PORIN OLUTTEHDAS O'Y
*”

'

's

Hän palvelee Teitä
huolehtii vii/2tyisyydestänne
matkallanne
LI-IKENTEEN LINJALLA KANNA1TAA AINA AJAA
Pikavuoromme lähtevät Porista:

Helsinkiin:

klo

5.55, 8.20, 12.30 ia 17.15
7.15 (1.6. -61—31.8. -61

Turkuun:

,,

,,
,,
,,
Raumalle:

välisenä aikana)
,, 7.30 (muuna vuoden aikana)
,, 15.00
,, 21.05
,, 13.00 ia 21.00

Vaasaan:

,, 17.10

Helsingistä Poriin:
Turusta Poriin:
Raumalta Poriin:

,,
,,
,,

Vaasasta Poriin:

,, 10.00

7.15, 14.00, 17.30 ia 19.30
9.30, 13.30, 17.30 ia 21.00
9.15 ia 19.00

Satakunnan Liikenne Oy

Rauta— ja levyrakenteita
sekä ovilaitteita
Hitsauksia ja
koneistuksia suoritetaan
<

PORIN JOUSI
Presxde—nztinpuistokatu 3

Puh, 13156 ja. 15- 356

m La
Toinntus on
häipynytia
avustajat
poistuneet
kehästä!

H. V.

Antakaa
'

'+—

makunne
ratkaista

Valitkaa laatukahvia

tietysti DAllllGlN

ROSENLEW .; läydellin

kaapp usuriu

>< ;

O

'U
' >

. eniten myyty Sssssss::
sanakaa

.
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luotettava laatu

. iöydellšnen R—huoltoverkosto
. tilavuudet 50—160 litraa

.' 5 vuoden takuu koieisfolle

kun haluatte t'a'ä

w. noseuuew & co., ov., romu KONEPAJA

Puheeniohta|an
vappumlletelmä
Milt-ei olemattoman talven selkä-. on jälleen tait—
tanut ja kevään suuri fjﬂihelia vaippa on- 1käsi'llä. Ethän
ainakaan täällä Länsi—Suomessa ole j au—ri talven
tuntua ollut, Joten vailhldos ei tänä keväänä tunnu
ylh-tä sou-nelta kuin monena :m'uun'a vuonna. Meidän

kuono-lazu-laj ien elämässä on? juhlan- od—o-tuista tja :jwhlan tuntua us ein muulloinkin kuin alfmanafkkajuhilina. Milloin fhanj-o—it-ellaan jwhel'aiktonserttia varten.,
milloin tavallista konserttia, milloin taas ollaan

TAUNO SALOKANGAS
puheenjohtaja

oma-n- Ekonserstin sjšuäilat-u-nnelmiss—a, milloin saadaan
mennä onnittelemaan ystäväkuor'on vuosi—— tai— muu—
1mm- fj'nlhlaam, millo-in onnitellaanj 'la-u—laljasi-skoj a ja
”veljiä selkä ystäviämme :j a turkijsoitamme heidän
merkkipäiviin-ääni. Kaiiklki tiedämme, että vain mää-

rätietoisella 'ja suzutteralla työllä pääs-tään saavutuk—
siin ja- niinepzäa sitten voidaan saavutuksia tyydytyk—
sellä: ja iloisin mieliin juhlia. Porin Mies.—Laulun
päämäärät ovat aina olleet suhteellisen korkealla.

Olemmehan go "valloittaneet" paitsi- oman maamme
musätkkirke-skuskset myös Pohjeis—'Nlorjant j a osan
Länsi—Ruotsia, Nyt .s-ii-pemlme, tai ehkä mieluummin
lentokoneen siivet, aikovat kantaa meidät ensi vuo—

ILOISTA VAPPUA

den ikesällä aina Länsi—Saksaan saaEkška. Näin fpi-tää—
kin olla, sillä paikallaan .p'olikemi'nuen ja saman tois—
taminen ei tyydy-tä ketään haimasta 1ja pitkäaikaisel—
le hainrazs-tu'kselleenf uskollista ila-urlazj aa.
K'UOT-Oillatlslialj illa on eräs avu, nj oka monelta eri
harrastusalalta puuttuu. .Me emme politikoi, emme
riit-elle, emmekä tavoittele henkilökohtaisia etuisuuk—
si-a, olivat ne sitten minfkäilaatuisia 'tašhzanrsa. Me vain

Tariotkaa vieraillenne ikimuisfeﬂava

VAPPUILLALLINEN
HOTELLI

RAVINTOLA

SÄTAKUNTA

lsi-alamme oman instom-me iloksi, laulamme isänmaal—
le, naiselle, laruflamame ystäviemme iloissa :j a 'suruis—sua.

Kaikki- lku—orol-a'uilzajat voivat jälleen tänä vappuna
j uih-liia ft—yönftäeytei—s-en lukuvuoden päättymistä. Kaik—
ki ystävämme fja :kannfattayj aim-me vihitykfää tekin vapa
pun-a aie-muits-emaan kanssamme kevään merkeissä
ja! kesän :ta-olon toivossa! Nyt on juhli-misen aika,
a'nki seuraa var-masti.

%;

J. W. SUOMISEN

NAHKATEHDAS OY Nakkila
Pohjanahan erikoistehdas
Erittäin kovaa kulutusta kestävät
pohjanahkalaatumme

VESIKESTO

KEVYTKESTO

vedenkestäväksi kylläs-

joustava, luja kevyen kengän

tetty iokakelin pohia

pohja

HANKKIKAA
AJOKORTTt
Edustamme ja myymme

JO KESÄKSI!

SKODA henkilö-, paketti- ja, farmariautoja
MAGIRUS DEUTZ kuormaa-autoja,

AUTOKOULUKURSSIMME

HANSA ja NSU autoja ja, moottoripyöriä

VARAO-SIA. Tarvikkeita, täydelliset
valikoimat

ILMARI MÄKINEN
Pori, Gallen-»Kallelatnk. 8 ——— Puh, 1326-6, 13 26:2.

alkavat maanantaisin

A MAKISEN AUTOKOULU
,aG .ell n-aK 11e1a..nk

8—— Puh. 13 06.7

PMI. :n toimintaa V. 1960
Iuihlraan: ilm-estyi ”Porin Mies—Laulu 15wuotiskonsertti Kanhulšinnassa helmikuun. 16. päivänä1960 klo l9"—nim=inen teos, jonka pääšsuufnni-ttelusta
huolehti ipanlkimjolhtaäia Avrvo Anttila.

Kun varsinainen škevätkon'sertti toisto-meen. oli si"
vuutettu ;jo 15. 3i., niin oli ihy—vä'ä ihailijoitella kukko— ja .ta-itomeikke'jä varten!. Merkkejä suoritettiin—;

kin sitten kevään- kuluessa niin runsaasti, että kuo—š

ro menkkitilastossa nousi neilaj ännelle tilalle koko;
maassa, edellä ovat vain LauiluwMierhet ja Sisrkat'
3:n 'mielhen etu-matkalla :ja YL komeasti keulassa.
Tärkeitä esiintymisiä oli myös paljon esim. Summan Miesten ZEOI-ivuotisjufhlia 13. 3., Televisio—avaa;
jai-set 13. Z., ym.

Kuten kaikkina edellisinäk-in vuosina aloitti P.1VI.

L. kuudennentoista (1’9’6i0') toimintavuotensa ter-

vahdyskräyuneillä Kan-puagm-sairaalassa, Vanlhain—
kodissa-, Yleisessä .sairaalass-a- zj a Nortamo-n patsaal—
la.

Hallitus kokoontui heti loppiaiselta, Olihan sillä
huolia, koska kuukauden päästä pidettävää 15”vuo—

tiasijuihilaa varten .pit—i kaiken olla valmiina. Tärkein

ohjelma—an. t-eihty muutos oli! "soolokvatrt-etinf" mu»—
kaanotbo. Siihen kuuluivat Kauno Kivirinta, Reino

Oinonen-, %Lasjse Bergius Ej a Olavi Viitanen ja se oli
voittanut 'katupsunkiki'livan Raumalla (Tampere——
Rauma—Pori ) .

]uhlakonserttiohijelmaan kuullut 13 kpl., jois-ta ip-ää—
johtaja A. Ilétrtvin-en jošhti 8 ja. toinen lj-olh-ta-ja E.
Hakki-luoto 5. Kuoron hyvä. ystävä lehtori- Leo Här—
konen oli säveltänyt "Ti-asi tunne" ja omistanut sen
Porin u-Mies—éLaululle. Sävellyksen kantaesitys- sur-»
jui nuottien muukaan-. Uusintaesityksessä maal-'isku-un puolivälissä kuitenkin säveltäjän suostumuksella soolo muutettiin lausu-ninakšil pianosäestys-tä
muuttamatta, Tällöin. opiskelija šlVIatti Kivipemä leh—tori Sarlin eneperän' valmentamana suoritti sen.
]uihlak-on-sertti pidettiin Kazrs'huilšinlnassa. Kutsu—
vie-raina olivat Mieskzu-oroliiton toiminnanjohtaja
Amma-s Saarinen, Sullosollin Satakunnan piirin pj .
Aimo Tammivuori, täkäläisten kuorolj—en eduistaej at
ym. [uih-lakonserttia seurasi Hotelli Satakunnassa
pidetyt jufh'la—illa-lliset, jolloin gpaistin jälkeen kuonon prufheenj , Tan-mo Salokangas puheen-sa j älkeen
yhdessä .jofht. A. Järvisen kanssa jakoi kuoron ho—
peisen impees'sa—ariomenk-in RM.L Nai—sten seuraa—
ville jäsenille: Fan-ni Haapaniemi, Elisa ]yräm'ä, I'l—

ta Iynéimé-, Kaisa Suominen tja- Outi- Penttilä, sa»

moin kuoron entisille puheenjohtajille Rein-o Han—
nuul'alle lja Insar Uotille sekä säestäijälle Eefva Nuor—
saarelle. Lehtori Leo Härkönen kutsuttiin saamassa
tilaisuudessa kuoron kunniajäseneksi.

rKi-nj. Hij. Nontamon . syntymän 1t0*07-fvu—otisjuhlaš
pidettiin & fp-niä huhtikuuta”. Silloin fjoih-t. A. järvi-f
nen alkuouheessaan esitteli hänen kehitystään kiri
jailiij ana fj a ins. Antero Hermonen— jjuihlapuiheessaan
hänen elämäntyötä-än. Näytteitä "razum—laissiist 'jaari—
tuksist" esitti Timo Tiusanen. Heikki Kiviluoto
Raumalta lauloi E. Hakkiluodon säestämänä "Ies—

kan-d-eer”, "Merimiäst-e läksilauil" ja "Vanhan cine-

renkäviijän" ?laulunz. Erik Johansson ja Kauno Ki»virinta esittivät "Pap—paa ja Toivoa" yöllisistä ke—
inoista ;pallaamassea aja vonmufp—ukuinen poliisi palfj as—
tu-i Altti ]ärviseksi. Kuoro esitti V. Haa—palaisen so.vittamat "Kai moi-start", ”Uskoton: aj a petollinen Iu—

Ha” *ja "Lontoon. Jenn-y", =joissa Taisto Alhonen
toimi -esilau-lajana.
Va=pip-ušj-u!h-lan I oiti I'I. tenori, Tilaisuuteen ilmes—
tyi PoMi-La nuo 1-5, ij-onka toimittamisesta h'uoleih—
tivat Anttila., Lahtonen, H. Salokangas, Kivinen,
Jalkanen ja Ynjän-äi. Lehti oli korkeasti 'kulttusrelli—
nen. Siinähän esitettiin vaatimus, että Pinomäki on

saatava eri lääniksi, Toejoelle on perustettava yšli»
opi-sto :ja yksinäisille naisille maksettava hallakoru
vikkeet yil-etsintä varoi-sta. Honoskoozpipi lja Remprant-in- t-aiidap-allsta olivat myös samaa korkeaa
luokkaa.

Edellä olevilla maininnoilla PiMln toiminnasta
v:n 196-0 alkupuoli-skolta pyydän. tervehtiä POIMi—
Lan lukijoita samalla toivoen- saa'van-i jatkaa seu—
raavassa num-erossa.
H. Fr.
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Kiitos ja moite eli kumpi on parempi:

kehu vai haa/c unta

Almfmfoin, ehkä ajo aikaisemminkin, jos on ollut
olemassa kuorolaulua, niin eiköhän silloin- vain ole

ollut olemassa myös sekä kiitosta että moi-tetta, ke—
h»u>mista ;ja haukkumista, viimemainittua melkoisella
varmuudella ylivoimaisesti enemmän, tarkoitan- kuro-—
ronrjohitagj an taholta. Meillä "opettajilla" on näet
yleensä sellain-en merkillinen käsitys, että moittimi—
sella ——- en 'pušhu mitää-n shenkiléörkoihtaisesta- moittimisesta, sitähän ei koskaan: saisi tapahtua ———-— pää-—
semme ipa-sempaan tulokseen kuin; k-elhufmisella.
Tunnusta-n, että minun- "opet'uskielf'eni" on varmaan
ensikuul—emalta — ajattelen- a'loikskaan kohtaloa, hän
kun odottaa saavansa kuulla kohteliasta, sinias-uis—
ta kielenkäyttöä —— aika fj'yirkfkfää, poiskankoittavaa,
ehkä ushfkaavaakin, minkä vuoksi en ollenkaan ih—

mettele vaikka joki-n alokas kauhistuneena (jättää sj'O
ensimmäisen g"hatﬂjorituiks-en ij älkeen tuolinsa 'tylhjälcsi.
Näin tap-ašhtuu kuitenkin ani šharvo-in, ilahduttavaa
kylläkin-. Näyttää siltä, että laulajat ylen ih €1tp0-Siti
tottuvat kuule-maan johtajansa rha-ukkumiset, jopa
niin pitkälle, että jos eivät kuulle tavanomaista ope—
tuski-eltä, Fhel'iposti ajattelevat, että mikäs nyt onopettarj assa, onko vet-o lopuissa. Muis-tanupa erään

tapauksen, Toivo Tuovinen, joka oli aikoinaan i:n-»
nolka-s ensitenori P'SiM :ssä, :jiäi jossain- vaiheessa,
moninaisten muidem tehtäviensä painon alaisena,
pois kuorosta, mutta tuli imtyiölhemamin johonkin j uih—
lakonserttiin asu-urkuoroon laulamaan, j a min-ä, siinäkuunnellessani hänen ääntään harjoituksessa, sa—
noin että tule sinäkin Tuovinen, jälleen mukaan van»
k-inaisesti laulamaan, mihin Tuovinen jotenkin tä—
hän tapaan: Ei tänne enää kannata tulla, ei täälläole samaa .I-wj aa komentoa kuin ennen, eihän simultaburl-e edes kirosanaa enää [suustasi-. Niin tottuu ihmi—

tulokseen: pääsemiseksi.
Tämä on todistettu tieteellisesti. Tunnettu psy—
k-o'logi Elisabeth Hoolock-niminen en kyllä satu
häntä tuntemaan —— teki kokeen Ii)-6:n koulutytön
kanssa, jotka oli valittu niin, että he olivat mahd-ol—
lisimman samanlaisia sekä iältään— että matematii—
kan taid-o—l'taan. Koehenkilöt ijaettiin neljään ry:h—

mä-än, joille jokaiselle annettiin päivittäin. viiden

päivän aikana saman-laiset laskutehtävät. Ensimmäinen Tyilimä sai pelkää kiitosta tehtävänsä suori—
tuksesta, toiselle annettiin vain moitetta. Kolmatta

ei kiitetty sen paremmin kuin moitittuškaanz, mutta
se oli samoissa lhuonei—ssa kuin kaksi ensimmäistäkin ryhmää, joten se sai näinollen kuulla sekä kii—
tokset että moitteet. Neljäs ryhmä oli fk—ont—rolliryh—
mä. Se ratkaisi tehtävänsä omassa olessaan eikä. sill-ekä-än annettu sen- !pairemimin kiitosta kuin moitet—
takaan.
Viisipfäiväisen kokeen aikana pääsi sparfhaaseen
tulokseen kiitosta saanut mihinä. šMoitittu ryhmä
edistyi tasaisesti kiitetyn fryfhimän rinnalla aina koil—
manteen päivään asti, mutta sen jälkeen huonon——
tuivat tulokas et. Viidentenä päivänä ryhmän saaavu—
tukset osoittivat Vähäistä paranemista, mutta eivät

voineet kohota ensimmäisen ryihimiän lopputuloksen
rinnalle. Kolmas tyihzmä sai parhaan tuloksensa toi-—
sena k-oepäivänä, mutta. sen ij älkeen tulokset Ilaski—
vat. Nelij äis eyihimä, kon'trollirylhimä, äjoka työskenteli
kaik-essa nauhassa- omassa olion-saan, sai päivittäin
suurin piirtein samanlai-s et tutlokset.
Tutki-muksen lopputulokseksi tuli: katsottuna
pitkällä tähtäimellä kiitokesella päästään parempaan
tulokseen kuin moittimisella, mutta tilapäisesti käy—
tettynä amo-ittiminen on yhtä tehokas kuin kiitoskin.
Toisin sanoen-: moitti-va, äkäinen opettaja tässä saa

tuomionsa. Toiselta puolien: ei pidä asettaa yhtäläi—
syysmexiklkiä kiittävänl, kiltin opettajan :ja sellaisen,
joka ei mitään vaadi, välille. Tämä koe ei myöskään
merkitse sitä, että tulisi kiittää ihauo-noakiin saavu—-

tusta sellaisenaan.
'
Elisabeth Hueriockin kokeen sens mora-leks, sorvi—
t—ettuna kuonotoimintaan, tulee siis tämä: johtajan
tulee, 'asennoituessaan kuoroon, asettaa pääpaino

kaikkeen positiiviseen, hänen tulee arvostelussaan
sopivalla tavalla sekoittaa positiivinen ja negatiivi—
nen siten, että kuoron todelliset mahdollisuudet
ovat

sopusoinnussa vaatimustason kanssa, ettei

johtaja siis rupea vaatimaan akuorolsta mahdottomia.
Opettaja.

eaa—M mxmga‘m. n.- v,, ,.

man-i.

sä, bäde :ris. ooh fro-s, siinä sopiva kolkitailif hyvään

q.)- wg'xdxmbl-hä": vm ,'

kin tätä sanaa pidetyn eräässä seurassa jonkin—lai—
sen-a n-au-tiskelemisen mittana-. Niin kauan kuin 'ku—
kin seu-ran jäsen pystyi selvästi sanomaan eulfaafl'ia,
hän sai olla mukana, mutta kun sanan ila-usuiminšen
alkoi. tuottaa vaikeuksia, silloin oli paras— lopettaa..
Pallijon vaikeampi, tämäkin Noirtamon mukaan;, oli
pysyä seurassa-, ij-os'sa sanaksi oli otettu- krusifika”
donksbalhytten'. Siinäpä kova sana, jonka sammal—
tavan lausa-misen seu-rauksena monella pojalla pian
oli edessä matka kotiin äidin. helmaa-n:. Mutta kas-,
minähän lha'ksaéhfdin :sukkel-asti afmmioinusanasta val—
lan kauas oikeasta asiastani, Niäienih'än fpiti kirjoitta—

sentään ole .pr *Ikää .sättimistä, tulee joukkoon vilpi—

tön kiitoksen sanakin. Molemmat asiallisesti ylh—des—

vi

toi-s ta on vähän epiäselivänä ollen. Nortamo— kertoi—

nen kun-lemaan kovaa kielštä, thauk'kumistakin, jopa
sitä lopulta kaipaakin. Selitykseksi sellaisille, jotka
eivät ole kuulleet opetuskieltäni, sanon, ettei se nyt

.&

Ainim—oin —--- sattuipa—s tuohon sopiva sana venrat—

tai-n lhelipipo lausua, pienen 'vanuvafnzkin 'sanravarasr
ton ensimmäisiä !ihimge-elliszyyksiä, j oka selvästi- aus.»—
k'ulioi-tuuna saa äidin aavistelemaan— .p'ienokaisestaan
vaikka kuinka suurta lausuntataiteiliij aa, samoin
kuin sanan "eulaalianikin" selvästi lausuminen. Oi»
keastaa'ni: mikäpäs sitä on selvänä lausua: eu'laalšia,

. . . Hyvä keino

'

'
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kun jalkoja lepuutetaan.
Helpompaa olisi valita
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Tilas’rofie’roia Porin Mies-Laulusta
. mus osoittaa, että

—— l<uoron ylhteisikä on 3524 vuotta
—- keski—ikä 4853 vuotta ja että
-—-——- kuonon portaali-os on 'a'-o 80—vuotias
—— :jos laulaminen ' olisi isän perintönä: jatkunut
pojalle ijne. olisi ensimmäinen PiMšL äjäsen aloitta—nruft laulan-nan ;jo vuonna 1.563 6.;Kr. ja Viimeinen
ajaisi päähänsä parihaillaan ”Pei'klcosj en tanssia",
ha Lha.
Tilasto osoittaa, että RML naiset ovat vastaa—

vaa lask-utapaa noudattaen aloittaneet toimintansa
vuonna 1310 eiIQr. eli 253 'vuotta myölhemmin, sen
viimeisimmän ij'ässenen ;puuhatessa pamhaillaan
Tan-sikari matkaa.

Lähempi tilasto naisten "kohdalla osoittaa, että

Tässä tapauksessa tilasto 'kertoo vain: teore-ettii—
sista mahadollisuušksista, sillä Viime vuosina ei kuo—

ron, vahvuus tosiasiallisesti ole kasvanut tätä, liuonnoll—ista tietä; voimakkaista ympäristö-tekijöistä rhuo»
liimatta.
_
Erittäin ilahduttavan poikkeuksen muodosta-a I—
tenori, gjolk—a kulkin ja serenaadein voin-ee sjo tämän
lahden irlinestymifsaiik-oilhfin iloita uuidfestfa jäsenestää-n.

PMLm naist-en toiminta IO—vuotiska—utena rehuyksiköiksi muutettuna.
Ruoikata-rejoill'ul.0100 kg:—ssa

Yhteensä. .asaiiasefooo

heidän
'
—— keski—ikänsä on 51,1 vuotta.

Suomen Tilastollisen vuosikinj an 19605 mukaan

saa-daan seuraavia imielenfkiintoisia, kuorok-oihztaisia

orittalyyj & j a vertailuja:

rehuyk-s.

Muuttoliike:

Turun-' ja Porin läänissä V. 1960 oli muutto—tappio eli nettosiizrtoil-aisuus -—— (miinus) Oi,-9 apzromicl—
lea. Kuoron muuttowoitto sama-lita ”vuodelta olfif +
4,0 %.
Erikoishedelmällisyystilasto:
Koko maa :v. 1871—1960:
———- ink "a? vuo d e t 45........5 1: synty-vyys 2,7/ 10010
naist-a :k-ovhti

. ————— i'k lä v Ju old e t 40—48: synty-vyys 2161371000
miestä fko'hti.

Kun: nämä luv-ut muunnetaan I1011002011 keski—ikään
(miehet 418,3 [ja naiset 51,1) saadaan tilastolliseksi
jälki-kas=vul<si kuonossa:
'
—— miesten mahdollisuudet 1,9- lasta/kuoroa
ikoht—i
—— nai-sten maihidroll-isuuiäet 0,17 liasta/naisosas—
toa kohti-.
(Huom. miesten tilasto-on, seikiä- šk'eski-fikäfä—n- että
otsilokotullokseen vaik-uittaa ainakin näennäisesti

vuoden 1960 syksyllä: kuoroon: liittyneet nuoret
p'oifkafmielx et) .

PMEL
3,7
2,6
2,8
1,4:
116,8

4926.000

rehuyks.

Nautintotark-oituksiin kulutetut alkoholijuomat (ti—
la.-sto valmiina vasta v:lta I959)

Ruokakuntien luku:

v. 1960! lopulla oli 'kuorossa. 73 ruoka-kuntaa (lk-oko
maa 852.234 ). Tilasto käsittää vain kuoron vir-ali»l'éiset perheautolkakunnat.

Koko maa.
454.000
231.000
248.000
125.000
1 482 000

Vo'hnää .......................
Ruknta .......................
Ohrla .........................
Kaaroja ......................
Perunoita .....................

(Koko maa."

PML

1.000
. volyymilitroj-a.

Mallasjuomia ...........
Viin-ejä, .................
Viinaa ..................

Asuk.
koh-ti
litroja,

Jäis-entä.
ko htt—
litroja

31.086
4.15?
10.069

7.05
1.08
2.28

Muita väkeviä, ..........

5.65
0,9
1.57

4.074

0.90

0.4:

Huom! P*M=L:-n alleoholin'kulutusta on [koko sen

055,0205000300 ‘f’ äiti,”, taia—lä,,”

Vaikkakin PSM'IL on tunnettu synnyinsijoillaan ja
kolko valtakunnassa-kin, puuttuu suurelta yleisöltä
ilmeisesti syvempi tilastollinen tietous tästä- laulaja—
kunnasta.
Aivan- äss'kett—äin tehty tilastomatemaattinen tu'tlki—

toiminnan ajan olh'jattu terveeseen suuntaan. Kuten

tilasto osoittaa on vortailuvuoden painopiste mal—
lasjuomissa aja Viineissä, :joh-on- suuntaukseen- ovat
vaikuttaneet paitsi kuoron keski-ikä myös eräät ta'louedelliset tekijät.

Lihan ja lihajalosteiden kulutus karonko-z'ssa vv.
1945—59

(nautittu PlMiL osalta ns. Kallen—salissa)
Nautakanjaa

Son—nia, ja, härkää. ..........
Lehmää ...................
Nuorta sonnia. ja hie-hoa. ..

Koko maa,

PML

65239 ruhoa 0.12 ruhoa
1.121.202
,,
22.00
,,
2425906

Vasikkaa, ..................

,,

4.00

,,

508.8349

,.,

Lammasta .................

£141.20

,,

201.301

,.,

4.0211

,,

Huom. Tilasto osoittaa, että vastaisissa !ka-nontko—is-

sa on syytä vähentää ”vasikann— ja lehiménl‘ithan. kulutusta j a ohzjata liharuokien 'k'ä'yttaö voimaperäisem—
mälle nuo-ten soon-in ja fhi-e'hon linjalle (bassot) . Te.—
noriit koh'ottan-evat aikanaan lammasliilhan käyttöä.
Jatkuu sivu 112
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' Laulu syömmet aukoa

mat/caesteet auto laukoo. . .

-

Steeniltä auto
hyvz'stä valiten!

?o ri, lso linnankai'u IO, puh. saria lb 26l

RAKENNUSLIIKE

'

. Koskinen ja pojat '
'

1

Puh. 13 302, 13 338, 13 548, 13 016.

MAESTRON ALOKKAAT
kertaa viikossa, =j'oista ei saa olla pois. jos olet pois—
sa, täytyy sinulla olla lääkärin todistus tai ravinto»—
l'al-asku tarpeellisin—e % 'mfenkintöineen, poikamie—
hen eduista puheen ollen, täytyy hänelläkin olla
selventävä osoite jätettäväksi "viskaa'lii-lle" 'rjoka .voi
itse käydä tarkastuksella tarpeen vaatiessa.
Enikoi-sehto "vanhaksi" päästyä on saada huo—
juen portailta ilmoittaa äänensä olevan epäkunnoa
sa .ja saapua seuraaviin (harjoituksiin ,mxui'stamatta

ls
jopa-'s meni pääsiäinen somas-ti, kun oli annettu
pyhiksi tehtävä "Mitä- tun'tee Porin M-i-es--»Laulun
alokas pyrkiessään uulaj aitten Kukkoj-en pariin", tar—
koitan noiden arvo-isien mestarilaulajien. Se tunne
alkaa suunnilleen- tuosta vyön välimailta, tarkemmin sanoen sen sisäpuolelta.
On niin kummallinen olotila, vuoroin kuu-ma vuoroin kylmiä, aivan kuin kaipaisi sitä pientä huonetta,
j oka maksaa isomman hiäld'än kanssa julkisella :paikalla 20: —. Tämä-n ruumiillisen tuskan kestettyä—
si, saat ruveta astelemaan sellaista "kulttuuriperin—
nettä" kuin punaista mattoa pitkin, joka päättyy läu-

helle sitä ovea, (josta mahdollisesti sinut potkaistaan

ulos "raakik-si" leimattuna. jos taas on'ni on muka-—
na-si pääs-et sisään ja sinut otetaan siellä vas-taan.
Tähän mennessä olet kuitenkin puntaroi-nut oman
akateemisen arvosi 16.500 kertaa 'ja l’huomannu't sen
olemattomaksi, Poll—vet tu-tisten ja ääni vavi'sten saat
aloittaa laulun tietysti A:sta, sitä soudetaan- 6:sta
kerroksesta kellariin ij a taas takaisin, kun maistraat—
ti on sinut hyväksynyt saat mennä penkkiin. Omaa
vakinaista paikkaa et saa, ellet ole varannut
2.500': ——- tervelhdyksessä käteesi tuliaisiksi. 'Kun

olet istunut vahingossa 3 kertaa samassa paikassa,
mistä aloitit, niin sin-ut oikeutetaan pääsemään kaih—

mij-'onossa a-rvoasi vastaavaan paikkaan, tietysti
hännille. Kun vielä erilaiset "'vi-skaa'lfit", kuten ääntenharj-oittajat, apuljohtaj at aja sivuäänten :toi—staj at
sanelevat enemmän tai vähemmän karkeita Rzllä
varustettuja sanoja ja rvierustoverisi haluavat kuul—
la, kuinka kauniisti sinä 'hapuileva alokas laulat,
niin ollaan vasta alussa. Ensimmäisen epäpuhtau—
den pääst-ettyäsi ilmoille, vierustoverisi- pitävä-t ironisella hymyllä-än huolen siitä-, että lau.-lat varmasti

väärin.

osta on seu—rauksena, että rviikon aikana

nautit enemmän kosteasta nenäliinastasi, !jolla kuivaa-t [hiestä mämkäiä- 'otsaasi- .ja lhöyryävästä kahviku—
puista-, jonka saat jonotuksen ;jä'lkeen kylmänä».
Voi- sinut Maestron alokas! Olet vapaaehtoisesti
men-nyt vapaa—aikoi esi- rvankilaan, jossa ei ole edes
ristikoita. Harjoitusillat ovat sinulla arv. alokas 2—

mitään. Saatuasi tuntuman lauluun, saat tottua sii—
hen, että ketä-än erikoisesti nimeämätt-ä-, mutta kui-

tenkin juuri sinä, saat olla 'hilj aa. Seuraavan paus-

" sin aikana sinua kehoitetaan kuitenkin laulama-an,

joka tietenkin alemmuu-sk-ompileksisi ansio-sta me—
nee täydellisesti väärin. Tästä rangaistukseksi saat
olla taas seuraavan laulun aj an ääneti-, näin sitä
mennään. eteenpäin tuskien tietä, ,jota "vanha-t"
säestävä—t iron—isella hymyllää'n. Kathrvituokio on sif-

null-e alokas todellista elämyks-ien aikaa katselles»
sasi kabinettiin, jossa on vanlhoj en veteraanien ku—

Via. Alat hahmotella mielessäsi, mihin sinun oma
julkisivus-i sopisi, missä asussa siinä- esiin-nyrt ja mi»—
kä on oleva (hanrastusvälineesi [kuvassa. Aikasi näin
pun—tauottua omaa palkkaasi, [huomaat-kin löytäneesi
sen takapihalta roskapöntöstä varsiluuta kourassa.
Ext vielä sittenkään lannistu, vaan kuljet yhä koihti

mainetta ja kunniaa, jota et koskaan saavuta. Näinon sinun haaveitasi kolhittu ja annettu huomata,

kuinka helppoa on astella punaista mattoa pitkin
ovelle, joka suljetaan zheti klo 19.10 jälkeen. jos
olet kaiken tämän jaksanu-t kestää pääset vihdoin—
kin konserttiasteelle ja nyt alkavat aloktkaankin— nis—
kaikarvat nou-sta pystyyn (ja mistä muusta kuin ylpeydestä ja kuunnianhimosta. Menet ;joupa puku-

vuokraamoon lainaamaan fralkikia, saat sen 2000: —

illaksi !haltuusi, se puku ylläsi- käy—t kaiken sen. oh—

jelman [läpi ja tunnet itse suuren Caruson asuvan
rinnassasi.

Nläissä :riemun meikeissä saavut sitten konsert—

tisaliin lja toivot, että kaikki huomaisivat sinut, mut—
ta ei sin-ua kukaan huomaa ollet yhtä mitätön kuin
kärpänen meressä. Sitten seuraa esiintyminen ja
juuri kun uskot saavasi tulkita suurelle yleisölle kai»—
ken sen rvwosien takaisen laulun tuskan, saatkin
Maest-rol-t'a kuu-lla, sinu-n henkesi nuori alokas ei ole

vielä tullut, hedelmä ei olekaan tarpeeksi kypsä.

Vaan saat lupauksen seuraavasta kerrasta, mutta

sitä ennen sinun on tehtävä lujasti työtä ja työtä
ennen kuin sinusta tulee se uljas kukko, tjoka on
konserttien runko.
Näin aloittamalla ensikonsertti-si, lainaf'rakissa,
joka tuntuu 2 num-eroa liian ahtaalta ja suutasi au-

koen ääntäkään päästämä—ttä, olet käyn-yt Porin

Mies—Laulun alokkaan kiirastulen läpi.

Yx Maestron alokas.
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Etuveto — yli ve’ro
UWM/l! .' -

SAAB —95
|

r.:

”MVP-3
pam

Puh. 11 700.

Scooteri’r saapuva1L
Piirimyyjä:

JUSSILAN AUTOLIIKE OY
Pori, Ga.ilen:-Kalle1an-.ka:tu 17. Puh. 11 991

GRAN LUX
ISO cc

'IlLiASlTIOTI-ETOJA . . .

jam. sw. 9

PMLm osuus merialuekalastuksessa

T'umun- ja Pomin- ,liä-änfi-n alueella on kotitazveika—
.lastaij ien määräs 17.526.
Ko k »0 n a i s s & a 1. 11 s, kun turskaa qja valaita ei

Jos, tai kun haluatte

HYV ÄÄ KAHVIA

oteta huomioon osn

— 6,1 fmiilij . lkg siäl-akkaa
—-— 6.2.0100 kg mate-Ra
— 81.000 leg seka— aja r-o-s'kakalouja.
Näistä määristä on PgMiLm osu-us irunsaat 0:,‘1 %.

Hyvään kuorok-othtaiseen tušlcmkseen ovat eas-isirjafi-f
sesti- valiikuttasmassa kalastajam-es-tarien Oinosen j'a
R*äfdyn saaNu’teulks-et.
Kun .kuoro-t-Oaiiminta PMLzss-ä on vakavaa ja vaa-—
tivvaa työtä., on tätä vaapsaa-aij an ihamastusta pidettä—

vä erinomaisena osoituksena tarmokkuudesta zj-Olka
piyrikiii tiiviin hasj-oitus-kauiden aikanakin irtautu—
maan äloškapäiväzisistä lei-päihsuolfista. Ts.. saamaan
sämvintä 'leiv—äzn [päälle.
Edelllä'olezvat kulutus ja teiho'lruvut antavat vain”
kan 'pothijan valmisteilla olevalle Saksan—mafialle.
Näitä l'ulk'urja fkuo'r'on— hallitus käyttän-ee aikanaa-n—
.hyväikseen antaessaan— niinsanottu‘ja 'ofhfjfe-lšuikwja
mat‘kan isännille.
KA—PE
12

kysykää silloin kauppiaal’ranne

STAR COLOMBIA
sekoitusta ä 330z- pkt.
KAUPPAHUONE

Varmuu: ennen kaikkea
Rautatiemat'keilla on a'llekixijo-ittanieella tullut tavaksi varmistua siitä, ettei 'hän mene ”Väärään" j u—
naani, sewraavalla tavalla: Rautatieaseman seinillä
olevista ilmoituksista varmista-urdun, milloin äa mil——

lie-in. =ja mil-tä- .raift-e-elta etsimänfi rjuna illälhtee. Sitten
menen laiturille šja Jetsin: viittojen. aja škiflipzien avulla
etsimänci- :junan; Sen jälkeen ikysyn kolmelta eri
virkailialldkis—elta (ei siviil'i—i'iikailta) esimaz' Meneekö
tämä j uunia Poriin.? ]!os saan thsei'litäf kai-kilta myöntäevän vastaukseni, škiipeäšn vau-nuun, ij-olssa ijo tavallisesti on jokunen matkustaja; Sano-n näille: Kai tä»
mä ljunia ikuit-enikin' Helsinkiin men-ee? Jos. pfušh-utell—
tu vastaa: Ei, tämä men-ee Poriin, niin asetun vaunuun taloksi.. —— Tavallisesti, viimeistään; ijunan lääh—

tiessä 'liiiildkeelle, jerk-u lähellä istuva kysyy: Ettekö
te Hellsinlkiin menekään? Tietysti sanon 1hifin-elle

CIAÖ me o//a
.

tot-uuden, että: tankotuiksenfi on [matkustaa Poriin.

veé'eésiä, vaikka

Tällä tavalla alle fmexikitty on aina Yksinkertaisesti

me

ka- näflndä 'kanssa'ämatkustaijan naama, sillä se on
tavallisesti rahan.- aarV-o-inen nähtävyys ko. bafpauäk—

o//czan

AaAC/en I/

selviytynyt fhaluafmaansa junaan. Lisäksi. on hans——
A—n—nrl'.

!

|

*

""——

Arvon porilaiset kansa-n urhokkaan, Hellurei.

*

Nyt käsi käteen =liittäkääzmme,

4'

Hurjan hauska-a pitäkäämme
Kevään portit tänään auk'aistarafn, Helluz'ei.
Meillä ei 0-0 täällä h-oppua, Helluz'ei
Kun P.M-—L.lu viettää Vappua. Hellurei,
Hän-tä pystyyn nostakaamme,
Vasikkana hyp-pi-kää-mme
Arvo-kfkuus hei nurkkaan heittäfkäämme, Hellurei.
Kevät antaa. meille humalaa, Hellu'rei,
'Vaikfk ei pazlveltaiskaan viinijumalaa Hellurei.
Lisäksi jos kurkun kastaa, Mitä sillo-in murheet
maksaa

332335;lgšmšääššäšélšgswmšwv

:

Terveisemme vastaanottakaa, Hellurei

A-..—.A—AA—A—A—A—A—

'

ax >:,— ’3'; * mea-:i;

\xu

sessa.

Vekselitkin on vaan sillo-in Hellurei, Hellur-ei.
Muoti kevään tarjoo- ihanaa, Hellurei,

Kukat pernamenttein peittää kiharaa, Hellur-ei.
Kolttu yli polven heittää,
Vanhat sedät silmän peittää,
Sydänvik—a nähkääs hellurei, Hellutei.

.x

Toteullakaa
HÄNEN
toiveensa --—-

YHDYSPANKIN

-

' antakaa

luhiushekki

OQK

OUTOKUMPU
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OY

YLEISÖLTÄ
Onko Toimitus tietoinen ja mikäli on, ”mihin toi—
menpiteisiin se on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä seuraa—

van suhteen: Maassa-mme valmistetaan ja jatkuvas-

ti asetetaan julkisilla paikoilla kaupaksi suuren

yleisön ostettavaksi n.s. Karjalan piirakoita?
Korja-usta odottava

Antti Pornokka.

HÄNEN PÄÄ TEOKSENSA
Haastattelija haastattelee kuuluisaa dekkarikir—
jaiilij'a-a. — Mitä teoksistanne pidätte parhaiten
keksittynä? —— Kirjailija hymyillen: Viimeisintä
tul'oilmoitustani.

Vakuutus POHJOLASSA
vakuutus vankoissa käsissä

Ä Pa-ikkaseudulle on toimituksen haistaman aavis—
tuksen mukaan tulossa ratsastuskoulu. Siks-i ehkä
paikallaan pieni muistelus: ”Miksi lopetit ratsastus—
harjoituksesi? En oikein pidä hevosista. — No,

VAKU UTUSOSAKEYHTIÖ

miksi et? —— ]uu, etupää puree, takapaa potkii ja
keskeltä on liikaa liukas."

POHJOLA
PORIN KONTTORI

' Nykyään 81—vuotiaan kuuluisan englantilaisen
Orkesterin johtaja-n Sir Thomas Beecham'in harjot—

taessa "Aidaa" Covent Gardenissa sattui näyttä—
möllä "esiintyvä” hevonen esiintymään liiankin
luonnollisesti. Sir Thomas otti ylimääräisen tauon
ja lausui kuuluisat sanansa: ”Ikävä näky, hyvät

'

Pohjois—kauppatori 1, puh. 11 431.

— KAIKKIA VAHINKOVAKUUTUKSIA —

naiset ja herra-t, mutta mikä arvostelija!”

HALLITALO

———-——

Kustantaja kirjailijalle: ”Teidän kirjanne ei ole
huono, mutta on välttämätöntä korjata siinä muu—

on

tamia lukuja, että tyhmätkin käsittäisivät sisällön."

PORIN

'TAVARATALO

—— Kirjailija: "Mi-tä lukuja ette käsittänyt?"

Palvelemme Teitä eieilä. 3:11a osastona,

Kotini on linnani ja — Emilia on vartijana.

.... siirtomaa ja Išipä
; kalaliike

En tietänyt onnesta ennenkuin menin Emilian
kanssa avioliittoon.
häistä.

— Mutta silloin se oli myö,

Uusi avomyymälämme, jonka. yhteydessä.
toimii kahvio

Osta,-kaa nyt hyvät ihmiset meiltä,,
ettei tule konkurssi

PILOIA ]A PILKKEITÄ
Poliittista:
Valtion asianomaisen elimen taholta on hiljattain
esitetty, että 50 markan raha-t poistettaisiin käytän-

ILMARI HQLMLUND
Pori

nöstä, koska niissä esiintyy H O N K A.

Poistettavien kolikkojen luettelo-ssa olivat myös- :

kin 10 ja 20 markan rahat, mutta. myöhemmin to— ,

dettiin että ne voivat jäädä käyttöön koska niissä 5

esiintyy vain PIENPUU.

, . - —

Jk. Teemme myös-kin.
syötävää leipää.

.._'
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'LÄNSIKUMI
on edullista
asioida
alan
.
erikoisliikkeessä

METSÄLHTTO

Jokaiselle jotakin
kumista iamuovista
YRJÖNKATU 17

Sementtivalimo .
PORIN KOLMlO OY

: SATAKUNNAN LAASTI OY
Puh, 12 486 ja 12 796

EDUSTUSLHKE .
RYNNÄS
Itäpuisto 5

Puh, 12 323, 1‘3 113, 13 5'53

OY HANSA AB
OY BALTIC COMPANY LTD, AB.

Suosittelee tuotteitaan

16

Hillitéiﬂcs—een— arvostelijoita, ljotka jatkuvasti vaa—
tivat u—utuuiksia mieskuoro—ohjelmistaan, on Porin
Mies—Lantion: hallit-us päättänyt tila-ta šj-r. Haapalai—

sellta ouden sovitufksen ”Ämmien käiräljiin", ;jioika

'llll

KUOR-O UUTISIA

;;

Tanadn on

jo nykyisessä muodossaanlkin on saavuttanut suu—
ren menestyksen,
Saab—rosary tälss'a'. uudessa *lavitolksessa- tulee "esittää—
Emräläwn Siikaisten Santra ij a s-uihinastemma korvataan
tehon lisäämiseksi Por-in ?Ko-nepaxj aita iainattavilla
korkeapaine kompressoneilla;

aurinkolasipöivä

mm—

Oikeat aurinkolasit, iotka optikkomme sovittaa, ovat

Siltä varalta ettei yhdennäköisyys erääseen en—
tisee—n diktaattofiin aiheuttaisi Olli: ]a-lika'selle ”vali:—v
".ke'uksia tukevalla Saksan matka-lla, on Kursin *keino—
nenä ja peruukki jo nyt liitetty kuoron yhteisva—
rastaisiin. Niiden rahtaus kustannetaan: mat-kana»hasto B:stä. Näin on meneteltävä- ajuotta raulha ra—
joilla turvattaisiin.

. yksilölliset iuurš Teille
. suoiaavat silmänne oikein
o sopivat kasvonpiirteisiinne
. kruunaavat

ulkoiluasunne

. ”keväistävät" kasvonne

Joko Teillä 0“ Oikeai "Hahl—'”"?
'
'
' .
INSTRUMENTARIUM
. :goo .

KANGASPALVELU
.A, Mäkinen
HOPzn lalo
TAPAHTUI PORIN KOULUSSA
Opettaja lähettää Kallen mukana kotiviesti-n, esit—
täen siinä kainen toivomuksen, että kotona kiinni»-

tettäisiin huomiota pojan puhtauteen, koska tuntu—
va lemu aina ympäröi vesseliä luokassa. Seuraavana aamuna kaivaa Kalle taskusta—a:n opettajalle

KANKMDEN

ERIKOISLHKE

vastausviestin.

—— "Ei meitän Kalle oo mikkään kielo ei se oo '
sinne tullu haistettavaksi vaa opetettavaksi".
17

Satakunnan

Maanviljelysseuran

JOO-vuotis

SUURJUHLANÄYTTEL Y
Ulvilan Ravanissa 21.—-23.7. 1961

Tervetuloa kesän edustavimpaan
maalalousnäyllelyyn maassamme!

LANGEN ja LOUSTI

Maakunnan vanhin
ja aianmukaisin
rautakauppa

Iii

,. JAN-005774

Myymälät:

LIIKE'KU-LM‘A
ja HOPzn TALO

1‘8

SAT 'v'—X R A U'T ÄÄ OY
RaUtataIO

Varmuu: on para:
Pic-ika t-u-o kotiinsa opettajan- Maj-ellapfpusen, jossa
mainitaan porikaa vaivaavan atigmatism—in (usein

synnynnäinen taittovixlhe silmässä)?

Seulraavana

p:nä— poika vie opettajalle flapfpusen, jossa seisoo:
"En tiedä, mitä Lasse taas ton [koulussa tehnyt,
mutta annoin miniä sille nyt ainakin selkään.

Isä.

KAIKKlA KANGASALAN

"

%*—

S-otiaen aikaan oli eräällä; majufrilla tullut tavaiksi
lainalla käydessään palauttaa nouseva p'o'ltvi aj'äajes—
tykseen. Taas oli tullut tuo !hetki. Silloin äiti sa»
noin: Äf'lä niille nyt selkään anna, ei ne nyt ole
mitään pahaa tehneet!
————— ]os eivät ”ole tehneet, niin; tekee ne kumminkin!

Ja niin seusrasi "perfhefhaikikuu".
mmm

Marita Riva (m— Marlene Dietrich'in tytär):
"Koskaan minulla ei? ole niin ihyvrär 'olla kuin silloin
kun odotan. Se ainoa !kerta, kun nainen voi istua
kädet ristissä ija kuitenkin tuntea, että: *hän saa jo—
tain aikaani.

TARVIKKEITA

m
m'”
&&'—LMC!
Liike Antin— ja Valtakadun kulmassa

Puh. 12 719

mm.—...".

Stig ]ämrelil 'po-iškzaamiesystäfvästälän: "Hän .o‘lri niin

kaino, että hän p—unastui, [kun hänelle tanjo-ttiin rin—-

taikara'mellelja."

“mm—

Johtaja *kuetsui luokseen alaisen-sa, joka oli san»—
gen iheickosti šh'oitanut tehtävänsä., ja sanna tälle:
”Niin, She-ma Kuikikiorren, nyt meistä- sitten: tulee eno".

Kufkfkonen ihämmšästyneenäi: "-Milhin 'jloihtrazja nyt sit—
ten: matkustaa?"
mmm—......-

Kenro-ta—an, että Kuu- aja -M-a-rs-—täthti olisivat suun—

nitelleet avioliittoa., mutta siitä ei tullut mitään,

'koska Maa:-s väitti kuulleensa erinäisiä seilkfkoij a ja
niimpä hän sanoo: "Sinullaihan on kuulemma teko——
kun sekä neuzvosto'liittoliai-sen: että amerikkalaisen
kanssa ja sitäpaitsi o'léet antanut erä-än neuvostoliittdlfa-i's-en valokuvata taka-puolesi.
...—......”—

Krapu'lainens parturi ajaa ikäisip-uolien partaa ga
vetäisee [haavan asiakkaan poskeen.. Verta ikuifvaizl—
lessaan pantu-ri yuritt—ä-ä keskustelua uhrin-sa ikanssa
sanoen mlm. ettei hän. ole asiakasta ennen n:älhnfyt

näillä kulmilla, vai Oletteko ollu-t meillä- aikaisem—

ferns ay
Lounainen linjakatu 10

Puh. vaihde 11 851

miina? Kiukkuinen: asiakas: "En ole, ~— tulo lkäsrizkin
meni talvisodassa. ' '
mm...—...,...

Metsäsmies ja 'ka-lj uzpäfä; istuva-t vastatkfkiain, fjoll-o-izn
metsämies, aikansa katseltuaan naapurinsa kaljua,
sanoo: "Tu-o sinun' pääsi on aivan 1kuin- pienviljelij'än metsä, jonka (lävitse on: vedetty Imatran voima—
liinlj a'. ' '
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REPOLAi

RAU MA

PORIN VESI- JA
LÄMPÖJOHTO
Oy S’rarckiohann & Co Ab

Tuotantolaiioksei Porissa

PORIN TEHDAS
REPOSAAREN SAHA

Pori

Antinkatu 20

KULJETUSLIIKE
MIKKO SATOMAA

Kalaliike Veljekset Mäkinen
om, Pentti Mäkinen

KAUPPATiORI ja KAUPPAI-IALLI
Pori

Puh. 12149, 12 605.
Ki-elozkatu 2

Puh, 1‘3 741, 16 384.

(!Ei kalliimpi
Te voitte ijtse todeta, että, saatte kauniin ja.
tyylikkään korun tai ho-pe-aesineen edulliseen
hintaan.

Kun haluatte antaa, lahjan, joka. säilyy ja
muistuttaa, an-tajastaan, tulkaa, katsomaan.
ja. valikoimaan.

äimän Mftaseppä (SM.
{Pioeri ————— Yihdysipankm taho
Puh. 12 100.
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Konttori ja varasto Sävefl'täjäni'k, 16.

PORIN
PAITATEHDAS OY
PORI

Pikkuioulussa
l basso

.-.,...”

W...”

.-—

-- —.———

w.—

":l—..

'äkseerasi

...... ia musfaIaisef
musiscaivaﬂL

f

IT'S

——I n—Ou—O—u-l .:.—' MM
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TRABANT
HENKLLOAU‘TO

. . . . . . . . hinta 410.000:—

FARMARIAUTO

..........

450.0005:—

PAKE‘TTIAU‘TO

..........

377.000:—

MAINIOT MAKEISET MIEILTÄ!

MAKEISVALMISTE

Autoliike Aarne 0IIonqvisI

PORI, Ki-el-okatu 4, puh.. 12 3-75.

Pori, Säveltäjän-katu 13, puh. 1.4 095.

Naisten :asutstbeidIen Emiäkoisiliike

PORIN YMPÄRISTÖN
OSUUSMEIJERI

My”;—
Osuuslaassan tam

Puh. vaihde 11 640.

KORMANON SAHA '
NOORMARKKU, puh, 38.

PIENTEOLLISUUDEN
MYYNT‘ITOIMISTO

EDUSTUSLIIKE
Harald Johansson
Puh. 13 449.
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LOHDUTTAVAA
Vaimo: "Jos tän-ään otan 3 milj oonan 'hen-kivakuutuksen miehelleni ja hän kuolee huomenna, pal—-

jonlkof minä saan?"

"Elinkautisen", oli. valk-uutusviurtkailijan vas-taus.

SEKÄLAISTA
Pätkä eräästä uutisesta:

————— polulla oli päätön ruumis. Noin 20 '
metriä ruumiista löytyi salkku, jossa oli miehen. pää. .
Nimismies e p ä il e e, että kysymyksessä on rikos.

——-—'———

Eran-k Sinatra: Ameriktkal'ainen nai-nen on poli' j-oismaisittain' pink-ä), eng'lantil'aisittain sola-kka, hä.nnellltäl 'on- .ranskatl. villakoira, italialainen (kampaus

ja meksikolainen avioero."

Hermostunut rouva soittaa kotilä-äkärilleen:
”Voiko tohtori sanoa mistä johtuu, että aina kun

Tapahtui eräässä Salvon apteekissa. Apteekka—
rin- 4f—4vuotias tytätr juoksee äitinsä luoikse apteek—
— "No, mitä nyt on

Hiljattain pakinoi Eero Roine radiossa suunnilleen tähän tapaan:
,
"Kyllä pwun kas-vattaminen kannattaa, kun sen
vaan tekee järkiperäisesti. Tikusta voi saada tukin muutamassa min-uutissa. Kun mies juo tikku—
viinaa niin onpa tukkihu'malassa tuossa tuokiossa;

tapahtunut?" kysyi äiti hätääntyneenä. "Kun tua niin että kyllä puu kasvaa: ja kantohin't
a nousee."
Pentti on- niin sua'k-eliin ilikiä . . .", selitti tyttö. — _
(Pentti oli !hänen- paras leiklkitoveri-msa ) .

SALAvPERÄINEN KATOAMINEN
Istuttiin "—äsäxn.tennta=pail'run" ljälkeen- kahtvipöydä-ssä
nauttien lisälksi toistemme ihas-tutt'avasta seu-rasta ja
kiinnniostavasta [keskustelusta.
Silloin. y'ht'ätkkiä
kaapathtaa seisomaan ent. maailman lkuu'lu urheilumies, lausuu tuliperäisen sanan ja ryntää salaman' nopeasti u'lios. Hämm'ästyimme.
Yth—tä ja toista a—rvailutfii—n toverin yllättävästi—i| tem—
pautksesta, 'jopa ajateltiin, olisiko syytä mennä hä—
nen omaisilleen ilmo-ittamaa-n a'nvelluttafvasta tapauik—
sesta. Näin: ikuului n. tunnin neljännes. Silloin :po.
palaa takaisin tja istuu tuolilleen aivan selväjärkisen nälkäisen-ä. Huokaammle [helpotuksesta. Pyyihkienr [hikeä otsalta—an arvoitus loihe lausumaan:

SCANIA-VABIS
Voimaa ja kestävyyttä kaikkiin ajoihin.
SARJA %

...................

I120! hv

,,

75

..................

165 hv.

,,

75 super ............

205 hv.

"Saa-mari, Ikun mie pelästyin, ku mie älkist muistin,

että IInf-ullt jäi KARJALAN P'A'ISTI uunii, [ku m—ie
l'älh'i' tän kuoroo, mutta oli'ha siellä sentää liklka iko—
ton."

T=ILANT=EEN MUKAAN

ARVO AALTONEN ov
Automyynti:

Korjaamo:

Iso linnank. 15
15 725
17 225

Hiekkakatu 48

17 225

Erää-ssä; Iravin-tolassa ilmestyy fjokainen ilta [klo

23.30 eteiseen. ilmoitustaulu:

"Vaimtonne ei voi ,

enää tulla vihaisemmaksi kuin (hän tjo on, miksi

ette siis jäisi 'Vielä! hetki-seksi?"

23
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]ÄRKEVÄ METSÄNHOITO KANNATTAA

= _.-_r“.ﬁg.=_.

——- Nielin 'IOutktka-uiksen.

-

-— Vaikka Otto tiesi, että sinusta oli tullut raitis,

lowk'kasi [hän sin-ua tanjoamalla ryypyn?
—— Niint, Emilia!
—— Se trois-to! jMnitä- sinä teit?

käyn katsomassa Clark Cable'n filmiä alan tuntea
kutinaa varpaitten-i välissä"? &
— Minkä varpaitten välissä?
—.— Isovarpaitt'en.

—,--.=—

TULI NI'ELTYÄ

kiin: "Äetee, ikuthtu ipO'll'ii'Sil"

—Miksi kutsutaan miehiä, jotka uskovat naisten

ns. varmoihin aikoihin?
—— Isiksi!

Huttunen ja Kettunen o-l naapuruksia

TER VE YS TIETOA

jo kauvvan ovat olleet tositoveruksia

]os teitä yskittää, ottakaa hyvä annos risiini-—
öljyä! 'Yskiminen ta'-vallisesti loppuu.

Naapurusten asiat on aina hyvin päin
kun tavatessaan toisensa he tervehtivät näin

n..—wm

Eläinlääkäri päättää.— hiukan kiusoitella naapuri»
pitäjän kunnanlääkäriäjon—ka luokse hän menee tut—
"No,—mikä sinua vaiva-a?"
kituttaamaan itseään.
kysyy kunnanlääkäri. —-———- "Pane tutkien, ei minun—
kaan potilaani selitä tautejaan", irvistelee eläin—

lääkäri. Kunnanlääkäri tutkii jonkun aikaa äänettö—
mänä. Sitten hän lausuu: ”Ei mitään toiveita. Vie»
”

dään ammuttavaksi./','

'

Edesmenn-einä sotavuosina Hartikainen oli jou—
tunut sotsairaalaan, kuten niin moni muukin. Toin
kahvitilaisuuden miellyttäville hoitajilleen. Oikean
kahvin ja sen "tykötarpeiden" lisäksi hän oli onnis»
tunut hankkimaan myös konjakkipullon, jon-ka si—
sältöä myös tilaisuudessa varovaisesti tutkittiin.
Illan kuluessa Hartikainen kuitenkin pani merkille,
että , osastonhoitaja—neitonen

ei

käyttänyt

hy—

väkseen pöydän kalleinta anninta. Siksi H. kysyy:
"Eikö neiti pidä konj-akista?” johon neitonen vasataa: "Ei, kiitos, — minä en käytä miestä väke—
"
vämpää."

-‘_

"Terve, terve veli Kettunen
morjens, morjens veli Huttunen"
lämpimästi toverukse't kättä puristaa
ja. kyselevät ainakos se hyvin huristaa.
Kettunen kun viikon päivät Helsingissä juo,
niin Huttunen käy hämärissä hänen vaimons luo
Namupussi lapsille on hällä povella
kun kolkuttelee naapuri-nsa ulkonovella:
"terve, terve rouva Kettunen,
tääll on ystävänn-e Huttunen,
kuulin, että mieli-enne on juoppo-matkallaan,
siks tulin teitä murheissanne lohduttelemaan.

Kettunen kun viikon päästä saapui kotia,
sanoi siellä ottaneensa pari krokia.
Rouvaa— tämä suuri vale ensin nauratti,

mutt' jähmettyi, kun isällensä lapset lauleli:
Telv-e, telu-e iti Kettii-nen,? '

tääll' on käynyt tetä Huttunen
äidin telän takana hän viikon makati,
ja mekin" luultiin, ett'ei iti tule takati.

Porin Puuvillas’ra
kauneutta kaikille
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T:mi OLAVI VALLI

- TAISTO PIHL
SEUR.

Roubiittori ia Seinamo

Sarpi Qt)

An'l'ink. l3 ja Gallen—Kallelankam 4

VAATETUSLIIKE
E. HÄRKÖNEN

RAVINTOLA PORI

LÄNNEN MUOVI

PUTKIRAKENTAJAT

ITA-SUOMEN
TUKKUKAUPPA OY

W

Konepaja P. Rauhalammi
ja, pinnoitukset edullisesti

RENGASKOR-JAUKSEET

ä&š$$ä%

SATAKllMI OY
Satakunnan-k. 48 — Kummi-nua
Push. 12 805 ja, 152 672

M. MURRE
SATAKUNNA‘N

KUMIKORJAAMO

H

Iso li—n-nankagtu 322.
Ot
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IHANNEAVIOVAIMO ON

KOULUSSA

ravin-tolassa: Grand lady, keittiössä: hyvin säästä—

Mähösen toivorikas esikoinen menestyi koulu-ssa
lievästi sanoen heikosti. Opettaja tiedusteli-, onko
pojan kotioloissa ehkä jotain koulumen-estystä hait»taavaa. Poika: ",]uu meijän kotiolot ovat ihan
päin . . . lsällä on viij-enkymmenen villitys, ä-iteellä

väinen, vuoteessa: kuin katuztyttö. —— Minun vai»-

man-i on keittiössä Grand lady, ravintolassa kuin
katutyttö ja vuoteessa hyvin säästäväinen m vali—
tettavasti.

jotkut kummat vuvuet, Hilima—sisko on uhmaiäss ja
ite mie oon murrosiäss, ja lisäks naapuriss on pirtti

täynn kauhuikakaroit.” (Oikeinkirjoituksesta ei toi—

RA UHAA RAKASTA VA

mitus vastaa) «- --—- —-———

Beethovenista kerrotaan, että hän usein halusi

istua

täydellisessä, häiritsemättömässä rauhassa

syvissä ajatuksissaan. Kerran hän meni ravintolaan,

otti paikan. eräässä pöydässä fa —— istui äänetönnä
ajatuksiin vaipuneena. Lähellä seisova tarjoilija
olisi halunnut kysyä, mitä kuuluisa vieras haluaisi
tilata, mutta ei uskaltanut, sillä ilmeisesti säveltäjä
oli syvissä mietteissään. Lopulta B. hermostui vii—
nurin jatkuvaan silmälläpitoon kutsuen tämän luok—
seen ja kysyen, paljonko hän oli velkaa. Yllättyw
nee-nä viinuri vastaa: "Ette luonnollisesti mitään,
koska ette ole edes mitään tilannutkaan". w- "No,
hyvä”, sanoo Beethoven, "tuokaa minulle mit-ä ta-v
han-sa, mutta jättäkää minut sitten vihdoinkin rau—
kaan!"
(Esperanta Finnla-ndo)
1961/3

ENPÄTIIÄ
S YMPATIA
RISIINI
PIKRIINI

ANTIPYRINI

ULTRAMARIINI
MARGARHNI
will——

LAULUHARIOITUKSESSA KUULTUA
Mikä ääni? —— Ääääääääää. . . . Siellä toinen mies
rivin pää-stä lukien, -————— nimiä mainitsematta—! -———— —————— Tääitä lähdetään! Jos ette katso tänne, varmaan
ootte mettässä. Se on ihan varmaa, saatte uskoa
sen! Tästä on kysymys. -———-—- -—---- —— Siihen malliin!

HAUEN IKÄ
Tiedätkö, milloin hauki lakkaa kasvamasta? -——
Kun se on ongittu. »»»—- Ei, vaan silloin, kun sen
vedestä nostanut on kuollut.
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Porissa:

HUMAN KUMIKORJAAMO
Maantiekatu 8, vastap. vesitornia, puh. 11 006, 17 349
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Satakunnan

Osuusfeurastamo
nl-/

VAIHTELUA RUOKAPÖYTÄÄN

Satak. Maašusliike Oy
Viklanlkuja 9. -— Puh. 14 20!9=.

SOT :n tuotteilla

Martan Kilta ...... Yrjönk. 10

Laajasta valikoimastamme löydätte herkut

Martan Baari

"""

n

21

jokaisen mm mm“

Martan Grilli ......

,,

13
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Satakunnan
Metsänhoitolautakunta

€.?
Varattu

'Po-ri:
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Kaikissa huolintaa; meri- ia maakulietuksia koskevissa kysymyksissänne
voitte luottamuksella kääntyä puoleemme.
Laaja kansainvälinen yhteysverkostomme on käytettävissänne.

Rakennusliike

Valli & Santala Oy
suorittaa kaikenlaatuisia rakennustöitä urakalla ia laskuun

Toimisto:
Pori, Pohioispuisto 3 D 58, puh. 16 270, 16 271

f— KOMMANDHTTIYHTIÖ Wa
HELMINEN

Katsaus taidetapahtumiin

Tuo’ran’romme yli 1.000.000 rak.m‘"’

Musiikfki

alan vanhin paikkakunnalla.

Englannista [kantautunut uutinen tietää kertoa,
että siell-äi on :pidetty piano-konsertti ilman äänt-ä.
Kaksi-sataapäainen yleisö osoitti- vill-isti suosiotaan
pianistille, '.jonika ohjelmaan ll<uului mm. sävellys,
"Neljä taukoa". Kuten tästä huomaamme, fkehitys
myös musiikin: a*l'alla lhašnppoo lllšlliinllin askefl'in 001i

UUDENMKAISELLA TEHOKKAALELA
KA‘LUSTOLLA
RAKENNUKSIA
SILEÄVALUBETONIA
ELEMENTTIRA'KENTEITA
MAANKAIVUTYÖTÄ
PAALUTUSTYÖTÄ
RASKAITA ERIKOISSIIRTOJA
RAKENNUSKONE—
PUTKITELINETORNINOSTURIVUOKRAUKSIA

oman aikamme. Eikö olisi syytä jo täällä Porissakin
siirtyä uusille urille myös mi'e'skuomotlaunl'ussa. Tosin
pieni kokeilu aon rjo tehty, mutta *kuvitelikaamme
kuinka mah-tavaa olisi nähdä suuri kuoro aukomas—
sa suutaan- fomtekothidissa aivan ammolleen' —-————— ilman
äzäinzt'äu

Viime viikolla pa-sunoi pasunisti Petr—us kaupun—
kimme mu-siik'kihwon-eessa, ijoika on. a-ku'stillisesti re—
suneorattu aivan uuteen uskoon-.

Valaisinekauunut putosivat, kolme ikkunaa rik-

Pori - Antink. 13 B - Puh. 11421 oma keskus

koutui ja näyttämön esivaate repesi.
Mainio esitys.. Pallij on kukkia.
Petrus on astumassa jälleen aimo askeleen-.
iKuvaamaton taide

Alfried-o Sittu, ilo-nika muistamme viime keväästä,
yllättää- ijälleen'. Tällä kertaa hän. on- ripustanu-t,
paitsi omiaan! myös naimaonsa, tyttären-sää, äitinsä ja

isoäitinsä töitä taidehallin seinäimille. Sittwistinen
suuntaus on leimaa antavana kolko peril-Leen. tuotannolle, eikä iliika oppineisuus näytä olevan heillä ke—
nelliälkäaän painolastina, sillä mitä enemmän osaa,
sitä heikommin voi toteuttaa ilmaisultampeensa.
Tämä; :piinre alkaa jo näkyä isäl—šSrituun teoksissa
j a tuntuukin siitä, että' hän voi pian vaihtaa peflet—
tias-a lehteen, jolla saa sitten soitella.
Kiellteisenää puolena näyttelystä mainittakoon,
että. Situt ovat lyöneet työnsä: fkiinni uuden taidehsallimm-e seiniin neljän tuuman nauloilla. :Pfois sel—
lainen tapa taiteesta!

TER VETUL0A
VAPPUSIMALLE/

Leonida Vin'kéki,

tunnettu k-utvanweistäijzämme, esiin-tyy pelti" ja rauta-—
lan'kaek-onstrutktioillaan, tjotka ovat syntyneet atellljee—
töinär kotipaika—ssaan Möykfkyläšssäi fStabiilfissaan,
"läisniäoiotijla", -j onka elementit ovat kootut spl'a'äw-
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asiassa rromiuilfiike Rysägfkšsestä, osoittaa taiteilija

)) e aa?
"
”äks-Has keSÄ'ikaapdngflla'.

Vin-kiki uutta sylven-tymistä aitoon fhitsarinkiefleen.
Tämän. lisäksi on näyttelyssä nebjfa'a mobiilia aja uil—
kona pihassa Vintkin au—tomobiili —--— viime vuoden
mallia.

J

REMP'RANTTI

ARVOITUKSIA

Mikä se on, jolla on kaksi päätä, kuusi jalkaa ja
bikinit selässä?
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Mitä yhtä-läisyyttä on miehellä ja hiirellä?
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Tyvi ylhäällä, latva alhaalla, voi liikkuakin,
mutta vain selkä edellä?
'

.
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Paljonko tiu munia painaa?

Perheeseen syntyi kaksoset: tyttö ja poika. En»
simmäinen syntyi klo 23.55, toinen 00.15. ————— Kumpi
oli poika?

Anna ASEMA APTEEKIN Auttaa
Bari, puh. 15 550-.

mum-6m

Miksi sanotaan miestä, joka luottaa "vaa-ratto—
miin aikoihin"?
————————-—u

TILAS TOLLIS TA

Tekijä ei tarvitse, tarvitsevainen ei osta, ostaja
ei käytä, käyttäjä ei näe?

koina huomattavasti muuttunut? —— Ei ole, sillä

Onko kuolleisuus paikkakunnallanne viime ainiin pitkälle kuin tilastot ulottuvat on kuolema aina

u—u—u—

Kaksi ystävystä tulee taidemuseoon. Siellä toinen
sei-soo kauan erään nuorta miestä esittävän muoto—kuva-n edessä lausuen lopuksi: ”Tuon miehen isä
oli isäni ainoa poika." m- Minkälainen sukulaisuus—suhde oli puhujalla ja kuvatulla henkilöllä?
m...—...—

(Mikäli ette sattui-si tietämään, toimitus voi aut—
taa Teitä).,

ottanut uhrinsa JOO—prosenttisesti.

'

.ac—Mm

KUTSUNNASSA
Lääkintäkersantti tulevalle alokkaalle: Ettekö
voi nähdä taulukon alimman rivin kirjaimia? m
]uu, siinä seis-oo: Tillgmanin kirja— ja kivipaino,
H:lci.
au.—Mun—

KANSALLIS-USÄKE-PANKKI

31

Palelee laulajaakin
pakkaseHa

KAUKOI—RAHT

Hanki siis talven

Pori, puh. 15 550
Linjat:

polttoaineet meiltä

PORI—HELSINKI
——TURKU

——VA'ASA
mJYVÄSfKYLÄ

mRAUMA
WTAMPERE

AHANKO

KUIJETUSLIIKE U. LUOMA

0. W. HACKLIN & Co OY
MÄNTYLUOTO

Pori, puh. 1'3 090', 13 0191.

SÄÄSTÄJÄN SÄVEL
lauletaan ”Kalle—Kustaan muorin" sävelellä,.
Parin Sääsštöpankki hoitaa raha—asiat,

majlis-aa 'las-kut, antaa, lainat, säästörasiat.

Se lapsilisät Välittää. ja kansaneläkkeet,
sinne o-hjatkaa nyt kaikki askeleet.
Porin Säästöpankkiin tulkaa,

Porin- Säästöpankki auttaa,
Porin Säästö-pankki neuvoo,
Porin; Säästöpankki Tai-(tä, palvelee.
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KERRO TAAN
Posetiivari kiertää Cavalleria rusticanaa'. Ilta—u
päiväkävelyllä oleva säveltäjämestarimme pyytää
saada kiertää kappaleen oikeassa tempossa, kuten
tapahtuukin, —— Seuraavana päivänä posetiivarin

rinnassa on lappu: "Sibeliuksen oppilas".

Reumaattinen Pökkölän emäntä on kuullut muu»—
raha-ishapon parrantavasta vaikutuksesta ja niin hän

päättää kokeilla tätä lääkettä. Hän paljastaa hi»
piä-nsä

ja

istuu

lupaavannäköiseen

muurahais—

kekoon hikoillen siinä pitkän rupea-man. —---— Tulos:
reumatismzi ei jättänyt emäntää, mutta muurahaiset
jättivät asuntonsa.

SANOI

"jopa aloittaa nuorena tupakoimisen” sanoi A.
lukiessaan I 7. 3. 6.7 lehdestä "päällepan-on": "Tu—
pakan vaikutus lapsen ennenaikaiseen syntymään”.
mun—unm-

PENTTI
I
I
S
l

Ko-nttotisti Virtanen on pyytänyt palkankorotusta. Konttoripäällikkö: Valitettavasti en voi Teille
nyt paikkaa lisätä, mutta I5. p:stä lähtien Teillä
on oikeus sinutella minua.

KOHTELIAASTI
Savolainen mv. H. Käkriäin-en lähtee Helsinkiin

ostaakseen Hankkijalta puimakoneen. Emäntä va»
mittelee lähtiessä, ettei mukaan otettava konee-n
hinta vain kuluisi "virvokkeisiin”. Mutta kuinka
olla-kaan, niihin se kuitenkin luiskahti. --—— Aikanaan

Hankkija sitten lähettää ko. koneen jälkivaati—muk—
sella. Silloin asia selviää emännälle lopullisesti ja
siitä syntyy vakava sisäpoliittinen kriisi, jonka ai—
kana isäntä saa kuulla, mikä hän oikein on. Ukko

suuttuu ja lähettää pääkallo-npaikalle lakonisen kir—
jeen:

”Herra Hankkija.
Helsinki.
Haistooten puma! ]onniimmoisella kunnijoituksella
H.Käkriäinen."

VAA TIMATTOMUUTTA
V-elallin-en on lähettänyt velkojalleen shekin.
Läh—etekirje kuuluu: "Oheisena 100.000 markan
shekki. Suon—ette anteeksi, kun se on allekirjoittaa

maton, mutta haluan mieluummin pysyä tuntemat—
tomana,

Kunnio—ittavasti Teidän N. N”
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SOK
PORIN KONTTORI .

Puheitta

mm
> UDMALAINEN
sAAsrﬁpANKKI
34

HALUTAAN OSTAA

. KENTTÄKEITTIÖ
Tanj-oukset os. Tippavaaran postit-aim.

nimim. ”YRITTÄJÄ".

KIEfLIšKURSSIT
Hampuriin 'lšälhteville järjestää tottunut
kielenkääntäjä.
Lääh. tied. t.li toimituksesta.

Unter an-derem Witnd aucih Deutsch von
jungen deutschen Mädchen g'ešl'e'hrr-t.
Alle (nicht auf einfmazl) sind fh-efrzlic'h will—
kommen. Nah er.
b
Venus Clu '
Reeperbahn

_
]

B

l

S

Hamburg
Deutschland

C O S M E T, CA

PORIN TULITIKKUTEHDAS
Sirvellintä

käyttämättä,

taa-tusti

käsin-maalattugj-a

kuvia nyt etullisesti suoraa-n varastosta.

Hintaesimerfkikejä:

Joutsen lylhytkau-l-aisena ......

5 tonnia

Joutsen .piltk-äikauI-aizsena ......

6

,,

Alaston nainen ............ 20?
,,
Pu'ošlšia'lzaston nainen .......... 7
,,
Neefkeri pinni-ässä ............ 5
,,
Kuollut 'kala .............. 5
,,
Lisäksi on aina saatavana sekä. mets-ä- että. meeri-f
maisemaa a 3 tonnia met-ri, Mikäli- ama—isezmiin halu—
taan mölklkejäl, plaatteja— ja niin etespäin on veloitus
toisenmroinen.

Syﬂ'yy kuin lempi Va p p U n a "'"
'
se on Ka I'h U __ ﬁkku

REMPP—RAN'IlIN 'MAA—LAAMO

"

Pull.
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Täydellistä huolintaa aiIIamme

Heikkilän Hautaustoimisto

PUUTARHAKAUNEUDE—N HOITAA

VARANTOLA

om. U. Karihaara,

An’rin Kukka

MUSAN TAIMISTOT
Puh. 13 83-5.

RAKENNUSLIIKE
AHTI A. AHTOLA

Metallivalimo K. Lahtinen
Pailo-kunnanpui-s-toka'tu 40.

SATAKUNNAN PUKIMO
om. Teuvo Vilkevuoari

Ittäpuisto- 12.

Puh. 11874: ja, 16 8'20

MIESTEN PUKIMIEN ERIKOISLIIKE

KONE JA URHEILU OY
ITÄPUISTO 5

PORIN LINJA-‘UTO ov
Presidentinpuistokatu 1. ———— Puh, 13 483...

LINJA—AUTOJA
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TILAUSAJOIHIN

lastenvaunuja, -ra.ttai-ta,
deita, urheilutarvikkei-ta.

polkupyöriä.,

mope—

ISO LINNA-NKATU 9

Jawa~moIottoripy6-rié., Capri-kevytmoottoripyöriä, radioita,—, televisioita,, ompelukoneita.

Kuten tunnettua, nova—t syvän-meren [kaloista saa——
dut 'honm-oon-it amerikkalaisen lääke-teollisuuden
ma—ino-sval'tteija. Eräs tanskalainen. apteekkari oli

Sano

SARKKA

ex*ku=rsio=mat!kalla Amerikoissa, tutustuen. siellä mel»—

ko perusteellisesti näiden tehokkaiden elämä-nelik—
siirienu valmistukseen. Kyotimaaihan. palattuaan hän
sai [hämmästyksekseen todeta, että säädetyn ašj an
kuluttua eräs ihänen nai-stainmaseuttinsa, j olka: oilii
syöny-t amerikantuliaisi'a, a'lfk-oi odottaa. Olitko ap—
teekilla osuutta asiassa, vai täytyykö varoa *mat—
*kusta'ma-sta rapalkon taakse?

kunjanottaa
tainäläHaa

BAARIRAVINTOLA SARKKA
Uusikoivistontie 40

TAPA‘IH’TUJ TAeLVIESODiAS-SA
Ellettiin :suuarens u-s'k-on "ja suuren toiveikkuuden
aikaa.

KEINU

Oili urlkolinn-ake, .pafkika-sta "»»—35 C :j a välttämät—tom-rien toimitus-ten pfaikika noin 2f00< metrin päässä-

Heiluu keinuni vaahterapuussa,

Menao 5 a toimit-us siellä oli monien. vaarojen ta—
kana.
Tun-nettu kirjailija lja sillo-inen fresenvišllä-inen RP.
ratkaisi henkilökohtaisen tilanteensa siten, että' hän
p a ‘k e t 0 i: luonnollisen avine'enjaättönsäi, päättäen
siirtää nyytin €käskettyyn :paiikfkaan ilmatilan rau—

vaa-hterapauussa, toukokuussa.
Keinuu keinussa ihmislapsi,
ihmislapsi, ]uma—lan lapsi.
Hyvä on keinua huolia vailla,
huolia vailla, lintujen lailla.
.__../.......
Kauniin laulun loppu on karu:
on kei-nussalni vain yksi naru.
Kenen

hoi-tuttuna. Pasri päivää myöhemmin tuli paketin
siitten—aihe, mutta RP. sattuikin. matkallaan tös—f

mätä-mään liinnafkikeen päsällilk'kööni, kapteeni X:ää-n.
Kapteeni: "Mihin. menette? !Mitä siinä- paketissa. on:?"
Reserviläinen RP. vasta-si vain kysymyksen. toiseen osaan: "Vain: pelkkää paskaa šher-ra kapteeni."
Kapteeni: ";S-o'dasisaikin on huumorilla saajansa.
Tulkaa toimistoon- ja selvittäkää sanon-tanne!" Niin

todella tapalhetui, ija sitten lensi toimisto-n ovesta
ensin: ns. kuil'tainen (paketti [ja sen jälkeen ystä-väm—
me, suu-ri !huemsanisti, !k-iinjail'izjra RP.

Kaksi mustienmaan dip-lomaattia on lähdössä
konferenssiin ulko-maille. Lentoasemalla passintarkastukses—sa virkailija sanoo: "Teitä on kolme
matkustajaa, mutta vain kaksi passia. Missä tämän
kolmannen passi-on?” —— "Ei hän ole matkustaja,
vaan matkaeväämme", oli vastaus.

On monia kein-oja. rahan ansaitsemiseksi, mutta

ainoastaan yksi rehellinen. -—-—— Ia mikä se on? ——
No niin, tuonhan tiesin jo ennakolta, että et sinä
sitä osaa.

"Sillankorvan bensiinillä eniten
matkaa markalla"

LLINDROÖS
Kommandiittiyhtiö
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VW-AUTOPALVELU
henkilöautoja vuokradzaan

Olemme käytettävi—ssänne

Antinkatu 15 A .. Puh-. 14 721 ———-—- 17 12:1
Om. Kalevi Salol

KULJETUSLIIKE PORIN PIKA’I‘OIMISTO

hoitaa, kuljetuksen.—ne tilavilla,
avo-. ja umpipakettiau‘toilla

Automaalaukset edullisimmin erikoisliikkeessä

auton ajoko-rttiasioissa.

ARVO KUUTILON
AUTOMAALAAMO

Gallen—Kallelankatu 11

-

HEURLININ AUTOKOULU
Puhelin! 1-4 0507

Presiden'tinpuistokatu 7 —Puh_ 13 441, 15 441

OY TRUSTIVAPAA BENSIINI

Eino Lahden Autokorjaamo
V&rvinka'tu l9 — Puh. 12 112

OO
suorittaa, huolellista, autokorjausta,

Its-'&näisyydenka'tu 38

Puh. 14 35-0, 14 084-

EVINRUDE MOOTTORIEN HUOLTOKORJAAMO

Autokolari‘korjaamo

Auto'korifkorjauksia

H. NY LU N D

KAR-PE OY

Raatim'iehenLkaEtu 3-0 — Puh. 13 799

Vähärauma .. Puh. 14 64-5

Porin

Au'l'o-

ia

Konehalli

15 037; '15 039
Työajan jälkeen

SISU

ROVER

STEYER

Oy

HUOLTOKORJAAMO

SATAKUNNANKATU 28
DIESELKORJAAMO

15- 038
Varaosia ja, tarvikkeita edullisesti, Työt ammattitaidolla, ja, ajanmukais‘illa välineillä,
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Motto:——

Laulu hyvä
säveltä vailla.

faitsu

tepä nais-et nauravais-et;

kiikuttaisi kielellensä.

joilla paikat on paremmat.

Vaan kuitenki kaikitenki

rehevä—mmät rintapielet)

mieleni minun tekisi

mulle tulkatte tueksi

tun—kea se turpahani

astukatte auttamahan

kiskaista kitusihini,

tässä työssä tärkeässä
paikassa ylen pahassa.
Meill' on kiuvos kitaluissa
löylytorvi turvassamme,
jonne sopisi somasti
tämä pikkunen pisara.
Tuonn-e lyömme tuiman löylyn

jotta sieltä se soluisi
alamäkeä mävnisi
mahalaukkuhun mataisi
s-ukeltaisi suolihini.

Kun se siellä kuumenisi,

—._._..—...-.._._.

häilähtäisi se häkänä

kulmaluita luistamahan
pään'ku-orta kutittama—han,
s.ormenpäissä suotamahan
varpaissa vaeltamahan.
Kirpoaisi siinä kivut

simakeupin sinfkoamme,

juomme ilta-mme iloksi

tämän päivän päätteh-eksi,
ettei vilu meitä veisi
eikä pakkanen panisi.

A-A-A-—A—AA

tuikas-evi turkasesti,

jos sen juoda julkeaisi

A-A-A-—AA

Tuoss' on tuikku tulivettä
vingerpori viina-n lientä
pisara pirun pistä-.
Sepä loista-vi lasissa
kimaltavi kirkkahasti.
Mut on myrkkyä mukana
rosentteja rohkeasti,
. jotta polttavi pirusti

_ tautipasillit pafkenis,
siinä perna pehmiäisi
umpisuoletki' sula.—isi,
lämpeneisi siinä läskit
pilikukko kuumeneisi.
Mut en rohkene ruveta
yks-in mä yrittämähän.
Velikullat veikko-seni
hyvät toverit totisfet,
joill' on kurkut kunnolliset
mahala—ukut mainiommat,
(sekä siskoni s-o-reat

-A—AA—AAAAA

't'—<;
|_‘:

.AA

Kalle Väänänen

Moolloripyörävaraosien
erikoisliike

Laseja särkyy aina,
myös TUULlLASEJA VAPPUNAKlN
Meiltä. saa uuden sekä. arke-i-n-a että pyhinä

ja vaikkapa yölläkin

Porin Moottoriliike—

SATAKUNNAN LASI
Puh. 13 938
Sävel-täjänkatu 17
Erika-ispa-lve-lu työajan jälkeen

Is-o uusi‘ka'tu 11
Puh, 16 490'-

pufheilimet 155 905 tai- 16 337

GULF-Huoltoasema

-

P. J. Ketola

SHELL-huol’roasema
H. Sandberg

Y

Pori; Yrjö-nkaazp 14

TELJÄN AUTO OY
Itse-näisyydenkatu 42 .. Puh.. 15 717

-

MyynaLi avoinna kello- 6—%
_

sekä huolto kello 6..30—————-18

ASAV I S l 0
Antinkatu 13'

,

Puhelimet 13-370 ja, 12 470

Alan erikoisliike Porissa

- huippuluokan televisio!
Luottaškaa omiin silmiinne ja korvii-nne
—— val'intanne on itsestään selvä :
A S A V I S I 0 on (teidän telewis'innne

PORINRADlo ov
Antinkatu 7

-

@Dorin Dubrd?

Puh, 12 0123

SALUTSKlJOY
Pori:

Lasse Sippola

Kehityksen liiketalo

V

Alan vanhin liike Satakunnassa
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-

' %wäéeov
' Opi Oi'kea' Ajofaito '
AUTOKOUL'USSAMME'
Yrjönkatu 27 - Puh. 13 617

ov SUOMEN AUTOTEOLLISUUS AB
Kuljetusliike—

S. ja E.Nummi

Autoliikkeemme edustaa.Ruosn-ie-mi

VOLVO - FIAT — PANHARD—melﬂikiisiéi. autoja

Korjaamo

-

.

_

-.........._..,_.“_..—.—__4..

.

..

.

.

...

...-

AUTOILUN
M. 16 00
=HOPPA

Varaosaliike — Hinausauto

Puh. 12 670 ja; 1'4 570

Kuormalinjaliikenne- linjoilla,

PORI—HELSINKI
[PORI—LAHTI

PORIN £

m 09

PORI—TAMPERE

YHTEYS RUOTSIIN JA TANSKAAN
Peri

41

Antinkatu 10%
Puh, 13112 ja,- 13185-

&ELLOSS

">?" \(U LT4639<I

, %

VIINAMÄEN
KULTASEPÄNLIIKE
Port

—
BALLE N' KALLELAN K.3

V. KARUMO 0Y
Perust. 11910!

Antinkatu 1'2Puh. 13?; 272

OSUUSLIIKE KANSA

Pori, Ette-läpuisto 15:

Puheilime-t: 16 0391, 16 092, 16 09-3

Maakunnan suurin vähittäisliike
Erikoi'sala: MAKEISET JA KEKSIT

KlRJANSlTOMOTYÖT
ammattitaidolla edullisesti

SATALEIPÄ OY

V

V. ‘REVITZER
Riiihikedo-nkatu: 28
Puh. 1'6 915
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ajanmukainen
leipomoliike

NOUTOPYYKKI
pyykit noutaa

— pian valmis,

Laulaian osa

Yrjön'k. 25,

-

"kollin jouiaa
Puh-. 15542 151163

Sanotaan», että soitto on: sumuista telhty. Mutta
laulu, se kuulkaa, sitten vasta sumuista onkin ira—
kennettuf.

O'dottaikaas, kun 'kuu'l'ette, minkälaisen

laulajan osan Petteri, Pränkkä elämässä-än sai, niin
ylm-m-änrärtte.
Tämä on surullinen tarina-, sillä tämä on. tosi»-

tarin'a. Mitää todempi tarina nykyisinä aikoina on,
sitä; suurullisemlpi, kuten politiikassa, kavallulksissa
ja veronmaks-wssa on saatu todeta.
Petteri Plränkkä oli ollut laullfu'konsertissa ja in—

nostunut ilhastukls-een asti lllawlmun lja laulajiin.

Viinaa ei,
mutta hyv-ää järvivettä halvalla

PINKKIJÄRVEN PU'LLOTUS ov

— Ia pemskull'esl Laulaja minustakin tulee, päätti.
Petteri-.
Ja tulli.
iMink—ä'moinen, on asia erikseen-.

Petteri kyllä-

mama-ram muisti nuoruutensa flaul'wsaalvu-tuks-et,
mutteivät ne spelliottan'eet. Ia kansakoulussa. oli opet—talja kie'l't'ännyt 'hämt-ä kertakaikkiaan aukomasta edes
suutaan-, kun :hän oli kevätjulh—liassa 'kacrljunut kuorossa "Kevät toi, 'kerVIä't toi muurarin"; vaikka muut
lauloivat: "Miks fleivo lien-näit Suomelhen".
!Kun- hän aikoinaan urakastwi j a olli jo pääsemässä
tankoitu-stensa aperille sanonnan- silveelli-s'essäe melki:—
tyksessä, hän- muni koko tilanteen laulullaan. .Menif
onneton erää-nä kuu-tarmoisena yönä pitämä-än sere—
naaudia kullalleen. Kanjaisi ääntemmfumrosba sairasta-—

Vappu ei ole mikään Vappu,-

ios déi ole

KARJAKUNNAN
makkaraa'

van, fhie'honkiipeän sonnitmullikan äänellä, ujotta "Se—

pan! sällinä opin, 01in= käynyt".
.'S-illeoin lh-aawei-ltu morsio pakeni kauhuissaan, eikä
Petteri ole :häntä sen koommin nälhnyt.
'Muttei'vät tuommoiset »voxlhaisnuoru-uden koke—
mukset nyt P'etteriä kaummoksuttaneet. Hän meni
niiltä istumil'taan suoraan kuoron johtajan! 'luo ja.
sanoi:
—- Ilmoittaudun kuoroon!
_
—- ]alhasl sanoi. kuoron job-talja. —— Mikä olisi
ääniala?

Ostaessasi Karjakunnan tuotteita.

saat laadulliseslti parasta

@W

Jallik. SilV'. 415.
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Kun OsuuskaJSS-aan rahaa tuo-pi,

still' perustuksen vankan luopi.

Ken luottoa, jo'ku tarvitsee ——

Kauppatonn
Apteekki

hän m e i lt ä sitä kysäisee

Pio-rit

Porin Seudun Osuuskassa

Ketvä't vaatii uutta,- ylle

lähtiessä, ilitakävelyne
Ken hankkii asua Ä i m ä, 1 ä s t &

ei: huolta, tyttöystävästä.

'

!

SATA-TURKIS

ll
al

nin

ASUSTELIIKE Dom

Tu'rkkien ia turki-snahkoien erikoisliike- '
Port

Yrjönkatu 20 - Puh.. '16 :?,1'0l

Porin
elokuva- .
teatterit
toivottavat hauskaa vappua

* ASTO

* FENNIA
* KINO
* KINOPAMTSI
* MARLI

44:

IMPI HELMISEN
LEIPURI- JA KONDHTTORILIIKE
Y
Katariinankatu 10, puh. 12 219- .. Puiﬁstakulma,

puh. 12 290 _ Liike‘kulma, puh, 12 51.9 — Kauppa.—
f'halli, puh, 12 286

—- Oikein mukava ala!

— Lau-latteko tenoria tai bassoa?
—— Bassoa, bassoa! Oikein komeata lbassoa, jalo—

Viin-abassoa suorastaan.
—- Antakaapa kuullu-a!

-

Ja Petteri- tempaisi taydelta kurkutl'ta, että Aaaallokko, aallokko kutsuu . .
Jolloin kuoron ljošh=talja
sai kasvoilleen kaulhistu-neenu ilm-een lja totesi, ettei
nlyt sentään iha-n hukuttautu-a kannata- tuollakaan

äänellä, mutta, mutta . . . Ia siilhen tyssäsi Petteri
Piränkän kuoroon pääsy.
——- Samm-noo, tuumi Petteri. "Jos toisten kans en '
mennä saa-, tok yksin mennä saan" lja rupesi iskel-

m-ätähdeksi.
'
'
Siinä hän olisi menestynyt varmasti thyrvi'n ilman
ulkomuotoaan. Äänellisesti- hän oli mm paras is—
kalamätäkti. Ei tuntenut ylh—tä-än nuottia eikä osan—
nut laulaa- y'htään säveltä, mutta kamala ääni oli.

Siis mitä ipä-tevin is'kelät'äLh-ti. Mutta kuten sa— :
nottu, ulkomuoto teki tenän. Eivät auttaneet Viik—- '
setloään, sillä Petterin- tukka ei ollut hii—lienmusta '
eikä than-en rvamtensa adoniksen.
Surullinen on laulajan osa.
Katwlaul'aä aksi- lankesi viimein. Petterikin. Nyt
hänen llau'liuaan kyllä arvostettiin. Hän sai mel—
kaisesti laiha-oja. Ikkunoista sateli kukkaruukkuja
kukin ija ilman kukkia, yöastioita- tfy'hy'inä' ja täysinäisinä, aamutohveleita, tekolhamlpaita, mill-rehukau-

neita ym. käypää tavaraa.
Taloudellisesti Petteri,- onikin saanut asia-nsa kun—
toon. Hän o - perustanut osto— ja myyntiliikkeen.
Muttei osta mitään», sillä ihän saa kaiken tavaran

laulullaan. 'Mutta ristiriitaisin tuntein P'ette-ri (louiw
tenkin 'lau'laij an uraansa ajattelee. "!Minkä lawl-a—
jan maailma minussa menett'ääkään" hän tuumai—
lee.

HUOLENPITO ON
SAI—AA
Kaikki, mikö liittyy veteen, lamöön tai ilmanvaihtoon, on
insinööriemme, teknikoittemme
'a asentaiiemme erikoisalaa. He
oitavat laitteet kuntoon yhtö
suurella huolella omakotitalossa

kuin suuressa iöttilöisrakennuk-

sessakin.

fit

telmat — velvoittamatta Teitö
mihinkään.

Tällaisia

etuia

liike-Huber

voi

maan

Vesiiohto-

suurimpana

liikkeenä Teille tariota. Ottakaa
neuvotteluyhteys!

uunn—
VESIJOHiTOLIIKE

Niinku-in [varmasti on menettänyukin! Io Petterin
syntymähetkellä!

L,”;

!!

Suunnitteluosastomme

laatii Teille vesijohto-, lämmitysiöriestelmö- tai viemärisuunni-

.

Pori

Yrjönkatu 2, puh. 11 551

RAVINT'OLASSA
— laiha, mitä them-at tilaavat?
— "Kateenkonvaa j a koskenkorvaa", rvastasi torinen asiakkaista, kaivaen korvaansa. silmälasien ai-

sella. (Nimiä mainitsematta.)
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Teidänkizn kaup-p‘iaanne toimii tuottei-ttesmme
”Hovi-hankk'ij a:nanne"

w
eKAURAH' MALE”A

Länsi-Suomen Sokeritehclas Oy

-...-'

KAURAPUURO
MAISTUU
VAPPUNAKIN
ia vapun jälkeen
Sa'tavehnän

paahtokypsyte—

tys-tä KULTAKAUERASTA

w

SÄlLYKETEHDAS

Pähkinän makutuntua. — ei liistaröidy

Mia Y. ALAMÄKl
Valtalkaltu .30 - Puhsarja' 11 52:1

REPOSAAREN HOTELLI
Maukas ateria meren hengessä
maistuu niin vappuna kuin

Tuo ja vie

muulloinkin
Tervetuloa!
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kun matkavalmisteiut on tehty
meidän avullamme

Huollamme renkaanne rasituksia
kestäväksi kaikissa
ajoissa
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Pori, Mikonkatu 3 - Rauma, Kuninkaankatu 52
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Tuhannet
asiakkaamme
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ovat

So ta-

suosittelijoitamme

IN'VALIDE-

Tervetuloa

JAMME!

.
mam
RATSGJILA

mvneu ruuman sauna"): ronsu
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ATER’M ILMAN
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Vappuna kukaan ei saa olla. jäässä

huppu vaikka lienee toisi-ila, pääs-sä
.__ Ikas siihen tarj-oo virkistystä.

SATAMABAARI
osoitteena sillä on Reposaari
Jääte-Iö avuksi vaivan lie parhain

V A '. I 0,
. .

Porm

ÖSIOImIStO

‘tulla sinne isoLpii jo. aamuvarhain

Iso- linnankatu 6 —- Puh. 16 321

AHTI KOKKO

Satakuntalaiset Osuuskaupat ia SOK
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OY VEHNÄ

Lapsille tämä on uusi satu, missä on vain hyvöö, Suorastaan
suussasulavaa. Vesi "kihoaa' kielelle, kiusaus kasvaa ia van'han

Teille Anni Helenan Erikoisvehnöiauho't mefkitsevöt satumaisen hyviä iauhoia, ioista
on nautinto leipoa. Varatkaa
nöitö puhtaasta ydinvehnöstö
eri'koisiauhoia
valmistettuia
kotiinne io tönöön —— parempia ette voi kauppiaaltanne

pyytaa.

tarun 'kie'htovasti muotoilema lei-Vonnainen lakkaa olemasta. —
Se oli satumaisen hyvöö. Saan'ko lisöö!
Äidille tämä on ihmeellistä todellisuutta —— safIaisuus, ion'ka vain
hön ia taikina'kul'ho tuntevat. Han on käyttänyt 'leipomiseen
kaikkein parasta: ”kypsän 'kullan'kelltaisen vehnän ydintä. Ydinvelhnöö. Vaasan Höyrymyllyn uusia

MMM
E RI KOIS-

vehnäjauhoja
- satumaisen hyvää
Salakunnan Kiti-hallinnut Oy. q|

