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Porilainen palkittiin uudelleen!
Nyt Saksassa — viime vuonna Belgiassa
Prix d'Honneur

Köln 1963
Prix d'Honneur
Bruxelles 1962

EX'I'RA A lll
KARHU lll
sekä

OLUTLAATUMME SAAVUTTIVAT KOVASSA KANSAINVÄLISESSÄ LAATUKILPAILUSSA KUNNIAPALKINNOT.

Ainoat tässä kilpailussa palkitut suomalaiset oluet.
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On
HOTELLI

laulu-

SATAKUNTA
GALLlEN-KALLELANKATU 7, PUH. 11 451

miesten

mieleen hyvö ——
herkullinen ruoka, siita
voiman lauluihinsa saa, että

kauniina ne kaiahfaa iuhlamiel'r'd
luoden.

Vieraita kun kuoro saa. Missö
nömö asustaa ?? KarhunKruunu taikka Satakunta !!
siellö vieras nökee unta

porilaisen

um

HOTELLI

W

Karhun Kruunu
KESKUSKARTANO

PUH.18041

kuorovelien

vieraanvaraisuudesta.
Tai jos vieras tahtoo

hyvät AAA-kahvit
juoda meille hänet
silloin voitte tuoda.

MAAN
SUURIN JA
VANHIN
KAHVITALU
Hyvää kahvia
aina vuodesta

KA R H U - BAARI
KESKUSKARTANO
KORONA-BAARI
GALLEN-KALLELANKATU 9
ROSITA-BAARI
OTAVANKATU19

VAPPUNA 1964
Olemme jälleen siinä ajankohdassa, jolloin voidaan kulunutta fraasia käyttäen sanoa, että kevät

keikkuen tulevi ja sen mukana vappu. Asia on kai
oikeastaan niin, että vappu tuo tullessaan kevään.
Olkoon kuinka tahansa, niin joka tapauksessa Vietämme tänään kevään juhlaa,

jolloin valkolakit

painetaan päähän ja iloitaan kevään tulosta kukin
kohdallaan ja omalla tavallaan. Porin Mies-Laululla ei ole varsinaista omaa vappujuhlaa, mutta me
osallistumme muiden järjestämiin juhliin runsaslukuisesti ja laulamme taas jo vuosikymmeniä vanhan tavan mukaan vapunpäivänä kello 12 raatihuoneen portailla kevään kunniaksi. Saa siinä samalla nainenkin serenadin osakseen eikä isänmaata
suinkaan unohdeta.
Menneitä ei ole tässä yhteydessä syytä käsitellä,
. mutta tulevaisuudennäkymiä saanee hieman väläy-

ikään täyttämällä ensi vuoden helmikuussa 20
vuotta. Silloin pidämme juhlakonsertin, jonka ohjelmaa olemme jo koko kevätkauden harjoitelleet
ja sitä jatkuu aina konserttiin saakka. Kun Pomila ei ennen sitä kaiketi enää ilmesty, toteamme
erinomaisella mielihyvällä tässä yhteydessä, että
meillä on ollut uskollisia kannattajia ja tukijoita
mukanamme koko tämän 20 vuoden ajan. Teille
kunnia ja kiitos kaikesta siitä arvokkaasta avusta,
mitä monin eri tavoin olette meille antaneet muunkin kuin vain pelkän myötätunnon muodossa.
Myöskin muut, jotka ovat työtämme lyhyemmänkin ajan tukeneet ja olleet harrastuksessamme
kiinteästi mukana, saavat tässä yhteydessä vilpittömän kiitoksen.
Kun raskas työ vaatii raskaat huvitukset, niin
viettäkäämme ratkiriemuisa vappu. Guten Wapen!

tellä. Vaikka meillä ei tänä keväänä ole ollut omaa

konserttia, olemme silti nauttineet täystyöllisyydestä. Alamme variiua nuorukaisiästä miehen

Tauno Salokangas

f

Pe Mä |LG]

Päätoimittaja ja altavatsaava kensinööri Ittinen.

1964

Muut toimitsijat, alihankitsijat ja taideoitsija
eivät halua tehdä itsestään numeroa kun tekivät

jo tämän numeron.

RAKENNUSLIIKE

EDUSTUSLIIKE"

J. KOSKINEN ja POJAT

Harald Johansson
Puh. 18 449

PORI - Puh. 13 338

éDorlnDQ-örö?
Antinkatu 13
Puhelimet 18 370 ja. 12470

Antinkatu 10

AIan eoIsHike PoHssa

Puh. 13 :112 ja. 13185

S HEL L - huoltoasema

PUTKIRAKENTAJAT

H.Sandberg
P,.ori, Yrjönkatu 14 - Puh. 13 221
Myynti avoinna kello 6—24

sekä huolto kello 6.30—18

A:Sta

A -—- siinäpä tärkeän aseman saavuttanut merk-

ki, ei yksinomaan aakkosten priimaksena, johonka
tutustuminen monelle nuorelle kansalaiselle on raskaan työn takana ja vielä raskaamman ja pitemmän työn takana on siihen tutustuminen meille
kvasimusiikkiväelle. Sehän merkitsee meille erittäin paljon meidän uurastaessamme musiikin saralla. Se on meidän musiikin tekemisessämme kai-

toimittaen kaikki pienetkin a:ta koskevat uutiset
kuoron tietoon. Äänirauta-aliupseeri Honkasalo
siis itse asiassa vastaa tästä lähtien kuoron laulun
puhtaudesta, sillä ellemme me Erkin kanssa saa
häneltä oikeata azta 'käytettäväksemme niin mistäpä me muualta voimme hankkia kuoron lauluun
puhtautta.

Tässä asiassa on vielä erikoisen edullista kuo-

ken a ja 0 — mistäs se 0 tuohon tuli, eihän se

rolle se, että dipl.ins. Honkasalo, päästäkseen kuo-

kuulu

ron äänirauta-aliupseerin virkaan, on maksanut

ollenkaan

säveljärjestelmään!

—

tarvit-

semme sitä aina laululle lähdettäessä, ilman sen

tästä etuudesta kuorolle 10.000:—— vmk, niin tär-

antamaa varmuutta harhailemme pian metsän pimennossa.
Mikä on tämä a? Se on 440 Herziä, niinkuin
kuka hyvänsä voi laskea. On siinä vain herzeillä
kiire kun joutuu yhdessä sekunnissa käymään jon-

keänä hän on pitänyt viran saamisen.

kinmoisen matkan, tosin aika pienen edestakaisin

tiettömässä avaruudessa. Nykyisin a:n värähdysluku on siis 440. Tämä luku on vahvistettu viralliseksi musiikkitieteilijöiden kongressissa Wienissä
—-— ei tosin siinä monasti mainitussa Wienin kongressissa, jossa hra Talleyrand kuvista päätellen
niin sirosti tanssi letkajenkkaa Itävallan keisarinnan kanssa — joitakin vuosia sitten ja siitä meidän
on siis kiinnipitäminen. Tässä on ollut omat vai—
keutensa tähän asti, mutta nyt helpottuu tilanne
huomattavasti. Kuoro on näet saanut joukkoonsa
henkilön,

joka

täst'edes

vastaa

oikeasta azsta.

Dipl.ins. Jorma Honkasalo on saatu PM-L:n äänirauta-aliupseeriksi, jonka tehtävänä on pitää kuoro
ajan tasalla mitä tulee kuoron suhteeseen oikeaan
a:han.

Siinä onkin tehtävää! Seurata koko ajan,

aamusta iltaan ja illasta aamuun a:n värähtelyä
ja tarkastella, ettei se horjahda herziäkään 440:stä,
alituiseen seurata musiikkitieteilijöiden tekemisiä

ja tekemättä jättämisiä a:n määrittelemisessä ja

Kuorolle

tämä on tietenkin erittäin mairitteleva ele, oikeas-

taan enemmän kuin paljas ele. Kiitollisuutemme
äänirauta-aliups. Honkasaloa kohtaan on jakamaton.

Tästä lähtien siis PM-L:n laulu kaikuu oikeasta
azsta alkaen puhtaana ja rikkuma'ltomana aina
Hangosta Petsamoon. Petsamosta puheen ollen
juohtui mieleeni Lappi ja siitä taas eräs kertomus
jostain lantalaisesta kansakoulusta.

Oli maantiedon oppitunti ja opettaja kyseli, että
mitä kaikkia kansoja siellä Lapissa nyt asuu. Lapset vastailivat, että suomalaisia — ruotsalaisia —

norjalaisia — ja — ja —. Enempää ei tahtonut
tulla. Silloin opettaja, viedäksensä asiaa eteenpäin,
muisti, että pikku Vihtorilla on suurenlaiset paikkalaput housujen takamuksissa ja kutsui siis pikku
Vihtorin luokan eteen ja sanoi että: Katsokaas nyt,
tässä on näissä Vihtorin housuissa pari paikkalappua — lap p u a — jokos leikkaa -— mitä kansaa
nyt sitten vielä asuu siellä Lapissa?
— Persialaisia, vastasi tietäväisen näköinen pikkutyttönen.

Opettaja

NECKAP

A

Piirimyyjä

ILMARI MÄKINEN
Gallen-Kallelankatu 8 - Puh. 13 266

Autokoulu
Huoltokorjaamo

13 067
13 067

Kuljetusliike
MlllKO SATOMAA

korvaamalla vahingot
tekee

POsi
SAM
turvallisek

O

elämänne

PORI
Kielok'atu 2

Puh. 13 741 -- 16 382

Satalaatta Oy

Valmistaa:
Muovipussejza. painatuksellar

Yrjönkatu 2 - Puh. 17 956

kaikkiin tarkoituksiin.
Painettua pergamenttia. ja)

alumiinifoliota voikääreisiin.

PORI - OJANTIE 10 - Puh. 16 884

.

Jos latt'ianpäällysteet rikkoutuvat Vappuhumussa

AUTOKOULU JALMAR HEURLlN

uusimme

ja

korjaamme

ne

huolella ja ammattitaidolla.

Valtakatu 14 - Puh. 14 007

K'UUETUSLIIKE S. ja E. NUMMI & Kni
Kyläsaari
Tilaukset ja, konttori 86100, 86101

Johtaja. .................... 86 101

Myymme

myös

profiileita

—

-— laattoja — mattoja, --

liimoja.

ym.

alan

tarvikkeita.

Aapo Seppälä:
Kannattajainkin pitäisi kuulemma sanoa jotakin
WwPomilaa varten, taikka Pomilasta. Tuntuu selvästi

kevät olevan käsillä, kun taas Pomilankin elämännesteet ovat alkaneet herätä eloon. Uskomme, että

nämä

nesteet

eivät laskeudu jalkoihin

eivätkä

nouse päähän, koska kumpainenkin saattaa tuottaa
häiriötä sillä vakaalla ja suoralla tiellä, joka on
ollut PML toiminnalle tunnusomaista. Toivomme

päinvastoin, että kuoro saa tästäkin keväästä sitä

elinvoimaa, jota jatkuvan menestyksen täyteinen
työ kaipaa. Tosi veljeys ja aito huumori, jotka ovat
tunnusomaisia kuorolaisten välisille suhteille, pysykööt edelleen esimerkkinä kaikille muille, eläkööt

ja rikastukoot.

PORISSA
SUORAAN

Suomalaiseen Säästöpankkiin

Täydellistä huolintaa aloillamme

HEIKKILÄN
HAUTAUSTOIMISTO

MEILTÄ
VIIHTYISYYTTÄ
KOTEIHINNE!

Om. U. Karihaara

Huonekaluliike

”Dé
KAI-U STEZ VOY

ANTIN KUKKA

Pori, Iso linnankatu 19

Puh. 16 990 ja. 16 991

LÄNSIKUMI

Kun päätä kivistää,

'

on edullisia
asioida
alan
erikoisliikkeessä

niin pilleri piristää

Jokaiselle jotakin
Anna ASEMA APTEEKIN Auttaa

kumista ja muovista

Pori — Puh. 15 550
YRJÖNKATU 17

näkökulmasta

Tapani mukaan otan esille muutamia tärkeäksi
katsomiani asioita edellisen vuoden toiminnasta:
Vaikka edellisen vuoden Saksan-matkan johdosta

Naisilla puheenvuoro

saatiinkin hieman vapautta, niin kuitenkin konserttitoiminta muodostui sangen vilkkaaksi. Annettiin kaikkiaan 6 konserttia. Tärkein tapaus oli Tu-

kuoron työtä tukemaan,

run tapaus. Olemme kauan olleet sinne kanssakäy-

hullustihan ehkä käydä voisi

misissä ja kun olimme turkulaisille käynnin velkaa, niin tuli se asianomaisesti suoritettua.
Reposaaren, Niinisalon ja Satalinnan konsertit
ovat jo jokavuotisia. Kun näihin vielä liitettiin Säkylän varuskunta, niin tietää se tällaisia tapauksia
vastaisuudessa neljä.
Television taholla oli katsottu välttämättömäksi
saada Nortamo-ilta toimeksi. Kun aivan oikein oli
arvioitu meidän johtajamme Altti Järvisen olevan

ellei uutteria naisiamme oisi.
Eihän myöskään synny oikeata vapputunnelmaa

Kyllä PM—L:n Naisia tarvitaan

ellei naiset kortta kekoon kanna.
Onhan meillä ollut onni myötä,

kun ahkerasti olemme tehneet työtä,

niinpä miesten nyt on lysti lauleskella
velattoman oman kurkihirren alla.

se henkilö, joka parhaiten on selvillä Nortamokultista, niin lankesi meidän osaksemme illan lau-

lupuolen hoitaminen. Merimiehiä yritettiin näytellä Altin esittäessä kipparin osaa. Koko pääsiäismaanantai kului ankarissa harjoituksissa Helsingin
Kulosaaressa.
Syyskauden alkajaisiksi saatiin vieraita Saksasta. ”Finnland-Chor” Diisseldorfista ja Benrathista koottu 65-jäseninen miesjoukko oli vastavierailulle. täällä. Olimmehan me olleet heidän Vierainaan vuosi sitten. Toimikunta, jonka puheenjohtajana oli E. Penttilä ja sihteerinä 0. Runsamo,
järjesteli käytännön seikat.

Kovin onnistunut ta-

paus oli, ja tyytyväisyys oli molemminpuolinen.
Siikaa syötiin ”ristiinnauliituna” ja keitettynä ym.,
ym. Kaupunki johtajistoa myöten otti osaa tapauksen hoitoon.
Syksyllä oli myös toinen juhla. Se oli tohtori
Toivo Vanhatalon kuvan paljastus. Taiteilija Olavi
Jalkanen oli kaupungin tilauksesta maalannut
muotokuvan kaupunginsairaalan eteisaulaan ja sa-

Me Naiset

RATSULAN

SUURVALIKOIMISSA
PUKU JA
PÄÄLLYSTAKKI
JOKA
MIEHEN
MAKUUN

manlaisen kuoron talolle.

PM-L :n Naiset ovat jatkaneet toimintaa myös
entiseen tapaan. He ovatkin päässeet erittäin suuriin saavutuksiin. Paitsi jokaviikkoista avunantoa
ja rinnakkaiseloa ovat he tähän mennessä toimin-

nallaan tukeneet kuoron taloutta pyöreästi 50.000
nykymarkalla.
Kun johto on kahden miehen, vanhan, kokeneen

ja taitavan sekä nuoren ja taitavan käsissä, niin
sopii olettaakin, että tulokset ovat melkoiset ja hy-

vätkin. Kiitos tälläkin palstalla!
Lukijoille terveisiä ja onnea!

pukualan
kova
nimi
MIESTEN OSASTO TORILI'NNA l. KERROS

aösra napsauta
HYVlEN PUK|M|.EN SUURMYYJA PORISSA

H. Fr.

Keegan .

loustoa

autcllenne
FORD-kiilloitusaineet suolaavat
autoanne ja antavat sille todella
Pyytäkää
loiston.
kestävän
FORD-kiilloitusaineita Ford-INKkeistä tai -korjaamo|lta.
Klllloltusvaha 915:—
Klllloltusnesm 500:—

kautta maailman

FORD SUURVALIKOIMASTA
AUTO JOKAISEEN
KÄYTTÖÖN
lÄJl/SIVA UNI/"9
Antinkatu 7, puh. vaihde 11441

Taloudenhoitajan
sana
» Pomilan toimituskunnan ”vanhempainneuvoston”
”puheenjohtajan mielestä oli toivottavaa, että taloudenhoitajan sana olisi Pomilan palstoilla nyt kuten
edellisenäkin vuonna. — Mikäpäs siinä — saahan
se olla —-— tässä se nyt on.
Viime vuoden Pomilassa tällä paikalla ennustettiin näin: ”Seuraava Pomilan numero ilmestyy
vuoden kuluttua Vappuna 1964. — Saammehan sitten taas ilmoituksia — ja siihen mennessä paljon
uusia kannattavia jäseniä.” —
Tämä ennustus on toteutunut sadan prosentin
tarkkuudella —— aivan kuin Rajaojan äijän sääennusteet. — Pomila on todella ilmestynyt, kiitollisuudella voidaan todeta porilaisen teollisuuden ja
kaupan tukeneen Pomilan syntyä, antamalla runsaasti ilmoituksia tähänkin numeroon.
Niin ikään uusia tuki-, ainaisia ja kannattajajäseniä on liittynyt Porin Mies-Laulun riveihin yli
odotusten. —— Tämä on elämää tämä joka ennustaa
pitkää ikää ja parempaa tulevaisuutta kuoron toiminnalle. — Paljon, oikein paljon kiitoksia ystäville ja taloudellisen tuen antajille. — Kiitos. ——
Taloudenhoitajan näkövinkkelistä asiaa katsoen
Porin Mies-Laulun taloudellinen puoli, päättyneen
vuoden aikana on sujunut suht. hyvin, jopa niin
hyvin, jotta hyvällä syyllä voidaan sanoa ”tähän
saakka on mennyt hyvin”.
.
— Viime vuoden Pomilan tällä palstalla mainittiin kuorolla olevan vielä maksamatonta velkaa
900.000 :— vmk, niinkuin olikin. — Velkaa on vieläkin, mutta paljon vähemmän. — Paljonko vielä
velkaa on, se pysyköön salaisuutena ainakin ensi
vuoden Vappuun saakka, jolloin Pomila taas ilmestyy. —— Toivomukset teollisuuden ja kaupan tukeen
on entiset, Pomila on edullinen ilmoituslehti, hin-

nat ovat ylen halvat. -— Kannettavia jäseniä hyväksytään riveihimme jatkuvalla syötöllä. —
Kunnioitettavat Porin Mies-Laulun naiset. Kuinka kiittäisimmekään Teitä? — Teidän rahallinen
tukenne on ollut — ja toivon mukaan tulee edel-

leen olemaan ratkaiseva silloin kun on kysymys
Mies-Laulun velan maksusta. — Kiitämme Teitä.
—— Kiitoksemme on vilpitön — Kiitos. Ollaan kavereita edelleen —— rahaa tarvitaan senkin jälkeen
kun talon velat on maksettu. —— Talomme korjauk-

set vaativat lähivuosina melkoisen määrän nykymarkkoja. — Ei tehdä velkaa —— kerätään rahaa
tulevia tarpeita varten, se on taloudenhoitajan
sana.
Kuulemiin !

Kalakauppias asiakkaalle: -— Sekakaloja, mateita, teeriä ja haukia.
Lihakauppias asiakkaalle: — Kahta lajia lampaanlihaa, kylkeä ja käpälää.

Porin Mies-Laulun
kannattavat jäsenet
Kun Porin Mies-Laulu 1945 perustettiin, liittyi
siihen samalla kannatusyhdistys, jonka jäseniksi
Mies-Laulun hallitus heti ensimmäisenä vuonna hyväksyi 35 henkilöä. Jäsenmaksuksi määrättiin
1.000:— vmk vuodessa. Ja niin uskollisia nämä
ensi vuoden kannattavat jäsenet ovat olleet, että

vain 11 on keskeyttänyt maksunsa, ja heistäkin
useimmat paikkakunnalta muuton vuoksi. Kolme
jäsentä on suorittanut Tukijäsenmaksun ä 80.000
vmk ja kaksi ainaismaksun ä 10.000 vmk.
Kuusi jäsentä on kuluvana vuonna suorittanut

kahdennenkymmenennen jäsenmaksunsa ja nämä
uskolliset vuosijäsenet ovat:
Antero Hermonen, Erkki Lipsanen, Arvo Pietilä,

Urho Tuominen, Jaakko Vikkula ja Kalle Vuorenmaa. Nämä uskolliset jäsenet päätti hallitus kokouksessaan 2. pnä maaliskuuta kutsua ainaisiksi
jäseniksi, joten heiltä ei enää vuosimaksua kanneta. Ensimmäisenä vuonna jäseniksi liittyneistä
on ollut kuolemaansa asti uskollisia jäseniä: Sulho

Holmlund, Kalle Homeri, Toivo Hyytiäinen, Väinö
Kuusela, V. E. Kylätuomola, Martti Langen, Ilmari
Mäkinen, Martti Paasikoski, A. J. Säteri, Nestori
Vainio-Mattila ja Väinö Vesa.
Koko tämän kahdenkymmenen vuoden aikana on
Porin Mies-Laululla ollut ilo kannattavien jäseniensä joukkoon lukea kaikkiaan 333 henkilöä tai
yhdistystä ja tällä hetkellä, kun Vappu Po-Mi-La
ilmestyy 1964 on tukijäseniä 48, ainaisia jäseniä
50 ja vuosijäseniä 186.
H. S.

TAIKAVOIMA

On laulajan taival kuin taikamaa
se intoa, aatetta helää.

Sillä laulu on mietteiden tulkintaa
ja se syvällä sielussa elää.
On laulajan polku, niin arvaamaton
epävarma, on aina se tie.
Joskus laella luineen, taas karikkoon

tämä polku, se laulajaa vie.

On laulussa, laulajan kuiskintaa
ajan menneen tai tulevaisen.
Se kuiske on kaunista, rakentavaa
kutsu kaikille yhteinen.

On sanoissa laulun, ja soinnin sen, taika
kuulijan mukaan se vie.
Se on tunne, rauhaisa onnellinen

onni suurinkin, hetkin se lie.
On laululla mahti, ja voimakkuus
meidät kaikki se yhtehen saa.
Ensi-illassa laulajan tulevaisuus
tämä laulajaa kannustaa.
Yx tavallinen II T

Hattureuhkani

HOLMLUNDINHALLH
-— PALVELEVAT PARHAITEN:

on kulunut ja vanha,

mutta miftäzs tästä,?

mm.

suolaa ja. kristallia;
saippuaa] ja. suklaata.

silliä— ja. jäätelöä!

Uuden ja paremman

hammastahna. ja. kadaari'a.
siirappia) ja lattian/ahaa
hienpoistoaineiia; ja DDTzä.
matkamuistoja. ja. lasten tutteja

tiedän saavani

vettä. ja. leipää

ja. leivästä. puheenollen, niin
kunnon Porilaiset ovat kyllästymäbtä.
syöneet

..

1 .

Ote "

t ..

HOLMLUNDINLEIPÄÄ
jo 63 vuoden aikana.

Saha

HELSINGIN
OSAKEPANKKI

Puuseppätehdas
Höyläämö

%&ä3ä%
Pori - Puh. 11281 sarja.
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PORIN MIES-LAULUN NAISET

Porin

Mies-Laulun

Naisista

ei Pomilan pals-

toilla ole juuri koskaan mainittu, lukuunottamatta

muutamia kiitoksen sanoja, joita on heille omistettu niistä huomattavista lahjoituksista, joita
PM-L heiltä on vuosittain säännöllisesti saanut. —
On ehkä paikallaan lyhyesti kertoa naisten toiminnasta, sitäkin suuremmalla syyllä, kun varmaan
Pomilan lukijoissa on sellaisiakin henkilöitä, joilla
ei ole tietoa millainen yhtiö tai järjestö Porin MiesLaulun Naiset on.
Porin Mies-Laulun Naiset on PM—L:n alajärjestö,

tarkemmin sanoen, tukijärjestö joka taloudellisesti
tukee PM-L toimintaa. — Järjestö on perustettu
tammikuun 4. pnä 1950, se on 5 vuotta Porin MiesLaulua nuorempi. Sehän sopii, naiset ovat varmaan mielellään 5 vuotta miehiä nuorempia. Tämä
tukijärjestö koostuu porilaisista perheenemännistä,
suurimman enemmistön kuorolaisten rouvat, naispuoliset kannattajajäsenet ja virkanaiset — vahvuus noin 50 jäsentä.
Tällä tukijärjestöllä on oma puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja ja johtokunta. Toiminta
itsenäistä. On kysytty, mitä tehtäviä naisilla mieskuorossa on ja millä tavalla naiset tukevat mieskuorotoimintaa ?
Lyhyesti sanottuna, naiset keräävät rahaa, tekevät vuosittain kuorolle melkoisia rahalahjoituksia,

joilla rahoilla lyhennetään talonostosta johtunutta
lainaa.
Rahan keruu tapahtuu näin. Osa järjestön naisista, vuoron mukaan, saapuu laulutalolle vähintään 2 kertaa viikossa, joka maanantai ja torstai,

jolloin miehillä on harjoitusillat. — Naiset menevät keittiöön kahvin keittoon — miehet salin puolelle laulamaan. — Naiset pistävät pystyyn "puh-

Naisten toiminta ei lopu harjoitusiltojen "puhve—
tin” pitoon, ei sinne päinkään. ——
Mies-Laulun talolle tulee silloin tällöin vieraita,
esim. kuorovierailuja, jopa Amerikasta ja Saksasta
saakka, puhumattakaan kotimaisista kuorovierailuista. Vieraat otetaan vastaan omalla talolla. —
Vieraille tavallisesti tarjotaan tervetuliaiskahvit.
Taas tarvitaan tukijärjestön, naisten apua. Apua
saadaan ja useimmiten niin, että voidaan tarjota

vieraille ilmaiset kahvit, vieläpä voileipien kera. —Meidän naisillamme on hyvät suhteet porilaisiin liikkeisiin, niin että he useimmiten saavat lahjoina
kahvi- ja voileipätarvikkeet. — No, tällaisesta toi—
minnasta ei paljon nettoa jää, mutta hyvää tukitoimintaa se on ja samalla suhdetoimintaa, jota
nykyisin paljon harrastetaan.
Toiminta jatkuu edelleen, PM—L:n taloa vuokra-

taan kokous-, pikkujoulu, hää- ja hautajaistilaisuuksia varten. — Tällaisissa tilaisuuksissa tavallisesti tarjotaan kahvia, mutta usein nautitaan
myös hyvä ateria. —- Naisemme järjestävät sovittuun hintaan kahvit ja ruoat.

——

Kun rahat on

saatu ja laskut maksettu, huomataan taaskin, että
voittoa tuli. — Voitot viedään pankkiin korkoa
kasvamaan —- ja kun sopiva summa on pankkitilille kertynyt, tehdään lahjoitus MIES-LAULULLE, joka vuorostaan lyhentää talon velkaa.
Tällaista on Porin Mies-Laulun Naisten toiminta
lyhyesti kerrottuna. — Ensi harjoitusiltana on
naisten ”puhvetti” taas pystytetty laulutalon halliin ja me laulajat juomme naisten tarjoamat markan kahvit ja niin keräämme pikkuhiljaa rahaa
talomme velkojen lyhentämiseen.

Yx kahvin ystävä

vetin". Välitunnilla, joka on 2 tuntia kestävän lau-

luharjoitusten puolivälin paikkeilla, naiset myyvät
laulajille pullakahvia per markka ja annos. — Tästä kaupasta jää joka tilaisuudesta vähän ylijäämää, joka viedään seuraavana päivänä pankkiin
kasvamaan korkoa.

Tuskai pois auiomaikoisia
kun matkavalmisielut on tehty
meidän avullamme
Huollamme renkaanne rasituksia kestäväksi
kaikissa. ajoissa

MISTÄ SEN TIETÄÄ

1. jos elefantti on käynyt jääkaapissa?
2. kuinka kausi elefanttia sijoitetaan Volkswagem'z'n?
Vastaukset sivulla 15.

POP/N

EEVG'ÄS
POQI, MlKONKATU 3

Puh. 15 238, 17 238

11

CHEN1LLE

on lähes
rajattomien

mahdollisuuksien

tekstiili

— erinomaista vuoteiden päiväpeittona

—- piristävinä. koristetyynyinä

-

— ihoa hyvälevinä. kylpytakkeina.

raifinoidut värit — 16 eri sävyä.

— helppoa. pestä. -— ei tarvitse silitystä.
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Merkkipäiviä
60 vuotta ovat tunnollisesti täyttäneet:

Porin Mies-Laulun
Helsingin konsertissa

11.7. 63 I basso Lauri Parvinen ja
12.11. 63 talomme isännöitsijä, I basso Eino

Porin Mies-Laulu oli ensimmäisiä vierailijoita,

jotka sotien jälkeen antoivat konsertin pääkaupunHaapaniemi.
gissa pommitusten jälkeen uudistetussa Yliopiston
Lehtemme painoon mennessä 22. 4. 64 täyttää
juhlasalissa. Konserttiin oli valmistauduttu erityivuoteensa jokatoimen mies, toiminnanjohtaja II tesellä huolella, mutta tavanmukaista jännitystä oli
nori Yrjö Jyrämä.
' ennen konserttia. Satakuntalainen Osakunta oli
kutsunut kuoron kahvitilaisuuteen talolleen ennen
konserttia. Osakunnan kuraattori piti puheen kuorolle ja toivotti hyvää menestystä konsertille. Tohtori Toivo Vanhatalo vastasi puheeseen tunnettuun
humoristiseen tapaansa ja sanoi mm.: "Kyllä me
olemme aikalailla hermostuneet siitä kuinka meitä
maalaisia täällä Helsingissä arvostellaan ja tämä
meidän paimentyttömmekin (kuorollamme oli nim.
solistina Tellervo Airaksinen) on kovin hermostunut, siitä miten hänen täällä helsinkiläisten. nais-

metsästäjien keskellä onnistuu luovia, mutta vielä
tällä hetkellä on asiamme niin kuin sen entisen
merikarvialaisen kirkonkatontervaajan, joka tervapyttynsä kanssa liukui katon harjalta räystäälle,

eikä vielä siinäkään pysähtynyt, lausui sakastin
lasin kohdalle ehdittyään, että tähän asti on kaikki
mennyt hyvin."
No niin, konsertti onnistui kuitenkin hyvin eikä
arvostelukaan löytänyt sanottavia rikkeitä, ainoastaan Uusi Suomi oli liittänyt arvosteluunsa: kuorolla oli naissolisti ”Miksi".
H. S.

AVIOEROJUTTU
Vanha nainen päivystävälle upseerille:

— Veljenpoikani on täällä alokkaana, mahdattekohan tuntea hänet?
—-— Kyllä, hän on tällä hetkellä hautajaisissanne.

—— Ennen sinä sanoit, että minunlaisiani naisia

on vain yksi sadasta.
— Olen edelleen samaa mieltä, mutta ihmette-

len, miksen valinnut jotakuta niistä yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä.

Tuomari syytetylle: Nukuitteko maaliskuun 10.
ja 11. päivien välisen yön yhdessä tämän naisen
kanssa?
Syytetty: En, herra tuomari, en minuuttiakaan.

Suomen kielellä ilmaistaan eräitä asioita usein
liian monisanaisesti. Esim. ”Hän oli köyhä, mutta
rehellinen.” Riittäisi kun sanottaisiin: ”Hän oli
rehellinen.”

On turhaa sanoa: ”Hän menetti rahansa ja ystä—
vänsä”.
Riittäisi: ”Hän menetti rahansa.”

”Mitä tarkoitat tulemalla kotiin 'puolijuovuksissa”, kysyi vaimo mieheltään.
”En voinut sille mitään, rakkaani, että rahat
loppuivat kesken.”

Joukko uusia naispuolisia armeijan virkailijoita
odotti riisuutuneina lääkärin tarkastusta, kun vartiomies tuli sisälle ja sanoi:

”Sulkekaa silmänne, tytöt, minun täytyy kulkea

tästä läpi.”

RAKKAUDESTA
Maailmassa on yksi ainoa ehdottomasti kestävä

ja uskollinen rakkaus: ”Itserakkaus”.
ARVOITUS
Mies söi sitä mitä hänellä ei ollut. Ja jos hänellä
olisi ollut sitä mitä hän söi, niin hän ei olisi ollut

se mikä hän oli. Mikä oli mies, ja mitä hän söi?
Vastaus: Eunukki söi munaa . . .

13

|||IIIIIIIlllllllllIllllllllllllllilllIIIiEIiIIIF"

A

HTRlH-EINEKSET
sen

mukavampaa

selviää

šr-uoaxnilaifros'ra

Mi'körpö
kuin

vaivattomasti

hefkes—sö. SOTn

ATRIA EINEKSET ovat 'fehneef
se'n mahdolliseksi -— ia1 miTen [miellyttävällä fram/alla. Ne

;

Tuova'r fmauikasfa

ruokapöykiön.

va=iihfre!ua

. LANTTULAATlKKO 4! &
.
&
. MAKAROON'LAATMKO

. MA'KSA-l-AATIKKO
. PERUNALAATHGKO

. PORiKKANAiLAATIK'KO
. SILAKKALAATIIIGKO

' ATRIA- EINEKSISTÄ

ATERIA

l l l l l l l l l l l l l lšiššš'ššššlTlälššlššššil l l l l l l l l l l l l Hl
METALLIVALIMO
K. LAHTINEN

REPOLA

RAUMA

— —

Tuotantolaitokset Porissa
V

Palokunnanpuistokatu 40

Puh. 11874 ja. 16 820

14

PORIN TEHTAAT ia
REPOSAAREN SAHA.

Eräs konserttimatka 4.3 vuoden takaa

PM-L:n valmistautuessa ensi laulukautena 20riiuotis- tai paremmin sanottuna 45-vuotiskonserttiinsa kerrottakoon tässä pieni tarina konserttimatkasta, jonka PM—L:n äitikuoro FSM v. 1921
teki Pomarkkuun. Tämä oli kuoron seitsemäs konsertti ja siihen kytkeytyi erään kuorolaisen pieni
amorseikkailu, joka antoi oman värinsä koko matkalle. Annettakoon kronikoitsijan muutama kymmenvuotta sitten kirjoittamien rivien kertoa koru-

että auto huristi tytön ohi ja sankaritenori yritti
näyttää kädellään merkkejä että katsos nyt mikä
tuolla istuu.
Konsertti onnistui hyvin ja samalla tenorimme,
jota voimme kutsua vaikkapa Kalleksi, suunnitteli
uutta menettelytapaa muuttuneissa olosuhteissa.
Hän sai erään toverinsa välityksellä neitoselle sanan, että konsertin jälkeen lähdetään ajamaan Kiilholmaan juhlimaan. Ohjeiden mukaan tytön piti

tonta sanomaa:

varata itselleen paikka kuljettajan vieressä.

”On lauantai kesäkuun 18 päivä 1921. Ilma on
mitä ihanin. Aurinko loistaa täydeltä terältä ja
iloisen näköisinä ovat kuoron miehet kokoontuneet
Teatteritalon edustalle kellon viisarien Raatihuoneen tornissa näyttäessä kahtatoista. Porin Paperitehdas Oy:n johto oli käytettäväksemme luovut-

rolaisten kanssa Kalle sopi siitä, että seurustelee
juhlatalolla aviosiippansa kanssa ja kun kaikki on

tanut valtavan kuormavaunun.

Tuollapa saapuu

pitkin puiston reunaa iloisesti vihellellen ”Oi Honolulu, siellä olla voin kuin Zulu”, sekä sievästi kyykkyyn asetettuja viiksiään kierrellen kuoron todellinen leijonatenori silloisessa ensi tenorien piskuisessa parvessa. Mutta tuskin hän on ehtinyt auton
viereen, kun muoto muuttuu, katse synkistyy ja
murtaen mustoa haventa hän kuuluvalla äänellä
huomauttaa, että mahtaakohan tähän vaunuun mah-

tua edes kaikki kuorolaisetkaan, kun vielä Konepajan portilta on otettava Karlson ja Stenbacka ja
Vanhan sahan luota Valion veljekset. Tämä puhe
oli ajateltu pääasiassa eräälle vaimoihmiselle, joka
ennen muiden. tuloa oli varannut paikan itselleen
vaunun oikeanpuoleiseen etunurkkaan ehtoopuoli
päin takalautaa. Olimme tunteneet siinä istujan
leijonatenorin maistraatiksi, joka hievahtamatta
ja ilmettäkään muuttamatta istui paikallaan tenorimme mieliharmiksi. Vaikka auto oli tarkoitettu
yksinomaan kuorolaisten kuljettamista varten, niin
ei auttanut, siinä istui ukkosilmaa ennustavan nä—
köisenä tenorin heikompi astia järkähtämättä.”
Näin alkoi tämä konserttimatka vakavissa merkeissä. Kuorolaisten kesken levisi pian tieto, että
I tenori oli järjestänyt asiat etukäteen siten, että
häntä piti Pomarkussa olla vastassa eräs sievä
tyttölapsi. Oli sovittu, että hän tulee määrätyssä
paikassa ennen kirkonkylää vastaan ja hänet otetaan autoon tenorimme viereen. Nyt kävikin niin,

MISTÄ SEN TIETÄÄ . . .

1. Jos voipaketissa on norsun jalanjälki.
2. Kolme eteen ja kolme taakse.

Mikä ero on Itäpuistokadulla ja laulaja X :llä?
Itäpuistokatu kulkee tietyn ravintolan ohitse,
mutta laulaja X ei kulje koskaan.

Kuo-

valmiina lähtöön, annetaan hänelle merkki torven

töräyksellä, jolloin hän äkkiä sänttää autoon. Viattoman näköisenä Kalle-poika seisoskelee avonaisen
ikkunan ääressä ja toisella korvalla kuuntelee hiljaista nuhdesaarnaa, toisella vaanien auton torven

ääntä. Kun hetki sitten lyö hän äkkiä hyppää alas
akkunasta, mutta kuinkas käykään, Kalle nyrjäyttää nilkkansa niin pahoin ettei kykene liikkumaan
mihinkään. Auto töräyttelee aikansa ja kun Kallea
ei näy, niin se lähtee matkaan neitonen keulassa.
Vasta pitkän aikaa myöhemmin Kiilholman isäntä
ajaa autollaan pihaan ja tuo tullessaan Kallen vaimoineen. Siinä sitten katsovat toisiaan molemmat
naiset ja Kalle. Kävi sitten vielä niin, että neitonen ja Kallen mamma jouduttiin majoittamaan samaan huoneeseen. Sinä yönä ei kukaan kuorolaisista nukkunut. Kalamiehet olivat järvellä ja toiset lauloivat. Mahtoivatko nukkua nuo kaksi naisihmistäkään, tätä arvailee pakinoitsijamme. Aamulla lähdettiin kello 7 aikaan paluumatkalle, kun isä
Nordlundin piti ehtiä Poriin ampuma/kilpailuihin.
Kuorolaisten vastaväitteistä huolimatta Kalle jätti
molemmat naiset nukkumaan ja niin nostettiin
Kalle miesvoimin autoon ja lähdettiin Poriin. Siellä
Kalle taas samalla tavoin kannettiin kotiinsa, jonne

hän sekavin tuntein jäi odottamaan maistraattinsa
paluuta. Minkälainen oli neitosen mieli kaiken tämän jälkeen sitä ei tarina kerro.
AVI-I

Vanha ja nuori varis mielivät mansikkamaalle,
jossa oli miehen vaatteista kyhätty pelätin. Nuori
varis olisi halunnut heti rynnätä herkuttelemaan,
mutta vanha varis esteli. Odotetaan nyt edes puoli
tuntia, ei sitä tiedä vaikka se olisikin mies. Kului
puolituntinen; mutta vanha varis ei vieläkään an-

tanut nuoremmalle lupaa lähteä mansikkamaalle,
vaan päätti vielä tarkkailla tilannetta. ”Miksi odotamme, eihän tuo pelätin ole liikahtanuthaan”, kysyi nuori varis. -— Ei se voi olla ihminen.
—— Ei sitä tiedä. Olen nähnyt kunnan rakennustyömaalla miehen seisovan liikahtamatta kokonai—
sen tunninkin, vastasi siihen vanha viisas.
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II BASSO:
Eräänä maaliskuun "lauantaki-iltana” vietti
II basso jälleen kevätpäivän t a s a 11 s j 11 h 1 a a.
Antoisaa ja ratkiriemukasta. Kun takana oli tiivis
harjoituskausi

niin

olihan

selvää,

että

INTER-

DUM DURIS INTERPONE GAUDIA CURIS kuten
Altti olisi sen kauniilla latinankielellä sanonut.
Vaikkakin Remprantti oli kuukausia kestäneellä
uupumattomalla työllään luonut juhlan ulkonaiset
puitteet aivan vesitiiviiksi, on juhlan järjestelytoimikunnalla vielä tässäkin yhteydessä ilo ja velvollisuus osoittaa kiitoksen sana kaikille niille yksi-

Kaksi marestro'a

tyisille ja yhteisöille, toiminimille ja liikelaitoksille,

jotka edesauttoivat juhlan onnistumisessa — varsinkin sen loppuvaiheessa, jolloin yleensä ns. huollolliset vaikeudet ovat suurimmat.
Ohjelma juhlassa oli arvokas. Moniäänisen mies-

TOTTUMUS
Lehikoisen poika oli sotaväessä ihan samanlai-

kuorolaulun, juhlavien ja aiheiltaan erittäin vaih-

nen kuin muutkin makkarit. Veti luunsa kasaan
silloin kun taisetkin vetivät luunsa kasaan. Meni
maahan silloin kun taisetkin menivät maahan. Ja
karjaisi, että ”kyllä herra vääpeli”, silloin kun toi-

televien puheitten ohella painui kuulijoitten mieleen
lähtemättömästi Penan vetopasuunasoolot, jotka
tehokkuudessaan saivat ytimen hyytymään. Tiivis
'ja uupumaton harjoitus on tehnyt Penasta taiteilijan, jolla tulevaisuudessa varmasti on kysyntää
myös muiden stemmojen vastaavissa tilaisuuksissa
ja joka aikoja sitten on sivuuttanut Saksanmatkaaikaisen tasonsa.

setkin karjaisi'uat, että ”kyllä herra vääpeli”.
Matta eräs pikkainen erikoispiirre hänessä oli
(komppanian päällikkö sen huomasi): aina kun
hän oli laukaissut kiväärinsä pyyhki hän nenäliinallaan liipasimen kirkkaaksi.
Sormenjäljet, nääs!
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Erasmus Rotterdamilaisen
Pöytäohjeita :

Viinaa juodaan ainoastaan kalan kanssa.

Joka ei kalaa syö, skoolatkoon pöytätoverinsa kalan kanssa.

Kalaksi lasketaan kaikki ruoka paitsi
ei olutjuusto.

Jos kuitenkin kaikki syövät olutjuustoa,
laskettakoon sekin kalaksi.

PULUJEN KESKEN

Pasunisti-Pena pasunoimassa
Myös kutsuvierasjoukko oli edustava, vankka ja
kestävä. Taiteellisen johdon, isännistön ja eri

stemmoista saadun edustuksen ohella kunnioitti
juhlaa myös yksi ulkomainen edustaja nimittäin
kuoronjohtaja, orkesterinjohtaja, oopperanjohtaja
etc. Eino Haipus Vaasasta (lähempi arviointi hänen todellisista ansioistaan on esitetty Satakunnan .
Kansan 18. 3. numerossa).

Kaksi rakastunutta pulua oli päättänyt tapaami—
sesta Vanhan kirkon puistossa ja toinen tulikin minuutilleen sovittuun aikaan, mutta toinen myöhästyi puolisen tuntia, ja silloin kysyi tuo täsmällinen

pulu, miksi toinen oli myöhästynyt, sillä eihän voinut kestää puolta tuntia lentää Runebergin patsaan päälaelta Vanhan kirkon puistoon ja siihen
vastasi myöhästynyt pulu, että ilma oli niin kaunis
ja auringonpaiste niin ihana, ettei se ollutkaan
lentänyt vaan tehnyt jotakin vallan muuta.
Tepastellut jalkaisin.

Tietoisuus II basson

juhlasta leviää hänen kauttaan myös kauas kaupunkimme rajojen ulkopuolelle.
Vaikka emännille yön hiljaisena hetkenä laulettiinkin, niin vielä tässäkin sydämellinen kiitos
maukkaista makkaroista.
”Kun painuvi pää muun kansan ja maan” —
niin me II-bassolaiset uskomme yhä ns. stemmakulttuuriin. Tämä vain rohkaisuna toisille yrittäjille ja vasta-alkajille.

ELÄMÄNTUSKAA
Hän oli juuri saanut verolippunsa ja potkut työpaikastaan. Hänen vaimonsa oli karannut hänen
parhaan ystävänsä kanssa ja hän oli menettänyt

veikkauksessa kuukausipalkkansa. Ja nyt hän ei
halunnut enää elää edes päivääkään, ei halunnut,
ja siitä syystä hän meni apteekkiin ja kertoi, miten kertakaikkisesti piruuntunut hän oli koko elämään, hän ei kestäisi enää hetkeäkään, hän halusi
suuren pullon arsenikkia. Ja apteekkari kysyi:

—- Mansikka- vai vaniljasekoitusta?

Helsingin yliopiston edesmenneestä kemian professori

Lydenista

kerrottakoon

seuraava tosita-

rina. Hän selitti ylioppilaille kemianluennolla esterien muodostumista ja teki ensin selkoa siitä,
mitä ymmärretään sellaisilla kemiallisilla yhdisteillä, joita kutsutaan estereiksi. Hän kirjoitti taululle sanallisen reaktioyhtälön

happo + alkoholi -—> esteri + vesi
Siis hapon ja alkoholin reagoidessa keskenään
syntyy estereitä. Huomatkaa, että esterin syntyessä tarvitaan aina alkoholia. Sitten hän kään-

tyi kuulijakuntaansa päin ja sanoi: ”Jos teidän

Kätkijä-Kimi esitti
taikatemppuja

joukossanne on joku Esteri-niminen henkilö, niin
en tahdo kuitenkaan väittää, että hänen syntymiseensä olisi alkoholilla osuutta.”
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Todella miellyttävää

SlMCA-autoilua
Valitkaa mieleisenne auto:

SIMCA1000E

SCANIA-VABIS

SIMCA 1300

Voimaa ja kestävyyttä kaikkiin ajoihin

SIMCA 1500

SARJA 56 .................... 145 hv.
,,

76

,,

76

................... 195 ,,

super

............ 225 ,,

AUTOILUTERVEISIN

STEENIN AUTO- .lA URHEILULIIKE OY
Automyynti:

Korjaamo:

Iso linnankatu 15

Hiekkakatu' 48

15 725

18

17 225

17 225

Puh. 11651 Pori Gallen—Kallelank. 20

,,

10 52.1

Rauma

Hallikatu

6

EI?

KONEPAJA
PENTTI RAUHALAMMI

— kaasuöliyä

" Pori - Vaihde 16 261

—— bensiineiä
— poi'iioövvijyiä

—- Energo'lf voiiejluaineita

"

Erikoisalana

. oviiai—Heet
. konepajaiöitä

BP-PETKD OY

. galvanoteknillinen laitos

Porin piirikonttori

P.-ka.uppatori 1 - Puh. 13 219, 15 2193

laulaja
lasi/cas
HÄNELLÄ ON VAPPUNA
simalasii
sekä
silmälasit
Tervetuloa. valitsemaan kauniit

KEVÄTSÄVELIEN SOIDESSA
LYÖ JALKA TAHTIA LATTIAAN
JA JALASSA ON KEVÄINEN
KENKÄUUTUUS — —

FRIITALAN 'MYYMÄLÄSTÄ
70 vuotta. nahka.ja. kenkäkauppa

P0RI
HALLITALO

KANGAS-PALVELU OY

KEVÄTKEHYKSET!

HOP:n talo
Liikekulman talo

PORI

19

Vaihtelu virkistää

Ota' vaan - Ota, vaan - Otavaan

STAR-COLOMBIA
-sekoitus
(2:85 :-— paketti)

virkistää aina

KAUPPAHUONE

Puh. saria 16154
PAAI-ITIMO

KAIKKIA KANGASALAN
TA'RVlKKEITA

PAIVAN
PARHAAT
ASKELEET
VIEVAT K'KAUPPAAN
20

%%
Liike Antin- ia Valtakadun kulmassa

Puh. 12 719

Porin Auto— ja Konehalli Oy
Satakunnank. 28 - Puh. 15 036, 15 037, 15 039

DODGE
SISU

Työajan jälkeen 15 038

LEYLAND

ROVER

Wartburg autojen
huoltokoriaamo

Satak. piirissa

STEYER

Varaosia, ja; tarvikkeita edullisesti.
Työt ammattitaidolla ja. aj'anmukaisilla välineillä.

WARTBURG

Dieselkorjaamo

DATSUN

-

LÄNNEN MUOVI
Vähä linnankatu 16

Puh. 15 961

SATALEIPÄ OY
EI

SATAKUNNAN PUKIMO

Leipomo- ja kondiiitoriliike

Itäpuisto 12, puh. 12 497
Gallen-Kallelank. 6, puh. 11.4 816

Puh. 16502,17151,16237

Hyviä kevätasuja miehille

-

AUTO JOKA SOPII
TEIDÄNKIN
TALOUTEENNE

o5PEL
KADETT '
ENTISTÄKIN PAREMPI
ENTISTÄKIN HUOKEAMPI

Monia. huomionarvoisia, etuja:

OPEL KADETT — 46 hv, huippunopeus 120 km/t — on suunniteltu

luotettavaksi

käyttöautoksi

kestä-

mään vuosikausien kovaakin kulu-

tusta. Tervetuloa koeajamaan

DALUNQ?
PORI

Kori vahvaa peltiä (0,9 mm), tukeva. palkkirunko, suuret 15”:n pyörät, 4 ovea, 19 smzn
maavara. ja täydelliset ajomukavuutta lisää.-4
vät varusteet. Moottori 1.000 sm3, 50 hv, huippunopeus 125 km/t, täydellinen takuu 12 kk.
Wartburg de Luxe .......... 5425:—
Limousine ....... 5.165:—
Farmari ......... 5.788:—
B-1000 umpipak.auto ....... 6.600:—
varusteineen Helsingissä

& Parin
AUTGTARVIKL' "
Pohjoispuisto 2 - Puh. 15 600, 15 601

21

;

,

maan suurin liha-alan keskusliike
kulkee

Kuljetusliike
A L A M Ä K l OY

kehityksen kärjessä
liha-alalla

Valtakatu 30 - Puh. sarja 11 521

&W

T U0

Voimalekiiä liha-alalla

. .

V | €

] &

PORIN YMPÄRISTÖN
OSUUSMEIJERI
Salak. Maalausliike Oy

Puh. vaihde 11 640

(&
J. W. SUOMISEN
NAHKATEHDAS
NAKKILA

PIKATYÖ oY

Antinkatu 18 A 15 - Puh. 14 209

I

/

'

Fuh.13011 ja 14 422
22

v:suonirouncs

ASAVlSlO
— huippuluokan televisio!
Luottaka'a

*

Pori

omiin

silmiinne ja, korviinne

— valintanne on itsestään selvä:

ASAVISI0

on

teidän

televisionne

PORIN RADIO OY
Gallen-Kallelank. 3 Rojohoppe

Yrjönkatu 2 - Puh. 1155]

Hauskaa Vappua

Puh. 12 023 - 14 818

KALALIIKE

Veljekset Mäkinen
Om. Pentti Mäkinen

KAUPPATORI ja) KAUPPAHALLI
Puh. 12 149, 12 605

kaikille laulajille ja heidän ystävilleen

Konttori ja; varasto Säveltäjänkatu 16

Pappalta parhaat
öljyt

Satakunnan
Metsänhoitolautakunta

L. Ll'NDROOS Ky
Pori - Puh. 13 727

Pori - Maakuntalinna

Puh. 16 1.16

23

MATKALOMPAKON
KANSSA
LOMAMATKAN N E
ONN!STUU

Yhdyspankki toimittaa Teille köteiset
valuutat ia matkashekit tyylikkäässä
matkalompakossa. Yhdyspankin matkOOpOS ia valuutta-avain neuvovat
Teitö monissa tilanteissa matkanne
varrella.
Turvatkaa arvo-omaisuutenne

matkan aiaksi huokealla. Tuo-

kaa arvopaperit Yhdyspankin
söilytyslokeroon ia arvoesineet esim. matkalaukkuun pakattuina Yhdyspankin holviin.
Mukavaa matkaa!

YH DY'S PAN KKl

mennessäsi SARKKAAN
seurustelemaan !

Äläkä sivuuta Sarkkaa
aikoessasi
"MIKKOON" mietiskelemään!

*Q:=

Poikkea Baarimikossa

-.—o

lomamatkan lähtöpiste

ks t
lYt
v i hiHi—

sH'ä
voima—

lämpöpnri

BAARIMIKKOMikonk.1
Baariravintola

S A R 'K K A Uusikoivistont. 40

24

0. W. HACKLIN & CO OY
MÄNTYLUOTO

Porin

Kauppaterin

Tulitikkutehdas

Apteekki

Suositellaan

Paperikauppa-alan
ia lelujen erikoisiukkuliike

Kirjapaino ja -siiomo
Syttyy kuin
lempi Vappuna

— se on Karhu-tikku

..—..
Pori - Helsinki - Tampere

25

Jos silmänne harillaval
vappuaamuna, sille en voi mitään!

TERVETULOA
Muissa näkövioissa käänlykää

Malkuslamaan MUKAVASTI
NOPEASTI ia
HUOKEALLA

luottamuksella puoleeni

äšTläKlš NORDlING
Antinkatu 19' - Puh. 17 212

Liikenneverkostomme käsiltää. lukuisia, pikavakiovuoroja Satakunmssa, ja Satakunnasta. Varsinais-Suomeen, Uudellemaalle, Hämeeseen jla. Etelä-Pohjanmaalle. "

ja

SATAKU'NNAN LIIKENNE OY

munkaan 11 Pori - Puh.—”vaihde 1845'1

TEHOKAS
RUOSTESUOJAUS
MONTPUOLINEN
4
VARUSTUS

5-03?c— PORIN LlNJA-AUTO ov
Presidentinpuislzokatu 1 - Puh. 18 021
. Linja—autoja tilausajoihin

EIN'O LAHDEN AUTOKORJAAMO
Varvinkatu 19 - Puh. 12 112

Volvo Amazon on tukeva ja
turvallinen, tehokkaasti ruos- ,
tesuoiattu la kestävästi la—
kattu. Taloudellinen B 18;noottori. täydellinen varusus.
Tervetuloa koeajamaan Volvoa — silloin tiedätte, mitä
tarkoitetaan ajamisen nautinnolla.

m...;
KULJETUSLNKE KUUSIMÄKI
Vähä. linnankatu 29

Puh. 16 595, 13 463

.
Kaikkia. kuljetuksia; avo- ja. umpiautoilla

26

MW

AUTOLIIKE JA KORJAAMO
Teljänka'tu 10 - Vaihde 18 011

UUDET

KENGÄT
UUSI

-—
VAUHTI

Langén ia Lousti oy
Tä " u ..

AU RA-vakuu'l'usklria

aan

on

Teille *

arvo-paperi. ionka +akeena on laa-

h yVl "

ian ia vakavaraisen vakuul'usyh-

h u 0 m e " " 3

Hän perusi'eellinen asiani'unl'emus.

.

'

Yhä useamma'l' ani'avai' l'älle var-

h YVI "

muudelle arvoa. sillä Aura-vakuu-

+eHuien lukumäärä on io yli'H'äny'l'

puolen milioonan raian. Turva+kaa
Tekin io i'änään huolefon huomis-

päivä

" il::::::: l

AURA-YHTIÖT

Aura-arvopapereilla.

niin

km .— kka

, vakuu'rUs oh fakUu Ila-pauksiles'sä.

HENKI — ELÄKE — TAPATURMA — AUTO — LIIKENNE — PALO —- METSÄ YM. VAKUUTUKSIA

M. M U R R E
SATAKUNNAN iKUMlKORJAAMO

.

Iso liin—no'niko'ru 32

|

KENKÄ-JA NAHKA-

wm

!

Suositellaan

€.?
KUORMA-A'UTOJEEN TILAUSEK'ESKUS
Puh. 15 800

MICHELIN
luialan Kumikoriaamo liedollaa:

MICHELIN

— Nyi' on aika. iqlloin 'I'alvirenkaa'l' vaihde-I'aan

kesärenkaisiin.
— Varas-I'ossamme on kaikkia MICHELIN rengas'
kokoia
— Vaihiakaa ny'l' MICHELIN iousi'avuu'H-a aui'oihinne
— Tasapaino'I'ukse'l' huolella nykyaikaisin laiHein.

— Koriaamomme on ny'l' uusiHu ia aianmukainen.

— Koriaamomme pihassa on hyvä paikoi'l'usi'ilai'
au-I'oille.
— Koriaamomme moHona on:
"NOPEASTI JA HUOLELLA"
— TERVETULOA rengaskoriaamoomme. annamme
auliis'l'i asianiun'revia neuvoia Teidän rengas-

pulmiinne.

LU./Agt.nN
[(UN/karJnnMa
Maan'l'iekai'u 8. puh. ” 349 ia II 006

ME'I'ZELER

'

KÄNSALLIB-DSÄKE-PMKKI
Maan suurin talletuslaitos

NOKIA

ÖQK
'

OUTOKUMPU
OY

Al'—Toe, H&M/$&,

a'

;

w

SOK jäsenosuuskauppoineen on vuosisadan
alusta lähtien ollut rakentamassa yhteiskuntaamme
kehittämällä vapaaseen kilpailuun perustuvaa
liike- ja tuotantotoimintaa sekä harjoittamalla
taloudellista valistustyötä. Se on osoittautunut
eri kansalaispiirien luottamuksen arvoiseksi.

SOK-lainen osuuskauppaliike toimii yhä
kasvavin voimin talouselämämme rakentamistyössä.
Osuuskauppojen puolimiljoonainen jäsenkunta
on nopeasti uudistunut. Kymmenen viimeksi
kuluneen vuoden aikana järjestöön on liittynyt yli
200 000 uutta jäsentä. Tämä osoittaa, että myös
uusi sukupolvi on omaksunut SOK:n toiminta-

periaatteet työssä kotiemme hyväksi.

SOK We éW
Satakunnan Kiriateollisuus Oy:n kirjapaino, Pori, 1964

