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intcnä Päilv. Maaliskuussa

,W.1820.

saarnaa

Turun
omfo!itFon Su«Huomenna, Puolipaasion Sunnuntama,
ja KoraHiS
Aamu-Saarnan,
ma!aise?sa ©fitrö»nnnarfa £\)zoU Stud. Wahlberg
Iei-n^vaN El)loa-2aarnan.
f

rahoista, jotka Armo"ism Keisarimme, Elokuun iB:tena päimä»Kiistä
Vr iva röutönc: 1812 kirjoletussa ArnMisessa Mastauksessa ,on maarannyt Pensiouiksi ja amuksi wanhoiilm, np^ftctin saan^ill'' Korporaalille,
ja tnuiße
Suomen Solawaessa olleil-

Sotamiehille
haawotcruitte
myös

entisessä

le, niin
wiimcsessa foaöf/i kuolleen Sotawäm Leskille ja Lapsille,
eroat/ niinftiin Kejsarilliseen Senaattiin tulleista Luwun^laskuista nähaän,
scuraamalstc Peusionit ulosiaecut, nimittäin'.
399 Korporaalia, haamotettua Rakuunia, Sotamiestä ja Jääkäriä
owar saaneet yhteensä 12,127 (kaksikoista tuhatta, sata ja kaksuylnmentd fci^temdn ) .Ruplaa Paperi-rahaa.
56 UpfKvin, Umerupsierin ja muien entisessä Suomen Armeiassa
olkien Lesket ja Lapset omat faan:ct 4,672 Ruplaa 50 kop Papcwrahaa.
1283 kuolleien Korporaalien, Nakuuniell, Sotamiesten, Jääkärien,,
Numparicn, Mmnnesten ja nmtcii Ijcidu n>.naifl '!sa L'sket ja Lapset owat

—
—

scuraamaisec

—

saaneet

Pensionit

samaa rah^a.
rkalriestcn

30,245 Ruplaa

T»iscsm kassasta

f

jota Futataan

(Ruoriks: Kriqsmanshus
Suomen Sotaw
Huoneen
fa^faiNi
kassan), on myös wanhoille, n>oun'a!tomm( ja haamoteruille Sotamiehille
menneenä vuonna 1819 annettu 47,0 Ruplaa 81 kopeikkaa Paperi-rahaa. Näm^t eella moimtuista koh^:a kassasta maksemt Pensionit tekeewät yhteensä -97/0.64 Ruplaa, 31 kcpcikkau Paperirahaa.
Menneen wuoen kuluissa on Keisarillisen Senaatin Militiä Erpedi^
tion (di Sotawäen asioita toimittama Osa) mielä määrännyt 354 Pew

sionia Sotawirkanlichen Huoneen kassasta wanhalle

ja

haammetulle sotl^

-

wuoessa

maksettamikss, jocka pensiouit
tekeemät .yli*■fiumii(umf<r
7490 Ruplaa Menäjän Paperirahaa, ja joilla Pensionien ulos jakaus
rasta \DUoeof» alkain lifdtddn. Kaikki Pe^sionin hakijat, joien hakemuskirjoja omat seuranneet oikcet ja täyelliset toistukset, että Pensionin hakijat omat palmelleet 20 muotta eli enemmän, taikka soassa haamotetut^
eroat nyt pensionm saaneet. 18 la 19 muotta palmelleet sotamiehet tuleejemmat Pensionin:
mat «e^pdin Pensioniu saamaan sen jälkeen, kuin
kuoleemat,
ja
na ccijat pl>is
miimeksi mainitun kassan mara myöten anta.'.. Helnnforsissa annettu Keisarillisen Suomen Senaatin Militiä Expediciomssa (eli Soi^mam Asioin Toimituksessa) «S)ctmcf*uun i8:tcnap4i*
Käskyn jälkeen
tPand/ muonna 1820.
Carl Schauman.
.
Väinämöisestä.
tieot,
jotka
Suomen Kansalla wielä owac Mäinaluöises^
Ne ainoat
«jaolle

Runoissa.. ©aroon maassa, Karjalassa ia POHS
j^n-puolusessa Pohjau-luaassa pietään wielä feHatfet Runot, armonsa jälkeen ,kunniassa. Niissä lauletaan monesti kyilä merklllisistä ja ihmeckisistd asioista. Monta Suomalaisten Mnchaa tapaa ja miisaulla käsitetään
niistä, ja niissä on Suomen-kieli oman luontonsa jälkeen niin somasti
lauluun sowitmu, että niistä pamiten hamaitaan ja lamataan huomen?
kielen seka kauneus ja rikkaus että myös sen setwä laatu. Missä armosOppineet owat niitä pitäneet nahään siitä, mä Saksasa Ulkomaankinvon
on Ruorissa ollessiiau monta suolainen Tohtori
Schro te r nimeltä
malaista Runoa Saksan kieleksi kääntänyt ja menneenä vuonna pvanttäyttänyt. Se otto häpeä, jos ei Snomalaisit in tietäsi Maa nai a Runoja kunniassa. Ennen manhaau aikaan lmilomat manaat niitä usein, ja
nuoremmat kuultclimat niitä l^almftsti. Mcrkillistt owat sl!inl'in ne Runot, joissa lauletaan manhasta Mainämöiftslä. Mainitut Runot, joi&tir
Runoniekat usein owat tapansa jälkeen, pannen omiansa lisäksi, selitläämät, minun lunlteln, että siihen aikaan kuin miclä paljon ihmisiä Euroopan ja Aasian pohjas-päissä afuimat nuorten luolisft ja maakuopissa,
joita ihmisiä wa!istä kmntiiin Turilaiksi, asui myös mainio Ka wch Ukko
«li Jumalan luoma UH» umoressa, jota Mkoa Runossa mainitaan Po hjan Herraks ja ikuiseksi Wäki',Tnrilaaks. Kauan piti hän asuntoa tDtrot«^fanfa> niin ettet hänestä muut tierancer, mutta wiimen tuli
hän esiin täysissä sota-astissa ,satuloitun hemoistn selässä. Hancn poikana
ta, löytMvat manhoissa

eli Nainen, jmifa sanoman yöllä (eli piilossa) synlynem
sa Mäinamsinen
kasmamen,
ja
taitonsa,

on oirut ftkä rafiifautenfä rnomnaifciT
että myös
aiwan merkillinen mies. Hän antoi Suomalaisille
miehuutensa puolelta
monta tarpeellista ja hywää nemvoa. Hall oli onvallincn Rautio eli Seppä? Pinttämniällä eli talwisena aikana takoi hän fota-ascita ja muita tarrunuakossa";
fo^f<ap fywässä, Muoren
peita 'Mclen
ia

suuren

taimia, w<nlsi merellä ja kämi so^-ia. Hän tunsi johottKesällä ttki hän tahrien,
kuun ja auringoll eli päiwäll juoksut, jsnka takukun määrään
Ln yksinkertaiset, jotka piti häntä Puoli^Inmalana, myösuskomat hänen
viästäneen

auringon eli paimän kalliosta ja

ansan mainitaan

kuun kehästä.

Hänen ni-

wic!ä yhtä taigaan merkkiä eli tähteikkötä Wainä«
(eli Niikatteeksi). Kuin linnut tuli»at kemäilla
in t f e Niitakkeeksi
kuinka paljon aikaa
takasi tälle maalle pani hän muistoonsa
Etelästä
piikin linnun tulosta oli kesään. Hänen Mami-nmhensa, joilta ei ollut
uskomat fenrd|e«
tietoa Jumalan sanasta, eikä muuta ylös-malistusta,
että hän lintujen mistrcelemiststä ymmärsi sen ja että hän puhui limujm
purjehtija kuin muut. Hänen miekkansa oli
Hau oli oppineempi
kanssa.mmnfompi.
Tapellessaan Lapin lastcn tantereella, listl hän sillä mimutta
yöllisten päitä niin nauriin napoja.
että hänen maaneisiinsa et
Wamän:omen oli niin oneHimn foassa,
johonkuhun lnääraan pa->
Hau taisi myös
uskottu nuolien pystymän.
rantaa haamoja. Väinämöisellä oli korkea ja kaunis laulu-ääni, johonka
nykyisten ihnlisten korkeata ääntä:
wanhat Samolaiser mielä mertaamae
Ia kuin hän soitti kanteleellansa ja lauloi, kokoontuimat kaikki, joilla henki oli, häntä kuultelemaan. Vhessä runossa sanotaan että NämämöinelB
teki kanteleensa puusta, toisessa että hän teki itcllensa kanteleen meen-elawän luista. Mäinämöimn pyysi Katrina nimista neitoa Malmöksensä,
mutta siihen aikaan mahtoi tyttärillä olla miela enemmän juonia kum
meiän aikaan; sillä maikka Mainamöinen oli aiman kuuluisa ja urhollineu mies/ min mastasi yhtä<hyMN Katrina F>dnclle:
m'(

,

—

Empä

.

sulle ennen

ruil»,

Ennen kuin jouhen kalkasesit
heitellä kärettömällä
II'.'.:an tutkan!?tto:ualla

,

Mlman solmuhun metästt
Soliunn tulnumattomakst.
Kuin ?£Bdtnduu>inen oli kärettömällä Mittlla halaissm jouhen,lafmeF
?diit)t munan solmuun solmun tuntumattoinaffi/ pyysi Hän taa« -Äatvimui
vaimoksensa; mmta Katrina mastasi:
Empä sul!e ennen tuRo,
Elmen kuin msnostn mestat

Ketramaneni murusta,

KalpimelN kappa loista
Kirmon käymcka ftwc^it/

Kasan kalkahuttamata.
(Jonka mastauksin saatuansa),
Waka manha Näinamöillm
Teki muoveina W^l;että
Kalliolla Sattuma

Ei kirwes lirojen koske
Eikä kaika kalliohon;

Liuskahti lihaan

wiimen,

2Barj>a§afttn Mainamöism
Polwehm pacöstn Pojan.
Ei ollut sitä lnätasta

Eikä

nuorta

korkeata,

Jok' ei tullut tuimillensa
<Wavpahasta Nainamöistu
—
Polwcsra pätösm Pojan.

—

(Wmmnen toiste.)
S o ll o ln ia U lk o m a ilt a.
Englannin Kuningas Georg (eli Yrjänä) Kolmas kuoli 29:tenä Päiw.

wiimes'Tammikuuvsa 82 wuocta wanhana: ja hänen Poikansa G^org
Neljäs lulisteniin kohta samassa Kunmkaaksi.
Hispaniassa on roussut keskinäilien sota, joka epäilemata paljon estää Hivpanialaisi^ sotimasta Amerikassa, jossa ilmankin sanotaan h^iän

Wiholl:stcnsa, Mta Englantilaiset aunaamat, jo olewan woin>l! päällä.
Aasiassa owat myös Persialaiset sotineet naapuriensa kanssa.
Menneenä kesänä löyttnn Polyncesiassa maasta willi ihminm, joka
<li kuin metän ptto. Se juoksee nelijalkaisena kum eläin^ul^oo likipimm
käin susi, «Ka osaa mitäkään kieltä puhua, ottaa kiin lintuja ja muita
pienempiä clawiä, kuin kmu. Iältänsä on hän kolmen kymmenen wuom
poikoilla. Sica ei ole wicla saeuu tottUlnaan muien ihmisteil ruokaan ja
niien tawalla elämään.
<2)EfuK'maincn Herrasmics ulkonmalla lähttti ennen Renkinsä kaupunkiin ostamaan fcUaie-ta uus-mnotista hattua, jonka lievin taikka laiau
piti olla (ntmfurn mcian enustm sVTaniicsten hatuissa) waftmmal/,a for*
xoa\i<x hatun koppaan cli pesaäll k.ini-neuloml. Kuin Rcnki oli ftliaiftn
tuonut, pam Herra ftn silla lamalla pnäkanfa, ctui hatun kompaan
sanoi: Ei tämä kelpaa, selkiini-ueuloml puoli utu etaile, kahtoi peiliin ja(aion
jonka
piti olla koppaan kii\D',fcnpuo{cifcn
jaistachan mmd anon,
nuncu!orun. Maltakaa, minä otin kaupungista myös toisen,
011 scllainen
se
ehkä
jttottittm hatun,

min

Renki, wei ulos fen Hcrratta
sano
takasi, ja pani
paahan,

hiin tahorte,

fen H rucm^n
tuli wastmmalle konralle.
peiliin ja sanoi: Kas tamä'hatlu on aiman

toi fa^an hatun kohta

että koppaan kiim-nculottn eli puutettu puoli

Äevrafa^töi

sellainen

n:)t

uni

jä!l:e!l

minä tai)

Frenckellin &ix*
Hnsl gauamaina , kcllo n nliä puolipäivän ufo^annentan
fö^iwi^ sturaawainen Nuulero näistä Niifko- Sanomista, jotka
Mumää Turussa Frenckell Poikinensa.

