Kun on Porin TÄHTl-olutta,

'

niin on ystä viä muulloinkin kun Vappuna

TÄ H Tl JUOMIA JOKAISEN MAKUUN
***-ktti—k*************************-k*****
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iällä"kel paa mm
I1 Liikenteen an pikahepa

Jos matkalla iano vaivaa.
nim autoemälftä Juoman kaivaa \\

l

Forssassa voi itsekukI‘n

juoda kuumaa kupin

~ja Helsinkiin vam hieno hetki
.. reilu oli tämä retki.

LlNlA-AUTO
kaikkien kantele-linen kulkuväline!

Yhtiömme aianmukaiset Iinia-autot ia niiden ammattitaitoinen
henkilökunta palvelee Teitä matkustaessa Länsi-Suomessa niin
lyhyillä kuin pitkillökin matkoilla.
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Porin Ympäristön
Osuusmeijeri
-siikkimine on levinnyt kautta maailman,

tysti

Sibeliuksemme

tärkeimpänä,

sinfoniat

tie-

Selvän kansalli-

sen , leiman omaava kuoromusiikkimme ei myöskään ole jäänyt tuntemattomaksi rajojemme ulkopuolella.
Vähemmän mairittelevaa mainetta
tuonut johtoasemamme sydän-

on

tautien, reuman ja lapamatojen esiin;
tymisessä. Rämäpäinen juopottelu ja
myös
kuuluvat
puukonheiluttelu
Jokainen kansakunta pystyy taval- tähän. piiriin.

lisesti

kunnostautumaan

joillakin

ominaisuuksilla tai saavutuksilla niin

V. Karumo & Oy
Pori

Makeisvalmiste
Pori

Mainiot makeiset meiltä.
Puh. 12 375

Niin kuin jokainen ihminen pyr-

tai pitäisi pyrkiä, karsimaan
suuressa määrin, että kykenee niiden itsestään huonoja ominaisuuksia ja
avulla sijoittumaan kansojen väli- vahvistamaan hyviä, on kansankin
sessä kilvassa, jos ei aina voittamis- tavoissa ja harrastuksissa pyrittävä
mielessä, niin saaden siten ainakin positiivisten tukemiseen ja hillitsekii,

Yrjö Ronimus
Piano- ja harmonialan _
erikoisliike
Puistonkulma

mainetta.

mään vähemmän toivottavia,
Nämä ominaisuudet ja saavutukPorin Mies-Laulu muiden kuoro.set saattavat olla kiitosta ansaitse- jemme mukana koettaa omalta osai-.
via, joskin ne voivat olla vähemmän taan mieskuorolaulun saralla tehdä
mairittelevia laadultaan.
Meidän kansamme on saavuttanut
kuuluisuutta paitsi tunnollisena ve-

työtä,
rakentavaa
ja
säilyttävää
jotta oma kansallinen kuoromusiik-

kimme saataisiin säilymään tuoreePyrkina seuraaville sukupolville.
jana ja hyvänä urheilukansana. Mu- kimys on myös voimien mukaan
ronmaksajana

urhoollisena

taisteli-

tukea

uuden

kuoromusiikin

synty-

mistä ja parhaan osan säilymistä;
Kuoromme kiittää ystäviään ja

'."iiki
Altti
Avustajat:
Uoti, H. Fr. Nikki.

Järvinen,

Piirrokset: Olavi Jalkanen.Valokuvaus: Valter Kotkatvuori.

'J.”

Aarne

Mäkinen,

Heikki Salokangas.

Jakelu

ja

Heikki

hauskaa vappua.

Ins ar Uoti.

Kevät
keikkuen
tulevi
Kevään hankinnat

kauppiaalta
osoite:

27. Puh. 15 348.

Pori,

Kiili-l:

Länsipuisto

KULTASEPÄNLIIKE
- W
‘ Wm'
coy
SEURAAJAT

Kihlat ja lahjat meiltä

teette. aina

Salo-—

kangas.

Lehden

”ih
Yrjönkatu 8

toivottaa

edullisesti

myynti:

PUKIMO

Insar

Toimitus: .E. U. Yrjänä.

Ilmoitukset:

kannattajiaan kuluneesta talvesta ja
riemukasta
kevättä
ja

N. Koivunen
Kenkä- ja nahkakauppa
Yrjönkatu 10

Kahvi- ja jäätelöbaari

SIMPUKKA
Antinkatu 15
Hyvä kahvi viihtyisässä
ympäristössä virkistää

Ennen käyttivät miehet
puuta ———-—-— lautaa
Nyt Satarautaa

. & T& Q

A K $ E SB

VtRKISTÄVÄÄ VAPPUA
Virkistävän hetken vietätte viihtyisässä
Baarissamme vappuherkkujen, siman ja
tippaleipien ja hyvän AAA—kahvin parissa

M ma varte
FQRW VÄRRHM KM ”.9"B

SATAKUNNAN SUUSKAUSPPA
Osuuskassan talo

. FR ! ”NAN

“MAR MVA N.. H (=N-TÄH&H..K'Ä?3'—H:£-ZÄ.K ENEÄ KFWP"PA

Porissa ja koko Satakunnassa tunnettu

ja. tunnustettu kenkä—, laukku—, nahka.—
puku—, veljes—, kumi- ja muovituotteiden
erikoisliike

tämä merkki tekee teadun

Vapputunnetma on tunnelmista leppoisa
kaikilta taitettaiiilamme

o RtN SEUDUN

Tukkuliike.

VOITTO POHJOLA
Pori

Paperikauppatavarain ja lelujen
erikoisliike
Kirjapaino ja kirjansitomo

J. Nuikkinen‘
Käy Nuikkisen kangaspuotiin,
kun haluat nykymuotiin
Antinkatu 19, nykyaikainen liike

Siira/km e/ämänvrzsauffa:
1”. Tyhmä korottaa äänensä nau—
runhohotukseen, taitava mies tuskin

hiljaa hymyilee.

'

2.

Sydämen ilo on ihmisen elämä,
ja riemu pitentää miehen elinpäiviä.
3. Sydämen ilo ja riemuinen mieli
tulee
viinistä,
kun
sitä juodaan

oikeaan
rässä.

aikaan

ja

K. W. Wahlroos
Pimmeelt' näyttää sanos
Wahlroosi, kun saappaases
kattos

Porin Tekstiiliiukku '
Eino Haapaniemi
Ken tyylikkyyttä kaipaa
viimeistä kuosia,
ei huolta kunhan Tukkua
vaan muistaa suosia

sopivassa

mää-

LUKOT, joilla kiinnitetään

sointuva

soitto

viinipidoissa.
5. Joka hankkii vaimon, se ryhtyy
hyvään hankkeeseen hän saa itselleen sopivan avun, ja pylvään, mihin
nojautua.
6. Ystävä ja kumppani yhtyvä-t

aikanaan, mutta yli molempien vai—
mo miehensä kanssa.
-'
7. Älä
katsele
ketään
ihmistä
hänen

kauneutensa

tähden,

Oy FOTO Ab

Pori
Kuvat kulki,
sanoi Heikki Klemetti

Huonekaluliike Ekwall
omist. Sakara Oy Pori
Yrjönk. 3, puh. 12 356, 13172

Pomarkun laul'uj-uhlilla kapellimestari Tuukkanen johti yhteisharjoituk—

sia. Kuoro pani parhaansa, mutta esityksen jälkeen julisti johtaja: ”Kyllä

* M. MURRE

*

Hauskaa Vappua

Laelman Väri
Liisank. 6, puh. 11555 ja 11556
Kun on hyvä väri päällä,
kestää laivass' joka säällä

se oli 'p-n hyvin laulettu, mutta ei se
ollut niin kirjoitettu.”

”Megrahi

maatilaansa,-%%%

istuskele naisväen parissa.

Pori

Kun kahvihammast' jomottaa,
tai nälkä suolta' kuristaa,
on sitten aamu taikka ilta
on osotteemme Martan Kilta

E. Härkönen
Pori, puh. 12 514
Hyviä pukimia miehille ja pojille

äläkä

Kauko Humalsaari
1

SARPI

4. Kuin rubiinikivinen sinetti kul-

takoristeessa 'on
Kenkä-. ja nahkakauppa

PORIN KIVI
Karjaranta, puh. 13 552, 13 851

Satakunnan Kumikorjaamo
Iso linnankatu 32

Ennen naiset ruokkivat rinnoillaan

lapsia, nyt ne elättävät niillä filmituottajiaan.

'

kaikille Laulajille

*
Kauppamat'kustaj an saapu-essa ko-

Kaikkea 'kirjapainoalalia
Andersin Oy, Pori

tiinsa tapasi hän itkevän vaimon-sa,
joka

Kolarikorjaamo
Otavankatu 3, puh, 13 906

kertoi edellisen-ä yönä talossa
käyneen murtovarkaan. "No, saiko se
mitään siepatuaksi'", kysyi mies hätään-

tyneenä.

_

Taisi se saada, kun minä pimeässä
luulin sitä sinuksi, sanoi vaimo.

PORIN RADIO Oy
Antink. 7, puh, 12 023
Kotienne somisteeksi,
iltojenne viihdykkeeksi,
radion jos hankkinette,
meitä toki muistanette

S
Olen ollut pahassa pulma-ssa. Tu—
lin sen enempää ajattelematta luvan——

Dori

siinä.-pa pulma.

lämpöjohto Oy
Oy Sta-rckjohann & Co. Ab
Vesi vanhin voitehia

kysyttiin, että,

Ei ole ollut aihetta mitä hän tekisi jos löytäisi miljoonan
Vaikeata ollut sanoa markkaa, ilmoittaisiko hän löydös-

tata Yrjänällekäan, joka jo pitkan ai— tään?
— Jos rikas sen kadottaisi, niin en
kaa on kiertänyt minua kuin puts—

Nikki ja jo kaukaa'katsazhtanut mi—
nun puoleeni kaikkea muuta kuin lau—

peud—en

silmillä että: kyllä kai se kir—

kyllä puhuisi mitään, mutta jos joku
köyhä sen pudottaisi niin varma-an

ilm-oitt aisin .

Vielä:

joitus jo on valmis? Ei tipu viela, kat——

sa-hdlan minä.. vuorostani.
Antink. 20, puh. 13 999, 13172

kovaan, niin se, mikä kiipeää, puuhun,

nee-ksi Pomilan päälle, Yr'jänälle, että on orava..
Edelleen:
kirjoitan jotakin tähän lehteen. Mutta
Eräältä, sinisilmälatä
eipä se ”kirjoitus niin vain läh-de kuin

pölkyn päästä.

Porh1 Vesi ja

helle ja sen käteni yhteen kohtalaisen

Mutta nyt

tuntuu kuin tippuisi vihdoinkin, vaikkakin toisen vesikasta.

?iit4käkurk-k—uinen,

ja

tulisilmäinen

punakravattin-en

”juhlapuhuja” vap—

Tosi-n vain jo— puna:
—— Eikö yksi mies ole yhtä. hyvä. kuin

ku kappale sellaisia juttuja, joille van—
ha kansa ammoin nauroi.

Sellaisia toinenkin ?
Ääni kuuli j akunnas ta :

vain; yksimielisiä, ei siis mitään kaksi-

Satakunnan
Meisänhoiiolautakunia

mielisyyksiä. Näitä viimeksi mainittu—

——— On —-—— ja vähän parempikin.

ja

Tuskin nkpaivä-n pimu tai jannu

kuuluu muuten kerrottavan jopa

miesseurassaki-n, murheellista sanoa.
Ennen

vanhaan

naurettiin

näista

jutuista

mitään naurettavaa.
Niissä kun ei ole sitä heille
Välttämärtöntä seksiä.
Op e 1; t a j a..

tällai— hoksaa.

sellekin Suomen kansan arvoituksen-e:

m Tiedätkös mikä se on, joka on
Pori,

Antinkatu 29

vihreä., roikkuu kato-sta ja. laulaa?

— En tiedä. Mikä. se sitten on?
—— Se on silli.

————— Mutta eihän siili ole vihreä.

Suomen kansan arvoituksia

— On se kun se on maalattu Vih-

reäksi.

—— Mutta mites se roikkuu kat-osta?
—————— Se on pantu sinne roikkumaan.

—————— Mutta mites se laulaa?
Pori, puh. 11281

«~— Se on taas sen vuoksi, että olis
vaikeampi arvata.
Toinen

juttu,

arvoituksen tap-ainen

sekin:
— Mannyn juurella on orava ja. vaa-

tre-harja.
Mistäs
kumpikin?

tiedät

Pori

on

1. Ämmä istuu pesän edessä, koukkari kädessä, tus-su hyppää rvedessä,

karva kaakertaa lävessä.
Puvun alla paljasta,
2.

muu karvaisia.,

kaikki

alla ähkyy,

iso

vä—

hä päällä löylyttää.
puhe

3. Ota

puun sisästä,

ruoka

reisien Välistä, makea pala pyllystä.
4. Punainen mies suutelee mustaa
ja

vaimoa

vaimon

veri

rupeaa

kuo—

hurmaan.

—— En minä vaan tiedä,.

Kauppatorin
Apteekki

kumpi

Mikä, on:

Mistäs ne

erottaa?

5. Piru
mäs-tä

«~— Katt—os, jos mina men-en siihen 155i»-

hirrellä

riippuu,

vesi

sil-

tiukkuu.
Vastaukset toisaalla lehdessä..

Valitkaa jalkineenne meiltä aina, ei rahahuolet silloin mieltä paina.
myymme molemmissa myymälöis—

Korkealuokkaisia laatukenkiä
samme.
Tervetuloa

lANGEN ja LOUST! 0y

Altin koti oman katon alla PM-L :n talossa. Hyvä kuva, joka, kertoo isäntänsä

kulttuuriharmstnksista. (Valok. A. Raita.)

KESTILÄN PUKIMO
Vaatetusliike, Pohjois-kauppatori 1
Kuljet kevät-aattehissa. kun oot Kestilän vaattehissa

g
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ECG/fab Oy]
&

Jos joudut ojasta lommikkoon on
hyvä olla erikoiskyllästefyt

NAKKI‘LA-pohjat

VA'L'LI & SANTALA, RAKENNUSLIIKE Oy
Rakennamme jonoon, riviin, pysähdy ei peruskiviin
J

.

.

. .
.

.)...
.x.

)mduurnl-

:.

,....

..

.

,

i.».

.»

/

?

..."4

0...

.

;.

. ”.h

. , WWE

.

..

vai:/a.
wmv ”&. we... due $»...
.
A.
.
š
1.&.
$...

š,, ””Mama ,f

$...

)&

.

23,»

. . .a».
,” .

Wﬁﬁ

.

&?

av.

.

,.

u

N'

. u . .u.

’-

’UO’E'tteli

&?

.

.

. . ä...)” [m.
J. . -... ”m......

Y

..; fasafww

_ ,. <a

»
! til%WtWWWIJ
. 133ﬂwﬁlwbwuaw
,,. .

me, ttaaksen mukaan.

nyky ’l6”;

...,”. vä../

.....Vw
. .

...atmunw......,-1 . ml..

. u

.

sen enszmmäisena mam Zmassa

L

n. 8.3. lx... .
..
. ...w..24..}.
Af ..?—rum...,- .5?

w ._, d . w. . . , .
.

Toisen basson ”Keppi-Eino” taaikoinaan keet äällaan
86% tsemaa kympp za ja m kkoék m
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. .3...

.
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Altti on kuoronjohtajana maailmassa
enszmmaznen hammaslaak ari, joka rik-

koo seitseman kympin rajan nykyisen

ajanZaskumme mukaan eli 19. 6. 1959.

”Isa-Kalle” kontrabassoon kuuluvana on '

Suomessa .ja

ehkä

koko

maailmassa

oman talon omistavan mieskuoron ta-

louspäällikkö ja —neuvos, joka niin
ikään rikkoo seitsemän vuosikymmentä

30.10.1959.

'

'
Toisen tenorin Suomisen Taavi
on tullut saunasta nuortuneena

ja ihmetellen ikävuosiensa 'no-
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peaa kulkua, vuosia kun tuli
taas lisaa yksi kymmenluku 9.
tammikuuta.

Ensitenorilla ja Porin Alkolla
oli merkkipäivä helmikuun 3:na

Risto Paavolan vetäessä kymmenluvun

täyteen

ikävuosis—

saan. Kuvasta on vaikea pää-

tellä _. paljonko näitä ikävuosia
on kertynyt.

Ratissa raittiina, sarvissa selvästä,

tappama poiketaan, lasin taitaa vain katsomaan

Volvo, Dodge, Fiat, Panhard, Jeep, Witlys
päämyyia Porissa

' AUTOKORJAAMO ____ AOtOAOOAO

Linja—autoaseman
Viel'šE-ESSÄ

auttaa

ASEMA—APTEEKKI

Teljänkatu 10 -— Puh.sarja. 11684

.

Iihteerin

Kalle Reini

NÄKOKU LMASTA
'Siitä on kulunut vuosi, kun Viimeksi
näillä palstoilla tapasimme.
Kuoron. elämä.-n meno-ssa ei ole ollut

tavallis-uudesta poikkeavaa. Ensi bas—
son lisäksi ovat tavallisimmin olleet
mukana II basso sekä tenoreista en.—
simmäinen _ ja toinen. Näiden varassa
harjoitukset on pidetty, samoin esiin—
tymiset. On pyritty puhtauteen, oi—

Maito-, leipä- ja lihaosastot

T:mi V. Hietasalo

Iso linnank. 23 ja
Kauppahallimyymalä

Leipomo ja kondiittoriliike
Taas

- Musan iaim'isioi
om. D, Varantola, puh, 13 835

Väinö Kuusela seura-aja

vattu papereista, joiden typ-erä katsenäyttää pysyvän izmo-nilli—
leminen

Tunnetosti ensiluokkaisia
tavaroita

Porin Mies—Laulun

om. Ritva. Lehtonen
Yrjönk, 20, puh, 14-018
Hyvän unen vuodevaatteet
myy Teille Vuodevaatekeskus

koisen tun-nuksen.
jääneet

melkein

pitämättä, paitsi mitä Niinisalossa,
siellähän käytiin teit isäin astumaa.

Paljon aikaa kulutettiin hengellisen
kuorolaulun alalla., niin että saatiin
kunnollinen

tu-omi-osunnuntaiksi.

kirkkotilaisuus

Gesta Ratsula

Helmi Kesh

Hyvien Vappupukimien
suurmyyjä Porissa

Lanka. & tekstiili
Pori, puh. 12000

Torilinna, puh. 16 041

Pyynnöstä sama

ohjelma toistettiin Vieläpä Noormar—

Antin Asu Oy :n

kussakin.

Kulunut talvikausi on sitten ri-eh'ut—
tu matkakuumeen vaikutuksen alaisi—
na. Ollaan nim. taas kovasti menossa ulkomaille, ei kovin kauas, Pori-n

kummikaupunkiin

ja miehille

Vuodevaaiekeskus

”lihapullasoppin-e-en” oli jo kymmenes
ja ”saaren” poiiisip-äälli-kkökin sai mel-

Housubaad
Antinkatu 17
Housut ja irtotakit tietenkin
erikoisliikkeestä

Sundsvalläin vain.

Lentäen men-nään, ei Vihurilla, vaan
13:8a
Veljeskuoron
lentokoneella.

Sitä. varten onkin
kanssa mennään.
pitkin kevättä heidän kanssaan vain
veljeilty.

Hauskaa Vappua
naisille

Ulkomailla ei ole käyty olleenkaan
paitsi mitä Reposaaressa, joka käynti

toimeksi

Saluiskij Oy

Hallitalo, puh, 12 719

sena tautina.

ovat

ilmoissa

Pensaita. Musan kukkakauppa,
kauppatori, puh; 15 960

keaan rytmiin ja lau.-suntaan. ”Myl—
virnetää.” - on: koe-tettu vähentää ja pia-—
missi-Inoa enentää. Vitkallee-n on luo—-

”Karon'kat”

leivokset

leikkiä, lyö

Takaisin tulon toivossa..
H. Fr.
'

Rakennusliike
luomet & Ojanperä
Gallen—Kallelankatu

.— m,

9

..

Pori, puh. 14 286

Mennessasi
— Ota —-—— vaan

PORI, Satakunnankatu 28.
Puh, 15 037, työajan jälkeen 15 038.

???”???

ÄRVOITUST-EN VA-STAUKS'SET

LÄNSEKUME

Saunan kiuas.

Vihta.
Viina,

maito,

Kiehuva pata..
Viinapannu.

muna.
Satakunnan vanhin- ja. täydellisin

kumi- ja muovialan erikoisliike

Sundsvallin matkan odotuksessa ovat hätäisimmät ehtineet jo laivalaitu'rille — mnt-

ta matka tehdäänkin —— lentäen !

'

CapaÄ/umia _ ja foz'rnzh/a'a

. Haita'ripartio on kaikille tnttu, mutta:- tässä on ”kotior-

kesteri” ja kuka on johtaja?

10

SATMEIPÄ Oy

Safakunnan

Osuusi'eurasi'amo
Aina huolehtivaiset PM—L:n naiset (wat
valinneet
tarjoilnpaikalleen
komean

taustan ———— PIU—L:n takisillan.

impi Helmisen
Leipuri— ja. kondiittoriliike
Katariinank, 10, puh. 12 219
Puistonkulma, puh. 12 290

Kerkeaiaatuisten naaftatuotteiden
tavaramerkki

Siirtomaahvaraliikkeef
Aarno Humalsaari, puh. 14 388

”Asessorin”

halaaminen

näyttää

menevän

Ilmari Holmlund, puh. 15 444:

oikeaan tyyliin kuten katsojien ilmeet osoitta—
vat, mutta oenatensa tähän on varmasti hänen

sievälla' managerillaan.
11

Muzeum édi/éz'llo

Porin Puuvillasta

Sytz‘yy ém'n lempi Vappuna .—
se on Karhusrtz'ééz)

PORIN TULlTlKKUTEHDA-QS. OY
"L

12

Auton osioon, ' huoltoon,

malkanfekoon, muuttoon : -

Omin voimin kulkee, jos kulkee,

KOU|USSG Sä Dalion Opit
iieioos' saal sä niksit, knopit-

mutta me kuljelamme varmasti.
,

KULJETUSLIIKE'

AUTOKOULU

'

I

771. ia 71- Atum

Jalmar Heath-n

+oivoo vanhoille ia uusille

Gallen-Kallelankatu 9

a s i a kka i | | ee n

HY'VÄÄ

VAPPUA

'NASH — AUSTIN _ MORRIS _ MG _ WOLSELEY ia Nsu
ovat tunnettuja ja tunnustettuja. automerkkejä, mutta, autojen ”kirkkoherra." on

MERCEDES-BENZ
Vaunu ia Varaosa
Pori. Iso linnank. 23
Puh. 11 I700

Vapputervehdys!

SATAKUNNAN

) AUTO ov
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Porin Liikenne

-

JAWA-moottoripyöriä
_
'
. ,
A‘

.

LINJA—AUTOJA TILAUSAJOIHIN!
.

_

QSÖÄEEIEURH-El-LUOY
Itäpuisto 5, Iso linnankatu 9

Edunamme iašmyymme:
IVaiimoja ja taloudellisia
SKO D A

henkilö-, farmari-, umpi- sekä. avopakettiautojaQ

.

Etupyörävetoisia

WA BTB" RG autoja useita- eri korimalleja ja väriyhdistelmiä.
Tunnettuja ilmajäähdytteisiä

? -~

M AG| RUS D E U T Z kuorma-autoja
.

I

D E " T Z traktoreita.

'

Edullisia

'SIMSoN

P I RE I. I. I

moottoripyöriä ja mopedeja.

kuorma-, linja- ja henkilöauton renkaita.

Täydellinen valikoima

VARAOSIA

.

ja TARVIKKEITA.

»

Huoltokorjaamo

lLMARI MÄKINEN OY

Pori Gallen-Kallelankatu 8. Puh. 13 266, 13 262, 15 200. H. korj. 13 067

MÄKISEN AUTOKOULU
Pori, Gallen-Kallelankatu 8. Puh. 13 067.

Aianmukainen koulumme tarioaa. Teille täydellisen opetuksen
Tervetuloa!

Hänellä .ei ole —

Hänellä ON
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RAHHAA!
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hellla,

vcukka .

eilen oli‘kin vappu ia syytä
juhlia. Silti ei tule kassakriisiä, koska pclkkatili tasoittaa

me'no'r vappunokin.
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Satakunnan Kiri atepllisuus Oy:n kirjapaino, Pori, 1959
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