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Ehtoo saarran.
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Yliduomcnna, Toisena Heluntai.PäilvänH,
nykosin mainitussa Seura,
kunnassa Koral s Friberg Aamu-Saarnan, ja Koraiis Iernm^ll Ehtoo-Eaarnan»

Lyhyt tieto Maan liikunnosta ja

ääristä.

Maa on ymmyrjaincn, niinkuin kera, on jo ennen näissä SaH^^ttanomissa
mainittu. Muna kuinka tämä saigen suuri keran-muo-

toinen mytty pyörii ymparinsa ilmassa, ja pyöriessansa kulkee Auringon
ympäri (joka on paljoa suurcmpi kuin Maa), olisi myös, monen aineen
silitykseksi, aiwan tarpeellinen tittäa. Jos sentahen seuraama lyhyt kertomus saanasi antaa talonpoikaisclle lukijallen siitä wahänkin tietoa, olisi

se sangcn ilahuttcuva

asia.

Jokainen tietää crtä ratasmyllyn rattaalla on tannuen päissä 2 napaa, ja että kumpainenkin napa, rattaan pyöriessä, kääntyy ymparinsa
yhcZlä paikallansa napaknvensä päällä. Oppineer owat rattaan pyörimija stn tähen nimittäneet Maan Naseen werram,cet Maan pyörimistä,
rvoiksi nmä kahm Maan punktia (eli kohtaa), jotka, Maan ympärinsä
kaantyissä/ pyörinvät yhellä sijallansa, ikäänkuin rattaan nawat. Toinen
näistä Maan nawoista on Lapin-maan takana, juuri Pohjan tähen alla:
to nen Etelän perillä, Maan toisella puolella. Myllyn ratasta kannattaa
2 napakiwea; mutta Maata pllä-pitaä ilmassa Luonnon ihmeellinen woi>

tamalla kuin kiekko eli kerä pyöricssänsä
P'an
sillä
pyöriessänsä, (ikäänkuin
päin, juoksee myös

juoksee eee<n
Maa
nuorassa) Auringon
ympäri. Ia likipitäin samalla lailla kulkee myöskin Kun Maan ympäri.
Maan ympärinsä käämyissa kuluu muorokausi aikaa, ja Maa wiipyy
määrältänsä Ajastajan Auringon ympäri yhen kerran waclraissansa. Kuin
Maa kääntää sitä puoltansa, jolla me asumme, Aurinkoon päin,
yön; mutta kuin Maa käänma me päiwän, ja Maan toinen puoli
puolensa, jolla me olemma Auringosta pois/ tulee melllcn yö ja
tää
Maan toisella puolella asuwillen paina. Maa kääntyy wicla niin soweljaasti syrjin Aurinkoon, että cämä syrjäinen liikunto saattaa Maan asukkaille knväät, kesät, syksyt ja talwet. Muutamissa maamp.ukossa on
niin lämmin, ettei niissä nähä jäärä millonkaan, ja niillä tienoilla löytyy
myös maakuntia, joissa on 2 kesää ajastajassa. Toiset maar owat taas
niin kym.är, e td uinen jaa peittää fcFd ne, että ntten tienoilla olewat
meret. Pohjais^puoleisen kyl'nan tienoon raja kulkee R o ma niemen ja
<pli''2ovnion (eli Särkimaaran) Pitaiasten lämice. Tän an rajan sisäpuolella owac Euroopan, Aasien, ja Pohjais-puolciscn Amerikan pohjain
päät. Ilman sitä löytyy wielä kohtu-lampimia maita kulupaiscllakin puolella sitä kuumaa maan ticnoota.
Se joka kulkisi Pohjan kylmistä
maan-ääristä Erclatä kohen, tulisi ensin Fol)tu^dnipimiin maihin, sitten
kuumiin maihin, ftrten toisiin kohtu-lämpimiin mai()tn, ja miimen Maan
€reld-.naman ympärillä olemaan kylmään Maan-tienooscen. Jos hän
jäiltä pääsisi kulkemaan wielä eteen -päin wiimcksi mainitun kylmän tie*
noon yli, tulisi hän Maun toisella puolella taas kobtu-lämpimiln maihin,
jälkeen toisiin kob:wlä..!pimiln maihin, ja
sitten kuumiillen maille,
wiimen Maan taus-puolite siihen Pohjaiseen kylmään maan-paikkaan, josta
han oli kulkemaan lähtenyt. Tästä ymmärretään että fvFd ne Frhtu*
lämpimät maat, että myös niien kalilla olewa kuuma maan-osa, kiertäätoit Maan ympäri niinkuin leweät wyöc eli sarat. Kuumissa maissa
Aurinko puolipäivän aikaan keskellen taiwas<lakea; mutta kumpaisenkin Maanlnaman tienoilla on Aurinko puolipäiwänkin aikana liki Taiwaan reunaa. Kuuman
vvanhat asukkaat, eriuomaittain Afrikassa, owat Auringon helteeltä niin mustiksi poltetut, mä nticn iho
muutamissa maakunnissa on pian niin musta, kuin pasieri-nahka:
toisez
maan asukkaat owat ruskeita, ja kuparir^kanvaisia. - Phen Afrikkalaisen mustan kansan Kuningas, joka ensi-kerran näki tvalkoisen ihmisen,
»alfoilta ihoa, ja sanoi hänestä mimen: Ihminen
kahteli ihmetellen
hän on, mutta walkoinen kuin itc Piru.
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(No io:een ja n:een kirjotetun kertomuksen Lovpn).
Missä paikoin Mäinämöinen asui, siitä ei ole warmaa tietoa. Mm-

ta ettei hän mahtanut asua aiwan kaukana Pohjan ja Lapm -maasta,
seuraa näistä Runo<anoista:
"Tule Pohjolan pihalle!"
Waka wanha Mäinämöinen
Meni Pohjolan pihalle.
Sanan mirkko, nuin nimesi:
"Tuleppas Pohjolan tupahan!"
ma nyt lähen Pohjolahan
Meni Pohjolan tupahan:
Pohjan Poikasten sekahan.
Täällä miehet mettä juowat
Simoa simotteleewat.
astu toisen,
Astu päimän,
"Mitclläänpas miekkojamme
Palmana jo kolmantena
"Katellaanpas kalpojamme !
Pohjolan näkyyroät,
Ponit
Kummank' on pitempi miekka^
$al)<rn ukset ulwottaawat,
Kennen kalpa kauheampi?
(S-.utfui hallen Pohjan porat:)
Sm oli iskijä eellä
"Tule sormin soutamata,
"Kamn päällä käyttäluäta,
Jo oli pikkusta pitempi
pirclemätä,
Miekka Manhan Väinämöisen.
"P-ukalon
".puoparin holasemaca,
Siitä kuu kärestä paisto,
"Poikki Pohjolan joesta."

,

3te Wanha Wäina:nöinen
Kmmpa huuti hujahuni

mastistä
Päiwä
Heponen

walötti,

,

karellä seiso
makasi,
putkessa
Penu
Kasi nauku naulan päässä.

Wihcllytii/ wiurahmti,
puhalsi
Tuli tuuli, tuon joesta.
Poikki Pohjolan
Moma muuta asiata lauletaan Väinämöisestä ja hänen Lapsistanja
Runoissa, joissa hän myös Kuninkaaksi mainitaan; muua koska kaikki
Lukijat eiwat ylumarrä runoja, lopetan minä tähän kertomuksiin NäinäVäinämöinen eli, on tietämätön. Kauan sitten on hän
moisesta. Millonka
maailmasta poismennyt: Turhaan on sata Sankaria, turhaan tuhatta
muuta merkillistä micstä pyytänyt päästä niin kuuluisaksi, kuin hän.
heiän nimensä owat kaonneet, kuin yön kaste, mutta eipä katoa Wäinä^
möisen nimi, min kauan kuin Suomen Kansaa Maailmassa mainitaan.
M u st a la i si s t a.
wieras ja outo kansa, jota
Oppineet owat paljon arwelleet, mistä
MuutaMustalaisiksi mainitaan, on kolosin.
mustan muotonsa lähensiirtyneen
tänne Tattarian maasta, joka on Aamat owat luulleet
sian keski-paikoilla ja josta tattariksi kmuttama wilja sanotaan oleman
Suomeen tuotu. Moni on myös, seuraten Mustalaisten omaa kertomusta, uskonut, että tämä kansa on Egyptin maasta kolosin. Ia
waikka se saattaa olla tosi että nämät maan-kulkijac owat Egyvnssä
olleet ja sieltä poisajetut, on tarkeiuman tutkinnon perästä, kuitenkin
löytty, että se maakuma, josra Mustalaiset ensin owat liikkeelle lähteneet/
on wiela ecempänä, nimittäin Aasian Etelä-paässa,
kuuman maan tie-
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-

inSoftan eli 3 n tn a. Tahan tietoon saattoi
.£
>
Oppineita seuraama tapaus Kolmet nuotta Malabarialaista Indian
tienoilta olimat Hollannin- maalla Koulussa, ja opettivat Mali nimifeEen koulu kumppanillensa monta sataa Maiabarian kicleislä sanaa,
jotka Wall luki Mustalaisten ecssa. Muftalaistt pmmdrftttdt ne samat. Tämä merkillinen asia pantiin Amiisiin, ja ©rellniän nimineo Saksan Oppimu tutki rämän asian tarkcmmasti ja löysi Invialaistcll ja Mustalaisten
kielet oleman paljon toinen toisensa kanssa sukua, ja ectä myös Mustalaisten muoto ja tamat useimmiten olimat ne samat kuin Indialaisten.
Wuonna 1417 eli mahan enemmän kuin 400 wuotta sitten sanotaan
Pohjais-päassä, Suomen
Mustalaisten ensi kerran olleen Saksan maanjuuri
maata kiertämän Itä-meren rannoilla. Ia
mahaa cnnen oli niitä
tulijat
jonka
maalla,
Euroopan
kautta ne Aasiasta
ValtakunTurkin
tiin. Ne saimat ensin muutamilta Kuninkailta luroan ja passin, maelmaata; mutta kuin Esimalta tuli tuntemaan, että ne
taaksensa ympäripettimät
yksinkertaista kansaa , ia että ne myös warastiennustuksillansa
taxit moninaista
i^altaa, rupesi Esimalta niitä mieromaan
wat ja
ja kieltämään maata kulkemasta. Muutamat Saksan Nuhtinat ajoitat
pahantekijät ulos maastansa. Mutta yhtähymin eimät
sotamäellä nämätlakanneet
kulkemasta ympäri maailmata. Euroopassa
Mustalaiset ole löytymän yli-summaansa
7 taikka 8 sataa tuhatta Mususkoi Grellman
niitä löytyy Hispaniassa, Turkinmaalla ja Jpuna.ari>
osa
talaista.jossaEnin
joku osa niistä asuu huonoissa majoissa, ja omat orjina.
aSsa,
Mustalaisia löytyy ilman sitä sekä Afrikassa ma Aasiassa. Turkinmaalla ja Hungarian tienoilla on pian joka Mustalainen seppä eli rautio, ja asuu akkoinensa ja lapsinensa kesällä teltissa, taimella katetussa
maakuopassa/ liki kylää. Kesällä ei hän miimy kauan yhessa paikassa.
Hispaniassa ja Hungariassa löytyy myös Mustalaisia, joilla on oikeatapitää myös karjaa ja viljelee maaosa niistätyötä:
simtohHMt: ja cijoku maha raskasta
Enimmän! on hancllä 5 Wirrakasta
ta. Mustalainen
Laa, ja 6 nälkää: eikä hän wiran hymyyttä kato: häll kerjää, ennustaa,
eläimiä, on eläinten lääkäri, ja
«aravaa, takoo, kalastaa, nylkeejokakuolleita
ei ole suuri hemoisckauppias, ja joka
Mskin sitä Mustalaista löytyy,
ei petä hemoisen kaupassa. Muutamat Mustalaiset omat myös rumenneet
Suutariksi, ja

roith, jonka nimi on

-

Sotamiehiksi. Mustalaisen sanotaan seuraaon hän Chriseassa
man sen maan Uskoa, johonka hän tulee. Christittyin
,
«^stitty, Mahommilaisten seassa Mahomemlainen ja niin eespain. Mumusta, että se on kuuman maan tienoilta foto*
suku on sillä ja
ttalaiöten
elaa, kuin sika karnassansa.
sin, ja mä se kaswaa
€njV'2auantaina, Mo n eelld puolipdimdn ufo^annctaan Stencfcllin Äir*.
ja-Puoitza seuraawainen Numero näistä Wiikko- Sanomista/ jottza
u
Mänttä Turussa Frenckell Poikinensa.
Soittajiksi,

