1913.

6400.

L. n. 70 v. sitten Ojalan torpparivai-

Vihti

naan isä pellosta. Torppa on Vihdin
Ojakkalan kylässä. Myi vaimo Tilda
Nurmi Ojalan. tarrmsta.

muotoa. Mitat

2. Tulusrauta.

57,

26, 4 mm.
L. n. 25 v. sitten Vihdin Sukselan kylän Sipilän talon isosta pellosta. Löy
täjä torppari Alexander Vendelin.

6401

Inlöst till Statens Historiska museum
för '59 mk af Ebba Weilin.

Kustö

1. Tekahna

af fajans, bronsglaserad med bro-

kiga blomstermiAlerier. Rokokoform. Höjd 18
cm. Från Kustö.

Kopp med fat, hvita, med mest gredelin,
brun och grön dekoration af blommor m. m.
Signatur

Kaolin Ware Bohemia samt

Fatet 2 :2 x 10 cm, koppen 6 x 10 cm. Frän
Kustö.
Fyra scetsglas af enkel form, med dekorati
af gyllne b ird och röd och gyllne rank,
liknande b4rd. 6 2 x 3
cm. Frin Kustö.

Lemo

Underslag af hvit fajans för blomsterkorg.

1913.

6401.

Cylindriskt, dekoreradt med gredelina landsk p

Leino

med figurer samt biommor. Signeradt Gustafsb rg.
Fran Lemo

15 x 10 em.

5. Gräddsnäcka, bukig, med snut och handtag.
Baken bronsglaserad, med relief i empire :
hvita gripar, fauner & c., hlsen något
snörd och målad med röda och gröna blommor och blad.

Wichtis

9 x 8 cup.

Porträtt i svartkrita och tusch, oval
i enkel

bröstbild af militär, åt

uniform med hängande epåletter och ordenskors. Under glas, 20 x 17 cm. Pa baksidan
står: "General Grapström, 1832 kommenderand
som Regementchef Lif Gardets

rhofska

Regementet . Sedermera Wice Cansler för
Dorpatska Universetet," samt en rysk inskrift. Från Wiehtis.

Kustö

0stindisk pja1, hufvudsakligen i rödt med
svart midtfält och hvita och svarta mönste
linjer. Frän Kustö.

6402.
Helsingfors.

Jetong af försilfrad koppar, köpt
till Statens Historiska museum av vaktm.
B. Holmberg, som hittat den ä gata i Helsingfors. Jetongen har form af ett mynt om
18 mm diameter, och inskrift "Minne av 2
maj 1906 dä vi i st. f. rösträtt fingo
munkorg. Bort med herremakt, folkförtryck,
militärism o. rusdrycker samt all

humbug.

