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i8:tenä Päiw. Maaliskliussa W. 1820.

Huomenna, 5:tenä Sunnuntaina Paastosta,

Suomalaisessa Sellrafunnaesa Kollettor Friden

saarnaa

Turun Tuomiokirkon

Aamu-Saarnan, ja Koralis

Mennander Chtoo-Saarnan.

Suomen Huoneenhallitus-Seura on, Hänen Keisarillisen
Majesteettinsa armollisen käskyn lälkeen, tuottanut niistä Wena>
jän kaupmikiloista, jotka owat Suomen nientä kiertämän Etelä -meren
rannalla, hywiä Pellamas^Siemeniä, joita myöpi (eli myy) Turussa Herra Kauppamies ja Luutnantti P. I. Gylich, Hämeen-Linnan kaupungissa H^rra Sota>Komisarius G. M. Florin, Kasköön kaupungissa
G. A. Hobin, <Waasassa Herra KauppaHerra Kapteini ja Ritari
mies Gustaf Iac. Withander, Pietarsaaren kaupungissa (jonka lm
mi on Nuotiksi: Iacobsstad) Herra CommerceRad Pehr Malm, Kokko-

CommerceRad Joachim Donner, Oulussa
Herra
Ritari Johan Herman Carger, ja Kuopiossa HerHerra Tohtorija jaRitari,
ra Assessor
Tohtori Axel Fredrik Laurell. Uuen mitan
jälkeen tehty kukkuracon kappa näitä pellawas-siemenia maksaa Niksin ja
lan kaupungissa

6

-

killinkiä Nuotin Melkakonmorin Rahaa.
Suurin osa näitä pcllawas siemeniä on riihessä kuiwattu, jonka

, sen

ne owat roähan myöhä-itusia ja
suhteen on tarpeellinen että ne
kylmetään aikaseen, koska
roiela on täysi kemainen tuoreus.
Mamämöiscseä, jonka jalkaan N:o lomessa mainittiin kirmeen
iiuskahtaneen,
nyr kerrottawaksi : kuinka hän lähti haowan parantajaa hakemaan, kuinka partasuu ukko
woiteilla paransi, kuinkg

tähcn

maassa

seuraa

sen

Nainamöinen sitten teki

malmiiksi, kuinka hän lahti mesille, kuinka
weneensa
W«n-elawan, jonka
kanteleen,

luista hän teki
hän mercllä kohtasi ison
soitti,
kuinka hän
kuinka hän laulamalla neuwoi alusta tekemään, mitä

puhui nuoremman weljensa Ioukkahan eli Ioukkamaisen kans^
hän
sa, ja mitä muuta hänestä tietään.
Se Runo, josta enin osa tietoja
Mainämöisestä saahaan, kenoo nämät afiat seuraamilla sanoilla:
Waka wa«iha Mamämömelt
Ruohon kaiken kaswantota.
,
Rekchensa reut-eaiff^n
Poikanen tuli konhin

Mierettäikftn koriahansa,
Ajo tuonne toisualle,

Kartanolle kmmchisti,

kynnyksen kysyypi:
Pli
Onkopa

Tämän

talossa tassa

tulwan tukkijata,

Salpoa weri-satehen?
Lausu lapsi lattiatta,
Paarna pieni pankon päästä:

Ei ole talossa tässä
Tämän tulwan tukkijata,
Salpoa weri-satthen:
Aja roisehen talohonl
Waka wanha Mainämömen

Rekehensä remoaiksen,
Merettdif korjahansa,
Ajo toisehen talohon,
kynnyksen kysyypi:
Dii
Onkopa

tasH
Tämän t«ln>«n tukkijata,
talossa

Salpoa

werl-sateken.

Lausu Ukko pöyan päästä,
Lau'u Ukko, parta laulo:
"Sukuun' on suuremmatkin,

—
Jalommatkin
paista,
.Joet suista,
Selät niemien nenistä, —
Kannakset
jaksettuna,
jarwet

kapeimmista:"
Käski poikansa pajahan

Tebä mma wcitehia,

on tuotu t&ifualta,
etua kylmästä kyläscä,
Kuss' ei nähty, eikä kuulttu

motteja,
Nalmistanm
Kipehille moitehiksi,

Wioiilcn paranteluksi.
Waka wanha Mainamöinen

Eipä kärsinyt esinä,
Kuill on woie paalien pantu,
Sitten silkillä pottu

—

Kapaloittu kaunihisti.
Pani puolkpyörryksihin,

se

Wäinämöiscn wäännyksihin,

Siitä herkästi herasi,
Kcuahtaapi taiwaha!le,
Sanoopi sanoilla näillä,
Lausu näillä lausumilla:

Nyt on Julkinen Jumala
Awun mullen antanunna^
fiini otti,
Siivoa

2Beri seiso ftlwascsti:
Isa Jumala!

Itcppa

Kiitän Sinua esina,
Poikoa, Pyba Illnmla!

Herran Henkeä

f)pttKii

Sitten marina Mainälnöincti^

Muin parani Patmi^if

Teki »ttprelfa wenettä/>
Malnnsteli malmihiksi ;
Lykkäsi wenon wesille,
Lato toisen laitapuolen
Pulskioita poikasia,
Lato toistn laita-puolell

W^skiwöu.i neitosia.

Mk' on narri nainmtoniKt/
Mik' on pitimen pitänyt:

se »an?>oa
Pamkaiken
Jan

istunutta

»enenen
oli ftjoa

Täytehen

Kuss'

wäkeä.,
laiat,

mahan

Nuorukaisilla cftnd.
Mäinämöinen
Waka »anl>a

Ite istuupi perähän:
soutamahan,
Pani »anf>at
wapisi,
Manhat souri, pää
tykännyt.
Eipä

tuostakaan
soutamahan,

mani nuoret

Wecn-ko?ran koukkukuista.
ani kicler kanteleeseen

Jouhista hywän orihin,
Kuhtu wanhat soittamahan,
Manhat soitti, pää »aptfi;
Ei ilo illollen tullut
Tarpeheksi Mäinamöisen.

soittamahan;
Pani nuoret
soitti,
notku;

Nuoret
sormet
Ei »tela ilo ilollen tullut
Soitto soitollen kajonnut.

Nuoret sonti, airot notku,
Airon pyyryt pyynä winku,
Terät tecrina kukersi,
Hangat hanhina pajattL
Laski päiwän, laski toisen,

Waka wanha Mäinämöinen
©anoopi sanalla tällä,
Lausu talla lausehella:
Ilo tänne tuotakohon

Toisen päiwan maavesiä,
Kolmannen merivesiä.

Kiwisillen portaalle,

Phen panvän suo^wesia,^
jo kolmantena
Paiwänä
hartioille,
Laski

hauin

Neen koiran koukku^luisse.

Waka wanha Mäinamöinett

Kahceleepi, käänteleepä,
Sanoopi sanalla tällä,
Lausu tällä lauseyella:

venonen puuttti,
Mihinkäs
Kiwellenko,
»ai jollen,

W"iko hauin

partioinen?

Kahttlecpi ahkerasti,

Havocchteepi hariahasti,
Ett' on hauin hartioilla,
Nen-koiran koukkuluilla.

hywillen,
puhumvat,
3ot6a purresta
Wen< kestä weistättääwät;
Susiko haroun ha.nn luista,
huudon kalan ewasta,
cjge?n*foiran kouki uduista?
cgjafa wanha Mailtämöinen
IJefi harpun hauin luista,

Sano

miehillen

Kantelon kalan ewastä,

Miehen tehnehen käsille.
Ite istu soittamahan

Petäjäisen pienan päähän,
Rautasen rahin nenälle.
Masta ilo idolien tuli,
Soitto soitollen tajosi.
Ei ollut sitä metässä
Jalan neljän juoksewata>
Koiwin koikelchtemata,
Lintmpanvea parasta
Kaken siiwen siukkamaea
Jok' ei tuHut kuulemahan,
Tchessä ison iloa,

,

Soitellessa Wamämöisen.
Metän Emäntä
Itekkin
pinnoin aiallen afettu,
Werä ällen Merectiikstn:

Ei ollut sitä mercssa
Ewän kuuen kulkewata,

ei tullut (uutanabafl
Soitantoa ?BJdtndm5ifm:
gmdntd
Itekkin ?Been
:
JÄir.itotn <.. '""■ ;>■ -l^^stn,

Jok'

Metiikse »cf^v.a-cllcn.
Waka wan^,. SBdinÄmiincii

Sanoilla teki

MNttta,

laulamalla:
sanoa
luuttu kolmea
Pera-laian liittimessä,
Pannessahan parraspuita.
Laati

purtta

Sano wanha Mainanlöillen

favailen :
Mcljellehen
kolmet
Saas mutten
Suusta Antero Mipusen,
<2Bata*ta Mipusen pojan!
( Lausu tuohon Ioukkcnvainen :)
lipunen kuollut,
Jo on wiikonkaonnuc,
Kauan Antero
Mipunsa lirittämästä,

sanoa

Ahtamasta ansa-tiensä:
Sen on kuusi kulma-luilla,

Paju-pesko parran päällä,

Joka saartasi sanoa,
Asiankin arwoasi.

Kuinka laita liimahan,

Jokapois
tienneeni enemlliän!
Se

tteicd poiketkohon,

Joka tienneepi wähemmän!
meret kynnetyksi,
Muistan
Sarka*jaot souwotuksi ,
Kiwet luo-llksi kokohon.

(Maan Mäinämöinen näytti ol^
wansa wanhemman, tarttui Ioukkawaiseen wiskatakstnsa häntä janveen,
ja sanoi:)
Lapsen tieto, waimon muisto,
Ia ei uron parta^fuifen!
Minun on meret kyntämäni,
Sarka-jaot saumoinani,
Knvet luomani kokohon.
V ©ttten pyysi Ioukkamainen Wäinämöistä laalamaan, salloin:)'
Laula, laula Mäinämöinen,
Hyräile hymä-suknilun !

—

Tuopa

wanha Namämöinen

Marmon kyllä wastacli:
Pamanehen parraspuita.taisteli Mai- parainen
on laulamaksi
sKuinka Ioukkawainen
namöisen kanssa, kertoo Runo näillä Aikanen ilon teoksi. hän,
(Maan niinten laulo
että:)
sanoilla : )
Iarwet laikky, maa järisi,
Ennen wanha Mainamolnen
nuori g;ouftatt>ainen
Tuliwat ticllä wastakstua,

Ia

tuo

Linnat lllkku, hongat huoju,
Muorer maskiset mapisi,
Kiwn vannalla rakoili,
Paaet paukku folliella,
Portit Pohjalla rcpefi.
Ilman Pannet kcukehiii,

Aisa aisahan rakisn,
cfficmtr.el tarttu 2Benipefecfeen,
(Sanoi sitten Iou»kkawaincn riha^
paissansa:)
Se nyt tiellä olluwohon(eli olkoon),. Mäinämöisen laulaessa.

—

(Loppu toiste.)
Miikko-Sanomicn 'Numerot owat nitntavfon ostetut, että
Ensimlnäistt
minun täytyy niitä kolmannen kerran prämtayttää; jonka tahcn moniaat
myöhäiset Aviisien Ottajat saawat ne masta parin wiikon päästä. Ennen
kuin kukaan kirjottaa N:o 9:sä'n lopussa mainitulle Posli^Hcrralle puurtu*
wista Numeroista, tulee hänen ensin anoa niitä likimmäiseltä Post-In?
fpeftorilta

taikka

Post-Mestaritta.

Miikko^ ©anomien Kirjottaja.

puolipäiroän ulos-annetaan Frenckellin KirAnsl- Lauantaina, kello II eelläNumero
Miikko- Sanomista, jotka

ia-Puoitza sturaawainen
pränttää

naista

Turussa Frenckell Poikinensa.

