1918.
Minnen från röda upproret. Föräring

7387.
Helsingfors.

af Svenska brigadens kansli.
1. Armband af hvitt linne med färgadt blått
+ gult + blått snedt band.

2. Kokard, blå och inne gul, af filt.

7388.
Helsingfors

Minne från röda upproret. Föräring
af dr A. M. Tallgren.
pröd, såldt mot 10 kuponger för 1 mk 50 p
den 18/4 1918;

en brödbutiL vid Tölögatan

i Helsingfors. Synbarligen af omald havre
och halm; beskt, fullt af stickor och ag
nar, nästan oätbart för människor.

t.
73u9.
Helsingfors.

Minne från röda upproret. Tillvarataget
å 3. polisstationen i Helsingfors af L.
Holmberg.

Letallhvlsa för kanonladdning, af mässing,
cylindrisk , 110 x 18 cm, med skrufhål i
bottnet.

bottnet instämplade ryska bok-

stäfver och siffror, bl. a.

?

på si-

llan målad, nästan utplånad inskrift, hvaraf
kan urskiljas
912

7390.
Helsingfors.

och irtalen

914.

från röda upproret. Tillvaratagna af dr K. K. Meinander å Nyländska

1918.

7390.
Helsingfors.

Nationshuset; där de röda hade upplag beklädnadspersedlar.

Militärgevär med påsatt sabelbajonett i
svart metalislida. På låset står: Manufactured 12y the Wincester Arms Co New Haven Conn. U. S. A. m. m.

Militärgevär, utan bajonett. På låset står
Remington Armory

1212 sarat ryska riksvap-

net. Hvit läderrem. Kolfven stämplad med
ryska riksvapnet.

Kask, beställdt af firman G. W. Sohlberg
för ryska militärens räkning; förrådet af
dylika stals af de röda och användes del
vis af dem. Senare också af H:fors jägar
brigad. Af gråmåladt tenn; fodrad med klä de
inne.

Mässingstrumpet; med ryska riksvapnet.

Ro& af groft ryskt brunt schinellkläde.

Benkläder af groft ryskt brunt scnellkläd e.

Väst af groft brunt schinellkläde.

Blus; med knappar endast upptill såsom
en skjorta; af finare khakifärgadt kläde.
Matrosblus af ofärgad lärft; med röd sjömanskrage och röda ärmuppslag.

Tre st. hvita yllestrumpor (?).

1918.
7390.

Ett par benbindlar af groft kläde.

Helsingfors.
En benbindel af fint kläde.

Grågrön klädesmössa, med klädesskärm, i b•ttnet står:

Lössa af simpelt svartblått tyg med uppvikbara öronlappar, skärm och nackskydd,
på yttre sidan fodrade med groft svart
tyg.

Persedelpåse af ofärgadt lärft.

Persedelpåse af khakifärgadt lärft, med påtryckta ryska bokstifver.

Persedelpåse av svart, stärkt lärft, med
breda lärftremmar.

Patronpåse, af khakifärgadt lärft.

Patronpåse af ofärgadt lärft.

Uniformsrock för rysk artil]erist, svart
kläde ued röda revirer, och förgyllda knap
par med riksvapnet.

Uniformsmössa, af svart kläde med röda revärer.

