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Tietoja ja osotteita vieraille
ja matkustavaisille.

Pohjalaisen kustantama.
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Tietoja ja osotteita vieraille

ja matkustavaisille.

Sisältää m. m.:

Kaksi Suomen matkaili]a-yhdistyksen
julkaisemaa karttaa.

Pohjalaisen kustantama.



Vaasassa



A. Muistolista.
Kaupunkiin rautatiellä saapuessa tulee matkusta-

jan, saadaksensa pika-ajurin, asemahuoneen portahilla
seisovalta poliisikonstaapelilta ottaa ajuriprikka, jossa
on ajoneuvojen numero. Niinhyvin asemalla kuin
laivarannassa on muuten tavallisesti ravintolapalveli-
joita vastassa, sekä Ernstin että Sentraaliravintoloista,
jotka huostaansa ottavat matkustajain kapineet. Jos
kuitti matkakapineista jätetään ravintolan palvelijalle,
toimitetaan niiden ulosotto ja kuletus ravintolaan il-
man sen enempää vaivaa matkustajalle.

Huoneita matkustavaisille on saatavana Ernstin
ravintolassa, Kirkkopuistikon ja Hietasaarenkadun
kulmassa, (biljardi ja keilarata) ja Sentraaliravinto-
lassa, rautatienaseman vieressä, (keilarata) sekä
Christine Österbladilla, Hietasaarenkatu 6.

Ravintoloita ja kahviloita: Ernstin ravintola, Sen-
traaliravintola, Paviljonki laivarannassa, Hietalahden
huvila (samannimisessä puistossa), Österbladin kah-
vila, Hietasaarenk. 6, ja Thilenin kahvila, Hovioikeu-
denpuistikko 12.

Pika-ajureita on saatavana eri paikoilla kaupun-
gissa. Ajuri on velvollinen pyydettäessä näyttämään
pika-ajuritaksan, joka hänen aina tulee pitää muka-
naan. Taksa määrää seuraavat maksut:
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Joka ajovä 1 i s t ä Kaupungin sisällä, olkoon
pitempi tai lyhyempi, maksetaan 40 p., ja jos matkaa,
ajurin korkeintaan Iji tunnin varrottua jatketaan,
maksaa uusi ajoväli taasen 40 p. Ajan mukaan
maksettaessa suoritetaan 2 mk tunnilta yhtämittai-
sesta ajosta ja 1 mk 50 p. tunnilta, jos eri paikoissa
käydään. Kaupungin ulkopuolella olevaksi luetaan
Palosaari, Hietalahden huvila ja kaupungin hautaus-
maa, ja matkoista näihin paikkoihin suoritetaan 60 p.
Jos niistä 1/i tunnin kuluessa palataan, suoritetaan
paluumatkasta ainoastaan puoli hinta. Odottami-
sesta maksetaan 1/2 tunnista 40 p. ja I[ l tunnista
80 p. Klo 12:sta yöllä klo 6:een aamulla on maksu
kaksinkertainen, ja jos pika-ajuria lähetetään hake-
maan, saa hän tulomatkastaan 20 p.

Höyryalus ~Willanu kulkee tiheään laivarannan
ja kesähuviloitten välillä sekä vie matkustajia myös-
kin Palosaareen, josta niitä ohikulkiessaan merkin
annettua myöskin noutaa.

Höyrylaivakonttooreja: Waldemar Schaumain asi-
oimisto, Hietasaarenk. 2, Cairenius & Kumpp. Hieta-
saarenko l.

Rautatie. (Huom. rautatieajan mukaan, joka on
13 min. edellä Vaasan aikaa):

Matkustajajunia saapuu Vaasaan joka
päivä klo 8,30 a. p. ja lähtee klo 6,30 i. p.

Tavarajunia saapuu joka päivä klo 5,40 i.
p. ja lähtee klo 7,15 a. p.

Pilettikonttoori on avoinna x/ 2 tunnin
ennen matkustajajunan lähtöä ja 20 m. ennen tavara-
junan lähtöä.

Asemakonttoori on avoinna joka päivä
klo 7 a. p. — 9 i. p.

Tavaramakasiini ja toimisto ovat
avoinna joka arkipäivä klo 7,30—1 ja 3—6.

Huom.! Tavarat joiden tulee mennä seuraavan
päivän tavarajunassa ovat jätettävät viimeistään edel-
lisenä iltana klo 5.
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Sähkölennätinkonttoori Kauppatorin ylilaidassa,
Vaasapuist. 7, on avoinna joka päivä klo 8 a. p.—l2
yöllä. Sähkösanomamaksut ovat: Omassa maassa
pohjamaksu 50 p. ja 10 p. joka sanalta. Venä-
jälle 15 ja 5 kop. kurssin mukaan. Ruotsiin
30 p., Saksaan 28 p. Ranskaan 40 p. ja Isobritan-
niaan 58 p. sanalta, ilman pohjamaksua.

Telefoonikonttoori avoinna klo 6 a. p.—l2 i. p.
Välittää puhelua Kokkolan, Pietarsaaren, Uudenkaarle-
pyyn, Kaskisen ja Kristiinankaupungin kanssa, sekä
maaseudulla Laihialle, Isoonkyröön, Orismalaan, Ylis-
taroon, Seinäjoelle, Ilmajoelle, Lapualle, Kauhavalle,
Kauhajoelle, Jalasjarvelle, Kurikkaan, Vöyriin, Mak-
sanmaalle, Pirttikylään, Ylimarkkiin ja Pinnpyyhyn.

Maksettavista puheluista (kaupungin ulkopuolelle)
50 penniä.

Postikonttoori avoinna arkipäivinä klo 10 a. p. —

4 i. p., pyhinä B—lo8—10 a. p.
Postiasema rautatiellä pidetään avoinna

yleisölle joka päivä klo 4—6,20 i. p. (rautatienaikaa).
Sisäänkirjoitettujen postilähetysten tulee olla sisään-
jätettynä klo 5,30 i. p. (rautatien aikaa) voidakseen
lähteä saman päivän postissa.

Posti lähtee: Joka päivä: klo 9,30 a. p.
Palosaarelle, klo 6,30 i. p. paikkakuntiin rautatien
varrella.

Sunnuntaina, Tiistaina ja Perjantaina: klo 7,15 a.
p. Kaskiseen, Korsnääsiin, Kristiinankaupunkiin, Maa-
lanteen, Petolahteen, Pirttikylän ja Ylimarkkiin.

Keskiviikkona ja lauantaina: klo 1 i. p. Koivu-
lahteen, klo 2 i. p. Raippaluotoon.

Sisäänkirjoitetut ja vakuutetut lähetykset Kaski-
seen, Korsnääsiin, Kristiinankaupunkiin, Maalahteen,
Petolahteen, Pirttikylään ja Ylimarkkiin ovat jätettä-
vät sisään edellisenä päivänä ennen postin lähtöä
mainittuihin paikkoihin.

Postimerkkejä myydään postikonttoo-
rissa Sunnuntaisin ja juhlapäivinä: klo B—lo a. p.
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ja 4—6 i. p. Arkipäivinä: klo 9 a. p.—7 i. p., sekä
sitäpaitsi kaikkina arkipäivinä kaupungin kirjakau-
poissa.

Kirjelaatikot tyhjennetään: Sunnun-
taisin ja juhlapäivinä klo 6 ja 8 a. p. sekä klo 5 i. p.
Arkipäivinä klo 6 ja 8 a. p. sekä klo 1 ja 5 i. p.

Kirjelähetykset kannetaan: Sunnun-
taisin ja juhlapäivinä klo 10 a. p. Arkipäivinä klo
10 a. p. sekä klo 2 ja 6 i. p.

Rahalaitoksia. Suomen pankki avoinna klo 10—2.
Vaasan pankki, Yhdyspankki, Pohjoismaiden osake-
pankki ja Kansallisosakepankki klo 9—2 ja 4—6.
Vaasan Säästöpankki (Kunnallistalossa) lauantaisin
klo 5—7. Vaasan Elinkorko- ja pääomanvakuutus-
laitos (Koulukatu 32) joka arkina, Postisäästöpankki
postikonttoorin avoinna ollessa.

B. Yleisiä osotteita
Anniskeluyhtiö, kaupungin tarkastaja: L. Ceder,

Kouluk. 26.
Eläinlääkäri: I. Backlund Kirkkopuist. 31.
Elämsuojelusyhdistys: puheenj. K. F. Tujulin;

rahastonhoitaja K. Sääf.
Fylgia (hyväntekeväisyysyhd.): puheenj. rouva

Hanna Schauman, Rantakatu 4.
Henkivakuutusyhtiöitä: katso vakuutusyhtiöitä,
Hevosystäväinseura: puheenj. E. Tandefelt, Kou-

lukatu. 25.
Huutokauppakamarin esimies: J. L. Brummert

Koulukatu 34.
Hypoteekkiyhdistys: K. J. Strömer, Kouluk. 7.
Kansallisseura: puheenj. E. Cederström.
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Kansanvalistusseura: E. E. Levon, Kirkkopuist. 17.
Kaupungininsinööri: K. A. Lassenius, Rantak. 16.
Kaupunginpalvelija: Sofia Holmström, Kauppa-

puist. 16.
Kaupungin puutarhuri: Sundin.
Kaupungin taloudenhoitaja: J. Eriksson, Kauppa-

puist. 37.
Kaupunginvouti: E. Lagerström, Raastuvank. 18.
Kennelklubin Vaasan haaraosasto: puheenj. K.

Hj. Rosenbröijer, Vaasapuist. 26.
Konsulivirastoja: Ruotsi-Norjan ja Tanskan: Axel

Schauman, Rantakatu 4. — Saksan: Conrad Freese,
Vasapuist. 9. — Englannin: G. Bucht, Hietasaarenk.
2, — Alankomaitten ja Espanjan: A. Hedman, Kauppa-
puistikko 10.

Kruununkassööri: A. Malm, Pitkäkatu 17.
Lakitieteellisen yhdistyksen Vaasan haaraosasto:

puheenj. E. Tegengren.
Lasten työkoti: johtaja rouva M. Lagus.
Luotsipiirinpäällikkö: E. Bruun, Kasarmink. 5.
Lääkärit: Katso Terveydenhoito.
Lääninarkkitehti: V. Reinius, Raastuvankatu 25.
Lääninmaanmittari: virka avoinna; v. t.: P. J.

Rinkinen, Pitkäk. 17.
Maanviljelysinsinööri: A. W. G. Neovius,
Maanviljelysseura: puheenj. E. Björkenheim, sih-

teeri A. Malm, Pitkäkatu 17.
Maanviljelysnäyttelyn konttoori: Rantakatu 4.
Matkailijayhdistys: L. Kihlman, Rantakatu 8.
Merimieshuoneen asiamies: F. E. Strömsten, Hieta-

saarenk. 12.
Meriviskaali: G. W. Blomqvist.
Muinaismuistoyhdistys: 0. Rancken, Kirkko-

puist. 13.
Naisyhdistys: puheenj. rouva Fanny Cajanus.
Oikeusneuvosmies: B. Hemmer, Hovioik.puist. 3.
Orkesteriyhdistys: puheenj. A. Stenius, Kasarmi.
Palovakuutusyhtiöitä: Katso Vakuutusyhtiöitä.
Parturia: Hovioikeudenpuist. 17 jaRaastuvank. 22.
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Piiri-insinööri: F. M. von Willebrand, Kirkkopuis-
tikko 18.

Piirilääkäri: L. Runeberg, Kouluk. 1.
Pormestari: V. Cajanus, Rantakatu 15.
Postikonttoori ja postisäästöpankki: Hietasaaren-

katu 5.
Purjehdusyhdistys: K. Liljeqvist, Vuorik. 6.
Raittiusyhdistys II: puheenj. H. Pohjonen, Hieta-

saarenk. 11.
Sanomalehtiä: Pohjalainen, ilmestyy tiis-

taisin, torstaisin, lauantaisin. — Vasa Tidning
kaikkina viikon päivinä paitsi maanantaisin. — V a s a-
b 1 a d e t tiistaisin, torstaisin, lauantaisin.

Soitannollinen yhdistys: puheenj. H. Em. Aspelin.
Sotakomisaarius: K. J. Tujulin, Kirkkopuist. 32.
Suomen kalastusyhdistys: L. Unggren, Kirkko-

puist. 18.
Suomen Talousseura: 0. Alcenius, Kouluk. 32.
Svenska odlingens befrämjare (Ruotsalaisen sivis-

tyksen edistäjät): puheenj. Hj. Hjelt, Vaasapuist. 2.
Säästäväisyysyhdistys: A. Lassel, Vaasapuist. 2.
Tarkastaja: F. H. Rodas, Pitkäkatu 11.
Tehdas- ja Käsityöyhdistys: Chr. Bruun, Palo-

saari.
Tervahovinpehtori G. H. Rajander, Palosaari.
Terveyshoidon tarkastaja: A. Forsen, Pitkäk. 1.
Työväenyhdistyksen puheenj. 0. Ansas, Vaasa-

puistikko 28.
Vaasan ehdoton raittiusseura: E. Björkenheim.
Vaasan elinkorko ja pääomanvakuutuslaitos: 0.

Alcenius, Kouluk. 32.
Vaasan kauppayhdistys: puheenj. C. J. Hartman.
Vaasan laivapäällikköjen yhdistys: puheenj. J.

A. Burman.
Vaasan läänin metsästysyhdistys: puheenj. C. Carp.
Vaasan pipliaseura: J. A. Heikel, Rantak. 17.
Vaasan teknillinen seura: puheenj. H. Bremer.
Vakuutusyhtiöitä'- Palovakuutusyhtiöitä:

Kaupunkien yleinen palovak.yht. 0. Alcenius, Koulu-
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katu 32. - Maalaisten palovak.yht.: G. Lagus, Rau-
hak. 10; — Fennia: C. Freese, Vaasapuist. 9; — Poh-
jola: S. S. Siren, Hietasaarenk. 15; Gauthiod ja Ve-
näläinen yhtiö v:lta 1827: W. Schaumanin asioimisto,
Hietasaarenk. 2; —Fenix: J. Sjödahl, Hovioik. puist.
5; — Phoenix: 0. Kinberg, Hovioik. puist.- 12; —

Skäne: K. Liljeqvist, Vuorikatu 6. — Preussin kan-
sallisvakuutusyhtiö: E. Trummer, Raastnvank. 5.

Henkivakuutusyhtiöitä: Kaleva: J.
Sjödahl, Hovioik. puist. 5; — Suomi: H. Majander,
Vaasapuist. 26; — Nordstjernan: G. Svanljung, Raas-
tuvankatu 24; — L'Urbaine: G. Bucht, Hietasaarenk.
2; — Rossija: S. Hedman, Kauppapuist. 10.

Henki- ja palovakuutusyhtiöitä:
Skandia: W. Schaumanin asioimisto: — Svea: A.
Hedman, Kauppapuist. 10; — Northern: J. Finnilä,
Hovioik. puist. 17; — Thule: H. AVigardt, Hovioik.
puist. 16.

Tapaturmavakuutusyhtiö Patria: J.
Sjödahl, Hovioikeudenpuist. 5.

Merivakuutusyhtiöitä: Suomen meri-
vakuutusyhdistys ja Suomen toinen merivakuutusyh-
distys sekä merivakuutusyhtiö Vega: K. Liljequist,
Vuorikatu 6; — Triton: K. Kurten, Hietasaarenkatu
6; — Ägir: J. Sjödahl, Hovioik. puist. 5.

Lasi vakuutusyhtiö: K. Liljequist, Vuorik. 6.
Valokuvauksen harrastajain seura: puheenj. A.

W. Stenfors, Vaasapuist. 6.
Vankilayhdistyksen Vaasan haaraosasto: puheenj.

H. L. Studd.
Vapaaehtoinen Palokunta: päällikkö K. Kurten.
Viinanylitarkastaja: G. F. Melart.
Virkatalojen tarkastaja: A. Malm, Pitkäkatu 17.
Viskaali: E. Tandefelt, Kouluk. 25.
Yleinen notarius: 0. Lundgren, Kouluk. 2.
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C. Kunnalliskalenteri.
Vaasan lääninvirasto.

(Klo 11—2.)
Kuvernööri: Kenraaliluutnantti A. Järnefelt.
Lääninsihteeri: G. A. Ingman.
Vara-lääninsihteeri W. Orell.
Lääninkamreeri: C. Tollet.
A^ara-lääninkamreerit: A. E.Rosenlöf jaK. Eskelin.
Lääninrahasto (klo 11—2). Lääninrahastonhoitaja:

C. J. Löfblom.
Lääninkirjuri: J. D. Selin.
Kielenkääntäjiä: Suomen ja venäjänkielen N. Hed-

vall, suomenkielen A. Boxström.
Maanmittauskonttoori (klo 11—2): Lääninmaan-

mittari A. F. Berger.
Lääninrakennuskonttoori (klo 11—2): johtaja V.

Reinius.
Vaasan Hovioikeus.

(Klo 11—2).
Presidentti: Ch. E. af Frosterus.
Hovioikeudenneuvokset: Jonas Sandman, vara-

presidentti, E. AV. Tegengren ja J. E. Heikel.
Asessorit: J. Vestberg, R. W. Alcenius, A. Tuju-

lin, K. G. Akesson, C. L. Carp ja J. A. Rehnström.
Siviilitoimituskunta.

Sihteeri: virka avoinna.
Notaariot: C. Estlander, A. G. Fonselius, A. Grön-

blad ja H. Holmström.
Äktuaario: C. J. Ahlberg.
Registraattori: 0. Revell.
Kanslisteja: R. W. Montin, G. Ekholm ja L.

Kihlman.
Kriminaalitoimituskunta.

Kanneviskaali: F. V. Eriksson, Varakanneviskaali
Frans Lindberg, Ylimääräinen V. L. Tanner.

Suomenkielen kääntäjät:
C. J. Ahlberg, E. E. Levon, A. Grönblad, AV. L.

Tanner; H. Holmström ja R. W. Montin.
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Maistraatti ja Raastuvanoikeus.
Maistraatti ja Raastuvanoikeuden l:nen osasto*

kokoontuvat maanantaisin klo 10. Raastuvanoikeuden
2:nen osasto kokoontuu keskiviikkoisin klo 10 käy-
telläksensä rikosasioita ja perjantaisin klo 10 siviili-
asioita varten.

Pormestaria, Yleistä notariusta ja Maistraatin
sihteeriä tavataan maistraatin huoneistossa kunnallis-
talossa arkipäivinä, paitsi keskiviikkoisin, klo 11—12
sekä keskiviikkoina klo 5—6 i. p.

Pormestari: V. Cajanus.
Oikeudeneuvosmies: B. Hemmer.
Kunnallisneuvosmiehet: F. E. Strömsten, J. L..

Brummert, C. Rahm ja W. Husberg.
Maistraatin sihteeri ja yleinen notaarius: 0.

Lundgren.
Kaupunginviskaali: A. E. Tandefelt, tavataan vis-

kaalikonttoorissa kunnallistalossa klo 11—1 päivällä.
Poliisikonttoori kunnallistalossa avoinna koko

vuorokauden.
Huutokauppatirehtööri: J. L. Brummert. Tava-

taan Koulukatu 34, klo 9—ll paitsi maanantaisin ja
keskiviikkoisin, jolloin vastaanottoaika on 8 1/2—lo
ja 4—5.

Kruununkassööri: A. Malm, Pitkäkatu 17.
Kaupunginvouti: E. Lagerström, Raastuvankatu

18. Tavataan B—9 ja 2—3.
Kaupunginpalvelija: Sofia Holmström.
Raastuvanvahtimestari: E. Nylund.

Kaupungin valtuusto.
Puheenjohtaja: J. Kurten Kirkkopuistikko 15.

Varapuheenjohtaja: L. Runeberg Kouluk. 1.
Jäsenet: E. Asplund, Chr. Bruun, J. A. Burman,

C. J. Finnilä, A. Fonselius, C. J. Hartman, A. Hed-
man, J. E. Heikel, B. Hemmer, A. Lassel, K. Lilje-
qvist, D. Pettersson, J. A. Rehnbäck, W. Samberg,
J. E. Salin, K. Selin, A. Schauman, J. o Sjödahl, H.
Sölfverarm, Fr. AVestlin, J. AVestberg, K. Akesson.

Valtuuston sihteeri: A. Fonselius, Kirkkopuist. IL
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Rahatoimikam ari.
Kokoontuu 15 ja viimeinen päivä kussakin kuussa.

Puheenjohtaja: Fr. Eriksson, Kirkkopuistikko 19.
Varapuheenjohtaja: 0. Revell, Raastuvankatu 13.

Jäsenet: K. J. Granlund, A. Schönberg, K. W.
Winsten, A. Wisen ja J. Aberg. Varajäsenet: P. A.
Hällsten, E. Ingman, J. Sjölund ja A. Tujulin.

Sihteeri: Frans Lindberg, Kirkkopuist. 9. Kam-
reeri: J. Holmström, Rahastonhoitaja: K. F. Lindberg.
Tavataan sisään ja ulosmaksuja varten keskiviikkoi-
sin klo 5—6 sekä ulosmaksuja varten maanantaisin
klo 7—B ja lauantaisin klo 5 —6.

Erityisiä virkailijoita.
Kaupungininsinööri: K. A. Lassenius, tavataan

Rahatoimikamarin huoneistossa maanani, tiisi, torst.
ja lauant. klo I—2.1 —2.

Kaupungin taloudenhoitaja: J. Eriksson.
Kaupungin puutarhuri: Sundin.
Satamakonttoori, avoinna klo B—l28—12 ja 4—6 (py-

hisin 4—6).
Satamakapteeni K. E. Pomelin. Satamamestari

Palosaarella: G. H. Rajander.
Ylimääräinen meriviskali G. AV. Blomqvist.
Vaaka-ja satamatullin kirjanpitäjä: A. Gärdström.
Pakkahuone, avoinna klo 9 —l ja 4—7. Pakka-

huoneen inspehtori: V. Sarelius.
Tullikamari: Vuorikatu 1, avoinna kesällä 9 —12

ja 4—7. Tullinhoitaja N. Estlander.
Köyhäinhoitohallitus.

Puheenjohtaja: Kirkkoherra J. A. Heikel, Ranta-
katu 17.

Jäsenet: Virkatalojen tarkastaja A. Malm, kaupp.
C. V. Lahtinen, suutari F. Östberg, hovioikeuden
kanslisti L. Kihlman.

Sihteeri: J. Holmström, Koulukatu 17.
Köyhäintalon johtaja: Sauso.
Köyhäintarkastaja: A. AV. Blomqvist.
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Terveydenhoito.
Terveydenhoitolautakunnan puheenjohtaja: K. Ek-

holm, Hietasaarenk. 13.
Jäsenet: V. Cajanus, K. A. Lassenius, K. F.

Mandelin, I. Backlund ja A. Gröndahl. Varajäsenet:
Th. Ehrström, H. J. Lmdebäck, J. Finnilä ja J. Sjö-
lund.

Sihteeri: Fr. Eriksson.
Ensimäinen kaupunginlääkäri: K. Ekholm, Hieta-

saarenk. 13. Vastaanotto 9—12. Toinen kaupungin-
lääkäri: Th. Ehrström, Hovioik. puist. 12.

Muita lääkäreitä: Piirilääkäri L. Runeberg, Koulu-
katu 1, vastaanotto 9—lo ja4—5. Pataljoonanlääkäri
E. Pfaler: J/2 10—12 ja 4—5 sekä pyhisin 10—11.
Sairaalanlääkäri 0. Bonde, kaupungissa Vaasapuist.
7, klo 9—ll ja sairaalassa klo I—3.1 —3. Hammaslääkäri
G. Cederberg, klo 12—2 ja 5—6. Eläinlääkäri I.
Backlund, Kirkkopuist. 32, klo 10—2. Hieroja: C.
J. Danielsson, Hovioikeudenpuist. 3.

Kätilöimiä: Hanna Lagerström, Hovioikeus.
Sairaanhoitajattaria: Alice ja Aina Eklund, Kaup-

papuist. 24.
Terveydentarkastaja: A. Forssen, Pitkäk. 1.
Ruoka-aineitten tarkastusasema: Kauppapuist. 7.

Palokommissiooni.
Puheenjohtaja: V. Cajanus.
Jäsenet: Kruununasiamies, (avoinna), 0. Alcenius

(Palovak. yhtiön puolesta). F. R. Westlin, E. Ingman,.
J. Sjölund.

Sihteeri: V. Cajanus, Rantakatu 15.
Palomestari: A. Dahlstedt, Kauppapuist. 17.
Kalustohuoneenvahti: A. Hagman.

Holhouslautakunta.
Puheenjohtaja: J. D. Selin. Jäsenet: A. Fonse-

lius ja J. Holmström.
Kansakoulujohtokunta.

Puheenjohtaja: E. E. Ingman, Kirkkopuist. 9.
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Jäsenet: Hanna Alcenius, Jenny Heikel, Hilda
Hellman, L. Ceder, Hj. Hjelt, A. Sandman.

Kansakouluntarkastaja: F. R. Westlin, Kirkko-
puisi 1.

Kansankirjasto ja lukusali.
Puheenjohtaja: F. R. Westlin, Kirkkopuisi 3.
Lukusali, Kauppapuist. 28, hoitaja Berta Holm-

herg, avoinna maksutta klo 9 a. p.—9 i. p. Palo-
saaren lukusalin hoitaja: merimies Alb. Eklund.

Kansankirjasto kunnallistalossa, kirjaston hoitaja:
Hilda Hellman; avoinna maanant. 6—B, keskiviik. ja
lauant. 5—7.

Kouluneuvostot.
Suomalaisen lyseon: kauppaneuvos C. J. Hartman,

lehtori Hj. Hjelt, lääninkamreeri K. Eskelin, tohtori
E. Pfaler, varatuomari 0. Revell, tehtailija A. Sand-
man ja lääninmaanmittaustoimen sihteeri K. F. Lind-
berg.

Suomalaisen tyttökoulun: tohtori A. Tn. Ehrström.
apteekkari K. F. Mandelin, hovioik. notario A. Grön-
blad, insinööri Bremer, sekä rouvat 0. Gummerus, E.
Levon ja E. Westlin. — Sama neuvosto on myöskin
suomal. valmistavaa koulua varten.

Ruotsalaisen lyseon: hovioik. viskaali C. Carp,
hovioikeudenasessorit J. A. Rehnström ja A. Tujulin,
tohtori K. Ekholm, konsuli C. Freese, kapteeni J. A.
Burman ja pormestari V. Cajanus.

Ruotsalaisen tyttökoulun: piiri-insinööri F. M. v.
Willebrand, tohtori L. Runeberg, prof. 0. Rancken,
kapt. K. Liljeqvist sekä rouvat E. Runeberg, A. Bruun
ja I. Kihlman. — Ruotsalaisen valmistavan koulun
neuvosto on sama kuin ruotsal. tyttökoulun.

Kirkkoneuvosto.
Puheenj.: Kirkkoherra J. A. Heikel, .Kirkonkas-

sööri A. W. Blomqvist, Kirkonisäntä A. Österblad.
Kutsuntatoimisto.

Sotakomissarius: K. J. Tujulin, Kirkkopuisi 32,
Sihteeri: 0. Lauren, Koulukatu 11.
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D. Kaupungin asema, ulko-
näkö y. m.

Kun Kaarlo IX v. 1602 teki mainion matkansa
Suomen länsirannikkoa pitkin Ruotsiin, Tammisaari
lähtökohtana, ympäri Pohjanlahden, katsoi hän paik-
koja useammalle kaupungille Pohjanmaalla, joista
Oulu perustettiin v. 1605 ja Mustasaaren kaupunki
v. 1606, jonka nimi sittemmin muutettiin Vaasaksi
vuonna 1611 kun kaupunki sai etuoikeuskirjansa.
Lähin aihe kaupungin perustamiseen oli niin hyvin
Kaarlon tarkka käsitys paikan hyvästä asemasta
kauppakaupunkia varten kuin myöskin välillisesti
Turun porvarien v. 1605 hallitukselle Tukholmassa
tekemät valitukset talonpoikaiskaupasta Pohjanmaalla
sekä siitä „maalaiskaupasta jota siellä harjoitetaan
ja jonka Ruotsin laki kieltää."

Kaksi ja puoli vuosisataa sen jälkeen eleskeli
Vaasa sillä paikalla, jonka sen perustaja oli sille kat-
sonut, Korsholman vallien suojassa, harjoitti kauppa-
liikettään ja muita elinkeinoja hyvinkin ahtaissa
oloissa, tuli häirityksi ja kärsi tuhoavia tappioita sota-
aikoina, kunnes vihdoin koitti elokuun 3 päivä v. 1852,
päivä jonka ilta näki koko tuon uhkean kaupungin
savuavana rauniokasana. Tuhoa tuottava tulipalo,
joka silloin sattui ja joka suuren joukon kaupunki-
laisia saattoi häviöön, oli aiheena kaupungin muutta-
miseen lähemmäksi Palosaaren satamaa, Klemetsöön
niemelle.

Ennenkuin kaikki muotoasiat, maan lunastaminen
kaupungille, asemakartan valmistaminen, uuden pai-
kan järjestäminen y. m. saatiin suoritetuksi ehti 10
vuotta kulua siksi kun muuttaminen uuteen kaupun-
kiin saattoi tapahtua. Elokuun ensimäinen päivä 1862
oli määrätty yleiseksi muuttopäiväksi. Jäähyväiset
Vanhasta Vaasasta otettiin kansallisjuhlallisuudessa
kunnallistalossa, jossa iltaa vietettiin klo kahteentoista,
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Toisessa kerroksessa olevassa Museosalissa löytyy
lii. mag. A. Boden vainajan kaupungille lahjoittama
lintukokoelma, sisältäen likipitäen melkein kaikki
Suomessa löytyvät lintulajit.

Luteerilainen kirkko on rakennettu uudenaikai-
seen göötiläiseen tapaan ja pidetään sitä kaikesta
yksinkertaisuudestaan huolimatta erittäin kauniina
temppelinä. Sitäpaitse ansaitsee kirkko erityisen käyn-
nin uuden, kuuluisan, vasfikään ylöspannun, taitei-
lija A. Edelfeltin maalaaman alttaritaulunsa takia.
Taulu on lahja neuvosmiehen leskeltä rouva Gustaava
Revelliltä, ja sen hinta on ollut 10,000 markkaa.
Kirkon urut on valmistanut urkujen rakentaja, soi-
tannollisen akademiian jäsen ja ritari P. L. Akerman
Tukholmasta 20,000markasta. Urut käsittävät 21 ääntä.

Hovioikeudentalo, palatsimainen rakennus, jonka
piirustuksen niinkuin myöskin kirkonkin on tehnyt
arkkitehti C. A. Setterberg, sijaitsee rantatörmällä
Hovioikeuden puistikon läntisessä päässä. Talo on
rakennettu 3 kerroksinen, joista maakerros sisältää
arkistot, vahtimestarien asuntoja y. m. Toisessa ker-
roksessa ovat läänin maanmittauskonttoori, lääninra-
hasto, kuvernöörin vastaanottohuone y. m., sekä kol-
mannessa kerroksessa Hovioikeuden ja Lääninhalli-
tuksen huoneistot.

Vaasan hovioikeudella on muotokuvakokoelma,
yksin laatuaan, jonka alun voi lukeaKustaa 111 ajoista.
Hovioikeuden talon vihkiäisiin v. 1786 oli nimit
täin kuningas antanut lähettää kullatuilla puitteilla
varustetun muotokuvansa, esittäen hallitsijaa täydessä
kruunauspuvussa. Taulu joka on 4x/ 2 kyynärää korkea
ja lähes 3 kyynärää leveä pidetään taiteellisen ar-
vonsa tähden hyvin kalliina. Vuonna 1818 lahjoitti
keisari Aleksanteri I hovioikeudelle muotokuvansa,
joka esittää keisarin puettuna kenraalin uniformuun,
luonnollisessa koossa. Sitte vielä löytyy kokoelmassa
kaikkien hovioikeuden entisten presidenttien muoto-
kuvat. Presidentti Georg Wilhelm Lodesta löytyy
kipsinen medaljonki kuva.
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Muista yleisistä rakennuksesta mainittakoon kau-
nis byzanttilaiseen tapaan Aleksanterin torilla raken-
nettu kreikkalais-katoolinen kirkko, ruotsalainen lyseo-
rakennus luteerilaista kirkkoa vastapäätä, komea
kansakoulurakennus Raastuvankadulla 31, arkkiteh-
tien W. Backmanssonin ja F. Thesleffin piirrustuk-
sien mukaan, ruotsalainen tyttökoulu Kirkkopuisti-
kolla 12, suomalainen lyseo Koulukadulla 20, palo-
kunnan talo Kirkkopuistikolla 34. Vaasan pataljoo-
nan kasarmit täyttävät 10 ja 11 kaupungin osan.
Lääninvankila on ikävä kyllä saanut paikakseen
erään kaupungin kauniimmista osista, Kaupungin-
selän rannalla, Korsholmanpuistikon läntisessä päässä.
Puistossa ruotsalaisen laiturin yläpuolella löytyy kau-
pungin rakentama ruuantarjoilu-paviljonki työkansaa
varten, jota ansainnee käydä katsomassa, koska lai-
tosta pidetään mallikelpoisena,

Kaupunki on kuten jo mainittiin kolmelta taholta
veden ympäröimä. Koillisessa on Onkilahti joka Pit-
känlahden kanssa ympäröi sen niemekkeen johon
kaupungin hautuumaa „Almanniemi" on asetettu.
Almanniemen nimen sai hautuumaa ensimmäisen
jälkeen joka sen poveen kätkettiin. Kaakossa ja län-
nessä huuhtoo kaupungin rantoja Kaupunginselkä,
jonka höyrylaivaiaiturin eteläpäästä lähtevä Vaski-
luodon satamaradan kaaren muotoinen rautatiepenger
jakaa Eteläiseen ja Pohjoiseen Kaupunginselkään.
Aivan rautatiepenkereen pohjoispuolella on kaupun-
gin helmi, kaunis Hietasaari, kesäisin ihana paikka
kansanjuhlille, ulkokonserteille y. m. Onkilahden
Kaupunginselästä erottaa hiekkapenger, jonka kum-
massakin päässä rautasilloilla varustetut aukot välit-
tävät liikettä pienemmille aluksille näiden molempien
vesien välillä. Tämän sillan — Palosaaren sillan ■— vie-
ressä on niinkutsuttu Widgrenin kari, jonka sen
omistaja Vaasan Kauppayhdistys on luovuttanut Vaa-
san Purjehdusyhdistyksen käytettäväksi sinne raken-
nettavaa venhetelakkaa, katoksia ja kokouspaviljonkia
varten. Vettä Kaupunginselän pohjoispuolella nimi-
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tetään Varisseläksi (Kräkfjärden), jonka itään pistäyvä
lahti, Gerbyynlahti, rajoittaa Palosaarenmantereen poh-
joisessa. Tämän lahden pohjoisrannalla ja siitä eteen-
päin pohjoisessa Strömsöön salmeen asti saarilla, joita
lukemattomat luonnonihanat salmet ja pikku lahdel-
mat toisistaan erottavat, Varisiahden pohjois- ja
Strömsöön lahden länsipuolella, on kaupunkilaisilla
monia kymmeniä kesähuviloita. Vaskiluodossa löytyy
niitä myös parikymmentä, sekä myöskin kaupungin
eteläpuolella Schäferilahden rannoilla ja Kupari-
saarella.

Meriliikkeen mukavuutta suuresti edistää se seikka
että kaupungin hallussa nykyään on kolme satamaa,
nimittäin: Palosaaren, Kaupungin ja Vaskiluodon sa-
tamat. Palosaaren satama on vanhin, perustettu jo
v. 1789. Täältä pommittivat ja tänne maalle nousi-
vat Englantilaiset v. 1854 sodan aikana, mutta tuli-
vat takaisin ajetuksi. Vielä muutama vuosi sitten
oli siellä aitta, jonka molempain vastaisten seinäin
läpi oli kanoonan kuula tunkeutunut. Palosaaren
satamana on Palosaarenmantereen ja Mansikkasaaren
välinen salmi noin 85 meeteriä pitkä, 20 meeteriä
leveä ja keskellä 5—6 meeteriä syvä. Laituria ja
makasiineja löytyy salmen molemmilla rannoilla.
Purjelaivani entisinä hyvinä aikoina oli laivaveistä-
möjä sekä mantereen että „saarenkin puolella", joksi
Mansikkasaarta jokapäiväisessä puheessa kutsutaan.
Puinen pakkahuone on vielä jälellä, mutta sitä ei
enää käytetä varsinaiseen tarkoitukseensa sittenkun
pakkahuone kaupungin satamassa v. 1878 tuli käy-
täntöön. Kaupungin sataman alue käsittää koko
Kaupunginselän. Laivalaiturit ulottuvat Laivakadun
läntisestä päästä Hietasaarenkadun läntiseen päähän,
ja on vedensyvyys siinä noin 9—14 jalkaa. Höyry-
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myllyn edessä olevalle laiturille on rakennettu suu-
renmoinen jyväinnostolaitos eli elevatori — ainoa Suo-
messa. Kauempana etelässä, Vaasapuistikon päässä
on kivistä rakennettu laituri, jonka kauppaneuvos C.
G. Wolff rakennutti katovuotena 1867, antaakseen työ-
ansiota nälkäänäkeville. Kauppaneuvoksen leski on
sittemmin lahjottanut mainitun laiturin kaupungille
ja käytetään sitä nyt halkolaiturina. Aivan laiturin
eteläpuolella on kala- ja venhesatamat.

Vaskiluodon satama valmistui v. 1892, ja on se
1 kilomeeteriä pitkän. Kaupunginselän poikki kulke-
van penkereen kautta yhteydessä valtion rautateiden
kanssa. Kaikki penkereesen tarvittava sora on vedä-
tetty Vanhan Vaasan kaupunkialueelta. Satamassa
on kaksi lounaiseenpäin menevää möljää, joista poh-
joinen on 600 ja eteläinen 450 jalkaa pitkä. Veden-
syvyys on 24 jalkaa.

Pohjanlahdesta johtaa kaupungin satamaanieelle
neljä kruununväylää, jotka kaikki yhtyvät Suurhevon
(Storhästen) kallion luona, joka pohjoisessa rajoittaa
Ristisataman selän (Korshamnsfjärden). Eteläisintä —

Bergöön väylää — käyttävät ainoastaan pienemmät lai-
vat, sillä se on paikottain ainoastaan 10 jalkaasyvä.
Bergööstä kaupunkiin on noin 30 kilomeeteriä. Muu-
tamia kymmeniä kilomeeteriä Bergööstä pohjoseen-
päin on Pihlajaluodon saariryhmä (Rönnskär), jonka,
läpi johtaa sangen syvä mutta mutkikas kulkuväylä,
sekä vielä noin 30 kilomeeteriä pohjoiseenpäin käy
Pohjoiskarien väylä (Norrskär), Norrskärin majakan
pohjoispuolelta. Pihlajaluodosta on kaupunkiin 50 ja
Pohjoiskarista noin 80 kilomeeteriä. Pohjoisin kulku-
väylä pitkin rannikkoa on matala ja vaarallinen,
jonkatähden sitä käyttävät ainoastaan pienemmät
laivat.
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E. Kauppa ja meriliike.
Kaarlo IX perusti Vanhan Vaasan kauppapaikaksi,

Etelä-Pohjanmaan avara, hyvinviljelty tasanko kauppa-
alueena. Kauppaan ja meriliikkeesen onkin Vaasa
kaikkina aikoina perustanut pääasiallisen olentansa,
jos kohta „merkantiili järjestelmä" puolitoista vuosi-
sataa panikin ehkäiseviä esteitä näille elinkeinoille.
Teollisuus — niinhyvin isompi kuin pienempikin —

on kuitenkin ja yhä enemmän samassa suhteessa
kuin kaupungin kehityskin, antanut suurelle joukolle
kaupungin asukkaista heidän toimeentulonsa. Kau-
pungin muuttamisen jälkeen sen nykyiseen paikkaan,
on kaupungin kauppa suuresti kohonnut ja välittää
Vaasa nyt useampien n. k. „suurien tavaroiden" sekä
maahan tuontia että ulosvientiä koko Pohjanmaalle
ja Keski-Suomelle.

Pääasiallisia vientitavaroita on viime vuosina ollut:
voi, kaurat, terva, puuaineet, suolattu kala, piki, lin-
nut, puuvillalanka, elävät eläimet (hevosia, sarvikarja,
sikoja ja lampaita) y. m.

Tärkeimmät tuontitavarat taasen: kahvia, sokeria,
jauhoja (nisu-, ohra- ja ruisjauhoja), rukiita, puuvil-
loja, koneita, riisiä (kuorimatonta), ryynejä, hartsia,
vuotia (valmistamattomia), rautaa ja terästä, petro-
leumia, suoloja, kivihiiliä, talia, tupakkaa, viinejä,
kankaita y. m.

Viime vuonna, 1893, tuotiin m. m. seuraavia ta-
varoita allamainitut määrät arvoltaan:

Kiloa. S:markkaa.
Hartsia ....

Jauhoja, nisu . .
166,977

4,019,039
100,186

1,004,760
ruis- . .

Kahvia
Koneita eri lajeja .
Kivihiiliä ja koksia
Petroleumia . . .

Puuvilloja . . .

5,812,437
806,357
210,886

6,221,999
473,287
518,038

871,866
2.096,528

333,460
124,440
121,887
608,703
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Vientitavarat olivat pääasiallisesti seuraavat:

Kiloa, S:markkaa.
Riisiä (kuorimat.) .... 1,427,636 299,804
Rukiita 5,457,405 927,759
Ryynejä, eri lajeja . . . 559,425 142,534
Sokeria 1,261,777 1,488,897
Sähkökapineita 7,314 146,280
Talia 242,517 145,510
Tupakkaa 242,254 221,556
Viinejä 60,526 145,044
Villakankaita 11,774 117,740
Vuotia, valmistamattomia . 86,111 129,167

Koko tuonnin arvo nousi 11 miljoonaan 362,602
markkaan.

Kiloa. S:markkaa.
Heiniä 285,940 20,325
Kauroja 9,036,849 1,355,527
Lihaa 98,487 45,400
Lintuja 40,140 50,175
Nahkoja eri lajeja . . . . 32,333 71,322
Pikiä hl. 3,472 86,800
Puolukoita 130,167 11,715
Puutavaroita ... k. m. 7,540 226,200
Rukiita 475,900 80,903
Sarvikarjaa ....kpl. 444 26,640
Sikoja „ 1,375 34,375
Suolakalaa 56,713 113,189
Tervaa hl. 35,311 494,354
Voita 736,033 1,472,066

Koko viennin arvo oli 4,207,439 mk. Vaasan
tullikamarin tulot tekivät viime vuonna Smk 1,909,068:
85 p:iä.
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F. Tehtaita ja ammattilaitoksia.
Vaasan kaupungin etuoikeuskirjassa vuodelta

1611 määrätään kuinka monta kunkin ammatin har-
joittelijaa saisi kaupunkiin asettua, mutta kun ei ke-
tään ammattilaisia eli „virkamiehiä", joksi niitä sil-
loin nimitettiin, tahtonut kaupunkiin asettua, valitti-
vat kaupunkilaiset siitä valtiopäivillä Helsingissä
vuonna 1616, ja neuvoi Kustaa II Adolf „kaupungin
pormestarin ja neuvosmiehet ajoissa hankkimaan tar-
vittavia virkamiehiä", sekä antoi pormestarin ja neu-
vosmiesten tietää „että he vastedes tulevat siitä
vastaamaan ja tiliä tekemään jos kaupunki heidän
laimiinlyömisensä tähden menee alaspäin eikä hyvää
järjestystä yllä pidetä."

Tämän jälkeen näkyy „virkamiehiä" paikkakun-
nalle asettuneen, sillä vuonna 1648 mainitaan kau-
pungissa löytyneen 4 kultaseppää, 5 räätäliä, 3 suu-
taria, 1 hienotakeiden ja 1 suurtakeiden seppä, 2
puuseppää, 1 pellavakankuri, 1 nylkijä, 1 hatuntekijä,
1 lasiseppä, 2 majatalon isäntää, 1 uurreseppä, 1
tynnyrin tekijä, 1 kannunvalaja, 1 laivanrakentaja, 3
humalistonistuttajaa, 2 lihankaupustelijaa ja teuras-
tajaa, 4 paloviinan laittajaa, 1 leipuri, 2 kalastajaa
ja 6 „kapakoitsijaa ja majatalon isäntää talonpoikia
varten." Vuonna 1785 löytyi knupungissa 91 ammatin
taituria, 30 kisälliä ja 38 oppipoikaa. Taiturien luku
väheni että se v. 1841 oli ainoastaan 71.

Vuonna 1690 perustivat sepät, kuparukset-, lasi-
ja satulasepät ensimmäisen ammattiyhdistyksen Vaa-
sassa.

Minkään arvoisia tehdaslaitoksia ei Vanhassa
Vaasassa löytynyt. Mainittakoon kuitenkin pikiteh-
das, Karjatalon jauhomylly, tupakkatehdas ja Alkula
höyrymylly.

Vasta uudessa Vaasassa ilmestyi erilaisia teolli-
suuslaitoksia, ensiksi Puuvillatehdas Palosaarella,
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jonka kaupp. A. A. Levon perusti vuonna 1856. Seu-
raavana vuonna perustettiin osakeyhtiö liikkeen jatka-
miseksi.

Viime vuonna olivat käynnissä täällä seuraavat
isommat tehdasliikkeet ja oli niiden valmistusten yli-
päinen arvo markoissa: Puuvillatehdas 3,109,795,.
Vaasan höyrymylly 1,651,000, Pohjolan polttimo
383,500, Vaasan saippua- ja suopatehdas 288,000
Vaskiluodon höyrysaha 225,000, Vaasan uusi tupakka-
tehdas 158,000, Pohjolan viinantislaustehdas 124,975,
Vaasan kynttilätehdas 108,000, Englantilainen sian-
teurastus laitos 90,000, Vaasan villatavaroiden tehdas
72,000 ja Vaasan kertaus- ja verkkotehdas 29,076.

Seuraavat pienemmät teollisuus- ja ammattilai-
tokset ovat täällä olleet käynnissä viime vuoden ku-
luessa.
Laitoksen laatu.

6 sepänpajaa
7 kuparisepän pajaa ....

4 kulta-ja hopeatavaratehdasta
2 vaskenvalajaa
3 levysepän pajaa ....

5 kellosepän pajaa ....

1 soitintehdas
1 kivenhakkaaja
1 kaakeliuunintekimö . . .

1 värjäys- ja valaistus laitos .
1 nahkurinverstaa ....

3 satulasepänverstaata . . .
3 kirjansitomoa
6 puusepän verstaata . . .
1 tynnyritehdas
1 ajokalutehdas
1 rakennusten urakoitsija . .

Työmiesten
lukumäärä.

. 16
8

, . 10

8
. 13

1
2
4
2
7

. 15

. 30
2
2

Töiden
ylip. arvo.

13,196.
9,845.

33,902.
1,747.

10,120.
14,875.

600.
1,000.

18,620.
13,246.

9,350.
18,175.
25,942.

1.4.75.
1,878.

34,800.
1 muurari . 15 39,800.
7 maalaria . 55 56,545.
3 tapetseeraajaa
2 nuoliojaa

9
5

25,500.
4,200.
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Huomattavaa että työmiesten lukumäärään on myöskin
laskettu taiturit ja konttoorihenkilöt.

Vaasan porvarien pääasiallinen elinkeino on, van-
hoista ajoista asti, ollut kauppa ja sen yhteydessä
myöskin meriliike. Kauppalaivasto oli kuitenkin
alussa hyvin mitätön. Vuonna 1714 oli kaupungilla
ainoastaan 10 laivaa, jotka kaikki menivät hukkaan
sodan aikana, ja vasta vuonna 1785 oli suurempien
japienempien laivojen yht. lukumäärä kohonnut yhtä
suureksi. Niillä kuudella laivalla, jotka kulkivat
etäisemmissä satamissa, oli yhteensä 1,324 lestiä.
Ulosvientitavaroina tältä ajalta mainitaan, H. Em.
Aspelinin Vaasan historian mukaan, terva, piki, kim-
rööki, lankut, hirret ja kankirauta, sekä Tukholmaan
erittäin ruokatavaroita. Vasta vuonna 1838 oli lai-
vojen lukumäärä tullut kahta suuremmaksi, 20 laivaa,
yhteensä 2,170 lestillä. Edellisenä vuonna oli kuiten-
kin 3 laivaa myyty ja 3 joutunut haaksirikkoon.
Keväällä vuonna 1849 löytyi Vaasassa 24 laivaa, 3,111

Laitoksen laatu. Työmiesten
lukumäärä.

Töiden
ylip. arvo.

1 tuulimylly
13 leipomoa
1 sokerileipomo
3 makkaratehdasta ....
1 oluenpanimo (Hellströmin) .

2 väkiviinatehdasta ....

2 kivennäisvesitehdasta . .

2 tupakkatehdasta ....

9 räätälinverstaata ....

1 vaippatehdas
2 hattu- ja lakkitehdasta . .
19 su utarinverstaata ....
2 parturia
4 kirjapainoa
2 valokuvaamoa

. 45
9
9
6
4
7

. 25

. 52

. 11

. 10

. 40
6

. 44
9

325.
205,886.

4,000.
29,900.
14,000.

146,488.
21,396.

158,000.
109,995.
23,500.
15,500.
44,975.

8,614.
107,600.

19,485.
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lestillä. Laivosta oli 9 kaupp. Carl Gustaf VVolfnn
omia, joka laivaliikkeensäkautta pian saattoi kaupun-
gin kauppalaivaston ensimmäiseksi läänissä. Vuonna
1868 oli Vaasan läänin kaupungeilla seuraava luku-
määrä laivoja ja lestejä. Vaasa 35—8,203; Pietar-
saari 19—4,861; Kristiinankaupunki 16—3,666; Kok-
kola 16—2,359; Uusikaarlepyy 9—1,360 ja Kaskinen
1—363 lestiä. Pohjanmaan kaupungeista oli Raahella,
samana vuonna, eninmäärä laivoja nimittäin 54—

12,763 lestillä, kun sitävastoin Oululla oli ainoastaan
37 laivaa 8,748 lestillä.

Meriliike purjelaivoilla meni kuitenkin vähitellen
alaspäin, samassa määrin kuin rahdit ulkomailla huo-
nonivat ja kilpailu höyrylaivojen kanssa tuli anka-
rammaksi. Vanhassa Vaasassa ei löytynyt kuin kolme
pientä höyrypurtta: „ Svalan" joka vielä uudessa kau-
pungissakin on käytännössä, „Dockan" ja „Energie"
ja käytettiin näitä proomujen hinaamisessa kaupun-
gin uuden ja vanhan sataman välillä.

Vuodesta 1837 välitti säännöllistä höyrylaiva-yh-
teyttä Uumajan ja Vaasan välillä höyrylaiva „Norr-
land" kuljettaen matkustajia ja lastina pääasiallisesti
maamiehentavaroita. Myöskin höyrylaiva „Örnsköld"
kävi välistä Vaasassa. Höyrylaivat laskivat maalle
Palosaaren salmessa vuoteen 1866, jolloin höyrylaiva
„Berzelius" ensimmäisena laski maalle höyrylaiva-
laiturilla kaupungin satamassa.

Vuonna 1873 perustettiin Vaasan-Pohjanmeren
höyrylaivaosakeyhtiö, joka nyt omistaa höyrylaivat
Patria, Clio, Iris ja Hehe, sekä samana vuonna Sunds-
vallin-Vaasan höyrylaivaosakeyhtiö, joka hankki höy-
rylaiva „J. L. Runebergin". Tämän jälkeen höyry-

laivaliike paikkakunnalla suuresti kohosi.
Kaupungin maistraatin pidetyn laivaregisterikir-

jan mukaan kuului Vaasan kauppalaivastoon viime
vuonna seuraavat laivat:

Höyryl.: Clio 557 tonnia 90 hevosvoimaa, Patria
541 t., 90 hv. — Hebe 364 t., 80 hv. — Iris 261 t.,
55 hv. — Vega 397 i, 100 hv. — Frej 242 t., 113
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hv. — Tor 191 t., 113 hv. — Finland 208 t., 60 hv.
Gustaf Wasa 205 t., 80 hv. — Linne 176 t, 35 hv.
— Tärnan 67 t, 30 hv. — Höyryveneet: Hurtig 21
hv. — Vägen 9 1/» hv. — Grönvik 9 hv. — Silmä 8 x/2
hv. — Villan 8 hv. — Ensi 572 hv. — Svalan 4 hv!
— Please 2 1f2 hv. — Impi 2 hv. — Pyre 2 hv. —

Sylvia 2 hv.
Purjelaivat: fregattilaiva Cashier 1,367 tonnia,

parkkilaivat: Pallas 1,251 t., Ceres 1,034 i, Melusine
929 t, Verdandi 771 i, Jupiter 617 t, Neptun 1,047
t., Australia 912 t, Emilia 644 t, Vesta 555 t, Amelie
496 t. Kuunarit: Joutsen 108 t. ja Hylki 92 t, kal-
jaasit: Kukko 50 t,, Thure 38 t., Älauda 29 t., Ellida
21 t. ja John 26 tonnia.

Kaupungin kauppaa välittävät paitsi rannikkoa
kulkevat laivat viime vuoden kuluessa kaikkiaan 396
90,805 tonnin laivaa. Näistä oli 70 purje-ja 326 höyry-
laivaa. Useimmat olivat suomalaisia höyrylaivoja, ni-
mittäin 232, ruotsalaisia höyrylaivoja oli 62 ja saksa-
laisia höyrylaivoja 16. Useimmat purjelaivoista olivat
tanskalaisia 35 ja suomalaisia 20. Enin osa tuli suoma-
laisista satamista, nimittäin 157, Saksanmaalta 67,
Ruotsista ja Norjasta 61, Venäjältä 52, Englannista,
27, Tanskasta 19 j. n. e. Enin osa meni suomalai-
siin satamiin nimittäin 189, Ruotsiin ja Norjaan 75,
Venäjälle 50, Saksaan 33, Tanskaan 19, Englantiin
14 j. n. e.

Kunnallistaksoitus „elinkeinosta ja liikkeestä"
nousi vuonna 1876, jolloin ensikerta nykyistä taksoi-
tustapaa käytettiin, 1,149,300 markkaan, mutta aleni
kaksi vuotta myöhemmin 848,000 ja vieläkin vuonna
1879 aina 792,800 markkaan. Seuraavana vuonna
kohosi sanottu taksoitussumma äkillisesti taasen
1,224,220 markkaan, pysyi senjälkeen yli miljoonan
läheni välistä kahtakin, kunnes summa v. 1889 teki
2,742,000 markkaa. Viime vuonna nousi taksoitus-
summa „elinkeinosta ja liikkeestä 2,595,200 markkaan.
Yhteydessä yllämainittujen, kaupungin liike elämää
koskevien tietojen kanssa, mainittakoon kunnallistak-
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soitus kokonaisuudessaan: talosta ja tontista, elinkei-
nosta ja liikkeestä, sekä palkasta taikka muusta
tulosta.

G-. Koulu-ja kirkolliset olosuhteet.
Viime vuonna käynnissä olleet oppilaitokset ja

oppilasten lukumäärä kevätlukukauden lopussa:
Suomalainen reaali lyseo 115
Suomalainen tyttökoulu (yksityinen; alullaan) . 22
Ruotsalainen klassillinen lyseo 193
Ruotsalainen tyttökoulu 150
Ruotsalainen jatkoopisto tyttöjä varten (yksit.) 23
Teollisuuskoulu (ruotsalainen) 37
Merikoulu 12
Käsityöläiskoulu 12

Kansakoulut:
Poikia. Tyttöjä.

Yhdistetty suomal. kansakoulu . . . 130 115
Ylempi kansakoulu poikia varten (ruot.) 97 133
Alempi, poikia ja tyttöjä varten N:o 1 56 63

N:o 2 54 41
N:o 3 44 56

Yhdistetty kansakoulu alaikäisiätehtaan
työläisiä varten (suomal.) .... 8 6

Samanlainen ruotsalaisia varten ... 17 16
Ruotsalainen kansakoulu Palosaarella .80 78

1876
1880
1885

Määrätty taksoitus.
. . 2,667,850
. . 2,881,300
. . 3,927,500

Veroäyrien lukumäärä.
6,572
7,100
9,205

1890 . . 5,712,380 13,317
1893 . . 6,178,980 14,360
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Evankeelis-Luteerilaiseen seurakuntaan kuului
viime vuonna, kirkonkirjani mukaan, kaikkiaan 11,222
henkilöä, joista 5,008 miestä ja 6,114 naista.

Kirkkoherra: J. A. Heikel; Komministeri: K.
Olander.

Kreikkalais-katoolilaisen seurakunnan esimies: pas-
tori Solntseff.

Vapaakirkollinen seurakunta: Esimies suutari
Wilh. Backman. Jäsenten lukumäärä noin 50. Huo-
neisto: Lähetystalo.

Metodistien seurakunta: Esimies Selim Stendahl.
Saarnaaja pastori A. Grönblad. Jäsenten lukumäärä
noin 150. Huoneisto: oma talo Rauhankadulla N:o 12.

Baptistien seurakunta: Esimies saarnaaja J. Lilje-
strand. Toinen saarnaaja J. S. Österman. Jäsenten
lukumäärä noin 50. Huoneisto: Ajomiehenkatu 16.

Laestadiaanien seurakunta: Esimies vaivaistalon
johtaja J. Sauso. Huoneisto Pitkänlahdenkadulla N:o 10.

Hedbergiaaneja: Pienempi joukko, kokoontuu suu-
tari Löfqvistin talossa Raastuvankadulla N:o 10.

H. Hyväntekeväisyys ja muita
yhdistyksiä.

Ftjlgia on kauppiassäätyyn kuuluvien naisten yh-
distys, joka antaa sairasapua sitä tarvitseville, samaan
säätyyn kuuluville naisille.

Puheenj.: Hanna Schauman.
Kansallisseura. Vaasan kansallisseuran tarkoituk-

sena on suomalaisen kansallishengen herättäminen ja
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kehittäminen, samanmielisten kansalaisten yhdistämi-
nen yhteisiin harrastuksiin sekä sivistyttävän ja hu-
vittavan seuraelämän vietto luennoilla, näytelmillä,,
runollisten kappalten lausunnolla, keskusteluilla, lau-
lulla, soitolla ja tanssilla. Yleisenä keskustelukielenä
on suomi. Lauluissa ja lausunnoissa on kieli vapaa.

Puheenj.: E. Cederström.
Lainopillisen yhdistyksen tarkoituksena on antaa,

juristeille ja muille oikeustieteen harrastajille tilai-
suutta yleisesti keskustella lainopillisista asioista.

Puheenj. E. Tegengren; Sihteeri K. Akesson.
Laivapäällikköjen yhdistys Vaasassa. Yhdistyksen

tarkoitus on yleensä meriliikkeen edistäminen.
Puheenj.: J. A. Burman; sihteeri: Frans Lindberg.
Maanviljelysseura: Vaasan läänin Maanviljelys-

seuran tarkoituksena on edistää maanviljelyksen ja
käsiteollisuuden kehitystä läänissä.

Puheenj. E. Björkenheim; Sihteeri A. Malm.
Naisyhdistys hyväntekeväisyyttä varten Vaasassa.

Yhdistyksen pääasiallinen tarkoitus on valmistaa työn-
ansiota kaupungissa asuville naisille, hoivaansa ottaa
ja kristillisesti kasvattaa huonosti kasvatettuja köyhiä
orpolapsia y. m.

Puheenj.: Fanny Cajanus; Sihteeri: Ida Kihlman.
Raittiusscurat tarkoittavat edistää raittiutta kalkin

puolin. Seuroja on kaksi: Vaasan ehdoton raittius-
seura ja Vaasan raittiusyhdistys 11. Edellisen puheenj.
E. Björkenheim, jälkimäisen H. Pohjonen.

Ruotsalaisen sivistyksen edistäjät (Svenska Odlin-
gens befrämjare): Seuran jäsenten tulee olla Vaasan
läänistä, ja toimii seura ruotsalaisen sivistyksen edistä-
miseksi etenkin Pohjanmaalla.

Puheenj.: Hj. Hjelt; Sihteeri: B. Hemmer.
Tehdas ja käsityöläisyhdistys käsittelee valtuu-

tettujensa kautta kaikkien yhdistykseen kuuluvien
ammattien yleiset asiat, hoitaa niiden rahastoja, antaa,
taituri- ja kisällitodistuksia y. m.

Puheenj. Chr. Bruun; Sihteeri; A. Boxström.
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Työkoti köyhiä lapsia varten. Kodin tarkoitus on
•antaa köyhille lapsille hoitoa, työtä ja yksinkertaista
ravintoa, to tuuttaa heitä pois kerjuusta ja sen yhtey-
destä olevista vaaroista.

Johtajatar: M. Lagus.
Työväenyhdistys. Vaasan Työväenyhdistyksen

tarkoituksena on olla yhdyssiteenä Vaasan ammatti-
laisten kesken, edistääksensä heidän parastaan sekä
henkisessä että aineellisessa suhteessa.

Puheenjohtaja: 0. Ansas, Sihteerit: suomal. Hj.
Laurin; ruotsal. G. Nordström.

Vankilayhdistys: Yhdistyksen tarkoitus on koettaa
varjella ja estää vapautettuja rangaistusvankia uudes-
taan rikoksellisuuteen lankeemasta, sekä myöskin
yleensä edistää vankien siveellistä parannusta vanki-
aikana.

Puheenj.: H. L. Studd; Sihteeri: M. A. Levander.
Vapaaehtoisen palokunnan tarkoituksena on tuli-

palon sattuessa kaupungissa, Palosaaren ja Vaskiluo-
don satamissa sekä Klemetsöön kylässä myötävai-
kuttaa tulen sammuttamiseksi sekä hengen ja tava-
ran pelastamiseksi.

Vaasan Jcauppaseuran tarkoituksena on paikka-
kunnan kauppaliikkeen kaikenpuolinen edistäminen.

Puheenj.: C. J. Hartman; Sihteeri: C. Estlander.
Vaasan kaupungin sairas- ja hautajaisapukassa.

Kassan tarkoitus on antaa apua sairaus ja hautajais-
tilaisuuksissa.

Puheenj.: K. V. Frisk.
Vaasan läänin eläinsuojeluyhdistyksen tarkoituk-

sena, on kaikenlaisen eläinrääkkäyksen vastustaminen
ja erittäinkin säälivän ja leppeän kotieläinten kohte-
lun aikaansaaminen.

Puheenj. K. J. Tujulin; Sihteeri K. Sääf.
Vaasan läänin hevoisystäväin seuran tarkoituksena

on koettaa edistää ja herättää yleisempää harrastusta
.hevosrodun parantamiseksi maassamme ja erittäinkin
Vaasan läänissä.

Puheenj.: E. Tandefelt.
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Vaasan läänin metsästysyhdistyksen tarkoituksena
on metsästyslakia tarkasti noudattaen ja silmällä pi-
täen edistää hyödyllisen metsänriistan enentymistä,
sekä yhteistyöllä ja kehoituksilla vähentää niitä va-
hinkoja, joita petoeläimet matkaansaattavat.

Puheenj.: C. Carp.
Vaasan läänin elinkorko- ja pääoma-vakuutuslai-

toksen tarkoitus on osaksi korkojen, osaksi perintö-
voittojen kautta kasvattaa sille uskottuja pienempiä-
kin pääomia eri ehdoilla.

Asiamies: 0. Alcenius.
Vaasan läänin naisstipendiyhdistys. Yhdistyksen

tarkoitus on stipendiein kautta avustaa Vaasan lää-
nissä asuvia naisia heidän hankkiessaan itsensäelättä-
miseen tarvittavia tietoja ja taitavuutta.

Puheenj.: F. R. Westlin; Sihteeri: Alma Sjödahl.
Vaasan läänin säästäväisyysyhdistys. Yhdistyksen

tarkoituksena on edistää säästäväisyyttä varsinkin
niiden keskuudessa jotka ovat pakotetut itse ansaitse-
maan leipänsä.

Puheenj.: A. Lassel.
Vaasan piplia ja evankeelinen seura. Seuran tar-

koituksena on tarpeen mukaan toimittaa uusia suo-
malaisia ja ruotsalaisia painoksia Pyhästä raamatusta
tahi sen osista, ynnä mitä halvimpaan hintaan myy-
misellä sekä sidottuin kappalten ilmaiseksi jakelemi-
sella edistää ilmoitetun Pyhän Sanan yhä yleisempää
leviämistä.

Puheenj.: J. A. Heikel.
Vaasan purjehdusyhdistys. Yhdistyksen tarkoi-

tuksena on edistää purjehdustaitoa, veneenrakenta-
mista varten hankkia tarvittavia piirustuksia ja mal-
leja y. m.

Kommodoori: Karl Liljequist; Sihteeri: J. Hagert.
Vaasan sanomalehti- ja seuraklupin tarkoitus on

antaa jäsenilleen tilaisuutta sivistävään lukemiseen
ja hauskaan seuraelämään.

Puheenj.: Th. Ehrström.



34

Vaasan teknillinen Jclupi, on haaraosasto Suomen
teknillisestä yhdistyksestä. Sen tarkoitus on yhdistää
teknillisen seuran jäsenet Vaasassa ja ympäristöiltä.

Puheenj.: H. Bremer; Sihteeri: V. Reinius.

Rahastoja yleis hyödyllisiä tarkoituksia var-
ten, eläke ja apukassoja:

I Soitannollisia oloja,
Vaasa on viime vuosikymmenellä erittäin riva-

kasti edistynyt soitannollisella alalla. Kunnia tästä
tulee „Vaasan soitannollisen yhdistyksen" tunnetulle
johtajalle esikunnankapteeni Akseli Steniukselle.

Markkaa.
Vaasan Kauppayhdistyksen eläke- ja apu-

kassa
Vaasan Käsityöläisyhdistyksen eläke-ja apu-

kassa
Vaasan elinkorko ja pääomalaitos . . .
Merimieshuonerahasto, aijottu avuksi köy-

hille merimiehille ja heidän perheilleen .
Kaupunginsairaalan rahasto
Köyhäinrahasto
Koulurahasto
Pikkulastenkoulurahasto
Galamniuksen stipendirahasto
Conradin piirustusrahasto ......

Aleksander II stipendirahasto, suomalaisia
seminaarioppilaita varten

Samoin teollisuuskoulun oppilaita varten .
Uno ja Frithiof Wolfnn rahasto kaupungin

sairaalaa varten
G. Revellin rahasto köyhiä varten . . .
Rosenbergin köyhäinrahasto

366,011.

45,365.
478,670.

33,268.
116,488.

19,519.
17,424.
2,009.
3,238.
1,816.

6,066.
4,648.

8,225.
15,000.
8,770.
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Mainittu yhdistys on ollut olemassa jo 15 vuotta.
vaikka sen säännöt vahvistettiin vasta toukokuulla v.
1889. Yhdistyksen jäsenluku on vuosi vuodelta kas-
vanut, ja ne tehtävätkin, jotka se on ottanut suorit-
taakseen, osottavat samoin että eteenpäin on pyritty.
Niinpä on m. m. esitetty mainiot teokset: Haydn'in
„Vuodenajat"ja „Luominen", Menclelssohnin „Athalia",
Cherubinin „Reqviem", Schumannin „Paratiisi ja
Peri" y. m. joista Vaasan lauluja soittojuhlassa 1894
tulevat esitettäviksi Athalia, Luominen, Reqviem sekä
Paratiisi ja Peri. Näitä suuria sävellyksiä on esitetty
ei ainoastaan kotikaupungissa, vaan myöskin Helsin-
gissä keväinnä vuosina 1892 ja 1893 sekä Turussa
keväänä 1893.

Oma orkesteri on kaupungilla ollut vuodesta 1885
alkaen, ja sen kannattamiseksi suorittaa kaupunki
nykyään 8,000 mk vuosittain. Sen ohessa nauttii
orkesteri, joka tätä nykyä on soit. yhdistyksen hoi-
vassa, vuodesta 1892 alkaen 5,000 mk vuotuista
valtioapua, toistaiseksi kolmeksi vuodeksi. Loput
orkesterikustannuksista suoritetaan paitsi varsinai-
silla tuloilla kaupunkilaisten kesken kerätyillä va-
roilla, huvien y. m. kautta. Orkesterin jäsenluku on
vaihdellut 15 ja 22 välillä. Sen johtajina ovat olleet
kapellimestari 67. Kock, ensi neljänä vuotena, ja sen
jälkeen musiikkitirehtööri A. E. Westerlind, Huvi-
kauden aikana esiintyy orkesteri vähintäin kerran
viikossa helppotajuisissa konserteissa, vaan myöskin
muulloinkin. Suuri osa Soitannollisen yhdistyksen
konserteista on annettu hyväntekeväisyystarkoituksia
varten, niinpä esim. vv. 1892—93 yhdistyksen nälkää
kärsivien hyväksi keräämät varat nousivat lähemmäs
4,000 mk. Yhdistys on myös luovuttanut tulojaan
muitakin yleishyödyllisiä tarkoituksia varten. — Kie-
lellisesti on yhdistys koettanut esiintyä puolueetto-
mana, joka varmaankin on suuresti myötävaikutta-
nut sen koossa pysymiseksi.

Suurin ansio yhdistyksen ja sen toimien menes-
tymisestä on kuten jo mainittu kapteeni A. Steniuk-
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sen, jonka musiikaalinen taito ja lämmin harrastus
myöskin kotikaupungin ulkopuolella ovat saavutta-
neet ansaittua tunnustusta.

E. Vanha Vaasa*
Pohjanmaan vanhimman sivistyskeskustan, muisto-

rikkaan, raunioina olevan Vanhan Vaasan kohdalla,,
jossa yhtyy teitä Tuovilasta, Vähästäkyröstä, Koivu-
lahdelta ja kokonaista kolme Uudesta Vaasasta, on
rautatiellä vain pysäkki. Vuonna 1852 palaneen kau-
pungin jäännöksillä, entisen Mussorin kylän kohdalla,,
lähellä Korsholman tarurikkaita vallia, kohoavat kau-
pungin ennen niin kauniin kivikirkon alastomat muu-
rit; kirkkoa on suurennettu keskivaiheilla 17:ttä ja
18:tta vuosisataa ja lienee se ollut maakunnan van-
himpia kirkkoja, vaikka sitäkin vanhempi on tainnut
olla Kappelimäellä kaupungin muistorikkaan hautaus-
maan kohdalla; raunioitten komeat tulipalosta säily-
neet holvit murrettiin vaivoin muka mahdollisten
onnettomuksien välttämiseksi. Lähellä näitä muuria
ovat neliskulmaiset perusmuurit entiseen kirkon kello-
tapuliin, sittemmin palotorniin. Ainoastaan muisto-
rikkaan kouluhuoneen asema on aidattu, jonkaetelä-
puolella, aivan lähellä, J. L. Runeberg koulupoikana
asui; samoin on se paikka, jossa, eräässä kadunkul-
massa, kuumin taistelu v. 1808 taisteltiin, kivellä
merkitty. Vanha Vaasa, sen loistava, muutettaissa.
alennettu nimi, sen muistot olisivat ansainneet edes,
puiston sen raunioille, näitten muistojen mukaan jär-
jestetyn puiston vuosisatojen iloksi ja nopeasti varttu-
van Uuden Vaasan kunniaksi. Jäännöksiä entisestä,

* Suomen matkailijayhdistyksen julkaisujen mukaan.
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on nykyään vanhan kaupunginkentän kohdalla läänin
sairashuone ynnä hulluinhoitolaitos toisella puolen
kanavasiltaa, Hagan pappila muistona vanhasta poh-
joisestakarjakartanosta („norra ladugärden"), kuuluisa
yli-intendentti parooni Adelcranzin piirustusten mu-
kaan 1777—86 rakennettu Hovioikeudentalo, josta 1863
tehtiin Mustasaaren seurakunnalle kirkko (alttaritau-
lut Sandbergin ja Aleksandra Sältinin maalaamat) ja
jonka nykyään arvellaan olevan maamme kauneimpia
kirkkoja, sekä kaunis, nykyjään huonosti hoidettu,
kolmenkertainen lehmuskujanne kirkon ja vanhan
maaherran-asunnon Korsholman välillä; lehmukset
ovat istutetut samaan aikaan kuin hovioikeudenra-
kennus rakennettiin.

Korsholman vallit, ainoat vielä jäljellä olevat
jäännökset Pohjanmaan ikivanhasta maaherran-asun-
nosta, muodostavat vihannan kunnaan entisen kau-
pungin aseman eteläpuolella.* Tarun mukaan Kors-
holman nimi säilyttää muistoa kristityn ristin ensim-
mäisestä tuonnista Pohjanmaan rannikolle ja sen
kansoittamisesta kristityllä ruotsalaisella väestöllä,
joiden suojaksi muinoin veden ympäröimä ja osaksi
keinotekoinen saari linnoitettiin. „Linnaksi ja varus-
tukseksi" kutsutaan Korsholmaa Pohjanmaan van-
hemmassa keskiajanhistoriassa, mutta jo 1506 aino-
astaan „ruununkartanoksi", ja Vaasa-kuninkaitten
aikana lienevät linnan rakennukset olleet puusta.
Sitä vastoin on luultavaa, että Oxenstjernojen krei-
villinen asunto 1651—74 on ollut tiilistä, samoin kuin
sen hävittyä ison vihan aikana, 1747 rakennettu maa-
herran asunto, joka tuomittiin kelvottomaksi jo 1771.
Sen jäännökset hävitettiin 1851, jolloin vallia alen-

* Tänä keväänä on vallien huipulle pystytetty 4 meetriä
korkea graniittinen risti, ja on valleja muuten järjestetty ja
varustettu istutuksilla. Ristin toisella puolella on göötiläisillä
kirjaimilla kirjoitus: „Tähän Pohjan pakanoille pyhä risti ra-
kettihin" ja toisella: „Här restes Kristi kors i hednisk nord".
Muistomerkki vihitään laulujuhlan aikana tiistaina kesäkuun 19
p:nä 1894. Toim.



38

nettiin enemmän kuin 2 meetriä uutta maaherran-
asuntoa perustettaissa, joka rakennuspuuha keskey-
tyi kaupungin palon ja muuton kautta. Vanhan Vaa-
san nuorisolle oli saturikas kunnas „hovioikeuden
esplaanaadin" länsipäässä mieluisa leikkikenttä.

Historiallista. Korsholma, jonka vaiheisiin koko
Pohjanmaan historia läheisesti liittyy, mainitaan 1384
ensikerran Bo Joninpoika Gripin tilusten joukossa
Krytseborgin nimellä ja luovutettiin 4 vuotta myö-
hemmin kuningatar Margaretalle. Gripin vouti ritari
Filip Karlsson pysyi kuitenkin sen päällikkönä ehkä
kevääsen 1396 saakka, jolloin Vitali-veljekset anasti-
vat kaikki linnoitetut paikat Pohjanlahden rannikolla.
Korsholma oli näillä peljätyillä Sven Sturen johta-
milla merirosvoilla viimeisenä puolustuslaitoksena
kevääsen 1399 asti. Läänin hallitusmiehinä maini-
taan sen jälkeen ritarit Karl Öra, Otte Peccatel ja
Niilo Kustavinpoika. Viimeksi mainitun poika Erik
Puke hallitsiKorsholmaa isänsä puolesta kesällä 1434,
jolloin hän, Engelbrektin kehoituksesta, varusti kaksi
sotajoukkoa kunniakkaasen vapautussotaan, joka hä-
nelle kyllä kunniata tuotti, mutta jossa hän myöskin
henkensä heitti. Pohjanmaa ja Vesterbotten lakka-
sivat 1440 olemasta yhtenä linnalääniä, jolloin Kors-
holma ynnä Pohjanmaa annettiinKaarlo Knuutinpojalle,
joka seuraavana vuonna luovutti tämän läänityksen
Krister Niilonpoika Vaselle. Tämän kuoltua 1442
hallitsi Korsholmaa kymmenkunnan vuotta Ingvar
Niilonpoika, sitten ritari Klaus Plata. Kun Kaarlo
Knuutinpoj alla toisenkerran 1465—67 oli Korsholma

1äänityksenä, kävi maapakolaiskuningas kansantarun
mukaan, vihollistensa ahdistamana, Kokkolan tienoilla,
joka hänestä on saanut ruotsalaisen nimensä, Karle-
oy, sekä Lestissä, jonka suurta ikää monet hämärät
tarut osottavat. Kruunun asettamista Korsholman
voudeista seuraavilla vuosikymmenillä on Hannu Reen
tunnettu puolustuspuuhistaan pohjois-Pohjanmaalla
suuren venäläissodan aikana, Vuonna 1497 joutui
Korsholma Sten Sturclle lääniksi ja tuli sittemmin
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hänen leskelleen Ingeborg Tottille, joka 1504 luovutti
Pohjanmaan velasta Svante Sturelle. Tämän reipas
maavouti Katillus Kirjuri varusti Tanskan sotaan 1510
pohjalaisen laivaston, joka kuitenkin sai käskyn pa-
lata jo Raumalta, Sturen jälkeen oli Korsholma lää-
ninä Norrnäsin herralla Yrjö Hannunpojalla aina hä-
nen kuolemaansa 1517, jolloin Arvid Kurki sai aikaan,
että Yrjön nuori leski Ingeborg Sparre ja hänen lap-
sensa vielä jonkun aikaa saisivat pitää Pohjanmaan,
mutta Ingeborg joutui pian uusiin naimisiin Joensuun
(Aminne n) herran Krister Hornin kanssa. Yrjö Hel-
sing oli jo Kustavi Vaasan voutina Korsholinassa,
kun Severin Norby 1522 sai valloitettavan Pohjan-
maan läänikseen. Vuosina 1525—71 asuivat Kors-
holmassa 7—B aseellista miestä ja Pohjanmaan vou-
dit, joista Hannu Ingenpoika 1567 mestattiin petok-
sesta. 1571—98 oli Korsholman talo ynnä Mustasaa-
ren pitäjä hovimarsalkka Kustavi BaneYilla lääninä
ja maavoudin asunto muutettiin 1591 Ouluun. Kors-
holman tilukset jaettiin 1612 kahdeksi karjataloksi,
joista pohjoisempaa ynnä kuninkaantaloa 1633:n jäl-
keen hallitsi kaupunki, mutta 1651:n jälkeen Gabriel
Oxenstjerna, joka kutsui itseään Korsholman kreiviksi,
kunnes hänen kreivikuntansa peruutettiin 1674 ja
Korsholma vieläkin vuosisataiseksi tuli maaherran
asunnoksi. 1846:n jälkeen kuuluvat entisen kunin-
kaantalon maat Korsholman maanviljelyskoululle.
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HASSELBLATT & BOXSTRÖM.

(ent. C. Ludv. Sjölund.)

Pohjanmaan

suurin ja vanhin asioimistoimisto.
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Suurin kirjakaiia Vaasassa
on

Yiktor Heynon Kirjakauppa
9. Hovioikeudenp. 9.

Hyvinlajiteltu varasto suomalaista ja ruotsa-
laista sekä pienempi valikoima saksalaista,
ranskalaista ja englantilaista kirjallisuutta.

Taideteoksia, Nuottia, Piirustus- ja Kirjoitustar-
peita. Aksidenssipaino, Kartta- ja Postimerk-
kien myynti y. m.

I
i !

Telefooni 94. Telefooni 94. Telefooni 94.
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SUURIN VESITEHDAS VAASASSA

on

Vaasan Virvoitusjuoma-
tehdas

jonka suosittuja myöskin sanomalehtien
kiittämiä

Vir voitusjuomia
nyttemmin valmistetaan

taatusti puhtaalla juokseva/ia

Hiilihapolla.
Vaasan Virvoitusjuomatehdas.

15. Pitkänlahdenkatu 15.

Telefooni 67.
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G. V. Ahlbergin Lankakaupassa,
ent. Wolffin kivirakennus Kauppatorin varrella

Telefooni 194.
Varasto:

Yaasan Puuvillatehtaan-Osakeyhtiön
UfflF" Puuvillalankoja ja kankaita. "fRI

Kutomalankaa, kalastajalankaa, sukkalankaa ja virkkauslankaa.
Serttinkiä kaiken väristä; valaistua ja valkaisematonta lii-

naa, tvilliä, printersiä, lakanakangasta, Vaasan paitakangas-
ta, madapollaamia. Purjevaatetta, voivaatetta, patja-

kangasta, ikkkunaverhokangasta. hamekangasta, esilii-
noja, housukankaita; flannellettiä, nenäliinoja, vanua.

— Tehtaan hintoihin.

Asioima-varasto:

Tampereen Liina- & Rautatehtaan osake-
Yhtiön

WrW£~ Liinavalmistuksia. ~^9Qi
Valkoisia ja värillisiä pöytäliinoja ja pöytäliinakankaita, suulii-

noja, kahviliinoja, kahvi- ja teeserviettiä, kuppiserviettiä, tar-
jotinliinoja, koristeliinoja, sängynpeitteitä, nenäliinoja, käsi-

liinoja, kylpylakanoita — turkkilaisia; raavenkankaita,
purjevaatetta, tuolikangasta. kanavaa, mattokangasta

„Keisarinmattoja". Hamekankaita, kesäkankaita. Lii-
naa, valaistua ja valkaisematonta, lakanakangasta.

Kneippiläisiä \ Laatu ja hinnat yhtäpitävät kuin tohtori
liinakankaita. i Kneippin Wör:ishofenissa.
Liinalankoja, kalastajalankaa, purjelankaa, matonloimilankoja,

suutarinlankaa ja sidelankaa — tehtaan hintoihin.
Villalankoja, kaiken värisiä, kotimaisia ja ulkomaalaisia.

Plyyssimattoja, Brysselimattoja, villalankamattoja, Jutemattoja,
CZT^Z: Puuvillasukkia. ■ J .

—-*-"J§3S^*~-—



Vaasan Puuvillatehtaan Osakeyhtiön
Suosittuja valmistuksia,

monenmoisia ja kuosisia kesäpukuihin sopivia, myyvät useimmat kau-
pungin kauppiaat, ja myydään niitä erittäinkin omassa puodissamme
kauppatorin varrella.

Hinnat halvat! Värit vierymättömiä!

Vaasan Puuvillatehtaan Osakeyhtiö.
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Kertaus- ja yerkkotehflas
Vaasassa.

Kalaverkkoja \ puolikuntoisia.

Silakkaverkkoja.

Suurin varasto Kalanpyydyksiä.

Myymälä Thilenin talossa Kauppa-
torin ylilaidassa.

Tilauksia vastaanottaa

Adolf Schönberg.
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tuotteita, hyviä ja huokeita, joi- 1|
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Käsiteosmyymälä, ||
20. Kauppapuistikko 20.
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦■»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦»»♦♦»♦♦

| Veljekset FRIISI KONEPAJA f
1 KALAJOELLA f
♦ |X Sähköohje: VELJEKSET SIEVI TELEPON. t
♦ ♦♦ ♦
♦ Suosittelee teoksiaan arv. yleisölle, niinkuin: ♦

♦ Patent. TERVA-TÄRPÄTTI-UUNEJA, X
1 MYLLY- ja SAHALAITOKSIA, ♦

♦ RIMAUUNEJA kirkkoihin, KYÖKKI KAMIINEJA, |
♦ PALORUISKUJA, PUMPPUJA ja PUTKIA, ♦
| RAKENNUSPUMPPUJA, f
♦ HÖYRYKONEITA, HÖYRYVENEITÄ, |I MEIJERI KIRNUJA, VOINVANUTUS KONEITA, t

HIHNAPYÖRIÄ ja AKSELEITA, LAAKEREITA, ♦

% HAUTARISTIÄ ja AITOJA, ♦

| Kaikenlaatuista KAUPPAVALUTAVARAA, X
♦ MAANMITTARIN TYÖASEITA, ♦

| STATIIVEJA, KETJUJA, DIOPTERIA y. m. ♦
♦ MESSINKI TEOKSIA kaikesta laadusta n. k. Xi KIRKONKELLOJA, KYNTTILÄRUUNUJA y. m. X
♦ ■ —. : ▲
♦ Kaikkia halvimmista hinnoista. i
♦ : i
| Veljekset Friis'ein Konepaja |
♦ — Kalajoella. — i
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Urknharmooneja.
Kaiken kokoisia urkuharmonioita saa allekirjoitta-

neelta tilata 125 markasta korkeampiin hintoihin.
Hintaluettelolta ja todistuksia lähetän pyydettäessä.

J. Hirvelä.
Osoite: Teuva.

Huoni.! Harmoniot ovat palkitut läänin maanviljelys-
näyttelyissä: Närpiössä, Jyväskylässä ja
Seinäjoella.

Joh. Sjöhmdin Kellokaupassa
Vaasassa.

Suurin varasto Tasku- ja Seinäkelloja, Kellon-
vitjoja, Avaimia ja Kellontarpeita.

Joh. Sjölundilla
Vaasassa, Kauppapuistikko 13.

Vaasan kylpylaitos
sijaitsee kaupungin rannassa. Hovioikeuden
puistikon päässä. Lämpimiä ja kylmiä kylpyjä
joka päivä niin miehille kuin naisille klo 7 a.
p.—9 i. p.
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Eäätäliliikkeessä
Hovioikeudenpuistikbo 16.

Wig*ardtin talossa.
Hyvin laiteltu varasto miesten vaatetus-kankaita

joista tilauksen mukaan valmistetaan miesten vaat-
teuksia.

Varastossa on Kravattia, Rosettia, Sateenvarjoja.
Räätälin liitua, Mittanauhoja, paperosseja, y. m. y. m.

Kunnioituksella
K. Y. Frisk.

Ivar Hasselblatt
VAASA.

Viljan- & meijerivoin vienti-liike. Siirtom auntavaroi ta
tukuttain huokcimpiin hintoihin.

Ivar Hasselblattilla,
Huom.l Korkeimmat voihinnat ja joutuisa tilinteko

taataan.
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Pohjalaisen kirjapainossa
MYYTÄVÄ N Ä:

Haikellaisia kaavoja kouluja, virkakuntia ja
yksityistarpeita varten.

Tilauksia, mieluummin malli mukana, tehdään
osotteella:

Pohjalaisen kirjapaino
Vaasa.

S. R. Jenström'inLakiasiamtoMsto
Vaasassa,

5. Hietasaarenkatu 5.

Ajaa asioita sekä sisäänjättää ja ulosottaa
asiakirjoja Vaasan hovioikeudessa, Kuver-
nöörinvirastossa ja muissa virkalaitoksissa?

toimittaa palkkojen, korkojen, eläkerahojen ja
muiden rahavarojen perimistä, nostamista tai
suorittamista täkäläisissä rahastoissa ja pan-
keissa y. m.

Sähköosote: Jernström, Vaasa.
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0 Välittää meijerivoinmyyntiä suoraan Englannin voimarkkinoilla. 0
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| Vilja-kauppa. I
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Ä Sähköosoite: Laurell, Vaasa. ft



Sisällys.

A. Muistolista.
B. Yleisiä osotteita.
C. Kunnalliskalenteri.
D. Kaupungin asema, ulkonäky y. m.
E. Kauppa ja meriliike.
F. Tehtaita ja ammattilaitoksia.
G. Koulu- ja kirkolliset olosuhteet
H. Hyväntekeväisyys- ja muita yhdistyksiä
I. Soitannollisia oloja.
K. Vanha Vaasa.

Sen ohessa
Ilmoituksia, Sisällysluettelo

"Ympäristön kartta.

Kaupungin., asemakartta.



VAASA.



1. Luterilainen kirkko.

2. Ruotsalainen lyseo.

3. Raatihuone.
4. Suomalainen lyseo.

5. Ruotsalainen tyttökoulu.

6. Lääninhallitus ja hovioikeus.
7. Pakkahuone.
8. Tavaravaja.

9. Hengenpelastus-neuvojen säilys.

10. Rantaravintola.
11. Lääninvankila.

12. Kruunin makasiini.

13. Kaupungin kalustohuone.

14. Kaupungin sairashuone.

15. Vaasan pataljonan kasarmit.

16. Venäjän kirkko.

17. Lasten koti.

18. Kansakoulut.
19.. Vaakahuone.
20. Rautatien asema.
21. Sähkövalaistuksen keskusasema,

22. Höyrymylly ja nostolaitos.

23. Puuvillatehdas.
24. Verkko- ja kertaustehdas.
25. Palokunnantalo (teaatteri).

Selitys



POHJALAINEN
on

suosituin lehti

SS* ] Pohjalaisen *

1 KIRJAPAINO *

g I VAASASSA, o
E* | === 28. Vaasapuistikko 28. !, O

80 Suorittaa kaikkia kirjapaino- «^

.—3 liikkeesen kuuluvia töitä.
Ihan uudet kirjasimet, y. m. ga

,— % Tilauksia maaseudulta voi- £3
CD f daan tehdä kirjeessä osot- m-*

teellä: g?:
** g"

f Pohjalaisen Kirjapaino, i—»

© Vaasa. j 2*2

"> Huom.! Eri aksidenssi-paino;
Jj | Kotelo- ja kortti-varasto. s£

Hinta neljännekseltä kaikkialla
maassa ainoastaan 1 markka.



-=#j Hinta 1 markka. j#s^


