Kakaravaaralainen
Sanomia Walkeasta kaupungista

Oulu saamassa Merikoulun!

Asia wahwistettu H. Keisarillinen Majesteettinsä taholta

Oheisen ruorin esikuva on
näytillä museon kolmannessa
kerroksessa.
Leikkiruori on valmistettu
Oulun kaupunginteatterissa.

Oulun Wiikko-Sanomia 28.3.1863

Oulusta. Merikoulun asettaminen
kaupunkiimme on nyt wahwistettu.
Suomen senaatti on esitellyt H. Keisarilliselle Majesteetillensa erityisiä
ehdotuksia, niin hyvin asetusta siitä,
mitä Suomen kauppalaivain päällikköin suhteen on waariin ottamista,
kuin myös muutettua ohjesääntöä
merikouluille Suomessa sekä uutta
wuosirahan määrää näille kouluille,
ja samassa pyytänyt armollista lupaa
saada niin pian kuin mahdollista on,
panna toimeen merikoulun Oulussa.
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Ouluun perustettiin merikoulu vuonna 1863. Oululaiset merikapteenit ja perämiehet olivat aiemmin kouluttautuneet Etelä-Suomen rannikkokaupunkien
kouluissa. Aloite merikoulun perustamisesta tuli porvariston ja Kauppaseuran
taholta. Merikoulun opetusaineisiin kuuluivat muun muassa englannin ja venäjän kielet, navigointi eli suunnistus, astronomia eli tähtitiede, laivanrakennus ja
kauppakirjeenvaihto.

Hae nyt Oulun merikouluun. Valittavana merikapteeni-, perämies-, ja
Itämeri-kippariosastot. Lisätietoja hra kapt. Alfr. Ekholm.

”Tarvitsemme koulun oheen myös tähtitornin navigoinnin opettmista varten”,
sanoi toimittajamme verekseltään tavoittama merikapteeni N. C. Franzén.
”Näin voimme ottaa Oulussa käyttööm-

me tekniikan uusimmat saavutukset.”,
kertoi kapteeni esitellen uudenkarheaa
sekstanttia eli kulmamittauslaitetta.
Arkkitehti Wolmar Westlingin piirtämä
tähtitorni valmistui 1870-luvulla.

Kaamea Tulipalo Oulussa - perheitä nähty harhailemassa koditonna
11 p. marrask. 1882, Kaiku
Häwityksen kauhua kesti kauttaaltaan koko yön. Palo waati suuren
uhrin wieden kerrassaan 27 taloa
sekä suuria tawara-aittoja siihen
lisäksi. Kokonainen kaupunginosa
on hävinnyt muuttuen tuhkaläjäksi.
Perheet harhailewat ympäri kaupunkia kodittomina ja suojattomina tietämättä mistä saada turwaa talwen
pakkasilta.
Tuli sai alkunsa hra Nordforsin
apteekista, joka sijaitsi Kirkkokadun
ja Pakkihuoneenkadun kulmassa.
Hälyytys annettiin ja paloruiskut
saapuivat paikalle. Miehet öllisteliwät paikoillaan, sillä pumput eiwät
antaneet wettä. Meren wesi kun on
tänä wuonna alentunut muutaman
kyynärän matalammalle tawallista
pintaansa.
Wihdoin ehti rannalle kaupungin
wastikään ostama iso letku, jonka
toinen pää heitettiin mereen ja toinen
pää tyhjiin wesitynnyreihin. Tuli oli

ollut walloillaan pian tunnin
ajan ennenkuin sammutustyö
saattoi oikeastaan alkaa.
Sillä wälin ehdittiin saada tietoa
tulen syystä. Eräs apteekin
oppilas, toinen juoksupoika apulaisena, oli mennyt bentsiini-öljyä
noutamaan kellarista. Kaadettaessa tuota ylen helposti syttyvää
öljyä astiasta toiseen, tippui lattialle joku määrä, eikä aikaakaan, niin
lyhdystä, joka oli poijilla muassa,
tarttui tuli öljyyn ja lewisi niin
nopeasti, että poikain oli kellarista
pakeneminen.
Apteekin alla oli, holwaamattomissa
kellareissa, yhdessä pari kanisteria
eetteriä, sama määrä bentsiiniä ja
vähä tärpättiä. Sekä muuta syttyvää
ainetta.
Sen wahingon suuruutta, minkä tämä
iso tulipalo aikaansai, lienee waikea
laskea. Häwinnyt kaupunginosa oli
hyvin rakennettu.

Oli pelastettawa tulen uhriksi joutumiselta suuret tawara-aitat Pakkihuoneen torilla, jossa oli se tawara-warasto, jonka kylämme kauppiaat owat
ulkomailta tuottaneet Oulun läänin
tarpeheiksi talwea varten ja mikä
yhteensä edustaa kukaties toista
miljoonaa markkaa.

Maalaus: Hemmu Kesti
Animaatio seinällä: Samy Kurppa

Suomen kaupunkien

Palowakuutusyhtiö

irtaimistoa warten
antaa wakuutuksia edulliseen hintaan.

