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Uutis- ja Ilmoituslehti
Keskiviikkona Huhtikuun 8 p:nä

lamveieell», V, S. I»nll«»* «umpp, Nii»P, 1911.

Lehti ilmestyy jola lesliwiilto.
Tilaushinta: Kolowuodelta 2 ml 50 pnä, puolelta wuodelta
1 ml 25 p:iä, tilaten postitoimistosta tai lehden toimitukselta.
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~ W Rautakaupan talo. Puhelin 1004. Avoinna 9—3
Ajetaan asioita Pirkkalan, Kangasalan ja Lempäälän käräjillä Hankitaan Hypoteekkilainoja liiaalaiskiintciraistOinin.

Sywällä surulla ilmoitan, ettei
rakas waimoni

pidemmän aitaa fairastettuaan, rau-
hallisesti, uskossa Napahtajaansa
turmaten nulkui kuolon uneenPiit-
lalan Pispalassa Huhtik. 3 p:nä
IM4, 66 m.. 3 11. ja 25 pm ikäisettä,
jättäen kanssani kaipauksella muis-
telemaan 1 pojan ja 2 tytärtä.

Juho Rajala.

W, k. 510: 5. 6 ja 7 w.

Katkerasti surren ilmoitan, että
rakas waimoni

Zda Zerafiina
Salonen

(o. f. Sipilä)

lyhyen keuhkokuumeen sairastettu»
aan rauhallisesti nuklui kuolonuneen
Kohman tilalla Pirkkalassa 2 p,
Huhtik. 1914. 40 w„ 6 kk. ja 29 p:n
ikäisenä, jättäen kanssani kaipaa-
maan tyttären, pojan, äidin, 3 st-
farta, meljen sekä lukuisat sukulaiset
ja tuttanrnt.

August Talonen.
lkristus on minulle elämä ja tuo-

lem a on minulle woitto.

iirfollifta iluioitutfio:
Kuolleita:

Maalisk. 29 pmä, Hyhyn Si°
molasta työmiehen maimo Matilda
Miina Suominen 39 w. 7 kk. 2
p:wän wanhana.

Maalisk. 30 pmä. Hyhyn Si»
molasta työntekijä Hilja Harran
l. Matilda 26 p:wän wanhana.

Maalisk. 1? p:n«, Helsingistä
kauppias Heikki Aleksander Saario
20 w. 10 tk, 10 p:wän wanhana.

Huhtik. 2 p:nä, Kohmalasta Ta-

Lakitiedetten kandidaatit

KO.
Vakinainen avustaja: Senaattori Johannes Peltonen

Eriksson & Grönblack
Asianajotoimisto Tampereella; "'«ffgj. Ä (Telrfon; *htinn tal0)

JM.UJIXIxOÖ TAMPERE.
Itäinenkatu 11. Puhelin 7 58. Tavattavana klo 10—2 ja 6-7.
Ajaa asioita kaikissa maamme oikeusistuimissa ja virastoissa. Toimittaa luotettavan asia-
miehen kautta kaikellaisia lakiasioita myöskin JLm&2*£kss,S&&,.

Suomen Yhdyspankki
Perustettu 1862. Omat varat Smk. 43 ,000,000: .

Ottaa rahoja korkoa kasvamaan

Maksetaan rahoista

5 0] Karttuvalla talletustilillä ja
10 Talletustilillä muuttuvalla korolla

301!() hyvitetään juoksevalla tilillä.

Toimittaa kaikkia pankkialalle kuuluvia tehtävin
Toimia voidaan pankille antaa kirjallisestikin

PirkkalanSäästöpankki
maksaa saästöönpannuista rahoista korkoa

5% sadalta.
Auki joka toinen ja neljäs perjantai kuussa klo 5—6 in,

Nokian tehtaan konttorissa.

Kannattakaa kuntanne omaa rahalaitosta
Perjantaina sattuneen juhlan raoksi on Pankki avoinna

huomen a, torstaina.

iMrciiiäiiiäiiöEiiiil
Vehnänleseitä

Vehnärehujauhoja 1, 3, 4 ja 5
Pel'avansiemenjauhoja

Soijakakkuja
Maapähkinäkakkuja

myy hyvin edullisesti

Konekauppa Oy. AATRÄ
Tampere, HBmeenkatn 6. Puhelin 370

Länsi-SuomenKarjanmyynti Osuuskuntar. i.
ostaa aina poikivia maatiais- ja sekarotuisia lehmiä. iCaikellaista
teuraseläimiä toimitamme teurastetuiksi ja myydyksi pienestä palk-
kiosta päivän kaikkein korkeimpiin hirttoihin.

Lihan noteeraus toimitetaan kerran viikossa ja ilmoitetaan
siitä tiedusteltaessa.

Siitosoriita myymme Wnäjä*le, kun meille niistä annetaan
tarkat tiedot, ijästä, koosta y. m.

LÄNSISUOMEN KARJINMYYNTI OSUUSKUNTA r. !.

Tampereella Aleksanterinkatu 26. Telef. 329. Haaraliike Ikaalisissa.

Toinen wuosikerla.
Wastaawa toimittaja:

3. E. Oksa
Toimituksen jakonttorin osoite: Nokia. Puhelin,

Laitinen & Hannu Peltonen

N:o 14 1914

Maatalousseuran läntisen piirin
toimeenpanemiin

Kodin ympiiristön puh-
taanapito- ja launistus-

kilpailuun
sek»

lasten laswitarha-
lilpailuun

pyydetään osanottajia piirin alu»
eella ilmoittautumaan ennen tämän
luun 15 p:ää joko emäntä S. Ti-
piläNe Haawistolla, neiti A. laak<
kolalleKorwolassa ja neiti H. Knuu-
tilalle tahi hra Hartmanille Siu>
rossa.

Samalla ilmoitetaan että piirin
ensi kokous pidetään toisena Pää»
siäispäiwänä Korwolan Jaakko»
lassa klo 4 ip.

F. KANTOSEN
Parturiliike
Tampereella, Kyttälänkatu 3

Pirkkalasta.
Tärkeä merkkipäiwä

raittiusnentojen
historiassa.

T. f. 13 p:nä tufee kuluneeksi
50 touotta siitä kun Suomen ta-
lonpvifaissääty wÄtwpäittXille ko-
luontuneella päätti llwpua toti-
tarpeen wiinanpoltto > oikeudestaan.
Mainittu päätös on tärkeimpiä
tapahtumia ei ainoastaan rait-

maan yleensä si-
säiscn uubistustyömme historias-sa.

K!o!titarpvenp!oltw syntyi meillä
samoiil kuiil loisissa pohjoismais-
sa 16 M ja 11'M muosisaballa.
Miinaa pidettiin silloin eriuomai-
sen lääkkeenä. Sen-
wuoVsi Dli yleinen käsitys se, et-
tä hyw>ä>l perheen emännäi: Mek
Mvllifuulsiin kuului osata hyltfrn
malmistaa tätä ainetta. Iv wa-
paud>en ajalla haihtui usko mii-
ilaan ihmeitä tekemänä lääkkee-
nä, mutta toidä miime mnosisa-
ban alkupuolMa pidettiin kotitar-
peenftoltloa taloudMisessa fukj*
teessä erinomaisen edullisena, k!os-
la se muka kohotti wiinan wil-
jan hintoja ja siten teki maan-
wiljelykseil kannattamaksi. Wnosi-
sadau puoiiw,älissä huomattiin
tämäkin käsitys erehdykseksi.
Mlaassa, jota katomuiodet ehti-
miseen ahdistiwät, ei ollut suin-
kann mikääil erinomainen onni,
että Miljan hinnat olimat korte-
at, ja että miinanftoltto lisäsi
MiljantuVntia ulkomailta. Kun
sen lisäksi Norjassa ja gtuotsis-
sa kotitarpeenftoltto oli samoihin
aikoihin päätetty lakkauttaa, he-
rasi Suomessakin harras toiwo-
mus, että miinalainsäädännös-
sämme saataisiin perinpohjainen
muutos aikaan. 1850-luwulla ei
ollut toista asiaa, josta sanoma-
lehdet vlisiwat yhtä paljon tir-
joittaneet, josta olisi yhtä paljon
puhuttu kokouksissa j. ,l. e, kyin

lalkaut-
tamisesta.

Ilmoitushinnat: 5 p:iä ennen ja 4 p:iä jälleen telstin palsta-
millimetr. Wähin ilmoitushinta 50 p:iä. Kihlaus-, wihlimä- ja
syntymäilmoitukset 1 ml selä luolinilmoitulfet 2 ml ilman mär-
syä ja 3 mk märsyn lanS^a.

Pysymäisistä ilmoituksista myönnetään alennusta.

Asianajotoimisto
Tampereella

Tampereen Osake-Fankin talossa Kauppakatu 7
Puhelin 4 74. Avoinna 9—B. n:: Matkustetaan.

VARATUOMAEI

LAKIASIAINTOIMISTO
Tampere, Hämeenkatu 7 (Lähellä rautatienasemaa). Puhelin 1240
Toimittaa asianajo-ja lliketektSviä. Konttoriaika 9—3 ja5—7

Pohjoismaiden Osakepankki
Kauppaa ja Teollisuutta varten.

Perustettu 1872 Omat varat 35 milj. markkaa.

TalletUStlllltä kuten ennenkin,
TalletuskonttokuranttitiliUä h taiietuspäiv&sta
-,...„ ,

%/ Ml Utfi ottopitivään.
Kodin Säästökassasta ....

Talletnskonttokuranttitlli on erittäin edullinen pienillekin siifistöille.

Juoksevalta tililtä 3 pros. korko.
loimi» voi pankille antaa myöskin »ostin kautta.

Tampereen Osake-Pankki
Omat varat Smk 3,700,000:

PÄÄKONTTORI: Tampereella.
HAARAKONTTOREJA: Hameenlinnassa, Ikaalisissa,

Keuruulla ja Tyrvään Vammalassa.

Maksaa korkoa Talletustileillä 6 kk. irtis. 5 °/°

Säästökassatllilla 5 %

Juoksevalla tilillä 3"/»

Toimia voidaan antaa pankille kirjeellisestikin.

Tiinini Säästöpankki
Perustettu 1857

Hyvittää korkoa sttitstiföntuoduista rahoista
5 °lo

Korko lasketaan
siisäänpanopäivästä
ulosottopäivään.

Korko Ii
pääon

puolivuc

isätään
taan

Vähin määrä, mikä ker-
rallaan säästöön otetaan,
on yksi markka.»sitta!».

SHiistltlippai a saa' »vana.

Aukioloaika: JJy ikipäivä klo VJ o sekä sitäpaitsi
;aisiu ja lauantaisin klo 6-8 ip.

lon emäntä lida Serafia Salonen»
Kohma 40 w. 6 tk. 29 p:wän wan>
hana.

Seurakunnasta muuttamat:

Werorastit
Ämmalliswerojeu jälkikanto toi-

mitetaan seuraamasti:
Maanantaina t. k. 27 p. klo 9:Btfi

a. p. Pispalassa Palokunnan ta»
lossa; tiistaina 28 p. klo 9-12 a.p.
kunnanhuoneessa ja kello 2:sta
i.p. kunnallislautakunnan esimiehen
asunnossa Nokiassa, testimiitkona
29 p:nä klo 12-3 i.p. Penttilän
Hautkalassa ja torstaina 30 p. klo
10 a.p. Pitkäniemen keskuslaitok-
sello.

Pitkästäniemestä pesijätär Fan-
ny Haronoja Kiiktaan. Tyrkkö»
lästä työmiehen poika Erkki Paa»
wali Sulin lääskeen. Nokiasta
Kansakoulunopettaja Jalmari Wal»
pio Raumalle.

Rippi ja H. P. Ehtoollinen pi-
detään toisena pääsiäispäiwänä.
Rippiwieraita kirjoitetaan'pitkäper«
jantaina ja I:nä pääsiäispäiwänä.
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Tampereen Ralcennuskonttoopi
Tampere. Puhelimet konttoriin 72 myymälään 934

Rakennustarpeita, Tapetteja ja maalarinvär j <, Öljyjä ja lakkavernissoja, Konetarpeita, hihnoja ja tiivisteitä,
Tys- Ja' talouskaluja, Metsästys-ja urheiluvälineitä sekä kaikkia I? au takauppa-ala an kuuluvia tnotteita.

Vesijohto)» varten tarvittavia Putkia. Putkenosia, Pumppuja y. m. Lähetykset maaseudulle toimitetaan täsmällisesti.

Hattuja jaLakkeja «ap-»*. VARATUOMARIT

Einar lm & V PulinPienempi määrä enempi aikaa varastossa olleita hattuja ja lakkeja y. m
myydään peräti huokealla.

HUOM.! Kaikenlaisia rakennustarpeita on myöskin saatavana. Lakiasiaintoimisto
Opw&gfe©A&ppa sr. 3L Tampereella, Hämeenkatu 27 (Kymmenenmiehen kivitalo).

Matkustetaan. Juttuja ajetaan myös urakkasopimuksella.

TURUN LAKIASIAIN TOIMISTO
Telef. 793 Aurakatu 12 A Avoinna klo 9—5

THORVALD BECKER HERMAN HENRIKSON ANTTI MIKKOLA
Lakit. toht. Varatuom. Lakit. kand.

I Tulkaa katkomaan meidän Q
LAHJANÄYTTELYÄMME

JULININ talossa, Petit-teatterin vieress», Hämeenkatu 31 Tampereella. /(

Yli ISO lahjaa, nähtävänä. Nämä lahjat ovat vain osa niistä, joita saa- Vi
daan HELMI- ja HANKKIJA-savukelaatikoissa olevilla kupongeilla. Pyytäkää kuvallinen A
luettelomme tupakkakauppiaaltanne tai kirjoittakaa meille, lähetämme sen vapaasti. V /

Luettelo sisältää noin 200 lahjan kuvaa selityksineen. I\

HELMI * HANKKIJA 0
Paperi- ja »uuiniuke. Paperi-imuke. A

35 kpl. 25 p. 25 kpl. 30 p. VI
By Näyttely on avoinna 1 päivään kesäk. 1914. «GU A

KUNNIOITTAVASTI A
ITÄMAINEN PAPEROSSITEHDAS 0.-Y. X

HELSINKI, CITYPASAASI. VI
HUOM.! Lahjoja voidaan tarkemmin tarkastaa myymälässä klo 9—l ja 4—B; /\

jolloin apulaisemme antaa arvoisalle yleisölle kaikkia lähempiä tietoja. \/

Multa niin loimottamatta, kuin
tämä parannus näyttikin, yhtä
mahdottomalta tuntni sen aikaan-
saaminen, Se laki, johon koti-
tarfteenpoltto°oike!!s perustui oli
fäulylaki mitä
inuodossa. Hallitus ei siis woi-
nut sitä muuttaa kutsumatta sää-
tyjä koolle. Mutta pitkän aikaa
näytti siltä, että waltioftäimälai-
toksemme henkiin herättämisen
tiellä oli wloittamllttomia estei-
tä, Aleksanteri 2:fen hallituksen
ensimäisinä wuosina koettiwat
useat waikutuswaltaisessa walti-
!ollisesfll! asemassa olemat henki-
löt keksiä kiertoteitä, joitten a-
Iroilla miinakysymys samoinkllin
eräät muutkin ajan waatimat
parannukset woitaisiin ratkaista
ilman waltiolpäiwmn m,yötäwai-
kutusta. Mutta laillisella tawalla
se n ollut mahdollista. Tästä tn-
limat ennenpitkää makuutetuiksi
omat kotimaiset wirkamiehemwe
ja mihdoin silloinen kenraaliku-
Mernöörikin, kreiwi Berg. W.
1859 teki hän hallitsijalle esityk-
sen, joka monien maiheitten pe-
rästä Mei säätyjen kokoonkutsu-
mifeen, Täten wiinakysymyk-
sen ratkaisu on ollut mälillisesti
antamassa aihetta eduswnnalli-
sen elämämme heräämiseen.

Mutta, muilla olikin säädyt
kutsuttu kokoon, ei ollut lain-
kaan marmuutta siitä, että miina-
kysymys Moitaisiin saada onnel-
liseen ratkaisuun, ©ilfö lukemat-
tomun monissa tilaisuuksissa oli
tullut yllin kyllin stftrnlle, että
talonpoikaissääty wastusti anka-
rasti kotitarftcenpolton lakkautta-
mista, Waikkapu ei olisi tapah-
tunutkaan mitään lainrikosta sii-
nä, että wiinakhlshmys olisi rat-
kaistu kolmien säädyn yhtäpitä-
wMä pöätöksellä Mastoin talon-

poikaissllädyn tahtoa, niin olisi
kuitenkin ollui sangen armelutta-
Maa panna toimeen parannus,
mastoin sen säädyn tahtoa, jota
se lähinnä koski, Kauluun mitkäs-
Mtuaan ja monella taMnlla osoi-
lettuaan mastahakoifuuttaan luo-
pumaan kontarpeeupottto-oikeu-
desta, otti taloupoikaissääty lo-
pullisesti määrättämuksi kantansa
tässä asiassa 13 p:nä huhtikuu-
ta W. 1864. TaMaton jännitys
täytti silloin mielet ci ainoas-
taan waltiopläiwillä, ivaan niit-
ten ulkopuolellakin, yleensä kaik-
kialla maas,sa. Monot rienjtroät
maalta Helsinkiin \:,ab.\t~<m\ omi-

kohlaisesti ja mahdollisimman p>
kaisesti tiedot asiain kulusta. Ku-
ten tunnettua oli talonpoikaisfää-
d!yn lop,ullinen päätös tässä asi-
assa se, että sääty 22 äänellä
20 MaZtaan päätti suostua koti-
tarpeenpolton törmäämiseen tel>
daspoltollll. Riemun hnnmhdus
kämi silloin läpi talonpoikaissää-
dyn istunt,osalin. Kuulemaan ko-
luontunut ylleiso wustoin tamul-
lisuutta terwehti tätä tärkeää pää-
töstä kätten taputuksilla. Wii-
meiuen jamäärällisin este kauwan
ha!u!tun uudistuksen tieltä oli
silloin poistunut.

On Melkein tarpeeton huoma-
uttaa, mitä tämä nudistus on
merlinntzt ©iiomen kansalle. En-
nen mainittua parannusta pidet-
tiin ©uomien kansaa maailman
juopvimpinll. ©enjältfeen se on
tamallisesti laskettu raittiimpien
joukkoon. Suonten maalaismäes-
tö olisi nyt kaikkein Miimeinen
palauttama,an takaisin kotitar-
peenpolton aikuisia oloja.

Pirkkalan Kunnan

UlttOSißetlOfiillS
tiliwuodelta 1913

on »valmistunut 54 firouifena 8:0
kokoisena, monine taulukoineen ja
wertailuineen. Wuositertomuksen
laadintaan on omistettu paljon
työtä, ja on se kirjoitettu suurella
asiantuntemukscll,, ja huolella.
Kertomuksen alkukatsauksessa mai-
nitaan:

»Kaikkina ja marsinkin murros»
aitoina on pienillä hallintopiireillä,
sangen suuri, armotas ja moni-
puolinen lehtäwä. Tehtäwä, joka
ei ole eikä saa olla ainoastaan
meitä itseämme warten. maan tulee
sillä olla ylemämpi eteenpäin täh-
täämä tarkoitus. Tätä johtotähtenä
pitäen moi pienikin, laajemman
toiminnan myötämaikutuksen puut-
tecssakin, uutteralla työllä ja toi-
minnalla saoda paljon aikaan, kun
maan on intoa ja harrastusta ja
ennen kaikkea yhteisymmärrystä.
Työn tulee olla kehittämästi lokoo-
maa eikä moimia hajottamaa. Kes<
kinaiset kinastutset erilaisista aja-
tussuunnista on kokonaan hyljät»
tämä ja työ faatama yhteismoimin
armottaaksi, korkeita päämääriä
tähtäämäksi.

Tällainen pienempi hallinnolli-
nen alue on myöskin Pirkkalan
kunta, jossa lain turwaaman kun»
nallisen itsehallinto°oikeuden perus»
teellä, kuntalaisilla on oikeus jär»
jestää yhteiset asiansa sen mukaan,
kun paikalliset erinäiset tarpeet
maalimat. I!tsehMnto-oikeus on-
kin meille tärkeä ja kallisarmoi-
nen. Sitä meidän tulee helläma-
voin ahkeruudella maalia ja ke-
hittää. ©en turmissa on tilai-
suutta marsinkin malistustoimen-
piteillä, kehittää ja nostaa non-

feroan potroett käsitteitä jalosta-
wasti ylöspäin. Tässä työssä
kannattaa ja tuiloe olla Maifen
mukana. Älköön kukaan pitäkö it-
seänsä liian oppineena lai oppi-
mattomana. Älköön se, joka tun-
tee itsensä taitamammaksi, arw>os-
tollo toisen työtä aiwan wähä-
pätöiseksi, jos toinenkin tehtä-
>u>äänsä palawalla innolla ja har-
rllstukselta, käyttää kaiten ky-
lhnsa ja wvimansa.

Kunnallinen tvintittta kulunee-
na wN!onna kuten ennenkin on ol-
lut tasaista eteenpäin pyrkimis-
tä. Uudistuksia ja lisätyistä w>ar-
sintin kansakoululaltoksessa >on
toimeenpantu. Pispalan kansa-
louiluVe, jossa tänäkin >u'uonna
täytyi lisätä vpettajawÄimia yh-
della miesopettajalla, rakennet-
tiin ttroloiven aikana lisäratennus,
jossa saatiin asunto neljälle kou-
lun opettajalle.

■ Muuttuneiden asutuco.ojen ai-
heuttamana pantiin alulle kansa-
konlupiirirajojen uudestaan jaka-
minen.

tzuomattawa ja Harmoin uu-
distuwa tapaus sattui rnnobnt
Marrella, tun nimittäin yksi kuu-
uau alueella olcwa maatila, tz,är-
mäläu ytsiuäiueu talo, heinä-
kuun 1 päiwästä allani, ©maa*
tiu antaman päätöksen pcruc-tcel-
la, siirtyi Messukyläu luntaan.

Kuuna» »velkaa, jota aikai-
sempina wuosiua «li karttuuut
inelko huomattu erä,, on wuoden
aitana lyheiluetty 11,549 mk, 89
pennillä. lälellä olema miellä on
mieläkin 97,564 mk, 76 penniä,
tehden jokaista kunnan asukasta
kohti 8 mk. 28 penuiä. Tähän
ei sisälly kunnan tilattoman Mä-
eston lainarahaston w'ell'a, jvta
kuula ei ole ottanut suoranaises-
ti kuluttaakseen maan h.irjot-
taakseen lainaus-
liikettä tilattoman mäestön ase-
man parantamiseksi, ollen tämän
Melan mastapainona aina riittä-
Mä määrä saalawia.

Werlailun wuoksi maiuitta-
koon, että tunilan welka m. 1903,
jolloin se oli korkeimmillaan, te-
li 145,794 Mk. 30 ftenniä, ttly
beit asukasta tohti 21 mk. 57
Penniä.

Kunnauomaisuutccll
ten oli melka:
w. 1903 omatfuudesta 39,24<V0
" 1913 " 17,27G
Työ ja toiminta clämiissä, ol-

koonpa se sitten mitä tahansa,
»vaalii aina tekijänsä ja työwäli-
neensä. Samoin on asianlaita
kunnallisenkin elämän toimin*
nassu. Kehityksen kulkiessa eteen-
päin herää siinäkin kaipuu uu-
sten työMlineiden tarpeesta. Täl-
laisen kaipuun aiheuttaman tar-
peen tuloksena on mainittawa
kunnassamme wuoden aikana pc-
rustettu paikallinen sanomalehti
„Pirkkalan Uutiset." Ei suoras-
taan kuunalllisena toimintana,
waan asiaaharrastawmn kunta-
laisten yksityisinä perustaman v-
sakeyhtiön kustantamana,. Tässä
on wäiinc, j,ota, tilaamalla jokai-
nen kuntalainen Moi tarkoin seu-
rata ja olla läheisessä kosketuk-
fesfa kaikissa knnnaUisen elämän
tehtäwissä ja Muissa yleishyö-
dyllisissä pyrinnöissä. Tviivom-
me Maan «ttä jokainen tilaisi
Pirkkalan Uutiset, jonka sa.a Muo-
den ajan 2 markalla 50 pennil-
lä kerran Miiko ssa kotiinsa.

Yleisen kehitykseu ja edistyt-
sen merkkinä emme saata yksityis-
tä yritteliäisyyttäkään mainitse-
matta siwnuttaa. Auomio tällä
kertaa erittäin kiintyy klinnas-samme sijaitseman Nokian Osa-
leyhtiön koilmatta mluotta raken-
teolla Kemiin äskettäin walmistu-
tiristin w>esi- ja
toksiin, joissa sangen suurilla uh-
rauksilla on melVoiset määrät
lu!onnonw>oimia koottu ihmiskun-
nan palmelnkseen. Sähtökestuk-
sesta on kuntalaisilla tilaisuus
saada kotiinsa waloa ja käyttö-

wvimaa. Riittääpä roielä tuioiutaa
uusille teollisnusllaitoksillekin, joi-
ta arwlltenkin pialtioin peruste-
taan, Marsinkin kun kuntamme a-
semansakin puolesta on teollisuus-
laitoksille erittäin sopiwa."

(latkct.)

Rutkia MMMn.
Kunnanvaltuuston kokouksessa

maanantaina t. f. 6 pmä käsi-
lettiin seuraamat asiat:

Kvtvutsesta poissa olleiksi mer-
kittiin lk. Alastalo sliikeasiat) K.
Blomster (sairas), O, Bonsdorff
(tounieste), Thovsten Brakel
(MlllkMa., K. Hurstinen (toimi-
este). A, Lnndlqwist, S l. Wilk-
man, jaK, h, Ritala (toimieste).

Luottiin wiime kokoukfessa syn-
lynyt pöytMirja, sola selliise-
naan hywatfyttiin,

Asetutscn mukaiseen 3 mk. sat-
boon wiime kokoulseZta poissa o-
lon takia lanketettiin tilanomis-
taja K. Alastaw.

Pispan perikunnan lnhsoilia-
maUe lontille N'ä-Pispalaan pää-
lettiin rakentaa kansakoulu lah-
della lus!tahuloneella. Walittiin
railennustoimikunta koulun ralen-
lamiSta luarten, walituiksi tuli-
fotot: S. Pispa, roimikunuan lo-
koonkutfujana, Kaarlo Salmela,
&|. Siittola, H. Lahtinen ja O.
T. Nurminen, sela »raralle D.
Thuneberq ja 3. Lilja. Komite-
an tulee alottaa työnsä silmällä
pitäen lahjFirjan määräämiä ch-
loja. Koulu ulisi saatanto
miitsi initäli mahdollista ensi-
Maiseen piiiwään eloluula li) 15.
Toimikunta hankkii koulua war-
ten piirusiuUet »vaihtoehtoisesti
puu- ja tiitiralennusainelttenkäy-
töstä koulun rakentamisessa, se-
kä otcamalla huomioon «pettaji-
en asuunon järjestämisen joko
koulun yhteyteen tai asettamalla
opettajat asunnon puutteessa
touoltarahoille y. m. esille tuo-
luja seikkoja. Luonnospiirustuk-
set esitetään waltuustollc.

Luettiin Kankaantaan kansa-
koulun johlolunnan pöytäklrjan
ote kolmannen, Mäliaikaisen opet-
tajawiran perustamiseksi piiriin,
sekä Nokian aseman ympäristöllä
asumien ja Haawislon kyläkunta-
laisten yhteisessä kokouksessaau
syntynyt pöytäkirja ja anomus,
jolla pyydetään koulun perusta-
mista ja Mäliaikaisesti jo wuot-
rnhuoneissa ällöttämistä aseman
lähctlymillä. Nilkkaan keskuste-
lun tulokseua päätettiill että opet-
tajawirka perustetaan, ja koulu
aloittaa loimensa muokrahuoneis-sa Kailkaanlaan HioikkiMsä, jos
ei »voittamattomia esteitä wuok-
raukseu suhteen perikunnan puo-
lelta ilmaannu. Muussa tapauk-sessa koetetaan muualta hankkia
sopiwa huoneusto. Koulu aloit-
taa toimensa ntiesopcttajalla ensi
lukllwuo,den alusta, ja >y>altuutet«
tiiu kou!lun johtokunta miemään
asia perille asti, hakeinalla Wall»
IMawNN opettajan palkkaukseen y.
m. Tyttöjen käsitöiden opettajan-
wirka perustetaan toistaiseksi.
Palkaksi määrättiin 100 m.

Päätettiin rakentaa uusi kan-
safoullu Lauttalau seuduille. Kou-
lu toiwotanu wolmistuwan ensi
päiioään elokuuta 1915. Koulun
rakenlainista »varten malittiinra-
kennusloiinikunta johon tu!i»vat:
O. Bergh (kokoonkutsujana), N.
Parlviainen, O. T. Nurinincn,
K. liuuttu ja I. hl. Stenholn,,
sekä warM F. Esko, ja E. K'e-
Mci. Tointikuuta »voltuutettiin
ry,hty,nöän toimenpiteisiin tar-
nMtÄVan »naa-ialuecu haitlkimi-
seksi koulun tonttia ja oppilas-
puutarhaa »oarten. Samalla pää-
lettiin että kouluun rakennetaan
kaksi luokkahuoiletta, käsityöhuo-
ite ja asunto yhd>elle opettajalle.
Nakennusloimiknuta esittää tont-
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Uaasan
flsake-pa tikki

Perustettu vuonna 1879.

Konttori:
Tampereella Kauppak. varrella.

Talletuksista
maksetaan korkein käypä korko.

VAASAN-OSAKEPANKIN
Säästökassat if i

on uusi, käytännöllinen talletus
muoto, erittäin sopiva kaikille.

Unhoja voidaan lähettää postin kantta.

tikysymyksen kuntakokoukselle.
Nokian kansalonlun 3:nen «->

Pettajanwirkll päätettiin edelleen
pysyttää 3 W>u>oldeksi eteenpäin.
IvHliolunnan puheenjohtajan teh-
tämäksi jätettiin asian kaikinpuo-
linen järjestely.

Esitettiin Kuwernöörin wiras-
ton päätös Roscnlew & Kumpp,'-
in kunnllllismerojen walitusasi-assa. Päätöksestä ei walitcta.

Kankaantaan kansakoulun lai-
nakirjaston awnstamispyyntö jä-
lettiin johtokunnan »valmistelua
warten seuraamaan kokoukseen.

Kuntotokouksessa maanantai»
na t. k, 6 pmä käsiteltiin ja
päätettiin seuraamat asiat:

WaltckkirjMa edustettuna oli
kokouksessa kaikkiaan 16 ääniMal-
laista kuntalaista.

Luettiin mattuuston kokoukses-saan wiime marraskuun 28 p:nä
asetetun »ualiokunilan »nietintö
seuraikunnallisteir pientenlllsteu-
koulujen »nuilttautisesta kunnalli-
silsi alemmiksi kansakouluiksi.
Mietilltö 0;i t!okona!isuudessaau
julkaistuna lehtemme Mme nu-
merossa. Asiasta sukeusi »vilkas
keskustelu, jossa' mielipiteet il-
iiraantuintot puolalle ja toiselle.
Mutta, ftrn katsottiin, että kysy-
inyls kokonaisuudessaan on hy-
min laajakantoinen, ja kaipaa
»v!ielä suurempaa symelltymistä ja
selmittelhä, ja kun kysymyksen

ratkaisussa ilmeni suuria periaat-
teellisiä näkökohtia, niin »välit-
tiin kunnan puolesta jäsenet uu-
teen lvutiteaon, kirkon-
kokvuksen wa!litseman yhteisen ko-
mitean kanssa valmistamaan eh-
dotusta tämän muoden ajalla ky-
syniykscu alaisessa asiassa. Ko-
miteaan walittiin: Otto Thune-
berg, S. Lilja, O. T. Nurmi-
nm, Otto Bergh ja Nikolai Par-
»viaiuen. Tähän kvmiteaan phyde-
tään kirkonkokousta »valitsemaa»
yhtä monta jäsentä.

Luettiin kuntakokouksen asetta-
man »valiokunnan »nietintö kos-
kemn kansakoulujen uutta piiri-
jakoa. Mietintö oli kokouaisuu-
dessaan julkaistuna lehtemme
12:t(i numerossa. Kokous miltei
yksitnislisesti hymäksyi »valiokilN-
nnn tekcntän piirijako ehdotuk-sen, jolle Kuwernöörin »virasto n
»oahtvistusta hakemaan »unltuu-
tettnu kuntakokouksen puheeujoh-
taja. Päätöstä »vastaan, mikäli
se koskee Tailoalkunna», piiriä,
ilmoitti tila!llinen T. Alanen ja
K. Alastalo w>astalaus'censa.

Marja Kylmäkosken kouftrtti
oli Nokian ThöM. yhdistyksen ta-
lolla t. k'. 1 p:nä koonnut wä-
teä huoneen täydeltä, niin että
sitä »nielihywällä katseli, - - o-
leniluehan n:c pirkkalaiset Yleen-
sä tunnettuja komin materialisti-
siksi, joille eiwät tämlllllaiset ti-
laisuudet yleisesti ole „henkeen
»neirewiä." Siksipä iloinielin ylei-
sön runsasluknisuus merkittäköön.
Konsertin antajaan tämä ha-
wainlo tietenkin eniten maitutti,
jonka seurauksesta ohjelma suo-
rilettiin sywwä antaumuksella ii'
lämmöltä. Laulu toisensa Mes-
tä pulpahti esiin spdämcllisc.:"'
tunteitten tulkintana. Ohjelmaa»!-
sa oli laulnjatar »vali»r,tut paitsi
kotimaisia sämeltäjiäntme, myös-
kin kappaleita Sehumannilta,
lenseniltä ja Meyerueriltä, Si-
tä mukaa kun ohjelman suoritus
eteni suoiualaisessa osassaan,
jota suuri yleisö Woi yinmärtää

wi!kastui Ma t suostono soi tuk set-
kin. Marsinkin Merikannon lau-
lujeli ~Omenantykllt" ja „Soi
Mienosti'', sekä Kotilaisen „Pil-
willlnssin'' laulettua tuntui y-
leisö lämpenemän. Nämät, sa-
moinkuin Unkarilainen kansan-
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Toiminimi

M. DAVID HELIN

Tora-
Pispalassa

ja Vähittäiskauppa
Etupäässä maalaistavarain välitys.

Suositellaan ostajille!

laulukin oittttot toistettawat,
Rouwa Kylmäkoski tuntui, war-
sinkin ohjelman loppnosassa ole-
man äänessään, hänen mehewä
kumma äänensä teki erittäinkin
muutamissa lauluissa toimitun
Maikit tuffen, saaden esityksiin hen-
kewyyttä ja sywyyttä.

Olisimme main mielellämme
toiw>oneet ohjelman sisältämän
myöskin jonkun tutun snonialai-seu tanfaNlanlun, sitä mar-
maankin olisi parhaiten ymmär-
retty, ja olisi se luultawasti läm-
molla otettu wastaan ja itses-
lään „mennyt yleisöön."

Häestiystä hoiti tuunetulla
tarkkilubMaan, täsmöMsesti, fciM
sim,usikaalise!lla aistikkuudella her°
ra E, Kahra Tamftereelta.

Vloifö, Mlaikkapa suurin osa
tottumatonta tällaisiin tilaisuuk-
siin, ansaitsee kaiken kiitoksen
käyttäytymisestään. Mitkään ta-
wanmukaisel siwnäänet eiwät häi-
rinneet esiintyjiä, eikä luuntelijoi-
ta. Waikka mäkeä olikin runsaas-
ti, oli loisinaan niin hiljaista,
että olisi woinnt kuulla nuppi-
neulan putoamisien latticklle
tämä kaikella kiitoksella mainitta-
koon.

Työw!äenhhdistykfen asettainil-
le järjestysmiehille lausuttakoon
myöskin tunnustus ieibfttt ohja-
uksestaan yleisön paikoilleen joh-

— kaikki toimitettiin
luontewasti, hiljaisuudessa.

Konsertti koton visuudessaan
woidaan pitää onnistuneena, jo-
ka läsnä olleisiin jätti lämpöä
wirtaawan, »virkistämän mu',ston.

Nokian Gw. Luth. Nuorisolii-
ton kevätjuhlaa, mietetään ensim-
maisena Pääsiäispäimänä 12 p:nä
t. k. Kirkossa saarnaa jumal, opin
ylioppilas U. Sjöblom. Juhlaa
jatketaan Nuorisoliiton talolla al-
taen kello 3 ip. jossa puhujina
esiintyy Past. A. S. Nurltinen,
ylioppilas U. Sjöblom, katekeetta
A. Korpinen y. m. Ohjelmassa on
myöskin kuoro- ja yksinlaulua.

Pitkänniemen keskuslaitoksen
amonaista ensimäisen alilääkärin
mirkaa omat päättyneen hakuajan
kuluessa hakeneet mainitun laitot
sen toinen alilääkäri G. G. Alan-
der ja Niumanniemen keskuslaitok-
sen toinen alilääkäri Wäinö Ora.

Kolmaskertllisesta warkau-
desto on Tampereen raastumanoi
teus tuominnut työmiehen tyttären
Alfhilda Gunilla Sirenin Pirtta-
lan Wiikin alueelta pideltäwälfi
yhden wuoden luritushuoneeisa,
sekä menettämään kansalaisluotla-
muksensa »viideksi muodelsi yli ran°
gaistusaian. Wiimelfi oli ©iién
anastanut eräältä mainiolta 20
markan arwoifen hameen.

Kodin ympäristön puhtaana-
pito- ja l»nnistnskilp«ilunn sekä
lasten kaswitarhakilpailnu», jotka
Maatalousseuran läntinen piiri
toimeenpanee alueellaan, pyydetään
osanottajia ilmoittautumaan ennen
t. k, 15 p:3H. Lähemmin etusiwulla
olemassa ilmoituksessa.

Maatalousseuran läntisen piirin
kokous on toisena Pääsiäispäiwänä
Korwolan Jaakkolassa klo 4 ip.

©turon W. P. mietti miime
sunnuntaina 10 muotista juhlaan°
fa. Kello 7* 5 i. p. lähti palokunta
lippuineen juhlakulkueessa liikkeelle
kalustohuoneeltaan tormifoittokun»
tien kaiuttamien sämelten pauha»
tessa. Itse juhla mietettiin Siuron
Työm. yhdistyksen talossa, jossa
paitsi useita puheita, yhdistyneet
Siuron ja Nokian tormifoittokun-
nat mirittimät kappaleen toisensa
jälestä. Juhlayleisöä oli paikalla
harminaisen runsaasti, ollen sen
täytös moitteetonta. Lopuksi jaet»

tiin miehistölle useita palkinnolla
mitaleina 10 wuotisen palweluk»
sensa johdosta.

Käytännöllisen postinkuljet-
tajan on Pirkkalan Tyrkkölän kyläs<
fä järjestänyt urakoilsija Nestor-
Salminen. Tieltä, jotapostinkantaja
kulkee, on hän asunnollensa, noin pa»
rin sadan metrin pituudella asettanut
pylmäisiin kiinnitetyn rautalangan,
jota myöten kulkee pienillä rattailla
warustettu laatikko johonka posti
sijoitetaan. Laatikko kulkee korte»
alla ilmassa, ja pannaan se liit-
keelle siihen kiinnitetyn nuoran
awulla, joka päötekohdassaan lier«
tyy weiwattawan rullan ympärille.
Posti kulkee tällä tawoin yli pel-
tojen ja aitojen hywällä wauhdilla
omistajallensa, jolta näin säästyy
monet askeleet postin hakemisessa.

Pirkkalan Nuortennaisten
Kristillinen yhdistys wiettöä \)tn-
gellisen iltaman Naistenmatkan
Kyöstillä Pitkäperjantaina alkaen
klo Vi 7 illalla.

Kanta» tai »valtuuston koko-
uksessa »vaihdettiin erehdyksessä tal«
wilatki. Erehdys pyydetään korjaa-
maan Maatialan Sarpatissa N.
Parwiaisen kanssa.

Pirkkala» Säästöpankki on
sattuman juhlapäiwäu talia auli
tällä »viikolla torstaina t. k. 9 p:nä
tumalliseen aikaan.

Gläiuraukan kärsimiset lope-
tettu. Wii»ne lauantaina ammut
tiin Pirkkalan Eläinsuojelusyhdis-
tytsen toimesta Nokian
rille saapuneen, Hän»eenkyröstä ko-
toisin oleman torikauppiaan Emma
Haawiston omistama perin raih-
nairen ja sairas heiuonen. Eläi»
men woimat olimat niin uupu-
neet ettei se jaksanut enää pystyssä
pysyä. Teurastuksessa ilmeni että
hemosen sisukset olimat tillehdukien
johdosta niin mustuneet että sen
lihasta maitiin ainoastaan osia
käyttää kanojen ruualsi. Wiran-
omaisten toimenpiteitä tällaisissa,
kenties »vastakin uusiintuwissa ta-
pauksissa toiwotaan.

Muistettawaa.
Naitliusseura Koin ja Gläinsuo-

jelusyhdistytsen yhteinen luhlail'
tama Nokian lastentarha» isossa
salissa tiistaina t. k. 14 p:nä klo
7 ip.

Holhoojat, jotka eiwät wielä ole
toimittaneet tilejänsä wiime wuo»
den holhouslautakunnan tarkastet-
tawaksi omat wklwolliset tämän he°
timiten tekemään.

Maatalousseuran itäisen piirin
iltama Hyhyn Simolassa Pääsi
äismaannntaina alkaa klo 6 ip.
monipuolisella ohjelmalla.

Pelastusarmeijan tokous Nokian
tehtaan lukusalissa 2:na P,'iäsiäis-
päimänä klo 11 ja 2 päiwällä.

Henkikirjoitus alkaa t. k. 14 p:nä
Lauttalassa ja jatkuu miisi pai-
mää.

hevosnäyttely Tampe-
reella.

Suuret Hewosnäyttelyt toimeen»
pannaan Pohjois>Hämeen Hippol-
sen toimesta ensi kesäkuun 26, 2?
ja 28 p:nä.

Seuraama näyttelyohjelma on
tilaisuutta marten hymäksytty:

Kesäkuun 26 p:nä on Hämeen-
läänin Hemosjalostusyhdistysten
liiton tantakirjanäyttely.

Kellä teetät uunisi?

Wanha kirkkolaki kirkon
ja jumalanpalweluksen

pyhittämisestä.

Kellä teetän mmini, on kysy-
mys, joka toisinaan tulee rat-
kaistua hywin, toisinaan huonos-
ti. Marsinkin näin un laita maa-
selltuolluissa. Kaupungissa, jossa
aina on tarjolla tunnettuja am-
mattimiehiä, un wa.itsemisen Ma-
raa ottaa se, joka tekee par-
haiminan työn, maan näin maa-
laisowissa täytyy useinkin tyytyä
johonkin „Mäki Matin'' tai „Sä*
lankorwan lulssin" tekemiin nu-
neihin, joka waiwoin saa tiilin
toisensa pääffie tökerrettyä, pu-
humattakaan siitä, minkä näköi-
nen siitä tullee ulkoa ja mil-
lainen se on käyttää. Ensinnäkin
tehdään tiilikanawat niin suu-
ret, että mies mahtuu niissä kui-
ken»aan, ja tällaisessa uunissasaa pollttaa puita niiu paljon kun
kerkiää, eli jotenkin yhtä paljon
kuin entisajan ..takka" uunissa,
jossa sawu nousi suoraan tätol-
le, antamatta muuta, lämpöä kuin
sen, tttffi syntyi loisteesta ja
siitä aherruksesta, joka palaneis-
ta puista jäi liedelle. Uuniu suu-ruus ei lämpöä lisää, maan sii-
nä olemien kanamien (röörien)
luku ja pienuus. On luonnol-
lista, että isosta sawu- ja tuli-
kanatvasta waeltaa lämpö ka°
tölle, eitä lämmitä uunia niin-
kuin sellainen uuni, jossa ion pie-
net lanawat ja niitä monta.
Toiseksi on useasti uunin seinät
tehty toisin paikoin liian wah-
»voiksi, toisin paikoin taas liian
ohuiksi. Paksuista paikoista ei
lämpö pääse ulos, ja heikommat
paikat fe rikkoo, tehden halkio-
mia, josta sitten, jos hywin on-
nistuu, tulla tupruttaa fawUa ja
mustuttaa ehkä juuri laitetun
huoneen, niin että se wuodenpa-
rin päästä on kuin riihi.

Nykyään on ma ase uduilla u°
feilla paikkakunnilla rumettu pirt-
tien uunit tekemään n. s. ros-
tien kanssa tiuwas siwustalla.
Tällainen uuni antaa erittäin
miell!yttäwän ja tasaisen lämmön,
sekä kuluttaa peräti wähän poltto
ainetta, niinkuin kaikki muutkin
tulisijat, joissa on rostit, ja
joita järkew>ästi hoidetaan. Jos
olemme joskus tartästauu kuin-
ka höyrypannujll lämmitetään,
niin olemme hawainneet, että
kuin tulipesään on ajettu tar-
peellinen määrä polttoainetta,
kuinka lämmittäjä sulkee tulipe-
sän uwen hywin nopeasti kiin-
ni. Jos luukkua pidettäisiin kau-
wan auki niin höyry pannussa
wähenisi fentähden, että tulipe-
sään wlirlaisi liian palhon kyl-
mää ilmaa, ja tämä taas Mä-
hentäisi lämpöasteita tulipesäs-
fä. Samoin on asianlaita, tulisi-
jäin kanssa, joissa ei ole rostia
estämässä liiallista
pääsemästä uuniin. Rostittoman
uunin suuowet täytyy siis pi-
tää auki lämmityksen ajan, ja
näennäinen loistelämpö lämmit-

Jotka feisivwlat kirkonmach ja
eij mene Itrcklotn, cvska yhten soi-
tetan, faloitettan 4 öre ,hopia
raha.

losz eijKaftpi vfe tirkos, cos-
ka toistot kerran soitta, sakoitetan
1 d,:r tjop. raha.

I!os eij urkukeikar (urkujensloit-
taja) toe pa!lwelu!stans eli wir-
kans tyött, lsakoitettan jvka eräldjh
1 d:n hop. raha.

lioka tule juoxis (juomuksissa)
kirctvi:, että hän ibsenä siellä pa-
hoin käyttö, puhell eli kayttämi-
sell, taicka muutoin, ja eij qui-
tencjern estä Jumalan palwelust,
hän jakoitettacrn 2 d:r hop r, ja
seiso kirtlon lorotes. Ivsz hän estä
meszun éli sarnan niaxa caksi-
kertaisen sawn.

lÄllll on itkew!ll!nen lapsi, ja
eij toie ulos, mutta estä sen kaut-
ta Jumalan sanan cuulon, sakoi-
tetan 4 öre hop, r.

Klvekari, j«ka eij ulos w'.« kir-
lost plllha meno pitäwäisi satoi-
tettan 1 mk. hop. raha.

Joka tule kirja saarnan aikan,
sakoitettan 1 mk. h. r.

Jotka lirkos meszun eli sarnan
aikan keskenäns puhetta pitämät,
sakoitettan 1 mk h. r.

Joka tietens salli coiran myö-
täns iuosta kirckon, ia jt(elä)
coira haucku, estä Jumalan pal-
weluxen, maxakan 4 öre h. r.

Jotka pengisäns Jumalan pal-
weluxesz keskeuäns puhumat, sa-
koitettan 2 mk. hop. raha.

Jotka parweZt sylkewät eli hrit>
taw!ät totokin nijdchen Päl(le),
quin alhall otitot, salloitettan 1
d:r h. r.

Jotka ilman rukoilemat rual
menewät, ja tiittämät rualdhläh-
temät, fyöwat ja juomat, maxakansacco 1 mk. h. r.

Joka kirkon aikan Pyhänä työ-
tä teke, tyndä, kylnrä, nijttä, Hei-
ni eoeo, Vala pytä, eli medzän
otusta ambumisebb eli muulla ta-
Wall, eli hacka, aita pane, taicka
kyttä, eli on muisa mailmMsisz
töisä ja askaroisz, maraton sac-
cv 1 d:r h. r.

Ivoa ei totoja kirlÄs, josz hän
taita ja äändä on, facco 2 mk.
h. r.

Joka laskettele kiwi nijdhen
päälle quin .tzierran Eh<,o!iscll a)
käiwät, eli iollalUlla muoto es-
tätträt, pistäwät jalka(ns) heidhän
ethens, ne pitä cohta kijni otetta-
nian, ios hee io(tttet) oickianikän
tullet, sakoitettan 1 Rijkz d:r,
jos hoe omai poikaiset, nijn Pitä
wanhiemnlitten pieksämän heitä.

Joka haisz eli muifa pidoisz
llnd,a wieraille Palando wijn(a)
(palowiinaa) eli fuuruspalaa, en-
nen quin on huome (!) wirsi
weisat, sakvitetan 2 mk. §!• R.

IVZz lvekari iuio idzens iuoxin,
ia eij taibha wirkans tehdhä cu-
sa ikän tarwitan, tehkö n sacco
kirkon hysuäx 2 mk:r.

Ivkn sano toisen Petkelien jä-
sennäx, eli Corpin ruax,
cakinpuun eli hirsipuun ruax,
taicka sille Merisell sanall nimit-
tä, sakoitettan 3 T:r tz. R.

Ivsz Pappilan Tupain Skor-
sten on mahan langen, ia eij
kirckowerdit ole andanet parata,
nijn myös iosz glasit ja per-
mando on pv ies pappilan tuist,
silloin pitä cummangin K>ircko-
werdin sacco tekemän 2 mk:r
h. R.

I!oka krouwi pitä ja myy olut-
ta, mijna eli Tobacki ennen lir-
kon ajcka, e>li kirkon aikan, hä-
neldh pitä 6 miesten ottaman
poies vluwan (!) eli mijnan ia
llnoaman waiw>aisill. Ia see ioka
osta ja juo, sacco metä 1 Dh:r
tz. N., ia seisv kirkon owesz.

Nuorisolle.
Kun nuorisvl on ilman ihan-

teitä silloin on meillä w!uo-
sisadun loppu, olkoonpa nume-
ro mikä tahansa. Mutta kun
nmrisolla 0n tunne, että sillä on
suuria tehtctoia silloin alfaa
wuvsisata. Nuoriso ei ole mil-
loinkaan lämminnyt lvnferwvtis-
mista. Pessimismiin perustuma
synkkäuskoinen manhoillifuus ei
Woi miellyttää elämän haluista
nuorisoa.

Nuorison kauniimpana ja par-
hillimpana etswyytenä on entusi-
llsmi (innostus), se kohottaa ei
ainoastaan nuorisoa, mutta kokv
kansaa. Glämän haluinen nuo°-
riso ei jaksa enää tyytyä siihen,
että se mvin statisteina (mykkä-
na) vlisi maailman suurella näyt-
tämöllä. Eikä se sankkaan enää
wetäytyä piilvpaikfvihm, sillä
kansa waatii elänläa ja kan-san elämän onni riippuu juuri
nuorisosta sekä sen innostukses-
ta.

Kirjallisuus on todistajana, et-
tä ihmisyydlen suurilllhjaisimmllt-
kin henkilöt oivat surumielisellä
kllipaullsMa katselleet taakse siihen
ihanaan Elämän aikatauteen, jol-
loin ei ollut sieluille outo mi-
kään ihllnteellinen harrastus, jol-
loin sitä ei kietoneet mitkään si-
teet, jotka vlisiwat »vaikeaksi teh>-
neet alttiiksiantamuksen scllaiselle
harrastuksMe ja saattaneet epäi-
lemään siihen rupeamista, ©iillä
entusiasmi juuri edellyttää mie-
len ylewyyttä. Ia mielen Yle-
wyys wavnuttan nuorison sielun
itseklläisyydestä. Mielen ylemyys
saattaa nu!orison tuntemaan kor-
keimman tarkoitusperän löytywän
toiminnalla, kun pyrintö l)änen
omien tarpeittensa lyydyttämi-seen. hän tuntee itsessään ha-
lull ja kykyä semmoisen tarkoi-
tusperän saawuttamiseksi panna
alttiiksi kaikki itsekkäisyyden har-
rastukset.

Kun nuoriso ei w>iihdyi enää
tvanhollisien synktämielisyyden ah-
taissa puitteissa, eikä moi myös-
kään omala egoisti (—itseltä:-
syys) pyrkimyksiä, on hänen liih>
dettämä taimaltamaan uudempaa
elämän katsomusta kohti, ja ha-
kemaan sieltä tyydytystä nuorelle,
Mlilktaalle sielulleen.

Waikla nuoriso oukin erkaantu-
nut Manhoillisesta itfekläisyydes-
tä, niin ei päämäärä: kaikkien,
koko kansan yleinen onnellisuus
Mielä ole täysiu selmä. Käsitteet
omat mielä kietoutuneina tuon
.luvklasimeellisyyden" kahleissa,
joka erään jal!on ihmisystämän
Mläitteen multaan on määrällisin
kaikista itsekkäisyyden ilmesty-
mismuodoista.

IV 19 :llä Mluosifadalla vn libe-
rälismi s. o, mapllllmielisyys
moittauut enempi ja enempi ja-
lansijllll. Mapaamielisyys oli nuo-
rison ihanteita syystä, että se
mopautti nuorison konserwatis-
min, synktämielisyyden mallasta,
ja kohotti nuorison mielen Yle-
Myyttä ihmiskunnan parempaa
tarkoitusperää {tohti Mutta mi-
tä enemmän »valtiollinen mapa-
us laajeni, etenikin RaUskan Ma!l-
lankumtouksen kautta, sitä enem-
män se synnytti mapllll kilpailua,
joka taas suuren ioUtton nuorisvZ-
ta sulkee pois maltiollisesta w>a-
paudesta,

Vapaamielisyyden periaate on
nuorisomme parhaimpia aarteita.
Mutta se on rajoituksen eli jär-
jestyksen aMulla ulotutettawa ltoko
kansan nuorisoon. Tässä juuriky-
sytään tarmoa ja mielen Yle-
wyyttä. ItseWisyYs ja luokkasi-
weellisyys täytyy, wäistymistään
Mäistyä nuoriston joukoista. E-
tuoikeutetun nuorisomme tulee
muistaa, että heillä on ollut
main syntymän sattumus siinä,
että he omat maistaneet yhteis-
kunnan kurjimman 'osan. Jft juu-
ri se cdMyttääkin heidän in-
nostumaan kansansasa, sekä sen osunen saawuttamiseksi
työslenteleniään totuuden mitan
mukaan.

Ranskassa nousi hiljattain
julaistujen taulukoitte» mutaan, w.
1912 jalon hewosjalostuksen h>
maksi täytetty rahasumma 257*
miljoonaan frangiin. Tähän sum«
maan awusti waltio 3,200,000:
frangilla. Näistä 25 l/i miljoo»
nasta jaettiin 21,200.000:—fran»
gia palkinnoina ratsukilpailuissa,
3.000,000: frangia rawikilpai»
luissa. Näyttelyissä jaettiin palkin-
noina 2,000,000: frangia.

Niinkuin ylläolemista nume»
roista huomaamme ei ole mitään
pieniä summia kuin Ranska wuo-
fittain uhraa hemosjalostuksensa
hywäksi. Mutta siinä on epäile»
mättä syy siihen suuremmoiseen ke»
hitykseen jonka Ranskan hemosja»
loslus on saamuttanut.

Hemospoika.

Suuria muutoksia odotetta-
wissa miniSteristiin keskuudessa?
Pietari 6 p:nä huhtik. (Hbl:n
mukaan). Täällä on tänään liikku»
nut itjepintaisia huhuja lähesty»
mistä sumista muutoksista Kri»
wosheinin saawuttua Pietariin. Pu°
hutaan warmuudella kreiwi Wit-
ten astumisesta jälleen »valtaan.
Waltatunnanneuwoston puheenjoh-
taja Atimoff kämi tänään Witten
luona, keskustellen hänen kanssaan
kolme tuntia, Witteä lähellä ole-
wat henkilöt ilmoittamat, että kes-
kustelu koski erittäin tärkeitä ky-
symyksiä. Ylihuomenna matkustaa
kreiwi Witte ulkomaille, missä hän
aikoo wiipyä puolen muotta, mutta
on hän nyttemmin päättänyt mel»
koisesti lyhentää loma-aikaansa.

Pirkkalan Uutiset
27 v:nä arwostellaan ja palli»

taan näytteille tuodut hemofet.
28 p:nä on marsinainen hemos»

näyttely.
Näyttelyssä palkitaan seuraamat

ryhmät:
Tammat: 4<wuotiaat ja wan>

hemmat, 3'wuotiaat setä tammat
marsoineen.

Oriit: kilpailemat läsnäolewien
jälkeläistensä perusteella.

Warsat: 2 ja 3'wuotiaat oriit
sekä I°wuotiaat marsat.

Sitäpaitsi järjestetään näyttelyn
yhteyteen Kantakirjahemosten kuor-
manmetokilpailu.

Näyttelyssä jaetaan yhteensä
1,420 mk. palkintoina.

Ilmoitusaika näyttelyyn päättyy
kesäkuun 10 p:nä.

Näyttelyt, jotka tulemat käsittä'
mään koko Hämeenlöäniä, muodos-
tunee suuremmiksi kuin niirä ennen
Tampereella on pidetty.

Siis wisusti hoitamaan hummia
näyttely tuntoon, tulemia juhlia
warten. Hewospoita.

Kiitos.
Täten pyydän »vilpittömästi kiit»

tää Pitkäniemen laulukuoron jäse-
niä kauniista laulustaan, jonka
kuoro minulle päimänäni omisti.
Samalla lausun kiitokseni niille yi-
täwilleni jotka ilomielellä mietti-
wät waatimattoman illatsun kans»
fani.

Pitkäniemi 27. 3. 14.
Wihtori Sarwari.

tää huumetta yhtä paljon tuin
Miinaryyppy miestä pakkasessa.
Tuumi siis' tarkkaan, tiedustele,
kysele ja tuM, mistä! saat hy-
WMI uunisepän!

K. K.. .nen.

ja myymälä Tampereel

N:o 14 1914

Kultasepänliike

i r. Tuuli
omisit. K. Halme.

Suosittelen varastostani: Kili lil-
ja vihkisormuksia, kaulako-
ristetta, korvarenkaita, hopea-,
ja uusihopeatavaroita, ke 1-
loja Jk kellonperiä y.ra. y.m.

Ila Hämeenk. 12. Puhelin 547.

De nuoret, jotka nautitte nuo-
ruuttanne ilon ftäiwäpaisteesfa,
ja te, jotta öilicltc etuoikeutettuja,
teidän suuri weMMsuutenne un
tämän etuoikeuden korwaaminen.
On toiwottawaa, että te teettesen uupumattomaVa työllä nii-
denkin puolesta, jotka eiwät ole
teidän asemllssanne. De nuoret,
jotka Clätte elämänne kauniimpia
HMiä, täyttäkää historiallinen
tehtäwänne ihmiskunnan onneksi
ja hyödyksi, ihmiskunnan kor-
keimmlln tarkoitusperän mukaan.

N. P.

Kuntainoikeus werottaa
toisten kuntain asukkaita.

H u,'om a\ t aw a senaa-
tin päätös.

Liedon kunta vn jv toimena
kuluneena wuonna taffottanut fel-
laisia luisen kunnan maanwllM-
joitä, jotka omistawat ulkopals-
toja Liedon kunnan aluecEn ja
piirirajojen sisällä. Taksotutsen
perusteeksi on otettu kunnallisa-
fetuksen 78 pykälä ja siihen kir-
joitetut selitykset. On muitakin
syitä siihen ollut. Esim. Tampe-
reen kunnallisftäimillä selitti eräs
hywinkin tunnettu lakimies, että
tällaiset taksotukset omat kaikin-
puolin oikeita. Ulkokuntalaiset ei-
mät kuitenkaan ritteet tyytywäi-
sia, woan walittiwllt lietolaisten
taksowksesta kuwernöörille.
wernöörinwiraswsfa vn tafsows
hyw>äksytty ja tästä on juuri
timitt että talsotusta on jo kol-
mena muonita jatkettu. Mallistot
ulkokuntalaiset omat sittemmin
melkein jokainen, ensimäisestä ja
muutamat jokaikista kolmestakin
eri taksotuksesta jatkaneet w>ali-
tustaan senaattiin.

Näinä päiwinä owat saapuneet
senaatin päätökset, joista käy
selwille, että tätsotukset on kaik-
ki kumottu. Näin ollen ei siis
kunnilla ole oikeutta rotottaa
toisen kuntalaisia tällaisista ulko-
palstoista, maikka ne sijaitsemat-
kin oman kunnan alueella.



Kuulutus»
Kokouksessaan t. f. 19 p:nä päätti

Pirkkalan Säästöpankin isännistö.
että kuluman wuoden alusta litkien
säästöönpanoille puoliwuosittain
aina kesä» ja joulukuun miimeisena
päimänä lisätään juossut korko
pääomaan ja että lainoista, lu-
kuunottamatta tätä ennen myön-
nettyjä, tullaan perimään korot
niinikään puoliwuosittain mainit-
tuina aikoina, mistä täten yleisölle
tiedoksi ilmoitetaan. Nokia, Maa»
liskuun 27 päiwänä 1914.
Pirkkalan Säästöpankin Hallitus:

Ana, Paukkio.
Pankin kirjuri.

Keskiwiittona Huhtikuun 8 p.

OULULAISESSA
KOTILEIPOMOSSA

Noidassa.
Saatavana parhaat leivokset,

kuten tortut, piirakat, vii-
nerleivät y. m.

Tilauksia vastaan otetaan.

Kopioivia

Rahtikirjoja
varastosta halvimmalla

Jansson ck Enmpp.
kirjapainossa Tampereella.

6. palomäen
Ceipuri, Kondiittori jg

Tampere. Hämeenk ,j, Lähellä Rau
tätien asemaa.

Henkivakuutusyhtiö

FENNIAN
vakuutusehdot ovat vapaamieli-
simmät ja vakuutetuille edulli-
simmat.

Asiamiehet Nokiassa
J. E. Oksa ja Simo Aroniemi

Pirkkalan Uutisiin
ottaa vastaan

ilmoituksia sekä
lehden tilauksia

A. Kettunen, Tampere
k Juhannuskylä N:o 35

Jansson & Eumpp. kirjapaino
Tampereella, Hämeeuk. 30 Puhel, 215

Sustalzzonln
siuumizarllllutedsaz
ia Hautaustoimisto

Omistaja J. E. Viherlaakso
Tampere, HJlmeenk. 4. Puhelin 892

Paikkakunnan suurin
' oarhaiten lajiteltu va-

ruumisarkkuja.
arastossa aina vai-

jokakokoa vaate-
ija ja vaatettamat-
ia arkkuja. - Seppe-

ja seppelenauhoja.

Katafalkkia jaruumisvaunuja
vuokrataan. :: :: :: :: ::

Paikkakunnan vanhin liike.

JPelastusarmeiJa
pitää kokouksia Nokian Tehtaan
lukusalissa 2:na Pääsiäispäivänä
klo 11 ja 2 päivällä.

Paljon laulua ja soittoa.
Tervetuloa kaikki!

Tltamatt
toimit Pirkkalan Maatalousseuran
Itäinen piiri Hnhnu Simolassa
Pääsiäismaanantaina, Huhtik. 13
p:nä alkaen klo 6 ip. Ohjelmasta
mainittakoon: Puhe, Runo, Esitel»
mä, Köörilaulua, Kansantanssia,
Kuplettilaulua y. m. Lopuksi tans-
sia.

Pirkkalan Eläinsuojelusyhdistys
ja Raittiuiseura Koi

toimii yhteisen

Jublailtaman
tiistaina t. k. 14 p:nä klo 7 ip.
Nokian Lastentarhan isossa salissa

sen johdosta että t. k. 13 p. tulee
50 vuotta kuluneeksi siitä kun ta-
lonpoikaissääty luopui kotiviinan-
poltto oikeuksistaan.

Ohjelmasta mainittakoon:
SOITTOA

PUHEITA
LAUSUNTOA

LAULUA y. m.

Miesten Vaatetusliike

MgM Rasi
Campere.

Sekatavarakauppani ohella suo-
sittelen oman myllyni valmis-
teita:

Suomalaisia Ruis-, Ohra-
Kaura- ja Nisujnuhoja.
Ohra- ja Kauraryynejä.

N. 8. SALMINEN
Sluro. Pajusen talo.

m, naisct.-«a
Keväthattuja juuri saapu-
neita uusia malleja, ais-
tikkaita ja halpoja. Van-
hoja hattuja prässätään
uusiin malleihin.

Anna Andersson,
Puutarhakatu 12 sekä
Hämeenkatu 25. Puh. 41.

Suomen
Eläinvakuutusyhtiö

ottaa vakuuttaakseen hevosia ja nauta-
cUtimiii- Asiamies Jfoklassa

Kalle Kahila.

Amerikkalainen

VAATETUSLIIKE
Nokiassa

K. K. Kajanto.
Kaikenlaisia

vehnä- sekti sokuri-
leivoksia ynnä hyviksi
tunnettuja torttujani
suosittelen arvoisalle ylei-

= BÖlle. =r—r

K. NURMEN leipomo
Nokia.

JukkaLehtosella
SSs*Sf*i Ruisjauhoja

Vchnitnlcseitäi
Kehu- ja Pel- \ I.( iihn»'ilavansiemcn- / •«UHOJfI

Ohrajauhoja jr, m., y. in.

Halvalla! Halvalla!
Jukka Lehtosella

Tampereella, Laukontori 10.

V. KOTIMÄEN

RÄÄTÄLILIIKE
Tampere, Kyttälänkatu z

Suomen
Gummitehdas

suosittelee uusimallisia
Kalossia ja

TTrheilukenkiä.
Edistäkää kotimaista teolli-

suutta
OSAKEYHTIÖ

SAHANTERÄ
epilX

Tosliosote Epilii .• Telefooni 13 15
l'iii'li!iini!nilla ajanitiiikiiisilia koneilla
varustettu

Sahanterätehdas
V almistaa taatusti parhaita

saha- ja leonfiteriä.
KnsimUKrllii palkinnolla

Kuopion näyttelyssä 1911
Joensuun » 1912
Ilmajoella ja Sortavalassa 1918

Pirkkalan Uutiset

HAMEEN ROHDOSKAUPPA
Valokuvausmyymälä

Kauppakatu 4
suositellaan

Tampere,

ValokuvausJiinnaslo pyydettäessä1 !

Taasen saapunut
niitS hirviä Wisiryyniä 25 p:iä kilo,
Ullia HyVili Nisujauhoja 25, 30, 35
ja 40 p. kg. Kahvia (vapaa mustista) 2 mk. kg.
Liisiä, Rehujauhoja, Pellavajauhoja, Ruisjauhoja.

Silliä, Silakkaa y. m. y. m.

A. E. FORSS
Tampereella.

Pirkka aiset
Käyttäkää aii^a

Attilan kenkiä hoisillä Pirkkalasta on
Attilan Kenkätehdas alkunsa saanut.

Riihikuivia

kauroja ja kaurajauhoja
Hyviä veri-Appelsiinia

L. I« Wennersirand.
gy Kaikkein vanhin liike Nokiassa

Kauppaliike

3. B. Kronboltn
Myy kaikkia koti- ja ulkomaan tavaroita päivän halvimmilla
hinnoilla. Tuoretta leipää myöskin aina saatavana. "MU

Kalastustarpelta
Verkonliinoja, Pauloi-
tettuja verkkoja, Rysiä,

Mertoja, Kalastuslankoja, Koukku-
ja, Siimoja, Uistimia, Vapoja, y. m.

AXEL ENGSTRÖMin
Metsästys- ja Kalastustarpeiclcn liik-
keestä. Tampere, Hämeenk. 7 Tel. 302
Hintaluetteloja vapaasti pyydettäessä.

tampercen Ctimasiimbdas
Omist. K. A. Viljanen

Kirkkok. 8, Palanderiu talo, Tampere.
Valmistaa ja

myy halvimmal-
'a H^aan kuulu-

/Oc via tuotteita m
' / \

>n. Sähkölamput
parta ja tukka-

'*°ÉbSs koneet- Uutuus:
Sähkölamppu

'f »Browning»joka
on aivan luon-

nollisen näköinen, Smk. 5.

huolellisesti ja halvimmalla
valmistaa

Nokiassa
A. Salosen Kivenveistämö.

H u o m! Pitkäaikainen kokemus.
Ainoastaan

2 markkaa
maksamat Pirkkalan Uuti-
set tästä tämän muoden
loppuun tilattaissa. :: ::

Tilaus tehdään toimitut'
selta tai asiamiehiltä. ::

€tira*bwosia.
Kenenkään ei enään taloudellisesti-

kaan kannata rasittaa ajolla vanhoja
hevosia, vaan on ehdottomasti edul-
lisinta että vanhat raihnaiset hevoset
teurastetaan.

Nyt kun olemme onnistuneet järjes-
tää hevosenlihan ulosviennin, voimme
nyt maksaa hevosenlihasta bruttohin-
tana 32 p. ja rasvasta 50 p. kilolta sekä
elimistä 1 mk., jokaisesta nahasta 24
mk. kappaleelta, joten keskipainosesta
lahtihevosesia voi nyt saada 70 a 80
markkaa ja lihavista isommista hevo-
sista aina 100 markkaan asti jaylikin.

Jokaisen etu vaatii siis myydä lahti-
hevosensa

Länsi-Suomen Kalanmyynti
Osuuskunnan kautta.
Tampere. Telef. 320

Silojen avaimia, solkia
ja renkaita y. m. y. m.
«xo» halvalla!

A* LfthtiSen metallivalimo
Verkatehtaank. 1. : : Tampere.

Olga Riikosen

Ompeluliike
Nokiassa. Laitisen talo.

HywW tunnettua
haasioilla luiwattua

Urvolan
Turwepehkua

suosittelemme.
Osalcyhtiö Cmiilosli.

Kalle Keskinen
Uunintekijä

TAMPERE, TAHMELA
Alallaan ensiluokkainen

N:o 14 1914

Wän Konepaja V.V. - ..z. Valmistan: Riviinkyl-
€Pl»a. vökoneito„Eylväiä",

Nauriinsiomcnkylvökoneita, Patentti-Apilanh; i.knuskoneila „Han-
hliri", Porunannostokoneita „KaivaJa", Kiekkojyriä, Silppukoneita,
Rehunpuristajia „Karhu", Kotimankeloita „SUittåiå", Pesunknivaus-
koneita ~PurJStaJa", Hunajalinkoja, Tuulimoottori- ja käsipump-
puja, Kohoventtiilejä, Lantaveden hajottajia, Pajapuhaltimia, Saha-
konelta, Myllyjä, Lokomobillejä. y. m.

Korjaustöitä tehdään.
Myy kotimaisen sekä maailman kuulun ulkomaisen tehtaan valmistamia

ehdottomasti parhaita Slihkönioottoria.
Kysykää ensin meiltä, ennenkun ostatte muualta!

Uesijobtofarpeita
myy edullisimmin

Imun maanviljelijäin Kauppa OsakeybtiS
Tampere, Hämeenkatu ? - Puhelin 48 ja 1459

xusnxn låUffii
Ruuskasen talossa,

jatketaan edelleenkin.

Suuri varasto soittimia, osia ja nuottia.
Hyvä kohtelu.)(Alennetut hinnat.

TAMPEREELLA, HÄMEENKATU 14. PUHELIN 613

PUUTEOLUSUUSLIIKE
Jetlno Paasikoski (ent Paasi koski & Nurmiaho)

Tampere, Verkatehtaan*. 11 tai Viinlkank. 17 Puhelin 988

Koneellinen puusepänliike, valmistaa erikoisalana liikehuo-
ncustojen y. m. sisustuksia sekä kaikkea alaan kuuluvaa työtä.

Nykyaikaiset koneet. Uusin työtapa.
Kustannusarvioita pyynnöstä.

Todellinen
loppuunmyynti

Huom.! halvalla Jalkineita, Kankaita, Valmiita
vaatteita lapsille, Korutavaroita, y. m.

Alex Partasen
Loppuunmyynnissä, Hämeenk. 26. Telef. 510.

li, J. KANGASNIEMI
TAMPERE

Puutarhak. 14
epilX
Pysäkin vieressä. Puhelin.Puhe!. 1070.

Suosittelen hyvin varustettua

Jauho- ja Sekatavarakauppaani.
llinnnt huokeat. Kohtelu tasapuolinen.

Parhaat langat ostatte
Jepuan Villakehruutehtaalta
Myymälä entisessä Th. Petterssonin talossa
Tampereella Kirkkokatu 9

TehkM ostoksenne
WESSIAFiIta, Nokiassa.H.

$ i iii»ac S1111 V?3ll myy

-Dj. J. JIV JM -Ä jÖI Jr X
kaikkia maakauppaliikkeen alaan
kuuluvia tavaroita, sekä tukuttain
että vähittäin päivän halvimpiin
hintoihin.

Kyllä se on oikein ihmeellistä
että Tuolettipiironkia, Sänkyjä jaTuolia saa niin
halvalla ostaa, Viikkoitia.ksuli.tkhi. Ompelu-
koneita, Britania Kutomakoneita ja kumiollf-
sundestaan kuuluisaksi tulleita LEIJONA
polkupyöriä. Asiamiehiä halutaan kaikkiin kylä-
kuntiin, liikepaikkoihin ja kanpnnkeihin. Meillä voi
toimia muun työnsä ohellakin joten on tilaisuus lisätä
palkkaansa sivutoimella.

A. NIEMI, Polkupyörä.-,

Kone- ja, MuoneJk&luJka.uppåb,
Tampere, Satakunnankatu 10. Puhelin 13 26


