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joka. kaukomailta asti sävel lievittäköön vaivas, .
rannan paatta tervehtää. joka sydäntäsi syö. '
Suvituulen sävel soikoon, Laulakaamme riemuun rinta,
joka tähkää tuudittaa, kevyeksi elon tie.
pihakoivu huminoikoon Mikä liekin kaunehinta
lauluansa tuttavaa. . laulu sinne, veikko vie!”
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Porin Oluen ia laulun voimalla.!
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Rosenlew &
on nimi vakaa,

Ostajalle -
laaduntakaa!

KEIKKUEN

TULEVI
Porin Mies-Laulun vapuksi ilmestyvä

äänetön kannattaja. lauri Lindroos,?
AUTOHUOH'O .

PM. 3040 M 3227Tilaushinta: 100 mk ja kassaan
heti eikä 15 pnä.
Toimituskunta:

Toimittajapää: E. U. Yrjänä
Finanssipää: Arvo Anttila - Kevään hankinnat

Ilmoituspäät: H. Salokangas, Arv , teette aina
Anttila, Frans Kursi - .

Valokuvauspää: V. Kotkatvuori Pimmeelt näyttää sanoo Wahl'ruusi e d 11111 s e S t 1
Pää vapputoimikunnasta: Veli

Salonen
Avustajapäät: Ilta Jyrämä, Altti ' " ; 'i .

Järvinen, Reino Hannula, Insar Uoti, ' ' K.'- w. WA H LR 0 os Ä ' , 'kaupplaalta
H- Fr. Nikki ja. Aarne J. Mäkinen. Kenkä- 'a nahkakau a

Toimikunnan osoite: Pori, Länsi- ' .PP

kun saappaases kattoo
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Kun lehtemme yleislakon jälkeen taas pääsee ilmes-

tymään, on paikallaan tarkastella tilannetta P.M.L:n
kannalta. Hallitus on viime syksystä alkaen pari
kertaa julkaissut ohjelmansa, joka osoittaa kiinteää ja
määrätietoista suuntaa: ensiksi pelkkää Sibeliusta, sit-
ten Palmgrenia ja Törnuddia. Kevät näyttää kuitenkin
merkitsevän yllättävää käännettä hallituksen ohjel-
massa. Tietoomme on tullut, että se suunnittelee jon-
kinlaista kansanäänestystä siitä, mitä se ohjelmaansa
ottaa. Tervehdimme ilolla tätä demokraattista otetta ja
toivomme hallituksen täten entisestäänkin lujittavan
asemaansa toimiessaan yleisen hyvinvoinnin edistämi-
seksi.

P.M.L:n talouspolitiikka on ollut selvää ja suoravii-
vaista. Verotus on järjestetty varsin mutkattomasti.
Veroja on kerätty niiltä, jotka haluavat niitä maksaa,
kun taas ne, jotka" eniten, ainakin kaksi kertaa. vii—
kossa ovat äänessä, on vapautettu veroista. Tämä jär-
jestelmä on osoittautunut varsin käyttökelpoiseksi ja
yleistä tyytyväisyyttä herättäväksi. Suosittelemme sitä
muillekin, esim. Suomen hallitukselle.

Hallituksella on ollut muitakin keinoja taloutensa ta-
sapainoittamiseksi. Tärkeimpänä niistä mainittakoon
hyvät suhteet naisiin. Tätä keinoa ovat monet yksi- '
tyiset kyllä aikaisemmin pätevästi käyttäneet hyväk-
seen, mutta P.M-L on onnistunut kehittämään naisten
palvonnan harmoonisesti palvelemaan yhteistä kokonai-
suutta. Suosittelemme tätäkin keinoa subventioittensa
ja kompensaatioittensa kanssa. kamppaileville halli-
tuksille. '

P. M. L:n tärkein sosiaalipoliittinen toimenpide on
vapun vastaanoton järjestäminen. Sen onnistumiseksi
on tarvittu monta iltakoulua, joissa on kuultu monia
asiantuntijoita. Toivomme, että hallituksen ponnistuk-
set vievät toivottuun tulokseen, että kaikille kansalai-
sille tulee iloinen ja virkistävä Vappu.

R. H.

Mikä on tämä tanssilaji, jota emäntä
ja isäntä tässä esittelee ja jota rouva.

' Salokangas seuraa silmä. kovana?

Naisosaston puheenjohtajan

vapputervehdys
Kunniaksi kevään mahdin,
Vappu keksi simasahdin.
Vaan — -
Näin se neuvoo Kalevala;
”Elä miestä jouten juota,/
Laita miehet laulamahan,
Kultasuut on kukkumahan!”
Ken on luotu laulajaksi,
Sattunut sanelijaksi,
Laikahtakoon laulamahan,
Pajahtakoon paksummatkin,
Laihemmatkin lauetkoon,
Kainaloisille iloksi,
Vappujuhlan ratoksi.

Kukko laulaa kullallensa,
Kanan lapset kaunollensa,
Variskin vaahtokuulla,
Kevätkuulla keikuttelee,
Koko luonto laulamassa,
Suin sulin sanelemassa,
Naiset kaikki naurusuulla,
Miehet mielellä hyvällä,
Kevättä käteltäessä,
Vaahtokuuta varrottaissa,
Vappua vapautettaessa.

Ilta Jyrämä



HOLMLUND-IN LEIPÄTEHDAS ,
sekä SIIRTOMAATAVARALIIKKEET

Lempi Holmlund, Kauko Humalsaari,
Aarno Humalsaari, Ilmari Holmlund

SEMENTTIVALIMO PORIN KOLMIQ OY
Puh. 2486 ia 2796
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AUTOKOIILU HEURLIN
Gallen-Kallelankatu 9, puh. 4007

Olemme valmiit palvelemaan
Teitä. ajokorttiasioissa

Vesi virkistää viimeiseksi

/ vesuonmume
"‘ i' H l.l B‘E R

Yrjönkatu 2

vy

Ranskalainen: — Minun isänipä
on niin rikas, että joka-yö hän nuk-
kuu luonnonsilkkisten lakanoiden
välissä.

Jenkki: — Mitäs tuo nyt muka on.
Minun isälläni. on suussaan niin
monta kultahammasta, että hänen
on nukuttava pää. kassakaapissa.

Muse ov
Pori, puh. 1281

Joha -Duuu
Puh. 5875 Itäpuisto 5

Hyvien pukimien erikoisliike

ll. JOKINEN
Parturi - Kampaamo

Antinkatu 9, puh. 4055

V 0ei?-%%%,
Anoppi on sairaalassa ja tarvitsee

välttämättä verensiirron. Sairaalan
kaikista ponnistuksista huolimatta ei
saada käsiin verenantajaa siitä ryh-
mästä, mihin anoppi kuuluu. Epä-
toivoinen lääkäri soittaa lopulta vä-
vylle ja selittää asianlaidan. Tämä
pohtii hetken aikaa ja kysyy sitten:

— Oletteko koettaneet. löytää tii-
keriä?

PUISTOAPTEEKKI
Y. S. Salomaa

Alan suurin liike Sataklmnassa

MAAMIESTEN KAUPPA 0v
Valtakatu 16, puh. 3192

Juo MAKU-kahvia

Kun Makua mais’raa. niin aurinko paistaa

Varattu.
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nähtävästi julkista sanaa.

Napaseutu Porin Mies—
,ulkomaamatkan '

kohde!
Altti suosittee konserttia Huippu-

vuorten pääkaupungissa.

Koska Toimitus muisti Opettajan
lehtemme viime numeroon suomas-
saan haastattelussa maininneen jo—
tain PML:n konsertoimismahdolli—
suuksista Huippuvuorten kuuluisassa
kulutuskeskuksessa, käännyimme 'hä-
nen puoleensa tiedustellen millä kan-
nalla tämä laajaa huomiota herättä-
nyt asia tällä hetkellä on, tai onko
se millään kannalla.

— Niin, vastasi haastateltavamme
siristellen sinisenhaaleita silmiään
viisaannäköisesti, oikeastan pitäisi
sanoa kahteen kertaan ”niin”, sellai-
sessa pisteessä on asia tällä het-
kellä. Olen tietenkin viime Huippu-
vuorten-matkallani tarkasti perehty-
nyt "tähän asiaan. Ensinnäkin akus-
tisesti ensiluokkaista konserttisalia
—— sellainenhan on PML:n vaatimuk-
sena aina ollut — siellä tuskin näin,
kumma kyllä. Totta puhuakseni, en
nähnyt minkäänlaista konserttisalia.
Mutta paljonhan sitä annetaan ulko-
ilmakonsertteja tässä maailmassa.
Miksei Huippuvuorillakin. Ja ulko-
ilmaa siellä näin paljon. Sitä riit-
tää vaikka useammallekin suurkuo—
rolle, jollainen PMsin on. Niin
että siltä kannalta asia on selvä.,

— Entä minkälaiset arvostelut luu-
lisitte sieltä saavanne?

— Niin, arvostelutko? Tarkoitatte
Luotan

sehän on aina pitänyt
konserttinsa menestyksellä, enim-
mäkseen hyvällä, tuskin ollenkaan
huonolla. Menestys on joka tapauk-
sessa taattu. Nimenomaan sanoma-
lehtiarvostelusta mainitakseni, luulen
sitä tuskin mahdolliseksi. Näet
päivälehtiä ei Huippuvuorilla ilmesty
ollenkaan, vaikka siellä olisi ainakin
kesäaikana erinomaisesti aikaa aina-
kin yhden päivälehden julkaisemi-
seen, sillä siellähän on päivä pitkä,
n. neljä kuukauden mittainen, al-
kaen huhtikuun loppupuolelta ja jat-
kuen elokuun loppupuolelle. Tämä
tekee ymmärrettäväksi senkin sei-
kan, ettei siellä ilmesty sen parem-
min aamu- kuin iltalehtiäkään.
Vuodessa on näet niin vähän
aamuja ja iltoja, sillä on otettava

kuorooni ;

huomioon se, että yhtäjaksoinen yö-
aika kestää vuorostaan myös n. nel-
jän kuukauden ajan, pari kuukautta
kummallakin puolen joulua. Sikä-
läinen julkinen sana tulee asioitten
näin ollen olemaan hyvin yksimieli-
nen — ei siis kaksimielinen —
meitä arvostelleSsaan. '

— Mitä Opettaja arvelee konsertti-
matkan taloudellisesta kannattavuu-
desta?

—- Niin. Aina kannattaa, jos ei
hyvin, niin huonosti. Laivamatka
Norjan Tromsösta Huippuvuorille
edestakaisin maksaa nokkaa kohti n.
35.000 mk Suomen kovaa valuuttaa,
ja automatkan, joka on Porista Kä-
sivarren kautta Tromsöhön edesta-
kaisin vajaat 3.000 km, voi jopa
kansakoulun neljäsluokkalainenkin
kalkyloida rahaksi. Joten matka-
kustannukset eivät suinkaan peloita
matkalle lähtemästä, kun kerran
etukäteen tiedetään niiden suuruus,
tai pienuus, miten halutaan. — Ku-
luukohan Opettajan mielestä tällai-
seen matkaan paljon aikaa?

— Niin. Ei. Paljoa ei kulu, haas-
kuun ei kulu yhtään. Vajaat kolme
viikkoa vie koko matka, mukaan-
luettuna myös 1 % tuntia kestävä
konsertti perillä Huippuvuorten kau-
niissa pääkaupungissa, Longyear-
byssä. N. 10 vuorokautta, kestävä
laivamatka menee mukavasti meri-
taudin kanssa kamppaillessa tai
muussa pelinpidossa ja lyheneehän
aika huomattavasti senkin vuoksi,
että öitä ei ole ollenkaan. Tosin
päivä voi tuntua toisinaan pitkältä,
mutta sen lyhentämiseksihän laivalla
on omat kikkansa, exportinsa sun
muut prosenttinsa.

Laulun ensimmäinen

mielestänne
konsertoi Huippuvuorilla?

—- Koska PML siis

— Niin. Vastaan entisen hallituk-
sen jäsenen malliin, kun eukko hä-
nen lähtiessään hallituksen ”kokouk-
seen” tiedusteli, että ”koskas tulet
kotiin”: voin pian tulla, voin kauan—
kin viipyä.

Varustamo P. Molander Oy - Ab
P 0 r i, puh. 3018

väistää m
Itäpuisto 3, puh. 2817 — 3100

V.|(ARIIMO Oy
Pori



Saksa ylpeilee Reinin viinistä,

Suomi RE l N I N makkarasta

Hyvää Vappua toivottaa
SA l. U T S K I J 0 Y

Antinkatu 15

Automapl'ifilejä ja traktoreita. ym.

N.AI.INEN
Kangas- ja lyhyttavaraliike

Iso linnankatu 14

Vanhat ”kärryt” maalataan,

”sairaat" vaunut huolletaan

Kuutilon Automaalaamo

&
Englantilaiseen mielisairaalaan pyr-

ki eräs mies ja hänet otettiinkin ys-
tävällisesti vastaan sekä tiedustel-
tiin, mikä on herran nimi. Mutta
tämäpä kimpaantui, ettei ole lain-
kaan mikään herra, vaan lordi Nel-
son. Jolloinka selvisi kivuttomasti,
mihin koppiin vastatullut sijoitetaan,
hänet pantiin erään aikaisemmin
tulleen lordi Nelsonin huonetoveriksi.

Mutta koska kyseessä oli hienosto-
sairaala, kauhistui ylilääkäri seu-
raavana aamuna tästä kuultuaan vil-
pittömästi ja pelokkaana riensi ta-
paamaan, mitä tämä piti uudesta
asuinpaikastaan.

— Mainiota, ruoka on hyvää, nä-
köalat ovat mitä hurmaavimmat ja
kohtelu erinomainen

— Entä huonetoverinne? Kuinka
kaksi- niin samanarvoista herraa voi
tulla toimeen keskenään?

-— Mainiosti, vallan mainiosti, vas-
tasi lordi Nelson. — Sitäpaitsi minä
voin ilmoittaa arvoisille herroille,
etten enää olekaan lordi Nelson. Ny-
kyään olen lady Hamilton.

Kone-ja Lir/wiia g:n
MYLYMÄLÄ'T

Iso linnank. 9, puh. 3310

Itäpuisto 5, puh. 3074

Metallivalimo
K. I.AItTINEN

P 0 r i, Palokunnanpuistokatu 40
Puh. 1874

Suoritamme metallivalua

kevät vaatii uut-ta ylle.
Kun lähtee iltakävelylle.
Jos hankit asun Äimälästä.
iää huolet tyttöystävästä.

ll
! , II II

ASUSTELHKF Dom

SUNNUNTAINA
HERKUTELLAAN Makkara on nyt halpaa ia hVVää-

Syökää sitä itse ia tariotkaa vieraallekin.

Kysykää aina Kariakunnanx makkaraa.

gyms



Uutta Porissa! Uutta Porissa! Uutta Porissa! Uutta Porissa!

iaiuekansectti
K a r h u l i n n a s 5 a tiistaina toukokuun 15. pnä kello 19.30

Tässä Porin Mies-Laulun järjestämässä ensimmäisessä toivekonsertissa Porissa on yleisöllä tilaisuus kuulla
haluamansa laulu konsertissa esitettynä. Tämä tapahtuu siten että pääsylipun painetuista ja numeroiduista
80. mieskuorolaulusta lipun omistaja saa tehdä toivomuksensa pääsylipusta iroitettavaan lipukkeeseen, joka
luovutetaan konserttisalin ovella. -
Mieskuoron ystävien on syytä pitää. konsertti mielessään ja varautua pääsylippujen saantiin.

_ Makkara on täyttä ainetta
R a ke II II II S | i i k 6 lievittäen nälän painetta

TUOMET & OJANPERÄ . laatutuotteet löydät meiltä
säästyt varmaan harhateiltä.-

, Sairaanhoitaja selostaa vastatul-
P 0 r 1’ Gallen-Kallelank. 9 leelle nuorelle miespotilaalle hänen

Puh. 4286 huonettaan: — Tuo punainen soitto- E | o m a a
.kello on teille, jos tarvitsette apua, ..
Ja tuo sininen minulle, jos minä
satun tarvitsemaan . . .

*

— Mitä on lehmällä neljä ja naisella kaksi. Tyhmä vai tuhma?
— — — — ’ ' Mies, joka pyrkii tansseista tullessa jatkolle, on— Jalkoja tietysti. ” tuhma, joka ei pyri on tyhmä.

!

Tarvitset-te kenkiä.
niitä saatte meiltä
aina ensiaskelkengistä alkaen ' SATALEIPÄ OY
& , . .L3: langen la lousll Oy.

m — ,

Entisen vaakahuoneen Vieressä

Aianmukainen leipomoliike

TEKSTIILITUONTI ov - TEXTILIMPOBT AB . _ None" siifä kiiltää. putket hyvin Iiih‘aa
Maamme suurin naisten ja lasten

koristeasusteiden tehdas - Gallen-Kallelankatu 25 PUTKIRAKENTAJAT Oy. Otavank. .' 2

_ Voiteetta ei suksi luista. ' . .
ALAMÄEN KULJETUSUIKE kaunistamatta ei herrat muista . RBVIMOIB Po RI

Viihtyisä. ja suosittu,Tuo ja vie nopeasti KEMIKALIO NINO ensfluokan keittiö
Antinkatu 15 , .Hyvä palvelu



'” PIKKU-UUTISIA *”
Eilen: Mirjami
Tänään: ”* Vappu
Huomenna: Loppu ja raskas ylös-

.

nousemus sekä e. App. krapula, j.pp..
humala

Solisti

SALLAKIVEN VILLE
seilasi

viime vuonna 25. 5.
nuorena ”meripoikana”

60-vuotiaaksi.
Vihitty: 24. 9. 1955 Veli Ensio

S alo n e n 1. basso ja Kaija-Leena
Matintytär R oih a Parkanosta. Korotukset: ”B:timme" sai PML:n

viime vuosikokouksessa arvonnousun
lehtemme hyväksi tekemästään
työstä. Hänet nimittäin huudettiin
lääninsä (tarkoittaa laulajak'avereita
PML : ssä) ”lääninr :tiksi”. Ylennys
tapahtui vaalissa, missä hän sai
kaikki! äänetl, jotka varmisti toinen,
korkean arvonimen omaava, ts.
”pörröpää”.

Tärkeä tiedoitus

”Vappu juhlista jaloin
puoli kuuta peipposesta”.
Olkoon uskomatta
ken voi, mutta

tunnelma on korkealla
Mies-Laulun ottajaisissa

(vastaan-)
Puisto-Keskuksessa aattoiltana.
Kutsukortteja saatte
kuoron jäseniltä.

Kiirehtikää,
Sillä parempi pyy pivossa

kuin ampiainen.
Matti Myöhäiset jäävät ilman.

säveltäjäPorilaisen merkkimiehen,
Selim. Palmgren'in patsaan paljastus—
tilaisuudesta 12.. 6., -55. Altti laske-

massa. seppelettä.

]u/acmcz Räty
on epäilemättä PM—L:n ”kalamaisin”
mies, vai mitä. sanotaan kuvaa kat-
sellessa. Eikä tämä Tenojoesta saatu

peto ole suinkaan hänen saamistaan
loheista suurin sillä 24 kiloinen eli
4 kg suurempi on 2. basson Juhanin
ennätys toistaiseksi. Yhden kalaret—
ken eli kolmen tunnin aikainen en-
nätys hänellä on neljä lohta, joiden
yhteinen paino oli 56,5 kg. Tuloksia,
joita ei toiset peeämmäläiset var-
maan kykene lyömään. Niinpä tämä
”kalainen" laulajaveli onkin sitten
vielä varsin nuorekas saavuttamas-
taan 60 vuotisesta (18.12. -55) taipa-
leestaan huolimatta. ' ,

Seurustelu kalojen kanssa on siis
nuorentavaa ja suositellaan muille-
kin!

”Ystävien kala!” sanoi Rädyn Juk-
ka, kun siikasiimasta säynään sai.

382



Mies-Laulun Naiset
auttavaiset,

Jäsenet ainaiset,
antavaise't,

Kannattajat, talon
luojat,

Tukijäsenet, turvan
tuojat!

Teille Mies-Laulu
*laulaa vain

kesää parasta
_ toivottain !—

”R-ti”

PM-L :n Naisten johtoa tupatteluhetkellä työn lomassa.

PM-L:n Naisten sävel kuuluu tiskaamisen kolinassa ja vesien soli-

nassa, mutta se sävel soi ilomielessä. Eihän miesten äänet paase

kuivumaan Väliajalla nautitun kahvin ansiosta, näin kertoi emäntä

Fanni H a a p a nie m i, joka vaatimattomasti ei halunnut kertoa

Pomilan edustajalle naisten työstä, joka muutenkin tunnetaan ja

varsinkin PM-L:n kukkarossa.

PM-L:llä. on myös hyvä
missä Altti ”poikineen” tunnustelee löylyn kovuutta.

sauna kuten kuvasta näkyy,

Sihteeristö miettii:
Miksi neljäsosa PML:n jäsenis-

töstä oli poissa kevätkonsertista? —
olivat koko ajan juovuksissa tai
kuolleina, koska muita poissaoloja ei
ole tavattu hyväksyä (nimiä mai-
nitsematta.) .

Miksi konserttikaronkka täytyy pi-
taa naisten kera? — Kotiinpääsy il—
man selkäsaunaa on varmempaa. '

Miksi kuoron johtaja aina kääntaa
pyrstöpuolensa yleisöön päin johtaes-
saan kuoroa?

Yleisöllä olisi liiaksi hauskuutta ja
pääsylipuista syntyisi tappelu.

Miksi jokaiselle ”juhlakalulle” lau-'
letaan: ”Sua tervehdin”. — En tiedä.
Ehkä siksi, että puheenj. saa miet—
tiä, mitä hän yksinpuhelunsa aikana
sanoisi. ,

Miksi ensi basso saa kovin usein
harmia ja nokan koputusta johta-
jalta?

Se laulaa nuotista. Tuntuu tietysti
omituiselta, kun I stemma kolmen
muun joukossa laulaa nuotista.

_ Miksi ensi basso on pienin stem-
ma? -— Katso edellistä!

.. (.

Miksi PML viettaa Vappua aatosta
lähtien? - Se on työtätekevien te-
hokas juhlimismuoto.

Elomme päivät epäselvät,
kohtalo kova suotu on,
kun eilen tulin tänään kotia

.. ..

ja tänaan tulen huomenna.
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SIÄEJDMALAISEEN
*=- YRJÖNKATU I0 "'

\ Damn SUOMALAINEN
_ AASTUDANKKM ,,

SÄTAHOLVI Oy
Pori

Murren Kumikoiiaamo:
Kun kuoppaiset on tiet

ja sattuu onnettomuus,
renkaan Murrelle vain 'viet
ja taas on auto kuin uus.

IMPI HELMISEN LEIPURI- JA KONDIITTORILIIKE _
Katariinankatu 10, puh. 2219, - Puistonkulma

puh. 2290 - Arava Kiertokatu 13. puh. 2299

ILMARI MÄKINEN OY
Armfeltinkatu 16, puh. 3266

*

H. H E IM 0 K A H I , Oikeusmedisiinaa:
Kaksi ystävystä tapasi toisensa

Maito-, liha,-, kangas— ja. kadulla — he eivät olleet nähneet
., toisiaan pitkään aikaan. Toinensnrtomaatavarakauppa ' heistä käytti kainalosauvoja.

Puh. 3903 —— Terve, mitäs sinulle on tapah-
. tunut?

' —- Auto-onnettomuus, vastasi kai-
nalosauvainen.

— Milloin? '
O — Pari kuukautta sitten. .

(&uf "’42, —— Ja käytät vielä kainalosauvoja.,; —— Niin katsos, lääkärini sanoo,
' FOR/N &% että voisin aivan mainiosti kulkea

p ilmankin niitä, mutta asianajajaniWINK 9 011.241? FOR! sanoo, etten voi. -
Hyvien kellojen '

edullinen ostopaikka _ *

. KENKÄ— JA NAHKAKAUPPAWW
NUMMEN HUOLTOASEHA
Ruosniemi - Puh. 4564

Täydellinen auto- ja traktorihuolto

SATAKUNNAN OSUUSKAUPPA r.|. lÄNSIKUMI
Gallen-Kallelankatu 7 , On edullisia asioida aian erikoisliikkeessä

PORILAINEN TAVARATALO '
Yrjönkatu 17 ja Gallen-Kallelankatu 6

Jokaiselle jotakin kumista ia muovista
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Kuoromme milteipä jokaisella jäsenellä on auto ja on
se aina vuosittain keväällä uusintakatsastettava ja
koska meillä on joukossamme myöskin juuri niiden
katsastusta varten oma katsastusmiehemme, II tenori .
Aarne J., antoi opettajamme koko kuorolle sopivan
pituisen kevätloman autojemme katsastusta varten.
Lähetimme lehtemme reportterin sekä valokuvaajam-
me seuraamaan kuinka tämä toimitus oikein käy ja
kävihän se. Katsastettavana oli juuri erittäin hyvin
onnistuneen kuvamme esittämä erään tunnetun kuoro-
laisemme omistama viimeistä vuoden 1919 mallia oleva
Rambler Country Club Limousine Sedan mallinen lois-
tohenkilöauto. Tapasimme Aarne J :n makaamassa tä-
män loistoauton alla, siellä hän koputteli ja tarkasteli
ohjausniveliä, jarruelimiä, kuningaspultteja( joita eräis-
sä autoissa kutsutaan toveritapeiksi), ohjauspultteja,
akseleita, vipuja y.m. Kunnossa tuntuivat olevan. Sit-
ten tarkastettiin valot, suunnanosoitinlaitteet, tuulilasin
sekä äänimerkinantolaitteet. Tässä tuntui olevan muis-
tuttamista, ääni oli kuulemma laskenut noin oktaavin
verran. Auton omistaja selitti sen kuitenkin johtuneen
koleasta ja epäterveellisestä kevätsäästä ja vakuutti
sen kyllä noin parin viikon kuluessa paranevan mi-
käli hän sitä hyvin hoitaa. Tämä selitys tyydytti kat-
sastusmiestä. Vielä otettiin autolla ajokoe ja koska
siitäkin selvittiin, ilmoitti katsastusmies hyväksyvänsä
auton ilman ehtoja, s.o. kuljettajaa ei velvoitettu otta-
'maan itselleen ja kyydittävälleen ylimääräistä henki-
vakuutusta. Yhtä hyvin ei käynyt seuraavalle autolle,
sen kohdalta tuomio kuului: ”Ei muuta kun nuijalla
vain päähän ja jäännös makkaratehtaalle makkaran
raaka-aineeksi.”

Eräs kuorolaisemme halusi ajokortin ja mitäs muuta,
sonnustauduimme mukaan. Ajokoe ei näyttänyt al-

kuunkaan tyydyttävän Aarne J:tä, kokelas kuulemma
ajoi vallan keskitiellä, käväisipä joskus ajoradan va-
semmallakin puolella, ei kuulemma pienentänyt riittä—
västi nopeutta katujen risteyskohdissa, ei kunnioitta-
nut oikealta tulevan etuajo-oikeutta, yritti ajaa suoja-
tiellä rauhallisesti kävelevän jalankulkijan päälle, si-
vuutti ajosääntöjen vastaisesti edelläajavan hitaamman
ajoneuvon katujen risteyskohdassa, yrittipä katujen
risteyskohdassa vielä ”kiilatakin” kahden ajoneuvon
väliin ja silloin mitta oli jo aivan täysi. Kaiken kuk-
kuroiksi pysähdytti autonsa noin 1 metrin etäisyydelle
katukäytävän reunasta kun suositeltava etäisyys kuu-
lemma olisi ollutvain 20 cm. Aarne J:n mielestä ko-

,kelas teki kaikki muut virheet paitsi että olisi vielä
ollut tilaisuus ajaa kadulla olleen poliisikonstaapelin
päälle. Tuomio kuuluikin: ”1 kk. lis5harjoittelua”. Kos-
ka pelkäsimme, että Aarne J. voisikin määrätä seu-
raavaksi meidät osoittamaan ajotaitoamme, poistuimme
autosta mahdollisimman ncpeasti kuulomatkan ulko-
puolelle.

Parim
AUTDTÄRVIKL' "

Iso linnankatu 28, puh. 5601

.- ' SATAKUNNAN AUTO OY
Katariinankatu 30, puh. 1910

'Taas leivose'l' ilmassa leikkiä lyö.
on kihloien. korujen ostossa työ

Emu Maw 0213
P ori, Iso linnanka'tu 22 ; Puh. 2100

Porin Seudun Osuuskassa
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"MITTA MINUSTA".
sanoi Hietasalon mamma. kun pullaa

Isolinnankatu 10

VÄINÖ KllllSELA SEUR.
Hallitalo, puh. 2719

Tunnetusti I-luokkaisia tavaroita .

Trusfivapaa Bensiini

12

Saman kilpailun viimeinen, ratkaiseva vaihe.

PM-L:n naisilla oli onnistunut pikkujoulujuhla. Tässä
erään kilpailun jännittävä vaihe.

J. W. Suomisen Nahkatehdas [lg
Nakkila

Psykiatrin luona: — Ja milloin
ensi kerran huomasitte, että teistä
veroilmoituksen teko oli hauskaa?

*

Kirjanpi Ja on v1 kon ajan katsonut kadehtien
konttoripäällikköä, joka on lähtenyt joka päivä työstä
klo 14, kun hän itse on päässyt kotiin vasta klo 16.
Lopulta hän päätti itsekin livistää kerran. Puoli kol-
men aikaan hän lähti ja tuli iloisesti vihellellen kotiin.
Eteisessä hän yhtäkkiä jähmettyi kauhusta. Konttori-
päällikön takki riippui vaatenaulakossa.

Salaman nopeasti hän poistui, tuli läähättäen kont-
toriin, istui paikalleen ja älähti: Pirskale, meinasin
kärähtää. '

*

Sodan aikana rahtialus kynti Atlantia. Kaksi ' papu-
kaijaa alkoi kyllästyä yksitoikkoisuuteen. Toinen virk-
koi: ”Kuule, leikitään sellaista leikkiä, että sinä pis—
tät silmäsi kiinni ja minä sanon puu.” ”Hieno leikki",
sanoi toinen ja sulki silmänsä. Juuri kun ensinmai-
nittu sanoi puu, tuli torbedo laivan kylkeen hajoit-
taen sen miltei pirstaleiksi.

Seuraava näytös: Kaksi risaista nuutunutta papu-
kaijaa ajelehtii lankun palasella. Toinen kiimittää
äreällä ääellä. ”Kuule, Kalle, kyllä sinulla sitten aina.
on roskaleikit.”



m)@a/U1}nt3la. . '
' UISTOKEbKUj H a u ska a V a p p u a kaikille laulajille .

siellä viihtyy hyvin aina,
ei turhat arkihuolet paina.

. . : V

laulajain koti, hyvä ruoka —— kuuma. toti, - ' |E

Opettaja: No, Kalle, paljonko on 2 + 2

Kalle: (laskee sormiaan apuna käyttäen). Se o-on
neljä.!

O-ja: 'Pistä kädet selän taakse.
Paljonko on 3'+ 6.

Kalle: (Sormet pelaavat edelleenkin). Se on, se on
—9.

O-ja: N0, mutta Kalle, ei saa laskea sormista. Pistä
kädet taskuun. Kuinka paljon on 5 + 5.

Kalle: (Salaa hypistellen epätoivoisesti, kunnes vih-
doin kasvot kirkastuneina): Yksitoista.

.. ..

Sahk-
ASENNUSLIIKE

Hm e .- wef-
Pori, puh. 4200

Asennuksia ja. tarvikkeita

HYVÄ KAI-[VI JA JÄÄTELÖ
viihtyisässä ympä-
ristössä virkistää

KAHVI- JA JÄÄTELÖBAARIsaw
Antinkatu 15

HARJOITUSKOULUSSA
Opettajakokelas lehtorille:
Minulla on luokassa 7-vuoti—as pojan naskali, jota ei

saa laulamaan millään ehdolla, vaikka tiedän, että
hänellä on kyllä tarkka korva ja hyvä laulun ääni.

Lehtori: Jospa minäkin puhuttelisin sitä poikaa.

lanut?

Lehtori kyselee pojalta kaikenlaista kotioloista ym.
Siinä ohella hän kysäsee, oletko sinä koskaan lau-

Poika: Kyllä minä ennen nuorena lauloin.
Lehtori: Mutta jos sinä nytkin laulaisit vanhuudes-

tasi huolimatta, ja niin poika alkoi laulaa kauniilla
äänellään vanhuudestaan huolimatta.

VAPlIN MTTO
Mistä sävel kaikuu
sinne voit Sä mennä
sillä konnain suusta
ei laulut lennä.
Siks' Puistokeskus ' '
on ilos paikka
ja vapunaattos
riemus paikka.

A r v o i 'I' u s :
Mies mahallaan etenemässä otsa-

nahkaansa rypistäen.
'yutrg'grlopa(LIOJl '1}s

SATAKUNNAN
OSUUSTEURASTAMO

Pori

\

Om. D. Varantola

Puh. 3835

MllSAN TAIMISTOT.

RAKENNAMME
ionoonI riviinl

pysähdy, ei

peruskiviin

;Bakennushike
Vlllll & SANTALA Oy

Kun on hyvä väri päällä.
kesi-ää laivass' joka säällä

:Eaeemau' vää
Liisankatu 6

MAALAUTTAKAA NYT
Älkää jättäkö maataloustöitänne
kesän kiireisimpään aikaan, sillä
nyt se on Teillekin edullista en—
nen sesonkia.

MAALAUSLIIKE Onni Utriainen
Puh. 3054

AALTOLAN OLLI PORISSA APTEEKIN AVAA,
lunkkai'sel äänet sinne heli ravaa.

Ménnessäsi Otavaan — Ola-vaan .
Ola-Ola-Ota-Oia-Ola-vaan ' wom"nm~n

M
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“WNW“ '” eskusjäwa
P o r i Itäpuisto 1 —

PORIN POOTYÖ-
Puh. 5091 P o r i

. PORIN YMPÄRISTÖN
OSlIlISMEIlERI

SILMÄLASI-OPTIIKKAA runsas valikoima '-

0. |.A P P I SllMÄlASI-OPTJJ IKE
P 0 ri, Itäpuisto 5 - Puh. 2911

Vesiiohtoliike Arvo Aaltonen Oy .
Puh. 2225, 5725

PORIN TUKKU 0y
Puh. 2407, 4999

PORIN MAALAAMO

KAUPPATORIN APTEEKKI
Troppeja. ja salvoja

Vawaawwm
Pori

"Karhus'ta" 'l'uli ’ruli varmasfi J

PORIN TULITIKKUTEHDAS Oy ' Oy ji'r—ömberq Ab
' Paikallis-

edustaja :

PORIN INSINÖÖRITOIMISTO Oy

& .." A

'
% Q.)!!!”

Lakonaikaiselta, siikametkeltä. Siikaisiin.

14

.On Iiniakas. kaunis. mui'I peiH'een vaatii.
sen hurmaavasfi TUKKU laafii!

Porin .Tekstiilitukku Eino Haapaniemi
. Pori, Eteläpuisto 20. Puh. 2737 ja. 4236.V &=— ?imelä? Alfliisfi palyelgmme ALTTIA ia
PORIN "KÖORIA"!

Sähköasioissa
TUQMHNENÖ

95AH KONE AUTOLIIKE p OPI Y
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SATA'VEHNÄ o'y
Rauma

Porin Mies-Laulu palaamassa
onnistuneelta konserttimatkal-

taan.

”Nisunalle” ym. jauhoja

KAUPPÄHUONE

FRIITAlAN MWMÄLÄT
MAAMME VANHIN NAHKA-JA KENKAKAUPPA

NQY Porissa ja koko Satakunnassa

&ADALII % tunnettu ja tunnustettu kenkä-,

YRJUNK.92"':"? 38“ laukku-, nahkapuku-, valjas-,

Auq. Upsanen Ou pori

kumi— ja muovituotteiden

( " k.» & erikoisliike

VQJEQN AUTO . NUIKKINEN, kauppias "
Yrjönkatu 21. puh. 4416

Gallen-Kallelankatu 6, puh. 2515

Potilas: — Olen kertakaikkiaan
kyllästynyt tähän. Lääkärini sanoi,
että ainoa keino reumatismini ku-

' 't" - "ltt"" k t tt

FOR'N RADIOBI tima :: a
V Ystävä: — Onko se nyt sitten niin .ANTINKATU 7. pun. 2023] vaikeata? ”. 'i 0

' .. .. .. . .. n ' Ir 0 yo

A X A Potilas: — Niin, sina et kas1ta,
' sa ' * sa ' sa miten vastenmieliseltä tuntuu istua

tyhjässä. kylpyammeessa ja hangata
itseään pölyimurilla.

Ystävätär rouvalle, joka, on saanut kaksoset; Helsingissä bussi n:o 23 on tupaten täynnä ihmisiä.
Kyllä kai sinä nyt olet onnellinen? Rahastaja huutaa: Ovatko kaikki maksaneet — ha
—— Sanos muuta, kun kuulemma tapahtuu vain ker— alla betala. Kun tämä on toistunut viisi-kuusi kertaa,

ran 20.000: sta, että saa kaksoset. etupenkissä rötköttävä melko lailla kierteessä oleva
— Hyvä luoja, miten olet ollenkaan ehtinyt tehdä mies korottaa äänensä ja sanoo: ”Minä olen — hik —

taloustyöt. maksanut, — jag — hik — har petaala .”

REPOSAAREN KONEPAJA OY . 01 W. HACKLIN & CoOY
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' Saiakunnan Liikenne Oy
Mikonkatu 11, puh. 3450, toim. 3066

VIE S‘EKIN
YHDYS—

PANKKI lN !

%%%
P 0 r i, Antinkatu 7

(til%

23% i Puh.: I44]. I442. keeiaa'mo, |443

Naisten asusteiden erikoisliike o
' - , Kaikkea kiriapainoalalta . minän [Kiilto

H ....t k _J....H..b _ .
' ”""”" 0v Kia ,

Osuuskassan talo

',
m ' _ Pori ' ' Suositellaan (.

Eteläpuisto 9 - Yrjönkatu 10

lieu-vaihe kaupungilla .
osioksdla |UO|<SI . I . "— ‘ * A

-Kahvin osfi ©©§?® &&"?n L ANTINAS'U UYJ
7—— Hyvien pukimien suurmyyiö Porissa _ Yaatetusliike

. Mew — Housubaari
— varmuuden vuoksi

PORIN MIES- LAULUN TALOSSA
pideHäväi

H 11 0 m.! 200 hengen astiasto. .. .. . . .. . ..

Neuvotelkaaehdoistaemäntäm— . SYH'I'ymä', haa" rIStIaIS' ynna
me rouva Tyyne Mantereen mllllf perhe- ja ed'uSLuSLilaisuudet

kanssa, puh. 2709 iäriesfää edullisimmin Porin Mies-Laulun Naisei'

Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n kirjapaino, Pori, 1956


