1898.

3566.
Kokemäki

r,tt skrin af trä med faner af mahogny. Hasp
6. 2
och märla. Dimensioner 35 x 23.
7. En urna

af gulspräcklig marmor. Halsen lossn

och litet skadad. Köjd: 34 ctm.

Af samma E. Juselius T)lefvo redan år 1896 till
F.F.föreninen skänktå följande föremål

•

( Se afsändarens bref a.f d. 10/12 1896 och
prot. 22/1 1897.)
Luta i låda med grönt foder. I lutan finnes
följande på en lapp trykt: *' 84. Lorents Molle
Berg. Stockholm. 1::17.
9-11. Tre par silkesstrumpor . E;tt Lar är till färge
ljust med schatering i blåttgult, ett annat
par grått och det tredje paret svart. De ha
begagnats under 1812 års krig vid gala föreställningar af kapten Christoffer Armfelt.
Föräringar af samma person under fkl.c 3504,357.

3567

Salomon Wilskmanin keräämiä esineitä. Kirje
päivätty 6/7 1398. Lunast. valtion kokoelmiin
7/V11 1898.
Kivikaluja.

Ilmajoki

1. Kourutaltta , kapeateräinen. 169 mm. ptk.,
43 lev., 30 pks. Ilmajoen pitäjästä Rintaluoman torppari Juho 2entinkorpi Saloisten Luomasta löytty.

1398.

3567.
Ilmajoki

2.

Hiottu reikäkivi,

poikkileikkauskuvio.

96 x 87 mm. ristiinsä laaja 27*-- pks. Ilmajoe
pitäjästä Peltoniemen kylästä, antaja'Sihtolan" torppari Matti "metijäs Verismäjestä"
löytty santaa ottaessa.
Reikäkivi, muoto epäsäännöllinen, reijän syrjät loivat. 116* x 89 mm. ristiinsä 25*
pks. Löydetty Ilmajoen pi. Kokkolan kylässä
perunamaasta kyntäessä. Löysi Antti Torala .

Latuskainen reikäkivi , jonka toiselta puolis
kolta iso palanen on lohjennut pois. 103x91
MM.

rist. laaja, 21 pks. Ilmajoen pit. Kok-

kalan kylästä, talokas Kaapo Tuohisto pellossa
löytänyt.
Valinkivi, kolmikulmainen, yhdellä sivulla on
2 muottia. 111 mm. ptk. - "Ilmajoen pitäjästä
Iisakki Ahteenmaa J-ha Kokkolan torppari pellosta löytty."
Jalasjärvi

Tasataltta,

vähän tasoitettu kantapäästä.

70 mm. ptk., 37 lev., 11/ pks. Jalasjärven p
Jokipiin kylästä, Wiljammaan torppari Matti
Loukkola, peltoa tehdessä löytänyt.
Wiikatteen liippa (?)

.80 mm. ptk. Jalasjär

ven pit. Jalasjärven kylästä, Juha Yrjänä pel
losta löytänyt.
Soikea reikäkivi , reiän laidat loivat. 751
x 62* mm. rist. laaja, 25 pks. Jalasjärven p1'.
"Luopajärven kylästä Hakolan torppari Salomon Wainionpää, pellosta löytty."

1898.
3567.
Kurikka.

Iso reikäkivi harmaata kiilleliusketta
147 x 114 mm ristiinsä

58 pks. "Kurikan

pitäjästä Tuiskulan kylästä Juha Samelinpoika Isotuisku Santanevan pellosta löytty"

Harmaa reikäkivi; syrjät taotut; reiän
syrjät loivat . 1182 x 1112 mm ristiinsä
laaja; 35 pks. "Kurikan pitäjästä Kurikan
kylästä Alakurikan maalla Sameli Juhanpoika
Kalasaaren mäestä löyt. peltoa kuokkies".

3568.
Loppi.

Isäntä Heikki Eklöf Lopelta toimitti hra
J. Ailion kautta valtion kokoelmiin:

Kaksoistasataltta, jonka toisessa päässä on
vähän kouran alkua; taltta jotenkin tasaleveä, mutta hiottu vinoksi; 108 mm ptk,
372 lev, 27 pks. Löysi vanhaisäntä Heikki
Eklöf Lopen pitäjästä Hirvijärven kylästä
Ylitalon maalta

"auranpalkista" n.s. Kujan-

vieripeltoa kääntäessään ; paikka oli ennen ollut niittynä.

3569.
Hamina.

Ruoppausmestari C.G. Holmqvist lahjoitti
19/VII 1898 S.Muinaism.Yhdistykselle (pöytäk. 20/X):
Rillostuneen pistoolin, piilukolla 1700-luvun lopulta . Holmqvistin löytämä

6 p.

