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PORIN MIES-LAULU. '

M o t t o :- ”Missä miehen järki loppuu,
siinä naisen alkaa.”
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Värssy emännille

Mennyt ön taas syksyn aika,
'

Kuluneesta teitä kiittää,
toivotukset parhaat liittää
vuodelle nyt alkavalle A

vetänyt on laulun taika
miestä monta laulamahan,
vokaalia sorvaamahan,

Matit, Mikot—gsekä Kalle!

kunnes tieltä laulu suistuu,
kahvi-kulta mieleen muistuu . ; . '

PA - s-o ?? i;"
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Keittiössä rouvat häärää,

annokset ja taksat määrää,
arpomiset, keikat keksii,
markan kaontiin jotka tepsii.
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,. Kupariseppien joukkoon

*,

voimaton jos turvana —

.
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Joha-nuun

Onnea

YRJÖ RONIMUS

vuodelle

PIANO- JA HARMONIALAN
ERIKOISLIIKE
Puistokulma

Puh. 5815 Itäpuisto 5

ANTIN KUKKA

Hyvien pukimien erikoisliike

Itsenäisyydenkatu 46
Kukkia ja aistikkaita kukkasidoksia kaikkiin tarkoituksiin.

TUKKULHKE'
vomo POHJOLA

LÄNSIKUMI
Satakunnan vanhin ja täydellisin kumi— ja muovialan
erikoisliike

PORI
Paperikauppatavarain ja
lelujen erikoisliike.

am

Kun on hyvä väri päällä,
kestää laivass' joka säällä

Miesten asusteiden suosittu
ostopaikka

Liisankatu 6

vaan:

RAVINTOLA PORI

KIRJA

VIIHTYISÄ JA SUOSITTU
RUOKAILUPAIKKA

on paras lääke kotielämän arkitautiin.
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Antinkatu 10 ja 9

Eteläkauppatori 2

f,. gongon Ring;

V. KARUMO OY

Pori, Yrjönkatu 4 — Puh. 5353

PORI

” PORIN ÄUTOKESKUS ov
Telj änkatu 10

Täydellinen autoliike,

Autokorjaamo sekä autokoulu.

%% ay

PUISTO-APTEEKKI
Korkealaatuisten

'

naftatuotteiden

T..

sössä, ympäristössä, viriääää.
Kahvi-. ja Jäätelöbaari
SIMPU'KKA
Antinkatu 15.
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ADIOEIE

Hyvä. kahvi- ja jäätelö yiihtyi- "

Rouvat ne kaupungilla
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ORIN

ANTINKATUZ DUH.2023

tavaramerkki
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.

meitä toki muistanette

.-.J

Puh.: 1441, 1442, korjaamojl443

— varmuuden vuoksi

iltoienne viihdykkeeksi
radion jos hankkinette

Y. S. SALOMAA

Pori, Antinkatu 7

ostokSilla juoksi
Kahvin osti '

Kotienne somisteeksi

Pori. — Puh. 1281
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Vuoden Vaihteessaf
Uuteen

vuoteen

siirryttäessä tekisi

valloittamassa ja pitkin kevättä patositarkoituksella napapiirin

mieli katsastella kuluneen vuoden ai- neutua
kaansaannoksia. Siihen eivät kuiten—
kaan tilat riitä. On tyydyttävä toteamaan, että laulettu on melkoisella tar—
molla ja lyhennetty kiitettävässä määrin velkoja. Veloista tuleekin mieleen,

asioihin. Kun on edessä konserttimatka Norjaan, on siinä otettava selvää

niin säistä kuin suhteista—kin. Viisut on

kyllä valmiit ajallaan, se on vissi.

Mutta siinä onkin mutkia muita matentisten kassa pahempiakin. Esimerkiksi raha
lailla on lisännyt kiitollisuutemme ja sitten taas raha. !Siitäpä nyt on kymäärää kuoron naisille. Hattu päästä symys, niinkuin Altilla on tapana sa—
ja pokkaus.
noa.
Puheenjohtajamme
Onpa vielä mahdollisten vaikeuksien
on tunnetusti

että

kulunut

vuosi

monien

ollut pitkin elämäänsä monen remmin

PM-L :n varapuheenjohtaja
tyytyväisin ilmein katselee
jossain L-Saksan kaupungissa katuliikennettä.

jopa esteiden joukkoon luettava seikka,

päässä kiinni. Nyt tuli syyslukukauden jonka meidän polvemme on tottunut
alussa tilanne sellainen, että piti jos-

pitämään suhteellisen tavallisena il-

minnassa kuin ystävyysvierailumme

takin remmistä hellittää välillä. On- miönä. Tarkoitan tietysti uutta maailon.

nettomuudeksemme

se kohtasi kuo- man-sotaa. Käsite on kyllä viimeisten
roam-me. No, huilikoon nyt hetken, vuosikymmenien aikana joutunut inpysyyhän puheenjohtajan nuija sitten flatioartikkeleiden
joukkoon,
mutta
taas tomerammin käsissä.
säilyttänyt kuitenkin voimansa ja on
Uutta vuotta tirkistellessä vähän edelleen erittäin suuressa määrin var—
hirvittää kovat suunnitelmat. Helmi- teenotettava tekijä niinkuin rauhan—
kuussa

jo pitäisi käydä

Tamperetta

Toivotan

lukijoille

hyvää

vuotta ja kuoromme jäsenille
jatkuvasti voimia ja intoa tehdä työ—
uutta

tä laulajan saralla parempien aikojen

toivossa.

omaisessa jopa sotaa ehkäisevässä toi- '

r

'
Pomilan

*Insar Uoti.

3

Po " ä |LG]
Porin Mies-Laulun äänetön
kannattaja

AVUSTAJAKVARTETTI:
Altti Järvinen, 2. tenori, Insar Uoti,
-— 2, basso, Sv; Kivinen, 1.- tenori ja— Veli

Salonen, 1. basso.

'

TYÖKVARTETTI .'
Toimitus: E. U. Yrjänä

. Ilmoitukset ja levikki: Heikki Salokangas ja Aarne J. Mäkinen

-

Valokuvaus: Valter Kotkatvuori

Piirrokset: .V. O. Sandberg
Tilaushinta: 100 mk käteisellä
Osoite: Pori, Länsipuisto 27. PM-L.

Puhelin 53 48

PM—L:n naisilla on aika kova urakka palvellessaan juhlien tarjoilijoina. Iloinen mieli kuitenkin säteilee aina heidän kasvoillaan ja tässä
ollaan tauolla.

TAIDEPALSTA
P M-lm
syyskonsertissa, joka pidettiin marras——
kuun 29 päivänä Karhulinnassa, ovat
täkäläiset sanomalehtiarvostelijat jo
lausuneet painavat sanansa, jotka ovat
olleet yleensä kiitettäviä.. Mutta nämä
arvostelijat ovat valottaneet konsertin
ovat
liian yksipuolisesti,
ohjelmaa
unohtaneet" kokonaan erään tärkeän
puolen asia-sta” nim. tämän: miltä ohjelma ja sen esittäminen näytti t y ön—
t ehon tutkijan kannalta. Saanen
tässä tuoda esiin joitakin havaintoja—
ni.

Heti ensimmäisessä laulussa, Palmgrenin säveltämässä PM-L kunniajäivät
loppupuolella,
sen
laulussa,
, kaikki muut äänet paitsi 1. basso il-man muuta pois jonkin tahdin ajak—

si, vaikka laulun nimikin, Laulakaam—
me, jo kehoittaa nimenomaan laulamaan. Tällainen laulusta poisjääminen

- alentaa tietenkin laulutyön tehoa eikä
"Se ole ollenkaan hyväkSyttävissä, ajat—-

telee sitä» miltä kannalta tahansa. Pa—
nin merkille, että myöskin seuraavassa
laulussa, sekin Palmgrenin säveltämä
;Fris'e'glarens 'säng, 2. basso jäi pois
monien tahtien ajaksi ja niin laulujen
teho näissäkin kohdin pääsi heikkekulkua
ohjelman
Pitkin
nemään.
esiintyi tuon. tuostakin samaa puut—
teellisuutta. Tällainen käyttäytyminen
on muuten väärin laulajatoveriakin

kohtaan. Jäädä itse pois ja jättää lau-alajaveli pulaan, se” ei ole kaunista, pi—
kemminkin päinvastoin etten Sanoisiz'?
,i'i'tuhmaa. TäsSä, yhteydessä sopinee
jgi'rn'yös huomauttaa. siitä seikasta-, että
" kun on kysymyksessä niinkin pitkän

sodan kuin iäti—vuotisen sodan sävelillä
kuvaaminen,

j'onkalain'en: 30—vuotisen

sodan marssi nähdäkseni on, niin ei

Ole paikallaan, että kolme avustavaa
trumpetistia ja rumpali ainoastaan sil——

loin tällöin ovat mukana ja väliajat
katselevat johtajaa kuin mitäkin ih—f

mettä. Luulisin taitavien soittajien —

seilaisiksihan he osoittautuivat --— ha- ääniset olemassa, että niitä käytetään. nuottikin menee ohi korvan aika noluavan olla mukana jatkuvasti --—- on- On tosiaan jo korkea aika ottaa tek— peasti, joten lö—osanuotin voihelposti
han kysymyksessä sentään lyhyt aika niikka avuksi ja rajoittaa ihmisäänen

pyöristää lähimpään sellaiseen, ellei
liittää sitä peräti lähimpään
neljännesnuottiin. Näin tehden voitai—
siin kuoroon hyväksyä vähemmän mu—
laulajiakin,
lahjakkaita
sikaalisesti
joilla tunnetusti aina on runsaasti sitä
kovin kaivattua laulajaintoa. Kun
todella he poskin hehkuvin laulaisi,
teho laulan korkeimman kaiun saisi.
Yleisin virhe laulujen esittämisessä
oli siinä, että vatvottiin moneen kertaan samaa asiaa, samaa sävelkuvio—
ta. Miksi esim. 2, basso Linnalan lan-

...,.., koska hekin näin olisivat yhteistä kuluttaminen mahdollisimman vähiin. halua

, musiikin tehoa, sanoisinko runollisesti:
tenhoa, nostamassa.

Silloin ollaan oikealla tiellä myös tehokkaan pianissimon saamisessa, sillä

Eikö ole työvoiman. tuhlansta siinä, tiettyähän on: mitä pienempi kuoro,
että liian moni laulaja pannaan lau— sitä paremmat pianissimon mahdolli-

lamaan samaa ääntä. Huomasin, että suudet.
Sitten eräs asia—. Laulajien harjoitta—
1. tenorissa samoin. kuin 2. bassossa
on- kummassakin lauiajia kahdenkym— misessa on. varmaankin tuhlattu pal—
menen tienoilla. Miksi? Saahan. paljon jon energiaa turhaan tarkkuuteen ja
vähemmällä työvoimalla lähes saman tarpeettomaan yksityiskohtaisuuteen.
laulun. tehon syntymään, ellei muuten Miksi nyt vaatia laulajilta kaikkea pis—
niin käyttämällä apuna nykyajan mu- teitten ja esim. niin lyhyiden kuin 16kavuuksia. Sitä vartenhan . ovat kova—- osanuottien huomioimista. Jo 8—osa-

lussa Yöjalassa melkein koko ajan lau-

loi yhtä ja samaa kili kan kili kali 1
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nan kallista aikaa luvattoman paljon.

"

”Lyhyesti virsi kaunis.” —' Runsaan

”"

kukkasadon teho oli vaikuttavin kon—
sertin tehoista. .Minun mielestäni.
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Iso linnankatu 32, Pori
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HALLITALO, PUI-I. 2719
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ASENNUSLIIKI
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Pori, Itäpuisto 3, puh. 28 1'7, 31 00
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_ elos sillä varmennat . . .
Kun indeksiehdoin- säästös makaa
ei inflaatio kurkista takaa.

mutt’ missä laulu, nauru soi

ja nuoret, vanhat karkeloi
miss’ huumor höystää joka mielen,

nektar kirvoittaa kannat kielen,

[WWW

siell' lauluveikkoin seurass' kai,
uus' vuosi parhaan alun sai.

Siis PUISTOKESKUKSESSA tavataan;

E g @9’!

Pankkiimme kun talletat,

On vuoden viime päivä täähukkaan mennyt jos kotiin jää,

'

Nyt herkutellaan sekä pyhänä että arkena
. KARJAKUNNAN UUSILLA
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MAKKARALAADUILLA

SATARAUT-A OY
PORI

E
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Asennuksia ja tarvikkeita,
A-ryhmän urakoitsija.

kutsukortit jakaa isäntä.

E

Tunnetusti ensiluokkaisia tavaroita

sa h ko.

SUURPANKKI
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VAINO KUUSELA SEUR.
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LIIKEPANKKI

.

Puh. 22 25, 57 25

. Osuuskassan talo

TALLETUSPAN—KKI
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Naisten asusteiden enkmslnke
.

HELSlNGlN.

OSAKEPANKKI '
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Paikallisedustaja:
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veteinen suoritus kuluttaa kuulijakun-

Hyvc'ic‘i 'Uutta "vuotta toivottaa

.»

pom pom pommiensa? Ja miksi Palmgrenin
Kyyneleet-laulussa
jokainen
ääni milloin yhtaikaa milloin yksinään
(!) soitti samaa: kyynelten virrat?
Näinhän hyvää laulua venytetään loppumattomasti ja koko ohjelman pitkä—

' ' ',,LAATU'ST'
Syökää sitä itse
ja tarjotkaa

,vieraallennekin. ” _
”Mitta minusta”,
sanoi Hietasalon mamma,
kun pullaa pyöritti!

KARJAKUNTA
PORI

_

Ai-jai kun hyvää

'

E

Suurin tehoja

taloudellisuus
E

S0 L
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,kaasuttaj an
avulla!

__
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Ka1kk1 Johtavat autotehtaat Euroopas—
sa käyttävät SOLEX

kaasuttajaa

'

Tutustukaa SOLEXin rakenteeseen ja toimintaan meillä.

-N-IIN|KOSK| O.Y—.
PORI, MIKONKATU 11 — PUH. 36 86 — 33 98.

_LINJA-AUTO
miellyttävä, nopea ja
varma kulkuneuvo!
MATKUSTAKAA:

—— säännöllisillä linjoilla liikennöivillä pika- ja vakiovuoroillamme
—- seuruematkoillenne linja-autoja sopimuksen mukaan
Tarkemmat tiedot aikatauluista ym. seikoista toimistostamme

SATAKUNNAN LIIKENNE O.Y.

PORIN MLK. '— PUH. mm 30 66.

mmm- Auronuono
ITSENÄISYYDENKATU 38 — PUH. 40 81.

Renkaita — Varaosia -— Tarvikkeita

Suorittaa täydellistä autojen huoltoa, rasvausta, pesua, puhdistusta ja kiilloitusta _

Auki kaikkina vuorokauden aikoina.
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Heikki Salokangas

-V£a.

mestarimerkin suorittajamme

1.1.-

Laulajaveteraani ja ainoa

joutui 75-vuotispäivänään 29.
11 . juhlinnan kohteeksi. Niin-

‘54 --(—4.AM4—-1

Viereisessä kuvassa piirtäjäm—
. me näkemys laulajaveljestä,
joka 63-vuotisen kuorotoimin-

'L—

tuttiin, juhlittiin ja laulettiin
sekä aterioitiin PM—L:n naisten
herkullisten ruokien parissa.

'-

pä syyskonsertti oli järjestetty
merkkipäiväksi. Illalla taas is-

tansa aikana on joutunut viihdyttämään tuhansia eikä vähiten naisia. Alla sukulaisparvea
illallispöydässä, missä velimies
paraillaan soittaa harppua. Oikealla alla on syleily Altin

kanssa laulajaveljille ominaisen reipas ja välitön, eikä nai-

sen hymy saa tästäkään ku-

_

AA.—.-

Aua—”$$$..—

'”

vasta puuttua.

4-39i
.'t

.llä suurennettu kuva kuoron kun-

JJJ!

'.

niamerkistä. Merkkiä jaetaan erikois-

ansioista sekä kullattuna että hopeoi—

4

SVANTTE KIVINEN
Vihitty: 21. 6. 1956 tunturinkupeella
Ivalon pappilassa 2. basso Juhana
R ä t y ja Tellervo R a al a m o Porista.

”Asessori” näki

päivän

- tuna.

valon' 59 .

Viime. konsertissa 29. 11. jaettiin

vuotta 10 kuukautta ja yksi päivä ensimmäiset kullatut, n:o 1 Altille ja

(27. 2.) sitten. Millainen tämä päivän n:o 2 Hei-kille hänen 75-vuotispäivä—

valo oli, ei hän enää sanonut muisa

nään.

tavansa. Sensijaan paikan hän muistaa hyvinkin vaikka ei sitä paljasta—

nut. Mitä taas

Svantten

paikkaan-

PM—L:ssä tulee, se tunnetaan hyvin
ja milloin hän on poissa harjoitukses-

Ma.-'.

ta, myös kaivataan häntä. Tämä taas
syystä, sillä hänellä on ollut useimmissa harjoituksissa kerrottavana hyvä
kasku ja tämä tietenkin piristää an—

'

;;

karan harjoituksen lomassa. ' Mikäli
aika myöden antaa, on takataskussa

varattuna lisää.

'

_

VIATTOMASTI
Eräs lakimies, joka ajoi lapsijuttua,

piti itkevää pienokaista sylisSään oikeuden edessä; Tämä: tehosi herroihin

tuomareihin, mutta

kun

vastapuo-

Myös ”Pomilan” sivuja on hän ri- lueen' ' tuomari kysyi lapselta, miksi täkastuttanut kuulum-alla vakinaiseen- 'mä' itkee, kuului viattoman suusta:
avustajistoon.
— Hän nipisti min-ua.

Lopuksi toteamtne: ”asessori” vakaa
kaskun laadun takaa” ja liitämmek-in

Ei

luulisi

maailmaan

”Kruunholmin”

pojan

tähän viereiselle palstalle yhden hänen kaskuistaan.

tulosta

vierähtäneen 49
vuotta 10 kk. ja 19 päivää (9. 2.). Kuva
on kuitenkin ajoilta, jolloin hänen

kuorotoimintansa. PSM:ssa alkoi jat- ‘
kuen edelleen yhtä intensiivisenä.
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ERKKI KARUMO

”Amerz'kanlaula:iat” kävivät kiertueellaan myös Porissa konsertoimassa ja

viereisessä kuvassa puheenjohtajamme

FW-

ua.—rr

m

:

tui—ax-

lausumassa heidät 25. 5. tervetulleiksi
PM-L:n talon edustalla.

*.

perinteelliseen tapaan J.,-tehtiin

23. 9. Lasse ja rouva Lindroo-

sin huvilalle. Viereisessä kii-"
vassa talon emäntä keskellä
ja alla isäntä johtamassa suo--

ldiista vieressään ”Oinonen-nii'f, joka tupakka hampaissa

tutkii kalan laatua. "Afiinmaisessa kuvassa ollaan ja paista—

a

..

=

—A

.

_s—.-'

.

w
...-ALA

mispuuhissa.

' ""h-ovivalokuvaaia"
—- - tanssii sooloa PM-L:n baletti-

- esityksessä " vapun ”vastaanOt-

tajaisissa."

Rosenlew
on nimi vakaa,

ostajalle
IaaduntakaaI

PORIN MlES-LAULUN TALOSSA
'

Hu om.! 200 hengen astiasto.

Neuvotelkaa ehdoista emäntämf

me

rouva

Tyyne

Mantereen

kanssa, puh. 27 09

synlymäpäivä-, hää-, risliäis- ynnä
muul perhe- ja edusluslilaisuudel
järjestää edullisimmin Porin Mies-Laulun Naiset
i

Sillankorvassa

laulajaz'n

lauri lindmos:

bensiz'm’asema

PU”. 3 040 M 3 72 7

AUTOHUOITO

J. w. SUOMISEN NAHKATEHDAS ov
NAKKILA
Pohjauahan efikoz'stehdas

VESIKESTO on kyllästetty, vedenpitävä,

o. w. HACKLIN & co ov

mutta ilmaa läpäisevä pohjanahkauutuus

Kysykää jalkinekorjaamoz'sta ves-rikastaa.
Uuden, todella nykyaikaisen

Satakunnan Auto Oy

muotokuva-studion

Katariinankatu 30
P o ri

löydätte kauppatorin varrelta (P—kauppatori 3),
Helsingin—Osake-Pankin talosta (keltainen talo) .

' -ac—45.45.55

General Motors tuotteiden valtuutettu piirimy'yjä
Satakunnassa.

Jos pyhät teettää vatsavaivoja
tai kuparisepät takoo aivoja
hei, pojat, kivut häipyy nuo

kas, ASEMA-APTEEKKI avun tuo

Siellä on mukava pistäytyä ottamassa kunnon valokuvan oli-,pa sitten kysymys muoto-, rip—
pi-, kihla- tai hääkuvasta

-

.-

Reomatismiako?

Kalle oli jo viidettä kymmenettään
lähestyvä. poikamies. Kerr-an naiset

paniv'at hänet tiukalle siitä, ettei hän
ollut osoittautunut ollenkaan halukkaaksi kuuntelemaan heidän ”viettelyksiään”, ja eräs kysyi häneltä:
— Sanokaapas nyt rehellisesti, Kalle, oletteko milloinkaan tuntenut ve-

tovoimaa _ naisväkeen päin-?
— Ouhham minä. hyvinnii, mut
minnou-l luullunna, jotta se or reomatismia.

ääähgéii$=äšwg 5,515
%d!— ﬁrm/When, Oy
pawn/31a(JPM WP! J

Og. IOIO AL.

FRIITALN SALK‘UT
MATKALLA MAINIOT

'] Vihainen YPJÖ'NK. /5. R 3135
Suomen Kiinteistöliiton jäsen

K SUNDELL
| I NTE ISTOVA LITYS

Uusi ja avara AUTOJEN KORJAUSHALLIMME
SATAKUNNANKATU 38

OTETTU

KÄYTÄNTÖÖN

Puhelimet 2818 ja 5918 .
Autosähköosasto '

&LlllHIQ—r
šplš

Suomen Kiinteistöliiton jäsen

_

U. JOKINEN

Diesel—palvelu

m AUTS) &
Ga”

Laulu antaa tunteen vasta;
voima REININ makkarasta.

PARTURI-KAMPAAMO
Antinkatu 9, puh. 2440

KAUPPATORIN APTEEKKI
PORI

A.a.+_.l.;

KIN T mm.,-;

i

I -

FT“;-

PORI
Kuvat ikulki, sanoi Heikki Klemetti

“L

Alimmainen

kuva

Puolan

demokraattisen tasavallan missikilpailuista alkusyksynä.

Viereinen kuva PM-L:n, ba;
lettiesityksestä' viime vappuna.

Molemmilla on kuvat ”parem—

=D

malta” puolelta ja siis erin—
omaiset vertauskohteet. Mitä
' mieltä" ollaan eikö ' Suomen ta-

savallan lanlajaveljet ole 'voi-

ton puolella?

' ”

Hyvm sanottu . _
Amerikoissa

tehdään—.

kaikenlaisia

ihmeellisyyksiä. Jenkki kertoili niistä
suomalaiselle tuttavalleen.
— Jees, yksi mies menetti silmänsä
.. ..

ja laakäri-t tekivät sille uuden emalista. Ja se mies näki sillä emalisil-

' mällaan aivan yhtä hyvin kuin toisel'. ..

laki-n'

. —

"

Vai

niin,

'

—

kas. vain, , ihmetteli

suomalainen. —- Eipä silti, tekevät ne
laakärit meilläkin yhtä ja toista. Yh—
delle kaverille, jolta oli neljä sormea

katkennut, laakärit tekivät uudet le
'niännänneistä..n ' 3

,

— Well,. ,tubpa, nyt ei niin kovin
ihmettä ole. *
— Ei, mutta se on ihme, että mies
lypsi niistä nänneistä 20 litraa maitoa

joka päivä.
-_— Tuo oli suuri Valhe! Onko todella
joku, joka on sen nähnyt?

_ — On. Se kertomasi tekosilmäinen.
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AUTOJEN PIIRIEDUSTAJA

Tiedustelut ja tilaukset

Porin Aatmtarvike OV
PORI ....... ISO LINNANKATU 28
PUH. 56 00 JA 56 01_

V. Keto Seppala Oy
PORI ———-— MIKONKATU 24
PUH 29 73 JA 45 54

MOOTTORIPYÖRIEN PIIRIEDUSTAJA

KONE; JA URHEILU OY
PORI, ITÄPUISTO 5, PUH. 30 74 JA iso LINNANKATU '9, PUH 33 10

PORIN PU UVILLA OY

Kun kahvihammast' jomottaa
tai nälkä suolta kuristaa.
On sitten aamu taikka ilta
on osoitteemme

(Md/36313, -

—

Talvi vaatii lämmintä ylle
lähtiessä iltakävelylle.
Hankkiessa asun Äimälästä,
jää huoli[tyttöystävästä.

LANKA & TEKSTIILI DORl-DUH-ZOOO

ya”:

Magazin,”e,. '

Mainiot makeiset meiltä!

KARJARANTA
Puh. 3552 ja 3851

Pori

I-

monipuolisista valikoimistamme
SUOMEN VÄRI- JA
VERNISSATEHDAS OY
Pori, .puh. 2159 ja 3222

. PORIN KIVI

MAKEISVALMIST'E

VÄRIT —— TAPETIT —
MATOT

. ul’i L
ehﬁn

eﬂ

LEMPI HOLMLUND
,KAUKO HUMALSAARI

'

”!”

KELLO JA KULTALIIKE
Antinkatu 13, puh. 31 77

Gallen— Kallelankatu

4, puh.

12 77

Omist. SAKARA OY

Rakennusliike
VALLI & SANTALA OY

PORI

Antinkatu 15 B, puh. 4987

”.*.Huohekaluliike Ekwall
Yrjönkatu 3 - Puh. 2356 ja 3791

'

MUSAN TAIMISTOT

Urheilu luo kunnon oivan;
mielen reippaan, hyvin voivan.
Välineiden hankinnassa
on ensimmäinen neuvomassa

OM. D. VARANTOLA - PUH. 38 35
PENSAITA
Musan kukka. Kauppatori,
puh. 59 60

”Meiltä kun pukimet ostat,
voit esiintyä vaikka hovissa!”

Porin

J.. HONKANEN ov

Tulitikkutehdas

Pori, Annankatu 6

elitismi antama

Hyvien pukimien suurmyyiö Porissa .
Torilinno. Puh. 2617
HOUSUT TIETENKIN
ERIKOISLIIKKEESTÄ

o. v. .
t...

Ken tyylikkyyttä kaipaa
viimeistä kuosia
ei huolta kunhan Tukkua
vain muistaa suosia

Porin Tekstiiliiukku .
EINO HAAPANIEMI

Kirjapainotöitä. edullisesti

'AgSAVO-KARJALAN -.
LYHYTTAVARA ov
Kotka, Pori, Kuopio, Helsinki

_ Porin Ympäristön

'Uusi vuosi, onnen vuosi,
kihloillekin uusi kuosi!

Osuusmeijeri

OTTO ANDERSIN OY

KOIVUNEN

Iso linnankatu 22.

KENKÄ- JA NAHKAKAUPPA

_ Guam &uffaseppä (Sig
'

Gallen-Kallelankatu 5 A
Iso linnankatu 22

P—”
PAIKKAKUNTALAISTEN PANKKI
PORILAISTEN OMA RAHALAITOS

Porin Vesi- ja Lämpöjohio Oy
Antinkatu 20 — Puhelimet 3999 ja. 3172

PORI/*| SUOMALAINEN
SIIRTOMAATAVARALIIKKEET

AASTUDAN KKI

W:

Kauppatorin varrella

AARNO HUMALSAARI, puh. 4388
Ilmari HOLMLUND, puh. 5444

Olemme käytettävissämne auto—ajokorttiasioissa

KAUPPAHUON E

Tarjoamme opetusta, hyvillä ajanmukaisilla

“EDWIN

havainto- ja. ajo-opetusvälineillä

.._——

Ammattinsa tuntevat opettajat

SAT-ALEI-PÄOY—

AUTOKOULU
JALMAR HEURLIN

(.&/six.) too!/]

Pori, Gallen-Kallelankatu 9' — Puh. 4007
—-

M

—.

4.-

—.—

nqa—.

1.4

.x-g

-—--

—4:

_+_--

Salakunnan Osuusteuraslamo

-,—

Ken valitsee jalkineensa meiltä aina
Silloin ei rahahuolet mieltä paina
SATAKUNNAN
METSÄNHOITOLAUTAKUNTA

KORKIEALUOKKAISIA lAATUKENKIÄ

Pori, Antinkatu 29

myymme molemmissa myymälässämme
torin kummallakin puolella.

TERVET ULOA

- U.. iElomhaaiaﬁa9i|44~a~kk~$ratehdas Oy

Langen ja Lousti Oy

Antinkatu 20, Kiertokatu 14.

Aina monipuolinen ja herkullinen leikkeievalikoima
..
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Altfiisfi palvelemme. A-LTTIÄ ia Porin "kööriä" sähköasio-issa

—.—-—
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. Satakunnan Osuuskauppa r.|.
Gallen—Kallelankatu '7

HEI-HQ

TUIMIINENB

PUREAWEN TAVARATALO

Jp Juha-A' 'up-r-

?

ILMARI MÄKINEN OYJ
PORI, GALLEN—KALLELANKATU 3. PUH. 3266 & 2362
Skoda—Goliath—Goggomobil—Alfa Romeo—Magirus Deutz autojen, Deutz traktorien myynti, varaosa
ja korjaushuolto.
.'

Skoda 440 henkilöautoja pien-i erä lyhyehköllä toimitusajalla.
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Kaikissa

hen-105‘
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autokouluasioisSa

a uli s

palvelijanne. _

MÄKISENAUTOKOULU
GALLEN-KALLELANkATU 8. PUH. 3067
muotoiltu, 3 syl. moottori, 37 hv., 4 vaihteinen
huippunop. 120 .km.

Tutustukaa— tähän ihanteelliseen käyttövaunuun Zuonahimef

PORINAUTOLÄ
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SÄVELTÄJÄNKATU 16. PUH. 52008: 5300"
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Oy. Kehityksen Kirjapaino, Pori, 1956
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lWARTBURG

"l'ilaya 4 heng. 4-ovinen teräskori on kauniisti
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