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N:o 19 Keskiviikkona Heinäkuun 31 p:nä (Kuudes vuosikerta) 191 S

Lehti ilmestyy joka keskiviikko. TOIMITUS:
O. D. NURMINEN. ELLEN NURMINEN.

vastaava. toimitussihteeri.

ILMOITUSHINNAT: 10 p:niä ennen ja 8 p:niä jälkeen
tekstin palstamillimetriltä. Vähin ilmoitushinta 1 mk.
Kihlaus-, vihkimä- ja syntymäilmoitukset 2 mk. sekä
kuolinilmoitukset 8 p:niä m/m. Ilmoituksia vas-
taanotetaan paitsi toimituksessa myöskin Tampereen
Sanomain kirjapainossa. Pysyväisistä ilmoituksista
myönnetään alennusta.

TILAUSHINTA: Koko vuodelta 3 mk. 50 p., puolelta
vuodelta 1 mk, 75 p., tilaten postitoimistoista tai
lehden toimitukselta.

Toimituksen ja konttorin osoite: Nokia.
Puhelin

K. O. Laitinen & Vili© Sainio'--"HsfS*
■■'■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Varamaamittari

Suomen Maaialous-Osale-Panltäi 11. D. Smmå
Tampere Karkku Kuopio

Osakepääoma 5,000,000:-.
Lapua. Tampere, Hämeenk. 23,

Rakennuskonttoorin liikepalatsi.
Puhelin 80.

Toimittaa kaikkia alaan
kuuluvia töitä.

Ottaa vastaan talletuksia
maksaen korkoa

i M* 0 ..

2 42 0 ♦
Tlyöntää luottoa. =====

Täydellinen pankkiliike.

|[ampgrggn Qsaft^Panfthj Kaiisals-Osake- Pankki
Tampereella .. Auki klo V2lO-3.

(Hämeen ja Satakunnan maakuntapankki)

avaa

NOKIASSA
haarakonttorin lauantaina elokuun 10 päivänä kunnallislautakunnan
esimiehen O. D. Nurmisen asunnossa. Auki klo 10—12 kaikkina
arkipäivinä. Täydellinen, itsenäinen haarakonttori, jossa toimitetaan
kaikkia pankkialaan kuuluvia tehtäviä.

Suomen Vhdys-PanfcSi
Maamme vanhin yksityispankki

Perustettu 1872

Omat varat Smk. 60,000,000:
Täydellinen pankkiliike.

Havo ja Markkula
\ Nokia. J

Pohjoismaiden Osake-Pankki
Kauppaa ja teollisuutta varten.

Perusteltu 1872
OMftT VARAT 46 MILJOONfia MFIRKKftfi.

Diskonttaa vekseleitä,
Myöntää lainoja ja kassakreditiivejä.

Ottaa vastaan rahoja Korkoa kasvamaan.
Tampereen konttori avoin ia klo l/« 10-Va3, lauantaisin ja kesäkuukausina V» 10-2.

Toimia voi pankille antaa myöskin postin kautta

Suosikaa lehtemme
H ilmoittajia n

Ammattiosotteita.
Tampereella:

Asianajajia:

Ahlman & Pulkkinen
Lakiasiaintoimisto Tampereella.

Omistajat:
Erikson. Solja & Backström.
Kauppakatu 10, Yhdyspankin talo.
Puheliiret: 16, 1516, 744, 1790
Avoinna 9—4.

Varatuomarit
K. Grönblad & Kaarlo Launio

Kauppatori 7. Puh. 659 & 13 59.
Varatuomarit
Koskinen & Leiniö

Kauppatorin varrell->, Selinin talo.
Puh. 766. Klo 9-3.

Lakit, kandid., varatuomarit
K. O. Laitinen & Viljo Sainio

Asianajotoimisto Tampereella,
Kauppakatu 7. Avoinna 9—3.
Puh.: 474 toimisto ja Sainio,

4 73 Laitinen.
Kaapo Murros

Hovioik. ausk. Asianajaja, Iläinenk.
11 (Paiandenn talo). Puh. 758.
Avoinna klo 9-3.

Tampereen Lakiasiain-
toimisto
Omistaia varat Oiva Sohlberg.
Kauppakatu 16. Puh. 644 & 1004.
Avoinna 9—3.

Piirieläinlääkäri:
J. A. Stenius,

Tampere, Mustanlshdenkatu 23.
Vastaanotto 10-12 Puhtiin 14 95

Hammaslääkäreitä:
V. J. Palo,

Halli.usk. 9. Puh. 583, 9 - 11 ja 5-6,

Olga Järvinen,
Aleksanterinkatu 20. Puhelin 603
M ina päiWiä klo Va 10 11 ap. ja
5—6 ip., paitsi lauvautaisin '/s 10-
11 ap

Veli Pakkala,
Kurvnkäan*. 26. 10—ll ja tiistaina
6—V»7, puh. 170. Ei lauvant.

Vakuutuskonttoreita:
Palo-ja Henkivakuutus Svea

Puhelin 126. Konttori Kauppatori 5.
Auki 10-2.

Suomen Metsänomistajani Keskinäinen Metsä
paioapuyhdistys
Asiamies: Artturi Somer salon
Pankkiiriliike, kiintes ö oia9ioTam-
pere, Kauppakitu 7. Puh. 1888.

1 aionvälitysliikkeitä:

Artturi Somersalon Pankkiiriliike
Kiinteistöosasto Tampere, Kauppa-
katu 7. Auki 9-4. Puh. 18 88.

Pirkkalassa:

Pirkkalan piirin nimismies

Volmari Volanen
tavataan virka- ja yksitv<sasiain ajoa
Virten Hybyn kylässä Mattilaan vie-
vän tien varrella, puhelin Pispalan
kesk isa-.etmn kautta.

Kunnanlääkäri
Laurell

Rauhalan huvila Nokia. Vastaanotto;
9—12 ja 4 - 5. Hämeenpuolella kuu-
kauden toisena ja neljäntenä torstaina
Etelänkansakoululla klo 2—4.

Kunnan sairaanhoitajat:

Nti Siiri Sutinen
aunto Kankiantaan Heikkilässä

Nti Hilda Rantamäki
asuu Hyhyn Hennerillä.

<



Keskiviikkona heinäkuun 31 p:nä PIRKKALAN UUTISET N:o 19. - 1918

O.Y. TAMPEREEN RAKfNNUSKONITOORI A. B.
(Tampere. Puhelimet konttoriin 72 ja 200, myymälään 934 ja 1417.

o*«l#AM»Mi«i«a««»k*»si*« Tapetteja ja maalarinvärejä, Öljyä ja lakkavernissoja, Konetarpeita hihnoja
KaKfSnilllslfirpeilUf j, tiivistetä, Tvö- j' talouskaluja, Metsästys- ja urheiluvälineitä sekä
kaikkia Rautakauppa-alaan kuuluvia tuotteita. VESIJOHTOJA varten tarvittavia putkia, putkenosia,
pumppuja y. m. Lähetykset maaseudulle toimitetaan täsmällisesti.

tyy suuresta ja hyvlnlajitellusta varastosta;

Kuulutuksia. Kokouksia. nut raittiusvaatimuksen oikeutuk-
sen säätämällä kieltolain. Olaosan

OsaManfifiiKapinaliikkeeseen osaa
ottaneille.

Kunnallislautakunta Raittiustyön luonteesta johtuu,
ettei se ole voinut niin suuria
joukkoja harrastuksiinsa vetää
kuin useat muut liikkeet, mutta
silti ei sen vaikutus ole ollut vä-
häinen. Raittiustyö alkoholin nau-
tintoihin nähden kielteisine har-
rastuksineen on piiriinsä vetänyt
vain vakavinta, terveintä ja yhteis-
hyvälle uhrautuvinta ja kunnok-
kainta kansanainesta, mutta siten-
pä työ innostuksella ja vakavuu-
della suoritettuna, onkin ollut tu-
loksia tuottava.

KOKOONTUU kunnanhuonees-
sa Hinttalassa keskiviikkona elo-
kuun 7 päivänä klo 7 ip. Tampereen konttori

Huomautetaan täten, että kaik
«ien, jotka ovat velvoitetut il
tnoittautumaan Nokian Suojelus
kunnan kansliaan on ehdottomas
ti tätä määräystä noudatettava,
välttääkseen pahempia seurank
sia. S sikunaan kanslia on avoinna
viikon kaikkina arkipäivinä klo

ottaa vastaan rahoja korkoa kssvamaan

Talletustilille,
Pääomatilille,
Säästökassatflille ja
Juoksevalletilille.

10-12 ap., jotapaitsi lauvantaina
vielä 4-6 ip., joten sunnuntai-
iltnoituksia ei tästä lähin enään
oteta vastaan. Samalla vielä ker-
ran huomautetaan, että henkilöt,
jotka loukkaavasti ja sopimatta
masti arvostelevat hallituksen tai
suojeluskuntien toimenpiteitä, tai
toimintaa, tullaan asettamaan an-
karaan rangaistukseen.

Nokia 29. 7. 1918.

Nyt meillä vuosikymmenien
ponnistusten tuloksena odotetaan
vain sitä lain määräämää aikaa,
jolloin kieltolakia ryhdytään käy-
tännössä toteuttamaan.

Kieltolaki, lakina voimaan tul-
tuaan, ei ole kuitenkaan käytän-
nöllisen yhdistyksissä suoritetun
raittiustyön päätekohta, vaan on
tällä työllä yhteiskunnallisen pa-
rannuksen ja valistuksen merkeissä
vielä paljon suoritettava kansa-
kuntamme hyväksi.

Aikaisemmin jolloin kansakun-
tamme oli riippuvainen vieraasta,
kansallisuutemme häviötä suun-
nittelevasta valtiomahdista, ja jol-
loin kansamme parasta tarkoitta-
via valistusrientojakin painoi Ve-
näjän taantumuksellisen tsaarihal-
lituksen raskas käsi, ei raittiustyöl-
lekään avautunut sitä näköalojen
avaruutta kuin nyt, Suomen tultua
itsenäiseksi valtioksi.

Nokian Suojeluskunnan
Esikunta.

Kuulutus.
Rippi ja Herranehtoollinen pi-

detään sunnuntaina elokuun 11
päivänä. Rippiväkeä kirjoitetaan
ensi sunnuntaina kirkonmenojen
päätyttyä sakaristossa.

B. Ebcling.
Viimeksi eletyn ajan tapahtumat

ovat myös vakavasti osoittaneet
tällaisen työn tarpeellisuuden, mitä
raittiustyö laajemmin ymmärret-
tynä on.

Ahtaim massakaan merkitykses-
sään yksinomaan alkohooliraittiu-
teen rajoittuvassa katsannossa ei
raittiustyö ole vielä päämääriin
päässyt, mitä sitten laajemmassa.

Raittiin, rauhallisen, ihmisarvoi-
sen ja sivistystä suosivan elämän
vakaannuttaminen kuuluu myös-
kin raittiustyöhön.

Nyt sitäpaitsi aukenee raittius-
väelle työala, nimittäin syvien ri-
vien kansanosan yhteiskunnallinen
valistaminen, tietämättömyydessä
elävien pimeitten kansankerrosten
yhteiskunnallinen kasvatus.

Mikäli se kansalaisten vapaeh-
toisen ja uhrautuvan raittiusyh-
distystyön rajoissa on mahdollista,
sikäli sitä on tehtävä.

Luulisi tällaiseen näin tärkeään
ja kansalliselle kehityksellemme
suurmerkitykselliseen työhön en-
tistä taajemmin kansalaisten liit-
tyvän ja sille kannatuksensa anta-
van.

Ilmoituksia.

karjanomistajille
Pirkkalassa ilmoitetaan täten että Senaa-
tin päätöksen mukaan voin kaupan, ja
maidon ja voin järjestelystä maalla, ne
maidontuottajat jotka eivät myy maito-
ansa kulutuskeskuksiin ovat velvolliset
tuomat n valmistamansa voin ja vä-
hintäin 1 kg. kuukautta ja lehmää koht
Elintarvelautakunnalle. Voin ottavat
vastaan Pispalassa M. D. Helin, Siurossa
Kalle Nuotio, ja Eteläpuolella Naisten-
matkan Osuuskauppa. Ne maidontuot-
tajat jotka myyvät maltonsa kulutuskes
kuksiin ja paikkakuntansa lehmättömille
ovat velvolliset joka kuukausi jättämään
Elintarvelautakunnalle kirjallisen todis-
tuksen maidon vastaanottajalta saamas-
taan maitomäärästä.

Pirkkalassa 29. 7. 1918.
Elintarvelautakunta.

Lähelysjuhla
pidetään sunnuntaina elokuun 11
p:oä Pirkkalan kirkossa. Juhla-
saarnan kirkossa pitää pastori
Piasio. Juhlaa jatketaan iltapäi
väliä kirkonmäellä jossa useita
eri puhujia. Toivottavasti saa
daan nykyajan mukainen ravin-
tola.

Missään tapauksessa älköön nyt
raittiusyhdistyksissä lepoon laske-
uduttako voitetuille laakereille.
Uusi, vapaa, itsenäinen Suomi
kaipaa nyt raittiusmiestenkin työtä.
Vähäväkisten kansanluokkien si-

Tilatkaa

Pirkkalan tutiset

Palvelukseen halutaan.

Senaatin määräämän mai-
don, voin ja kerman tuottoa

ja kuljetusta valvovan

tarkasta jontoimi
Pirkkalassa julistetaan kykenevien
mies- tai naishenkilöiden haetta-
vaksi elintarvelautakunnalta ennen
elokuun 11 päivää. Hakemukset,
joita ei palauteta, ovat suosituk-
sineen ja palkkavaatimuksineen
lähetettävät Pirkkalan Elintarve-
lautakunnalle.

Pirkkalassa 29. 7. 1918.
Pirkkalan
Elintarvelautakunta.

Raittiustyöstä vapaassa
Suomessa.

Kun on raskaan kansallisen ko-
kemuksemme, kansalaissodan, jäl-
keen ryhdyttävä uudelleen raken-
tavaan työhön kansamme keskuu-
dessa ja kysytään, mistä ovat löy-
dettävissä ne työntekijät ja min-
kälaisia on oltava niiden työtapo
jen, jotka siinä parhaiten täyttäi-
sivät paikkansa ja tarkoituksensa,
kääntyy huomio itsestää kansan-
järjestöihimme. Niiltä odotamme
nyt paljon. Erityisesti tällä ker-
taa huomautamme järjestyneen
raittiusväen työn merkityksestä.

Raittiusliikkeellä on ollut aina
korkeasti siveellisen, yhteiskunnal-
lisen parannusliikkeen luonne. Sa-
malla kun on selkeästi ja kauniste-
lematta osotettu yhteiskunnallisen
alkoholiliikkeen vääryys ja sen
luoma turmelus, erittäinkin vähä-
varaisten kansanluokkien keskuu-
dessa, on myöskin tahdottu va-
paaehtoisen kansalais- ja yhdistys-
toiminnan avulla tätä vähäosaista
väestöä myöskin siveellisesti nos-
taa, kasvattaa oikeaan ihmisyyteen
ja ihmisarvonsa tuntemiseen.

Raittiustyöntekijöitä on aina e-
lähyttänyt vakava usko oikeuden
ja sivistyksen voittoon.

Tällainen valoisa usko elämän
jaloimpien päämäärien puolesta
ponnistellessa ei ole joutunutkaan
häpeään, kuten raittiusliikkeen ke-
hitys meillä Suomessakin todistaa.
Vähäisestä ja halpa-arvoisena pi-
detystä liikkeestä on, vaikka hi-
taasti, niin varmasti, kasvanut
joukkoliike, ja vieläpä yhteiskun-
nallisessa elämässämme vaikuttava
ja arvonantoa vaativa liike. On-
han eduskuntammekin tunnusta-

vistäminen, jalostaminen, valon
vieminen pimeyteen, siinä tehtäviä,
joita suorittamaan nykyaika rait-
tiusväkeä kutsuu. Hartaasti on
toivottava, että kaikki valveutuneet
kansalaiset yhteiskunnalliseen ase-
maansa katsomatta yhtyvät kan-
nattamaan järjestyneen raittius-
väen pyrkimyksiä.

Paikkakunnan uutisia.

Elintarvetarlcastajiksi va-
littiin Pirkkalaan Elintarvelauta-
kunnan kokouksessa 29. 7. seu-
raavat henkilöt: Pispalaan Albin
Vikman, Herman Lahtinen, Pek-
ka Laitinen, Kalle Karvola ja Kal-
le Fagerlund, Maatialaan P. J. L
Kurvinen, Kankaantaka Kalle Nah-
kola, Nokiaan ja Viikiin Hugo
Heinmen ja Frans Rintala, Haa-
vistolle Frans Niemi, Korvolaan
Sulo Vuorela, Penttilään Kalle
Heikkilä, Jokismaahan Jaakko
Rauhala, Pinsiöön Frans Hell-
gren ja Kalle Järvinen, Taivalkun-
nalle Topias Alanen ja Arvo Sa-
lonen—Kohma, Tyrkkölään Kalle
Toppari jaKasper Luhanko, Nuo-
lialaan Hannes Palmroth, Naisten-
matkalle lisakki Pentti, Tanilaan
Kalle Rauhala - Toosi, Pirkkalan-
kylään Frans Nääppä, Topparin-
kylään Arvid Mäki-Toppari ja
Sionkylään Kalle Santamäki ja
Kalle Sikala, nuorempi.

Voin, maidon ja kerman tuot-
toa ja kuljetusta valvovan tarkas-
tajan toimi päätettiin ilmoittaa ha-
lullisten kykenevien mies tai nais-
henkilöiden haettavaksi elintarve-
lautakunnalta ennen elokuun 11
päivää.

Maatiaisvoin ostajiksi kunnassa,
jotka samalla ovat voiasiamiehiä,
valittiin eteläpuolelle Naistenmat-
kan osuuskauppa, Pispalaan M.
D. Helin ja Siuroon Kalle Nuo-
tio.

Suomen Elintarpeiden Tuonti-
kunta r. 1. viljanostoasiamieheksi
valittiin R. L. Vanamo.

Tampereen Osake-Pank-
ki Hämeen ja Satakunnan maa-
kuntapankki, avaa Nokiassa haa-
rakonttorin lauantaina ensi elo-
kuun 10 pnä kunnallislautakun-
nan esimies Nurmisen asunnossa.
Pankki tulee olemaan auki ylei-
sölle kaikkina arkipäivinä klo 10
—l2 a. p., toimien täydellisenä
itsenäisenä haarakonttorina, jossa
toimitetaan kaikkia pankki-alaan
kuuluvia tehtäviä.

Pankille tuleva huoneusto on
väliaikainen, kunnes ehditään ra-
kentamaan tarkoitukseen sopiva

mikkomakitalo
Highlight

mikkomakitalo
Highlight

mikkomakitalo
Highlight
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Pirkkalan Sååstöpanßßi
Kannattakaa kuntanne omaa rahalaitos

konttorihuone. Pankki tulee pal-
velemaan yleisöä mahdollisimman
suurella auliudella. Vaitiolo täy-
sin varmasti taattu. Pankin ole-
massa 010 väkirikkaalla seudulla
tulee ehdottomasti suureksi hyö-
dyksi, säästää tallettajien, liikkeen-
harjoittajien y. m. aikaa pankki-
asioissa, kaupunkiin tehtävistä
matkoista. Sitäpaitsi saa asiansa
kuten kaupungissakin toimitetuksi
joka päivä.

Joka ottaa sellaista maata vil-
jelykseen, jota ei ole 10 viimei-
sen vuoden kuluessa sulana pel-
tona viljelty ja saattaa maan sii-
hen kuntoon että maahan kevääl-
lä 191Q voidaan kylvää kevätvil-
jaa, on oikeutettu sellaisesta uutis-
viljelyksestä pidättämään, hänen
taloudelleen määrättävän vilja-
annoksen lisäksi, hehtaaria kohti
siten viljelykseen otettua maata
200 kiloa kauraa, jos maa on täy-
tynyt pääasiallisesti kuokkia ja
100 kiloa kauraa, jos maa on voi-
tu pääasiallisesti ottaa kyntämällä
viljelykseen.

Nokian Suojeluskunnan
kokouksessa viime sunnuntaina
päätettiin elokuun 1 päivästä al-
kaen asettaa 6 eli 7 2-miehen
kulkuvahtia yön ajoiksi Nokian
seudulle. Tämän vuoksi on ylei-
sön kartettava liikkumista erittäin-
kin viljelysmailla yön aikoina.

Asianomaisen elintarvelautakun-
nan tulee viimeistään ennen 1
p:vää Joulukuuta 1918 tarkastaa
tässä päätöksessä mainittu lisä-
tahi uutisviljelys sekä antaa vilje-
lijälle todistus sen laajuudesta se-
kä siitä viljamäärästä, jonka vilje-
lijä on viljelystä vastaan oikeu-
tettu pidättämään.

Nokian Suojeluskunnan
tulot kesäjuhlista heinäk. 21 p:ltä
olivat Smk. 916:95; menot Smk.
328:30, joten puhdas voitto oli
Smk. 588:65.

Näin erinomaiseen tulokseen
vaikutti etupäässä ravintola, joka,
niukasta ajasta huolimatta, oli saa-
tu kohtalaisen hyvä useiden pirk-
kalaisten, etupäässä maanviljeli-
jöiden hyväntahtoisilla lahja-avus-
tuksilla. Siitä heille pyydämme
lausua vilpittömät kiitoksemme.
Suojeluskunnan Huvitoimikunta.

Suomen Senaatin päätös
vuoden 1918 vehnä-, ruis-, ohra-,
kaura ja tattarisadon takavarikoi-
misesta.

Eräänlaisen omaisuuden käy-
töstä sodan aiheuttamissa poik-
keuksellisissa oloissa kesäkuun 2
p:ltä 1917 annetun lain nojalla,
jota kutsutaan Elintarvelaiksi, on
Senaatti vuoden 1918 viljasadon
takavarikoimisesta päättänyt seu-
raavaa:

Lähetysjuhlaan, jota pi-
detään kirkossa ja jatketaan ilta-
päivällä kirkonmäellä sunnuntaina
elok. 11 p:nä pyydämme kiinnit-
tää arv. seurakuntalaisten huo-
mion. Juhlasaarnan kirkossa pitää
pastori Paasio. Muita puhujia
useampia. Virvokkeita ja ravinto-
tarpeita koitetaan saada juhlaylei-
sön saatavaksi, mikäli nykyoloissa
voidaan toimia.

1) Kaikki vehnä-, ruis-, ohra-,
ja kauravilja, tattari sekä seka-
vilja, johon sisältyy jotakin näis-
tä viljalajeista, on takavarikossa
siitä hetkestä lähtien, jolloin se
on maasta erotettu.

2) Takavarikoidun viljan halti-
ja on velvollinen pitämään huolta
tavaran hoitamisesta ja säilyttä-
misestä sekä on oikeutettu käyt-
tämään sitä ainoastaan Elintarve-
lain Q §:ssä mainittuihin tarpei-
siin.

Rautatien uusi aikataulu.
Elokuun 1 päivästä alkaen tulee
noudatettavaksi toisessa paikassa
lehteä oleva Porin tien junain
kulkuvuorot. 3) Takavarikoidun viljan vas-

taisesta käyttämisestä annetaan
myöhemmin tarkempia määräyk-
siä.

Sitäpaitsi ollaan aikeissa niin
pian kun saadaan riittävä määrä
vetureita ja vaunuja asettaa Porin
tielle lisäjunat jotkavälittää liiken-
nettä Helsinkiin asti.

4) Joka rikkoo tämän päätöksen
määräyksiä rangaistaan Elintarve-
lain 15 §:n mukaan.Juna tulee lähtemään Porista

6,30 a. p. Siurosta klo 10, Nokiasta
klo 10,21, saapuu Tampereelle klo
10,52. Tampereelta klo 8,46 i. p.
Nokiasta klo 9,18 Siurosta klo 9,40
saapuu Poriin 12,48.

Kunnalliskertomus
tiliwuodelta 1917
(Jatkoa n:toon 18.)

Suomen senaatin päätös Katsaus «ienn° jn tnluailuiun
nlindntlnmifeen.

viljatuotannon lisäämisestä.
Elintarvelain nojalla on Se-

naatti viljatuotannon lisäämiseksi
antanut seuraavat määräykset:

Joka entistä suuuremmitta lisää
ruisviljelyksiään siten, että hän
ennen 15 päivää syyskuuta 1918
kylvää rukiita.

1) sellaiseen uutisviljelykseen,
josta 2 §:ssä mainitaan,

2) heinäsadon jälkeen v. 1918
käännettyyn nurmeen tahi

3) maahan, josta rukiita tai oh-
raa v. 1918 on korjattu on hänen
taloudelleen määrättävän vilja-
annoksen lisäski oikeutettu pidät-
tämään 100 kiloa viljaa valintan-
sa mukaan hehtaaria kohti siten
kylvettyä maata, jos hän sen li-
säksi kylvää rukiita yhtä paljon
kun hänellä on ollut tapana sään-
nöllisissä oloissa.

JSutani rUifertoiuuffeit ensi ojac-fo
iiuwjnt' ja tulojani lajiädusia nä=
ftii), otuat futman Yleisen ioimmnnn
inemot miltei fela ryhmaWi sanani
tuntuwasti tjlittöinjeet nifitocirmion.
ilmmaMliallimwu Nchyist osoittaa
ylimenoa 2,279 niif, 23 ft:iä, jonka
pääasiassa aiheutti ku»,:!«allislauta-
tummu esimielhielle wuoden aikana
korotettu palkka, KMrsakoulujcn kan-
,l'atulsesta eräantnuyt 40,482 rnifn
48 pun ylimeim johtuu oftcktajille
inaksetuibta kalliinaja», lisäPalkoiKta,
kouluina tarwittawiien polttopuiden
ja irniibcn tarpeitten snulimattoniista
hintaiu, nonsuista. Muun opetnstoi-
men vyhmaW esiintymän l>4BB >ukn
65 pun ylimenon aiheutti oppikirjo-
jen hinnannousu, TermeyZ- ja sai-

rashOaöosfct aiheutti raAnoawa i*so-
rokko 2/2(11 mkn 55 piin ylimenon.
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maksaa säästöönpannuista
rahoista korkoa. .

ÄII II** 2 I sadalta.
Auki joka toinen ja neljäs perjantai kuussa klo
s:sta ip. Suomen Gummitehdas O. Y. konttorissa.

■■■

W:m SANDBERG in Rautakauppa
Tampereella.

Myö kohtuullisiin hintoihin
Rautaa,
Rakennusaineita,
Työkaluja,
Väriä ja Öljyä,
Vesijohtoputkia.

KäyhUfthotdossa rrihmtti sairaala»
lualfut, köyhäintalolle liauftttmmiicn
tavioitfcibcn yhä foUistiuithieii, suu
rcnnetiit kotiawut ja hoiiomaksut
21/J96 iiifn 51. ip:in ■i)iinier.ioi.;>, Ryh
niciöfä oikeus» ja poliisilaitos «Äheut
ti i)tirnei;oo Kihlakunnan lautamie-
hille Ivuoden nilana lorotettu palk
!a, Neilain lyhen nysmaksuWa ai-
heutti ylimenoa ttmabej; etikoilta utel-
in ja suoritettu pienempi tilapäinen
laina.

Tuloissa on mnösfi 1!! hiwnicttcv
Multi ylituloa, Guomatuimmat täs
sä suhteessa owat seuraawat rMuiät:

l) kansakoulujen kni,natii,o, josp
ailientti ylituloa pääasiassa waltion,
maksamat opettajain! kalliii,aMi pal-
kan lisäykset.

2) Köyhäinhoito, aiheutuen köy-
häi,ita lolla saaduista ariuiota suu-
remmista tuloista ja köyhäintalosta
nchydyistä Palstoista saaduista hin"
noilta.

1) Heikkilä', talo, jonka tuloja li-
säsi palstatilojen hintoina saadut ra
liat.

iiliiUtirfrtslMO.
'tilirtnrfa£fajiim oivat otteet: An°

tcrov VI., inftnööii, KciZsila, E., hmi-
ioriöti. I. G., seppä, Wa»
ratarkastaiina! Fagerström, 0,,
fonttoripääfliffö. Wellmno. N. I„
osui!t'kll!,panhoitaja.

Näistä owllt eliMseltä wuodelta
laaditt»n'!i kun!i'nWsten tilien ja
kassa,, tarkkailun toimittaneet Kas°
sila, Talonen ja Vellamo,

Tili,,tarfastasllin pöytätlrsaan m
kirjoitettu seuraajat loiisnraiiot:

„Pirkllllll: tnnitan walitse,ni,,ia
tilintarkastajina, olemme täimän tar-
fnötaiieet lilattanan mäestö,, laina
rahaston tilit wuodelta 1916 ja
maunne sc„ johdosta mainita:

että annetuille (ai. oille löytyy
welkakirjat ja niMe päte>nät Watuu»
det;

että tilit oloat oikein tehdyt ja löy>
tyy ifaéfmi menoista oikeat tosineet!

että tänään tarkastamamme kassa
Mastasi päiwä„, saldoa.

Edellä mainitun ja innutm,,, tar°
kastukseii kuluessa huomaamnie juh.
dosta ehdotannne hoitokunnalle ja
rahaston tilintekijälle wastuiunapa-
utta to:fta 1916.

Pirkkalassa maaliskuin, 14 p:\ra
1917.
N, I, Wcllmna. Eino slnsstlä.

lah. Ed»,'. Talonen."

»Piikkala!,, kunnan tiliitarkastils'
kertonius w:lta 1016.

Pirkkalan funnanwaltnuston wa°
Meinina tilinlarkastajinu olcnune
me cullekirioilttcmeet I. E. *Skämm,
N. I. Wellamo ja Eino Kassila tar-
kasta»cet w:lta 1916 tchdyt tunnau
tilit ja knniian toimintaa ja faam-

me tarkastuksemme perusteella esit-
tää feimmincui:

että kassakiria on sekä tulo. että
nienowdieteiden fan&fa Wäftitäwir;

että erifriSkirjoiyiii oluat siirrot
oikein ja llftmiomaisiin tileihin wie-
t»,t paitsi että hoito-
makiutulojc» 3mk, 130:80 sm epä
hncuuiossä wiety KöhhUutalon
nnia!!nniokratu,loj,c!!', iiii Ne;

että lahjoitusrahastoja on ninden
määräisten! lnukaan hoidettu sekä
kiiium n ylenen rahaston warat owat
erikoisella huolella ja tliottawina hoi»
dettu:

että tiiiitafO'fo!tt'!"er-, loalttuiöton
ia kunnallislautllkunnan päätökset
en asiallisesti pantti käytäntöön;

että alatileistä owat uiuut tosinoi-
de» perusteella oikeiu tehdyt seka sa-
moin, kunnan huonlioon ote
tut, paitn että lokiön>aan koulun
arlvo on koulu» iiwtttfuntwm ittnoi-
t»kse» niukan» merkitty tirsoitzin
Sm,f. 1,156: 58 suurenlinaksi kirjai!>
pitoarlvoa, sekä samoin Lauttalan
koulua Zml. 100: sekä dtä ?Jlä
Pispalan koulun tileissä esiintyy sai*
doa Smk. 162: 5L ja santoin Hyrsin-
gin koulu» tileissä Smk. 170: 52.
Viimeksi mainitun koulun rakennus'
tileiiyin «n! tullut myöskin flO|bi&to*
mato» summa Smk. 153:33 tuloja,

koulun rakennusttlille
oli menopuolelle ivicty Snik. i5:i—
ivähempi luin mitä kuitti osoitti.
Penttilän koulun kainakiriaston ti-
lin, tuloMa puuttui Smk, 2,5: —.

Köyhäintalon rahatilin menoerissä
o» u/a merkitty erä Snik. 1:50 pie-
»emmäksi loastaawaa tosinctta.

Wiitaten edellisenä unionina tch°
tyyil muiKtutukseeii kansakoulujen ti-
lien myöhästymisestä »inistutammc
että ne oliftwat luälttämättä totutin-
kuun, kuluessa toimitettawat tilinte-
kijöille warmojen »umeroitten
»liseksi päätileiG» sekä
Me tarkastettaloiksi:

ottä kunnalliskertoinus ici,: tileilhin
nähden oikea ja asiallisesti tehty,:

että u/3 laskettnamnie kunnan,
kassan huomasi »ime sen yhtäpitätoäk-
si asianmukaisten tilikirjain ka»Osa.

Muutoin tarkastuksen kuluessa
saamainnne tietojen sekä lMvainto»
jenune mukaan owat tilit ja kunnian
inarat huolella hoidetut ja saanuur
sitte»kun edellä olewat muistutukset
owat huouuoo,, otetut ehdottaa tili-
>l>el>vollisille tilimavalitta muodelta
1016.

Nokialla I ft:r.ä huhttkuulv 1917,

loh. Edw. Salonen. Vino Kassiin,
N, I. Wellamo."

soukat hävitetään ruiskut-
tamalla kastelukannulla niiden yli
tupakkavettä, laimeata karbooli-
liuosta tam' tervavettä.
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Mlsyuttjlsiii
joiiiin l'dl'lnmme lunotnulsin fttifil

tn juillr t"lewnn Luunnio-Tnu»
,»c„ SlrioiiUineu fiiiifinuH>i*=

ro haufr un rnkkaann. ERIKOISALAT

MHin tukina \ioiinaic«Biwutcii
KansunyMbo olisi pe

ruÄettawo, jofo TurkM,, toi
ntcoiltte?

2: o
Mitä JuoNMi! tVnna o&ottaa tule

unilta Llo<un«MNu,omM Mvivtilli
feltä .WrnrvaißHiiotnlta.

3:o, TAMPERI
SOlttö eri »ftftbmmeito tottoitftfi

rulla x.'oiiimisM2itouiien KrrMW»
fen opi i-to-i: owruéjärjesMutätm

4:o
Tartoituo oji.i fteruKtan upisto

f oSt\ixovict Helle opp i ja!fo lie, oi ifif o
tävfä mitään inuuteota tshltäwä?

5:o
Oplftilaat oiotaan kesäxHoÄsi fi>

jaiittoa etewille maaMoilllie 'harjoit
Wemaavt; oiifilEo tässä kohdm niyös
uiitääVi linmtloksia tehtäwä?

Muita koulua lo»lewia tiitoja o
botamme m!jjö& Stfaétaufiet tuliisi
liilietkää apiökon omenin foniSliaai.;'

iiifottoclln: Turk», Gumalischmlkatn
j'i:o 7, 23.

Hartain pyyntö.

.Staifilk ltniUe kristiilvelMe ia ii
sarille mnpäri Surnueu, joille fiou
i!iai:sw£iuoii!iqif Kristillisen Moiiiau■
op iskon hll>!»Ie an kalliilla snbäuieii
asiana ja tnWounat se,, pikaista e div
ninri.e-tä ankkaa kamalla kai ioiidla,
cm reötjnritn l PWntänmye se, että fir
ioikatke nimenne ja ofaxiteai Me uici'l
Ie po>otikorkilla ensikilassa. Apua me
kanlntselliiiie, sillä suuri hmlike ia
ie,», kekeiitkmilille,, ritftpuu koko kai!
sastaniillie, eikä rodiin liksikNisiskä.

Älkää iii? loiiiootelkö asiaa, ivaa»
>Me«sä kaiken rlchky,kää»iiiie iätä
IliuuÄaiimue kiiötä toteuttaman jjö
fmi Jumala o,n, itse kanssaninie käkä
tnökä siunaauiaMa, imn fittotni työni
hk' ei myöskään ole turhaa.

Ei niin pientä pilaa, ettei
totta toinen puoli.

Matti ei luullut jaksavansa kii-
vetä korkean aidan yli, vaan hä-
rän mörinä antoi hänelle hetkek-
si sekä voimaa että uskallusta sii-
hen yritykseen.

Pappi, antaessaan ennen usein
rangaistulle mainetodistusta, sa-
noi:

»Teillä on jo niin paljon täällä
merkkejä, että kaikista tuskin saa
selkoakaan." Tinattuja VESISANKOJA.„Ei kaikilla väliäkään ole, hy-
vä pastori, kunhan vaan paraim-
mat mainitsette", kuului vastaus.

Muuan, joka oli olevinansa suk-
kelasanainen, sanoi parranajajalle:
»Oletteko koskaan apinan partaa
ajaneet?

»En H
, vastasi parturi, ja asetti

tuolin hänelle, »mutta jos suvait-
sette, niin alan ajamaan heti"

PIRKKALAN UUTISET

apilan Konepaja O.Y.
Puhelin: Tampere 878. Postiosoite: Epilä

Maanviljelyskoneet, Mylly- ja Sahalaitosten koneet, Nahkatehtaiden koneet.
Täydellinen Rauta- ja Metallivalimo.

Hämeen Maanviljelijäin
Kauppa-Osakeyhtiö

Puhelin 42 ja 14 52.

Suuri hyvin varustettu varasto kaikkia uusimpia Maan viljelyskoneita. Mai-
totaloustarpeita, Heinänsiemeniä, Apulannoitusaineita ja Väklrehuja.
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Suosittelen

Jalkine-ja Sekatavarakauppaani
j V. MALMGREN. j
: NOKIA. Puhelin 26. :

'...... /

Suomen Gummitehdas l
mokia.

Svccia 15 ja 16 sekä P. S. M. moottori
on nykyhetken halvin mutta silti käytän-
nöllinen puima- ja voimakone yhdistelmä.

Saadaan varastosta heti.

konekauppa o. y. AAT RA.
TAMPERE. Puhelin 370 ja 13 80.

KALU NUOTIO.
smno.

Saapunut:
Saksal. SUOLAA suuri määrä, sopii hyviä heinäsuolak-

sikin.

Hyviä nahkapäisiä OLKAIMIA.
„Bahara Bat" sikareja.
Naisten puuvillakankaita.
Arabikumia (pulloissa).
Naisten kumisia sadetakkeja (hieaoja, Engl
Pellavakankaita.
„LASOL"-rintatablettejä y. m.

N:o 19.

Muuttavia.

Kankaantaan Pentlilästä työtn. Kalle
Albinus Mäkelä Por/o seen, Kankaan-
taan Heikkilästä talollisen poiki Arvo
Matias Heikkilä aikoo ukoseurakunnasta
naimaan.

Myytävänä

Haulipyssy
Belgialainen kaksipiippunen

haulipyssy myytävänä tahi vaih-
dettavana ruokatarpeisiin, Nokia
Koskenmäki

Johan Thörn.

Palvelukseen halutaan.

Halon
hakkaajia

otetaan suurempi mää-
rä Siuro>sa. Työt alote-
taan heti. Hakkaajille
annetaan jauhoja leipä-
kortilla Pilkat hyvät.

Kalle Alastalon Höyrysaha,
1 kunnollinen

Renki
otetaan palvelukseen

Pitkänniemen
Keskuslaitokseen.

Ilmoituksia.

Osakeyhtiö

SfIHRIUERfI
EPILÄ.

Postiosoite: Epllä. :: Telefooni 1315

Parhaimmilla ajanmukaisilla koneilla
varustettu

Sahanterätchdas
valmistaa taatusti parhaita
SAHA- ja KONETERIÄ.

Ensimäisellä palkinnolla
Kuopion näyttelyssä 1911
Joensuun „ IQI2
Ilmajoella ja Sortavalassa 1913

hinainkulku Porin radalla.
Tampereelle päin:

Seka j u n a n:o 567 a. Tyrväältä k'o
6,20 a. p., Siurosta 7,42, Nokiasta
8,13 ja saapuu Tampereelle 8,55.

Posti juna n:o 561. Porista 1,15 ip.,
Siurosta 5,02, Nokiasta 5,23 saapuu
Tampereelle 5,55.

Seka j u n a n:o 565. Porista 3,35 ip.,
Siurosta 9,48, Nokiasta 10,22, saapuu
Tampereelle 11,05.

Poriin päin

Miektn jn aitta. Eräs [älljiei
täijä tttjtoittaa: i»
iwsinsta herattäloä!!, luicheil humna
sin toukoik. 18 p:inä >uatku?taessaui'
Lu,ftua>n Ruhii! ithläösä. Mies di äes»
iä>,iässä kolmolla hewoW», cchVems»
ti isäniunn» peltoa ft)toäfuutou!:ii
laittaen. Kaksi heluosia kutti „Mul
listoiao" loetoen, ajajan istuessn sen
päällä, hoitaa kimitä tuikealla ifäbollii

ja tallittaan maicimiuiUa kädellä pn
rässä ful ftoiixna piimemftäa äestä uk\
iämää lunuo£ta. Mainiin foijjiu että
mies oli palannut uiaVauetaiot.ilo
to Hiljattain. Täällä Hän oli »soitta
mit fuiifta urhoollisuutta, dlton La°
uiia., piisiniä isiä utic-
Hiä. Nyi oli t)äi ; ii pala»»ui bmomnä
ja roippnaua nän
töniä Peltoja, joto hän o>n Palniellul
pci u'WoW>esti useannnan nnioden.

Kirkollisia ilmotuksia.

Kuolleita.
Hyhyn Simolasta työm. v:mo Hilda

Matilda Dahlstedt ja työnt. Fanny Vii-
din poika Tuukke Oskari, Siurosta ase-
map. Edvard Fabian Stenfelt, Karvolan
Einolasta työm. Kalle Salinin lapsi Rau-
ha Helena, Pispalan Provastilta nahkuri
Vihtori Keskisen lapsi Matti Armaß,
Haaviston Utalssta työm. Frans Grön-
dahlin lapsi Frans Olavi.

Seka ju n a n:o 568. Tampereelta 11,20
ap., Nokiasta 12,11 ip., Siurosta 12,43
saapuu Tyrväälle 1,58.

P o s t i j u n a n:o 562, Tampereelta 2,50
ip., Nokiasta 3,24, Siuro ta 3,50, saa-
puu Poriin 7,21.

Séka j u n a n:o 566. Tampereelta 5,23
ip., Nokiasta 6,07, Siurosta 6,35, saa-
puu Tyrväälle 7,46 ja Poriin 7,44 seu-
raavana aamuna.

1918, Tampereen Sanomain kirjapaino

1918


