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Pirkkalan Uutiset
Uutis- ja Ilmoituslehti

N:o 2.3

Keskiviikkona Joulukuun 3 p:nä

ilmestyy jota testiwiillo.
Tilaushinta: Kolowuodelta 2 ml 50 p:iä, puolelta »vuodelta
> mt 25 p-.iii, tilaten postitoimistosta tai lehden toimitukselta.

Wastaawa toimittaja
3. E. Vk«a

Lehti

I

•f r,

.

Toimituksen ja konttorin osoite:

5 pnä ennen ja 4 p:iä jälleen telstin palstailmoitushinta 50 p:iä. Kihlaus-, wihtimä- ja
fyntymäilmoitulfet 1 mt felä luolinUmoitulset 2 ml ilman wär
syä ja 8 ml wärsyn kanssa,
Pyfnwäisistä ilmoitulsista myönnetään alennusta.

Puhelin

von Bonsdorff Soh b|¥
Uutis- ia llmoituslebti
ilmestyy

w.

Soinen

Vtti

0. D. NURMISEN

YakQiitosasioimisto
Nokia.

Cl in Ml henkivakuutuksiahalÖUUlfllj vimmilla maksuilla ja
edullisilla ehdoilla. Yhtiön koko
voitto jaetaan vakuutetuille.

»vuosikerta

1914 kerta unikossa, teskiwiikkosin,

wiisiftalstaisena.
Pirkkalan Uutiset on etupäässä paikkakunnallinen
ilmoitus- ja uutislehti, mutta käsittelee myöskin, mikäli
tila sallii, kunnallisia, siwistys- ja taloudellisia asioita.
Pirkkalan Uutiset on täydellisesti puolueeton lehti,

KULLERVO, vÄuutuksia.
I

UHJULA, palovakuutuksia.
Pahan päivän sattuessa
on vakuutus vahva turva.

ollen päämääränä tasapuolisuus.
Pirkkalan Uutisiin owat luwanneet kirjoituksia useat
kunnallisiin, siwistvs- ja taloudellisiin kysymyksiin pe-

Henkivakuutusyhtiö

FENNIAN

henkilöt.
Pirkkalan Uutiset maksawat toimitukselta

rehtyneet

ja postitoimistosta tilaten koko wuodelta ainoastaan 2: 50 p.
ja puoliwuodelta 1:25 p.

vakuutusehdot ovat vapaamielisimmät ja vakuutetuille edullisimmat.

Tilllttllll Piittllllln Uutiset!

Asiamiehet Nokiassa

Coirninis.

Vakuuttaa maakauppiaitten vaihtuvia
kauppavarastoja halvimmilla vakuutusmaksuilla.

Asiamies M. Stark, Nokia.

Suomen
Gummitehdas
suosittelee uusimallisia
Kalossia ja
XJrlie ilukenkiä.
Edistäkää kotimaista teollisuutta.

Helsinki.

Kuolleita:

PÄ AKO NTTORI : Tampereel la.
HAARAKONTTOREJA: Hämeenlinnassa, Ikaalisissa,
Keuruulla ja Tyrvään Vammalassa.
Maksaa korkoa Talletustileillä 6 kk. irtis. 5 %

SäästökassatiMlä
Juoksevalla tilillä

LO

coBB

5%
«'/«

Toimia voidaan antaa pankille kirjeeliisestikin.

Pirkkalan Säästöpankki
maksaa säästöönpannuista rahoista korkoa
5% sadalta.

Uäärentämättömiä
Vehnänleseitä
Yehnärelmjauhoja i, 3, 4 ja 5
Pellavansiemenjauhoja
Soijakakkuja
laapähkinäkakknja
myy hyvin edullisesti

Tampere, Hämeenkatu 6.

lomo Leponiemi ja Työm. lesti
Hyhyn Henneriltä työm. tytär Matilda Lammi, molemmat Ylö»
Fanny Matilda Tamminen 45 w. järweltä.
9 kk. 2 p:n ijäsfä.
Seurakunnasta muuttamat:

Kangaskauppaa.

8800

Omat varat Smk 3,700,000:

Konekauppa Oy, AATRA

Kirkollisia ilmoituksia:

Suosikaa ostoksillanne Maamme
monipuolisinta ja paraiten lajiteltua

Bl_

Tampereen Osake-Pankki

Kannattakaa kuntanne omaa rahalaitosta.

Paloapuyhdistys

10 04

Avoinna 9-3

PALOVAKUUTUSYHOISTYS

Paikkakunnalla enin suosittu jahalvin.

Tampere.

VV:m Sandbergin rautakaupan talossa.

Puhelin

Auki joka toinen ja neljäs perjantai kuussa klo 5-6 ip.
Nokian tehtaan konttorissa.

Hämeenläänin Maakauppiasten

1869

Tampereella

J. E. Oksa ja Simo Aroniemi
KESKINÄINEN

J.Tirkkonen

Lakiasiaintoimisto

&JB

Osoite ja Puhelin

1913

millimetr. Wähin

&

Pirkkalan Uutiset

flrjnp. 181!!,

Ilmoitushinnat:

:

Nokia.

T»mv««llll, Q>. S. Jani,»,! A ffurnw.

Awioluttoon kuulutettuja:
Lääketiet. Toht. nuori mies Georg
Eleqius Alander ja Dlifairaan hoitajatar, nuori neito Tiimi Alma
Kahra, molemmat Pitkästäniemestä.
Iymärenki nuori mies Kalle Va°

Puhelin 370

Nlöjiirwelle. Räätälin
minen
leski Maria Eronen
Ilöiär»
welle. Santilasta Palwelija Sandluupajo»
ra Maria Aaltonen
elle. Pirkkalan kylän Mattilasta
Sähköliikkeen omist. Johan Emil Taloll. Eero Kustaa Kiwimäti
Tampe» Tampereelle. Penttilän Haukkalas»
Rödblom Pispalasta
reelle. Ruokakauppias Amanda lo° ta ent. palwelija Anna Ristont.
fefilna Tamminen Wiikin alueelta Ikonen
Sortamalan taup. seu»
Turkuun. Hyhyn Henneriltä rakuntaan.
Työm. Kustaa Kustaanpoika Nie>
B. W, Ebeling.

Pirkkalan Uutiset

Keskiviikkona Joulukuun 3 p.

N:o 23

-

1913

Tampereen RakennuskonttoOFi
Tampere. Puhelimet konttoriin 73

Myy suuresta ja hyvin lajitellusta varastosta:

Hflli&QmillSittPpOlVfSy Tapetteja

ja maalarinvarejä, Öljyj.t ja lakkavernissoja, Konetarpeita,

-hihnoja ja

myymälään 9 U

-tiivisteitä, Työ- ja talouskaluja.

Metsästys- ja urheiluvälineitä sekä kaikkia Rautakauppa-alaan kuuluvia tuotteita.

vesijohtoja

varten tarvittavia

Lähetykset maaseudulle toimitetaan täsmällisesti

Putkia, Putkenosia, Pumppuja y. m.

Lakitietletten kandidaatit

K. O. Laitinen

Hannu Peltonen

&

Vakinainen avustaja: Senaattori Johannes Peltonen

Asianajotoimisto
Tampereella
Tampereen Osake-Pankin talossa Kauppakatu 7
Puhelin

4 74. Avoinna 9—3.

wiimr wuonna
Puu kala idu N. Kunta a- ha, Tulot tekiwätWuotraajia
2.
u. 18 Ha suuruisen noin 800 ml.
(0,0424 manttaalin) talon, ostetM e ukyl tl n kunta on w.
tu li). 1909. Unta L3,750 mk. 1908 ostanut yhden, 100.84 ha
«Mytnen armo 22,500 mk. SÖil- suuruisen talon (0,4170 rnotttt)
Nykinen
jelysmaata 6 ha. WuotuHet tu- Hinta, 30,000 mk.
lot rahaksi laskettuna noin 1,000 crttvv 40,000 mk. Wiljelysniaata
mk. Vuokraajia 2.
24 ha. Vuotuiset tulot noin
®. niobettii i t m e n tuitta
o n 2,200 mk. Wuotraajia 12.
O r iw> c d e n kunnalla on kaksi
ww. 1884-85 ostanut 450 ha
ostetut ww. 1880 (Attua)
suuruisen talon (0,4170 manttna- taloa,
lia). hinta 10,800 mk. Nykyinen ja 1907 (AnttUa). Toinen naisarwo 45,000 ink. Wiljelysmaata tä käytetään waiwaistalona, jon30 ha. Wuotuiset tulot n. 2,400 ta hallussa toiljclytset pääasiatmk. Wuokraajia 11.
liscsli owat. Pinta-ala 830 ha,
Palstoja
Guvnie me n kuuta osti it- hiinta 52,500 ink.
jdleeit w. 1897 40 ha suuruisen on myyty 15,600 mk m armosta.
mistaa

JOULU-ILO 1913
tarjotaan nyt yhden'JOULU-ILO», suuren yleisön
loppupäivinä 32
nentoista kerran tilattavaksi, ilmestyen marraakuun
sivuisena, suurta kokoa, runsaasti kuvitettuna ja hyvälle paperille
painettuna.

•

•

Tmv
Monipuolinen ja vaihteleva on «JOULU-ILO*» sisällys tänäkin
kirjaili
vuonna oleva, sillä avustajista voidaan jo mainita seuraavat
»Mies,
jokertomus:
(humoristillinen
Finne,
Jalmari
runoilijat:
ja
iat
Kaitila,
Heilala,
Anna
Lavin-Kyösti,
kaikkeen»),
Yrjö
ka sekaantuu
Anni Lilja I. Marttini, Irene Mendelin, Antti Rytkönen, Lauri »anramo (mieltä järkyttävä kuvaus: «Pappien kärsimyksiä ison vihan
aikana») Kaspari Tanttu, U. V. Valakorpi, (Maisteri Lassmen-nimiy. m.
nen kouiumuistelma), Emil Vammaskoski, Herman Vidgren
Useita valokuva jäljennöksiä taiteilijain teoksista tulee »JUULiUpitävät
»ILOSSA» tänäkin vuonna olemaan ja muusta kuvituksesta
huolta taiteilijat Alex Federley, V. Ylinen, A. Luomanen y. m. niin
Vaikkakin JOULUILO» jo sinänsä on hintansa arvoinen
annetaan jokaiselle kenen tilaus on liikkeeseeni saapunut viimeistään 20 päivänä marraskuuta 1913, lahjaksi 10 kappaletta kotimais»t

-.,,.,,-
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aiheista kuvallista postikorttia.
Jotta <JOULU-ILO> löytäisi tiensä etäisimpäänkin salonsopukkaan liitetään jokaiseen «JOULU-ILOON» tapitettava lippu, .joka
oikeuttaa jokaisen tilaajan pääsemään osalliseksi »UiidciiYUOUeulalijakilpailuun> jossa kipailussa arvonnan perusteella jaetaan kaikkien
kilpailuunilmoittautuneiden kesken neljä palkintoa, nimittäin
markan aivosta suomenkielistä kirjallisuutta.

L3OO

200
100
ja 50

„

„

"

„

„

»

"

"

Lähemmin kiertokirjeessä ja asiamiesolijeessa, jotka jokaiselle
ilmaiseksi pyydettäissä lähetetään.
Hinta ainoastaan &0 penniK.

ISAK JULIN, Tampere.
»tmtétato. Talojen NYtyinm cniuo,
tvaimaistalon rakennukset siihen
luetinina, noin 110,000 mlk. Viln. 33 ha. Vuotuiset
Wuoden 191.1. tuilnallispliloil- jelysmaita
n,
3,360
mlk. Vuokraajia l.
Moi
la Tampereella alusti, senaattori
Ikaalisten kunnan maan-ja
A. Osw. Kai ram o kyfymyt-

Ruutien maauostot.

omistus on, käsittäen 5 taioa
yhteensä «43 ha (0,6852 mauttätä nykyä snuriinprn
lastollisten tultirnuslcu
Länsi-Tuomessa,
Talot ostettiin
tunnallispäiwicn hywäksyttäwätsi
1904,
1906 ja 190?
1902,
rnro.
:
seuraamat ponnet
„Knnnalliscn elämän elwytlä- kansaloulumloilsi 83,100 mk, suuon
hinnasta. Palstoja mk,
miseksi ja tchittäniiseksi sekä kun- ruisestawnoiina
myyty
42,000
nriiute
nalliscn talouden wäkaannnttami- ja meriää 12,800 mk. edestä.
seksi on tarpeellista, että maa- 2ilä paitsi on metsistä saatu ralaiskunnat hankkimat itselleen
keunnspuut s:tsi lansatonlutn.
piwia maa-alueita, etnpäässä:
a) kirtonkyilän, rautatieasc- ?iytyinen armo, lukuunottamatta
noin
MIM ja mmm paikallisen liite- kansakoulujen ralenuutset
98
ha.
Viljelysmaata
mk.
96,000
läheisyydessä,
setä
keskustan
b) kaswawaa metsämaata Wuotuiset tnlot noin 3,000 mk.
kestämän metsänhoidon harjoit- Vuokraajia 11.
Karkku. Kunta omistaa yhtamista wartcn."
tama a, että tuumit, sil- deil 153 ha suuruisen (),2671
„©ii
manttaalia) talon, ostettu 18,500
mällä pitäen tällaista maanhanTaliutaa, suuuuiltolewat luottonsa markasta muouna 1900.
järjestämistä min, että woidaau lostn on myyty 4 palstaa, yhmenestyksellisesti toimia, milloin teeusä. 16,225 mfm hinnasta.
ostotilaistius kvhtnhintaan tarjo- Vuotuiset tulot noin 300 Mk:na,
josta noin 50 mk. „ftuhdas tulo,"
utuu."
Hywätsyessääll miltei ytsimic- Nykyinen armo tailsakoulurakeu28,000 mk:aa.
liseöti nämä ipouuct, päätti totons uuksineeu noin
1,
Vuokraajia
samalla aulaa silloin asettamansa
loimituuuau lehtäwätsi m. m.
K iikka. Koulutaloksi ou ostetteräiä täydellisenmiän sewstutseu tu 2 taloa, Lllakontti »o. 1884
siitä, millä faunalla kuntien liin- 5,000 ,nk:sta ja Yläkoukku w.
teimistöu omistus tätä nykyä on. 1906 30,000 mttsta, yhteensä
Täuiäu uojälla on senaattori nykyään 120 ha iX),667 mnnttaaKairamo, mainitun toimitunuau lia). Taloista on myyty lohkomaltnuttamaua, kumulta pyytä- tiloja yhteensä 180 ha 21,450
nyt tietoja asiasta. WaMa tiedon- mk. armosta. Nykyinen arwo n.
annot eräissä tapauksissa yhä o35,000 mk., johon tulee koulurawat puutteellisia, antaa nyt il- kenuusten armo, Viljelysulaata
nlcstynyl tilasto rotonaisnudesostaessaan 50 ha. Vuotuiset tumarsin tyydyttämän tuman fot n. 1,800. Vuokraajia 20.
Mouhijörmi. Mv. 1902 ja
kuntien maaomaisuudesta.
julkaisemine
1905
ostettu kaksi taloa (€i<*fj!a
©euraawassa
joista kunnaVa on
tuja tietoja muutamista lähitun- ja
nykyään hallussaan noiu 150 ha,
nista
Turun lääni.
kaikki metsää ja suota salkupe2 manttaalia!,
hinta
olunta
räisesti
Hämeenkyrön
myyty 29 palsOn
mk.
91,600
1904
osteja
1894
mistaa UJL
mk':n hinnasta sekä
tut Ollin ja Kokkosen talot, Yh- taa 76,500
18,500 markasta. Talon, 200 ha (0,4166 mantmetsää
teensä
24,000
taalla). Ostohinta 20,000 mk. jen nykyinen atm n.
kuuon
muokrattu
mk.
2'uomaa
mk.
edesMetsää myyty 3,500 on rakenn. delle eri henkilölle, jotta eiluät
ta. Toiseen taloon
kunnan maalla.
noin 60,000 ml maksama wat- kuitenkaan

uusien tuHoWsteiden hanlkimitisista kunnille ja esitti silloin
nojalla
jm

so-

sno

saan

saa-

asu

talon '0,0833 manttaalia . ©into Talojen nykyinen armo noin
2,600 mk. Nykyinen armo 4,500 120,000 mk. Viljelysmaata noin

mk. Witjelysmaam 5 ha. Wuoluiset tulot 248 mk. Vuokraajia
1.
Tyrivään kunta osti jo w.
1869 itselleen .tzopuu ruslitilau,
410 ha (l manttaali), 12,000
markalla. Tästä on sittemmin erotettu Wamnialan kauppalait alue, jonka lunastus teki 53,516
mk. 80 ft. Metsää im myyty ja
koulurakennukseen käytetty 10,000 tttktstll, jota paitsi halkoja
on hakattu useampia kertoja koulujeu tarpeeksi. Nykyinen armo on

ainakin 50,000 mk. Viljelysmaata 65 ha. Wuokraajia oli ennen

100 ha. Wuotuisc> Mot heinämaista ja muolrista noin 1,900
mk. Toinen taito on kotonaan
wuokrattu ytsityiiillc. Sitä paitsi
on kunnan maalla 1 torppari ja
10 itsellistä,
(latk.)

Huiisiu

jte^toto*

Kunnan Valtuuston

::

::

Matkustetaan.

tain sairaanhoitajan toimi on

lnt mäkinaisena, pyytää uutta
jatkumaa muotuista maltioamustusta.
Anonulkstn tekijäksi
waltnutettiin kunnall. lautat, esi.
mies O. D. Nurminen.

Wiinawerorahoja oli Knmernöörin wirasto kirjeessään n.-o
7,858 tlinnallislautatunnällc, ilmoittnnut oleman lääninrahas'
tosta nostettamissa kuntamme o-

sallc 1,545

Warat

markkaa 9 peirniä,

lääninrahastosta

nosta-

maan ja kuittaamaan maltuntet
tiin kunnall. lautat, esimies O.

D. Nurminen,
kunnallisista alemmista kanfakouluista piti opettaja S. Lilja
laajan ja seikkaperäisen alustutsen, Syntyneen wiltkaan keskustelun tuloksena oli, että walittiin
erityinen tvllnirniehinrn komitea
asiaa walinistamaau ja kuntakoko-

ukselle esittämään, kosla asian ci
katsottu oleman loaltuuston päätettämissä. Komiteaau tuliwat:
opettaja S. Lilja,
taja ,f. H!. Ritala ja gnmmitehtaan työmies S, Mäkelä.
Walitus osoitus julkilucttiiu

Kirkonkokoukse«fa

sunnuntaina tarkastettiin

miime
ja hy»

mäkfyttiin ulosottoa warten thtoU
33, mutta kauppalan erottamisen perjantaina miime kuun 28 pmä liswerojen rästiluettelo. Werojen
makfuwapauden saamista pyytä»
jälteen waan 5. Wuotratulot te- käsiteltiin seuraamat asiat :
kimittjt ennen lähes 4,500 mk.,
Kokouksesta poissa olleiksi mer- mään oli kokoukseen saapunut ai»
mutta nousetuat nyt kauppalan kittiin: K. Alastalo, A. Enberg, noustaan kolme henkilön
heidän
erottua suunnilleen 2,000 mk:- O. Isoialo, .H. Lahtinen ja H. anomuksiinfa
suostuttiin.
aan.
Palmroth, kaikki syylä poissa
Samoin tarkastettiin ja ulosotHämeen lääni.
oloonsa ilmoittamatta), setä W. toa warten hywäksyttiin Pispalan
Kan q a sala n kunta omistaa Ojanen (poissa paikkakunnalta), pientenlasten koulupiirin
esittämä
5 taloa,' ostetut ww. 1888 (Re- H. Salmi (sairas), G. Fogelkola). 1899 (Alanen ja Pajunen) Holm iinatkoilla!, I. tz,. Dten- rästiluettelo sanotulle piirille kanHolm, I. P. Termo, ja O. nettawista koulujen kunnossapitoja 1910 (lärwenpän ja Lentola, yhteenflä 340 ha 0,9474 Thunebera toiiitirstiO
ja muokramafsuista.
mantt.) .hinta 81,750 mk. TaloisEdellisen kokouksen pöytäkirjaa Ääni» ja takfoitusluettelon teki'
ta .on myyty palstoja 50,000 mastaan ei ilmennyt miiistutuk- joiksi
kirkolliZmuotti
mk:n ja metsää 22,000 mk:n sia.
warten
kirkonisännöitsijä
3
mk.
malittiin
määräämää!!
61,000
Nykyinen
armo
Asetuksen
edestä.
mk. Wiljclysmaata 32 ha. Wunsakkoon mcimoilettiin edellisestä Eemil Koimurinta (miran puolestoloutsesta poissa olleet! K. A- ta) ja kanttori I. E. Oksa.
tuifet tulot 190 mt. Vuokraajia lastalc,
W. Mattila ja h. Palm2. Kunna,, laskuun wiljellään
Talwikäräjät alkamat Pirk»
O. Isotalon suhteen
Rekolan tila, jonka antimet käy- roth.
jätettiin
ratkaisu
kalan
terään maiwaishoitoou.
asian
tuomiokunnassa:
Lempäälän kunta ou ww. maan totoutseru.
Tammik. tolmantenakymmenenEsitettiin .Hämeenläänin Ku- tenäensimäisenä (81) p. Pirkkalan
1872 ja 1906 ostanut itselleen
2 taloa, Lcmpost. Ryyniltä ja mernöörin päätös, jolla kumotja Jlöjärmen pitäjäin käräjäkun»
Ihamaan-Ktemola, yhteensä 233 tiiu lilallisteu Frans Eskon ja
ha, 0,75 manttaalia. Niistä käy- Kalle Juutun malitutscu johdos- m%la Hennerin talossa ensiksi mai°
tetään toinen koulutalona, toinen ta maltuuston miime maaliskuun nitun pitäjän Hyhyn kylässä.
Helmit, kahdentenalymmenestfenä
waiwaistaloua. Ostohinta 23,500 4 p:uä tetemä päätös järjestää
mi, jonka lisätu toisesta talosta Nokian kansaloulun oppilaat käy°° (20) p. Lempäälän ja Vesilahden
mään kahta louoroa. Päätökseen pitäjäin
suoritetaan 800 mk. suuruinm tyydyttiin.
setä Tottijärmen tappelin
eläke. Nylyiueu armo noin 136,käräjätunnassa
Raution humilassa
Jatkettiin edellisestä koioukses000 mk. Viljelysmaata 37 ha.
Wuotuisct tulot pienemmästä ta- ta lykättyä kysymystä, opetus- ensiksi sanotun pitäjän Kuokkalan
losta noin 650 mk. Klemolan tu- mälincitlen antamista kunnan kylässä.
lot käytetään waiwaistalon hoi- kustannulsella kaikille tansakouMaolisk. neljäntenätoista (14)
dokasten elaiuoon. Wnotraajias. lapsille. Asian käsittelyssä, il- p. Kangasalan ja Messukylän pf>
L uop i o i s te u kunta kuuluu moitti tunnall. lautat, esimies läjäin täräjäkunnassa Seurahuomaltiolta myön- neella Kangasalan
niihin, jotta järjesielmällisesti ja äsken
mrk.
2,756
menestyksellä
erän awustut- kirkon läheisyydessä. seurakunnan
uetyn
hywällä
werratlaiu
owat harjoittaneet tilankauppoja. sekii Pirtkalau kunnan tansakoulnMaalaiökirjeenkantajaksi
Kunta omistaa nyt 3 taloa, as- lasten opetusmälineisiin. Walmaspäätti
luusto
2l
äänellä
4
'Rajala',
1868
1900
tetut ww.
Kankaantaan alueelle on Postihal'
(Jussila) ja 1911 (Uotila), yh- taan edelleenkin ensi muoden ai- lilus ottanut työmies Arwid
antaa kaikille kunnan kanteensä ?l ha. hinta yht. 98,- tana
inisen ja Taimaltunnanpiiriin työsatoulnlapsille
opetusmapaat
ne
mk.
on
aikaimies Frans Wiktor lärwensiwun,
000
Metsää
kirjat
ja
jotmälineet
mihoti,
ainakin
14,000
myyty
scmniin
Haitasta. Molemmat astumat toimk:n armosta. Nykyinen armo ka nytkin ole oppilaille ynnettu. meenfa ensi tammikuun alusta.
Kunnall. lautak. esimies ilnoin 185,000 mk., isittemmin on
Maalaustöitä ilmoittaa inaa°
myyty metsää 24,400 mk. ar- moitti, että kunnan sairaauhoitajan,
joka
82
ou
lari
Wäinö Kiwi ottamansa tehWiljelysmaila
TuMirka
wosta'.
kunnassa
ha.
palk- däkseen. Asuntonsa on Wiikin har?
loja »vuodessa noin 5,600 mk. ollut m. 1910 alusta,
Wuotraajia 41, jota paitsi 2 tan- kaamiseksi on aitoinaan haettu julla Nokiassa Hilden'in talossa.
Tuomen Senaatilta
sakoulua sijaitsee kunnan maalla. Keisarilliselta
Uutta kahmia, nimittäin fttft
Länge l m ä e n kunta omis- maltioapull kahdeksi kocmuodetsi,
maan,
60
ettei
amustusawihreistä
herneistä walmistettua,
fanottuuu
taa w. 1911 ostetun noin
ha
saapunut
josta
ole
lehdessä oli kirjoitus,
0,10
mielä
tässä
(n.
nomutseeu
suuruisen talonosan
ympäristössä
nyt useis»
on
Nokian
manttaalia), hinta 23,000 mt. tietoa asian ratkaisusta. Ilinoikokeiltu
päätettiin
perheissä
—.
tulol»
johdosta
mk:n
wuoIa
jo
30,000
tutsen
Se armostellaan
josta
tyydyttä»
1912
alusta
alomat
lukien,
20
den
set
osoittautuneet
Viljelysmaata
n.
armoiseksi.

kokouksessa

seuraamaa

seuraa-

saaneensa

-

sa

Kestiwiittona Joulukuun 3 p.

Pirkkalan Uutiset

Saapunut

N:o 23

hyviksi tunnettuja
miesten ja naisten

Nokian Osuuskauppa r. I.
KESKINÄINEN! PALOVAKUUTUSYHDISTYS

M. DAVID HELIN

Hämeenläänin
Palovakuutusyhtiö

Pispalassa

Paikkakunnalla enin suosittu ja naivin.

Mil- ja VÄBITTÄISK/UPPA

Vakuutussumma vuoden 1912 lopussa
koko läänissä Smk. 124,670,340,
Pirkkalassa Smk 6,927,900.
Vakuuttaa rakennuksia ja irtaimistoja,
rakenteella olevia rakennuksia ja
rakennusaineita sekä karjaa tulen
ja ukkosen vaaran varalta maaseudulla.

Etupäässä Hiaalaistavarain välitys.

—,

kahmitte!

Nokian lelefooniyhdistyksen

minen ja Kanttori I. li. Oksa.

=

sillä miclä suuuuillecnkaail ollut

Leipuri ja
Kondittoriliike

-~

s»

muunmuassa

suom.

hyviä suomalaisia

ohria.

as.

«3iugn

~x.,,.x.^.x.,,.x.>^.n.P^,.z<i'.3.!ftx.,stA,
litralta näytteineen lähetettävä
jjgjj irffii irai »V»
riihik. ohraa heti; 18.W0 kg. riihik.
ruista, heti; 135,000 kg. ulkok.
waltokauraa toimitettawakst heti.
K. Alastalo
seka joulu—helmikuun aikana; ra°
os. Nokia. Puhelin Kiuro.
jssttomat määrät heinää, hankinta
gaai saanreSMgoS

Pyhäjärven

tiin yksimielisesti tartanonhoitaia I. Ihamuotila uudelleen,

eroaniiswuoroösa

Maauwiljelijät Frans
Knuutila, tzj. Simola ja Emil

olewat

malittiitl yksimielisesti
uudelleen. Kuluman loiio-bcn tilintarkastajiksi walittiin Kunnallislautakunnan esimies O. T, Nur-

Penttilä

sahalta
ostatte

edullisimmin kaikenlaisia kuivia
höylättyjä ja höyläämjit|(\miä

sahatavaroita.

Mehiläispesien
BJWW>W
"'."L*.*!i'.'
aineet normaalimittaisia !
"

Osakeyhtiö Alfred Selin

Kauppakatu 11

100 Miestä ja laista Mitaai
Kenkiä ja Kalossia,
miesten pukuja ja palttoita. Alusostamaaan

vaatteita, villapaitoja, Kauluksia,
ravattia, y. m. Myyn aina halvimmalla. Hallissa ainoastaan lauvantaina. Muinapäivinä kotona
Koskenmäessä.

======

seuran

OULULAISEN
KOTILEIPOMON

:'

Tampere

-----

seuruu

warsinaisesfa syyskot, Willilii»
VliflVä
fMnuntama marrasluun
|!3 päi>l!nnä käsiteltiin seuraamia
asioita Seuran esimieheksi wali:-

W. Pahlman, Osakeyhtiöllä

seuran

:

Pirkkalan Maatalousseuran

&

Valokuvaaja

Nokiassa
jon
aijotaan
pauna.
toimecu
Kotaneen pehtoori A. Wäyrysen ti» kons hymäksyikiit
tämäu johto- Alallansa monipuolisin liike.
lalle tilallinen K. Kahila, joka ascdellytykmenettelyn
kunnan
tuu toimeensa heti, ja tilallinen K. fellll, että mainittusilläarwio laa* Jälleenmyyjille edullisin ostoSipilä, astuen tämä toimeen wuopaikka.
kokoukseen.
den alussa. Warajäjenitsi walittiin: dttaan seuiaawaau
päätettiin
Vksiu»icliscsti
tilalliset Wäinö Mattila ja Emil kokoukset jlmofttaa ensi wnonna
Penttilä. Tilintarkastajiksi malit- Pirkkala»» Uutisissa.
tiin Konsuli Thorsten Brakel ja Keskusteltiin ensi muonita toiAsemapäällikkö O. Bergh, setä isän- meen painamista kilpailuista
ja
nöitNjätsi sähkölaitoksen johtaja I. päätettiin
farjataloustilasettaa
H. Stenholln.
pailu, jossa tulisi huomioon ot(Nokiassa)
Vhdistytsen mirkailijoille e» mak- taa yleiucu
toclypsy,
siiiossuunta,
palkkiota.
setä täst'edestään mitään
ruolinta, puhtaus ja yleensä na«
Johtokunnan esityksen mukaisesti wettarakennus.
Palkiutoiuomarit- Leivokset ovat parhaat!
päätettiin yhdistyksen mastaiset ko
tähän kilpailuun walittiin
koutset kutsua koolle kahdesti ole
2>ulo Pispa, toiitialla ilmoituksella Pirkkalan 11,»»° nen paltiutotuomari
Ilmoitus.
Päätettiin
lisissä.
pyytää pääjeuralta, Wielä ehdoErehdysten maittamiseksi ilmoiNokian Spot». Yhdistyksen tettiii» olettamaksi kilpailuohjel- telaan että valwelijatar
Ida Wiltalolla ensi sunnuntaina tlo V«4 maan Rittaruohojcu hämitys- helmiina Moision, joka Tampei. P. pidettäwästä luentosarjasta lilpailu, mutta jätettiin tämän reeltä on muuttanut Pirkkalaan,
perhe-iltamineen
huomautamme. kilvailun lopullinen päättäminen miluttokirja on puhdas.
Lähemmin lehdessä olemassa il» ensi kokoukseen.
Halutaan ostaa
moituksessa.
Luettiin pääsmralta tulleet kicrtokirjcel,
joissa
tiepörssi
Turun
22-28 mar
dnstcltiin, onko seuramntc halurask. Wehnä. riihik, 22 p. Ohra, kas
cn st talloen
riihik. 16 p. Ruis. riihik. 1? ». aitanajärjestämään
karjanhoitokursfit,
ruuanp.
Kaura, musta, ulkok. 11.5 Ruis'
jauho.
12 mt per 65 kg. laittokurssit ja Mielä kalayphy25 hl. dhsten malmistus kurssit. KokoWirna 18 p. Perunat 4:
päättc kääntyä piirien pnowanaasti
Kaikki
Turussa. Timotei us
kyselyllä, josko piirit oltailceu
hejnät. atin 5 p. ylin 6 p. wp.
järjcstääksccu jonkun naissimat
ja
Paimio 8 Piikkiö ty»n. Portland- tä kursseista.
§. ©.
per
mk.
sementti
Ostajia ilmoittautunut: 100,000
Hinta kilolta, ja paino hehtokg. riihik. mehnää, heti; 16.000 kg.

sk, mehnärehujauhoja, heti; 100 sk.
ruisjauhoja, heti; INO hl.
suom.
perunoita, heti; 30,000 kg. herneitä.

J.

Asiamies M. Stark

Sänrnöjnt litukani» olisi ollut
lunlittanui edustajat pääsenraii
kokouksiin ensi imiotta Marton,
Nokiassa.
kun oli odatcttaivissa
mutta
Kelloseppä J. Toivonen.
jäsenlutuutuun» muutos
liuoin.! Halvat hinnat.
kuun nHhbm, ci tässä tokouksessa, wictll moitu mainittuja edustajia wMta koska ue tulee maRäätälinliike Nokiassa
jäsentuwun pclittawalsi
Kalle Lindell
rusteella.
Työ
ajanmukainen. Kohtuulliset
Täinä» kokouksen tchtäwäksi
kuuluu ntyöskin Ivahmistaa johtohinnat.
kunilan tekemä tulo- ja menoarmio ensi touotta wnrten. Johto- K. NURMEN
luuta ci ollut »voinut iviclä tähau kokoukiccu laatia mainittua
♦♦
tulo- ja menoarmiota, koska ei

warsinaisessa kokouksessa marras- tiedossa tämälllvuodeu jasculuäätuun 28 pmä walittiin lohtokun» rä,
eikä myöökääu tietoa siitä,
taa»! eroamien tilalliset'. K. Nahkokilpailuja ja miten ftalmillaisia
lan ja paikkakunnalta pois muut-

joulu—helmikuulla,
Myyjiä ilmoittautunut: 1,500

SÄHKÖLAMPPUJA

Nokia. Telef. Nokian keskusasema 14

Suositellaan ostajille!

witsi —, erittäinkin kukkarolle ei'
kä »nakllkaan kllulu oleman hyljetsittämä, ivaan tuntuu kokeilijoista
miellyttämällä.
Jos tämän „kal»win" käyttö
nautintoaineena tulisi yleisemmäksi,
niin tietäisi se köyhälle maallemme
muosiltain kymmenien miljoonien
markkojen säästön, samalla kun tämä yksityisten taloudessa niin was>
taisi »vuoden ajalla huomattaman
erän tulopuolella. Kansan ja yksija
löitten marallisuus kohoaisi
mikä parempi, myöskin kansan yleinen teriveys kohta nousisi.
Gnelnmän siis kokeilijoita herne'

kenkiä.

HIRSILÄN KENKÄTEHTAAN

Toiminimi

J. Toimi.
Muutettuani liikkeeni
entiseen K. J. Malmisen taloon Nokiassa, sekä varastoani
lisäämällä, toivon edelleenkin saavani nauttia arv. ostajapiirini luottamuksen.

H. Wessman
Ruoka- ja sekatavaraliike.
A. Byman'in

Parturiliike
Tampereella, Satakunnankatu 23
On suosituin alansa liikkeistä
::

iNTurixien
Veljekset,
VAATETUSLIIKE
Nokiassa

K. K. Kajanto.

Ostakaa omaa maata!

myyden kaikkia alaan kuuluvia
tavaroita halvimmalla.
Huom! kahvia 2:20 kilo ylöspäin.

OSK. KETTUSEN

Kuupan tilasta Pirkkalan Naistcninatkalla myydään edullisesti •
«
eri kokoisia asnrito-tonttia, UnTila-ja viljelyspalstoja sekäKuriPispalassa
kan ja (Miikan kantatilat ollen suosittelee tuotteitansa.
tarpeellisen metsämaan ja hyvien
rakennusten ohessa Kurikan kanta- Erikoisalana kurkkuviljelys.
tilalla 30 tyn. alaa jaOllikan kantatilalla 28 tyn. alaa peltoa ja niittyä
mitä paraimmassa ensiluokkaisessa kasvuvoimassa.
Lähempiä tietoja saa allekirjoittaneen konttorista Tampereella,
huolellisesti ja halvimmalla
Kirkkokatu 9.
Alfred Selin.
valmistaa

Kasvitarha

Hautakiviä

Kttaa tänne!
Miesten valmiit vaatteet.
Viilatavarat,
Emali ja Fajanssi tavarat,
Kalossit, Kengät,
Käytetyt Huonekalut,
y. m. ostatte halvalla

Nokian Työväen Yhdistys

Tampere, Puuvillatehtaank. 12

VilllilMjtt
Tampereella,

hlli!

hallissa
Huvitoimikunta, poiletkaapas rooi, juusto, anjomis,
y. m. ruotatamaroita ostamaan
F. ©. Mäkiseltä
Kauppahalli N:o 17—19.
on munitettu Tammen taloon Huomaa:
Juuri saapui niitä paljon
vastapäätä Työväen Yhdistystä.
täydessänne

Parturiliike

kysyttyjä

ELSA JÄRVINEN

Nokiassa

Amerikkalainen

V. Helinin kaupasta

ensi lauantaina t, k, 6 p:nä,
alkaen klp 7* 8 illalla. Lisäänpäasö 50 p:iä. Hyvä soitto.

Ruoka- ja Sekatavarakaupan ovat avanneet.

::

Tn-fltan
toimii

1913

Kangasniemen

marjamehuja.

Nokiassa

A. Salosen Kivenveistämö.
Huom! Pitkäaikainen kokemus.

Hywiilsi tunnettua
haasioilla kuiwattua

Arvolan
Turwepehtua
suosittelemme.

Oslllcyhtiö Emälosli.

Ch. Vuorisen

RilataffllG
Nokiassa

Tuoretta meijerivoita,

jauhettua lihaa, ja
monenlaisia makkaratuotteita
joka päivä.
Kahvi- ja ruokaleipää
aina saatavana.

KeskiwiiNona Joulukuun 3 p.

Pirkkalan Untiset

pukutehdas Osakeyhtiö

Asioit sija A.br. Pietiläisen

VÄLITYSTOIMISTO
Pinninkatu 28,

Tampereella

' iilittSS: Maa- ja Kaupunkikiinteiniistöjeii kauppoja.
Hankkii: Kassalainoja ja sijoittaa rahoja varmoja vakuuksia vastaan.
Laatii: Asiakirjoja ja kontrahteja kohtuullisesta palkkiosta.
Toiminta rehellinen ja 15 vuoden kokemus.

Dyt juuri saapunut

f

Tampere

m,

suuret määrät Miesten ja Naisten monen-

Huokeat hinnat.

K

laisia jalkineita sekä useampien tehtaitten
Kummikalossia. Parhaimpien tehtaitten
Sarka- ynnä muita kankaita. Naisten uudempi mallisia Pumpuli Flanellia,' suu-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

■■■ ■■■■

€.

vastaavalla tunnustuksella

palkittiiu työmme syysk. 20- lokak. 5 prinä
1913 pidetyssä näyttelyssä" Tampereella.

Painettavaksi otetaan:
Osake- ja Vakuutuskirjoja, Vuosikertomuksia,
Lasku-, Vekseli-, Kuitti- ja Kirjelomakkeita,
Tilaus-, Osoite- ja Kutsukortteja, Sääntöjä
sekä kaikkea muuta kirjapainoalaan kuuluvia töitä,
Kääntykää siis luottamuksella puoleemme
kirjapaino! iii tii tarvitussanne!

Arvoisa yleisö!
Maalaustöitä ottaa tehdäkseen jouluk. 1 p:stii alkaen Nokiassa, Hildénin talossa Asematie N:o 81. (Viikin
Vain» KiTi.
harju).
maalari.
Haoin.! Työ ammatin mukaista.

OSAKEYHTIÖ

SAHANTERÄ
epilX
Postiosote EpilH
Telefooni 1315
Parhaimmilla ajanmukaisilla koneilla

Puhelin 215

»»»»»»«»»»»»»»»»»»»»»»»«N»,»»»,,»,,,,,,,,,,,,,,,

BERTHA PETTERSON'in
Hämeenkatu 29
Puhelin 1321
Cftffrttllltko
llZllOlllllßC Suuri varasto syys-ja talvihattuja
:::

saapunut, myydään halvimmilla hinnoilla.
Suruharsoja ja hattuja y. m. aina varastossa.

E PILA
Pysäkin vieressä.
Puhelin.

Campereeti säbkötoimisto
Puhelin 889

Sähköjohtoja asettaessa ja sähkötarpeita tarvittaessa kysykää hintoja. Suurin sähköliike
paikkakunnalla.

siroja ja siistiä, mutta silti halpoja.

PHOENIX-, ADLER- ja TEUTONIAompelukoneita.

N. BRITANIA kutomakoneita

Jauho- ja sekatavarakauppaani.
Hinnat huokeat, Kohtelu tasapuolinen.

Ucsijobtotarpeiia
Rämeen

maanviljelijäin Kauppa Osaßeyfctio

Tampere, Hämeenkatu 7.

Puhelin 42 ja 14 52

»

fiuomattaca tilaisuus
nokialaisille!
Ensi sunnuntaina joulukuun 7

p:nä

toimeenpanee
Nokian P. P. ja C. am. osasto
LUENNOT Nokian Työv.yhd. talolla
alkaen klo '/n 4 illalla. Luennoitsijoina
oval: August Lindell luennoiden »Tariffi, politiikasta' ja rva Anni Huotari
aineesta: »Ammatillinen liike ja työläisnainen». Luennoiden loputtua alkaa
perheiltäni at samassa paikassa vaihtelevalla ohjelmalla. Kaikki tervetulleita!

Kaitellainen

metsilstys jakalastus
laillisen wastuun uhalla kielletty

Maatialan fotilaSwirlatalon
mailla ja mesillä,
Pirkkalassa '% 13.
Ottelijaana Koiso.

sian-

porsaita
Ljigiell
Mia
Kiltaa
**

Tampereella, Hämeen-ja Kuninkaank. k.

Suuri varasto miesten ja naisten halpahintaisia takkia.

Tekla LjungdelFin Kappaliike

HS

ÄIÄ:

suurta Yorkshire rotua myytämänä
Kaarilassa.
J

Sianporsllitll
suurta Englantilaista rotua, hyöty»
taswuisia, myytäwänä

Kurikan sikalassa
Naistenmatkalla. Huom. Telefooni

Kaikkein vanhin liike Nokiassa

Kauppaliike

Raninia

I. N. Kronholm

(pientä hopeakaniini rotua)
myytävänä

Puutarhuri
O. Nopolalla
Pitkäniemessä.

Myy kaikkia koti- ja ulkomaan tavaroita päivän halvimmilla hinnoilla. Tuoretta leipää myöskin aina saatavana.

TAMPERE, Satakunnankatu 10

EPILÄIM KONEPAJA O/Y, Epilä.

Puhelin 13 26

1912
Ilmajoella ja Sortavalassa 1913

Puhdasrotuisia

Kone- ja Huonekalukauppa A. NIEMI
::-::-::

Joensuun

on

silppukoneet ovat huolellisesti ja
parhaista uineista vaivankasli
G
luistetut, erinomaisen työkykyiset.
Voiman tarve työkykyyn verraten on hyvin pieni.
Valmistamme
myös parhaiksi tunnettuja, patentin saaneita, apilan hankauskoneita „HANKIJRI" sekä ensiluokkaisia halkosirkkelel t ii,
tasapaliio-katkaisusahoja, oljenkohlijoita, pärehöylän rautaosia, turvepehkukoneita, kotimankeleita, 6, 7 ja 11 U.voim. lokomoMilejä y. m.
Pyytäkää tarjouksia!
Korjaustöitä tehdään.

ja kaikkia koneitten osia aina saatavana.
Korjaukset tehdään huolellisesti.
Hintaluetteloja vapaasti !

Kuopion näyttelyssä 1911

Toimikunta.

Huom.! Koko syys-varasto loppuunmyydään
tämän kuukauden ajalla sisäänostohintoihin!

HUONEKALUJA

Sahanterätehdas
Valmistaa taatusti parhaita
saha- ja koneteriil.
EnsimUisellll palkinnolla

Suosittelen luvin varustettua

myy edullisimmin
oo

o-

X Knaapi Siuro.

TAMPERE
Puutarhakatu 14.
Puhelin 10 70

varustettu

------

LI KANGASNIEMI

«umpp. Kirjapaino

Tampereella, Hämeenkatu 30

varastosta myy

resta

I palkintoa

Hämeenkatu 29

Kalle Kahila.

::

::

Puhel. 466

MGMBMUBMDNMMUMDMMBUMMMN

o

Asiamies Nokiassa

.•

**

*

eläimiä.

Vanhin liike Nokiassa.
Myy hyvin lajitellusta varastostaan kaikenlaisia Siirtomaan tavaroita, sekä Virvoitus- ja
mieto-mallasjuomia. Hinnat kohtuulliset.
Parhaat tavarat.

«&

Lähellä rautatien asemaa.

G. e. Jansson

ottaa vakuuttaakseen hevosia ja nauta

-

f Syksyä varten saapunut

g Puupposen Rohdoskauppa

Suomen
Eläinvakuutusyhtiö

::

W MMUUMNN N iiiiii MMMUUDMU

i

1913

LLUlennerstrand

Y. V. Järvinen.

Httitnolliset tavarat.

--

Kauppaliike

Sipulia

M

Uudessa Teatteritalossa kosken varrella Tampereella,
Takka ja vähittäiskauppa».
suosittelee suuresta varastostaan naisten saketteja, kävelypukuja, hameita, miesten pukuja, palttoita y. m.
Suuri
kangasvarasto omassa talossa ent. Seurahuoneella naisten
ja miesten pukutilauksia varten..
Vanhempimuotiset naisten saketit ja hameet myydään alle oman
hinnan, jopa puolella hintaakin
Kunnioittaen

Pukutehdas Osakeyhtiö.

Näkki leipää
Juustoa
Anjovista
Meijeri voita
Silliä

D
M

N:o 23

-

Puhel. 878

Höyryreiic

Sampo
Kulkuvuorot alkaen 8 p:stä marras
kuuta Saveen kautta toistaiseksi:
Maatiala—Tampere :

Arkip. klo 6,30 ap., klo 12,30 ip. lauvant. vielä klo 4,45, ip. PyhHsin klo
12,15 p. ja klo 4,15 ip.

Tampere—Maatiala :

Arkip. klo 11 ap., klo 3,30 ip., PyhKsin klo 8 ap., klo 3 ip. ja klo 6,30 ip.

