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Perieevan pirteä aaria parhaita

virvoitusjuomia. Valmistettu raik—
kaasta lähdevedestä ja valikoiduista eitrua—hedelmietä. Sekeriila makeutettu Iuennentuote.

pisara _ ip porinaa
plrlstää

Porilainen en kansainvälisissä iaatukilpailuieea
useimmin palkittu
euemalainen
olut

SATAKUNNAN KANSA
- 'sunnituin sanomalehti Satakunnassa -

Voimakkaan ja vauraan Satakunnan
valtalehtenä — Satakunnan Kansa ker—

too joka päivä tuoreixmnat uutiset
masta. maakunnanta sekä koko maaiiman tapahtumista — uskolliselle lukija—
kunnalleen.

HILLMAN Hunter .
hintaluokkansa ylimys Mark "

OHJEHINTA 15.980,——
-

Hienostunut —— nupea - ylellinen -—.:':
loistava ilmas5 hengen - 4—ovinen
tointi —- 80 hv. -— yli 140 mm

9—10 moo km.

*

Maahantuoia: WlHUHl—YHTYMÄ OY
AUTOLA
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Kevät ei ole sanana pitkä, mutta kuitenkin se si—
sältää niin sanomattoman paljon. Kevät on luonnossa suurten tapahtumien aikaa ——- valo voittaa pimeyden, lämpö kylmyyden ja näennäisesti kuollut
luonto herää uuteen elämään. Nämä kevään suuret
värikkäät tapahtumat ovat aikain kulu—essa innos—
taneet tait-eilij-oita, runoilijoita, kirjailijoita ja sä—
vel-täjiä luomaan toinen toistaan kauniimpi-a teoksia
m»- keväästä halutaan kertoa, laulaa ja soittaa ja
vangita sen näkymiä paperille tai kankaalle. Ke-
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vään tunnelmiin kuuluu erottamattomasti myöskin

matkusta-minen. Valtaako ihmisen sitten sama ihmeellinen vietti, joka saa muuttolintu-mmekin muuttamaan eteläisiltä talvehtimisseuduiltaan tänne kau—
kaiseen pohjolaan?
Porin Mies—Laulun jäseniäkin on jo pitemmän ai—
kaa vaivannut outo kuume, matkakuumeeksi kutsut-

tu. Tätä kuumetta on kohta parin vuoden ajan yritetty lääkitä lauluharjoituiksill-a ja taloudellisilla toiminnoilla, jotka ovat mahdollistaneet toteuttaa
suunnitelman lähteä tervehtimään lauluystäviä Länsi—Safksassa. Kun keväinen kirkkaus vaihtuu kesän
odotukseen, nousee kuoromme Suomen kirkastuvas—

sa yössä Aeron sinisiipien kantamana yläilmoihin ja
matkaa kohti Saksan pimeämpää yötä. Laulajatoi—
veet täyttyvät taas kerran, pääsemme vahvistamaan
laulu— ja velj-eyssiteitä Reinin laakson laulajzavelviin.
Olemme tehneet opettajiemme johdolla sitkeää työtä, jotta suomalainen mieslaulu kaikuisi mahdolli—
simman puhtaana ja valloittavana Saksan konserttisaleissa. Näin lähdön edellä kääntyy katseemme

myös ku-oromme ystäviin ja tukijoihin, jotka ansaitsevat jälleen kerran nöyrät kiitoksemme saamas—
tamme tuesta jaa ystävyydestä. Porin Mies—Laulu toi-—
vetta-a ystävilleen ja tukijoilleen hyvää kevättä ja
virkistävää kesää.

Kun päätä kivistää,

niin pilleri piristää

Anna ASEMA-APTEEKIN auttaa
Pori — Puh. 15664
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Porin Mies-Laululla on jo yli vuoden ajan ollut
päämääränään konserttimatka Länsi—Saksaan. Van—
hat, hyvät suhteet velvoittavat meitä vastavierai—
lulle jo toista kertaa. Tälläkin matkaila on pääkoh—
tt'eena Ruhrin alue. Siellä meitä odottavat ystävälliset isäntämme ja jälleennäkemisen ilo on varmasti
aito ja molemminpuolinen.
Matkamme alkaa 8. 6., jolloin jätämme vähäksi
aikaa hyvästit kotikaupungillemme Porille ja suun—
taamme Helsinkiin, Seutulan lentokentälle. Sydän—
yön hetkinä kohottavat sini—valkeat siivet laulajajoukon korkeuksiin. Ensimmäinen kosketus Saksan
maaperään tapahtuu Bremenin lentokentällä, josta
välittömästi jatkamme matkaamme suomalaisilla
linja-autoilla kohti Hagenia.
Hagenissa tapahtuukin sitten 9. 6. ill-alla konsert-—
timatk'amme varsinainen avaus. Sen jälkeen tapah—
tumat alkavat vieriä, entisen kokemuksemme mu-

kaan, katkeamattomana ketjuna. Ohjelma tulee ole——
maan tiivis ja tietysti myöskin rasittava, mutta toi-—
saalta paljon antava. Hagenista käsin meidät ohja—
taan Battenberg—nimiseen kaupunkiin, jossa esiin.nymme 10. 6. Sieltä matkamme jatkuu 11. 6. Gelsenkircheniin, jossa konsertti on seuraavana iltana.
Todennäköinen matkamme keskipiste on Velbert.
Siellä meidät vastaanottaa suuri Suomen ystävä ja
matkamme saksalainen pääorganisaattori, johtaja
Reinhard Ross apulaisineen. Johtaja Ross lienee varannut konserttisalin meitä varten jo 13. 6. sillä
seuraavaksi päiväksi on saksalais-suo-mallainen yh—
distys ”tilannu-t” kuoromme Esseniin, jossa pidäm2

me ulkoilma-konsertin Gruga—puistossa. Tilaisuutta
juhlistaa erikoisesti Essenin kaupungin ylipormesta—
rin virallinen tervehdys Porille ja sen edustajille.
Samana päivänä eli 14. 6. me kuitenkin palaamme
takaisin Velbertiin, sillä isäntämme ovat luvanneet
järjestää kunniaksemme railaškikaan fkaronkan. Mikäli entiset merkit pitävät paikkansa, niin illasta
tulee muodostumaan paitsi r.ati riemukas, niin
myöskin erittäin sydämellinen jaa mieliinpainuva vel—
jesilta.
Jossakin sopivassa välissä me käymme Velber—
tissä vielä laskemassa kukkalaitteemme kaatuneiden muistomerikilfle. Muu ns. vapaa—ajan ohjelma on
meille vielä suuri kysymysmerkki, mutta tuntien
saksalaisten perusteellisnuden, ei hengähdystaukoja
liiemmälti tule olemaan.
Tätä kirjoitettaessa emme viellä varmasti tiedä,
mikä onse paikkakunta, jossa 15. 6. sovittu konsert——
timatka—mme viimeinen virallinen esiintymisemme
tapahtuu. Tämäkin asia ratkennee aivan lähiaikana.
Kotimatkalle me lähdemme 1'6. 6., jolloin alkaa
matka kohti Hampuria. Siellä me yövymme ja seuraavana päivänä, eli maanantaina 17. 6., tuhlaamme
loput rahamm—e Hampurin tavarataloihin.
Vielä viimeinen matkaosuu—s Saksan kamaralla,
ajo Bremeniin ja matkamme kohti Suomea on edessä. Kun ”yön viileät varjo-t jo väistyvät pois” laskeutuu taatusti väsynyt, mutta tuhat kokemusta

rikkaampi Pori-n Mies—Laulun ilaulajajoukko kotimaansa turvalliselle tantereelle.
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osanottajat

Huovari, Pauli
Johansson, Erik

Jokela, Lauri

Järvinen, Ossi
Kouhi, Kalle

Laikio, Kalle

Tuormaa, Tauno

Viita, Jussi
Viro, Tuomo (solisti)

Hak‘kiluoto, Erkki (I johtaja)
Harm-alainen, Jorma
Jokinen, Martti

Jyrämä, Yrjö

Kaanto, Maun-o (solisti)
Kettin-en, Paavo

Mäki—nen, Aarne
Niskanen, Alpo

II Basso

.

Lamapivuo, Sant-eri
Nordling, Seppo
Pohjola, Teuvo
Saat-nova, Ernst
Tommila, Tauno

II Tenori
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Antinluoma, Pentti
Honkasalo, Armas
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I Tonori

Aaltola, Olavi
Hannula, Kimmo

Hannula, Taimo
Jaatinen, Raililko

Jalkanen, Olavi
Kaanto, Kari
Kulonen, Alpo
Nieminen, Kalevi
Penttilä, Eino
Rinne, Jorma

Runsain-o, Olli
Räty, Juikka
Salokangas, Tauno

Waegelein, Vesa
Valli, Keijo
16. Yrjänä, Erklki
Lakkonen, Reino (lehdistö)

Oinonen, Reino

Salokangas, Heikki
Toivonen, Lasse
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I Basso

Alava, Mahti
Alppi, Kauko
Hannula, Ilkka

Itäikylä, Joli (II johtaja)
Karsi, Frans
Lastu, Runo

Lehtonen, Jukka
Nikki, Hannu Fr.
Ojala, Väinö
Pi-epponen, Arvo
Pohjola, Pekka (solisti)
Rantasila, Matti

Teponoja, Jukka
Vainio, Pekka

Saksanmatkasta neuvotellaan.

Tuttuja ja

tapahtunutta

Kevätaamun valoisuus tekee joskus omat keppo—

sensa. Nukkuva herää kovin aikaisin eikä enää- saa
unesta kiinni. Tuommoisena hetkenä palaa mieli
helposti menneitten tapahtumien muistoihin. Olisi'kohan niissä jotain kertomisen arvoista ?
Opiskeluaikana. oli meillä Rauma-lla parin vuoden
ajan koossa pianotrio, siis viulun, sellon ja pianon
muodostama soitinyhtye. Tämä trio soitteli vähän
väliä kaupungilla erilaisissa juhlatilaisuuksissa pien—tä maksua vastaan. Jälleen kerran meitä oli pyydetty Raumanlinnaan suorittamaan ohjelmaa var—
sin arvokkaaseen juhlaan. Päätimme soittaa Griegin
”As-en kuolema”—nimisen sävellyksen. Nuottimme
olivat ruotsalaisen kustantamon painattamia, joten
niistä voi lukea: ”Ase-s tod”. Violistimme kuulutti
aina, mitä kulloinkin soitimme. Niin silloinkin. Hän
päätti olla fiksu ja sanoa asiansa sentään suomek—
si. Näin ollen sai arvovaltainen yleisö kuulla: ”Soi——
tamme Griegin sävellyksen Aasin kuolema.” On—
neksi soitin triossa pianoa.
Samoihin aikoihin ja samassa kaupungissa ky—
syi musiikinopettajamme, kuorosäveltäjänäkin tun—net-tu lehtori Arvo Räikkönen kerran tunnilla jotain
opetukseensa liittyvää asiaa. Satuin sillä kertaa vastaajaksi. ”Aivan niin”, sanoi lehtori ja jatkoi puhe-t—
taan samasta aiheesta. äkkiä hän havahtui: ”Niin,
mitäs minä teiltä kysyinkään ?” Jouduin vastaa—

maan: ”Sitä minäkään en todella muista.” Kai asias—sa jotain hassua oli, koska luokkaa nauratti aika
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tavalla. Itse nauroi samainen lehtorimme kerran
makeasti harjoitellessamme hänen mieskuorolle säveltämäänsä pientä laulua ”Marjapuu”. Laulun en—
simmäisen säkeen teksti kuuluu: ”Marja-puu se kaatui multa.” Tunnin lopulla lehtori kysyi meiltä, mitä
laulaisimme vielä. Joku ehdotti: Lauletaan se Mar-

japuuseelaulu vielä kerran!”
Lukijat ovat varmaan kuulleet ainakin puhuttavan Kl-emetti-opistosta, joka toimii lähinnä kesäkursseina Oriveden opistolla. On todettava, että
opiston opettajana toimii jatkuvasti erittäin tunnet—
tuja, esim. Sibelius-Akatemian opettajia. Minulla on
ollut ilo olla useana kesänä mukana näillä musiikkikursseilla, pari vuotta myös tunnetussa, Harald An—
dersén'in johtamassa kamari—kuorossa. Päivän rankkojen harjoitusten jälkeen maestro Andersén usein
lähti kuorolaistensa kanssa iltakävelylle läheiselle
vanhalle kylätielle. ”Kyllä tämäkin tie sentään on
mutkainen”, totesi muuan laulajista tällaisella käve—
lyllä. ”Niin”, vastasi Andersén totisen herrasmiehen
ilmeen värähtämättä, ”kyllä minäkin nuorempana
pidin paljon enemmän kurveista.”
Klemetti—opiston toimiessa ensimmäistä kesää
harjoiteltiin ns. suurempana teoksena Eino Linnan
vaikuttavaa kantaattia ”Maria” (V. A. Koskennie—

mi) edesmenneen prof. Väinö Pesolan johdolla. Prof.
Pesola oli jo tällöin aika iäkäs herra, joka seikka
jonkin verran vaikutti hänen työtar—moonsa. Ihanassa kokdassa ”laps” synnin ja maan. olet puoleks'
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vain ja paratiisin puolittain", tarttui professori .jaka. päivä harjoituksessa sanaan ”synnin". Se ei hänen mielestään mennyt kunnolla ja sitä harjoiteltiin
lausumalla kuonom kyMeni'ä kertoja. llmeisesti
korkeasta iästä'kin johtuen ei prof. Pesola-lla ollut
montakaan hammasta jäljellä, joten hänen laulaessaan malliksi "synnin" se kuulosti: "Fynnin, £anin, fynnin, fynnin . . . "Tätä ailaulua ﬁadattain
aina odottaa harjoituksen tietyssä vaiheessa -— toki

kaikella kunnioituksella.
Heikko kielitaito taasen teki useasti keppoaia italialaiselle laulajatar Maria Jolanäa di Petrisiflle. Hänen pitäessään ka-marikutorolaisil-le aamuis'ta äänen
muokkaustuntiaan saattoi äkkiä kuulua ystävällinen

käsky kuin tukkilaiskisoissa kauippai-levalle tarkoitettunal: "Älä sinä hukka sinu tuki kanssa.!" Kuitenkin opettaja tässä tarkoitti, ettei saa kadottaa
palleatukea laula-lla.

on selvää, että Heiklki Klemetin nimeä kantavassagopistossa tämä nimi aika usein tulee esiinvedetyk'Ei. Seuraavassa kerrottu tapahtui myös opiston toiminnan alkuaikoihin Liturgisena laulajana tunnettu, vuosia sitten manalle mennyt rovasti Väinö J.
Forsman saapui |kerran opistolle kertomaan hyvästä
ystävästään Heikki Klemetistä. Klemetti tokaisi hänelle muun muassa kerran: "Mikähän piru siinä-.
mahtaa olla, kun minä menestyn paremmin tuossa.
hengellisessä (sävellystyössä) !" Rovasti Forsman

Sulo. '.S'aarits on monille tämän lukijoille tutin
nimi useista esiintymisistä-äitikin täällä. Itselläni oli
ilo jonkin aikaa. käydä hänen tunneillaan hieman
laulumusiikin tuntemusta kartuttamassa. Yritin laulaa melko tunnettua yksinlaulua, jossa melodian

korkeimmassa kohdassa on teksti: "Ich liebe, dich,
ioh liebe dich!" Äkkiä Saarits keskeytti säestyksen—

sä ja laulun sanoen: ”Kuumana, tässä onkin oikein
poikamiehen laulu!"

Vielä hetkeksi kotoisemmille tanterille. HML. pa—
lasi useampia vuosia sitten konserttiinatkalta Sata-..
linnasta. Useat, nimiä mainitsematta, poikkesivat
Poriin päästyään vielä baariin. Istuttiin ryhmänä
iloisesti tarinoiden. Hieman kauempana olevasta
pöydästä alkoi hitaanlaisesti nousta mies, jonka joku tunsi ”Tappisilmä Dnniseksi", tuijottaen kuin

pelonsekaisella k—uaulioituksella maestro Järvistä
Mies astui muutaman askeleen kohti Maestroa. Sitten rohkeus petti, ja hän kääntyi sanomaan kohdal-

laan oleville kuorolaisille: ”Kyl mää tiädän kuka tua.
vanhaherra o. Se o se johtajasoittaja.” Voitkos tuonkimnioittavammin tehdä!

Dnhan lapsenmielenkin ja lapsen ajatuksen musiikin esittämisestä päästävä tähän, mukaan. Aika.. musikaalinen kuusivuotias Hannele kuunteli tark-kaa—
vasti radiosta tulevaa laulumusiikkia. Laulun loputtua hän filosofoi: "äskön laulo Pritta' Koivunen.. Kuka. sit mahtaa laulaa. Matti Lehtinen varmaan.”

kertoi vastanneensa ettei hän tiedä oikein,, mutta... ei
se. kai ainakaan Se ole.-

opettaja
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on varannut

Teille pieniä
runsaudensarvi
Kaiken kaikkiaan SOK—osuus—
kaupassa on Tei’ra varten yli
satatuhatta Tuotetta. Niissä on

fu’rkif’ruien Tuotteiden etu, suurten sarioien etu ia ostaian

mukavuuksia...
-

SOK-iölries'röön kuuluvia hotel—
Ii—ravin'roloifa on kymmenissä
asutuskeskuksissa. Tulet’re nii-

hin kuin omaan ko’riinne -————
juhlapäivänä.

oman kaupan hintaetu.
H O T E L I. I

SATAKUNTA
W
W
_
Karhun Kaman].
V.

.

SOK—osuuskauppa; 'rjeslöän kuuluu yli so tavaraulna. 5000 mnmärää. 44 luulmlolaitonta. holeš—
Joli. moleftefa. !eirinläalueiu. yll 100 ooo lanteita
]: annan kilkku yii pual! mllloonn fäaentä. loi—
dun klikki tämä on.

A M E R !

c A N

B A R

KESKUSKARTANO

.

nykyaikainen,monipuolinen

OSUUSKAUPAT.
SATAKUNNASSA
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Hajatietoja Saksanmaalta

varassa riippuva juna. Rata on rakennettu v. 1900.

Pituutta radalla 'on 13 km ja matkalla on 18 asemaa.
Toivottavasti Vaunu pysyy kiskon varassa, vai.-kka
PML sen miehittää.

j

..

Diisseldorfin läheisyydessa on viime vuonna val—
mistunut miniatyyrikaupunki ”Minidomm” , johon
tutustuin viime kesänä. Minidonnn on siinä suhtees—
sa erilainen kuin vastaavanlainen alue Haagissa,
Hollannissa (Madam-dam), että siellä on pienois-mal—
leja todellisista kuuluisista rakennuksista. Siellä on
Branderburger Tor, olympiastadion, Benrathin linua ym.
Velbert, johon PMLzllä on jo vankat ystävyyssi-

Villa Hägel Essenissä.

teet, sijaitsee Rein— Ruhr— ja Wupper—jokien välissä.
Kaupunki on asukasiuvultaan Porin kokoinen ja on
Saksan lukko- ja helateollisuuden keskus. Siellä on
myöskin huomattavaa valuteollisuutta. Lukkomu-

Porin Mies-Laulun kuoromatka ensi kesänä suuntautuu pääasiassa Ruhrin alueelle. Muutamat asia—
tiedot näistä käynnin kahteen-a olevista kaupungeis—
to lienevät paikallaan.
Ruhrin alueen taloudellinen ja sivistyksellinen
keskus on Essen. Asukasmäärä noin 800.000. Tässä
kaupungissa elää Alfried Kruppin henki. Mielen—
kiintoisimpia nähtävyyksiä on Kruppin suvun rakennuttama talomonumentti Villa Hiigel. Se valmistui
1873. Villa Hiigelistä on muodostunut Ruhrin alueen
kulttuuri— ja taidekeskus, jossa vuosittain pidetään
lukuisia taidenäyttelyitä. Vuonna 1965 siellä oli
Kruppin perheen suunnattomat taulukoko—eilmat
näytteillä.
Kruppin tehtaissa, joita Ruhrin alueella oli aika—naan 220, oli työntekijöitä 160.000. Teräskuningas

seo, joka sijaitsee raatihuoneen rakennuksessa, lienee alamaan vertaansa vailla. Siellä käydessään saa
selkeän käsityksen lukkojen kehityksestä ja histo—
riasta puuiu'koista aina hien-eimpiin systeemilukkoihin. Museon vieraskirjassa komeiievat kuorolaisten
nimet muistoina edelliseltä käynniltämme. Velbert
on todella kaupunki, johon helpolla jättää sydämensä, sillä niin ystävällisiä ja vieraanvaraisia ovat sen
asukkaat.

Gelsenkirehen on myöskin Ruhrin alueeseen kuu—
luva teollisuu-skaupu—nki, jossa on yli 400.000 asu—
kasta. Kaupunki on kasvanut kiinni Esseniin. Siellä on lukuisia vuorityöopistoja ja siellä on Euroopan mantereen tärkeimpiä kivihiilikaiv-oksia. Tämä
raaka-aine on synnyttänyt sin-ne laajan rauta—, ko—
e-, teräs-, lasi- ja kemiallisen teollisuuden.
Yleensä kaikki Ruhrin alueen kaupungit ovat
eräässä suhteessa samanlaisia. Kaikkialla jyskyttä—

Alfried Krupp, joka sai 12. vuoden tuomion, pääsi va—

vät koneet, noki, sumu, tuli ja vaara ovat niiden

pauteen 1951 ja sai samalla pääosan omaisuudes—
taan takaisin. Konserni valmistaa nykyään valtavan
määrän erilaisia artikkeleja terästehtaista aina
makkaroihin saakka —-———-— aseita ei tuotanto—ohjelmaan kuulu enää lainkaan. Alfried Krupp kuoli vii—
me heinäkuussa 59 vuoden vanhana.
Villa Hiigel on todella nähtävyys, jota Essenin
kävijä ei voi sivuuttaa.
Wuppertal, joka sijaitsee Reinin sivujoen Wupperin laaksossa, on asukasluvultaan 11. 450.000. Tämän
kaupungin erikoisuus on ”Schwebe Bahn”, kiskon—

hallitsevia peruspiirteitä. Vihreät saarekkeet ovat
käyneet yhä harvinaisemmiksi.
Hampuri on muustakin kuuluisa kuin St. Paulin
kaupunginosasta. Siellä on mm. laaja huvipuisto
”Planten un Blomen”, lukuisa joukko erilaisia to—
reja, humalatori, hevostori ja ehkä kaikkein mie-

8

lenkiintoisin, kalat-ori. Kanavia on runsaasti. Ham——

puriha'n on tällä hetkelllä Länsi—Saksan suurin kaupunki, asukkaita yli 2 milj.
Hyvää matkaa kaikille.
R. J.
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Korkealaatuinen

JUHLAKAHVI

LUXUS-MOCCA
Iuotu pyorimään

”Tap-Vac pakattu 3,00

Nimi Volvia an latinaa iu Mrkuiﬂuﬂ pyﬁnim'iﬁhﬁ. Vahva
pyörii Taloudeliise'siii. Him-ien kulutukwn iu suuren kesi-iil-

vwden music—shu- war uida-lomani? vm.-mi vuodelt! yhä
nid'uilimrnpiul. Vaﬂhmesannna Valvun Uurra'm huomannu -.feh—
neenna

kunnmﬂ'u'vu-n

siiuitmdm mmm-me nn

säilyttänyt

turvana-:: iu Siksi mummu Vudvo nn Tulilla tum edulli'r'lan.
Amamn—swriun ohiamnnui' 1?.BDOi mk alkuaan.
TERVETULOA KOE-AIM!

( VI]INFO )

M...-mi E .' W

KAIIPPAI-IIIONI
lIPSANEN

PERI, YRJÖNKATU 3'

Hyvän musiikin ystäville.

PHILIPS
ÄÄNENTOISTOLAITTEET
:SOIVAT PUHTAIMMIN
Meillä" inn hyvät valikoimat

LUO TUHVALLISUUTTA

** STEREOLAITTEITA
** NAUHUREITA
* LEWSOITTIMIA
** 'MNILEWJH

Tutusiukuu Philips—äänenfqisiuan siemahu'anbšssmmmel.
Terveiulou!

—
rum, nmnuru I 1, PLIH. n an

IG.

Taloudenhoitajan

”Anna huolia hevosen, hemosell' on luu lujempi,
pää kovempi . . .” sanotaan taannoin kuoromme oh—
jelmistossa olleessa laulussa. Huoleen ei silti meillä
ole syytä, kun omistamme viihtyisän oman kodin,
jossa voimme pitää kaikki tilaisuutemme konsertte—
ja lulkuunottamatta. On varsin mieluisaa ja virkis—
tävää istahtaa tiiviin harjoituksen lomassa nautti—
maan omien naisteme keittämää ja aina yhtä hy—
välle maistuvaa kahvia. Kiitos hyvät naiset jälleen
erinomaisesta avustanne.
On ilolla ja kiitollisuudella todettava, että talom—
me on muodostunut sopivaksi ja pidetyksi perhejuh—
la- ja kokouspaikaksi, ja näin saaduista varsin kohtuullisista vuokratuloista ole-mme voineet lähes Ekokonaan peittää talomme ylläpitokustannukset. Kuo—
romme on kaikissa toiminnoissaan pyrkinyt luo—
maan katseensa kauemmaksi tulevaisuuteen. Niinpä
olemme laatineet suunnitelmia nykyaikaisemman
harjoitus-huoneiston ja sen yhteyteen sijoitettavan
pienen, intiimin ja hyvät akustisen; ominaisuudet
omaavan konserttisalin aikaansaamiseksi. Asia on
edelleen pohdinnan alla.
Kuorotoimintamme pitkäntähtäimen suunnitelma,
jota olemme jo valmistelleet lähes kuuden vuoden
ajan, on tänä kesänä toteutumassa, Länsi-Saksan
konserttimatka. On varasin tarpeellista, että Porin
Mies-Laulun tapaisella kuorolla, jonka toiminta on
tiivistä ja säännöllistä, on tarjottavana jäsenilleen
tuollainen tulevaisuuden tavoite, virkistävä, näkö—
kenttäämme avartava ja kansainvälisiä suhteitam—
me lisäävä ulkomainen konserttimatkan. Kuofomme
on tehnyt paljon työtä kesäkuussa tapahtuvan matkammo onnistumiseksi, ja nyt ovat tulokset suhteellisen valoisina näkyvissä. Kuoro voi melkoisella panoksellaan osallistua yhteisen matkakassansa suosiollisella myötävaikutuksella jokaisen aktivijäse—
nensä matkakustannuksiin. Tätä yhteistä matkakas—
saa on vuosien mittaan kartutettu lukuisista erilaisista tempauksista, esiintymisistä, konserteista ja
tämän lehden ilmoituksista saaduilla tuloilla, joista
tässä yhteydessä lämmin kiitoksemme arvoisille ilmoittajillemme.
Kuoron talous saa jatkuvaa tukea sen tuki— ja
kannatusjäseni—ltään, niiltä, jotka eivät voi olla aktiivilaulajina mukana, mutta jotka antavat suuren
arvon meidä—n tekemälle vapaaehtoiselle työlšlemme
mieskuorolaulun kehittämiseksi. Me kiitämme jäl—
leen kaikkia tutkijoitamme ja toivomme hyvän yh—
teistyön edelleen jatkuvan.

Porin
Ympäristön
Osuusmeijeri
PORI, KATARIINANK. 2

-

kiikarointia

PUH. VAIHDE " 640

Konttoriaiko 8—16 io lauantaisin 8—13

Rauta— ja levyrakenteita

sekä ovilaitteita
Hitsauksia ja
koneistuksia suoritetaan

PORIN JOUSI
Presiden'tinpuistokatu 3 Pu=h. 1311516 ia= HS 356
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PlVll, lauloi: ”Talvi kun vaippaansa

valkeaan verhonnut on tämän metsien
maan".
Leivosia ei silloin näkynyt eikä niitty
viheriöin yt.

Minkälainen on vappusää tänä vuonna?
Pomilan ennuste on seuraava:

Jos vappuna on lunta katolla,

niin sitä on myöskin vaossa.
Yleensä

meidän sääennustuksemme

ovat pitäneet paikkansa.
Joli johti varmaan totuttuun tapaansa naiskuoropäivillä

Teknillisellä opistolla.
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”Die Bremer Stadtmusikanten ”

”Die Bremer Stadtmusikanten”-patsas. Kuva ei kuitenkaan
ole Bremenistä vaan Diisselderfin lähistöllä olevasta minikaupungista.-

Tarina on seuraa-va :

Vanha aasi, jota hänen isäntänsä ei enää halunnut
ruokkia, juoksi tiehensä. Se lähti kohti Bremeniä,
missä se aikoi ansaita leipänsä kaupunginmusikant—
tina. Maantiellä se kohtasi vanhan koiran, vanhan
kissan ja vanhan kukon. Kaikki ne olivat juosseet
pois kotoaan, koska niiden isännät halusivat tappaa ne. Aasi ehdotti, että ne kaikki tulisivat hänen
kanssaan Bremeniin ja rupeaisivat kaupunginmusi—
kanteiksi. Kaikki suostuivat ehdotukseen, mutta
matka oli hyvin pitkä. Illalla ne tulivat metsään,
niissä halusivat ruveta nukkumaan. Silloin näki kuk-

AUTOLA

Ky

A. F ELIN -—

ko erään puun latvasta kaukaisen valon.

PORIN

Tilaa koko perheelle. Neliä
ovea -—--- takaovissa lapsilukot.
Paljon tilaa matkatavaroille.
Mukavan lämminiä koko autossa. Lämpösuuiiämet myös
takana, Tietyst' levyjarrut kaikissa pyörissä -— sehän on
Renaultin eriko'salaa. 50 hevosvoimaa.. Huippunopeus yli
135 km tunnissa. Bensaa kuitenkin vain 6,9 litraa sadalla.
Suljettu jäähdytysiäriestelmä
-——-——- maailmankuulu Renault-'
patentti.
Siinä Renault 8 ja Renault 10.
Ohiehinnat: 9,990:- ja 11.490:-.
Tulkaa koeaiamaan. Kokeilkaa minkälainen ”kova rauta”
on perheautona!

GALLEN—KALLELANK. 8 — PUH. 19050, 19051

Porin Mies-Laulun matkanhan piti suuntautua
myöskin Bremenhaveniin, joka on Porin kummikun—
ta. Tämä kaupunki on Bremenin ulkosatama. Siellä
sijaitsevat mm. merentutkimuslaitos ja Pohjanmeren akvaario.
Bremen on ikivanha hansakaupunki. Useimmat
Pomilan lukijat tuntenevat Grimmin veljesten kir—
joittaman eläintarinan. Tämän tarinan symboleja on
Bremenissä kaikkiaan neljä. Eräs niistä on Breme—
nin raatihuoneen edes-sä.

”Siellä täytyy olla talo”, huusi kukko. Siellä yö—
vymme, päättivät eläimet. Mutta talossa istuivat
rosvot pöydän ympärillä ruokailemassa.

Eläimet päättivät pelot-taa rosvot pakoon. Aasi
asetti etujalkansa ikkunalaudalla, koira hyppäsi aasin selkään, kissa kiipesi koiran selkään ja kukko
asettui kissan pään päälle. Sitten alkoi ”musiikki”,
aasi huusi, koira haukkui, kissa naukui ja kukko
kiekui. Sitten ne syöksyivät ikkunan läpi tupaan.
Rosvot kauhistuivat kovin ja juoksivat metsään.
Nyt eläimet söivät itsensä kylläisiksi ja menivät
nukkumaan.

Keskiyöllä käski rasvojen päällikkö erään rosvon
palata takaisin. Hänen piti tutkia talo, mutta silloin
hyppäsi kissa hänen kasvoilleen ja raapi, koira puri
hänen jalkaan—sa aasi antoi hänelle kovan potkun
takajallaan ja kukko kiekui.
Silloin juoksi rosvo kauhuissaan tiehensä, niin
nopeasti kuin pääsi ja kertoi päällikölleen: ”Talos—
sa on noita, joka raapii, ja talon ulkopuolella on
kolme hirviötä, ne purevat, lyövät ja kirkuvat”. Silloin rosvo-t eivät enää uskaltaneet palata takaisin
talo-en. Mutta neljää ”Bremenin :kaupunginmusikanttia” tal-o miellytti niin, etteivät he halunneet
lähteä sieltä minnekään. Sen pituinen se.
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PORIN

KIRKKO—APTEEKKI
Om. Kaarina Vaalanto

Opi oikea aioi'ai'io
TERVETULOA KOULUUMM'E

Yrjönkatu 5, puh. i120'f80'

Porin Keskus—Autokoulu Oy
Itsenäisyyd-enkaftu 41 Puh. 1336'17

TEKSTIILEJÄ KAIKKEEN
KÄYTTÖÖN

Kuliefuksef nopeasti ia
huolellisesti

”W

Kuljetusliike Porin Pkaieimisio

LllKE ANTlN- JA VALTAKADUN
PUH. 12719
KULMASSA

Gallen-'Kallela-nk. 9 C Puh. 171121 ja 14 7211

-

OM. KA'LEVl SALO

HUOLTOASEMA

Viisikymmentä vuotia aikaansa seuraavaa

H. SANDBERG

hauiauspalvelua

PORI, YRJÖNaKA-TU g14 -———-—-—- PUH. 13 221

Myynzti avoinna klo 6.00—24

' Law—mx

”€?! m USTähä—WS?”
Pam. :rä'pwsro 12 puu. 12707

Huolto avoinna klo 6.350—48

SAABja
SCANIA-VABIS
YRJÖNKATU *19, PUH. 14200

SÄHKÖLIEDET, JÄÄKAAPIT, RADIOT,
VALAlSIMET EDULLISESTI

autojen piirimyyiö

ARVO AALTONEN OY
Pori, iso linnan—katu 15, puh. 1'2 225, 15 725

14.

Pia-ri

PBHJDISKAWNTGRI f]

PUH- *7" H"

-

33133:“?
Fu-h. ”H 281" aaria

SAHATAVARAA

P u U. SE n: N Tuon EI'TA.
K-EE-S-KMU'KKEJK

K'ALALIIKE VE-IJEK-S-ET MHI’NEN
Om. Parmi- Mäkinen
WPATDRI JA KAUFFM-IALLI
Puh. 12149, 1126135.

SATAKUNNAN

METSÄNHOITO'LA'UTAKUNTA

Kbnttari ja varaan
Sävel't'äliänkaw 16
|"?n Mﬁnkunmlinnq —'- Puin 716315

tarinaa fääjnenk'irkastukseen hyvää lohta

maan suurin liha—alan
keskusliike kulkee

kehityksen käriessä
liha-alalla.

®

ILMARI MÄKINEN ov
Gallen—Kallelankatu 3'

. Build. .13 Ms.—13262

P UH. v A.! H DE 1 13:31

Tavaratalo N. V. NIEMI
mm AHTINIKATU 13. Puh. 125W, 135m ia 12-595.
Sunsittelae:

Nahka-, ja-lkiﬁm, t'urkis- seldﬁ
na'iäten- ja miesten asuaaaajaätoillaan, hinnat Söpivat.
Kiire-htikää astamﬂﬁnl

.METALLIVALIMO
K.. LAHTINEN
Fdla-kunnan'puistdkdfu 40'.

'Puh..- 2429.7 id 23 846

TAVARATALD N. V. NIEMI
1-5

Jo muinaiset babylonialaiset ja egybtilaiset...

Eli tarinaa oluen synnystä syvästä
Milloin ihminen alkoi juoda olutta? Tähän kysy——
mykseen eivät edes eppin-eimmat oluenjuojat ole

vielä saaneet vastausta. Sfinksi sen ehkä tietäisi,
sillä muinaiset egyptiläiset joivat ahkerasti ja ihastellen tätä juomaa. He kostuttivat ilmanalan kui-—
vaa-mia kurkkujaan kulaurttamalla päivittäin mer—
kit-täviä määriä vaaleaa tai tummaa olutta. Itse faa—
rao-kin osallistui - näihin menoihin arvdkkuuttaan
aj art-telematta.
Myöskin Babyloniassa, maailman vanhimmassa si—

vistysmaassa, valmistettiin olutta ja ihmiskunnan
vanhimmassa asiakirjassa, joka on peräisin seitsemänneltä vuosituhannelta ennen Kristuksen syntymää, kuvataan kuinka oiutta uhrattiin maanvilje—
lyksen ja hedelmällisyyden jumalalle.
Ei pidä nimittäin luulla, että egyptiläiset alitui—
sesti istuskelivat majesteettisessa asennossa, jollaisina kivenhakkaajat ovat heidät ikuistaneet, jalat
täsmällisesti rinnakkain, jäätävin katsoin, suorin
olkapäin ja kämmenet puristettuina reisien päälle.
Nämä ylpeät herrat eivät ujostelleet kohotella pika-ria mitä suurimmalla antaumuksella. Toden sa—

Hienostunut
uutuus!

Parfymoitu
toalettipaperi
NOKIAdeLUXE

noaksem-me, mikään ei voisi olla kauempana muumiomaisuudesta kuin tuon ajan juhlat. Olut ja viini
virtasi valtoimenaan, huomauttaa eräs historioitsija.
Vieraat, yhtä hyvin naiset kuin miehetkin, täytyi
taluttaa usein kotiin ylösajettujen palvelijoiden
avustuksella, jotka tukivat heidän askeliaan niin
hyvin kuin taisivat. Egyptiläiset ottivat kuoleman
todesta ja elämän iloisesti.
Mutta miten tässä kunnianarvoisessa maassa syntyi ajatus jättää ohra itämään, jotta siitä sitten
tuote valmistuisi. Omasta puolestamme olemme taipuvaisia uskomaan, että tullviva Niili omin käsin
keksi tekniikan, samalla kun se loi välttämättömät
edellytykset sivistykselle, josta taas omakin kult——
tuurimme suoraviivaisesti periytyy. Edellisestä sa—
dosta korjaamatta jäänyt vilja jäi maahan. Tulviva
vesi idätti sen ja kun vesi vetäytyi takaisin se kyp—
syi auringoupaisteessa. Tällöin syntyi siis eräänlais—
ta mallasta. Joku nokkela, juomanpanijain tella-hi—
talonpoika, poimi jyvät. Hän musersi ne ja syntyneen jauhon hän pani yhteen niistä ruukuista, joita
meillä on joskus ollut tilaisuus ihailla museoissa ja
joita siihen aikaan :savenvalajat valmistivat.
Alkeellisin, mutta kekseliäin välinein hän vinttasi
vettä kaivosta ja täytti ruukun unohtaen sen sitten
aurinkoon lähtiessään ibislintujahtiin viikonlopuksi.
Kun hän palasi, ruukun sisältö oli alkanut poreilla.
Pyhä Horus ja Osiris; sehän kuohui pahemmin kuin
Niilin vesi silloin, kun sitä piiSkattiin krokotiilien
pelottamiseksi. ”Mitä tämä hirveä tökötti on ?” kysyi hänen vaimonsa irvistellen. Ei edes Apis—härkä,
niin suuri ahmatti kuin onkin, suostu maistamaan
tätä. Ja hän tarttui ruukkuun heittääkseen sen si—
sällön pois. Pidä näppisi irti siitä, oi nainen ivamieli,

talonpoika huudahti, Silla tassa on nyt tapahtunut
ihme.
Hän puillotti huolellisesti tämän ensimmaisen pa—
noksensa, joka arvattavasti oli hieman sakeaa, mutta jonka läpitunkeva tuoksu virkisti hänen sierai—
miaan. Sen jälkeen hän täytti pikarinsa ja maisteli
siitä tyytyväisin mielin. Hän veti syrjään punosver—
hon ja asteli onnesta satedlen yli kynnyksen.
Hänen naapurinsa kirjuri iStui tunnusomaisessa
asennossa jalat ristissä talonsa porraskivellä. Kat—sepa tätä, sanoi fellahi, uusi juoma eikä lainkaan
hullumpi, kunniani kauttal'”Tämäkö ?” kirjuri kysyi
hymyillen, silmäillen arvostelevasti juomaa epäilevin
katsein. Juuri niin, fellahi vastasi. Olen juuri keksi—
nyt sen. Maistapa kulaus, Eipä lainkaan hullumpaa

O KIA AB
PUUNJALOSTUS- JA VOIMATEOLLISUUS

tämä vaalea olut. Hiukan sak-kaista kyllä, eikä ehkä
tarpeeksi vaahtoava-a, mutta siinä on makua. Onnittelen. Mitä, fellahi ihmetteli, oi sinä viisas, joko sinä
tunsit tämän juoman ? Kyllä, meitä varhemmart kult-—

tuurit tunsivat sen ennen minua. Vanhoissa papyyruskääröissä kerrotaan, että itse Ita-jumala keksi
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sen, sillein kun aurimke syty-tehtiin taivaalle. Sillä
tämä siunattu ani-inks synnytti niin voimallisen janen, että eli keksittävä jetakin millä sammuttaa se.
Elämän emista aineksista, vedestä ja viljasta, julia
ravitsee, hän selkeitti maittavan elvyttävän juoman,
jota me nyt jnemnie. Jabkakaanune siis veljeni. Minä hiereglyferaan muistiin sinun kaavaa-i ja ätten
me täydennäanrae sen kunnes spinning valmistamaan
'erikeiselntta, jessa an. Osiriksen veimaa, hänen, joka
lisi niin viljan kuin vedenkin. Pian faaraet jeivat
tätä ollutta ja heidän pnelisensa, tekivät heille senraa maisten-en ensin hyvin epäluuloisesti, mutta ja
muutaman mukillisen jälkeen hanakasti. Näin siis..
'sai'alikumsa elnt ja pian se levisi ympäri Eureeppaa.
Kuinkahan meni muistaa ja tietää, että ikiemassa Kalevalassaanme kuvaillaan eluen syntyä yli 400.
säikeessä, kun sensijaan maailman lnemjnen en jä—
tetty lﬂﬂ säettä vähemmälle,
On paikallaan tarkastella siis mitä Kalevalassa
kuvaillaan, kun Pehjelan häitä vehnis-teltiin,
"Dehrasta. einen synty,

Willy-v

"8s

_ , 454
.

PORN—RADIO?!
Gallen-Kallelank. e, puh, mess

humalasta jnlkijnetnan,
Eran tuuah

”Vaikkei tue ve'etftä synny, eikä tuimatta tulette.

Demeter einen seppä, Kaapo Kaljejen tekijä,
Otti ehrasen jyviä, kuusi ehrasen jyveä,
Seitsemän humalan päätä, vettä kauhea kahekssn..
Niin pani pa'an tulelle, laittei keiten 'kiehnmahan,
Reitti ehi-sista elnrtta, kerkeän kesäisen päivän.
Nenässä etnisen niemen, päässä saaren terheninen.
Pnisen unen nnmtehesen, kursen kaivnsen sisällän.
Se eli elnen synty, kalevaisten kaljan all-ku.
Kun eli hyvä eleinen, hyvä jnema hursksliille.
Fani naiset naurusnull-e, miehet mielelle hyvälle.

L:

PERI - HELSINKI - TAMPERE - TURKU

Paperikauppu-elen in: leluiea
eri-keinukkuliike
nussimme, Klum-Alue JA --'sueme

Hnrskahat ileitsemahan, hullut huppeleitsemahan.

Siitä Pehjelan emäntä, kun kuuli oluen synnyn,
Kaki vettä suuren kerven, nnen puisen pnelellensa.
Siihen uhria sielusi, ja palju humalan päitä.
niiksi 'keitteä elntta, vä'kivetftä väännätellä,
Unen puisen uurtehessa, kur-ven koivuinen sisässä.
Sai el-enen valmiliilksi, mehu miesten juutavsltsi.
Pentikin elut punainen, kalja kaunis käytettiliiu.
Ms.-an alle maksamansa, kivisessä kellarissa,
Tammisessa tynnyrissä, Tapin vaskisen takana.
Näin kerrataan meidän Kalsvsllassamme, mutta
miten elntta- vaimistettiin muualla pohjolassa. Tästä--

sauna-u m m

antaa. Earl ven Linné, kuuluisa k'asvijärjagtelmän
lneja, seuraavia tietoja.

'Olnt en taidella valmistettu juema pohjolassa,jelle knkldenjnmal-atar ei s-nennt viiniä. Se en kaikista valmistetuista jaetuista ravitsevin, koska se on
heitetty viljasta.
Talvella se lämnattää ruumista parennrain kuin

mikään muu jnema. Olutta valmistetaaneri tavailla,
silk-si siinä en ereja niin kuin punahanraassa ja kyl-

mänhauraassa raudassa.
Olut en hyödyllistä niille, jotka evat Iaiheja, jail-

1a un raskas työ, tai evat yiluissssn- 0.11 vahingollista mills, jeita vaivaa keripukki, evat lihavia, une—

liaita tai astmaattisia. Ne, jet-ka jnevelt olutta, elä-

H
'

l'

n

n

.al/ma/a
KE nem
ASUSTELH

JOS HA'I'I'USI ON
KULUNUT JA VANHA,
.EIPÄ HueLTA TÄSTÄ.

vät vähällä rusalla-.
Olut en juevuttavaa, siksi sanua Plinius: "Ali,

UUDEN JA FAREMMAN HAWN
TIEDÄT SAAVASI.

minkälaisia ihmeellisiä: ja salaperäisiä taikakeineja-

A I M s L Ä S T .Ä

nakaan käytetty hyväksi, kun eri-saatu vesi jnevut-

tallillaan."

Keennnt R. J.
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ISKUNVAIMENTIMILLA
aia’r’re KEVYESTI, VAKAASTI

io TURVALLISESTI
ja mikä! Tärkeintä — ne alentavat käyttökustannuksia

MYYNTI PORIN ALUEELLA:

ISO LINNANKATU 23

-

vaunu ia varaosa
PUH. 19111
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Manu tarkastaa tytöt ennen Harjavallan kai-ankkaa.

'

tiedotuksia

VILKASTA TOIMINTAA PORIN MIES-

LAULULLA

Vappuna Porin Mies.-Laulu laulaa perinteellisen
tavan mukaan Raatihuoneen edustalla klo; 12. Tä—

män jälkeen on kaikilla tilaisuus nauttia keväinen
perhelounas Porin Mies—Laulun talo-ssa klo 12.30.

Lippuja saa ostaa Lauri Lehtisen Kello-liikkeestä,

optikko

Nordlingilta

(Itäpuisto) ,

PMLzs Volksmusikanten. Pikkujoulujuhlassamme.

Keskus-aukion

PYP :n konttorista sekä kuoron jäseniltä. Lippujen
hinnat: aikuiset 8,——- ja lapset 4,—-—.
EDUSTUSAUTO
vakioa-u-ton hintaan

18. 5. on Porissa kuoromme järjestämänä Suomen
Q

c353
n..?

Mies-.kuouroliiton vuosikokous-. Lauantaina 18. 5. klo»

19.00 annamme konsertin Karhulinnassa Saksan

matkan ohjelmalla. Konsertin jälkeen 11. klo 20.30
on yleisöllä tilaisuus tulla mukaan laulajaveljelli—

seen illanvietto-on Hotelli Teljän Hoviin.

Kuoro

järjestää myös arpajaiset, jossa on pääpalkinto-na

taiteilija

Jalkasen tekemä muoto—kuva voittajan

määräämästä henkilöstä.
tilaisuuksissa.

Arpoja myydään

em.

o loistelias, urheilullinen
5 hengen auto
o voimakas, sitkeä moottori
(90 tDIN)
e kiihtyvyys ilm-108 kmit 12,8 sek.
o nopea, täsmällinen lattiavaihteisto
. huippunopeus 160 kmlt

5—5
=;
Q:

hä.
‘0?

.Ešg

änä-

ei
"%
CL.
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Juttuja

”Pappa” Laatikaisesta

Pappa Laatikaisesta, vanhemman väen hyvin muista—
masta jalkaväenkenraali Taavetti Laatikaisesta, sotiem-

keutui.

me aikaisesta juurevasta komentajasta, joka 1910—luvulla
lähti Porin Lyseon lehtorin virasta jäakäriksi Saksaan,

Kadetti S., joka aivan erinomaisesti osasi matkia kou—
lun johtajan ääntä ja puhetapaa oli jälleen kerran jos-

OOO

kikka tuli tunnetuksi ja ns. ”lankaan saaminen” vai-—

'

".

on monia mehev1a kaskuja ja juttuja. Siitä huolimatta,
että juttu kirjoitettuna jää huomattavasti heikommaksi
kuin kerrottuna ”kirjattakoon" tähänkin julkaisuun
muutama tarina tuosta jo manan majoille menneestä
kansankenraalista.

tain pikku rikkeestä poistumiskiellossa. Ns. kadettipuhe—
lin soi. Kadetti S. rientää vastaamaan ja syntyy seu—raava keskustelu:

—- (Koulun johtajan äänellä): Kukas siellä on puhelimessa?

—— S. (samalla muhevalla äänellä): Kukas siellä sitten
on?

Eräässä vaiheessa BO—Iuvulla toimi ”Pappa” Laatikai—
nen Karjalan Kaartinrykmentin komentajana. Oli vietet—
rykmentin

ty

asiaan

vuosijuhlapäivää

paraatein

kuuluvine juhlallisuuksineen.

neen upseerikerholla

oli

päivän

ja

muine

Iltajuhla illallisi—

päätöstilaisuus,

joka

eräitten osalta jatkui ns. pikkutunneille saakka.
Kun ”Pappa” seuraavana aamuna virka—ajan alettua
tuli esikuntaan oli hänen ensimmäinen kysymyksensä

.- .'

—-———- Taallä puhuu koulun johtaja.
—- S. (jatkaen samalla tyylillä): Niin puhuu täälläkin.

—— Johan nyt on hemmetti. Kukas te oikeen olette?
—— S. (parhaalla koulun johtajan äänellä): Ei puheli—
messa saa kiroilla. Kukas te sitten olette?

Tässä vaiheessa S. alkoi epäillä, että puhelimessa ei
ollutkaan

joku

kohtalotoveri

alakerran

puhelimesta,

vaan todella koulun johtaja. Jalat alie, tupaan ja peiton

rykmentin adjutantille luutnantti I:lle
”Kuule Ilppo, mitä sun rouvas sano kun tulit niin

alle piiloon. Asia jäi sillä erää siihen, mutta ei hautau—
tunut lopullisesti.

myöhään kotio?"

”Herra eversti, minulle sanottiin —— senkin porsas."

Kului vuosia. Talvisota tuli ja meni. Jatkosota alkoi.
Jossain

”Just, ihan nuin minullekkii sanottiin.”

jatkosodan vaiheessa

entinen kadetti

S., nyt

majuri, joutui siirretyksi ”Papan” välittömään alaisuu—
teen. Kun vuodet olivat pyöristäneet S:n melkeinpä
Tapahtui Kadettikoulussa 20-luvulla ”Papan" ollessa
koulun johtajana.

Kadeteilla oli joskus vapaa—aikoina tapana kiusoitella

virassa olevaa päivystävää kadettia tai kadettialiupsee—
ria siten, että ääntä muuttamalla ja hyvin sotilaallisesti
puhuen annettiin puhelimitse korkeitten esimiesten ni—

missä päivystäjille tehtäviä, joita nämä, soittoja tarkis—
tamatta, riensivät paatä pahkaa toteuttamaan. Syntyi
monia hupaisia

20 "

tilanteita,

mutta

ajanoloon

tämäkin

kaksinkertaiseksi, ollen hän nyt vyötäröltään jokseenkin
”Papan” luokkaa, muodostui ilmoittautumistilaisuudesta
seuraavanlainen :

m— ”Herra Kenraali, majuri S. siirretty päivämäärällä
. . . ja maaratty . . . "

”Pap—pa” katsoo pitkään, Nousee tuo-listaan ja kävelee
verkkaisesti majurin luo, kiertää miehen ympäri tutkien tulokkaan pyöreyttä joka puolelta ja lausahtaa:
—— ”Nuin se käy, kun matkii esimiestään.”

ttﬁi'n Kadettikuulun m—vuotisiulilaa 1t. 1928'. Fara,teefauepsikkana eli vanha Kmtinmnneeﬂ; Kadetti-

kumppania seisee lippuineen valmiina. rivit viivasuorina.
Maneesin marl aukenee ja sisään ast-uu suuri jenkka.

silinteripäisiä, herrejs. puelustusministerin johdolla. "Pap-

Säily-tä terveytesi

pa" komentaa juviaalilla tyylillään:

Luennellisiu myrkyn-emin

" — Kadettikumppania _ asento. naamio., katse oikeaan
— päin!

tarvikkeita susi

Miekka kunniantekessennessa lähtee "Pappa" tekemään ilm'eitusta puolustusministerille. Kesken kaiken
hänet kuitenkin 1keltaa. epäilys puelustusministerin henkilöllisyydestä, jeuein hän pysähtyen ja miekankärjellä
efäntä epäilemäänsä silinteripäistä herraa unensuussa-

Porin Teweysravimsla
'

[se linn-ankein 7 - Puh. 1-69.39.

osoittaen kysyy takana seuranneelta adjuntantiltaan:

nitelmien kuin "Papenkaan" mielen mukaisesti. Tatral—
lisuudesta peiketen ja. lauantai-iltapäivästä. huolimatta
päätti ”Puppa." pitää harjuituksen kritiikin tunteeltnnn

"tapahtumamanstussa ja käski sitä. varten upseerikunnan
keli—een eräälle kumpareelle.

Suuri vnlikeims naisten eriin-isin

iurk'ke'ilu. iu kn'ikenluuiili-siu"
tulrkisnuh'keie

__. __..__.._

Peri, men-k.. 2o, puh. 1-5 21.1

tein syystä harjeitus ei ellut sujunut sen paremmin suu-n-

—
..

SATA-TURKIS

————..

L'Dli ollut. tavanomainen rauhanaikai-uen **varnskuntnIsetaharjeitus" jeesain Viipuri—»Laveia—Tali maastessm
Karjalan Kaarti näytteli harjoituksessa pääroolia. Jes—

_
_
_ —

—

— ”Suastsineinen, tunkee se. en se puelustusminist'eri ?"

Til-RK"! [(5 IE?! ERIKDIS-L.-I,I KE

nat varpaillaan, ans he tiesivät nyt saavansa oikeen

FOR I ESA

._-—-—--r-...

—-.—|-u——--—---

turkin hihasta "Papslts". jeka tuessa edessä harnpei
tuohtuneena ja mietti sännttavaansa'.
Ennen kuin ”Pappa” aloitti hän kuitenkin tunsi "pienen sisäisen kutsumukseu", jenka toteuttaakseen-käänsi
'sel-klänsä upseereille. Kuului vapauttavaa mutinaa—, mue—

te- sillein "Pappa" pyörähti 3111135111 ja. 1lii'iimeisiä nappeja
klaffiin kiinnittäessään karjaisi:

_ ”Niin hyvät herrat. ne minä ule" kutsunut-. teitä
Riikaan tätä lietsomaan Minulla— an teille sanctis-ses; Is

Pelien sekin-"

KAUPPATORIN

APTEEKKI

111111110 välittömästi sedan jälkeen sai eräs majuri tehtäväkseen järjestää Lahdessa Armeijakunnan esikunnan

upseereille. keulutus— ja näyt.—iistilaisuuden suden 111111111nailieessa saaduilla panssariterjunta-aseilla. "nyrkeillä- ju11311111111

".

Halusta eli kentältä... keettna ja epävarmaa, jete'n. ns.

turvallisuusmääräykeet elivat tiukat.

AK:n kementajana .eli- ”Pappakin" tullut seuraamaan

näytöstä,, ja kurkisteli muun katselijajeuken mukan-s.
suujauallin takaa kun majuri omasta kauempana, ulevasta peter-setaan paukutteli nyrkkejä ja kauhun am-

muksia maalina eleviin panssarilevyihin. Vahinkeja ei

'sattunut.
Kun useampivaiheine'n tilaisuus päättyi, teki majuri
asianmukaisen ilmeltuksen kenraalille... 'udettaen saannu-

se. tunnustusta kaikin puelin onnistuneen näytöksen jär..;ie'ätelyistä.

Se tulikin

"Pupun"

juuhmnu. lenee-hänk-

HERE-:

-—1 "Kuule, minä- enuittelen Sinua siitä, Teitä-= Sinä. nut:
nes muuna—vammansa”

n-r—-—-—|..

Rykmentin upseerit. seisoivat käskyn mukaan lasi-uussa-

pueuirmpsrsses. Varsinkin harjeituksen alljehtajat en-

. KALUSTE
ilkka iial-iw:

PORI, ISO LINNANKATU 19"
PUH. 1:6 990, 1.6 '?9-1

Mikä se on

joka aina vaan

Tulkaa
tutustumaan

Tulkaa

paranee niin että

näkyy ja tuntuu?

Ford
0 H in a
Edullisempi
Uusikoivistontie 83 - Puh. vaihde 18181

M'ellyttävää matka
linjoz'llamme
Aqmuvuorof Helsinkiin:
klo 5.00
,, 5.55
,, 8.20
,, 9.45

Satakunnan Liikenne 0y

22

230111111111?)
nimellä on Eauppaperinfeitc’i

Dovisia io buooesta 1900 aIEaen.

Länsikumi
YRJONKATU17

Mainittuna vuotena aloitti
foiminfania Qmanba ia
šenriEE SboIqnoin vaoinfola

On edullista osioida

ia leipomo (poriaja —-näitä banboia perinteitä
iafEaa tänäpäivänä SImari

olon

erikoisliikkeessö

äolmlunoin leipomo

ia moomäläf.

JOKAISELLE

JOTAKIN

KUMISTA JA MUOVISTA

Bolme iuBupoIoea aitoa
leioänteBofoitoa

KÄYTÄNNÖLLISYYDEN

VUOKSI —— KAIKKI
SAMASTA TALOSTA

..,

* :<: »

t'

M
°
'

. .

Teknillinen

Honkkila
LVI—osasto
Sähköoso sto

Kuljetusliike Alamäki OY

Kylmälaiteososto
Koneosasto

Valtakatu 30 - Puh. sorio 11521

TUO .IA VIE

W! HANKKIJA
PALVELUVERKOSTO

23

SEURAAVAT TOIMIN'INIET OVAT MUISTAiNEET
PORIN MIES-LAULUA
LAHJOITU'KSILLAAN

PORIN
MATKATOIMISTO OY

HIETASALON LEIPOMO JA KONDITORIALIIKE

PORI, ANTINKATU 7
PUH. 11509, 13748 ia 13780

KENKÄKAUPPA KOIVUNEN OY
KuItasepänIiike TAISTO PIHL'in seuraajat

Pori, Pohjoiskauppatori 3 Helsingšnpankin ta
Puh. 12 848

Painovirhepaholainen oli vieraillut Viime Pomilassa,
jossa laulun sanoista oli jäänyt pois viimeiset kolme
säkeistöä. Julkaisemme nyt Tsiganaiset täydellisenä.

N

K

TSIGANAI S ET
I
Ajettih tsiganaiset, jarmainkoist
kodih da kodih. Ajettih da asetut
tih, juablukka puun tyveh.
Ehkula zihkula, zihkula zih, brihaine
tsomaine, tsomaine. Ruskeisissa

INSTRUMENTARIUM
KYTÖHONGAN KIRJA OY

Yriönkatu 8 B — Puh. 16053

YAATETUSLIIKE HARKONEN
Pori - Itäpuisto 5

Porin Ta-kkikeskus — Aili Järven Muofiliike

Matti Syväsalmen Kello- ja Kultaliike

paidasis da ylen oli hyväine.
II
Yksi tsigan ei ollut vessell, häi
ei pajuo pajattanut. I tsiganoin

igruloi ei vouse suvainnut.
Ehkula zihkula, zihkula zih, jne.
III
Kavotti häi uulitsan, kavotti
häi koin da rodnoin, kavotti häi
neitsykän, kudamua suvaitsi.
Ehkula zihkula, zihkula zih, jne.

IV
Kusbo on se uulitsa, kusbo on se
koin da rodnoin, kusbo on se neitsykä kudamua suvaitsi.
Ehkula zihkula, zihkula zih, jne.
. V
Vot löydi häi uulitsan, vot löydi
häi koin da rodnoin, vot löydi häij-g.
neitsykän kudamua suvaitsi.
'
Ehkula, zihkula, zihkula zih, jne. _

VI
Neitsyt sinä, tsomaine, kutri
tukkaine, tukkaine. Armas olet
minulle, tule sinä minul mutsoikse.
Ehkula zihkula, zihkula zih, jne.
VII
Ajettih, tsiganaiset, jarmankoist
kodih da kodih. Ajettih da elettih
da. svuadbiot piettih.
Ehkula zihkula, zihkula zih, puaraine tsomaine, tsomaine. Ruskei—
sissa paitasis, da sulkkupaik—
kasis.

KAUPPA—KARI
SÄTALEIPÄ OY

Tipurinkatu 11 — Pori

Pori, Vapaudenkatu 1

Tavaralöhetys, puh. 16502, 16503

PAULIG GUSTAV OY AB
Porin konttori, Poinnšatiiejp — Puh. vaihde 23122

KuneruslnkeURHOLUOMA Fora

Stkkwmh vaihde n 541
TELJOKALLEOYKELLOSEPAN LIIKE

Pori"GZIGÖ'IIeHLKa-IIeIankatu 8, puh. 12810

PORIN YARITARVE OY
JALMAR HEURLIN OY:n AUTOKOULUT

PUTKIRAKENTAJAT OY

PORIN LINJA-AUTO OY
PORIN AUTO-OPISTO, E. TUKIAINEN
SATAKUNNAN LASI

On ile nähdä,. että Teillä en paljon, aamiainen.
"inueria pantoja" ja näin tulenai-auim on taattu.

Puhe

PMLm karonkkaillassa
Hotelli Satakunnassa

24. 2. —68

Uli kuin ehamPpanjapul'le 0113i nykﬁiﬁtjr'auki, kun.
eeifty-kaenne Karhulinnaeea aikoi. Akvatiikka Karhulinna'eea en tunnetusti hyvä,, mutta konaerttipaik—
kana pidin eitä. ”aluksi kylmänä. — Mutta kun .eitykaenne alkei, niin loppu kylmää—Iin, jeten ei ee'eaii
tainnu-t niin kylmä ollakaan. —
Kvartetin esitykeel: saanen näin sivuuttaa. Pal.-

näybteen. Kun kateeiee eaityalavalla eitä uljaeta
IMEE-I'ihätöäq niin näkee, että menet Teietä eivat
tehtänieeään jehtavieea asemiaaa, jeten ymmärtää,.
että. tähän ,kueretniunintaan käytetty aika vaatii
Tautii- paijeni Mutt-a varmasti Te itee. naatta niin

marakjöldin.

Nyt karkauspäiväetä. en .jäiellfa 11,4;- tnntia. Toive-tftanaati myös tytöt pitävät Mieaikueren laulusta niin
palljen, että antavat hänen edelleen nila vapaa ja ine
aaainine odottaa jälleen uuaia Perin Miealaulun Ken-

aertteja. ..Ta eliteen tii-mä naimme. t-äMäniltai—
eeeta.
E. Tapia.

.

...—w

III—F—h-m.-ql:

pelien tuenta laulusta, ett'a ee jatkuvasti kannat-

. .. 1—...-

nä iltana alamme jälleen saaneet eiitä. vakuuttavan-

JH

kuuran-jäänet riittää niin paljon aikaa. ja herraa—
taata että kuurenne eaityetaee en nein kei—kea. Tä-

ja. eellaieet miehet ovat monesti tehneet mittavan
työn: mainitakseni täaeä vain Paavalin ja- muutama
vana-i litten teimineen YK:n pääeihteeri Dag Haan-

ETM—.rn-f'w-u—EH.

Mitäpä eliei juhlaiJlaliiaet ilman puhetta, eikai
'minä'. teen een kannatnejäeenten pueleata nyt näin..
Toistamiseen palaan ihailuuni Siitä, etta Teillä--

.kinnet niiata nn je jaettu. Mutta—kunnan jahtajaet-a.
täytyy sanoa, että. niistä, eitä. hänellä riittää niin paijen aikaa,. knn tue tehtävä. vaatii? Teain tämä.. upet—
taja Helekiinebe on eniten perheen velvotteieta vapaa

ONNEKASTA SAKSAN MATKAA
T.:Oil VOTTA-A

VAASAN HÖYRYMYLLY OSAKEYHTIÖ
Veneen-n Te-h-te ei

UUSI, EDULLINEN 84 hv

TERVETULOA

Q

@ALHN%

KOEAJOLLE!

YRJÖNKATU 21

-

PORI

-

PUH.18081

filmed Coctails eli sekahedelmäsoppa
Ne tulevat taas lahtien poikki.
(näin ajattelevat saksalaiset lauluveljemme)
Aaltoin leikkiä aavalla kauan kaipaillut.

mi lieskalla leikkii

Silloin taivas avartuu

jos hentuksi heltyis

sadun saaren näin
uinaholan siellä uinahdan
Hämyyn verhot laskeutuu
Lapsi hiipii äidin luo, rauha on

Minä pyysin vain

Warte nur, warte nur
Se rankaisee

se yksin turvan tuopi
etelän, pohjan, idän alla

heikkoja edessäs

Oi herää tuomen tuoksut

tunteeni voitti

Laulellen, laulellen

Oi herää armas

tämän vanhuuden vaivani alta.

kuinka ylistystä
on merten viesti se viima
siipies suoja suo
Se maisen onnen luo
Kun illan varjot, saartaa

Vaka vanha Väinämöinen

hiljaa eessä akkunain
Kun illan varjot saartaa
Mun haaveeni herää

Se kohoo taivaan tulikukkasiin
Impeni rannalla oottaa (huom. paluumatkalla)

vuoteen sammaleisen

öinen rauha soi.

R. J.
'26

PORIN
TULITIKKUTEHDAS
NYT MEILL'Ä!
Täysin uusi auto p'aaltä ia
lsisältä! 95—115 hv! 3—8 hen—
keä!
Hintaesimerkkejä:
CROWN 2000
—-- sama taksiin
CROWN 2000 Van
—- Pick up

:cnown 2300

19.900,—
16.420,—
11.900,——
10.410,—
22540,—

ä'ii'tosm-i
PORI, ITÄPUISTO '” - PUH. 19 200

miksi sanomme
1

eduksenne

kaupasta

] K—kaupassa on viikoittain edullisia erikois—
tariouksia.
2 Porin piirissä K—kauppoia on lähes 400.
Jokin niistä on aina lähellä.
3 K—kaupassa

palvellaan asiantuntevasti

ia

ajankohtaisesti.

siksi sanomme
eduksenne

Syttyy kuin

. lempi Vappuna
———-— se on Karhu—tikku

kaupasta

27

WM.£;,q

pom

-

CHRYSLERIN UUSI ETUVETOINEN SIMCA 1100 NYT WILLA
RAUMA

Gallen—Kallelankatu 20 - Puh. vaihde 11651
-

Syvärraumankatu 2

-

Puh.. vaihde 10521

Käsien pesu kesken *keittšöaska—
reit’ren? Tarvitaan puhdas pyyhe. -——Serla—talouspyyhe on aina
puhdas ia iuuri mukavan peh—

if

Iii
m

\ 11

E?

meä.

”LUJALAN

Enemmän

ajokilometrejä
&XXXXXXXXX

'kumikomaamoš
Pori,

Rauma, puh. 11061

sisin
ugu.. ss. .:snukki

ps Ms apankki
PUH.VAIHDE11971
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puh. H 006

Loz'tsu viinaryypylle.
Kalle Väänänen.
Tuoss'” on tuikku tulivettä
vingerpori viinan lientä
pisara pirun pisiä.
Sepä loistavi lasissa

VAPPUASUT KOKO PERHEELLE

kimaltavi kirkkahasti.
Mut on myrkkyä mukana

rosentteja rohkeasti,
jotta polttavi pirusti
tuikasevi turkasesti,

jos sen juoda julkeaisi
kiikuttaisi kielellensä.
Vaan kuitenki kaikitenki
mieleni minun tekisi

tunkea se turpahani
kiskaista kitusihini,

jotta sieltä se soluisi
alamäkeä mänisi
makalaukkuhun mataisi
sukeltaisi suolihini.

PENTTI
PIISI

Kun se siellä kuumenisi,

häilähtäisi se häkänä
kulmaluit-a luistamahan
päänkuorta kutittamakan,
sormenpäissä suotamahan
varpaissa vaeltamahan.

Kirpoaisi siinä kivut
tautipasillit pakenis,
siinä perna pekmiäisi
umpisuoletki sulaisi,
lämpenisi siinä läskit
pilikukko kuumeneisi.
Mut en rohkene ruveta
yksin mä yrittämähän.
Velikullat veikkoseni
hyvät toverit totiset,

jam" on kurkut kunnolliset
makalaukut mainioimmat,

TANSSIAISET JOKA ILTA
Sunnuntaisin ruhtinaallinen
PIT 0 P Ö Y T Ä
kofe’rfuna klo 12......17

KAHVITANSSIAISET
klo 17...] 9
VIIHTYISYYTTÄ JOKA HETKI

(sekä siskoni soreat

tepä naiset nauravaiset,
joilla on paikat paremmat
rekevämmät rintapielet)
mulle tulkatte tueksi
astukatte auttamahan

tässä työssä tärkeässä
paikassa ylen pahassa.

Meill'” on kiuvos kitaluissa
löylytorvi turvassamme,
jonne sopisi somasti
tämä pikkunen pisara.
Tuonne lyömme tuiman löylyn
simakupin sinkoamme,

juomme iltamme iloksi

tämän päivän päätteheksi,
ettei vilu meitä veisi
eikä pakkanen panisi.
'
tai:
simakupin sinkoamme,
siitä suonihin soluvi
syöksähtävi syömihimme
herttainen toverihenki
lauluveljeys väkevä.

29

N

PML. vappulaulu
Terveisemme vastaanottakaa, hellarei.
Arvon porilaiset kansannrhokkaan, hellurei
Nyt käsi käteen liittäkäämme,
harjanha'askaa pitäkäämme.
Kevään portit tänään ankaistaan, hellarei

Meillä ei oo koppaa, hellarei.
Kan P.M.L. viettää Vappua, hellarei.
Häntä pystyyn nostakaamme,

vasikkaa hyppikäämme,
arvokknns kei nurkkaan heittäkäämme, hellurei,.

Kevät antaa meille humalaa, hellurei,
Vaikk'” ei palveltaiskaan viinijumaalaa, hellarei.
Lisäksi jos kurkun kastaa,
mitä silloin murheet maksaa?
Vekselitkin on vaan hellurei, hellurei,.
Muoti kevään tarjoo ihanaa, hellarei
Knkat permanentein tarjoo kiharaa, hellurei.
Kolttn yli polven heittää,
vanhat nko-t silmäns peittää,

fm”3;
.
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Sydänvika heillä nähkääs, hellurei, hellurei,.
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musukklarvostelusta
Kun

neljä

rautatieläiskuoroa
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Seinäjoella

TOImItus-sahteeri:

E' U' YRJANA
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kirjoitti arvostelija seuraavasti:

LeVikkilpä-ällfköt:

PENTTI A'NTINLUOMA

|

t

joitteluolosuhteet, johtajakysymys ym. aiheuttavat tie-

LAURI JOKELA

I

t

"Tällöin kouliintumaton laulaja-aines,

hankalat har-

tenkin tyydytystä ja pitää joukon koossa"

Ilmoitukset:

AARNE MÄKI'NäE-N

”

johtaja näytti voivan helposti käytellä mielin

määrin vähäeleisesti kuorosointia ja uskaltautuvan pit—
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KALLE KOUHI
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t

umsoolozssa mlesaanten
sointi vaikutti Vähän samealta.” (huom. unisono :
yhteenääneen, yksiäänisesti)

:
FRANG KURSI
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Samassa tekstissä hän vielä huomauttaa: ”Olisikohan
ääniharjoitnksissa jäänyt unisoolokohdat vähemmälle

HEIiKKI SALOKANGAS

ll

t

;

huomiolle ?”

"Kuorosta on varttunut täysipainoinen mies"

KARIALAS TA KU U LTUA
Salmin kirkonkylän kuulu kauppias ylen rikas ja kit—sas Dimitri Stepanova laitteli vanhinta pojan prihaa
Viipurin markkinoi-lle puputin nahaksia myymään. Neuvoksi lähtevälle, a vettä yöllä nahkal-oille snjauttele,
niin no.-rjat ovat pehmeitä ku ruotsin prishalle myy-t.
Ja viimein poika markkinasta palajaa. Ukko- utelee
kuinpa ruotsin prihaa petit.
Ave-t., mie vasta ruotsin miestä petin. Kaksi puputin
nahkaa sisäkkäin panin ja yhestä myyä sujahutin
Suojärven misukka Savoon evakoksi joutuu. Savon

LINJA-AUTOSSA
Linja-autoon tuli naisihminen, joka huomasi oven
lähettyvillä humalaisen miehen. Hän sanoi heti vihaisesti
kuljettajalle: ”Otetaanko teillä humalaisia autoon ?”
Kuljettaja vanhana koiranleukana tokaisi: ”Eihän meillä ole tapana ottaa, mutta menkää äkkiä tuonne takapenkille niin ettei kukaan huomaa.”

"Meneekö tämä auto suoraan Poriin?” kysyi eräs
rouva linja—autonkuljettajalta. No, ei se nyt ihan suoraan
mene, kun tämä tie on niin mutkainen. Niin, mutta
tarvitseeko minun vaihtaa? ”Rouva istuu vaan rauhassa,
kyllä minä tässä vaihtelen”

ukon kanssa sanan mittelöä yhtenään pitävät, josta ei
kumpikaan selväksi voittajaksi tule. Kun musikka savon
ukolta venhettä lainaksi pyytää huomenna kun palaut—
taa lupaa. Saakin sen niil-lä eväillä, kun heti palauttaa
lupasi. 2 viikkoa aikaa kulunut on jo viimein musikka
venhettä tuo-van näkyy. Savonukko sanan voimalla mu—
sikan voittaa aikoo, ja näissä mietteissä vastaan käy.
Heti vain venheen rantaan tultua sättiä meinaa. Eipä
musikka ihan rantaan soudakaan. Kun parin kolmen
venheenmittaa laituriin on, niin hatun päästään sieppaa
ja sanoiksi ehtii.
Sie hyvä naapuri, huomenna mie venehes tuna lupasin,
enhän silloin tuomaan pääse ko- praasiniekkaan käyn,

Oli useamman kuoron yhteisharjoitus. Miehiä tuli
tasaisena virtana laululavalla. Kaikki eivät tienneet,
missä mikäkin stemma oli. Tulipa sitten eräs II-basso,
katseli ja haisteli ja sanoi: "Kyll' sen sentään tietää,
missä III—basso majailee, kun vaan vähän haistelee.”
(Viitanen oli nimittäin juuri käynyt karvalakissa ja

niin tänä päin venhettäis tuomaan käin. m Kynänen

nauttinut sitä ennen valkosipulia.)

Kaksi

taitavaa

tapasivat

toisensa pitkästä

aikaa.

Harjoiteltiin Hiiden orjien laulua. II—basso aloitti: "I-Ia,

ha, ha, ha, ha, haa. Joli sanoi: ”Kyll” ääni hyvä on,
mutt’ mistä toi haju tuli”.

Eräällä koululla Harjavallassa siivoojat alkoivat kovasti kinastella jostakin asiasta ja kuumenivat siinä
määrin, että alkoivat heilutella harjoja. Se oli siis
oikeata harj avaltaa.

Joli kuuli Helsinginmatkallaan arvostelun hallituksen
ministereistä. Siellä on salkuton, siellä on tolkuton ja
siellä. on yks . . . !
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”Kuule, Hannes pääsi sitten kauan toivomaansa ikuiseen rauhaan”, kertoi toinen. Voi, voi, en minä ole kuul—
lut, että hän olisi sairaanakaan ollut. Mihinkäs se Hannes sitten sillä lailla kuoli? ”No, älä nyt semmosia, ei
se mittään kuollu, hän paass. nääs kaupungin hommiin",
selitteli toinen.

HARJOITUKSISSA KUULTUA

RAEKEN'N'AMME
ALUEITTAIN AJANMUKAISESTI UU'SIMIPIA TEKNILLISIÄ
MEN'fETELMIÄ' KÄYTTÄEN PORISSA,
TU RU'SSA,
H ELS I'NJGI SSÄ,
JYVÄS—
KYLÄSSÄ JA FO'RSSASSA.
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Ostohinta on
ostohinta.,

Vasta käyttöhinta
sanoa,
mikä auto on
ta oudellinen.

VOLKSWAGEN on.
TULKAA ,K'A'YMÄÄ'N
TAI SOITTAKAA.
MlLLOIN VAIN TEILLE SOPH,
MEILLE SOPII AINA.
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Raision Tehtaitten tuorein uutuus —--Sunnuntai—margariini varta vasten lei-

vontaan —-- on esimerkki Raision Teh—
taitten nykyaikaisesta tuotesuunnittelusta. Tutkimuksin on selvitetty perheenemöntien köyttötottumukset ia
toivomukset ia töitä pohialta on töimön päivän tekniikkaa ia ammattitaitoa käyttöen luotu perheenemöntien mieleinen tuote.
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