lehtonen, Aim-o

-————- Lukkari, pianisti.

Mak-inen, Aarne
———-— Hyvää päivää!

—- Solisti.
Suominen, Taaw—— Ravistettava, omeikakas.

Penttinen, K. J.
--—— Ylipainaja'in'en.

Salokangas, Heikki
—— Laulaa vakuuttavasti.

Rantasila, Väinö
—— Ei polta, luvannut mamman-e.

Vainio-, Veikko S.
«- Matkoilla.

Ranta, Reino
-———- Savo ja Karjala, lyhyttavara.

Virtavuo, Lauri
—— Kyllä junat muuttuu.

.

., .

J0s 00mu| |a
.
.
. ..
'- tekee snllro
m i e | i, n i i n
P O i k k 9 G

.. .

.

.

'

.. .

Rav1nto

Sat a k11 nta a n

—— Saako munia?
—-— Rouva on hyvä ja mun-ii vaan!

" NahkaKenkiä

__ Käykö tuokin puukaasuil-la, ili—f
metteli Eloranta, kun Seppänen kua—"- noa valokuvasi.

_ |<]

PUU,

— Viina on viisasten juotava, vaan
ei hulluille tuotava:

. miehille, naisille ja lapsukaisille

K. v. .v H L no os

KOTIAPULAINEN
haluaa paikkaa heti, Vast. Kirjapainoon nimim.:

-

”Täistään huolehtiva.”

' — Mikä sinun miehesi keskimääräinen tulo on ?
' —— Kello yhden tienoissa yöllä-.

II Basso: '

— Laulua ja spirit. for-t. anapart.

Aaltola, Olavi

' — Arvon mekin ansaitsemme.

Anttila, Arvo

.: R 0 uv a: *Minuata' tuntuu, että. olit
humalassa eri tavalla eilen illalla.

_ H e r r a: Minusta tuntuu myös.

',

Brander, Väinö

—- Mukava ja totinen.

Hakaniemi, Rai.

— Kais miehen tunnet.

Halminen, Pentti

— Opettaja kk.

Hannula, Tauno

—- Onko musta lammas kortilla;

I Hannula, Reino

ÄUÄéÄaa

Itäkylä, Jouko '

—- Parenipi muisti A kuin AltiIl-a.
— Eiskaali.
'

Laurila, Jaakko

—,Totinen II basso.

poil: vaan, '

Lindell, Martti

—— Mihin ehtii vielä, jos elää saa.

— BO-tenut äänenmurrokaen.

, Lindstedt, Harry

Äz'rjal eivät”
o/e Aorfz'Z/a/

Vuorelaisen .” ..

Kirjakauppa Oy.

— Paussit tupakoimista varten.

Ojamen, Veikko

~— Selivät linjat.

Peltola, Kalle

— Mustapartainen rahaministeri.

Piri, Martti

—- II basso.

Saarinen, Eino

— Eino I.

Salmenperä, Eino

-— Eino-Valkea.

Sowkki, Mauno

— Manu.

-

&

_

Stenqvist, Ragnar

— Entinen koululainen?

Taipale, Väinö

— Nuori Taipale.

Taipale, Pen-tti

—-—- Sellisti (Shell) .

Vartola, Olavi

— Lehtipuita laululinnuille. .

Viikari, Vilho &

— Solisti.

Viskari,. Toivo

'— Hoitaa kuljetwkset. Suositellaan.

Vuorelainen, Matti

— Töitä vappu-aattona.

Yrjänä, Erkki

!

.

Mantere, Nii-lo
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JeÄc/ään
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aSz'a
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Satakunnan

fu/zis/I'Ausfa' *
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Kirioteollisuus 0y..
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Pori — Valtakatu 12

Puhelimet:

93, 121, 238, 263, 572, 582, 863, 929, 1492-

Tekee alaan kuuluvia töitä hyvin |<: koivfuu'llisilla hinnoilla
'

KIRIAPAINO,

-

. A.

Puh. I492

Kiriansifomo

,

,:

Kotelofe‘hdds

_ ; '

ll,

Kustannusliike " l'

.

ostétoan

'Kehystysliike

—. j " - * '

KARH U-rc|.5 iotl

*

Pyytököö- tarjouksia-!

Pori 1945, Satakunnan'Rmelallisuus Oy:n kirjapaino
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