
Sanomia ulkomaalta.
(Ocetuita Pieearpurin Awiisista.)

3I«rmollisin Keisarimme oli mielä 8:tena psimäna wiimeistssä Joulu-" kuussa 3roppaun Kaupungissa (Slesian Maakunnassa) Saksan-
maalla. 5:ccna päimänä samassa kuussa tuli sinne myöskin Hailin Kei-
sarillinen Korkeutensa/ Suuri Ruhtinas Nicolai Pamlomitsch. Mainitus-sa Kaupungissa owat uscampain Euroopan Waltakumain Ministerit lo-
pulla mennyttä muona pitäneet kokousta. Samaan aikaan kirjottuiin
Wienistä, että tämä kokous uskmmn kohta siirrettäwän sinne.

Saksan Kasarin Sotawakeä sanotaan lvielakin waeltawan Italiaan,
Ncap'!m Miltakunnan rajalle. Kuitenkin epäilee suuri ysa Saksalaisia
erlä Saksan Keisarin ja NeapM Kuninkaan mälillä tulee sota, maikka
se sillcn näyttää.

Muucamat Oppineet Frankkiikistä omat ampuneet Afrikan eteläpää^
sä sangm ison elämän, iom Joki',he m o seksi sanotaan, ja tuoneet sen
lum Frankriikkiin. Se oli sylrä korkea ia kahta pitkä, mutta nm, paksu
ruumiiltansa, ettei ,« harka moineet silä metää.

Talla Afrikan kymissä eli joissa asumalla, sarmettomalla elämällä
on pää ja turpa niinkuin härällä, pienet silmät ja kormat, aiman paksm
ja iyhM jalat, 4 kynttä eli sorkkaa joka jalassa, Harmoilla harjaksilla

Huomenna, 2.ftna Tunnunt Lopp'a!«esta , saarnaa Turun Tuomio-kirkon
Suom. Seurakunnassa Komm. Salom us Aamu»Saarnan, Koral. Friberg
Ehtoo-Saaruan ja Spinnhub'inKirkossa myöskin >,vral. Zriberg.
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peitelty nahka, paksu ja ly- yt saparo. Se hirmu, ()irmuifc[(a aanclla kmaa wapisee fert aök^letten alla. Sillä että Joki- he monen "syö heiniäniinfutn härkä," on fanien wäkcwä ja "makaa miclellansä marjofa, lt^mysä, kasiloisa ja mudasa" on moni uskonut että se on sama eläwa kuin
93 e r> c m o t , josra Jobin Pirjan 4o:rmedftS luwusfa samalla taialla ftr*
jotetaan: jonka täyn; myös tässä nyc on Ioki^heroostsca lamealnmastikerrottu.

(W. Sanomiin lähetetty)
Runo Runojen teosta.

juonto Laulajan tekccpi,
JU^ nro ilmotraapi
SHunojaDen rohkealle»
SRicd »ctfuunfa wetaäpi,
Sowictaapi soittohonsa.

Ei st luotu laul.ijaksi
Runon tpohon tuuttettit/
Joka wirltä fo!auflti
pietti mieluisa p.-kolla,
Hankki työllä hajalla,
Niinkuin muutama ln)'yincn
Kirkkomirmn kirjotraja
Sanat järsi ja sahaili,
Nurin tunki nuottihinsa,
Määrin wirtehen pakotti;
Märsyn perät wakifikkin
Saattoi saman-äänisiksi,
Kielen rumahan rimitti
Kamalasti katkottuna.
Sinä, poikani! paremmin
Akiasi aprikoitse:
Ellös runokin rumetko,
Työllen pyrkikö pyhallen,
Jos on mielesi matama,
Luonto sulia liian kylmä.

Main jos tunnet tulisen innon,
Polton kowan polvessasi
Ruweta runon tekohon,
laulamahan Kansan kulun;

Niinkuin kielesi Pahtupt
Niin sa laske (aufanto|i:
Paras pauloja paeta
Sliiman Poraan kahl-hita,
Joihin muinoin jono Munkkl
Kurjat »eifunfa Piiritti,
P s^t Jonit palmikoitsi.
E pa naita nähnyt ennen
Kuullut kunnos Laulajamme.
Itse Ia Mainälnöinen
Niimattomilla runoilla
Micllytci metdn kapehet,
Luonnon kaiken liikutteli,
«Kecen aallotkin asetti.

Miel' on wanhoista runoista
Hywät pirrat Pohjolassa,
Jalot jäännökset jalellä:
Naista ota oimallusta,
Näistä taitoa tapaile,
Kuink' on runo rustattawa,
Mirsi jalompi jamotm.
Kuin on saatu sanettasi
QBeifamfi wall?n'stettu
Aine anvosi mukainen;
Riwiin asiat aseca
Kerro kaikki taitamani --,

Isor isoilla sanoilla,
Lystit laula leikitellen,
Hiljan punista puhele,

6



Ihanista ilon kanssa,
Sunen surkeista maitta.
Heitä kehnot kertomana,
Bäätä mirtesi mälehen,
Zilakä liialla lorulla,
Ioutawia jaaritellen
Wirttä pitkäksi wenytä,
Lamahuta luuluasi,
Ettei koko Suomen Kansa,
Suku manha 5Bdindmilf<«
Ennen päähän päästyäsi
Ilostasi ikamvsry,
Niimen wcifuncö mihella.

Puhu suusta pubtal>aöra
Sawon rohkeilla sanailla
Taikka oima Oullilaisen,
Jok' ei janoja sahalle,
Eikä miero mirsissansä
Mitä itse into tuopi,
Suuhun laulajan latoopi.

Ajareltuas alusta
Kuhun käännät mirren jouksun,
Mihin laulusi lopetat,
Hiljasesti ensin hiihä,
Ala meisu merkaltansa,
Ettäs intosi enennät,
Haltiasi hamahmcu,
Kuin on laulusi laulla,
Aika pauhata paremmin.

—
Muinoin tätä muistamatta
gpUn ylpiä runoja
Alkoi suurilla sanoilla,
Kulki kohta kiljumalla,
Niinkuin ajutoin ajaja;
Mutta matkalla maseni,
haipui marsin miimeselta,
Seuraama neuwo lohen suolauksesta on kunnioitsttamalta Frou-

malta Suomeksi kirjotmu ja näihin Sanomin lähetetty.
Hymää suoden annan tiedon mitä Lohia suolattaissa pitää tvaarihin

Laulun lopetti lorussa,
Pcrarolla piot paatti,
Samulla suuret tulensa.

Waikk' on soittosi somempi
Cuonteampi laulantosi,
Kuitenkin on weisu kehno,
$cl)no kunnia runosi,
Jos ei se mesille maistu,
Hunajalle höyrähtele,
Eikä nosla tutein mieltä/
Tykytä tytön powea,
Etkä oikchin osannut
Panna sanat sumillensa,
Haarat mircesi tasata.

Sepän ison Ilmajoilla
konnin kulujan pajahan
Mentyäsi, miehen löyät,
Joka cietäapi tasailla
Pienimmätkin uutin pyörät
Toinen toisensa mukahan,
Heilumahan hetkellensa,
Ilman mirhettä mähinta.

Sen md mieheksi janosin /
Laulajaksi armoasin,
Joka laitasi takoa
Möisi voivun malmistclla
Niinkuin Könni kellojansa-»
Ia jos runoillen rumeten
Saisin laulun syntymähän
Tämän Tekiän lamalla,
Lailla Mestarin mukoman;
Empä waihtas wirkoani
Kanssa miehen kuulusamman/
Ioll'on kappa kamlotista,
Kallis kauhtana werasca.

K.
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P<äntätyt ja tatoaflifefla ajalla utosanmttamal Turussa Frenckelliltä
Poiklnenfa.

Ojennus:Miimeisen Numeron 2:stnsimun i5.ssä radisa on: san-
gen, lue saattoi, ja z.cnsimun 22:esta radisa on: uppuhiset/lue up^
pohiscr.

otettaman Ammet (taikka sammio), mihinkä lohi suolarahan, picaa olla
hywin tihiaksi turpunut ja puhas happamasta mausta. Joka pelkää am-
mehessa olemcM hapanta makua, pitäköön siinä ensin lipiarä, joka ottaa
pois happaman maun, ja muuttakoon siihen sen jälkchcn joka wuorokausi
uucta mettä, siksi että lipiän maku on ammehesta lähtenyt.

Kuin lohi on hymaksi pesty, miillttm ja liina maattehella kuimattn,
pannahan st pari tiimaa jähtymähän. Sitten pistettähän puukon kärjellä
lauma mäsien pitkin paksu,npaa paikkaa ja lohi hywin hieroman puhiste-
tulla salpmerilla, jonka sekahan sewocecahan sokeria kolmanneksi osaksi.
10 Lmviskaa lohta carmihtee naulan salpetreria ja puoli naulaa Sokeria.
Ensimmäinen kerta eli rati lohia pannaan nahkapuoti allet pohjaa wasten,
NiUtta kaikki muut nahkapuoti päället. 10 Leimiskaä lohta tarmihtee
(näin suolcucaissa ) 3 kappaa rusennettuja raetsuoloja. Sittenkuin suola-
mesi tulee yliue, muuramain muorokautten sisällä, saa kemiöirä lautasia
pannat päället ja sitten pieniä kimiä,niin että ei lohi saa päälltt nakyät.
Kuin mahtu rupiaapi näkymähän päällä, niin pitää metäät se pois roh-
dinttukolla ja koska lohi on muutamia Miikkoja maannut ammehesa, niin
pannahan puolikoihin mahan surmotuita suoloja pohjattet, ja niinkuin jo
muistutettihin, nahka^puoli allet pohjalltt, ja sitten muut rair nahka puo-
U päället. Msi koura suoloja riputellahan syr'illet joka kertahan; ja lohen
omaa suolamettä päället; mutta painoa ei panna ollenkaan ja maroat pi-
tää tarkasti että ei lohta pakata ei ammehesa eikä puolikosa; sillä paino
pusertaa sen löysän (eli sulaman) rasman lohesta suolamctehen, josta lo-
hi muuttuu aiman kuimaksi, komaksi ja äkia^suolaseksi Tarpehellinen o-
lisi, etlä josa ei kellaria ole, suolauschuonehen laattian allst kaimettasihin
kroppi (eli kuoppa), ia se talmeila täytettäsihin jäiila, jotka milmahutta-
siwar huonetta lohia suolattaisa, Ammet asemahan keskelltt laattiaa, ja
ymparit seiniä penkit, joilla lohet mMttaän ja saamat jahtyat.

Minä toimen että st maksaa maimaa, että seurata tätäneuwoa,mei
Mlja happane käsihin, taikka muutoin halmcne.

—
(Koska tämä Neumo on kirjoteem erinomamam OulunLäänin Asuk-

kaillm,niin on siinä myöskin seurattu Oululaisten kielen partta.)
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