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Mukavaa matkaa Liiken’reen linjalla Helsinkiin
't'-' ÄLÄ, ' I ?| | f
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Ilia: kelpaam .,
n Liikenteell‘on pika hepa

Jos matkalla iano vaivaa.
niin autoemäwtä juoman kaivaa \\

qssassa voi ibekuku'p
juoda kuumaa kupin

~ja Helsinkiin?—liäm. hei-ki
- reilu Oil tämä rctku.

LlNJA-AUTO
kaikkien kainuulainen kulkuväline!

Y'htiömme ajanmukaiset linja.-autot ja, niiden ammatti-

taitoinen henkilökunta. palvelee Teitä. matkustaessa

Länsi-|Suomess'a niin lyhyillä. kuin pitkilläkin matkoilla,.
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Puheenjohtaja

toivottaa . . .

Vaikka jokapäiväinen elämäm-
me, varsinkin nykypäivinä, on
täynnä melkein pelkkiä huolia ja
murheita, niin älkäämme antako
niiden häiritä vapputunnelmiam—
me. Unohtakaamme yhden vuoro-
kauden ajaksi arkipäiväiset asiat.
Annetaan vappulaulun kaikua nyt
niinkuin aina ennenkin keväälle,
isänmaalle ja serenaadina naiselle..
Ollaan niinkuin muuttolinnut, jot-
ka jo suurimmaksi osaksi ovat
saapuneet. Eivät nekään tunne
huolta huomisesta ja sittenkin ne
tulevat hyvin toimeen. Iloitaan ja
riemuitaan kevään saapumisesta
ja eletään kesän toivossa. Nauti-
taan vapusta, kevään ensi juhlasta
täysin siemauksin laulun, vilpittö-
män ilonpidon, siman, tippaleipien
ja ehkä jonkin muunkin parissa.
Kun näin teemme, olemme tosiaan
rentoutuneet ja niin ollen valmiita
taas vastaanottamaan vapun jäl-
keisen arjen harmauden, joka var-
muudella tulee jokaisen eteen sel-

, laisena, kun kullekin tulee.
PoMiLan lukijat! Viettäkää

iloinen vappu!

Tauno Salokangas.

a”; lif,

I I © Ö
Toimitus: Valokuvaus,:

Anttilan Arvo Valtteri
Asessori
Remprantti Ilmoitukset

Avustajat: Salokankaan Helkkl -
Kursin Fransu
Salokankaan Tauno
Anttilan Arvo

Salokankaan Tauno
Nikin Hannu
Lahtosen Pena

Toimitus pidättaa 1tselleen oikeuden olla
' ottamatta vastaan haukkumisia lehden

' sisällöstä.
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kauneutta kaikille
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KIRJAPAINO
KIRJANSITOMO

KUSTANNUSLIIKE
KUVALAATTALAITOS

PAHVILAATIKKOTEHDAS
PAPERIKAUPPA

SANOMALEHTI

SATAKUNNAN KANSA
maakunnan suurin uutis- io iimoitusle'hti;
16. 12. -59 virallisesti tarkastettu levik'ki

. 40.349 'kpl.

Ratissa raittiina, sarvissa selvänä,

Vappuna poiketaan, lasin takaa vain katsomaan

Z ii N D AP P Compineite S mopedia

Wartburg de Luxe m/60- 7

toiveautosta. keskustelemme
heti Vapun jälkeen
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.Kun suuri lukeva yleisö ei ole tietoinen Porin
Mies-Laulun toiminnasta ja sen saavutuksista v:n
1959 ajoilta muuten kuin kulkupuheiden, kautta,
niin lienee paikallaan edes tässä omassa äänenkan-
nattajassa siitä hiukan kertoa.

Toiminta keskittyi kahteen suurtapaukseen:
Ruotsin matkaan ja johtajan 70-vuotisjuhlaan.
Edellisestä ensin. Matka tehtiin Porin kaupungin
kummikaupunkiin Sundsvalliin helluntaina (16.—
17.5.59). Samanarvoisena osakummpanina mat-
kalla oli Björneborgs Sängarbröder ja Jokke Vir-
tanen.

Konserttiohjelma sisälsi osaston kummallekin
kuorolle erikseen sekä yhteisen loppuosaston. BSB
lauloi osansa ruotsiksi, me taas suomeksi. Yhtei-
sen osaston lauluista oli 2 suomeksi ja 3 ruotsiksi

Kun matkan mottona oli: ”Minä siivet selkääni
saan ja pyllyyni pitkän pyrstön”, niin on se vihje
siitä, että matka suoritettiin lentäen. Vuokrattiin

' lentokone. Kun se suoritti 3 edestakaista matkaa
kolmen tunnin väliajoin, oli koko joukkio saatu
yli lahden. Matkaeväitä ei tarvittu, niistähän piti
lentoemäntä huolta pientä maksua vastaan (natur-
Lindqvist), BSB asui perillä perheissä pakollisten
syiden vuoksi, me taas samojen syiden estäminä
hotelleissa. Koska aikaa riitti omiksikin tarpeiksi
yli etukäteen sävelletyn, niin ostettiin matkamuis-
toja (allekirjoittanutkin onnistui saamaan ruuvi-
avaimen. Päästäkö puuttui ruuvi ?), tai juotiin
tanskalaista olutta ja virkistettiin sillä ruotsalaista
maaperää.

Kaikki sujui nuottien mukaan, konsertti, illalli-
nen, silliaamiainen, Peltolan hankkimat melkein
ilmaiset kravatitkin ”soositahroitta” ainakin kon-
serttiin asti. Unettomuus vain haittasi eräitä luon-
teeltaan herkkiä, tietäähän sen, kun oli outo ulko-
maalainen vuode ja vaimo poissa kyljeltä ja kirise-
vät lapset. Takaisin tultiin samoin kuin oli menty-
kin, lentoemännällä vain oli kiireempää grape-he-
delmien jakelun vuoksi. .

Matka oli hyvin valmistettu ja hyvin se suori-
tettiin, luvattiin poiketa toistekin.

Sitten se toinen suurtapaus, johtajan 7O-vuotis-
juhla. . .

Ulkopuolinenkin voi hyvin arvata, että kuoron
Halli-tuksella oli etukäteen paljon miettimistä siitä,

”TÄÄLTÄ LÄHD-ETÄÄN”

— 'OI A.IiKA SÄ EN'TINEN

millä tavalla tämä tapaus huomioitaisiin. Onhan
johtajamme viettänyt vuosikymmentäyttötapauksia
jo useita nimenomaan mieskuorolaulun siivittäminä.
Lopulta päädyttiin työkaluun, josta kenties olisi
apuakin tulevina elinvuosina P-ML :n parissa. Itse
juhla ja sen kohde huomioitiin Porissa mieleenpai-
nuvalla tavalla. Julkinen sanakin osallistui 'siihen
hyvin asiaan kuuluvasti. Allekirjoittaneella ei ollut
tilaisuutta olla mukana lainkaan, koska hän juuri
silloin harrasti ”syvänmerenkalastusta” Atlantilla
Kanarian saarten vaiheilla.
' '— — Syyslukukausi meidän kohdaltamme kului
15-vuotisjuhlan valmisteluissa enimmäkseen.

Samalla, kun toivotan PoMiLa :n lukijoille hyvää
Vappua ja Onnea, niin kiitän H. Fr.
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Teidänkin toiveauto _
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Yrjönk. 21

Puh. sarja 11601

Korjaamo Satakunnankatu 38

Sl-MCA M-ON'I'LHERY
'——- auto, jolla on nimissään 14 maailmanennätystä, ' ' . .
sillä, on mm. ajettu yhtämittaa 100.000 km 113, ' , (VDJÖN &M?Q
km/t keskinopeudella huoltopysähdykset mukaan- .
luettuna. Hinta 310.000: —- < . PO”: lonkatu 21
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Auto- ja Urheiluliike Oy

Iso linnankatu 10. puh.sarja 16 261
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Huolinta- ja merikuljetuksia koskevissa kysymyk- »
sissä voitte luottamuksella kääntyä puoleemme.
. Laaja kansainvälinen yhteysverkostomme on
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EDUSTUSLIIKE
Harald Johansson

Puh. 13449
EK'UORJON mmmmsma

EDWIN 'SARLN VIETTÄÄ. 154:3:m
JOSKUS VAPUEN JÄIJKEE'N JOSSAKIN.

REPOSAAREN
'KONEPAJA OY

Reposaari

liikennöitsijä Arvo Nieminen
Presidentinpuistokatu 1

Nykyaikaisilla liikevälineillä käy matkanteko
mukavasti. Linja-autoja myös tilausajoihin.

PÄIVIKKEELLÄ
VOI PANNA

UUDET
KALUT
KAARAAN

SATARAUTA' OY

Ennen käyttivät miehet puuta .. lautaa
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Pori—Sundsvall välillä
iennokissa kuultua:

”Kun meitä on näin täysi kuorma,
niin kannatellaanpa itseämme vähän
käsinojista!”

”Huonoksi lanattua tietä”, sanoi
joku ilagakuopissa lennettäessä.

Syötyään lentoemännän tarjoaman
omenan kysyy A: ”Tuleeko vielä jo—
tain lisää, vai joko mä kiitän?”

Takaisin palattua Porin lentoken—
tällä eräs sanoo kuin itsekseen: ”On——
ko'han aim-em vielä sama koira ikuin
ulkomaille lähtiessämme?”

Me vaarimme:

Pinomäki eri lääniksi! Maaherran
ja muihin ylhäisempiin virkoihin sa—
mat pätevyysvaatimukset ku helsin—
fkisäkin, nim. jäsenkirja. Mikäli ha—
.ki'a on tkirjotustairoton sikäli hänellä
pitäisi olla luettamusmiärh-en 'puoltava
lane-elma. “I‘D-8303119 perustettava yli—
opisto ja teknillinen korkia koulu. -—--—-
Kansakoulusta annettava jokaiselle
oppilaisell-e vähintään keskiikonlu— ja
kansalaiskoulusta ylio-ppilastoristus,
kummatkin ilman mitään koettele—
muksia. Lisäksi me vaarimme,
että yksinäisille ja ia-ps-ettomille nai——
neille on maksettava hallakorvik'keet,
yrittäjäpalkkiot ja annettava kovem—
mat tukiaiset! Erilaisia komiteoita,
joille valtio maksaa riittävän palkan,
on perustettava runsaasti. K.o. .ko—
m-iteoissa pitää meillä tosi—työtä te—
kemättä-millä olla ehdoton enemmistö!

Yksimielisesti:

TTT :n paikallistoimikunta.

Rouva lukee lehteä. —— Ajattel-es,
Vihtori, vielä 20 vuotta sitten ei turk-
kilainen mies saanut kävellä oman
vaimonsa kanssa kadulla! ————- Vihtori:
Jaa—a, mistä sitä tosiaankaan aina
vieraankaan naisen löysi!
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Mainiot makeiset meiltä

P 0 ri, Satakunnankatu 28

Puh. 15 037, työajan. jälkeen 15 038

Hetkessä herkullista Vapuksi: -

los toivoi, ettei ystävääs
sä hukkaa, . ..,, 5

turvaannu sä silloin kukkaanš& ..

Puh. sarja 11640
Pori, Palokunnanpuistok. 40,

puh. '11 874

Vappuna kukaan ei saa olla jäässä
huppu vaikka lienee teisilla

päässä »—
kas siihen tarjoo virkistystä

Mili KOKON '
osoitteena sillä on Reposaari.
Jäätelö avuksi vaivan lie parhain
tulla sinne sopii jo aamuvarhain.

Yrjönk. 10 ja Eteläpuisto 9
,, 21 ja kauppatori

&
Suosittelee hyvää kotiruokaa

JÄÄTE-LÖBAARI '
KONDITORI
ITSEPALVELU'KAHVILA



Horoskooppi

Kalojen merkeissä syntyneille:

Riemukas päivä .30. 4., varottava vir-
kamiehiä, erikoisesti poliiseja. 1. 5.
paha päivä. Älkää pitäkö kravattia
kaulassanne, se pysyy siinä muuten-
kin. Paljon likapyykkiä ja pesulalas-
kuja odotettavissa.

Oinaksen sijoilla syntyneille
Naisilla vaikeuksia, johtuen liian

pienistä liiveistä ja kengistä, lisäksi
puhkua. Miehillä ei suruja eivätkä
ainakaan välitä niistä tuon taivaal-
lista. Voidelkaa nenänalus-enne voi-
napilla, jottei ylähuuli rohdu.

Kaksosten merkeissä synnyttäville
Raha-asianne eivät suremalla para-

ne. Ime'kää peukaloanne, ellette löydä
muuta tekemistä. 1.5. pyytää joku
teiltä vippiä. Älkää antako, ell-ei teillä
ole mitä antaa. Edessänne matka tak-

' silla, älkää maksako sitä itse.

Krapulan merkeissä oleville
Ostakaa kahdeksan jäätelöä ja 'le-

vittäkää ne tasaiseksi kerrokseksi ot-
sallenne vappuaamuna. Tikut sijoi-
tatte varpaittenn-e väliin, ellette löy-
dä niill-e muuta paikkaa. Tällä 'kei-
nolla ei päänsärky ainakaan paJhene.
Ottakaa iltapäivällä kynttilänne 'va-
kan a'lta jos on tarvetta.

Vaaka
Olette syntynyt edullisten merkkien

alla. Rahaa voi olla liiemmältikin.
Lahjoittakaa ne pois, esim. PML:lle.
rSanoohan jo ruotsalainen sananlas-
kukin: "Bränt barn Ink-tar illa”. Äl-
kää ottako pikkutunn-eilla seuraksen-
ne Ginipiikaa: Aviopuolisot voivat
panna toisilleen luun kurkkuun. Va-
punpäiväksi sopivinta tarjoilla aamiai-
seksi kystä kyllä, maitoa ja yksi 'kyrsä
nokkaa päälle (jota sietää varoa). Äl-
kää ostako uusia proppuja palaneiden
tilalle, sormet tekevät saman tehtä-
vän. '

8

Skor—spionin merkeissä rypeville
! l'lSika oman .petinsä likaa ja syvässä

veneessä suuret kyylät kutevat", jo-
ten kehotamme välttämään kaikkea
s.ensuaalista. Vapunpäivänä lauletta-
va suomalainen kansanlaulu: ”Poika
se naimaan läksi, juu" vähän ennen
aamuyötä. Katsokaa, että kengät tu—
levat oikeaan jalkaan elleivät mahdu
useampaan.

Vee-miehet (toim. epäil.)
Tänk, att det finns folk som köper

sprit!

Skotlantilainen tuli klinikalle ja toi
muassaan virtsalla täytetyn kahden
litran pullon. Päivystävä lääkäri vä-
hän ihmetteli vi-rtsan suurta määrää,
mutta lupasi kuitenkin analysoida
sen. Seuraavana päivänä skotlantilai—
nen tuli takaisin ja sai silloin tietää,
että kaikki oli niinkuin olla pitää.
Skotlantilainen pyysi ilosta säteillen
saada lainata puhelinta hetkeksi! *ja
antoi seuraavan sanoman:

— Rakas vaimoni, sekä sinä että
minä olemme täysin terveitä, samoin
lapset sekä Minnie-täti ja serkkusi
James. Kotiapulaistamme Janea ja
anoppia ei myöskään vaivaa mikään.
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24

Tuhannet an'alskaamme
ovat :uofifleliioitamme

Torilinna: naisten os. 2. kerros
miesten os. 1. kerros

Sivuliike Antinkatu 12 B: ulkoilu-
ja lastenpukimet

eösm .
RA‘ESQEA

H_Y.V_LE_N summan suuauum roman

A. /\
suurin alallaan Satakunnassa

i.

Sähkö-
ASENNUSLIIKE

Pori, Itäpuisto 11
Puh. 14 200 ja 16 663

Reposaaren Hotelli
SUOSITTAU‘TUU

SAUKKONEN Oy
.f'r—IHERKKULHKEesé ”&

Puutarhakauneuden hoitaa.

VARANTOLA
Taimet toimittaa

MUSAN TAlMISTOT
' Puh. 13 835

reet—um MAP—(J.! Lu 01-7!

VALM E N TAJA



. .Kauppatonn Apteekkl
Pori

Pori, Gallen-Kallelankatu 9

Suosittu autokoulu, joka. opettaa
hyviä. autonajajia pätevien opetta-
jien ja ajanmukaisten'opetusVäli-

neiden avulla

Autokoulu Jalmar Heurlin
ohto 0y

rin
ampöi

- Asavi sio
on. Teidän televisionne

Po
. ..ja [

Antinkatu 7 . Puh. 00231

Vesi virkistää. Viimeiseksi

Ves
Oy Starckjohann & Co, Ab

Foam RADIOS’.’

Antink. 20, puh. 13 172 ja 13 999

Satakunnan
Osuusteurastamo
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Motto:

”Laulu ja soitto ovat ihmiselle ikäänkuin
toinen pyhempi kieli, jolla hän mielellään
tulkitsee surua ja iloa, kaipausta ja toiveita.”

(Elias Lönn-rot.)

Musiikki ja taide yleensä on jotain ihmisluonteeseen
kiinteästi liittyvää. V. Rydberg sanoo: ”Taid-easti ja
kauneuden kaipuu ovat i'hmisluonteen oleellisia piirteitä.”
Tuskin tunnetaan alkeellisintakaan kansaa tai heimoa,
jolla ei olisi musiikkia. Tämän ovat kansatieteilijät ja
tutkimusmatkailijat yleisesti todenneet. Musiikin ilmen—
nysmuodot vain vaihtelevat eri osissa maarpalloamme.
Muutamilla alkukantaisilla kansoilla musiikkia edustaa
vain eräs musiikin peruselementeistä, nim. rytmi, jota
ilmaistaan jollain lyömäsoittimella melodian puuttuessa
kokonaan. Toisilla melodiat ovat lyhyitä säkeen tai säe-
parin mittaisia hu-huiluja, kuten esim. tyrolilaispaim-enien

ja lappalaisten joiut. Korkeamman :heng'enviljelyn edis—
tyessä myös musiikki saa yhä rikka-ampia muotoja sekä
melodiassa, soinnutuks-essa että rytmissä.

Kaikki kansat ovat todenneet musiikin valtavan vai—
kutuksen ihmisen *tunne- ja tahtoelämään. Jokainen
meistä on havainnut miten marssilta palaava väsynyt
sotilasosasto ryhdistäytyy, laahustava askel reipastuu ja
vauhti kiihtyy, kun soittokunta kajauttaa raikuvan
marssin. Väsymys on poispyyhkäisty. Juhlassa viritetty

tilaisuuteen sopiva laulu tempaa mukaansa a-paattisenkin
kuniijan. Samoin olemme todenneet musiikin ja erittäin
laulun tunteisiin tehoavan vaikutuksen surujuhlissa. Mu—

siikki on näin muodostunut kaikkien arvokkaiden ju’h-
lien välttämättömäksi tekijäksi. Yleensä pidetään juhlia
sitä onnistuneimpina mitä runsaammin musiikkinume-
rot kaunistavat ohjelmaa.

Tämä musiikin vaikutuksesta k—anssaihmisiimm-e. Mutta
jo aikoja sitten on huomattu kaiken taiteen harrastuk-
sen kehittävän ja jalostavan myös harjoittajaansa. J. H.
Erkko sanoo: "Miksi laulella, soitella, maalaella ja veis—

teliä —-——— ainoastaanko huviksi — jollemme 'ty-össämme ih—
misty ja vaikuta ihm-istyttävästi . . .” Goethe taas kirjoit-

taa: ”Joka päivä pitäisi kuulla vähintään yksi lau-lu,
lukea hyvä runo, nähdä jokin oivallinen maalaus ja jos
se olisi mahdollista, puhua muutamia järkeviä sanoja.”
Sam-asta asiasta lausuu Ruskin: ”... Täytyy olla hyvä

ihminen voidakseen maalata tai laulaa. Silloin toteutta—
vat värien ja sävelten voimat ihmisessä parhaan.” Miltei
sanontatav-aksi on muodostunut lause ”Vain .»hyvät ihmi—
set iaulavat.”

Tämä musiikista yleensä. Jos katsomme asiaa erikoi-
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sesti omalta kohdaltamme, toteamme, että jo meidän
luku— ja kirjoitustrai-dottomat es-i—isämme ovat antaneet
musiikille mitä suurimman arvon. ”Sen todistaa eittä—
mättä Kaleva—la ja Kanteletar.

Miten sisäisesti köyhää ..ja *harm-aata olisikaan ihmiselo
ilman musiikin elävöittävää, innostavaa ja lohduttavaa
voimaa! Musiikki on ensiarvoinen sielunelämäämme yllä—
pitävä 3a tuk-eva lahja. Miten sattuvasti sanovatkaan ..
laulusta tutut säkeet:

”On voima, mi mielet nuorentaa,
elon soihtuna on joka aika,
ilo'päiviä ihmisen kirkastaa,
luo huoliin kohdetta rauhaisaa.
'Se on laulun tenhoisa taika...”

Kehdosta hauta-an laulu säestää elämäämme. Äiti lau—-
laa lapselle-en kätkyttä käätessänsä. Ne-itonen ja nuoru—
kainen tulkitsevat laululla rakastuneen sydämensä sy—
vimmät tun-teet. Onnellisen nuorenparin astuessa altta—
rin ääreen kaikuvat häämarssin toivontäyteiset soinnut.
Ja kun viimein kappelin väräjävä v-aski virtensä virittää
man-an matkaajalle, niin elegisten sävelten keralla šhä—

nen hautansa hiljaa umpeen :painuu.
A—ri.

Mäntyluoto —— Pori

ll», EWEWS- ll
EMU KE

Toimitamme parhaita laatuja. englantilaista
koksia sekä kivihiiltä, antrasiittia, rusko——
hiilibrikettejä ja pajakivihiiltä.



Hauskaa Vappua, Porin Mies——
Laulun naisille ja miehille

Vappuhauskuuden jälkeen. viih—
dyttää h y v ä k i rj a parhaiten

Kondiittoria ja leipomo

Kamalaa-ari, Pohjoiskauppatori 3

. W n

Kenkä ja nahkakauppa
Yr}önkatn 10

Sementtivalimo

" Puh, 12 4-86 ja. 12 796
Suosittelee tuotteitaan

Kultasepänlšike
laisia Pihl’in seuraajat

Hopeat ja kullat ne kaikki
ostan Sulle
nuoruuden aikojen muistoksi

Kahw ja jaai‘elobaara

Antinkatu 15
Viihtyisä keidas

hyvän kahvin ystäville

Pohjola ja kumpp,
Pori

Paperikauppatavarain ja
lelujen tukkuliike

Kirjapaino ja kirjansitomo

Toteišseettorieiot
Eteläpo'hjalainen tunnettu hevos—

mies matkusti Turkuun, jossa oli suu—-
ret kilpa—ajot vedonlyönteineen ja
muine hauskuuksineen.. Siellä oli hy-
viä ihev-osia, joista lyötiin vetoja ja
isäntämmekin löi vetoahyvien hevo—
sien puolesta ja voittikin vetoja. Kil—
pailujen päätyttyä palasi isäntä ko—
tiin Pohjanmaalle ja asettui tyytyväi-
senä emäntänsä viereen nukkumaan,
niinkuin tapana on. Yöllä isäntä nä—
ki unta. Hän oli nykivinään 'hevosta
ja heki unissaan: ”Hilma, Hilma 'I—Iil—
ma. . .” Emäntä heräsi siihen ja nyh——
jäisi miestänsä kylkeen ja kysyi: ”Mi—
tä sinä semmoista hoet?”

”No, mitä niin”, kysyi isäntä.
”No kun sinä !hoet: Hilma, I—Iil-ma

Hilma . . .”
”Jaa, kuules nyt se oli

juttu. Kuten tiedät oli siellä "Turussa
ne kilpa—ajot, jossa oli hyviä ”hevosia,

sellainen

joiden puolesta lyötiin veto-a ja minä—
kin löin vetoa mm. sellaisen Hilma—-
nimi-sen tamman puolesta. :Se oli *hyvä
hevonen ja voitinkin vedon.”

Emäntä tyytyi selitykseen ja sitten
nukuttiin jälleen.

Kului sitten aikaa viikon ver-ran.
Silloin tuli emäntä isännän kamariin
avattu kirje kourassa, löi sen isännän
eteen pöydälle ja sanoi:

”Nyt se hevoon'en kirjoitti”.

losikertomuksše
Tunnettu rovasti K. oli kova rait—

tiusmies, joka ei olisi suonut kenen-
kään polttavan edes tupakkaa. Ker-
ran tuli rovastim-me pappilaan piispa
G., joka oli kova sikaarin polttaja.
Piispa istui mukavasti keinutuolissa
pappilan salissa ja veteli haikuja hy-
västä sikaarista. (Siinä leppoisasti kes—
kusteltaessa rovastin kävellessä salin
lattialla, yhtäkkiä pysähtyy
piispan eteen ja sanoo: ”On piispa ja
tekee syntiä.”

Piispa vastaa: ”Jos tämä olisi syn—
tiä, niin kyllä sitä rovastikin tekisi.”

Erään toisen kerran samainen ro—
vastimme, joka silloin oli jo valittu

rovasti

tuomiokapitulin as-essoriksi matk'iisti.jj
junassa Turkuun ja asettui jun-avail”;
nussa sellaiseen osastoon, jo.ssa._-;g'1{__'
maininta: ”tupakan poltto sallittu-jos!
kaikki tässä osastossa sen *hyvaksyQ-f
vät” .. ..

Rovastimme asettui siihen ensin yli;-'.?
sinään *kun ei ollut muita matkusta?) '
via siinä osastossa. Joltakin asemalta-f
tuli sitten samaan osastoon 'kaksi'hi'eiff
noa neitiä, ripustivat päällysvaatteeni—Älf
sa naulaan, nostivat matkatava'ra'nsäff
hyllyille, ja asettuivat istumaan "m..
vasti-a vastapäätä. Hetkisen istiittiiäff
kysyi toinen: ”!Sallisiko herra, etta
tupakoimme?” '

”Sitä oikeutta en minä salli
miehille”, vastasi rovasti.

Silloin nousi-vat neidit, ottivat mat—r,":
alistavat-ansa ja päällysvaatteens-,a siinä)
tyivät toiseen vaunuosastoon ja jättää-ff-
vät rovasti-mme ylhäiseen yksinäisyy—Ä
teensä. -

Torilinna .
Eikös kelpaa herrastaa sen sievän-.,
sorjan rinnalla, jolla asustaa:E on

Aimälästä

Piano-. ja hamonialan
erikoisliike

Puistokulma

M. Murre ;
SMAKUNNÄN KUMlKORlMMGef.,j-fš[

Iso linnankatn 32

Antinkatu 27

Puh, 14 661
Pori,

. ”K. ”V. Wahlroos
ga na hkakauo | a.

Yrjönkatu 11
Wahlroosin kaupasta niru—narn—

kengät ostan omalle heililleni



"KOLME JUMALATA"

Kehuen ja kerskaellen
:,: mainettaan ja mahtiaan :,:

' :,: istui. kolme jumalata :,:
:,: naukkiellen saihtiaan :,:

Bacchus kiitti maataan kauniiks.
:,: Siell' ei kukaan piinassa. :,:
:,: Kansa siell' on riemullinen :,:
:,: Aina hiukan hiivassa :,:

Älä ylvästel-e *houkko
:,: Huus' Apollo, laulu mies :,:
:,: Sillä mull’ on ylväs joukko :,:
:,: Lämmin sill’ on laulun lies :,:

Amor istui vaiti aivan,
:,: Vihdoin viimein sanoiks saa :,:
:,: Mulle kuuluu voiton palmu :,:
:,: Ilman mua ois tyhjä maa :,:

Se on totta, huus' Apollo
:,: Amorin on voitto näin :,:
:,: Lempi laittaa laulajia :,:
:,: Laulu vetää viinaan päin :,:

AVIELÄ NIITÄ HONKIA HUMISEE
Vielä niitä honkia humisee tuolla

Suomen 'salomailla,
ja vielä sitä ollaan reippaita poikia

tukkijoella vailla..

Huhtikuussa ne .parhaat pojat tukki-
joelle astuu, .

siellä ne saappaat likoaa ja housun-
puntit kastuu.

Aamusella kun puhaltaa tuo ankara
pohjatuuli,

niin pojat ne varppia väännältää ja
aallot ne käy kuin muuri.

On sitä oltuna ryyppäämättä
kolmekin vuorokautta,

kun on sattunut seilaamahan
ulapalla lautta.

Eikä se lautta kiivaasti kulje, vaan
hiljallensa junnii, .

puolen virstan matkalla viipyy
varttia vaille tunnin.
Sävel: Oskar Merikanto.
Banat: näyt. ”Tukkijoella".

TÄÄN MALJAMME, VEIKKOS ET
JUOMME

Tiiän maljamme, veikkoset juo'mme
Tään maljamme, veikkoset juomme,
ja laulu taas viritetään.
Nyt hetkisen iloille suomme:
ei itkeä saa yksikään.
Hip-hei, |ken ei
lauluumme yhdy, sen hitto yei.
Hip-hei, vei, vei,
maljamme, veikkoset 'hei!

Pois meistä, pois murhe ja huoli:
me nauramme, laulamzne vaan.
Nää veikkoset iloa vuoli,
he missä vain kulkivatkaan
Hip-hei jne.

RAKKAUDEN TULI PALAA
Rakkauden tuli palaa
kuin öljy pumpulissa.
Päivin oot mun mielessäin
ja öisin unelmissa.

Sinä olet isorikas
ja minä vallan köyhä
Pitäis olla, pitäis olla
uskollinen, nöyrä.

Rakkaudesta rikka'haksi
luulin tulevani.
Nätin tytön lemmenkukka
luulin olevani.

Kaukaa nousee aurinko '
da mer-en taa se reissaa.
Nämä pojat ei kuollessa-ankaan
itkuvirsiä veisaa. '

Pohjanlahden rantamilla
on puolukatkin puita.
Siell' on tyttöjä salakoita,
joiss' ei tunnu luita.

Täti: — Mikä sinusta, pikku mies,
tulee?

Poika: — Ei mitään.
Täti: -— Kyllä kai sinustakin jota-

kin tulee.
Poika: — Tuleehan min-usta'toisi—

naan jotakin — mutta miksi täti nyt
sellaisia kyselee.

Naisten asusteiden erikoisliike
Kauniita pusero-lta ja alusvaatteita

sekä hyviksi tunnettuja liivejä
*—

lb
Y'lrf-jö.:mkaltu 8

Huonekaluliike Ekwall
Pori, Yrjönkatu 3

Omist. Sakara Oy

Puh. 12 356, 13 '172

' KALLE REINI
Maakuntalinnan halli
Itsenäisyydenkatu 35
Maito-, leipä.-, liha.-' ja.

sekatavaraiiike
Kauppahallimyymälä

l_a_l_lgén ia lousli Oy
Eteläkauppatori 2

Pohjoiskauppatori 3
Kenkiä koko perheelle

”E""ONGLIÄ
Katariinankatu 32, puh. 12 639

Myymälä Antink. 12, puh. 14136

' v. KARUMO ov
Pori, Eteläpuisto 15,

Puh. 16 091, 16 092 ja 16 093
Erikoisala: Makeiset ja keksit

. kirkkoon.

Kirkossa
Neljä—viisi—vuotias pikkupoika pää-

si ensikerran vanhempiensa mukana
Vanhemmat olivat enna—

kolta kovasti varottane—et poikaa, et-
tei kirkossa saa kukaan puhua. Kun
sitten pappi nousi saarnatuoliin ja
rupesi saarnaamaan, nousi poika pen-
kille seisomaan ja huusi kovalla
äänellä: ”Tuut tiinni äijä.”



Kallio Humalsaari
Ruoka. ja siirtomaatavaa'ajnliike

Luvianpuistokatu 2, Kiertokatu 13

Ilmari Holmlund
Pori, Kauppahalli

Leipää ja Silliä —
lohta ja tilliä
Talkkunoita — omenoita,
ostaa koita

- Puistokulma, puh. 12 290 .. Liike-

E

lmpi Helmisen
Leipuri- ja Kondiilioriliike
Katariinankatu 10, puh. 12 219 -

kulma, puh. 12 519 - Kauppa.
halli, puh. 12 286

Turun Kultaseppä Oy
Gallen-Kallelankatu 5, puh. 12 100

Iso lin-nankatu 20, puh. 15 032 '

Sulle neito armahainen,
vappulaulut, helkähtää >
kultakorut Meiltä vainen-,
sulouttas —mainostaa

Pulllirakentaial Oy

Otavankatu 12

Puh, 16 353

Väinö Kuusela seuraaja
Hallitalo, puh. 12 719

Tunnetusti ensiluokkaisia

tavaroita

Aarno Humalsaari
Herkku-. ja siirtomaatavarakaupat

Yrjönkatu 10, Kiertokatu 14,
Itäpuisto 5 ja Koivistontori

LÄNSIKUMI '
On edullista asioidan alan

erikoisliikkeessä

Yrjönkatu 17

Jokaiselle jotakin kumista
ja muovista

Porin Suomalainen
"äslöpankki

Kauppatorin varrella

Paikkakuntalaisten pankki,
porilaisten oma rahalaitos

Porin lilausaio 0y-
Tampereentie 3

Puh. 13 875, ‘15 800

KAUSE OY '
Pori

EURAJOEN ‘TIlLITEHDAS
Y. & ' I. Kause

TIILIPUTKI ov, Jamia

Hauskaa Vappua

Mennessäsi Otavaan

Ota- vaan, Ota- vaan, Ota- vaan

KARHU-MAINOS
Pori, Rautatienpuistokatu 6. A.

Puh. 14 491
Kaikki mainosalan tehtävät kiin-
nostavat meitä, Siksi Teidän kan-
nattaa kaikissa mainosasioissa
muistaa :

KARI-IU AINOS

Rakennusliike
TUOMET & OJANPERÄ

Gallen-Kallelankatu 9

Puh. 14 286

LAELMAN vun
Yrjönkatu 20

Puh, 11555, 1156

Kun on hyvä. väri päällä,

kestää laivas joka säällä
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toim. REM PRANTTI

MUSIIKKI

Ensikonsertti

Eilen yritti Laululinnassa laulaa

nti S. Leivokki.
:Sitä thänen ei olisi pitänyt tehdä.

KIRJALLISUUTTA

Veli Vikari on julkaissut kansan——

omaisen do'ku-menttiromaanin ”Työ—

maalla tupakoidaan”. Vikarin ker—

ronta on sulavan juoksevaa, jossa ki—

rosanat .ja kansanomaisen herkulliset

hävyttömyydet räiskä'hd-ellen seuraa—

vat toinen toisiaan. Jäämme mielen—

kiinnolla odottamaan jatkoa, sillä esi—

koisromaaniksi Viikarin teos on lu—

pauksia antava.

SUVI 'KUIVALEHTO:

”Kurkistin kaivoon”

Runokokoelma

Kast. KATAJ—A

Voi-mme varauksetta sanoa, että

Kuivalehto on astumassa modernin

rnnout—emme etu-riviin reippain aske—

lin. Hän osaa virtuoosimaisella tai—-

dolla sijoittaa teoksiinsa tyhjiä sivuja,

joissa lukija ikäänkuin suggeroitnu

vastaanottavaiseksi runon henkeen.

Tämänkertainen kokoelma 100 sivui—

sena sisältää kolme runoa, joista

otamme tähän teoksen nimirunon

näytteeksi.

w- Kurkistin kaivoon

-——— katsoin ”kauan

—— Ajattele ystäväni

-——- mitä siellä näin

Näin ikuisuuden

jonka keskellä istui

hevonen

pirullisesti nauraen

nykypäiväll-e
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Taiteilija !Si-sttu; työ.-Sisään

KUVATAITEET

Alfredo Sittn näyttely 'Taidehallissa
Tai-teilija [Sittu on ripustanut esille

viimeaikaista tuotantoaan 15 teosta,

jotka ovat syntyneet milloin missä—
kin. Huomaa selvästi kehitystä ja tii—
vistymistä hänen siveltimenkäytös—
sään, joskin on vielä havaittavissa .jäl—

kiä jo van-hahtavaksi ikäyneestä non—
figuratiivisesta ilmaisutavasta. 'Suu—

reih'kossa sommitelmassaan ”elektroa—
neja rantahietikolla” on t-ait. ESittu on—

nistunut tavoittamaan aidon ydinfyy—

sillisen tunnelman eleettömällä maa——

larinki-e-lellä. Jonkin vuoden kuluttua

voimmekin jo ehkä puhua ”sittuis—
mista”, joka syntyi .ja aloitti uuden

ajanjakson maalaustaiteen historiassa.

TA'IDE'IYEJOLLLSUUS

Taideteollisen muotoilun taiteilija

Simo Litti on vihdoinkin onnistunut

kehittämään lusikka—haarukkayhdis—

telmän, jolla voi syödä. Samoin on

hän saanut valmiiksi grogil—asi-proto—

tyypin, joka ei tule jättämään jälkiä

nenään.
Onnittelemme

Littiä.
Hän on meidän kylän poikia.

vilpittömästi 'tait.

TEATTERI

Kaupunki-mme nlkohuoneteatteri toi

eilen parrasvaloihin rohkean pienois——

näytelmän "Satyyri ja kaunotar”, jon-

ka tekstistä vastaa Jori Antei. Intiimi—

.te'atte-rimnoto esiintyy tässä näytel—

mässä parhaimmillaan, sillä esitys ta—

pahtui teatterizmme ulkoterassilla. n.si
”'hiekk-alaatikossa” ja
olivat pääasiassa yleisö its-e. Esityš'ff-f
sai su-0pean vastaanoton ja näyttelijä?
ohjaaja ;Keiruus ikukitettiin, sekä pal;

k'ittiin Oskarin pihvillä, läheisessä ra.—
vintolessa. "

Sellainen oli Sundsvallissa viim-e hel;

luntain aikaan. Ajan niukkuuden-,'-”f,-"

vuoksi se ei kylläkään ollut suure-lle.:.-tiff:

Yleisölle avoinna, vaikkakin se olisi "fl;-

hyvin sen ansainnut, niin hyvä ja,

luonnollinen se oli. w- Pohjolan miltei

yötön yö vaihtuu aamun sarastuk—

seen. Eräässä Grand—hotellin fhuog-

neessa vallitsee ”stillleben”. šSiinä is;

tuu ipöytään nojaten Eino ja Lassi-Äitiä;-

m miltei ”passi”.

On katseens' hieman lhimmi, vakaat]???
Ihme, miksei herrat makaa. " ::

Mutt’ Runous kait päättänyt
lähteä germaani-en on tapaan:
Vuoteessa hän tyynnä makaa.
'On for-mu moitteeton :häll' yllä,
mutt’ takajalat paljaina kyllä.

Hannu tietää:
Mies unta sietää w—
»Kuörs'aus se tärisee,
alla sänky värisee.

Mikäs on u-rhon tuutnessa,
vartion näin valvo-essa:
Vartijoina pullot oivat.
Toverit ne siihen toivat.

'Ehk' oli yö vähän levoton,
mutt’ ei emäntä onneton,
hyvästellessä lausuu sen:
”Välkommen igen!”

A —— ri.

—— Onko tämä varmasti ensiluokan

ravintola ? __
—-—— On, mutta jos istutte tuonne

mahdollisimman nurkkaan, niin voiinif
me tarjoilla teille. ”

näyttelijöinä; ;



MITTA MINUSTA ? sanoi Hietasalon mamma-I:";
kun pullaa pyöritti. : .-

Ali'i'iisi'i palveiemme MTTIA ia
Porin "kööriä" sähköasioissa

Virkistävää. Vamma

Virkistävän hetken vietätte viihtyisässä Baaris-

samme vappuherkkujen, siman ja tippaleipien- ja

hyvän AAA—kahvin parissa.

Sata-kunnan Osuuskauppa, Osuuskassan talo

Edustamme ja myymme mm.
tunnustettu—ia

SKODA henkilö—, farmari— ja paketti-

autoja

Ilmajäähdytteisiä länsisaksalaisia
MAGIRUS DEU‘I‘Z kuorma-autoja

useita eri aiustamalleja

Muotokauniita italialaisia

MOTO GUZZI moottoripyöriä sekä,

MOTO ALPINO mepe-deja

Varaosia ja tarvikkeita laajat
valikoimat

HUOLTOKORJAAMO .. Puh. 13 067

Pori, puh. 13 266 ja 13 262

MÄKESEN AUTOKOULU
Pori, puh. 13 067

Ajanmukainen autokoulumme tarjoaa
Teille varman ja asiallisen opetuksen

Tervetuloa!



käytättekö puolihametta ?

Mustasukkaisuus on pitkällisen ke-
hityksen lopputulos, tiiviste, jonka ko-
koomuksesta ei pääse perille vain sitä
päällisin puolin tarkastelemalla. Se
tiivistyy epäilyksest-ä että. enkö sitt-en-
kään ollut riittävän :hyvä puoliso
kumppanilleni, mutta esiintyy valmii-
na tavallisimmin muodossa: hänellä
on joku toinen.

ÄLKÄÄ
PEITTÄKÖ
SILMIÄNNE

TOSIASIOILTA
Pam-pakin, ulkonaisesti käytettävän

terveyss'hampoon on keksinyt räätäli
kaikkien, kaiklkien 'hyväksi sekä nai-
tujen että naimattomien (jos on).

Jo monet ovat uskaltautuneet käyt-
tämään Pampaxia. Pampaxin käyttä-
jät unohtavat viikonpäivien nim—etkin
Miksi ette tekin? '

Mikään ei voi olla hygien-isempää
kuin Pampax. 'Se on niin helppo pan-
na taskuun, ottaa pois ja panna taas

takaisin vaikkapa rinta- tai kivi-tas-
kuun.

Kysykää Pampaxia kaikilta ja kaik:
kialta!

——

Kutsuvieras: — Kumpi on teidän

' Koulussa tuotettua:
Siellä [harjoitetaan maanvilje-

lystä ulkomaillekin vietäväksi.

.

— — — Ollessaan 11-vuotias Uuno
pääsi Hämeenlinnaan kriminaalikou.
luun.

.
vaimonne? Tuoko, joka on linnunpe- _
lättimen oikealla puolella, vaiko tuo,
joka on vasemmalla?

Juhlien isäntä: — Se, joka on kes
kellä!

— [Suut k—ehutti eilä.
—- 'Kuka kehus?
— Yks kaveri.
—— Mitä se. kehus sit?
—— Et sä olet paljo mun näköseni.

Maalaiskaupassa naapuri kysäisee,
kuinka kauppa käy. -— ”Aamupäivällä
eräs mies kysyi tietä Lattomerelle,
mutta iltapäivällä on ollut. hiljaisem-
paa.”, kauppias vastaa.

KORKEALAATUISTEN
NAFTATUOTTEIDEN

TAVARAMERKKI

Opettaja koettaa selittää käsitettä
autuas: vainaja on haudattu ja, siu-

nattu maan fpoveen. Missä tilassa nyt
voimme otaksua, hänen olevan? —

ESiunatu-ssa. tilassa, on vastaus.

.

Oppilas kertoo: Älä pelkää Saha-

rias, sillä rukoukseksi on kuultu ja,

sinä olet synnyttävä pojan.

KIIRETTÄ
JSun-d'svallissa oli tullut kotiinläfhdön

aika. on sangen 'täpärä hetki ehtiä.
lentokoneelle, mutta Olli oli päättänyt
jäädä vielä muutamiksi päiviksi Svea-
mamman h-elmaan. Sattumalta hän

oli. Grandin kohdalla kadulla, kun
Eino syöksyi hotellista, sieppaa Olli-a

kädestä ja 'hi'h'kaisee: ”Nyt vain au-

toon!” — ”En matkusta vielä", tol-'

kuttaa Olli ja pakkaa kiireisesti Einoa

pirssiautoon. Päästyään autoon är-

jäisee Eino: ”Flygmask'in — ja p—un

noppeestil'f — Hyvin "förari" älysi,

sillä samassa renkaat ulvahtivat ja

vaunu hypähti suuntana lentokenttä.

—-- ISen ja bensamkäryn Olli vain ehti

todeta. : A. —-— ri.
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PORIN TEKSTIILITUKKU



PORIN TULITIKKUTEHDAS
.-"‘ _"‘..--. '

Syiiyv kuin lempi V a p p u n a -—'
se on Karhu — tikku

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN
KESKUSKUNTA

 - *Porin konttori

. sak '
Tämä merkki ia'kaa laadun

Rakennamme kaikentyyppisiä
RAKENNUKSIA urakalla ja laskuun

Suoritamme myös maankaivutyötä uudella
kalustolla. ; Vuokraamme to-rninostureita,
teräsputkitelineitä, kaikkia rakennustyö-
maan koneita, kuormapeitteitä, ym.

Alan vanhin liike paikkakunnalla

Kommandiitiiyhiiö
ll. HELMIN'EN & K:nit _

Pori, PUh- sarja. " 421

_ IHASTU — VI'RKISTY!
— ota vappu

vastaan !

— se on Coca-Coma!
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POHJANAHAN ERIKOISTEHDAS

VESIKESTO-pohianahka KESTÄÄ JOKA mm

TUNNETUISTA POHJANAHOISTAMME ON VESI-
KESTO KOVAA KULUTUSTA KESTÄVÄ, — 'OI'KEA

JOKA KELIN ERIKOISVALMISTE

J.W. SUOMISEN NAHKATEHDAS ov
NAKKILA

”Satakunnan Kiriateollisuus Oy:n kiriapoino, Pori, 1960
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