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PORIN MlES-LAULU

Mot to: »Joka härällä ajaa, hän härjistä puhuu.»
— - -'- Arvostelukykyinen arv. lukija huomaa tässä n:ossa
mainitun useampaan otteeseen PML:n rakenteilla olevan oman
kodin. »Mikä on sydämessä, se on Suussa.» .
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*'. __ KAUPPAHUONE
[LISNNGN

Aug. Lipsanen Oy. Pori

Meillä eivät tavarat kauan seiso varastossamme,
sillä ne vaihtuvat nopeasti.

Meillä on kalua kaikenlaista,
sisään käy,, Osta, maista!

SATAKUNNAN OSUUSKAUPPA

Pe"äitä
Vappuisin ilmestyvä politiikasta va-
paa miesääninen törähdys.
Toimitus: on ollut auki.
Toimittajat: Auki aina ja tavattavis—
sa vapun jälkeen huhtikuussa.
Puhelimet: Aina käytössä.
Ilmestyminen: Juuri ulostettu.

Toimitusleuvasto:

Vastaamaton: Yrjänä.
Ilmoitusnikkarit: Kivinen, Kursi.
Ilmoitushaavit: Mäkinen, A. Jyrämä.
Ulosottaja: Latola.
Apuilijat: Reino Hannula, Nikki,
Tiilikainen, Laakso.
:'Ritiikkeri»: Altti Järvinen.
Haastelijat: Altti Järvinen, Ylätupa.

Eräs leskirouva antoi hakata mies-
vainajansa hautakiveen lauseen: >Le-
pää rauhassa, kunnes jälleen tava-
taan.»

Pääkirjoitus
Senjälkeen kun lehtemme viimeksi

ilmestyi, on maailmassa tapahtunut
paljon asioita, joista emme ole vielä
kantaamme määritelleet. Tilanpuut-
teen takia rajoitumme käsittelemään
vain eräitä tärkeimpiä kysymyksiä.
Viime vuoden loppupuolella ja valtiol—
listen vaalien aikana puhuttiin paljon
K-ohjelmasta. Me emme halunneet
olla siinä mukana, koska me käsitte-

K- eli kuoro-ohjelmamme
omassa piirissämme A. J.-suunnitel-
man mukaan, eikä meitä liikuta mit-
kään A,—T suunnitelmat, joilla muut
lehdet herkuttelevat. ,'

Asuntokysymys on maassamme saa—
nut meidän kannaltamme ratkaisevan
käänteen parempaan suuntaan, kun

Porin Mies-Laulu pääsee syksyllä
omaan kotiinsa.

Vesivoiman hyväksikäytöstä on pal-
jon riidelty. Me emme veden voimaan
erikoisesti usko, mutta myönnämme
kyllä raapeveden ja Vichyveden "tar—
peellisuuden.

Jäänsärkijäavun

lemme

antamisessa on

kuulemamme . mukaan ollut epäoi-
keudenmukaisuutta varsinkin Porin
kohdalla. Meidän kokemuksemme on,
että riittävästi jääpaloja on täällä saa—
tu ilman Tarmon ja Sisun 'apuakin.

Säännöstelyn purkaminen on otettu
ilolla vastaan. P. M-L. on saanut ko—
kea täm'än vapautuksen lähinnä har-
joitus- ja esiintymistilaisuuksien ti-
hentymisen muodossa.

Tulevaisuuden toiveistamme on tär-
kein se, että kaikilla tämän lehden lu—
kijoilla ja vähän muillakin olisi haus-
ka Vappu.

:Ä 1' H O 0.1

Kunnianosoitukset :
Konsertissa 27. 3. valtiovallan edus-

tajana hallitussihteeri Saarinen .löi, '
Al tin Suomen Valkoisen Ruusun ri—
tariksi. Tilaisuus oli juhlavuudessaan
varsin liikuttava, monen kuorolaisen
silmäkulma kostui. Pomilan onnittelut!

Ammunnassa
on Altille myönnetty Suomen Ur-
heilun ansiomitali — hyvin johtanut
»ammuvia»!

Kun Osuuskassaan rahaa tuopi, _
sill’ perustuksen vankan luopi. "

Ken luottoa joku tarvitsee —
hän m e il tä sitä kysäisee.

Porin Seudun Osuuskassa

Sukan sääri kyll” lämmin “on,
" "mutt” talletuspaikkana onneton.

'Siiš säästöpankkiin heti ravaa
tili itsellesi avaa. '
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Jussilan Autoliike
Oy.

Gallen—Kallelank. 17

Aarne Ollonqvist

Armfeltink. 13

Ilmari Mäkinen Oy. Tällä ennen matkaa tehtiin, nyt se joutaa Palin Oy.
pilalehtiin.. ~—

Armfeltink. 16 Kansa vaatii uutta linjaa, meno pitää olla vinhaa. . Yrjönk. 21

teiltä.
Kun sa auton ostat meiltä, etpä harhaan joudu

Meiltä ostaa Liisat, Erkit, valitsevat laatumerkit.

Porin Autokeskus Oy.

Teljänk. 10-

Porin Auto-osaliike

Mikonk. 11

Porin Autotarvike

Isolinnank. 28

Päivike Oy.

Antink. 7

Satakunnan Auto Oy.

Katariinank. 30

Steenin Urheiluliike Oy.

Isolinnank. 10

Autoa oot sa ostamassa

poikkea silloin

Helkamassa'
Sieltä saat sä roottorit,
koneet sekä moottorit.

Meillä nojataan kretonkia vasten
joka torstai ja sunnuntai.

Myös maukkaita annoksia
ja piristäviä välipaloja.

Kuurompikin kuulee tanssimusiikkimme.

RAVINTOLA PUISTOKESKUS



Äänenmuodostuksesta.
Jokainen laulaja tietää äänenmuo-

dostuskoulutuksen tärkeyden. Hallitus
ja muut fiskaalit olivat vuoden alku-
päivinä havainneet sopivan ajan koit—
taneen äänenmuodostuksen opetuksen
suorittamiseksi saman-aikaisesti koko
maassa. On luonnollista, että kuorom—
me osallistui tähän toimintaan ja vä-
hintäin yhtä luonnollista, että äänen-
muodostuksen opettaja valittiin toi—
sesta bassosta. Opetuksen tarkoitukse-
na oli yksinomaan äänen antamisen
opetus, jota myös taantumuksellisesti
kutsutaan viivan vetämiseksi. Käsite
lienee tuttu mieskuoropiireissä.

Opetustoimeni yhteydessä tulin ha—
vaitsemaan hyvän ohjelman tärkey-
den. Eräät ammattivelj—eni olivat va-
linneet itselleen K-oh'jelman. K ei
tarkoita konserttia eikä kukkoa, ai-
noastaan paljas K. Eräät ajattelivat
ettei ole syytä mennä oikeaan ei va—
sempaan, päin mäntyyn aina vaan.
Toiset pyrkivät kokoomuksen tietä
parempiin päivällisiin ja toiset kielsi-
vät antamasta viivaansa porvareille.
Tärkein apuväline ohjelmissa tuntui
olevan puutavara aina järeimmästä
tavarasta kaikkien välimuotojen kaut-
ta omiin pukuihin asti.
' Äänten annon perusteella valittiin
sitten aikanaan sekakuoro, joka seu—
raavien vuosien kuluessa tulee kon-
‘sertoimaan Töölön linn-an konsertti- ,
salissa. Parhaillaan valitaan stemma-
fiskaaleja ja muita tärkeitä isäntiä.
Ketkä tulevat tässä kuorossa laula-
maan sooloja, ei ole tiedossamme.

Lopputuloksena tästä äänenmuodos-
tuksesta voimme todeta Satakunnan
tarvinneen omiansa, koska ei maltta-
nut niistä luopua.

Jyggyr

KIELIOPPIA.
Opettaja oli käskenyt oppilasten kir-

joittaa lauseita, joissa on useita pre-
dikaatteja. Eräs opp. kirjoitti: »Äiti
keittää, leipoo, pesee, paikkaa ja par-
sii. Isä syö, juo, pelaa, polttaa ja ma-
kaa.: - '

Vanhat :kärryt maalataan,
»sairaat» vaunut huolletaan.

KUUTILAN
AUTOMAALAAMO

URHEILUOSASTO.
Useat PML-laiset saa-

vuttaneet hyviä tuloksia
yöjuoksussa ja sivuhyp—
päyksissä.

Hiihdon karsintakilpai-
lut pidetään Marjanie-messä 23. 6. -54 klo 21. /

Omin voimin kulkee, jos kulkee,
mutta me kuljetamme varmasti.

ALAMÄEN KULJEI'USLIIKE s. ja E. NUMMI
Pohjoispuisto 4. , Ruosniemi.

URHO LUOMA ' MÄKINEN & POHJOLA
Ekink. 39. Liisank. 18.

Autosi. sä hyvin huolla,
olet silloin hyödyn puolla!

LAURI LINDROOS OY LEEVI LAHTI
Sillankorvassa. Liisank. 27.

TELJÄN AUTO OY OY TRUSTIVAPAA BENSIINI
Itsenäisyydenk. 42. Itsenäisyydenk. 38.

Koulussa sä paljon opit, .
' tietoos” saat sä niksit, knopit.

AUTOKOULU JALMAR HEURLIN
' G.-Kallelank. 9.

AUTOKOULU .ILMARI MÄKINEN OY
' G.-Kallelank. 8.

AUTOKOULU PORIN AUTOKESKUS OY
Teljänk. 10.



SYYSHARJOITUKSET .
OMAN KURKIHIRREN ALLA

Pomila on erittäin kiinnostuneena
seurannut ostetun talon vaiheita, sillä
talo on ollut kolmisen vuotta Mieslau-
lun omistukseSsa. Nyt on ryhdytty ta-
lon uudistustöihin ja Pomilallekin on
tiedossa kotipaikka. Siksi olemme
kääntyneet taloasiassa raatajana toi-
mineen talon isännän, tenorin ja ma-
jurin. Einar Ylätuvan puoleen
kuullaaksemme mitä kaikkea raken-
nustoimikunta saa mahtumaan vanho-
jen seinien sisäpuolelle. Annamme siis
hänen jatkaa:

Rakennustoimikunta on ollut tietoi-
nen kuoron keskuudessa- vallitsevista
mielialoista, rtoisten odotellessa levot-
tomina uudistuspuuhiin ryhtymistä.

, Tässä on kuitenkin ollut esteenä pa-
ha mutta, ja se on meidän nykyinen
asuntopulamme. Monet ovat ne käyn-

, nit, joita on tehty vuokralautakuntaan
johtaen lopuksi viime syksynä sille
asteelle, että työt voitiin maaliskuulla
aloittaa.-

Mitä talon suunnitteluun tulee, on
rakennustoimikunta pari vuotta sitten
vhdessä rakennusliike Kylä-Tuomolan
kanssa suunnitellut piirustukset. Näi-
tä edelleen kehitteli ja tävdensi kulu-
van -vuoden alkupuolella arkkitehti
Keijo Valli, joka myös laati työseli-
tvkset yksityiskohtia myöden. Arkkit.
Valli toimii myös rakennustöiden val-
vojana.

On selväa että lukuisia kokouksia
ja neuvotteluja on täytynyt pitää run-
saasti. Näitä ei suinkaan ole pidetty
yksinomaan :kapakoissa», vaan suu-
rimmaksi osaksi toimikunnan jäsenten
kodeissa rouvien pitäessä hyväa'" huol-
ta viihtyisyydestä.

Rakennustöiden aloittamisen tulles-
sa esille, jouduttiin kysymyksen eteen,
hoidetaanko urakat itse, vai mennään-
kö :avaimet käteen»' tielle. Kuoron
hallitus, joka varsin usein kokouksis-
saan oli käsitellyt ta'lokysymystä, esitti
asian kuorolle-.- Kokouksessaan antoi

Porin Mies-Laulun talo
nykyisessä rakennusvai-
heessa.
Mikä nimeksi, talollemme?
Ehkä »Pomila». Ehdotuk-
sia, on syytä kesän aikana.
ajatella.

kuoro hallitukselle ja rakennustoimi-
kunnalle valtuudet tehdä urakkasopi-
mus. Rakennusliike Valli & Santala-
saikin kokonaisurakan ja saattoi tämä
tunnettuna rakennusliikkeenä työt
onnelliseen päätökseen.

Mennäksemme sitten varsinaisiin
muutostöihin, mainitsen. ensiksi talon
suurimman huoneen, harjoitussalin,
yli 100 m2. Tähän, kuoro ja tarvittaes-
sa orkesterikin sopivat samanaikaisesti
harjoituksiin. Istuimia on ajateltu n.
150 kpl, joten tilaa erilaisia tilaisuuk-
sia varten saadaan. Salia voidaan
käyttää melko suuriinkin juhliin, sillä
avaamalla työntöovet kahteen kabi-
nettihuoneeseen, saadaan yleisötilaa
lisää huomattavasti.

Juhlien ym. järjestelyssä on keit-
tiöllä tärkeä merkitys ja siksi pyritään
se saamaan tällaisia vaatimuksia vas-
taavaksi.

Rakennukseen tulee kaksi aulaa.
Yläaula takkoineen tulee tuomaan
viihtyisyyttä tähän kerrokseen. Ala-
aula, kooltaan lähes 50 m?, antaa mah-.
dollisuuden vaikkapa ääniharjoitusten
käyttöön. Tähän” osaan on sijoitettu
myös päällysvaatteiden säilytystilat
sekä mukavuudet. '

Kellaritilat ovat myös huomioitu
samoinkuin arkiston säilytys, josta
osansa saa myös Po'mila. Niinikään
kuorolaisten toivomus »oman kaapin»
saamiseksi tullaan huomioimaan.

Keskuslämmitys tulee 'öljykäyttöi-'
seksi. Jo lämmitys edellyttää talon-
miestä ja häntä varten tulee 2 h. +
keittiö.

Miellyttävimpiin puoliin varsinkin
kuorolaisen kannalta kuuluu oman
saunan saaminen. Toimittamalla aika-
naan tilauksen, voi kuorolainen pai-
nua harjoituksen jälkeen lauteille ja
kavereita ei häneltä varmaan tule
puuttumaan.

Vierashuone pyritään myöhemmin
tätä oikeus käyttääjär]'estämäan ja on

vaikkapa”- kuoromiehenkin tilapäisesti.
Talon. pitäisi olla heinäkuun lapulla

Kaluston saaminen on asia
erikseen ja on tuolien sekä pöytien
saamisesta jo , neuvoteltu, niin että
sykSyllä voidaan harjoitukset täydessä
kunnossa olevassa talossa aloittaa.

Tässä yhteydessä on jo mainittava
se ilahduttava piirre, millä niin suuret
tuotantolaitokset kuin rakennusainei—
ta välittävät suurliikkeet ovat suhtau-
tuneet talomme uusimiseen lahjoitta-
malla erilaisia rakennustarvikkeita.
Tätä auliutta odotamme myös pienem-
miltäldn liik-keiltä saadaksemme ta-
lomme kaupungin sivistyselämän tar-
peita tyydyttävään kuntoon.

Talon sijainnista puheen ollen, on
paikka melko onnistunut. Tällaisen ta-
lon sijainti kaupungin kuumimmassa
keskustassa ei ole toivottavaa, rauha]-
linen ympäristö on tärkeä. Talo on
kuitenkin suhteellisen lähellä keskus-
taa, joten erilaisiin tilaisuuksiin me-
nijöille ei matkan pituus jalankulki-
jalle ole haittana.

Sietää — vielä mainita, rakennuksen
tehdyn Porin suurpalon jälkeen v.
1856, joten 100 v. juhlat ovat lähellä.
Hirret ovat tervettä puuta ja kestäne-
Vät mahdolliset tupajumien'kin hyök-
käykset. Maapohja on kuivaa hiekkaa,
mikä helpottaa rakennustöitä.

Ja lopuksi hauska toteamus: Kuoro
syksyllä harjoituksissa omassa jo
kauan odotetussa talossa.

valrnis.

.Vatsa täyteen,

mutt” ei kukkaro tyhjäksi»,
4. on periaatteemme.

'RAVINTOLA'PORI'



Mieskuoroliiton‘
»Pää»

johtamassa- juhlakaronkassa

Toimitus, joka valppaasti seuraa
asioita, on havainnut Altista ”tehdyn
paitsi ritaria, myös Mieskuoroliiton
puheenjohtajan. Siksi olemme pyytä-
neet häneltä haastattelua ja tehneet
joukon kysymyksiä.

_ Oletw nykyään Mieskuoroliiton
»PÄÄ».

Tuntuuko tämä korkean aseman
vaikutusta kehossasi, esimerkiksi pääs-
sä, jaloissa tai navan seuduilla, vaiko
istumalihaksissa?

'Saatuasi nyt avainaseman Mieskuo-
roliitossa, oletko suunnitellut koko
ruljanssin siirtämistä [Porin pirujen
keskelle, vai aiotko siirrättää itsesi
Helsinkiin siten varmistaaksesi ase-
masi mahdollisten vallananastajien
kohdalta, huomioonottaen että muilla
»maaseutukaupungeilla» saattaa olla
pahoja aikeita?

KUORO PÄÄSEE SYKSYLLÄ
OMAAN TALOON.

Olemme kuulleet eräiden harjoitus-'
ten kohdalta synnintuntoa sairasta-
vien pelkäävän vastaisia harjoituksia
omassa talossa. Kun on oma tupa, on
oma lupa, tahtoo sanoa, on lupa hauk—

6

kua niin paljon kuin seinät kestää.
Oletko pitänyt huolta seinien vahvis—
tamisesta tätä silmällä pitäen?

Toisaalta saattavat kuorolaiset käyt-
tää samaa termiä hyväkseen ja tulla
entistä kurittomimmiksi. Mitä olet
suunnitellut tältä varalta Putka ei
taida olla oikein sopiva muita kuin
pahimpia
piiskalle varattu paikka tai hirsipuu
pahimpia tapauksia varten. Oiotko ran-
gaistuspaikaksi ottaa saunan, joka
kuulemma tulee myös taloon. Suoma-
laisittain ajatellen tuntuisi viimeksi
mainittu paikka sopivimmalta, vai
mihin tarkoitukseen olet saunan käyt-
töä löylyn ohell-a ajatellut?

— Niin juu, vastasi haastateltaVam-
me, hymyillen tuota kireätä, vähän
väkinäistä hymyään, joka hänelle, ko-
vanaamalle, on niin ominainen. Tämä
kysymys on asetettu niin ovelasti, 'et—
tä se sisällyttää itseensä jo vastauk-
senkin. Vastaan siis: on tuntunut hy-
vältä kehossani. esimerkiksi päässä —
tarkoitan sitä päätä, jossa on silmät-—
jaloissa, navan seuduilla ja vielä istu-
malihaksissakin.

— Toisenkin kysymyksen vastauksen
aloitti haastateltavamme arVoitukselli-
sesti sanoen: niin juu, selittäen samal-
la, että hyviin tapoihin kuuluu, sem-
minkin radiossa, aloittaa vastaus aina
noilla paljon puhuvilla "sanoilla: niin
juu. Kysymyksen ensimäiseen osaan,
joka alkaa sanoilla: oletko suunnitel-
lut jne., vastasi haastateltavamme ' il-
man muuta kieltävästi, ollen vastauk-
sensa yhtä jyrkästi kielteinen, mikäli
haastattelija aikoo esittää kysymyksen
toisen osan, joka alkaa sanoilla: aiot...
ko siirrättää jne.

— Niin juu, kyllä on pidetty tästäkin
huoli, onhan sekin huomioitava puoli,
vastasi haa'stateltavamme runOllisen
kauniisti, kuten hänen tapansa on pu-
hua, tullessaan hentomi-eliseksi. Ja nyt
hän sanoi tulleensa hen-tomieliseksi,
kun tuli puhe kuorolaisten haukkumi-
sesta tarkoittaa kuorolaiset ovat
haukkumisen kohteena — selittäen sa-
malla leikilliseen tapa-ansa, että sehän
on vain sellaista harjoitushaukkumista
tai paremminkin haukkumishar'joitus-

")'.

juoppoja varten, vai onko

ta, joka vie molempia eteenpäin, job-'
tajaa haukkumisessa ja kuorolaisia '
laulamisessa. Talotoimikunnan mie-
leen oli tullut laittaa uuteen harjoitus-
saliin myöskin n.s. akustiikkalevyt —
sehän on- nyt viimeinen huuto akus-
tiikan parantamiseksi — mutta haasta-
teltavamme pani jyrkästi vastaan, ja
niin se asia jäi sikseen. Hän selitti,
että akustiikkalevy imee itseensä juu-
ri kaikkein parhaimman, haukkumisen,
niin tyystin, ettei tavallisen kova-kor-
Vaisen laulajan osalle jää mitään ja se
ei ole suinkaan haukkumisen tarkoi- >
tus.

— Niin jaa, vaihteen vuoksi näinkin,
huomautti haastateltavamme hymyil-
len vaisusti ja ryhtyi käsittelemään
taloasiaa lähemmin, tullen samalla
mietteliääksi. Tämä vakava kysy-
myksen asettelu antaa minulle aihet—
ta- seuraavanlaisiin ajatuksiin, oival-
luksiin ja uskomuksiin. Putka on ko-
vin sopiva paikka, mutta se lienee näi-
nä viimeisinä aikoina jäänyt majoitus-
paikkana takapajulle, koskapa sinne
ei mainita poikenneen paljon_ muita
kuin joulupukkeja ja muita tonttuja.
Poliisilaitoksen pafhnanhankkijatkin
kuulemma ovat huolissaan kun heidän
varaamansa hyvät ja pehmeät pahnat
eivät löydä markkinoita. Tämä on to-
siaan vakava kysymys ja se huoles-
tuttaa monia nokkaansa pitemmälle
ajattelevia kansalaisia. Putka pitäisi
välttämättä sosialisoida, silloin se kan-
nattaisi. — Mitä tulee piiskaan niin sen
käyttö on kait par-asta säästää siihen
tarkoitukseen, mihin se alunperin on
suunniteltu. Nim. kotikuoron johtami-
seen. Lapset ja aviopuoliso — kumpi
näistä, mies vai vaimo, se ratkaistaan
olosuhteitten mukaan, in casu — sillä
pidetään parhaiten kurissa, sehän on
vanha totuus ja on tuskin pätevää
syytä laajentaa piiskan käyttöä. Mus-
talaiset kylläkin, siirtyessään hevos-
kannasta autokantaan, voivat edelleen
'jatkaa ajokkinsa kiihdyttämistä van-
halla koetulla konstilla. — Hirsipuus'ta
puheen ollen, pidän sen käyttöä luon-
nollisena vain siinä maassa, jossa se
on keksittykin ja joka ei ole meistä
kaukana. Myönnän sen varsin tehok-

Jatk siv. 11.



KUVASATOA
MIESKUOROPÄIVILTÄ
PORISSA 27—-—-28. 3.

fi

Vasemmalla kunniakäynti sankarihaudaZ-é
la. Oikealla, hum-om, puheenjohtaja 'nau—
laa'massa PMLm laattaa Mieskuo'roliéton
lipputankoon.

Maan mieskuorok'ihoja koolla,. »Pyssy» Alti'n, ' * 20—vuotisme7'kin saajat.
vasemmalla, puolella.

10—vuotiset »merkilléset». Sahara Lehanter näyttää huvittavan 2. bas—
sonkin nurkkausta.



Puutarhaan lemmenpaikkaa
ken kaipaa, '
pensaista Sulle Suojan laittaa

Musan Taimistof
Puh. 3835

Aamiaista aikaista, päivällistä
raikasta, annoksia joka ilta,

tarjoo

Martan Kilta

Miesten pukuja_

kokoja eri lukuja.

E. HÄRKUSEN '
VAATETUSLIIKE

SATAVEHNA' OY
Rauma

Edustaja POrissa—z

Sv. Johansson.

Puh. 1069.

TYYLIMIEHELLE tyylikästä

‘TYYLIMIES'
. OY

EI
yhdessä vaan jopa kahdessakin PML
illanvietossa on näinä viimeisinä ai-
koina perätysten esiintynyt kuumasta
tropiikista tänne kylmään Pohjolaan,
isäimme Onnelaan lehahtanut suuri
äänekäs laulajatar, nimeltään S ahr a
L e hante r. Hänenlaistaan ääntä —
n.s. altto, joka pystyy vaikka kontraag—
maan — ei juuri kuule, ei ainakaan
napapiirin tienoilla, joten ei ollut pois
tieltä toimittaa nähtäväksemm-e tällai—
nen mokoma laululintu-isäksi. Äänes-
tään. ei kuule ollenkaan n.s. takaki-
reyttä, eikä se ole verrattavissa mi-
hinkään ennen — kuulemaani, niin se
oli harvinainen, vaikka ei ollutkaan.
kysymyksessä harva nainen. Pikem-
minkin päin vastoin, sillä paikoitellen
laulajatar oli lujaa tekoa. N.s. ääni—
huulensa —— tavallista suuremmat —,
oli maalannut punaiseksi, tämä näet
verevyyden vuoksi. Mitä tulee n.s. oh-
jelmistoon, siinäkään, ei havainnut ta-
vallisuutta, vaan se 'oli tavallisuudesta
pOikkeavaa, ei ollen sisällöl niitä
iänikuisia (sinfonioita, vaan) pikem-
minkin jälleen päin vastoin. Laula-
jattaren esityksellisestä puolesta —-
hänellä oli sellainenkin puoli — pu-
heen ollen ei voi olla sanomatta, että
se, nimittäin esitys, oli kauttaaltaan
monipuolista, väliin tunteeni—sta, vä-
liin hauskaa, jopa naurettavaa, tuoden
mieleen milloin hyypiön hävitetyssä
kaupungissa, milloin ruoanpäristäjän
korvessa. Esitys ei näet ollut ollen-
kaan verrattavissa näitten sellaisiin,

. vaan ollen-- paljon yläpuolella, sille ei
löydä muuta vertauskohdet'ta. -— Har-

tunnettu myötäilija.

Rakennamme

' jonoon, riviin,
pysähdy ei
peruskiviin.

Valli & Santala

Tulkaa poja-t

meille Vappuna laulamaan.

' Porin
Teatteriravintola

Kulta- ja Kellosepänliike

— Ponm KULTARATAS
Gallén-Kallelankatu 3.

Puh. 4663.

vinaisella vieraalla oli säestäjänään
miespuoliseksi hauskan näköinen prof.
T. A. Uuno Salogas, ympäri pal-
lon muotoisen maan piiriin kovaksi

-- Kiitos ja kun-
nia, sanoi Prusi.

A. J.



>Paikkaseutu> kirjeenvaihtajalta.
Mieskuorotoiminnassa kaupun-

gin ja maaseudun välinen yh-
teydenpito on ollut miltei ole- WT vemor
maton. Parnila on asian kor— “MAMA" *
jaamiseksi ottanut askeleen saa—
den lehdelleen maaseutukirjeen-
vaihtajan, joka heti alkuun ky-
syy »kuuluuko»? Sanomme vaan,
että alkoi jo kuulua:

Terve, terve! —— Niin, että kuuluuko? — Ei näillä »tie-
nesteillä» sovi paljon kuulua. Samojen luonnonlakien alai-
sina täällä koetetaan e155 kuin kaupungissakin, tosin huvi-
tusta hal-aavainen joutuu useimmiten hakemaan sitä kau-
pungista, tosin maamies haroo haivenistoansa, kun kuivuus
uhkaa, eikä ole varmaa, ovatko ensi satokautena enää voi-
massa »panirnikätahansa»-lait, joiden turvin tähän saakka
on selvitty. Vettä pitäisi tulla, lämmintä vettä viikon, pari
yhtä soittoa! Toivotaan toki maamiehen pelloille vettä,
mutta vapuksi saisi tehdä pienen välipään. Ei täällä kyllä
marssita. Aattonakin on työväentalossa ilta Sanan ääressä.
Mutta vaalien perusteella on täällä niitäkin, joiden hengen
lento vaatisi vappupoutaa noustakseen asian mukaiseen
vallankumoushiprakkaan. Ja eipähän tavallisen kansalai-
senkaan rinnan jäätä huonolla ilmalla pääse vapun lämpö
murtamaan, ainakin menee »paljo pakkelia» niinkuin siltä
säleaidan maalarilta.

. Niinkuin meni viime viikolla meidän tohtorilta, kun
olimme perustamassa mieskuoroa, okunnallismies», »kla-
pellimestari» ja— minä. Oli »kunnellismiehelle» musiikki-
harrastuksista otettu seppä esittänyt puolueettoman mies-,
kuoron perustamista, mille oli luvannut vasemmistonkin
tuen ja kannatuksen.

Kokous oli spontaanisesti alkanut kai jo iltapäivällä,
päätellen lievästi juhlallisesta äänestä, millä okunnallis-
mies» maatarnenon aikoihin kutsui tulemaan tärkeään ko-
koukseen tohtorille. Jo ovelta löi vastaan ja sokaisi sika-
rin savu ja lääkärin huoneelle ominainen gallialainen
aromi, mutta haparoimalla löysin osoitetun istuimen. Ko-
kous pääsi jatkumaan lyhyen information jälkeen, minkä
jo kerroin. »Kunnallismiehellä» oli puheenvuoro. Suk-
kasillaan, mutta virheettömässä puhujan asennossa pöy-
t55n nojaten hän jyristi: »— — saatava aikaan laajalle
pohjalle nojautuva hJalli- tarkoitan kuoro, joka pystyy
esiintymään tarvittaessa niin kunnallisissa kuin mu
tilaisuuksissa pitäjän arvoa vastaavalla tavalla». a »Hyvä,
oikein», kuului savun seasta, mitä säesti hiljainen pulpu-
tus tohtorin tehdessä — ties monettako kertaa — koetta
yhtyvien astioitten teorian todistamiseksi. Pitkän alus-
tuksen päätteeksi puhuja totesi ha'ahmoitelleensa asiaa
niin paljon, että ilmoitti olevansa valmis ottamaan kuo-
non puheenjohtajan velvollisuuden hoitaakseen. Tarjous
hyväksyttiin j'a valittu puheenjohtaja joutui tuoreeltaan
lukuisten onnittelujen kohteeksi, minkä jälkeen tohtorin
oli uudistettava taas kokeensa. Kok-ousta jatkettiin nyt
johdettima. Seuraavana- juttuna oli kuoron johtajan vaali.
Tätä ei »kunnallismies» ollut pohtinut, joten se otettiin
perusteellisen harkinnan kohteeksi. Puheenjohtaja tosin
katso-i sopivimmaksi siirtyä leikkauspöydälle vaakatasoon,
mistä pian kuului hyvin resonoitu kuorsaus. Tohtorin

_ oli välillä kirjoitettava joku määräys, mutta hän pystyi
siitä huolimatta hoi-tamaan varapuheenjohtajan tehtävät,
jakaen puheenvuoroja ja ottaen itsekin osaa vilkkaaksi
käyneeseen aiheen käsittelyyn. Tohtorinnakin ilmestyi

Taas leivoset ilmassa leikkiä lyö,
on kil-ilojen, korujen ostossa työ.

Turun Kultaseppä Oy
Pori - Antink.11.

' Tähdenvälejä
Mieskuoropäi'viltä Porissa.

Mieskuoroliiton toiminnanjohtaja, leht. Saarinen aloit-
taessaan ,alustustaan ei saanut ääntään oikein sopimaan
mikrofooniin, jolloin joku , tokaisi: »Pane se suuhusir.

*
Nikki, kuoronjohtaja, pääsihteeri, lättähattu ym. ym.

näytti kokouksessa demagogisia lahjojaan pitäen loista-
vimman puheenvuoron, joten voitto tuli kotiin. Samaa
voitaneen sanoa vauvatohtorin ja 2. varajohtajan, Uotin
alustuksesta, millä h5n hankki pistevoiton Porille.

Myös 2. tenorin Oinonennii*toi ylivoimaisen voiton koti-
kuorolle tokaisemalla »olempahan melkein joka kuvassa»,
johon pöydän toisella puolen istuva »Pomilan» toimittaja
heti lausumahan »osuipa oikeaan mieheen!» Kuvia otet-
tiin 25 kpl. *

Muutamia lausuntoja kuorojen edustajilta:
»»Antoi herätteitä, jotka vievät mieskuorolaulua eteen-

päin. »
»Olen ollut kaikissa Mieskuoroliiton kokouksissa muka-

na, tämä oli ehdottomasti antoisin.»
»Sahra Lehander», :mik5 vartalo ja rinta sek5 vaiku-

tus. . ., muistan aina!»
»Tuntuu että mieskuoro täällä Porissa elää t5yte15ist5

elämää ja teillä on äänimateriaalia.»

jostakin ompeluseurasta kotiin, laittoi yövoileivät, toivotti
hyvää yötä ja hävisi. Jotenka kokous saattoi jatkua kuo—
ron johtajan valinnan merkeissä. Kun kukaan meistä
kolmesta ei ollut myöskään pohtinut johtajakysymystä,
kapellimestari otti komennon vetäytyen pois pelistä ja
järjesti asianmukaiset johtajakokeet tohtorille ja minulle.
Siihen atonaaliseen infernoon her5si »kunnallis'mieskino,
palautti järjestyksen ja ehdotti perustellusti minua PML:n
jäsenenä ja taitolaulaj'an-a ym. ym. johtajaksi. Päätös
nuijittiin kahden miehen äänillä, koska tohtori oli mie-
lestään ainoa mahdollinen siihen tehtävään. Kiitin lii-
kutettuna— osoitetusta luottamuksesta ja -— solidaarisuu-
den vuoksi ehdotin tohtorin valittavaksi varajohtajaksi. .'

Näin oli -— näennäisesti — väitetty skisma ja tohtori
saatuaan lääkettä ilmeisesti loukatulle tunnolleen teki jäl-
leen tunnetun kokeensa. Onnistuneen ja nähtävästi voi-
mia kysyneen toimensa jälkeen puheenjohtaja hakeutui
tohtorin sänkyyn, mutta me toiset löysimme vielä paljon
pohtimisen aiheita. Olimme juuri pääsemässä äänenmuo-
dostuksen käytännöllisiin harjoituksiin, kun tohtorinna
tuli kutsumaan kokousta — aamukahville.

Kahvipöydässä totesimme yksimielisesti, miten on suur-
ta saada olla mukana tällaisessa uria aukovassa kulttuuri-
ty6&'a paikkakuntamme ja koko maan onneksi.

P.S. Eipä näistä huudella! Antaa vaputtaa!
* Maan-Jussi.

!



,,Ei t'aiss’ soittoo tarvit,
lauluu täss” tarvitaa”

Ulosantanut lättähattu

Hoo F r. N i k k i.

Porin Mies-Laulu omistaa talon Ka-
tariinankadun ja Länsipuiston kul-
mauksessa. Kuoron puolesta on sitä
isännöinyt ensi tenori Eino Ylätupa.
Hän aina silloin tällöin on [Hallituksel-
le (kuoron) esitellyt surujansa talon-
hoidossa. Pahin suru on ollut siitä,
kun taloa ei ole saatu tyhjennetyksi
vuokralaisista. — Lähtee suvi, lähtee
talvi, vaan ei lähde Rönnholmi — —
Nyt tämä kuitenkin on tapahtunut. Ta-
lon korjaussuunnitelmaa toteutetaan
jo urakalla ja Porin pankit kilpailevat
keskenään, kuka saa kunnian rahottaa
tätä hommaa muutamalla miljoonalla.
Ensi basson Ville Sallakivi rakennus-
toimikunnan (A. J. Mäkinen, K. Ki-
virinta, Y. Jyrämä, E. Päivike ja E.
Ylätupa) puol-esta on muuttanut hou-
sunsa ja paikan päällä seisten valvoo
pannun asennusta, vesi-, sähkö-, vie-
märi-, ilma-, savu- ym. johtojen kie-
roilua, valtakerroksen valmistelua,
ylösmenoa sinne ja alasmenoa tänne.

Lähikuukausien aikana siis toteutuu
haave oman kurkihirren alustasta.

Porin Mies-Laulun Naiset myös sil-
loin helpottavat huokauksen, sillä jos
heidän i—keensä on tähän saakka ollut
raskas, niin sitten se vasta raskaaksi
tulee huolimatta ravintola-Kotiliedes-
tä, lokaviemäristä, tiskipöydästä, kui-
vauskaapista ym. ihanuuksista. (!Arv.
lukijat: Kliirehtikää huoneistotilauk-
sianne , perhejuhlianne ym. varten.)
'Kun kuitenkin tunnetaan heidän kun-
tonsa selviytyä vaikeissakin tilan-
teissa, eritoten heidäln päällikkönsä
Ilta Jyrämän (Antti J:n rva, ensi
bassosta), niin ei ole epäilystäkään
saam—attomuudesta. Hilpeyttä loisku-
vin tuntein tämän lehden lukijat muis-
tavat heidän karnevaalejaan m.m.
edellisen numeron ilmestymisestä tä-
hän. Ihmeen ystävällisesti muuten
yleisö on näihin suhtautunut. Rav.
Satakunnan »karvalakkipuolikin» oli
käytännössä, kun »monnekiinit», jou-
kossa korkeintakin luokkaa, esittelivät
miesten vetimiä.

Porin Mies-Laulu on toiminut myös-
kin edellisen Po Mi Lan ilmestymisen
jälkeen. Sitä on edelleen johtanut tri
Altti Järvinen, josta sanottiin Turussa:
»lKuoroa voi onnitella, kun sillä on
johtajana »Kuisman» koulussa käynyt
mies. Hän kuuluu siihen harvenevaan
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kuoromiesten ryhmään, joka edustaa
autenttisena mieskuorolaulum-me lois-
teliaimpia saavutuksia..

Erinomaisena apuna on johtajalla-
ollut varajohtaja, opettaja, pankinjoh-
taja Joel Itäkylä Pihlavan kylästä se-
kä toisena pankinjohtaja Jussi Laakso
Säkylästä siihen saakka kun tämä ru-,
pesi johtamaan vain pankkia.

Ainakin yhtä suuri ellei suurempi
apu on ollut vara-isäntä Yrjö Jyrä-
mästä (ensi basson Antti J:n veli), ny-
kyään 50-vuotias.

Kun edelleen tulee kysymykseen
avunanto, niin ovat »fiskaalit» mai-
nittavat. Heitä on neljä, joista mai-
nittakoon ensi basson Eino Haapanie-
mi, nykyäänkin »nuottikaupustelija»
ja tukkukauppias.

Muitten antama apu alenee sitten
yhä vähenevässä määrässä. Kaikkia
kuoron jäseniä, joita keväällä viime
vuonna oli 85 ja syksyllä 7'9, 'on tar-
vittu tuskin kertaakaan. Sangen toi-
vottavana on tietenkin pidetty läsnä-
oloa konserteissa jopa niitä varten har-
joiteltaessakin, mutta 100-prosenttista
ihmettä ei tapahtunut. — Eräs esim.:
Harjoiteltiin »Tulen synnyn» viimeisiä,
oli ensi bassoja vähän, Haapaniemi lu-
pasi vielä kerran soittaa joka miehel-
le. Johtajan vastaus kuului: »fEi täss'
soittoo tarvit', lauluu täss'—-—tarvitaa!» ,

Pikku-uutisia

Tänään: Mirjam
Huomenna: Vappu
Ylihuomenna: Vappu jatkuu
Ylihuomisen takaa: Loppu

Henkilötietoja,

Tänä vuonna täyttävät: .

65 v.
Altti Järvinen

60 v.
8. 6. Lauri Lindroos

19. 6.

90 v;
20. 5. Ensio Päivike
18. 7. Kauko Kiviranta =

3. 9. Väinö Rannikko . ,
9. 9. Unto Aavikko

‘15. 9. 'Runo— Lastu

80 v. '
13. 2. Pentti Hiltunen
16. 7 Reino Oinonen

Nämä vanhat herrat täyttävät vuon-
na 2000.

Vappuaattona täytetään lasit.

Varattu

Jos ostaa aiot Sä kengät vaikka,
älä turhaan juokse, karaa,
kun sopiva on ostopaikka
ja valinnankin on varaa.

Langén ja lousti Oy

PORIN PUISTO-APTEEKKI

Eteläpuiston .. Liisankadun
ulmassa.

Lääkevarasto Pihlavassa
— täydellisin-' lääkkeenvalrnistus-
oikeuksin N. Suomisen talossa..
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kaaksi ja luulenpa, että sen antaman
»ojennuksen: jälkeen tuskin paljon—
kaan' kuuluu huonosti , artikuloituja
s:iä. — Mennäkseni saunaan "— tämä
sanaleikki huvitti kovasti haastatelta—
vaamme — niin siitähän olisi paljon
puhumista. Suomalaisten tiedetään jo
n.s. ammoisena aikana tunteneen sau-
nan ja on todistettu, että suomalaiset
ovat, niin pitkälle kuin tiedetään, syn-
tyneet saunassa. No, nythän tiedetään,
että ihminen — suomalainen muitten
mukana, luonnollisesti — on syntynyt
3000 miljoonaa vuotta sitten, siis'juuri
äsken mainitsemanani ammoisena ai-
kana, ja näin voidaan siis pitää todis-
tettuna, että sauna on yhtä vanha kuin
ihminenkin. Tämä 3000 miljoonan
vuoden tuulet ja tuiskut kestänyt
suomalainen sauna on tosiaan hyvä
paikka. ja on enemmän kuin mukavaa,
että saamme sellaisen omaan taloom—
me. Siellä saa sitten käydä vaikka
palttoo päällä, kuten joittenkin on ta-
pana ollut, semminkin hra Nuo-ttikau-
pustelijan saunassa vieraillessaan.
»Löylyn ohella» haastateltavamme
suositellen mehumielin kannatti yksin-
kertaisesti ruumiin pesemistä saunas-
sa. Kysyessämme lähemmin, mitä
hän tällä lyhyellä vastauksella tarkoit-
ti, hän käski meitä edes jotain itsekin
ajattelemaan.

UKKO TOHTORILLA

sanoi kuulon menneen niin huo-
noksi, että ei pie-aan kuule.

Tohtori kirjoitti lääkkeet.
Ukko kysymään, paraneeko kuu-

lo nyt tästä?
Tohtori: En mää kuulosta tiedä,

mutta p-u kovenee!

Varattu.

HALLITUSKYSYMYS.

Näin post festum voimme mai-
nita joku aika sitten PMLzltä tie—
dustellun, olisiko se halukas mud—'
dostamaan mieskuoron pohjalle 'pe-
rustuvan hallituksen. Kuoro ei
kuitenkaan voinut ottaa tarjousta
vastaan Helsingin sijaitessa niin
syrjässä, mutta mikäli Porista teh-
dään pääkaupunki, joka onkin to-
dennäköistä, voidaan asiaan palata
uudelleen.

4

SAIRAALASSA

oli ylilääkärinä tunnetusti karski
herra.

Merkittiin kirjoihin seuraavaa:
Maanantai: lämpö 39,5, potilas

huonossa kunnossa.
'Iiistai: lämpö 40,0, potilas- hou—

rii, uskoo olevansa taivaassa ja
tuntee vain hoitajattaren.

Keskiviikko: lämpö 40,5, potilas
hourii, uskoo olevansa helvetissä
ja tuntee vain ylilääkärin.

PERHEENEMÄNNÄT!

Mikäli jäävarastonne vaatii täy—
dennystä, pitänee tilata Helsingin
edustalta — Mäntyluodossa ei ole
ollut jäätä sitten kuin joskus edel-
lisenä talvena.

HALUTAAN VAIHTAA
KAHDEN HENGEN TELTTA,

kerran käytetty, vaihdetaan lasten-
vaunuihin.

Arv. vastaukset viikon aikana
»Ponsilan» konttoriin nimimerk.
»Ei enää retkelle».

Tehkää työtä ja valvokaa, niin
minäkin tein ja miehen sain.

x

Halaus halun lisää, suunanto hy-
vän sovinnon.

Siinä työtä tehdään, kun rikasta
naidaan.

Sikaaria poltellaan ja poliisilla
ajetaan, sanoi kessuherra, kun ve-
sikelkalla putkaan vietiin.

. Ihailun. saat sä 'kyllä,

*Turku j'a'Phkimo Oy
jos Sull’ meidän turkki yllä.

MU RREN

KUMIKORJAAMO

25-vi10tt'a"
toimin-ut ei ole suotta.

Kun hormooninne katoaa,

apteekki uusia tarjoaa.

Kauppatorin
Apteekki

P E 1 L E J Ä

ja läpinäkyvää sekä läpi-.
näkymätöntä lasia saatte

aina. " '

PORIN LASI
Liisank. 17.

ÄI'MÄLÄST'ÄZ
saat sä asusteet oivat,
kelpaa silloin, ' ;.
kun kevätlaulut soivat.
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MASTER DRESS on merkki vakaa,
aina Sulle laadun takaa.

Poikkea meille milloin vaan,
: äl' unohda kerrosta kohnattakaan.

SALUTSKIJ OY

Osta meiltä PUKU,
sitä kehuu koko suku

mam mmm

Älä turhia luule,
. vaan RADIOTA kuule!

Asa Radio Oy

Eukkoa huokeampi on
sähköinen vuoteenlämmittäjä.

PORIN
INSINÖÖRITOIMISTO Oy

Antink. 15.

Pyörillä nyt hurruuta! —
Ihaele illan kuuta.
Ehkä saat vielä suuta.

3995193959?
Kun aukee Wesan kulma,
ratkee pukupulma. .

'Dd'm679630. 0
PUKIHIA-ASUSTEI—TA

Karhusoihtu valon kantaa,
Lämpimän se meille antaa.
Tulet syttyy, loimuaa,
Natsat hehkuu, savuaa.

PORIN TULITIKKUTEHDAS
OSAKEYHTIÖ

Rouvat ne kaupungilla
' ostoksilla juoksi.

Kahvin osti

T'aaékxelté
— varmuuden vuoksi.

'saks'a ylpeilee Reinin viinistä.

Suomi Reinin makkarasta-.

Monet siitä kiittää,
putket hyvin liittää

PUTKIRAKENTAJAT
0 Y

Otavank. 12.

Pitää miehellä olla varuste,
sen tarjoo

Sortavalan Asuste

Vammala 1954, Vammalan Kirjapaino Oy.


