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Tämä pieni teos ei aijo perinpohjaisesti kertoa Rau-
masta ja sen oloista. Se pidettäköön ainoastaan oppaana
matkustajille, jotka käywät kaupungissa ja tahtowat ottaa
selkoa siitä, mitä siellä woi olla huomattawampaa.

Tekijä.





Uaumll.
«M^räässä alastomien wuorenkukkuloitten ympäröimässä

laaksossa on I^/2 kilometrin päässä satamasta Rauma
eli „ Rooma", kuten kaupunkia leikillä nimitetään. Muinai-
sina aikoina ulottui meri kaupunkiin asti, mutta maan koho-
tessa on wesi wetäytynyt yhä kauwemmaksi.

Satamasta wie kaksi tietä Raumalle, n. s. wanha tie,
joka on Pitempi ja jota nykyjään harwoin käytetään, sekä
lyhempi tie, kanawatie, joka kulkee pitkin wuonna 1863 kau-
pungista satamaan kaiwettua kanawaa.

Kun satamasta menee kaupunkiin on kanawatien päässä
pieni keltaiseksi maalattu tupa, jossa tie- ja kanawarahaa
maksetaan. lalkamiehet saamat kulkea maksutta. Tullessamme
kaupunkiin on edessämme monta uutta rakennusta, toiset yksi-
tyisiä, toiset yleisiä, niinkuin tansakoulutalo, seurahuone ja
hotelli. Jos sitten seuraamme niiden wälillä olewaa katua,
tulemme pittiu Tullikatua torille, jonka etewin kaunistus on
raatihuone, wanhanaikainen walkoinen tornilla warustettu Kivi-
rakennus. Sen ylemmässä kerrassa on waltuusmiesten- ja
raastuwanoikeuden kokoushuoneet, alemmassa kerrassa on kau-
pungin wankila. Torilta wie Kauppakatu, joka ulottuu n. s.
Kolmikulmaiselle torille asti. Kaupungin toinen mainittawampi
katu, Kuninkaankatu, kulkee yhtä suuntaa Kauppakadun kanssa.
Isommista kaduista mainittakoon wielä Etelänpitkäkatu ja
Wantm kirkkokatu.
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Kaupunki, ollen hywin wauha, ei ole rakennettu minkään
määrätyn asemapiirustuksen mukaan, jonkatähden matkusta-
waisten onkin hywin waikea löytää eri taloja, etenkin koska
talojen numerot eiwät tässä suhteessa ole miksikään awuksi,
sentähden että niissä ei ole mitään warmaa järjestystä. N. s.
Rautamäki on omituinen ryhmä pieniä matalia ristiin rastiin
rakennettuja taloja.

W. 1878 wahwistetun uuden asemapiirustuksen mukaan
muuttuu kaupunki ajan kuluessa hyttiinkin toisennäköiseksi,
jonkatähden nyt, jolloin muutos on toimeenpantawa, monet
omituisuudet tulewat esiin uusia taloja rakennettaessa. Sem-
moinen kun kaupunki nykyjään on kapeine mutkikkaille katui-
neen ja mataline puurakennuksilleen näyttää se kuitenkin intres-
santilta ja manhanaikuiselta.

Mitä katujen limitykseen tulee, on se kotvin epätasainen.
Riwcihin laskettuja isompia ja tasaisempia kiwiä sanotaan
„
pormestarin kiloiksi" ja muistuttamat aikaa, jolloin kaupun-

gin hallitusmiestä kunnioitettiin katukiwienkin laskemisessa.
Huomattawa on että nykyinen kiwitys pian jää paljaaksi

muistoksi, sillä on käsketty laskemaan kadut uudestaan.
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Rauma on maamme wanhimpia kaupunkeja. Sen ensim-
mäinen tunnettu etuoikeuskirje annettiin jo w. 1441.

Historiallinen yleiskatsaus

Varsinaisesta synnystään on kaupungin kiittäminen tänne
perustettua fransiskaani- eli harmaaweljesten luostaria, joka
on nylyjään kirkkona. Luostarista ja luostari-ajasta Rau-
malla on, walitettawasti, hywin wähän, melkeinpä ei ollen-
kaan tietoja. Syy tähän on etsittälvä siitä, että ne tulipalot,
jotta ww. 1638 ja 1682 raiwosiwat kaupungissa, häwittiwät
luostarin arkiston, ja silloin hukkui lvanhoja historiaa ja
kirkollisasioita käsittelewiä asiakirjoja.

Tulesta pelastetuista asiakirjoista mainittakoon kirkon
arkistossa olewa joukko Ruotsin hallitsijain antamia kirjeitä,
jotka koskelvat Rauman seurakuntaa ja pappilaa. Msi näistä
kirjeistä on Kustaa Waasan antama ja kirjoitettu Tukholman
linnassa 27 p:nä toukokuuta 1538, toinen on Erik XIV:n
antama, ja kirjoitettu 12 p:nä joulukuuta 1564. Wanhoista
raatihuoneen arkistossa säilytetyistä asiakirjoista olvat useim-
mat ison wihan ajoilta.

15 wuosisadan keskipalkoilla saiwat Rauman asukkaat
samoin kuin asukkeat Ulwilankylässä, Porwoossa ja Tammi-
saaressa käskyn muuttaa Helsinkiin. Raumalaiset eiwät tah-
toneet totella käskyä, etenkin kosla he wähää ennen oliwat
ostaneet tonttinsa ..ikuiseksi omaisuudeksi", mutta wastustele-
minen ei auttanut, ja w. 1552—1556 oli kaupunki autiona,
kunnes kuninkaallinen asetus taas antoi Raumalaisille luwan
palata kotipaikoilleen.
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Monista kaupungissa railvonneista onnettomuuksista mai-
nittakoon kowa ruttotauti ww. 1572 ja 1657. Erään ivan-

han taulun mukaan, joka ennen kirkon korjausta w. 1891
riippui kirkossa, mutta nyt talletetaan sakaristossa, oli rutto
w. 1572 siihen määrään harwentanut wäestöä, että kun por-
mestarin tytär kuoli, ei ollut „terweitä miehiä", jotka olisi-
wat woineet tehdä hänelle wiimeisen ystäwyyden palweluksen
ja wiedä hänen ruumiinsa hautaan, ivaan täytyi siihen käyt-
tää härkiä.

W. 1697, jolloin Suomessa oli kowa nälänhätä, kuoli
Rauman seurakunnassa 221 henkeä nälkään.

Ison wihan aikana, jolloin kaikkialla maassamme wallitsi
hätä ja hämmennys, oli Raumakin tyhjänä ja autiona. Useam-
mat asukkaat oliwat paenneet ja sekä kauppa että merenkulku
oliwat tauonneet. Kun w. 1721 tehtiin rauha Wenäjän
kanssa, oli Raumalla ainoastaan 7 porlvaria ja 6 hewosta.
Mutta sitte koitti taas waloisemmat päiwät ja kaupunki wau-
rastui wähitellen.

Samoin kuin Turku, Wiipuri ja Ulwilnnlylä harjoitti
Raumakin jo keskiajalla kauppaa ulkomaan kanssa ja sangen
tawallisesti matkustettiin Tukholmaan ja moniin Saksan kau-
punkeihin. Wanhoista ajoista saakka on Rauma siis ollut
merenkulkua harjoittawa kaupunki, ja merenkulun kautta Rau-
ma onkin kehittynyt siksi mitä se nyt on. Moinittawin wienti-
tawara on puutawara, niinkuin „ lehterit", lankut, hirret,
parrut ja laudat.

W. 1853 kuoli Raumalla 80 henkeä koleercan.

Isoja wahinkoja kärsi kaupunki itämaisen sodan aikana,
ww. 1854—1856, jolloin englantilaiset polttiwat satamassa
olewia makasiineja ja ison waraston puutawaroita sekä osaksi
häwittiwät, osaksi ottiwat saaliikseen moma laiwaa. Wahinko
arweltiin noin 300,000 markaksi.

Tunnettua on, että Raumalaiset ltse osaksi oliwat syy-
päät siihen onnettomuuteen, jota he Nrsiwät. Wihollisten
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tullessa 1 p:nä heinäkuuta 1855, cimftuiivat kaupunkilaiset
nimittäin ensimmäisen laukauksen.

Kaupunkia pommitettiin kaksi eri kertaa, mutta tvihollis-
ten ei onnistunut wahingoittaa sitä ivähääkään, waikkapa ra-
ketit ja kuulat lensiwät yltympäri. Kerrotaan imeläkin monta
tarinaa ja juttua siitä pelosta ja hämmennyksestä, joka silloin
Malliisi kaupungissa. Asukkaat kaiivoitvat omaisuutensa saunan
lattioiden alle ja kellareihin ja etsiivät itse suojaa heinäla-
doissa ja maataloissa. Mistä maataloista mainittakoon erit-
täin kaksi kilometriä Raumalta olelva Äyhö, jossa pelosta
ja surusta huolimatta pidettiin oikein hauskaa, ja johontau-
koamatta tuli sananlennättäjiä kaupungista tuoden toisen iual-
heellisen sanoman toisensa jälkeen lvihollisten maalle astumi-
sesta ja hyökkäyksistä.

Keskiajalla oli täällä kuuluisa koulu Oollegiuin Nau-

m^nB6. Uudempien tutkimusten mukaan näyttää kuitenkin
epäwarmalta onko semmoinen oppilaitos ollenkaan ollut
olemassa.

Waikka Rauma onkin merikauppakaupunki on siellä kui-
tenkin ollut henkisiäkin pyrinnöitä.

Turun tulipalon jälkeen w. 1827 muutettiin Turun
koulu Raumalle kolmen wuoden ajaksi. Silloinkin kun tuli-
palo häwitti Porin w. 1852 muutettiin Porin koulu tänne.
Mitä Rauman omaan kouluun tulee, on se tvuosieu kuluessa
muodostettu monella eri taivalla ja on nyt wuodesta 1893
altain yhteiskoulu.
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Kaupungin mainittaivin ja huomiota herättätvin muis-
tomerkki on sen lvanha kirkko,

„
Pyhän ristinkirkko", joksi

sitä kutsutaan ivanhoissa asiakirjoissa. Tuuheitten puitten
ympäröimänä kohoamat sen korkeat mahtamista harmaaki-
ivistä rakennetut muurit kaupungin läftitsc juokseivan
pienen puron pohjoispuolella olewalla kukkulalla. Ollen
muinoin fransiskaanimunkeille kuuluma luostarirakennus, on
kirkko jo w:sta 1638 asti, jolloin tulipalo hämitti kaupungin
ivarsinaisen kirkon, ..Pyhän Kolminaisuudentirkon". käytetty
nykyiseen tarkoitukseensa, ja laajennettu. Kun uusi tulipalo
iv. 1682 kohtasi kaupunkia, paloi kellotapuli ja kirkon sisustus
osaksi turmeltui. Nykyinen torni, rakennettu lv. 1816. näkyy
kauivas merelle ja on tieniviittana merenkulkijoille. Näköala
tornista on laaja ja lvaihettelciva. jonkatähden kehoitamme
niitä, joita ei ivaimaa päänheikkous, käymään siellä. Sota-
tvuonna 1855 oltiin kirkontornissa tähystämässä ja kun
iviholliset näkyiivät, pistettiin lippu itäisestä luukusta, jotta
kaupunkilaiset saisimat tiedon heidän tulostaan.

Kirkko.

Kirkko on sisälläkin huomiota herättämä, eikä ainoas-
taan ulkopuoleltaan kaunis ja juhlallinen.

Kesällä 1891 korjattiin se perinpohjaisesti kaupungin
kustannuksella. Tunnettu muinaistieteilijä ja kirjailija maisteri
Ncrlvander johti taitalvasti korjaustyötä. Tässä tilaisuu-
dessa tuli näkyiviin suuri määrä kuorin seinillä oletvia fresko>
maalauksia, jotka muodesta 1705 osaksi oivat olleet kalkki-
rappauksen peitossa.
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Nämät maalaukset, ollen katolisilta ajoilta ja mielä jok-
seenkin hywin säilyneitä kalkituksesta ja kosteudesta huolimatta,
maalattiin uudestaan samaivärisiksi kuin ne alkujaan oliwat olleet.

Kuoria kannattama tähtiholmi on jaettu eri osastoihin,
joita kaikkia kaunistaa maalaukset. Muutamissa näissä osas-
toissa näemme enkelejä kirjatvissa maahanulottumissa puumissa,
toisissa taas oksakoristeita kukantapaisine päätteineen.

Alempana näkymät neljän etvankelistan merkkikuivat. Johan-
nes kotkana. Markus jalopeurana. Luukas härtanä ja Mateus
enkelinä, kaikkia ympäröimät latinaisella kirjoituksella ivarus-
tctut nauhat.

Kuorin ikkuuan yläpuolella on kuivattuna Wapahtaja.
joka maailman syntein tähden ivuodattaa lverensä. Hän istuu
tuolilla kahden komeasti puetun kirkkoruhtinaan Malilla, jotka
näyttämät häntä seurakunnalle. Tämän kuman alle on suo-
meksi kirjoitettu: ..Katso ihmistä!"

Vastapäisessä Holmissa masemmalla puolella näemme
kolme henkilöä kuivatun, Isän ja Pojan kruunaamassa neit-
syt Mariaa. Kuivan alla on kirjoitus:

„
Pyhän neitsyen

taimaallinen kruunaus".
Ohimennen mainittakoon, että kirkossa ennen olemiin

latinaisiin kirjoituksiin on korjauksessa lisätty suomalainen
kirjoitus, jotta suuri yleisö möisi sen ymmärtää.

Samassa holwissa. jossa yllämainittu kuiva on maalat-
tuna, näemme piispan, jolla on mitra päässä ja sauma kädes-
sä. Tämän henkilön luullaan kuivaaman jotakuta kirkkoisistä,
Augustinusta. Ambrosiusta. Gregoriusta tai Hieronymusta.

Mcmpänä kuori-ikkunan kummallakin puolella näkyy kaksi
lvaakunakilpeä. Se. jolla on punainen risti maitoisella poh-
jalla, on tuomiokapitulin ..ivaakunamerkki", toinen, jonka sini-
sellä pohjalla nähdään miekka kolmen tähden keskellä, on
Sivärd-sutvun ivaakuna. Tuomiokapitulin maakunan tviercssä
on yksi yllämainituista kirkko-isistä kuivattuna.
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Syy. minkätähden Smärd-suivun ivaakuna on asetettu
tähän, on ehkä se, että joku sen sumun jäsenistä lienee kus-
tantanut holmimaalaukset kuorissa tai muuten antanut suuria
lahjoituksia fransiskaaniluostarille. Smärd-suivun ivaakunan
mieressä näemme kirkko-isä Hieronymuksen.

Eteläisellä seinällä sakariston owen yläpuolella on suuri
ja huomiota herättämä Abrahamin ja lesuksen sukupuuta
kuivaama maalaus. Kirjaivalla peitteellä peitetyllä muoteella
näemme isä Abrahamin, jonka helmasta kasivaa puu. Puun
keskellä esiintyy neitsyt Maria lesuslapsi käsitvarrellaun.
Neitsyt Marian yläpuolella nähdään Kristus ristillä kolmen
enkelin ympäröimänä.

Alempana kuori-ikkunan kummallakin puolella on kaksi
maalausta, joihin aihe on otettu Uudesta testamentista.
Toinen kumaa Marian ilmestystä, toiuen lesuksen syntymää.

Tämän kulvan alla on länsipuolella kehän ympäröimä
risti. Se merkitsee, että seinässä on kiwi. jonka osaksi on
tullut jonkun piispan tai munkin erityinen siunaus.

Tämä iso ja omituinen kuiva oli ennen korjausta koko
naan kalkin peitossa.

Pohjoispuolisella seinällä on ivielä maalaus, joka kuivaa
12 apostolia neitsyt Marian tyhjän haudan partaalla. Hau-
dan yläpuolella näkyy Neitsyt Maria ivastaan ottamassa
Jumalalta autuuden kruunua enkelien soittaessa kanteleita ja
psalttareita.

Eteläisen owen oikeapuolisella seinällä riippuu laatunsa
puolesta merkillinen taulu, se on n. s. epitafium. s. o. hauta-
kirjoitus, jonka Henrik Sonck on lahjoittanut kirkolle iv. 1653.

Molemmista ivanhoista ivaakunoista, jotka kaunistaivat
kirkon semiä, on toinen Gerdtenm suwun, toinen Jordanin.

Parwien etusiwuilla oletvat maalaukset on tehnyt w.
1767 semmoisista maalauksista aikoinaan kuuluisa turku-
lainen Jonas Bergman.
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Vapahtajan ja apostolien kuwat kaunistamat saarnas-
tuolia, jonka sanotaan ennen olleen Ritariholman kirkossa
Tukholmassa.

Katossa riippumista messinkiruunuista on suurin 1600
lvuosiluivulta ja sen on kirkolle lahjoittanut Johannes Wei-
lanus. syntynyt Raumalla ja sittemmin ..Prolvincial Inspec-
torina" Pommerissa.

Kun tvanhat urut kirkon korjauksessa otettiin pois. pan-
tiin uudet urut niiden sijaan. Ne on tehnyt urkujen rakentaja
Zachariassen Uudessakaupungissa ja kirkolle lahjoittanut meri-
kapteeni Ludivik Stenius ivainaja.

Lasimaalauksella koristetun kuori-ikkuuan on iv. 1891
lahjoittanut kunnallisneumos I. W. Söderlund.

Jos käymme sakaristossa, niin näemme siellä monta
niistä esineistä, jotka ennen omat olleet itse kirkossa. Niistä
mainittakoon Lutheruksen ja Melanchtonin muotokuivat. kaksi
epitafiumia. taulu ruttoivuodelta 1572 y. m. Kaksi Manhan-
aikaista iveistoksilla koristettua tuolia, suitsutus-astia ja mes-
supuivut. jotka ivetämät huomiomme puoleensa, omat pitkiä
aikoja sitten olleet säilössä sakaristossa.
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Kaupungin kaakkoispuolella on n. s. „Wa nh a ki r k-
ko m a a". Siinä nähdään pensastuneita ja puiden peittämiä
raunioiden jäännöksiä. Ne omat Pyhän kolminaisuuden kir-
kon rauniot. Tämä kirkko oli luostariaikaua seurakunnan
kirkkona, mutta sen hätvitti se tulipalo, joka 1638 raiivosi
kaupungissa. Wielä m. 1816 oliwat nämät rauniot korkeita
ja kunnioitusta herättätviä, mutta joutuiivat hälvityksen
alaisiksi, kun seurakunta päätti niistä ottaa kiiviä nykyisen
kirkontornin rakentamiseen.

Hautausmaita ja istutuksia

Muutamia muosia sitten tehtyjä korjaustöitä Wanhalla
kirkkomaalla, saamme kiittää siitä, että se nyt on siimeksinen
ja miellyttämä kälvelypaikka. jonne ennen oli melkein mahdo-
tonta päästä.

Jos Nauhalta kirkkomaalta menemme tietä Pitkin, on
sen kummallakin puolella tuuheita esplanaadeja, joissa torivi-
soittokunta ivälistä soittaa kesällä.

Wasemman esplanaadin itäpuolella on nykyinen hau-
tausmaa n. s. Uusi kirkkomaa, wihitty 1859 ja laajennettu 1892.

Istutuksista mainittakoon mielii pieni kirkon lähellä
olema puutarha.
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W. 1891 pidettiin ensimmäinen kokous aiottua museota
Marten ja 1892 rumettiin kokoamaan esineitä siihen.

Museo

Wähittäinmyynti-osakeyhtiö on Muosittain antanut summan
lvoittorahoistaan museota ivarten, mutta yksityisetkin henki-
löt oivat antaneet pienempiä rahalahjoja. Museon rahasto
nousee nykyjään noin 5,000 Sunkaan. Korot käytetään osaksi
muinaisesineitten ostamiseen, osaksi ennen ostettujen esineitten
korjaamiseen.

Se joka enin on harrastanut asiaa, on kauppias Fred-
rik Lehtinen, joka maimojansa säästämättä on siihen uhran-
nut sekä aikaa että monnia.

Museo on aluksi kahdessa huoneessa alemmassa kansakou-
lutalossa, mutta toimotaan kokoelmia Marten pian säätä-
män oma talo.

Esineiden luku on noin 5 a 600. Suurinta huomiota
herättäivät ne, jotka kirkon korjatessa siirrettiin tänne, niistä
mainittakoon iso kullattu pyhimyskaappi. joka mäitellään
sodan aikana ryöstetyn jostakin roomalais-katolisesta kirkosta,
historiallisesti artvokkaita tauluja, messupukuja (yksi ivuo-
delta 1643), rahahaaivcja, aseita y. m. s.

Muista kokoelmassa olelvista esineistä huumattakoon
wanhoja rahoja aina 1500 lvuosiluivulta saakka, noin 300
erilaista pitsin mallia, wanhoja kirjoja ja karttoja, muistoja
sotaivuosilta 1854—1856. niinkuin kuulia ja rakettikeppejä,
kymmenittäin tykkimyssyjä, työaseita ja huonekaluja, niiden
joukossa iso tammikaappi.

Matkustajan kannattaa kyllä käydä katsomassa tätä
monessa suhteessa merkillistä ja huomattaivaa kokoelmaa.
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Samoin kuin Naantali ivanhoista ajoista saakka on
tunnettu sukankutomiscstaan. on Raumakin tunnettu pitsinnyp-
läyksestään.

Wanha teollisuus

Tämä aikoinaan hywin kukoistawan teollisuuden sano-
taan oleivan luostarin ajalta asti. Se on kyllä mahdol»
lista, maikka luostari olikin munkkiluostari. Osoitteena siitä
että miehetkin osasimat nyftlätä mainittakoon, että sekä miehet
että Pojat, eikä ainoastaan naiset, tämän ivuosisadan alussa
harjoittiivat nypläystä.

Usein tuli monta Perhettä yhteen, ja he antoilvat silloin
nauraen ja leikkiä laskien nyplypalikoiden tanssia tyynyillä.
Tarpeelliseksi mirlvoitukseksi työn kestäessä otettiin silloin
tällöin hyppysellinen nuuskaa tai pureskeltiin medessä lioitet-
tua kyrsäleipää. Välistä he päättitvät olla puhumatta,
kunnes oliwat siirtäneet määrätyn luivun neuloja. Sillä
laivoin yksitoikkoinen työ talvi nopeasti ja ivalmistui hienoja
kauniita pitsejä. Leiveämmät pitsit käytettiin tykkimyssyihin,
päähineisiin, joita naiset siihen aikaan yleisesti pitiwät. Rau-
malaiset saiivat kauniimmat kuosinsa Vadstenasta, Ruotsista.
Pieni Rauma sai paljon rahaa Pitseistään ja tilauksia tuli
etenkin Itä-Suomesta ja Pietarista. Myöskin harjoitettiin
ahkeraa ivaihtokauppaa siten, että kauppiaat ottimat pitsejä
ja niiden sijaan antoilvat kahivia. sokeria j. m. s.

Viimeisinä muosikymmeninä on pitsiteollisuus Raumalla
paljon taantnnut ja hienompia pitsejä malmistetaan Merrat-
tain Mähän.
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Ensimmäisessä suomalaisessa kotiteollisuus-näyttelyssä Hel-
singissä m. 1875 sai monta pitsinnyplääjää Raumalta tun-
niarahoja ja rahalahjoja näytteille asetetnista pitseistään.
Aikoinaan taitamin pitsinnyplääjä neiti Maria Ulrika Ram-
stedt (kuollut 1891) oli kutsuttu mainittuun näyttelyyn ja
herätti suurta huomiota nyftläystyynyineen.

Osoituksena siitä maineesta, johon Rauman pitsit olvat
tulleet mainittakoon, että Venäjän nykyinen leskikeisarinna
m. 1868 Raumalta tilasi erilaisia pitsejä, jota nykyjään
kaikkia nimitetään yhteisellä nimellä..Dagmarilajitsi". Tämän
ohessa lisättäköön, että useimmilla Raumalla malmistetuilla
pitseillä on erityiset sattumat nimityksensä.

Eri osissa Suomenmaata, mieläpä Venäjälläkin, lama-
taan kulkemia miehiä ja naisia, jotka kantamat mustia lip-
paita. Ne omat raumalaisia pitsinmyyjiä. Sillä lamoin
ucimät myyjät pitkät ajat omat mälittäneet pitsinkauftpaa
syntymäkaupunkinsa ja suuren yleisön kanssa. Kun ulkomaa-
laisia tehdasftitsejä nykyjään saadaan hywin halmalla hin-
nalla, käymät Rauman pitsit paljon mähemmän kaupaksi.

Ikämä olisi jos tuo paikkakunnalle kaunis ja omitui-
nen teollisuus kokouaan lakkaisi. Tätä ajatellessaan ja
hankkiessaan työtä köyhille naisille omat rouivat A. Hellsten
jaF. Lunden hyiväntahtoisesti ryhtyneet Mälittämäänftitsinostoa.

Matkustajasta on marmaan hauskaa käydä katsomassa pit-
sinkutojia heidän kodeissaan ja ottaa selkoa siitäkuinka pitsit nyp -

lätään. Ihmeellisellä nopeudella heitetään monta sataa
nypläyspalikkaa edes ja takaisin tyynyllä, arivaamalla jaikään-
kuin leikillä kuten näyttää taitamattoman mielestä. Ett'ei
se kuitenkaan tapahdu armaamalla, huomaa kyllä siitä kau-
niista pitsistä, joka mähitellcn esiintyy rullalle.
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Menneitä tapoja
Vaikka useimmat niistä talvoista, joista tässä tahdom-

me puhua olvat tauonneet, kannattaa ehkä kuitenkin historial-
lisessa suhteessa niistä kertoa, etenkin koska niitä lvielä 1870-
-lulvulla tarkasti noudatettiin.

Jota e. p. p. kello 10 ja joka j. p. p. kello 4 läpät-
tiin yhdeksän kertaa kirkontornissa. Tämä tapa johtui kato-
lisilta ajoilta ja oli oleiva muistutus siitä, että Kristus
yhdeksännellä hetkellä heitti henkensä.

Kelvät- ja kesäaikana aina 1 P:stä huhtikullta syyskliun
1 p:ään asti soitettiin raastmvantornissa kello 4 aamulla
ja kello 8 illalla. Tämä soitto kutsui satamassa täytvän työ-
iväen työhön ja sieltä kotiin.

Joka ilta lvuosi umpeen rummutettiin kello 9 illalla
raastuivanportailla. Tämä oli kehoituksena nnorille ja lvan-

hoille kiltisti kömpimään omaan koppiinsa.
Rukouspäimän edellä rummutettiin myöskin. Rum-

muttaja talvi silloin ympäri kaupunkia, pärrytti rumpuaan
katujen kulmissa ja kehoitti korkealla äänellä yleisöä pitämään
rukouspäimää pyhänä.

Tämä on muuten tapa. jota imeläkin noudatetaan.
Jön hetkinä kulki palotvartijoita pitkin katuja ja ilmoit-

tiivat malppautensa siten, että he omituisella nuotilla laulaa
liritteliivät:

„Kello on 12 lyönyt, (riippuen tunnista)
Aina kaupungin Jumala iuarjelkoon
Ia tulesta palosta suojelkoon
Kello on 12 lyönyt."
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Mitä jouluun tulee, niin oli tamallista, että kaupungin
lapset jouluaaton aamulla kälvilvät taloissa ja sauvat siellä
leiman, kynttilän tai lantin. Lapset lauloimat silloin ivan-

han joululaulun:
..Hyivää huomenta toimotamme täällä joka hengelle.

Jouluaaton puolipäimän aikana rummutettiin raastaman
portailla. Vanha lippu pistettiin raatihuoneen ikkunasta ja
Miskaali luki kehoituksen kanpnngin asukkaille pitämään jou-
lurauhaa. Tätä kaunista tvanhaa tapaa noudatetaan imelä-
kin, joskin jokseenkin muuttuneessa muodossa, s. o. rumMut-
tamisen sijaan soittaa kaupungin soittokuuta mirren ja muuta-
mia isänmaallisia lauluja.

Isännille, emännille sekä kaikelle Mäelle".
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Dmpiiristö
Papinhaka. Sitten kun on menty kirkon ja maalais-

näköisen miellyttämän pappilan ohitse — kuningas Kustaa
II Adolfin aikana oli se kuninkaallisena tallipihana — ja
on käyty n. s. tallikedon poikki, jossa meijeri sijaitsee, kään-
nytään oikealle päin ja tullaan ..papiuhakaan", jossa kas-
maa malkcarnnkoisia loimuja ja jossa kaupunkilaiset paljon
käymät, etenkin kelväällä. Täällä poimitaan ensimmäiset sini-
lvuokot ja täällä saa kcmätaamuina kuunnella lintujcu laulua.

Kaimopuisto. Noin puolen tunnin matkaa Pohjoi-
seen päin kaupungista mäntyjä kasmaman hiekkakankaan
toisella puolella sijaitsee Kaimopuisto Syivänraumcm järlven
rannalla. Se on kannis lvanha puisto korkearunkoisine koi-
lvuinecn, wiheriöitsewine nurmikkoineen ja hickkcikäytätvineen.

Raudansekainen lähde houkutteli entisinä aikoina sairaita
läheltä ja kaukaa täältä etsimään terlveyttään. Vuosien
1820 ja 1830 lvälillä oli terlveyslvcdcn juonti parhaassa
loistossaan ja täällä mallitsi loistama elämä niinkuin ter-
iveyslähteiden luona ja kylpypaikoissa ainakin, sillä täällä
annettiin myöskin kylpyjä erityisessä tätä tarkoitusta Marten
rakennetussa nykyjään hämitetyssä kylpyhuoneessa. Noustiin
marhain aamulla ja juotiin 15 K 20 lasia mettä, syötiin
jauhopuuroa ja spcnaattia. tanssittiin, laskettiin leikkiä ja —

parannuttiin.
Nyt on lähde melkein kokonaan jäänyt muodista. Eikä

millään ole myös koetettu lisätä sen armoa.
Kesäaikana pannaan Kaimopuistossa toimeen arpajaisia.
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tanssihnmeja. kansanjuhlia ja senkaltaisia humituksia. Van-
hassa kaimohuoucsalissa on pidetty monet hauskat kemut.

Syiviirauma. Länteenpäin 10 minuutin matkan pääs-
sä Kaivopuistosta on Syiväranma. Se on eräs Pohjan-
lahden lahti ja tunkeuupi honkia kaswawien rantojen Mälitse.
Saarien jakallioitten Malissa nähdään etäällä sinertälvä meri.
Pieni pllro yhdistää merenlahden kauniisen lehtimetsän ja
niittyjen ympäröimään järlveen.

W. 1850:lnlvun alkupuolella rakennutti Rauman seu-
rakunnan silloiucn kirkkoherra M. Ljungberg ensimmäisen Hu-
ttulan Syiväänraumaan. Silloill siellä oli yksi ainoa nykyjään
bämitetty torppa. Sen jälkeen on sinne rakennettu toinen
kesäasunto toisensa jälkeen.

Vluihinkin paikkoihin meren lähelle, samoin kuin lähei-
seen saaristoon, omat kaupunkilaiset rakentaneet kesähulviloita,
niinkuin Symänrauman lähellä ja satamassa olemille saarille,
Otcmlahden rannoille j. n. e.

Näköalapaikoista mainittakoon tämän yhteydessä näkö-
alatorni satamassa ja Kokkolvuori joka on 2 kilometriä
Syivästäranmasta.

Mninaistutkimuksen ystämiä kehoitamme lähtemään Uo-
tilan ja Kollan kyliin — itäänpäin Raumalta — jossa on

snuri määrä jättiläishautoja ja jättiläisrauuioita.
Kauniista paikoista mainittakoon mielii Haapasaari,

noin 7 kilometrin päässä kaupungista oletva maakartano. joka
sijaitsee erään merenlahden rannalla. Tilan omistaja on fi-
losofian maisteri H. Bränder.

Sorkan kylää kannattaa myöskin käydä katsomassa jyl-
hien tvuorimuodostutsiensa ja rikkaau kasvullisuutensa takia.
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Saaristossa.
Kun höyrylmma on kulkenllt Vcrtkonicmcn ohitse, jota

kaikki merikipcät matkustajat pelkäälvät. ja lähenee Raumaa,
nähdään tuskin muuta tuin epätasaisia kallioita, joita lvas-
taan meren aallot murtumat. Matkustaja moi tuskin aalvis-
taakaan. että Rauman läheisyydessä on todellakin kaunis
saaristo. Sen huomaa hän kuitenkin, jos lviipyy muutaman
päimän Raumalla ja meritse ivencessä lähtee pohjoiseen päin.
Hän näkee kaikkialla timaltelcmia lahtia, tanniita salmia ja
lehtimetsää tasmamia saaria. Saaret omat tosin matalam-
mat tuin esim. Tnrun saaristossa, mntta sen sijaan on mesi
paljon kirkkaampi ja sillä on tuo omituinen sangen lviehät-
tämä märimimahduksensa.

Ulompien saariryhmien joutossa ansaitsee Nurmetsen-
maa etupäässä mainitsemista. Se on ollut Monen haus-
kan huivimatkan päämaalina. Erityisesti muistettakoon ison
tultumäylän lähellä olema Pihlutsen torppa. Metsässä
pitkin ulkopuolista rantaa huomataan suuri joukko ihmisten
rakentamia kitviroukkioita. joita pakolaisten ..isomihan" aikana
sanotaan käyttäneen leitvin uuneina.

Pihlutsen äärimmäisellä niemellä on suurcmmoinen nä-
köala merelle päin. Kun tuuli käy mereltä lyömät aallot
kolvalla pauhinalla rantakallioita mastaan. Pimeinä syysil-
toina kuuluu tämä pauhina kahta mcrtaa kamalammalta ja
kuuluu silloin aina kaupunkiin asti. jossa Rauman murteella
sanotaan: ~Nyt tle huono ilma. tosk' Pihlutsen nott' niin
kuohu."



Jos on kuljettu Bowallin kauniin kcmaman läpitsc —

kanaiva, joka leikkaa Nurmeksen maan kahtia — ja pnrjehdi-
taan niin sanotun Aikonlahden poikki, tullaan Rekisaaren kau-
niille salmelle, joka kiertelee lehtetvien rantojen ivälitse.

Muinaisina aikoina, ennenkuin Rauma perustettiin, oli.
kuten kerrotaan. Rekisaarclla kauppapaikka, jossa Pohjanmaa-
laiset jopa jo Lappalaisetkin kälvimät. ja josta nykyjään ei
ole muuta jälcllä tuin erään mallin jäännökset.

Huivimatkustajat käymät paljon kesällä kauniilla ja kas-
ivcista rikkaalla Rekisaarclla.

Rauman saaristossa olewat kalastajatorpat oivat ylipään-
sä hywin rakennetut ja niissä asuu lvuosittain suuri joukko
tesämiercnta.

23
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Sekanaisia ilmoitntsia
Asukasluku: Henkikirjojen mukaan 1 p:ltä tammikuuta

on asukasten luku Raumalla 4.019 henkeä, niistä on 2.009
miestä ja 2.010 naista.

Laimojen luku on 46. ivetäivät 16,723 reg. tonia.^)

Teollisuuslaitoksia on: Nahkatehdas, omistaja hra
K. Fr. Sjöblom, joka ivuosi pannaan liitteeseen noin 5 3,

600.000 mtkaa. ostetaan pajukuorta 100.000 markan edestä
ivuodessa. 70 työntekijää. Painolaitos imnä millankehruu-
ja kutomatehdas. omistaja hra I. Ostman. Kirjapaino,
oluttehdas ja miiuaftolttimo.

Kouluja: Viisi luokkainen lyseo Poikia ja tyttöjä Mar-
ten, tänä lvuouna 2 luokkaa, oppilasten luku 59. Valmis-
tama koulu lyseolle, 33 oppilasta. Meritoulu. jossa on pe-
rämies- ja laimnriosasto, 22 oppilasta. Ensi syksyllä pe-
rustetaan siihen imelä sen lisäksi kapteeni-osasto. Ilemfti
kansakoulu, 173 oppilasta, alempi tansakonlu. 217 oppilasta.
Kiisityöläis koulu. 10 oppilasta.

Ihdistytsiä: Työmäenyhdistys. puheenjohtaja filosof,
maist. V. Högmau. jäsenien lukll 50. Kolille raittiusyhdis-
tystä, ivanhin pernstettu 1883. puheenjohtaja tansatonlun-
opettaja F. Saarinen, jäsenien luku 57. toinen (..Hyöty"), pe-
rustettu 1893, puheenjoht. hra E. Heino, jäsenien luku noin
30. ja nuorin (..Ranha"). Perusteltu 1895, puheenjoh-

Sittemmin on ostettu suuri teräslaiwa.
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taja kauppa-apulainen O. Palen. jäsenien luku noin 70.
Ompeluyhdistys merimieslähetyksen hyiväksi. perustettu muou-
na 1850. „sukaututomayhdistys", jota nykyjään työsken-
telee rukoushuoneen ylläpitämiseksi, ompeluyhdistys maat-
teiden hankkimiseksi köyhille kansakonlu-lapsille, ompeluyhdis-
tys pakanalähetyksen hyiväksi.

Kirjastoja: Kansankirjasto (suomalainen) ynnä luku-
sali, kirjastonhoitaja hra E. Heino, kirjojen luku 1,592,

ruotsalainen kirjasto (enimmäkseen kaunokirjallisuutta) hoita-
jana hra Heino, kirjojen luku 290. lvaftaaehtoisen ftalosammu-
tuskunnan kirjasto (ainoastaan palokuntalaisten käytettämänä).
hoitajana metsänmartija Forsman. 106 nidettä, raittiusyhdis-
tyksen kirjasto, hoitajana ruuktumaatari Wahlström. 134
nidettä.

Pankkeja: Pohjoismaiden osakepankin haarakonttoori.
johtaja maisteri W. Panelius. Kansallisosakepankin haarakont-
toori. johtaja herra A. Nordberg, säästöpankki, johtaja mara-
tuomari Hj. Ridderstad.

Kultuneuwot: Kesäaikana on keskusliike hywin mil-
täs, sillä joka piiimä meuee ja tulee höyrylaimoja pohjoiseen
ja eteläänpäin. Höyrylaima-asiamiehiä on: herra R. F. Lind-
gren höyrylaimoille ..Concordia." „ Fredrik Vilhelm." ..Nor-
den". „Södern", ..Ebba Mnnck" ja lastihöyrylaimoille ..Clio".
„Hcbe". ..Iris" ja ..Patria", herrat Linden ja Vallin höy-
rylaimoille „Hebe". ..Ahkera", „ Leimu" ja

„
Nystad" sekä

lastihöyrylaimalle ..Frej".
Talwella kultuneuwot omat huonoimmat. Rauma tu-

lee kuitenkin läheisessä tuleivaisuudessa saamaan rautatien, ja
lupaa sen rakentamiseen on jo haettu. Raumalaiset omat
osoittaneet snurta harrastusta saadakseen rautatietä ja omat
malmiit tekemään melkoisia uhrauksia.
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Raumalla on sähtölennätin jatclcfooni. Telefoo-
nin pääasemat omat Turku, Uusikaupunki jaPori. Haaraosastoja
oivat Eura ja Laitila. Linjan ulkopuolella olemia paikkakuntia, joi-
ta moidaan yhdistää Ranman kanssa, olvat Hanko, Salo.
Naantaali. Huittinen. Peipohja ja Lnmia.

Tämän yhteydessä mainittakoon että posti tulee ja lähtee
jota päimä.

Palokuuta. Raumalla ou ivapaachtoincn palokunta.
Sen päällikkönä on tehtailija I. Ostman, jäsenten luku on
110, ruiskuja on 2. — Mitä niihin ruiskuihin tulee, jotta
omat kaupungin omat, hoitaa niitä sitä Marten lvcilitut hen-
kilöt. Pitkiä aikoja sitten omat Rauman naiset erittäin tehok-
kaasti ottaneet osaa sammutustyöhön tulipalojen raimotessa.

Ramintoloita. Kaupungissa on kaksi ramintolaa.
nimittäin „senrahuone" ja raittiusralvintola. Satamassa olema
..Suoja" niminen ultoramintola on amoinna ainoastaan kesällä.

Lahjoituksia. Vuosien kuluessa omat jo kuolleet
henkilöt tehneet monta lahjoitusta kaupungille.

Ensiksi mainittakoon apteekkari Nybergin lahjoitus 24
p:nii elokuuta 1819 kaupunki- ja maascuraknnnan köyhille.
Lahja oli Sampaanalan. Ottilan, Koijiiriven ja Koltan kar-
tanon talot. Sitten scnraa pastori Ilmanin lahjoitus muodelta
1841 pikkulasten koulun perustamista Marten. Tämä lahja
oli 666 riksiii. ..Hurskaisiin laitoksiin" antoi pastori Ilman
sen lisäksi summan, jota nytyjään nonsce 18,337 markkaan
66 pmiin. W. 1871 lahjoitti apteekkari F. W. Hellsten Bläs-
bmka nimisessä puutarhassa oleman rakennuksen käytettiitvätsi
ylemmäksi kansatouluhuoneusiotsi. Myöskin antoi hän pie-
nemmän rahalahjan kansakirjaston hyiväksi. — Kauppias
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Ilman (kuollut 1866) antoi 4,000 mtt. scurakuntadiakonissan
asettamiseksi Rauman kaupunkiin. Kauppias G. W. Wahl-
roos (knollut 1884) lahjoitti 2.000 mkk. samaan tarkoitukseen,
samoin rouiva Augusta Mannerberg (knollut 1891) 1.000
mkkaa. Samoin lahjoitti ronlva Mannerberg 3.000 mkkaa
pnihin köyhille. — Merimies G. Springcrt (kuollnt 1888)
lahjoitti 8.000 mkkaa köyhille.

Suurimmat lahjoitukset on kuitenkin antannt kanppias
Lndmig Stenius (kuollut 13 p:nä joulukuuta 1891). joka
lahjoitti 20.000 mkkaa kansakoulujen rakennnslvarastoon. 15,000
sairashuoileen perustamiseksi, joka tulee saamaan lahjoittajan
liimcu. 3,000 mkkaa, joista korot käytetään jalkineiden osta-
miseksi köyhille kanfakoululapsille. sekä 150.000 mkkaa Rau-
man rautatierakennusta Marten. Sitä paitsi lahjoitti kauppias
Stenius 14,000 mkk. urkujen hankkimiseksi kirkkoon.
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Pastorinka nsli a amoinna k.lo B—lo aamulla.
Säästöpankki amoinna keskimiikkoisin t:lo 12—1 päi-

ivällii ja lauantaisin k:lo 6—B j. p. p.
Sähkölennätinkonttoori aivoiuna kesäaikana kello

B:sta aamulla 9:säiin illalla, talmella joka arkipäimä kilo B—2
ja 5— 7. sekä sunnuntaina k:lo 9— 11 ja 5— 7.

Lukusali amoinna joka sunnuntai, tiistai ja perjantai
kello 5-8 j. p. p.

Kansakirjasto lainaa kirjoja sunnuntaisina puoli-
päimä- ja iltakirkonmenojen mäliajalla ja keskimiikkona kello
5— 6 j. p. p.

Raitti us seura n kirjasto amoinna joka perjantaina
k:lo 7-8 illalla.

Piiiwiilista

Palokunnan kirjastosta kalustohuoneclla lainataan
kirjoja joka sunnuntai aamu k:lo B—9.

Pohjoismaiden osakepankin konttoori amoinna joka
arkipäimä k.lo 10—1 e. p. p.

Kansallisosakepankin konttoori amoinna joka arki-
päimä k:lo 10—1 e. p. p.

Merimieshuoneen konttoori amoinna joka arkipäimä
t:lo 8-10 e. P. P.
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Postin aikataulu.

Sunnuntaina ja juhlapäiminä k:lo 9—ll a. p.; Maa-
nantaina k.lo B—2: Tiistaina, Kcskimiikkona. Tuorstaina, Per-
jantaina ja Lauantaina t:lo B—l a. p. ja 4—5 j. p. p.

Posti lähtee:
Etelään ja Pohjoiseen: Tiistaina, Tuorstaiua ja

Lanmantaina t:lo 6 j. p. Kesäaikana sitä paitsi laiivoilla.
Posti tulee:

Etelästä ja Pohjoisesta k:lo 12 päimällä Tiistaina,
Tnorstaina ja Lauantaina. Sekä kesäaikana lailvoilla.

Konttoori awoinna:

Kirjelaatikot tyhjennetään: Raastuivantorin mar-
rella V- tuntia ennen ja Postikonttorin seinällä jnuri mähää
ennen postin lähtöä.
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»MMUKMM. z
S H17U2221215aa221iÄ^U 22.-0 IF,
W suosittelee byvin lajiteltua muotitavaravarastoaan y. m. W
M Hinnat erittäin balvat.
.^.
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„

. ..N



(pei-ustettu vuonna 1875).

VaraBtoBBa !ö^tv> ai lia:
<8l»^«»'«« ynnä muita Biirwniaan tavaroita.

3i2ä- > M1<0M5571 X^l^X^ll^
D i tt!l^aB valikoima, mainittaknun FZ«/>
D R «»^Ze«/<», FF«»Z« A«»«A««t<», mullia lsi

värillisiä, U^T»F« «Fl«^«»«^«it«, Mt»»««^e«^«,
y. m. y. m.

D 1V1i62b61l IXsNiLwn I-ll^lV^^^,

A niinkuin /D«O>t^«F«</«A^«, Zi«</,«« y. n,. y. m.
Ul_l<olVl^^lBl^ Vll^i^^^l^rlo^,

I^3k^^ ?o^3k.lllX^<l^,

D ltyväk«i tunn«ttua ,FH/«tttil«Ze DD y. M.

H «^Tl^^^^V^»^^ kaik6iilaawiBta.

V7-/2V2?^4 > liyvä valikoima.
Xaik^nlai^ia .^F<»«lt?/«, U e»^O««FH««, U/««O«,o )^

H »f/iL«. F«»/,/«tti«, H"t?»»LF<?i?«t« y. m V m

V IMMW 8l BllßW^ V



HM >^- ?2202'6^a 2226^VU2'Ot2'a,
-^?" 21202'62'^a H12672'Z,

'^^^^M 2^^s>a2l2'a7a2/3/H 2526^ä,

2?22111HU2H,

Fuo^at^ua ?/. m.

Mlrx" ixi m i^: m 55: ii?""^ii^ .7^ Ml

ZoKatava^a- ja Xang3B-!<aupsi2.

1
Oinp6liil<QQ6illlz, l^oll<!_ipvojilla, "I'sZl<ii-

lM^l m 2^: m 2^: i:: ix: nci

>n pitää varastossa KaiKellaisia Kulta- ja bnpeakaluja, niinkuin ln
I» Kali vi- ja pöytäserviisejä, lusikoita, sormuksia rannerenkaita, !!>
m prosseja, Kellonperiä ja avaimia, meäaljonkeja. KaiKenl»isia m
u> Kultasepän ammattiin Kuuluvia töitä teb<lään ja tilaukset »N
l» toimitetaan nopeasti ja lialvalla. II!



5555 5 5 5-5 WM
z I. V. bMjM K «

M kieäelmiä, I^erkku^^ Kuokatavaraa, ViiueM, M
M l^ortteria, Olutta. M
M /^mpumawrpsiw: MM I^v^^yjä, Revolveria y. m. M
M 2?2^21,1.0^^..' MM Kulta-, ltonea-, nikkeli- .ja terä» ta^KukelloM, «einä- .^.

regulaattoria; myydään myöB pienillä viilikö. MW makBuilla. MMG . . . OM
M Henkivakuutus Osakeylitio HW«OF«eO« aBioitBija.

I MOVIBIM
X^l_^loNll< V^NNlll_t.^

ri^^^^k.k.^,
LuoLittÄÄ nykyään tavaraansa tällä alalla.

l-luonsita vuoki-attavana.
aamiaista, päivällistä ja illallista tlirjotaan buokeilun bin-

toibin. Erityisiä ruokia valmistetaan tilauksen mukaan.
Vii-voitusjuumia lialvalla.



M!^—»»,—... . ~»,—^,—^>—»».—... »,«^»»»W

V^l^NM z
> XuninKaanKaclun varrella <

2^au222Z??a, .

' t^i^oaa n^y)'tä>äkBi kaikkea mitä liyvin ki^i-
teltuun leij)n> iliil<keeBen kuulun.

MMK WRNIiM

kuosittelee liyviu lajiteltua siirtomaa- ja sekatavaravaras
toansa:

Kabvia, BoKuria, Koti- ja ulkomaiden Veb,»äjaul>oja,
tavaroita, Karamellejä ja Knnvebteja suurempi valikoima;

Kankaita; miesten ja naisten Huiveja sekä Lankoja;
Lasi- ja porsliinita varoita; Viinejä ja Bunsseja liyvin laji-

lellu varasto.
lirojen l)arl laouksen L^ l):n XalugtoKaunan aslamie» Nau

malla ja !äniBou«luilla.
tavara/ 2^a7vH^ H^222H^/

2^aU222K.

IvonuBBicmi-, ftptxlitiom-
M It3.lit3UB»^oNtl!Bto.



MZ
""" .n,^,,,,^ A '

W Illßll- Z VRittaiBliilHM W
MB sekä W^
MI M^
) H kuohittavat varastonsa Ziirtomaa-, Viini-, l-..Xäsiteos, Koru M lkynvttavaraa.

_MZ nnnkuni:
I°roBBia, VenBBelliinaa, luotaus-, I^oki-, ,^

L<ipnu> j'a ?uetuBnuoraa, M^'^H UyyBinkiä Näärlinkiä, W^
-«

..
WU--Ms Naalariväre^ä, Öl^yM VerniBBaa, WD-

?ur^ekanZaBta, Naaventuukkia, TM_
loppukautta, y. m.

H§ W.
Osakeylitiö Lranit. M^..

/^W Vakuutu» Osakeylitiö lXalsva. D8
palovakuutus Osakeylttii) ponjola, M;

läänin Rannikkoliöyry laiva-Osake- M^"
-« ylitiö, W-^-WZ lurun Kaakelitelitaan 08akeyntiö, W^-

Weilin K (Göösin deltaas- .sa, Xirjankus- M^.
tannus-Osakeyntiö: alituinen varasto D,^
Konttori- ia, vastakirjoja. W^-MD M^



DlllfM MmN) Rmllna.
jatkaa Biv. l.)

Luurennus. ja Zilmälaseja, M
pensenetsejä ja naunoja. M /Va/.//.,

Klarinetteja, Viuluja, BuKanvartaita.
viulun laatikkoja, viulun M «amma»-, Vaate-, «attu , l<ynBi-,

osia, Kieliä, «ylny , «'UB- ja l?eBu-
kansia. rlkl^o^.

Hienon bienoja ja yksinkertaisia
Bili3l-in ia ?aneroBBin 11 . 1

,
. !!»1! elenvantin luusta, o^um--2^2222222 2 s^U 2 7^2. kikkelistä ja

l^08llil1!MaalÄtll<8ia. zl!! aluminiumista.

F^«/^a^<s Z)«/i?^C'/c». sH Nosbtteja ja Kravatteja.
/^ M??/56//^ 2V<2^/?^-

-poBti-, skotti- > l<ollt- lXuKKaKimppumansetteja.
tnr! kl^Kl<3ii Ksinotsl^oiLia kul<l<ia.

Lumminalloja, poZtlmerKKi se«^«?^?e^/i5.
!^ pöytäliinoja valiakanka3Bta.

ff VoimiBt6lupaiNo^.
lVlittanaunoM -rullia. 1, " " "" 5 "

, I<>l /^?//^o /<2 >^v^<i-

(7, /V /. - /^ - pienen pieniä ja isompia, BisKarini^^^^l-' W 1^ teok^ a

llnlaatteja, Lelatiinia. t3i mieliä ja nnbia varten.

H?22722«2^)6220/36^62^2/M 6^^//^^^^^/^^^.Vä2-6M. V
2V?//5?.> /K s^ nikkelistä ja raudasta.

Bal,tanape>-la, «erkelikannasta. M ///?^^/^K/^^>.
2^22^o' 72 <322>^c>25UV22. M lXvnslpinteM i» Viiloja.



MlllW WkINM S

Hiilftitl Oi^mnin^
* Klll^^lfUll.





- ' — ?si".ML^u 13315 —

nimiLtH kan.Ä62bi viil<oBsa, 7^

KeskiviiKKosin jä Lauantaisin ilmes- 4l . 772 7^ /^<s 7 37' <^t7
tyvää sanomälebteä. H

li!auBnmta vu°Bi!<erralta 4 mk. >! l<oN6iNa M l<i^äimil!a,
VKsityisnumerot 10 p. oiiacl M«?att/cse6N

ja 13 p. ensisivulla. ,

Ilm.oibul<BiLida LUursmmiLLa. >< b^l^^l>lK^^^r^^/^

Vaibtoi!moituk3ia !^ /^?7/7)o i/i7'?^.
Bnomen ia Bkanäinavian sanoma- !>

», ... . . ~ . ~. .

lebtiiu toimitetaan ilman lVlonenla.sla pwnKett^a lovtvV
eri palkkiota. varastossa.

2^^'^7^?^7^F^^7,,7?.7.<s^t)77^isto.


