
Pirkkalan kunnan uutis- ja ilmoituslehti
N:0 22 (Kahdeksas vuosikerta) Torstaina kesäkuun 3 p:nä 1920

Lehti Ilmestyy joka torstai. TOIMITUS:
OSKARI KINNUNEN

vastaava.

Toimituksen ja konttorin osoite: Nokia.
Puhelin N:o 65.

ILMOITUSHINNAT: 30 p:nia ennen ja 20 p:niä jälkeen tekstin
palstamillimetriltä. Vähin ilmoitushinta 3 mk. Kihlaus-,
vihkimä- ja syntymäilmoitukset 3 mk. s*kä kuolinilmoi-
tukset 20 p.niä mm. Ilmoituksia vastaanotetaan paitsi
toimituksessa myöskin Tampereen Paperiteos 0.-Y:n kirja-
painossa. Pysyväisistä ilmoituksista myonn. alennusta.

TILAUSHINTA : 'Koka vuodelta 6 mk., puolelta vuodelta 3 mk-
neljännesvuodelta 1 mk. 75 p., tilaten lehden asiamiehiltä,
toimitukselta tai postitoimistoista.

K. 0. Laitinen TTjfj » » Tampereen» Kauppak. 7

VUJO bämlO
Lakiasiaintoimisto J. V. ROCJHCJNKOSKI. Lääninsihteeri.

Tampere, Kuninkaankatu 27. :-: :-: Puh, 142 & 1530. Avoinna 9-4.

Hovioik:eiideririetivos
SANTERI SAÅRNIJOKI

SATAMAKATU 3. PORRAS B.
LÄHELLÄ LAUKON TORIA.

PUHELIN 1933. AVOINNA 9—5.ASIANAJAJA TAMPEREELLA

Osoiteilmoituksia.
Pirkkalan piirin nimismies

Volmari Volanen
tavataan virka- ja yksityisasioiden ajoa
varten asunnossaan Hyhyn kylässä
Mattilaan vievän tien varrella. Puhelin
Pispalan keskusaseman kautta.

Pirkkalan,kunnallinen Työnvälitys-
toimisto on allekirjoittaneen luona
Kankaantaan kylässä avoinna joka arki-
päivä klo 10—1. Puhelin Nokia N:o 14

M. STARK.

Suora itlaatalowOsake-Patftki
Tampere, Alajärvi, lisalmi, Joroinen, Joutsa, Juuankoski, Karkku, Keuru, Konnevesi,

Kuopio, Lapua, Längelmäki, Mikkeli, Nurmes, Oulu, Tervajoki ja Viitasaari

Talletuskorko CV °l R°L A \°\
12 kk. irtisan. U/2 j°t 6 kk - »rUsan. \J /"! Juoksevalla tilillä ff )* JOAsianajajia Tampereella:

Kaapo Murros, Itäinenkatu 11. Av. 9-3,
Puh. 7 58, 7 59. Yks. p. 704.

Tampereen Lakiasiaintoimisto
Omistaja varat. Oiva Sohlberg.
Kauppakatu 16. Puhel. 644 & 1004.
Avoinna 9—3. 3:s kerros.

Sekatavarakauppoja :

Nokiassa:
Nokian Osuuskauppa r. 1.

Päämyymälä Nokiassa. Puhelin 30.
Sivumyymälä Koskenmäessä. Puh. 43.
Jalmari Toimen Sekatavarakauppa No-

kiassa. Puhelin.
Markkulan Veljekset. Kauppahuone

Nokiassa. Puhelin N:o 34.
Siurossa:
Kalle Nuotio, Siuro, Puhelin.

Kirjakauppoja.
Nokian Osuuskauppa r. 1. Kirja-

kauppa Nokiassa. Puhelin 66.

Konekauppoja:

lilll !■!. lIIEIIIFH
Puh. 370 ja 13 80.

».,. VICTOR FORSELIDS M.
Tampereen konttori. Hämeenkatu 4.

Puhelin 503.
Kone- Ja kalustokauppa.

DIN V D I I K KESKUSOSUUSLIIKE,NAnKIIIJII, Äfe
Raatälinliikkeltä.

O. Pohjanheimon Pukimo- ja Kangas-
kauppa, Tampere, Koskik. 7. Puh. 1511.

Sähkötolmistoja:

JUSSI MUU ÄT«.
Hämeen » ia Koneliike

Omist. Y. H. VARIS.
Kauppakatu 16. :-: Puhelin 1100.

Vaski- ja Peltlsepänlllke
Epilässa, lähellä a6emaa.

T. LINDBERG.

Hammasläakär e 1tä:

Otto Simola Hallitusk. 21. 10—11 ap. Ia
3-6 lp. kesk. ja lauant. 10-11. P. 17 59.

Veli Pakkala Kuninkaank. 25. Puh. 170.
11—12 sekfl tilat. 6—'/»?.Ada Rauvola, Kauppakatu 4. Arkipäivinä
10-11, 5-6, keskiv. ja lauant. 10—11.
Puh. 974.

Dvi Holmlander Tampere, Verkateh-
taana 11. Vastaanotto 11—V.l ja 5—6.
lauv. 11-1. Puhel. 1687.

Eläinlääkäreitä:
M. Herva, Otavallank. 2. 10-1. Puhelin11 34. Ktngltval«t«s av. 7-4.

Campmeii Osake-Pankki
NOKIASSA

Hyvittää
Talletuksista 6 kk. lrtisan.l fl)/ 4"J 1.1. M/ 0/ Juoksevalla tilillä ] 11/ fliKarttuvalla talletustilillä i hu/n I/KMh/, Ai ja näytettäessä mak-} fl '/, In
Säästökassatilillä j U /0« IL Ali. U// /O. settavista talletuks. ]t // ID.

Pankkiaika kello V«10— 12 epp.
Hoitajan kotona ollessa toimitetaan asioita muinakin aikoina.

Kansallis-Osake-Pankki
NOKIASSA

Avoinna joka arkipäivä klo 78 10—12 e. pp.

Erilaisia kauppoja:
PDDPPOSEH ffiJtffilfep.%:
K. A. Wahlroos'in Kultasepänliik-

keestä Hämeenk. 19. Puhelin 90, os-
tatte edullisemmin kihla- ja kivlsormuk-
set ynnä kulta- ja hopeaesineet.

Rakennustoimistoja :

HEIKKI TIITOLAR RakennustaimlstoTampere, Kirkkok. 8 (ent. Palanderin talo)
Puhelin 813.

Valokuvausliikkeitä :

Nokiassa.
Valokuvausliikettä Markkulan talossa suo-
sitellaan. Käydään myös kodeissa.

Vakuutuskonttoreja:
lIRDIIft Keskinäinen Paloapuyhdistys,
VllnMU Pääkonttori Tampereella Länt.
I millin katu 24. 10—12, I—4. P. 449.

Kihloissa.

Olga Virtanen
Eevert Murto

Pirkkala. Helsinki.

Yleisöä kehoitetaan te-
kemään ostoksensa niis-
tä liikkeissä, mitkä ilmoit-
tavat Pirkkalan Uutisissa!

Kuulutuksia.

|\WWBII|W£«
Jakamattoman Pirkkalan seura

kunnan yhteinen

MMMUS
pidetään Pirkkalan kirkossa sun-
nuntaina kesäkuun 13 pnä juma-
lanpalveluksen jälkeen, jolloin

1) valitaan jakamattoman Pirk-
kalan seurakunnan laissa 25 pltä
kesäkuuta 1918 määrätyt kirkko-
valtuusmiehet ja lisävaltuusmiehet;

2) päätetään kalliinajanlisäyksen
myöntämisestä kanttori-urkurille;

3) päätetään kirkon urkujen kor-
jaamisesta.

Pirkkalassa 28 p. toukok. 1920.
309 Lauri Kalliala.

Ilmoittakaa
Pirkkalan Uutisissa.

ttipäkorttlenjako
toimitetaan Pirkkalassa seuraavasti:

Pispalassa, Epllän kansliassa:
Maanantaina kesäk. 7 pna klo 9—3
päivällä nimien alkukirjaimilla A,
B, C, D, E, F, Gja H. Tiistain*
8 pnä klo 9—3 alkukirjaimilla I.J, ja K. Keskiviikkona 9 pna klo
9—3 kirjaimilla L, M ja N; Tors-
taina 10 pnä klo 9—3 kirjaimilla
O, P, Rja S. Perjantaina 11 pn*
klo 9—3 kirjaimilla T, U, V, Y,
A ja Ö.

Nokiassa, Nokian kansliassa :

Maanantaina kesäk. 7 pnä keila
9—3 päivällä nimien alkukirjai-
milla A—N ja Tiistaina 8 pnä k!»
9—3 alkukirjaimilla O—ö,

Siurossa, Nuotion liikkeessä:
Maanantaina kesäk. 7 pnl kello
10—4 päivällä, ja

Eteläpuolella, Eteläkansakoulus-
sa: Maanantaina kesäk. 7 pnä klo
9—2 päivällä, sekä Nuolialan Pe-
reellä tiistaina 8 pnä klo 9—2 p.

Pirkkalassa toukok. 29 p. 1920.
Pirkkalan Elintarvelautakunta.
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PIRKKALAN UUTISILLE
tarkoitettuja ilmoituksia vastaanot-
tavat: lehden toimitus Nokiassa,Tampereen Paperiteos O. Y.n kir-
japaino Tampereella Läntinenkatn
27, herra K. H, Ritala Epilässä se-
ka opettaja Antti Perko Etell-
Pirkkalassa Nuolialan koululla.Ilmoitukset ovat jätettävät vii-meistään maan a n t a i-i 11 a-
na ehtiäkseen samalla viikolla il-
mestyvään lehteen.

Vakuuttakaa henkenna

Kalevassa
Verratkaa ehtojamme.

H. Räntilä, Nokia.
E. Alkula, Naistenmatk».
O. E. Enqvist, Epilä.
K A. Laine, Siuro.
O. S. Lindström, Siuro.



Torstaina kesäkuun 3 p:nS

Pirkkalalaisen
tehkää ostoksenne

Vi SANDBERGIN
lIITIIIIPHTI

TAMPEREELLA

Jonne voitte puhelimitse-
kin soittaa tnääräyksiänne

PUHELIN NUMEROT
Rautakauppaamme ovat 2 ja 332,

värikauppaamme 953 ja
konttoriimme 1110.

Myömrne tunnetusti suuresta varastos-
tamme:

Hautaa,
Rakennusaineita,
Työkaluja,
Keittiöastioita fa

talouskaluja,
Konetarpeita,
Öljyjä /« Värejä,
W esi johtotarpeitä,
Pyssyjä, hauleja, uv-

heilutarpeita y. n».

päivän huokeammilla hinnoilla.

HUOM.! Kauppias Rud.
Winterin testamentin mukaan
menee liikkeemme voitosta
75 % yleishyödyllisiin tar-
koituksiin m. m. pienvilje-
lyksen edistämiseksi Tam-
pereen lähellä olevissa

kunnissa.

Nro 22 1920

Maanteidenkevättarkastus
toimitetaan Pirkkalassa kesäkuun
8 ja 9 pnä ja ilmoitetaan tienteko-
velvollisille, että kuoppapaikat ovat
soralla täytettävät, kivet tarkoin
harottava pois, ojat kaivettava,
puut japensaat teiden vierestä kar-
sittava, rummut ja sillat korjattava
ja tasoitettava niin etteivät ole kuo-
palla, kaikki uhalla, että jos tiellä
jotakin laiminlyödään, puutteelli-
suudet korjataan nimismiehen toi-
mesta asianomaisen tientekovelvol-
lisen kustannuksella.

Pirkkalan kunnan Kan-
kaantaustan kansakoulun johtaja
opettajaksi valitsi koulun johto-
kunta 29 pnä toukukuuta pitämäs-
sään kokouksessa kansakoulun-
opettaja Konrad Paasion.

Helsingin Käsityökoulusta
on opettajatartodistuksen saanut
tn. m. yliop. neiti S a i m i Jut i 1 a
Pirkkalasta.

Pohjois-Hämeen Hippok-
sen näyttelykilpailut. Pohjois-
Hämeen Hippos oli järjestänyt t,Jt
29 p:ksi varsojen ja kantakirjahe-
vosten näyttelyn radallaan.

Varsanäyttely;
2-vuotisia tammavarsoja oli näyt-
teillä 9 ja palkintoja saivat m. m.
seuraavat: 3 palk. maanvilj. Han-
nes Nikkilän Pirkkalasta Sirkka,
maanvilj. Edv. Kaiskon Pirkkalasta
Vappu ja maanvilj. Lauri Kauppi-
lan Pirkkalasta Virkku.

Kantakirjahevoset;
Tammat: 2 palk. m. m. tilanom.

Hannes PalmrouYin Pirkkalasta
Kaima k. k. 872.

Oriit: 1 palk. Pohjois-Hämeen
Hippoksen Veijari k. k. 1629 ja
Nokia O. Y:n Ito II k. k. 898.

Pirkkalan—Suoniemen —

Ylöjärven opettajayhdistyksen
kokous pidettiin Eteläkoululla tou-
kokuun 29 pnä. Läsnä oli 21 opet-
tajaa.

Yhdistyksen edustajiksi Helsin-
gissä kesäkuulla pidettävään Suo-
men Opettajayhdistyksen vuosiko-
koukseen valittiin opettajattaret Ida
Holmila ja Hanna Laaninen seka
opettajat V. T. Holmila ja T. He-
lenius.

Edellisessä kukouksessa oli käsi-
telty kansakoulu-Asetuksen 96 §:län
uudistamisesta (koskeva kurinpito-
toimenpiteitä kansakoulussa). Ko-
kous oli valinnut toimikunnan te-
kemään asiasta tarkempaa ehdo-
tusta. Nyt oli tämä toimikunta
ehdottanutkin seuraavat asteet käy-
tettäväksi kurinpitotoimessa, nim.

l:ksi yksityinen kahdenkeskinen
varoitus ja neuvo;

2:ksi jälki-istunto;
3:ksi julkinen anteeksipyyntö;
4:ksi julkinen päiväkirjaan mer-

kittävä varoitus, jota seuraa koti-
muistutus;

s:ksi koulun johtokunnanantama
varoitus;

6:ksi koulusta eroittaminen joko
joksikin ajaksi tai kokonaan. Op-
pilas on jälkimäisessä tapauksessa
siirrettävä erityiseen pahantapaisten
kouluun, joita kuntien olisi sitä
varten perustettava joko yksinään
tai yhdessä toisten kuntien kanssa.

Yllä olevat kurikeinot kokous
yksimielisesti hyväksyi ja päätti ne
ehdotuksena lähettää Suomen Opet-
tajayhdistyksen Keskushallitukselle
jätettäväksi hallituksen asettamalle
komitealle kansakouluasetuksen uu-
distamista varten.

Koulumuseoyhdistyksen asiamie-
heksi yhdistyksen toimialueelle va»
littiin op. V. T. Holmila.

Paitsi edellä olevia asioita käsi-
teltiin lisäksi eräitä muita yhdistyk-
sen sisäisiä asioita koskevia kysy-
myksiä.

fif nit li tl'vn
Sata lp. Suomen Qummltehdas O. Y. konttorit*;.

Kannattakaa kuntanne omaa rahalaitosta.

Nokian Osmukaippa r. I.
Olemme saaneet monipuolisen varaston allalueteltuja tavaroita:

Tapettia, Maaliaineita, Sementtiä, Kalkkia, Kasvitarhan ja Vik-
kerin siemeniä, ikkunalasia, Nauloja, pumpulityykejä, Kenkiä miesten,
naisten ja lasten, Hevosen ajokaluja, Lakkia y. m.

Sitäpaitsi löytyy aina varastossamme: Meijerlvoita, Makkaraa,
Silliä, Silakoita, Anjovista, Juustoa y. m.

Nokian Osuuskauppa r. I.

vuasetta 1919
jaetaan jäsenillemme ja jäseniksi pyrkiville konttoorissamtne Viinikan-
katu 21 kesäk. 1 p:stä alkaen klo 9—l ja 3—6 ip. seuraavassa nimi-
järjestyksessä:

Tiistaina kesäk. 1 p:nä kirjaimet A—H.
Keskiviikkona „ 2 „ „ I—K.
Torstaina „ 3 „ ~ L—N.
Perjantaina „ 4 » » 9~5*
Lauantaina 5 , . T—O.

Maaseutumyymälöissä jaetaan samoina aikoina.

Osuusliike Woima i. t.

Sähkökoneet, niiden viat, hoito,
kytkeminen ja tehon laskeminen.

Kuopion sähkölaitoksen johta-
jan V. Turusen kirjoittama kaikille
sähkökoneinen kanssa tekemisiin
joutuville tärkeä käsikirja ilmestyy
nyt toisena,) lisättynä painoksena.
Sivuja 40G, kuvia 134. Hinta 10
mk.

Minkä mitäkin uinnista ja
auringon kylvyistä.

Taas saapui kesä auringonpais-
teineen ja lämpöisine ilmoineen.
Se on meillä vaan niin kovin ly-
hyt pitkään talveen verraten, lyhyt
kuin tuulen henkäys. Vähän aikaa
me saamme nauttia kesän läm-
möstä ja tuhatjärviemme viileydestä.
Kohta kun kylmät syystuulet alka-
vat puhaltaa, sekoittuu järven läm-
min pintavesi ja silloin saamme
sanoa uinnillekin hyvästi. Sen-
tähden käyttäkäämme aikamme
mahdollisimman tarkasti, että voi-
simme nauttia mahdollisimman
paljon uinnin antamasta huvista
ja hyödystä.

Siihen nähden että maassamme
on niin paljon jokia ja järviä, jotka
ovat uinnille sopivia, luulisi täällä
uimataidon olevan aivan yleisen.
Mutta niin se ei kuitenkaan ole,
sillä ne monet hukkumistapaukset,
jotka tämän kesän alussa jo ovat
tapahtuneet, todistavat aivan päin-
vastaista. Uinti on meitä varten.
Käyttäkäämme hyväksemme sen
antamia etuja.

Se on terveydellisessäkin suh-
teessa sangen huomattava tekijä.
Voipa sanoa, että siinä on voimistelu
ja hieronta yhdistyneenä, joita ruu-
miimme silloin tällöin kaipaa py-
syäkseen kunnossa. Sitä voi op-
pia pian ja joka kerran on uinnin
alkuun päässyt, sen ruumis alkaa
kaivata sitä.

Uintia on monenlaista, mutta
rintauinnissa on n. s. sammakko
tullut etualalle uinninopetuksessa
Suomessa. Se on täydellistä sam-
makon liikkeitten matkimista. On-
han jokainensenverran tarkastanut
sammakon uintia, miten se ensin
vetää etujaloillaan ulospäin, vetää
koipensa kippuraan ja potkaseene
sitten ulospäin.

Se vaatii kyllä jonkun verran
huolellista opettelemista, että osaa
oikein tehdä käsien ja jalkojen
liikkeet, sillä siitä riippuu uijan
kestävyys ja vauhti. Rauhalliset
käsien liikkeet ja voimakkaat pot-
kut, siinä pääsääntö.

Uinti ja auringonkylvytkuuluvat
yhteen. On todettu auringon sä-
teitten parantava vaikutus monen-
laisissa taudeissa. Ne vahvistavat
myöskin verta ja eikö näytä ko-
mealta auringon ruskettama vartalo!
Se on kuin terveyden tomppeli,

sillä sairaalloinen,; iho ei voi rus-
kettua, ellei auringon säteet ensin
kuoleta siitä pois basilleja. Aivan
päinvastaisen vaikutuksen saa kat-
sellessa vartaloa, joka on ollut pii-
lossa auringolta: se on kuin kella-
rissa kasvanut perunan itu. Eipä
ole liikaa sanoakkaan sitä «pos-
liinipojaksi''.

Kun alamme alasti ottamaan au-
ringon kylpyjä, niin ensin alussa
ei saa olla kauvan aikaa auringon
paisteessa, sillä aurinko polttaa
pian heikkoa ihoa, joka alkaa kir-
veliä ja kesiä. Se nostattaa myös-
kin kuumetta. Palanutta kohtaa
on paras voidella kasvisrasvalla.
Sitä ei saa kastella. Ei myöskään
ole hyvä maata, sillä silloin saa
aurinko paahtaa liiaksi yhteen koh-
taan. Paras tapa on kuluttaa ai-
kaansa urheillen ja voimistellen.
Silloin siitä on moninkertainen
hyöty. Lopuksi mennään uimaan
tai muuten pestään hiki pois ruu-
miista.

Vielä voi ottaa maakylpyjä. Sitä
tapaa käytettiin jo kuudennella-
toista vuosisadalla parannuskei-
nona useissa taudeissa. Silloin
kaivauduttiin maan sisään kaulaa
myöten ja oltiin kunnes maan
paine alkoi tuntua sietämättömältä
Se pitäisi olla hyvä parannus kei-
no reumatismille ja stiontenkalkeu-
tumiselle. Sitä voi myöskin ottaa
erikoiselle ruumiin jäsenelle. Maan
täytyy olla silloin juuri maasta
nostettua. Hikoileville jaloille on
savi ja ruoppamaa parasta, reuma-
tismisille jäsenille on sammal so-
pivinta. Vielä voi peittää itsessä
hiekkaan, mutta sen täytyy olla
auringon lämmittämää, ennenkuin
siinä on mitään sähkökiihoitusta.
Havumetsämaa on sähköisintä ja
siis tehokkainta.

u ...o.

Pirkkalan kuulumisia.
Kunnallisverojen kanto toi-

mitetaan seuraavissa paikoissa ja
aikoina:

Perjantaina kesäkuun 4 pnä
klo l:stä ip. Penttilän Haukkalassa.

Lauvantaina kesäkuun 5 pnä
klo 2:sta ip. Pitkänniemen Keskus-
laitoksella, t

Maanantaina kesäkuun 7 pnä
klo puoli 2:sta ip. Eteläpuolella
Sankilassa.

Tiistaina kesäkuun 8 pnä klo
9.stä ap. Pispalassa Palokunnan
talolla.

Keskiviikkona kesäkuun 9 pnä
ja torstaina 10 pnä klo 12:sta päi-
vällä kunnallislautakunnan esimie-
hen asunnossa Nokialla. I

Viimeksi mainitussa paikassa*
ovat veroliput kantoonasti saata-
vissa.

Samalla huomautetaan, että vaih-
torahapuutteen tähden olisi mikäli
mahdollista veronsuorittajien va-
rustauduttava sopivilla rahoilla.

Nokianpostitoimiston auki-
olo-aika. Postihallituksen kierto-
kirjeen N:o 19 mukaan toukokuun
12 pltä 1920 pidetään postitoimis-
tot kokonaan suljettuna sunnun-
taisin ja juhlapäivinä.

Muutettu junankulkuvuoro.
T. k. 1 p:stä alkaen kulkee aamu-
sekajuna Tyrväältä Tampereelle
kesä-aikataulun mukaan seuraa-
vasti :

Lähtee
Tyrväältä klo 6,40 e. pp.
Siurosta „ 7,48 „

Nokialta „ 8,15 ~

Epilästä „ 8,37 „

Saapuu
Tampereelle klo 8,54 e. pp.

PIRKKÄIAN OUTISET



N:o 22 1920 PIRKKALAN OUTISET Torstaina kesikuun 3 p:nS

Fäämyymälässämme Kirjakaupassamme.
Siellä löytyy hyvä valikoima kirjoja, kirjoitustarpeita, maalarin kehyslistoja, pieniä esineitä, sopivia lahjaesineitä y. m. Käyttikaa
ahkerasti kirjakauppaamme.

Nokian Osuuskauppa r. I.

H v. Tuomela, kultasepänliike.
Catnmerßosften KettMäkauppaan iOmist. K. HALME

Tampere, Hämeenkatu 16 (Kaupungin talo). Puhelin 547.

Myy Klhloja, Kelloja y. in. arvoesineitä
edullisemmin. saapunut suuri määrä

Kelloin korjataan hyväksi ja nopeaan. musiisi ja värillisiä k<*nkfä«
Pirkkalan kansakoulujen

johtokuntia kehoitetaan ensi ti-
lassa toimittamaan kunnallislauta-
kunnalle opettajiensa palkkatilauk-
set kolmannelta vuosineljännek-
seltä samalla tilaten myöskin rästi-
palkkana eduskunnan myöntämän
palkanlisäyksen kuluvan vuoden
kahdelta ensimäiseltä vuosineljän-
nekseltä. Palkkoja tilattaessa on
otettava tarkoin huomioon Koulu-
hallituksen antamat määräykset
kiertokirjeestä, mikä on julaistuna
lehtemme tämän päivän nume-
rossa.

nettua, valitti ent. senaattori
A. OsV. Kairamo sotapalovahinko-
jen korvaamista koskevasta yhdis-
tyksen edustajiston päätöksestä lää-
nin maaherralle, joka sen vuoksi,
että yhdistyksen säännöissä on
määräys ettei yhdistys korvaa so-
dan tai kapinan kautta syntyneen
tulen aikaansaamia vahinkoja eh-
käisi viime tammikuun 17 pnä an-
tamallaan päätöksellä yhdistyksen
johtokunnan toimeenpanemasta yh-
distyksen Edustajiston ylempänä
kerrotua päätöstä. Maaherran pää-
töksestä on valitettu Korkeimpaan
Hallinto-oikeuteen. Mutta siltä va-
ralta ettei muutosta saataisi tätä
tietä päätökseen on johtokunta
äskettäin pidetyn yhdistyksen vuo-
sikokouksen yksimielisen kehoituk-
sen mukaisesti päättänyt kääntyä
niiden osakasten puoleen, jotka
mainitun sotapalovahinkolisän o-
vat suorittaneet ja pyytää heiltä
henkilökohtaisen sitoumuksen, jol-
la he luovuttavat jo suorittamansa
erän Johtokunnan käytettäväksi so-
tapalovahinkojen korvaamiseksi eli
siihen tarkoitukseen, mihin se on
kannettu. Tästä syystä pyytää yh-
distyksen johtokunta ilmoitukses-
saan, että ne yhdistyksen osakkaat,
jotka tuon maksun ovat suoritta-
neet kävisivät henkilökohtaisesti
suorittamassa edellä viitatuissa kan-
totilaisuuksissa vakuutusmaksunsa
ja samalla allekirjoittaisivat maini-
tun luovutussitoumuksen.

maamme parhaimpien kenkätehtaitten valmisteita, kuten
O. Y. Hyppösen,
Tampereen Kenkäteollisuus O. Y:n,
O. Y. Hugo & Hjalmar Aströmin, Oulu, ja
Vaasan Kenkätehdas O. Y:n.

Tammerkosken Kenkäkaupassa on suurin ja monipuolisin
lajittelu sekä kohtuullisimmat hinnat

Sulkeudumme arv. yleisön suosioon.

e TammerkoskenL.
kenkäkauppa

Teatteritalo, puh. 16 77.
Uimakouluun nokialaiset 1

Uimakoulu alkaa taas pitkästä ai-
kaa toimia Nokiassa, ainakin nyt
ensin alussa miehille. Koska uinti
on hyvä virkistäjä kesäkuumalla ja
siitä on monia kertaa muutakin
hyötyä, niin toivotaan runsasta
osanottoa. Varsinkin kansakoulu-
poikain pitäisi saapua runsaslukui-
sina, sillä heidän kesänvietolleen
siitä on paljon hyötyä ja huvia
Samaten vanhemmatkin miehet ovat
tervetulleita. Ei se tee mitään
vaikka jo ennestään osaakin uida,
sillä ainahan sitä oppii jotain uutta
lisäksi. Tervetuloa Lintuniemeen
t. k. 4 päivänä kello 6 illalla.

Uimari.
Pispalan Vesijohto-osuus-

kunnan kokouksessa t. k. 28 pnä
päätettiin uusilta osuuksilta pääsy-
maksuksi periä 100 markkaa osuut-
ta kohden. Uuden pumpun ja
moottorin sekä ylösnousuputken
laitos jätettiin toistaiseksi hinnan
kalleuden tähden. Länteenpäin me-
nevää putkea päätettiin isontaa 1 1/i
ja 3,70 metriä. Päätettiin myön-
tää kaupungin puolelle rajaa raken-
nettaville tonteille talousvettä tois-
taiseksi, ehdolla, että sopivat posti-
en omistajien kanssa mistä vettä
ottavat, sillä eri johtoa ei heille
vedetä. Moottorin kuivaus päätet-
tiin toimittaa ja kestää se kesäk.
I—4 päivään. Kyläläisten sopii
ottaa talousvettä siksi aikaa, sillä
vesivoimainen pumppu ei voi ky-
län vesitarvetta tyydyttää.

Mielenvikainen hirttäyty-
nyt Pitkänniemen keskuslaitok-
sella. Joku aika sitten yritti Fors-
sassa eräs Siltala-niminen lopettaa
päivänsä haavottamalla veitsellä
kurkkuansa. Yritys kuitenkin epä-
onnistui ja mies lähetettiin mielen-
vikaisena Pitkänniemen keskuslai-
tokseen. Nyttemmin on hän siellä
hirttäytynyt. Siltalan synkkämieli-
syyden otaksutaan olleen espanja-
taudin seurauksia. H. K.

Nokian sos dem. nuoriso-
osasto kommunismien kan-
nalla. Nokian sos.dem. nuoriso-
osasto on pitämässään kokoukses-
sa 20 pnä toukokuuta 1920 päättä-
nyt 9 äänellä 8 vastaan kannattaa
liittymistä Kommunistiseen Nuori-
sointernationaleen. K. L.

Nokia O. Y.n varsinaisessa
yhtiökokouksessa Helsingissä
t k. 27 pnä valittiin johtokuntaan
varat. E. Polon, luutnantti G. Fogel-
holm ja majuri G. Snellman sekä
varalle varat. L. Vasastjerna ja
V. Sjöholm. Etuoikeutettujen o-
sakkeiden omistajille päätettiin ja-
kaa 6 %» mutta kantaosakkeille
ei mitään osinkoa v:lta 1919.

Muistolahja poismuutta-
valle kanttorille. Kanttori J. E.
Oksalle, joka kuten tiedetään,
muuttaa Pyhäjoelle, ovat viime
sunnuntaiaamuna käyneet lähetys-
tönä maanviljelijät Kalle Kahila ja
Frans Esko Pirkkalan seurakunnan
puolesta jättämässä komean kulta-
kellon kanteen kaiverrettuine nimi-
kirjaimineen sekä omistuskirjoituk-
«ineen. Muistolahjaa antaessa maan-
viljelijä Esko kiitti kanttori Oksaa
19 vuotisesta toiminnasta Pirkkalan
seurakunnassa. Kanttori Oksa lii-
kutettuna vastasi puheeseen sydä-
mellisin sanoin.

Osakepääomaa päätettiin korot-
taa antamalla 600 uutta osaketta
a 4,000 mk.

Hämeenläänfn Paloapuyh-
dlstyksen vakuutuvuosimak-
sujen kanto, toimitetaan, kuten
tämän lehden ilmottusosastossa ole-
vasta ilmoituksesta näkyy, kesä-
kuun 14—30 päiväin välisenä ai-
kana läänin kaikissa kunnissa sii-
nä järjestyksessä ja niissä paikois-
sa kuin ilmoituksessa lähemmin
on mainittu. Vakuutusmaksu on
2 mk. 10 penniä vastuutuhannelta.

Kuten muistettanee kantoi palo-
apuyhdistys edustajistonsa yksimie-
lisen päätöksen mukaisesti viime
vuonna varsinaisen vakuutusmak-
sunsa yhteydessä sotapalovahinko-
ja kärsineiden osakastensa tukemi-
seksi erityisen „sotapalovahinkoli-
sän\ Tarkoitusta varten kertyikin
varoja Smk. 757,468:50. Niitä ei
kuitenkaan voida ilman muuta
käyttää sanottuja vahinkoja kärsi-
neiden auttamiseksi. Niinkuin tun-

Hauskan kävelymatkan toi-
meenpanee Nokian V. P. K. ensi
sunnuntaina Haaviston Heikkilään.
Lähtö tapahtuu Nokian urheilu-
kentältä klo Va 2 j. pp. Pääsy on
kaikille vapaa.

Lehtemme toimitus. Leh-
temme vastaavan toimittajan tois-
taiseksi matkoilla ollessa huolehtii
lehden toimituksesta ja ilmoitusten
vastaanottamisesta Nokialla yliop-
pilas Kalle Roos, jonka puoleen
keholtamme yleisöä uutis- ja ilmoi-
tusasioissaan kääntymään. Puhe-
limen numero on 95.

Yleisiä uutisia.
Kieltolakikurssit.

Raittiuden Ystävät järjestävät tä-
näkin kesänä, kuten parina edelli-
senä tällä kertaa Kieltolakiliiton
kanssa yhdessä Kieltolakikurs-
sit Yläneen kunnassa sijaitsevalle
Huvitus-nimiselle maatilalleen.
Kurssien osanottajiksi, joita voi-
daan sijoittaa n. 30 henkeä, on pyy-
detty eräitä raittiutta harrastavia
järjestöjä lähettämään edustajansa.
Kurssien tarkoitus on antaa kielto»
lakiasian eri haaroista syvempiä
tietoja henkilöille, jotka vuoden ku-
luessa tulevat tässä asiassa muita
valistamaan. Valmistukseen on
kursseille tulijain tutustuttava kielto-
lain lakitekstiin sen toimeenpano-
asetuksineen sekä kieltolakiliikkeen
historiaan vastaavista teoksista.
Kurssit kestävät viikon, kesäk. 10
16 p:ään, jolla ajalla pidetään ne-
lisenkymmentä luentoa kieltolaki-
asiasta periaatteelliselta, lakitieteel-
liseltä, yhteiskunnalliselta ja uskon-
nolliselta, teollisuuden ja lääketie-
teen, vapaan valistustyön ja kan-
sankasvatuksen kannalta. Sitäpaitsi
varataan osanottajille tilaisuus kes-
kustelemalla ja itse esiintymällä
perehtyä asiaan. Kuten edellisinä-
kin vuosina, tulevat luultavasti nyt-
kin nämä kurssit ja niihin uhratut
varat ja työ osoittautumaan sangen
satoisiksi.

Kirkollisia ilmoituksia.

Muuttavia.
Haikasta työmies Kalle Tallgren

(naimakirja); Haikasta rengin tytär
Jenny Lehto Karkkuun; Kankaan-
taustan Ilkalta työmiehen tytär Hil-
ja Pajula Helsinkiin.

Kuulutettuja:
Maanviljelijä Hugo Evert Simola

Hynystä ja kansakoulunopettajatar
ylioppilas nuori neito Jenny Signe
Koski Pispalan Pispalta; Jääkäri-
kapteeni Väinö Vilho Räsänen Sor-
tavalasta ja ylioppilas nuori neito
Alli Alfhilda Väyrynen Pispalan
Provastilta; työmies Sulo Arvia Ny-
man Hyhyn Henneriltä ja työmie-
tytär nuori neito Viivi Susanna
Kekkonen Pispalan Pispalta; työ-
mies Eero Jaakoppi Rintanen Hy-
hyn Simolasta ja työmiehen tytär
nuori neito Maria JemiinaLahtinen
Pispalan Provastilta.

Ilmoittakaa Pirkkalan
Uutisissa.

ss«p«mMt

Sinkki- ja lyi-
jypalkoista

Jalmari Toimi
Nokia. Puhelin N:o 31.

D. HJORTH

Räätälinliike
Pispalan harjulla N:ro 23. Valmis-
tamme pukuja halvimmalla.

Kokouksia.

Kunnanvaltuuston

Kokous
pidetään kunnanhuoneella Antti-
lassa maanantaina kesäkuun 21
pnä klo 7a 1 päivällä, jolloin

1) päätetään Valtion avustamien
pienasuntojen rakentamisesta kun-
nan avulla;

2) päätetään Elintarvelautakun-
nan toiminnan jatkamisesta;

3) päätetään kunnallisesta am-
mattien tarkastuksesta;

4) päätetään ulkokunnista ole-
vain kansakoulunoppilaiden luku-
vuosimaksuista;

5) esitetään kysymys vapaan
Valistusoppilaitoksen aikaansaami-
sesta kuntaamme;

6) päätetään uuden naisopetta-
javiran perustamisesta Ylä-Pispalan
kansakoululle ;

7) päätetään kunnan kätilöidenluvun lisäämisestä, uudesta ohje-
säännöstä ja palkkioista;

8) toimitetaan kunnallisten vaa-
lien keskuslautakunnan ja vaalilau-
takuntien täydennysvaalit;

9) päätetään kansakoulunopetta-
jien kalliinajan palkasta.
Pirkkalassa, 31 p-.nä toukok. 1920.

Antti Antero
310 Valtuuston puheenjohtaja.
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Torstaina kesäkuun 3 p:nä

KALLE NUOTIO, Siuro.
SAAPUNUT:

VIIKATTEITA.
HEINÄHANKOJA.

HANGON LEIVOKSIA.
Hienoja KARAMELLEJA.
* MAKAROONEJA.

PATENTTI AKSELEITA.
PUSSIVÄREJÄ.

TRASSELEITA.
LANGEN MALLOJA, Oulul.

SUOLAA (runsas varasto)

Suomen Summitehdas !
MOKIA.

JUHO KONTTINEN 0.-Y.
TAMPERE, KAUPPAKATU 14.

PUHELIN 895.

Huonekalu- ja Yerhoiluliike.
Varastossa herrainhuone-, ruokahuone- ja makuuhuonekalustoja sekä yksi-

tyisiä huonekaluja. Myöskin rautasånkyja ja patjoja.

Pirkkalaiset
tullessanne Tampereelle käykää meiltä ostamassa kaikki kirjanne ja
paperitavaranne, sillä meiltä saatten aina halvimmalla

TIIHOSEN
ja Paperikauppa,

A. V.
Kirja-

Hämeenkatu 25. Puhelimet' lB4B ja 1243.

NOKIA AKTIEBOLAG
NOKIA

VOIMA-ASEMA.
SAHALAITOS.

PAPERITEHDAS.
VILJAMYLLY.

Uarsi- ja puolikenkiä.
pukuja,
housuja,
paitoja,
kauluksia,
kravatteja
sukkia,
henkselejä

fifl* 4>

y. m. vaatetustarpetta hyvä valikoima.

JALMARI TOIMI
Nokia. Puhelin 51.

PIRKKALAN UUTISET

«aKMtISHaiSM

Hämeenlinnassa toukokuun 25 p. 1920.

N:o 22 1920

WmenWM PatoapiybdUtyksett
A-luokan osakkailta kuluvalta vuodelta 1920 jaB-luokan osakkailta vuo-
delta 1919, kootaan allamainittuina aikoina, allamainituissa kunnissa ja
paikoissa. Samalla huomautetaan maksuvelvollisia Yhdistyksen vakuu-
tusehtojen 17§:n määräyksestä, etttt ellei vakuutusmaksu ole suoritetta
viimeistään 30 p:Hn knluttna kantopiUvUstä on vakuutuksen ottaja
velvollinenmaksamaan 10°/q vakuutusmaksun sakonkorotuksen sekä
tlmoitetaan, että kaikista asioimistoista lähetetään mainitun ajan ku-
luttua niissä lunastamatta olevat maksuliput Yhdistyksen pääkonttoriin
ja sieltä ulosottoviranomaisille ulosottotoimin perittäväksi. Vuosimak-
suna viime vuodelta kannetaan 2 mk. 10 penniä vastuusumman tu-
hannelta. Niitä Yhdistyksen arvoisia osakkaita, jotka viime vuonna
varsinaisen vakuutusmaksunsa lisäksi suorittavat n. s. „sotavahinko-
lisän", pyydetään kunnioittaen henKiUikohtalsestl saapumaan maksu-
tilaisuuteen koska on osoittautunut tarpeelliseksi saada heiltä kirjalli-
nen luovutussitomus, jolla he jättävät suorittamansa erän johtokunnan
vapaasti käytettäväksi sotapalovahinkoja kärsineiden yhdistyksen osa-
kasten avustamiseksi siinä järjestyksessä kuin yhdistyksen Edustajiston
varsinaisen kokouksen päätös huhtikuun 28 p:ltä v. 1919 edellyttää.

Nykyään vallitsevan vaihtorahan puutteen vuoksi kehoitetaan
osakkaita varaamaan kantotilaisuuksiin mahdollisuuden mukaan sopi-
vat rahat, sekä yleensä suorittamaan asiamiehen työn helpoittamiseksi
maksunsa edellämainitussa kantotilaisuuksissa.

Pirkkala* asiamies herra M. Stark, maanantaina kesäk. 21 p. klo
9—l ap. asiamiehen asunnossa kylät: Haavisto. Laajanoja, Kankaantaka,
Viiki, Maatiala jaPitkäniemi; tiistaina kesäk. 22 p. klo 9—l p. Tyrkkölän
kylässä Palokunnan talossa kylät: Nokia, Vihola, Tyrkkölä, Hauroinen
ja koko Taivalkunta; perjantaina kesäk. 25 p. klo 9—l ap. Pispan
talossa kylät: Pispala, Kaarilan alue ja Tohloppi; lauantaina kesäk. 26
p. klo 9—l ap. kylät: Hyhky, Rahola, Villilä ja Lielahti; maanantaina
kesäk. 28 p. klo 9—l ap. Penttilän Haukkalan talossa; tiistaina kesäk.
29 p. klo 9—12 ap. Sankilassa ja samana päivänä klo 2—5 ip. Nuo-
lialan Pereellä; keskiviikkona kesäk. 30 p. klo 9—l ap. Tampereella
J k V, Pahlman'in konttorissa.

Johtokunta.

Karjapaimen
saa heti paikan kesä-ajaksi

Haaviston Eskolla.

Myytävänä.

Useani »Ia lajia

kukan-,
kaalin-,
lantun-ja
tupakan-

taimia
Nokiaa kartanon

puutarhassa.

Hyviä
taimia:

kaalin, lantun sekä mansikan ja
viinimarjan.

Vitalan puutarh?,
304 Puhelin Nokia 25.

Ilmotuksla.

Onokralle
tarjotaan

PirlJsilan M«»tu«ll«
lauvantaina kesäkuun 5 pnä klo 5
j. pp. pidettävällä vapaaehtoisella
huutokaupalla Juhansuon viljelys-
osuuskunnan viljelysmaat alaltaan
n. 4,3 ha sekä rakennukset. Hal-
tijat pidättävät itselleen puolen
tunnin mietintöähän ja oikeudenjoko hyväksyä tai hyljätä tehdyt
tarjoukset.
305 HALLINTO.

ziWpmM
on taaskin saatavana

mauton*.
Tehklta tilauksia.

oiäNllsivnnlM
on saatavana myöskin

WaMossa.

312

Nokian V. P. K.
tekee haaskaa

Kävely-
matkan

kesäkuun 6 p:nä 1920 Haaviston
Heikkilään. Lähdetään Nokian ur-
heilukentältä klo Vf2 j.pp. Pe-
rillä on monipuolista kilpailua ja
tanssia.

Kaikille V. P. K:n jäsenille jae-
taan vapaita kahvilippuja. Vapaa
pääsy kaikille.

Huvitoimikanta

laillisen edesvastuu
«Dalia

kiellämme kaikkien sivullisten las-
kemasta karjojaan Valkelan ja
Toosin tilojen haka- ja metsämaille
Etelä-Pirkkalassa.

Pirkkala 26 pnä toukok. 1920.
Omistajat.

Kielto.
Viholan kylän Kravin jaLitukan

tilojen mailla kielletään peltojen
sotkeminen ja luvaton polkujen
teko uhalla, että syylliset saatetaan
lailliseen edesvastuuseen.

Pirkkalassa 31. 5. 1920.
M 8 Omistajat

Tampereella 1920,
Tamperaen Paperiteos 0.-Yai kirjapaino
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