1892.
2814.
Lapaa.

16. leljä kappaletta "kuoleman taassilla" koristettuja ovipeilejä eräästä kaapista, jonka
Vilskman osti Sirilän torpan" vanhukselta Anna
Lind iltä. Tämä oli taas kaapin saanut

iso-

äidiltään, joka oli sen ostanut eräältä ompelijalta Kortesjärvellä . Kts. S. Vilskmanin kirje helmik. 19 p. 1892 ynnä erityinen verifik.
lappu.
2815.
Kontiolahti.

Kaapoikello, ostettu rovasti Järnefeltin perillisiltä Kontiolahdella, Kts.

päiväk.maa-

lisk. 8 p. 1892.

2816.

Taloka

Eero Mäkiparran Hist. Museolle myymät

2816:3.
Rautainen keimaaliskuuta 1892 ja verif. 299.
häänterä.,luul
tavasti myöhem1. Tasataltta , pituus 8 sentim. levenee ja paksunlältä rauta-ajalta, pituus
37
sm, varsinee terästä varrellepäin tasaisesti, toisessa
putki tavallist
laidassa näkee sahauksen jälkiä, toisessa lap- ta pitempi ja
kaunistettu
kolmella renpeessa on viivoja, raapittuja, Saatu Heikki kaalla. Löydet
ty kyntäessä
Suutarin talosta Hytinlahden 14 numerosta ;
Juhana Henttiser,
pellolta Tiurin
ollut kauan talossa.
kylässä.(valok.
V.A.72:18).
Juhana Ohvon talosta Hy2. Kaåputettu taltta
esineet. Kts. H.M:n päiväk. ja verifik. 21 p.

Räisälä.

2816:4.

tinlahden 8 numerosta; ollut kauan talossa.

2817.
Hämeenkyrö.

Suuraudat (kan
kisuitset),
joissa kuolaimet ovat kolme§
sa jatkossa.
neiti
Helena
Kant'in
myymä;
keskustan
Ryijy
Löydetyt Juha
na Väkiparran
kuosi hyvin oudon näköinen (3-ja7- haaraisia

X-4RRi%

lehtiä ?), reuna on tutumpi, siinä ristiä, ruu- Oli näiden
päälle pantu
paasi,jonka pir
suja y.m. ynnä vuosiluka 1797 ja kirjaimet
nalle oli kasvanut samalla.
H.A.T. Ryijy kudottii/1 myyjän iso-isälle ja
Talo on Hytiniso-äidille, luutnantti Kantille ja Helena Ani- lahti N° 5.
(valok.V.A.
76:16).

1892.
2817.

Taavetintyttärelle morsiaspeitoksi, kun v.1797

Hämeenkyrö
menivät naimisiin. Kts. H.M:n päiväk. ja verif
9/1V-92 s. 300.

2818.

Yksi pari morsiuskenkiä vaaleanpunaisesta silk
kivaatteesta vuodelta 1812. Lahjoittanut H.
L:lle insinöörioppilas K.A. Pettersson Lönnhammarin kylästä Karjalohjan pitäjässä Uudellamaalla. Hist. Museon päiväk. ja verifik.
12/1V 1892 s. 301.

2819.

Esineet, jotka Viipurilaisen osakunnan kansatieteellinen retkikunta kesällä 1891 keräsi.
H.M:n pöytäk. ja verifik. 21/1V 1892 s.302.

Kurki joki.

Terältä rikkunut taltta, (poikkikirves) mykevillä laidoilla; pituus 93 mm., levein kohta
48 mm., paksuus 24 mm. , Rummunsuon kylästä.
Kaksoistaltta

(tasa-ja kourutaltta); pituus

141 mm.; leveys keskeltä 4 sentim.; paksuus
33 mm. Rummunsuon kylästä.
Terältä leveä tasataltta; pituus likellä 9
sentim; terältä leveys 63 mm., paksuus keskel
tä 25 mm. Titon kylästä.
4. Hakkausase , jonka paksussa päässä on kahdenpuolen syvennyksiä varren kiinnitystä varten,
•
pituus 128 mm. Elisenvaaran kylästä.
Pieni tasataltta, terälaskun lappeelle suippe
nevalla poikkileikkauksena, pituus 54 mm; leveys 31 ja paksuus 15 1/2 mm, Vätikön kylästä.

Kiviaika.

