1894.
2949.

helmikuun 14 p. 1894.

Wirrat.

Tasataltta viheriänsinistä kiveä, terävä myös
uin varsipäästä. Pit. 124 mm., leveys 45 ja pa s.
23 ma. Löytty äestäessä Volanterin talon pello
ta läheltä erästä koskea Toisveden eli Soinin
kylää Wirroilla- ( Samasta paikasta on ennen
löytty 4 kiviasetta).
Tasataltta mustaa kiveä. Pit. 6 cm. lev. 34
ja paks. 14 Mm. Löytty kiviroukKiosta, joka on
Samasta kiviraukalliolla Jähdyspohjan kylässä Ylämyliärin li- niosta löytty
n:o 3006.1.
kellä. °Rannassa vesimylly, vähän ylempänä
(noin 50 ask. rannalta) vähäinen kallion kohta
jolla on sanottu kiviroukkio. Kts. Suomen muse
n:o 3 siv. 46 ja n:o8-9 siv. 113.

Teisko.

Messinkinen laatikko, muodoltaan pitkänsoikea
piirretyillä kuvilla ja ornamenteilla. Pit.134
lev. 75 ja kork. 36,5 mm. Saatu Herra Watt
lan talosta, jossa kauan ollut.
Luinen juosipyssyn pyörä; sen sisässä rautanau
la. Li mainittu mistä.
Piirastus riimikalenterista, joka on leikattu
kahden luhtioven väliin ja yläpuolelle aitassa
Karvosen talossa Leppälahden kylässä Teiskossa

2950.

Salomon ";d1skmanin lähetys 10 p. helmikuuta 18x4.

Kuortane.

Kourutaltta

viheriäistä kiveä. Pit. 129, lev.

39 ja paks. 22 mm. Löytty pellosta iN;isulan talosta.
Kourutaltta,

harmaanvihereätä kiveä. Pit. 99,

lev. 42 ja. paks. 26 mm. Varsipäästä on iso kap
pale lohjennut. Löytty Juhonpoika Korpelan pel
losta.

Uusi aika.

1894.
2950.
Kuortane.
Alavus.

3. Tasataltta, mustaa kiveä. 2it. 46, lev.35 ,
ja paks. 23 mm. Hiiron talon pellosta löytty.
Katkennut keihäänkärki kivestä.

Pit. 120, leveys

murron kohdalta 45 ja paks. 9 mm. Viinikan
torppari Kortesaho ojaa kaivaessa löytänyt .
Lapaa.

Kivinen keihäänkärki, katkennut kumpaisestakin päästä, mutta sittemmin kärjestä hiottu
taltan terän tapaan. Pit. 161, suurin lev.41

(valok.V.A.
12:24)

ja paks. 14 mm. Löytty Rahan kylästä Ville Viittalan Koivumäestä.
Tasataltta, leveäteräinen :a lyhyt. Yläpuolella terää on kahdenpuolen uurros arv. kiinnittämistä varten. Pit. 45, lev. 39 ja paks. 13 mm.
Haapakosken Panulan torppari Jaakko Salomäki
pellosta löytänyt.
Isokyrö.

Tasataltta, mustan viheriäistä kiveä. Pit.57,
lev. 32, ja paks. 14 mm. "Laihijan joelta Jaakko Vatilomäestä löytty."

Kalvola.

Kaunis kirves mustan vihertävää kiveä. Kaksi
syvää uurrosta yläpuolella terää arv. myöhemmältä ajalta. Pit. 120, lev. terältä 42 ja paks.
keskeltä 34 mm. Löytty Vehkojan kylästä torppari Henrik Korskijan (?) pellosta.

Ylistaro.

Kuortane.

B. Varhemmalta rauta-ajalta.
Pitkänsoikea tuluskivi. Pit.6,1ev.4_3 ja paks.
24 mm. Löytty välttätessä Hölsölön talon maasta
Lahden kylässä.
C.Uudemmalta ajalta.
Värttinän pyörä kivestä, vähän rikki.Ristiinsä.'
.
Hopeamalja, koristettu kukka - ja köynnöspiir,roksilla. Painaa kultaseppä Hj. l'agerroosin mukaan 77 gr. Korkeus 119 mm. Sisältä kullattu .
Saatu Juho Hautaniemen talosta, jossa on talle7
tettu polvi polvelta.

37 x 39 mm.

Paks.9 mm.
Löytty Surma
kylästä Jäskän pellosta

1894.
2950.

Painetti, varresta rikki. Pit. 65 sm. Ruonan

Kuortane.

kylän metsästäylöytty.

Alajärvi.

Kaarinyssvn

varsi. Pit. 91 sm. Saatu Alajä:'

ven kirkonkylästä.

Isokyrö.

14.Raamaunalka puusta,

jossa on vuosiluku

1796 y.m. leikattuna. Saatu Hevonkosken kylän Tuurilan torppari Kustaa Kujalasta.

15. Vanha rokki, 3-jalkainen ja viheriäksi maa
lattu, paitsi värttinät, jotka 2 1/3 osaksi ovat punaisia. Saatu Kuivilan kylän Rourun talosta,

jossa on talletettu ,kolmessa

polvessa.

2951.

Kaksi esinettä, jotka ruotsalainen hra
F.R. Wartin osti juutalais-akalta Tshukin
Dvorissa Pietarissa ja lahjoitti SMY:selle
Ptäk. 16 p. maaliskuuta 1894.

Pietari.

Hanhenlalan näköinen esine tinasta tahi
pronssista. Pit. 45 mm, lev. alapäästä 24 mm.
Vrt. A. Heikelin Antiquites de la Siberie
occidentale (Suom. ugrilaisen seuran Memoires VI)Pl. XXII fig. 8-10 .

Tasavartinen 4-haarainen risti arv. prol-13sista. Vrt. samassa teoksessa P1. XXII:15,

Myöhempi rautaaika.

