Herman Lahtinen on seuraavassa todistajana vuoden 1911 velan maksusta
osuuskunnalta Ahlstedtille

Kauppakirja / Lähdetoiminnan myynti osuuskunnalle
11.3.1909
Tämän kautta myymme me allekirjoittaneet omistamamme Pispalan
Vesijohdon ja siinä yhteydessä olevan tilketehtaan kuin myöskin asuinrakennuksen, siinä kunnossa kuin edellä mainitut laitokset nyt ovat, sekä
Isolähde-nimisen tonttimaan vuokraoikeuden, joka sijaitsee Pispan tilan
maalla Pirkkalan pitäjän Pispalan kylässä Pispalan Vesijohto-osuuskunnalle
kuudentuhannen viidenkymmenenviiden (6,055-,) Suomen markan kauppasummasta seuraavilla ehdoilla:
1:ksi Kauppasummasta nyt heti maksetuksi kuitataan kaksituhatta viisikymmentäviisi (2,055-,) Suomen markkaa.
2:ksi Loppu kauppasumma neljätuhatta (4,000-,) Suomen markkaa jää toistaiseksi maksamatta kuuden (6 %) prosentin vuotuista korkoa vastaan, ja
maksetaan loppusumma siten, että tuhannen markkaa kerralla lankee maksettavaksi alkaen Maaliskuun 11. päivästä 1909 ja vuosina 1910-1911-1912
ja jokaisen vuotuisen maksettavaksi lankeevan summan maksupäivänä on
pidettävä edellä mainittua päivää.
3:ksi Myyjät pidättävät itselleen oikeuden hakea kiinnityksen maksamattoman kauppasumman vakuudeksi edellä mainittuun laitokseen.
4:ksi Pispalan Vesijohto-osuuskunta saa vesijohdon kaikkine laitoksineen
haltuunsa vuokraoikeuksineen tästä päivästä, jonka kaiken tämän kautta
vakuutamme.
Tätä kauppakirjaa on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, joista
kumpikin ottaa yhden.
Tampereella Maaliskuun 11. päivänä 1909
Amanda Ahlstedt A. Ahlstedt
Edellä olevaan kauppaan olemme täysin tyytyväiset.
Aika ja paikka kuin yllä.
Heikki Ahonen, osuuskunnan esimies
K. Pirjola, rakennusmestari
W. A. Wirtanen, kirvesmies
Kalle Nurminen, puuseppä
K. W. Lehto, puuseppä
H. Grönfors, puuseppä
Epäselvä nimi
Ylläolevat nimikirjoitukset ja puumerkit yhtähaavaa läsnä olleina todistavat:
Wihtori Helkas
G. E. Enqvist

Vuonna 1908 Helmikuun 22. päivänä on Kihlakunnanoikeus Pirkkalan ja Ylöjärven pitäjäin käräjäkunnassa vahvistanut kiinnityksen Pispalan
Vesijohto-osuuskunnan i.l. omistamiin vuokravälikirjalla 16. päivältä Maaliskuuta 1902 Pispalan perintötilasta Pirkkalan pitäjän Pispalan kylässä vuokratalomaalla sijaitseviin rakennuksiin. Kauppias A. Ahlstedtille ja hänen
vaimolleen Amanda Ahlstedtille vakuudeksi edellä olevan kauppakirjan
vielä maksamattomasta sisällöstä neljästä tuhannesta markasta korkoineen
kuusi sadalla vuodessa ollen kiinnityksellä etuoikeus viime Syyskyyn 16.
päivästä; todistaa
Kihlakunnanoikeuden puolesta
Gösta Hården
Edellä olevasta velkakirjan sisällöstä olen saanut tuhannen (1,000-,)
Suomen markan pääomaa ynnä v. 1908 240 Suomen markkaa, (korko) jonka täten tunnustan Tampereella 10. päivänä Maaliskuuta 1909
A. Ahlstedt
Todistaa: Juho Pispa Epäselvä nimi
Edellä olevasta velkakirjan sisällöstä on pääomaa maksettu 1000
Suomen markkaa ynnä 180 (6% korko) eli yhteensä 1180 Suomen markkaa, joka maksetuksi kuitataan Tampereella maaliskuun 11. päivänä 1910
A. Ahlstedt
Todistaa: Juho Pispa Epäselvä nimi
Edellä olevasta pääomasta maksettu 1000 Suomen markkaa ynnä 120
(6% korko) eli yhteensä 1120 Suomen markkaa, joka kuitataan maksetuksi
Tampereella maaliskuun 11. päivänä 1910
A. Ahlstedt
Todistaa: Juho Pispa H. Lahtinen
Edellä mainitusta kauppakirjasta kauppasumman jäännöt tuhannen (1000)
Suomen markkaa korkoineen, joka tekee kuusikymmentä (60) Suomen
markkaa eli yhteensä tuhannen kuusikymmentä (1060) Suomen markkaa on
täydellisesti maksettu, joka kuitataan
Tampereella Maaliskuun 11. päivänä 1912
A. Ahlstedt
Todistaa: H. W. Salo Epäselvä nimi
1914 Syyyskuun 4. päivänä kuoletettiin tekstissä mainittu kiinnekirja,
todistaa
Kihlakunnanoikeuden puolesta Epäselvä nimi

