
Perno Postimees ehk Näddalileht
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Pernus, kesknäddal sel üwal Jüm -ku pawal.

Postimehhe essimenne terretaminne.

55erre, armas Eesti rahwas!

Minna, Permo Postimees.,-
Kulvtama wüWM '' " 

Keik, mis sünnib ilma sees,
Annan teäda sulle heaks,
Et ka sinno rahwas teaks,
Kuida keik ma-ilma maad 
Ellawad ja teggewad.

Awwalikkud kulutussed,
Rigi kässud, seädussed,
Sündind asjad, mällestussed
Ja keik teised teädussed
Sündko siin, ehk teises rikis,
Saad siin leida nende likis,
Mis se kirri teäda annab,
Jggamehhe kätte kannab.

Kirrikudest, laste kotist,
PöNo-tööst ja harrimissest,
Mitmest asjast, iggast polist,
Ellajatte kaswatussest:
Nende terwist, arsti-rohto,
Hädda aial abbi-ohto
Luggedes sa leiad siit;
Agga mitte ebba wiit!

Andko nüüd siis Zummal sull'
Head meelt ja mõistust ka,
Joudo, römo, toidust kül,
Wagga ello ellada;
Zummal saatko armust ka,
(Sedda pean sowima:)
Et, kui korra sõbraks same 
Hästi kauaks sõbraks jäme. 

Sannumed ommalt maalt.

Tänno Jummalale, uus kewwade on jälle
ka, pasokessed lendamas, lehhed puus, rohhi
on tärkanud, lojuste kellad köllawad waino
peäl, karjatftd löwad lulli ja käggo hüab oksa
peält ka sekka; igga pöllomees on omma semet

totusse peale pöldo külmanud ja kes Jum
malat tundis ja kartis, on pärrast wimast

äästamist meel mütsi katte wahhele wötnud
ja öhkanud: Issand! nüüd on keik Sinno

kaäb ja määs. Minna kündsin ja külwasin,
Sinna kasta ja kaswata; Sulle auuks ja

mulle jouuks.



Selsinnatsel tärkamisse ja öitsemisse aial
hakkab nüüd ka Postimees omma semet

külwi tarwis kandma. Ehk kül temma surem
hool peab ollema, sedda könneleda, mis igga
mehhele mele järvel ja mokka parrast on ning
kasso ja keelmatta römo sadab: ommeti teab
ta ette ärra, et üks igga kord keikide melepär
rast ei sa ja pallub sepärrast: wötke kanna
tusses wasto, mis armastusses pakkutakse!
Uus wanker jookseb esmalt ikka nattuke ras
keste ja Postimees, kuida näete, tulleb jo ka
alles essimest korda. Ta töttab linna poolt,
kõrtsist möda kirriko pole, kus igga mees

omma lehti otab. Aega möda harjume molle
mad: temma kulutama, teie kuulma. Andko
siis Jummal teile ja temmale omma rahho

ja kallist termist.
Neist paiwist ja aegust, mis hilja möda läi

nud, potte meil paljo tarwis räkida, nad on
meil muidogi alles meles. Monne südda tuk
sub ja körwad ugawad meel praego alles sest
söa kärrast ja mürrast, mis nüüd tänno Jum

malale, jubba selja tagga on. - Jah, mon
nesuggused ja sured asjad on Issand meile
saatnud. Olleme hirmo ja kartust, kurbdust
ja ahhastust näinud; olleme ka önne ja römo
maitsnud, keik sedda möda, kuida se meile hea
olnud, kui mõistsime armo andede eest tännada
ja karristamisse witsale suud anda. Rasked

päwad on meil kül olnud: Merri kinni, Ma
kinni, toit kallis, tenistus kassin, kurwad pä
wad, paljo ahhastust'. Agga kas teate miks
pärrast? Keik Jummala karristamissed hüa
wad: „Pöörge pattust ja parrandage meelt!"
ja keik Temma armo annid maenitsewad:
„Tundke ja maitske, kui hea Issand on ja
andke Temmale tänno!" Agga nisuggust
Jummala hirmo - ja armojutlust olleme ka

saggedaste körwast sisse, teisest wälja lasknud
ja sealt se tulnud, et armas taewa tädike

piddanud ka wahhel kimpo sidduma ja meile
monne nisugguse rapso andma, mis luusse

möus. Ai, ai, se otti kibbe, wägga kibbe!
Jah, sedda ta otti ja piddi ka ollema; agga

kibbe wits peab jo head lapsed kaswatama ja
seddasamma tcchhab ka taewane Jssa, kui
omma üllekätte läinud lapsi monni kord ras-

kem kipputab. Meid on Temma hilja aego
ka nenda karristanud ja Temma kassi on raske
meie peäl olnud; agga Ta on sedda mürris
tamisse pilwe jälle möda saatnud ning kallis
rahho paike paistab ja römustab meie süd

dant. Meie armolinne Keisri Herra,
Jummal pitkendago temma paiwi, on jälle
rahho teinud ning werrewallaminne on mödas
ja söa hirm ja ahhastus löpnud. Agga nüüd
küssigem isseennast, kas olleme ka sedda wäart
olnud? kas olleme nõudnud rahhus Zumma
lat tenida, ehk rahhus patto tehha? Ma mõt
len, meil on küllalt wasto rindo lüa ja töl

neriga palluda: „Zummal olle meile waeste
pättustele ka eddespiddi — And

kem siis Zumn.alale tänno ja kitust, kes ennam
on annud ja ikka annab, kui waärt olleme,
pallume ja mõistame. On siis rahho meie

maal, olgo siis ka rahho maias ja süddames.
Kartkem Jummalat, auustagem kunningast ja
ellagem nüüd eddespiddi omma kalli Ewange
liumi Lutterusse usso sees nenda, kui wagga
ristiinnimeste kohhus on! Za nüüd rägime
mudest sündinud asjust.

Keige Wennerigi „Seitungides" seisab alla
mal seisaw Keisri Herra käe kirri ja aw

walik kulutus:

„ Jummala armust

Meie Aleksander Teine,

Wennema Keiser, Polama
kunningas, Somema Suurwürst,

n. t. s. n. t. s. n. t. s.
anname keige omma tru allamattele teäda:

Sel Ä9mal Aprilli k. p. sai Meie armastud
abbikasa, Keisri Proua Maria Alek

sandrowna, ühhe pöiaga mahha, kel nimme
pandi Sergei. Seddasinnast omma keiser

likko suggu kaswamist Zummala önnistusse
ueks märgiks piddades, mis Meie ja Meie

keisririgi ülle on roaljawallatud, anname sedda
römust asja keige omma tru allamattele teäda.
Meie teame, et nemmad keik Meiega ühhes
süddamelikko palwesid taewa ja Ma Issanda
pole saatwad, et se uestesündinud woiks hoi-
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tud sada ja kaswada. Meie kassi me iggas
paikus, kus sünnib, sannas ja kirjas, sedda Meie
armast poega ja Suurtwürsti keiserlikko auga
nimmetada.

Antud Sarskoje-Selo, 29m«! Aprilli k. p.
1857, Meie wallitsusse kolmandamal aastal."

Kirja alla on Keisri Herra omma kaega
kirjotanud: Aleksander.

Meie önsa Keisri Nikolai lesk proua
Aleksandra Weodorowna, on omma

terwisse kinnitusseks jubba minnewast süggi
sest sadik woöral maal. Esmalt olli Ta

Preisimaal omma Wenna, Preisi kunninga
jures woörusel; sealt laks Ta lõuna pole
Würtembergi- ja Badenimale, kus Tal

liggidalt suggulasi ellawad ja siit wimaks
talweks soja Jtaliamale Sardinia kun

ningriki Nitsa linna, kus tallikorter walmis
olli. Nitsa on üks wägga armas ja soe mer
reäärne lin sojas Ztaliamaal. Sure aupakku
missega piddas Sardinia kunningas siin mur
ret, et Keisri Proual keik meleparrast piddi
ollema. Tännawo kewwade käis Ta ka wanna
kulust Roma linna watamas, kus Tedda ni

samma räkimatta auga wasto woeti ja ülles
peti. Praego on Ta seält jubba taggasi tul

lemas ja jälle Würtembergimaal terwisse kin
nitama hallika wee sees Ennast pessemas,

kuhho ka Suurwürst Mihkael Nikolaje
wits, Ta norem Poeg, Temmale wasto tõt

tab, kes, kui minnewa süggise Emmat saatmas
käis, ommale Pruti leidis.

(.Rig. Z.)

Keisri Herra järgminne Wend, Suurwürst
Konstantin Nikolajewits, kes omma

Proua Aleklandra Josep owna ja lapsed
Saksen - Altenburgi ja Hannoweri

male suggulaste jure woörusele wiis, (sest
Saksen - Altenburgi Hertsog on Temma äi ja
Hannoweri kunningas Temma Proua Õemees)
käis Nitsa linnas omma suurt Emma wata
mas ja läks seält Prantsussemale woöru

sele. Oh sedda au ja illo, misga Prantsusse
keiser Tedda Parists wastowöttis! Keik Prant
susse rahwas pannewad Temma terrawad wai-

mo ja tarkust wagga immeks, misga Ta ni
nores eas keik asjad, kui üks ellatand kindral
ärratunneb. Siin olli Ta monned head pawad
paigal, käis pärrast monned Prantsusse mer
reäärsed linnad labbi, purjotas ka kord ülle
merrekaela Znglisma kunninga proua palwe
peale, sinna ma randa Osborne lossi peäle

ning siit ülle Hollandima jälle taggasi
Hannowerimale omma Proua ja laste jure.
Jggal maal, kus Ta käis, woeti Tedda sure

aupakkumissega wasto. Nende päwade sees
odatakse Tedda omma Proua ja lastega Pe

terburgi linna jälle taggasi. (Rig. Z.)

Jerwamaalt, Ambla kirrikomoisast
tullewad se kord wägga kunvad sannumed.

12mal Maiku päwal olli Zerwamaa praus
kahhe teise öppetajaga Ambla kirrikut ja kog
godust watamas ja koggodus rohkeste kous
Jummala tenistust piddamas. Pääw parrast
sedda peäsis kesklouna aial kirrikomoisa kar
jaaedas tulli lahti ja, et esmalt abbi käepär
rast ei olnud, põllesid tuleallused honed, kar
jalaudad, tal, töllahone ja ait ärra; siit aias
tuul tulle kirriko kattuksele, pölletas kattukse
ja torni, rikkus kirriko kellad ja põlles ka kir
riko kõrts ärra. Et kirrik wölwitud olli, jäid

altar, kantsel ja orrilad järrele, kus koggodus
eddespiddi häddapärrast Jummala tenistust
woib piddada. Mis läbbi tulloke hakkanud, ei

olle meel mitte nimmetud. (Nig. Z.)

Olleme jo mõnda korda kuulnud, et raud
teesid ka ma pea! peab ollema, kelle peäl

aurowankriga sõidetakse, ei hoost egga härga
ees ei tea, kas se ka tossi peaks ollema?

Tössi kül, terwe tössi. Saksa-, Prantsusse
ja Inglismaal on neid jubba tuhhat penni

koorma kaupa walmis; ka meie Wennemaal
on Peterburgist Musko linna 700 wersta

raudteed, mis ühhe ö ja päwaga lahkeste är
rasöidetakse. Et luggejad raudtedest ja auro
wankridest parremat arro saaks, panneme sia
üht pilti jure, kus peal üks auromassing sõi
tes nähha on. Raudteel ei olle mitte röped
tee sees, waid rattaste sees, nago wokki rat
tastel, kus nörid peäl jookswad. Jõud, mis
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rattud wurrama panneb, on kewa mee aur,
mis massingi sees essimesse wankre peal jär
geste kötakse. Pallawal aurul on wägga suur
wäggi sisse lodud, mis innimessed mannal

aial meel ei tunnus, agga meie päiwil ni
hästi raudtede peal, aurolaewade jures, wes
kides ja mitmes muus kohtas sure kassoga
prugitakse. Kül se üks imme assi on! Suur

rong töldasid seisawad ühhe teise tagga, essi
messe wankre peal, nago pildi peal nate, sei
sab auromassing ja tõmbab, teised nago män
gid, ahhelattega temma külgis kinni, muud
kui tulge järrele! Omma wersta 50, kui rut
tagga on, tundis arrasöita, põlle suur arro

assi keddagi. Sel hobbosel põlle Heino egga
kaero tarwis, kui agga kiwwisüssa hästi kääs
on, et tuld woib alla tehha, siis jookseb, et
teekäiatte körwad ulluwad. Raudtede läbbi
tullewad maad ja linnad teine teisele otsego
lähhemale. Kuhho innimenne muido päwa
otsa kibbedaste piddi söitma, saab ta auro
mankris xaudtee peäl pari tunniga.

Et nüüd Wennemaal, mis ni suur ja lai
on, ka reisiminne ja woriminne ruttem ja ker

gem eddasi lähhäks, on Keisri Herra täci
nawo aasta 26w.al Nari k. p. kasko annud,
et sest aastast kümne aastaga nellituhhat
wersta raudteed peab malmis ollema. Uks
arro sest raudteest tulleb ülle Dünaburgi linna

Kuramale Ltbau linna wälja, kuhho siis ni
hästi auro- kui kaubalaewo arroto kokko

jookseb.
Keik sedda suurt tööd ja walmistamist on

Keiser ni hästi omma ma, kui ka woöra ma

rikkaste meeste kätte annud, kes omma kulloga
tö malmis tewad ja pärrast söidorahha ommale
wötwad. Agga se tö maksab inneto rahha
ja nende meestel peab tedda luggematta paljo

ollema. Möttelge 16 6 6 wersta peawad
kümne aastaga malmis ollema ja üks ainus
werst raudteed tehha, maksab, kuida ma on,

monni kord 62,566, ka 69,666 ja monni
kord ka liggi 166,666 rublakest! Agga rahha
koggo, mis need mehhed selle sure tö peäle
tahtwad kullutada, on ka hirmus suur, ar
wage: kaks sadda seitsekümmend wiis

miljoni höbberubla! No paljo sedda
siis on? Sedda on nenda paljo, et kui üks

innimenne luggema hakkab ja iggas tundis il
ma unneta ja sömata ööd ja päwad 3666
rubla loeb, siis kullub tal ommeti 8 aastat

ja 15 näddalid ärra, enne kui mi mast rubla
peust wiskab. Mis sa sest arwad? No ma

mötlen, nisugguse kukruga woib jubba innime
middagi peale hakkata. Sedda hinda maks
wad need 4666 mcrsta raudteed, mis nüüd

Wennemale ehhitama hakkatakse. 
On ka jubba malmis arwatud, mis

hinda innime raudteed sõites wersta pealt
peab maksma. Igga mees ehk naene, kes
aurowankris tahhab rutto eddasi sada, peab

wersta pealt maksma, kuida lind,
nenda hind:

Essimesses platsis . 3 kopp. höbb.
Teises platsis.... „ „

Kolmandamas platsis „ „
Kes lomasid, nenda kui hobbosid, hargi
lehmi ja muid suri lomi raudtee peäl tah
hab eddasi sata, maksab 3 kopp. höbb.

tükki eest; sea ehk wassika eest 1 kopp. höb
bedat, lamba eest kopp. höbbedat wersta
pealt. Keige mu kauba asjade eest arwatakse
weo-rahha puda peält ja sedda möda, kuida

kaup on, kas kopp., kopp. ehk kopp.
puda peält. Kalub rukki wak 120 naela, siis

maksab se 100 wersta peält kopp. weo
rahha. Jättan so ennese holeks arwata, mis
7 wakka ehk terwe korem 100 wersta peält

maksma tulleb. Eks olle kopp. höbb. ?
Kas monni wiib hobbosega selle hinna eest koor
ma puhtid rukkid 100 wersta eddasi? Ei wi!
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No jah, ja ommeti kulluks temmal liggi kolm
päwa koormaga minnes ärra; agga raudtee
peal põlle hobbost egga hobbose mona, ei
wankert egga wankremäret tarwis ja korem
lendab, et hoia agga mütsi kinni. Jah, ilm

lähhäb ikka pääw päwalt wannemaks ja tar
gemaks; agga kas parremaks ka, se on

jälle teine assi. (Ukas v. 26. Jan. 1857.)

Teine imme assi meie maal, on need te
lekrahtvid, agga et meil ses essimesses

lehtis ruum kassinaks jääb, siis jättame sedda
tullewa lehhe tarwis.

Sannumed woöralt maalt.

Olleme nüüd ommast armsast issamaast
jubba räkinud, siis wadagem ka ülle piri ja
müri wälja, kuida seal möda läinud päiwil
Luggu olnud. Tänno Jummalale, sel korral

on keige Eiropamaal rahho ja moögad
tuppes. Õppetajad öppetawad, kaupmehhed
kauplewad, pöllomehhed tewad pöldo ja söa
kissa egga kärra ei olle se kord meie mailma

jao sees kuskil kuulda. Andko Jummal, et
se Temma auks ja meie önneks kaua nenda
jääks!

Sellegiparrast põlle ülle ilma, läbbi ma
mitte keikis paikus asjad nenda waggusi.

Persia kunningrikis, Asiama jaus, mis
weel hea tük maad taggapool Kaldeamaad ja

Pabiloni linna on, seal laksid hiljoti Persia
Muhamedi ussulistel ja Znglismeestel, kel

seal ljggi kordes (Hommiko - Jndiamaal) suur
tük sohhemaad on, kord jälle sarwed kokko.
Ollid ka jubba hästi paukutanud ja teine teise
pead werristanud; monni lin sai jubba wallo
tunda ja mitto emmapoega piddid omma ello
jätma. Ommeti tundwad Persia mehhed ärra,
et ni hästi öigussest, kui jõust nappus kätte
tulleb; andwad sepärrast järrele ja püüdwad
leppitust, mis neile Inglismeeste polest ka just
ei keelda ning se söatulli on siis ka jubba
kustumas. Suredtükkid on jubba tük aega
mait, kuid tewad teine teisega weel kaupa,
mis põhja peäle nende rahho seädus peab

jama. Ued sannumed ütlewad leppitust
jubba malmis ollewad.

Hinet ehk Kina rikis, weel kaugemal
Hommi ko -Indiama tagga, sakste tee

wee issamaal, mis ka sures Ustama jaus, olli
jubba talwe otsa söa mürrinat kuulda. 
Inglismehhed, ikka jälle Znglismehhed! kes
omma aurolaewadega keik mailma nurgad läb
bikäiwad, on seäl ühhe sure kauba linna al,

nimmega Kanton, Hina rahwaga karwo
piddi kokko sattunud. Neil olli mannast teine
teisega kontraht, et Znglismehhed woisid Kan
toni linnas rahhoga kaubelda, ja nüüd kor
raga tahtsid Hina rahwas sedda kontrahti

rikkuda, nabbisid Inglisse laewa peal 13 meest
kinni ja weddastd mangi ja kui Inglisse üllem
pealik arro nõudis, hirwitasid meel wasto.

No nüüd olli tulli lahti. Warsi hakkasid
Inglisse kulid saddamast ülle linna müri sisse

hüppama ning tulli ja werri olli iggal pool
tagga. Kantoni lin, kus 800,000 innimest

sees ellawad, on jubba mõnda wallust mutso
sanud ja paljo maiasid ärrapöllenud. Aitum
mal, et meie seal hinge kirjas ei õllel Hina

rahwas on umbusko pagganad, ja nimmeta
wad omma riki taewarigiks ning keik teisi
innimeSsi kiskja ellajaks ja seks ja teiseks;
agga taewasest Jummalast, kes maad ja tae
wast, neid ja meid on lonud, ei tea nemmad
mitte marki. Nemmad on ka ommal wisil

wägga uhked ja surelissed; egga nemmad wist
muido järrele ei anna, kui nad Inglisse tul

lelaewade käest hästi körwetada samad. Ni
surelissed kui nad muido on, ei olle nende
söariistad weel ammogi nisugguse korra.peäl,
et nemmad kaua Inglisse laewade wasto jõu
aksid surustelleda. Nende püssidel ei peagi
meel lukkusid ollema, maid taela tük tradi ot
sas pöllema, mis laskja näppoga rohhopanni
liggi surrub; peale sedda ka mitte proppi kuli
peäl, et kui laetud püssi ots nattuke madda
lasse waub, wereb kuul isseennesest kussa sedda
teist. No kaugele nisugguste surustelleminne

kül peaks üllatama? Aastat wiis - kuus
teistkümmend taggasi, said nemmad Znglis
meeste käest hästi peksa, agga se näitab neil
unnund ollewad.
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Pretfima kunninga ja Sweitsima
wahhel tikkus minnewK talwe pölwes ka wäg
gise tülli tõusma. Sweitsi mehhsd ollid nat
tuke upsakat ja aiasid tühja junni, kus neil
õigust ei olnud. Preisi kunningas kannatas

kannatas weel —, agga wimaks laks kops
ka ülle maksa, tõmbas kulmo kortso ja ei pu
dund paljo, siis õlleks moök tuppest lendanud,
sest käsk olli söameestel jubba ka: Poisid, olge

walmis! Et nüüd Preisi moök hea tükki
pitkem on, kui Sweitsi moök, siis olleksid

Sweitsi upsakad mehhed omma körge mäggede
peal ja süggawa orgude sees wist hästi mam
musse peäle sanud. Õnneks wötsid mehhed
öigel aial öiget nou wasto ja andsid järrele,
mis läbbi ka Preisima moök tännini tuppe
jäi, ja se olli wägga hea, sest: Pahhas ma

ilmas peawad pahhandussed tullema, agga
hädda selle innimessele, kelle läbbi pahhanduö

tulleb. Rahho kaswatab, tülli kautab. -

Saksen-Weimarimaalt. Sel ilmal
Paasto ku päwa pühhitsedi siin üht eht pöl
lotö mällestussel päwa. Sel Ilmal Paasto k.
päwal 1757, se on 100 aastat taggasi, hak
kati siin Saksen-Weimarimaal kartohwlid

teggema ja et pöllomeestel surem lust tulleks
sedda uut asja holega ettewötta, lubbas Wei
mari Hertsog sellele, kes sel aastal keige en
ennam kartohwlid piddl mahhateggema ja sa
ma, 40 tadert, temma järgmissele 30, selle
järgmissele 20 ja wimaks selle järgmissele

10 tadert kinkida. Se olli 100 aasta eest
ja sel aial nimmetadi neid „tartuhwlid."

(Nig. Z.)

Kassina rumi pärrast peawad kirriko ja
koli sannumed teiseks korraks jäma. 

Sannumed pagganattest.

„Ja pagganad peawad Sinno wal
gusses käima." Zes. 60, 3.

Wisil: Meil tulleb abbi Jummalast.

Keik Hosianna laulge nüüd,
Weel ellad Zummal taewas!

Jmmanuel, kes meie süüd
On maksnud ristisambas!
Eks Temma üttelnud:
„Kui ma saan üllendud,
Siis omma jure ma
Keik tõmban armoga
Ja tahhan önsaks tehha!"

Sest ristirahwas, walwage
Ning puhhastage lambid!
Päaw pawalt ennam palluge,
Et pagganatte wangid
Woiks peästa pimmedast,
Ja keigest ilma maast
Saaks Jesus kidetud
Ning üksi auustud.
Se sündko! Amen, Amen!

„Minge keige mailma sisse, öppe
tage keik rahwast, ja ristige neid

Zssa, ja Poia, ja pühha Waimo
nimmel. Ja öppetage neid keik pid

dama, mis minna teid öllen käsknud.
Ja wata, minna ollen igga päwa

teie jures mailma otsani." Se olli
enne taewa minnemist Issanda wiimne kask

ja töötus. Sedda käsko on Apostlid Issan
dast antud joudo möda truiste täitnud. Kui
Jerusalemmas ja Judamaal ristikoggodust ol
lid raianud, läksid nemmad iggale pole, kuh
ho Issand neid kutsus ja kulutasid: „Uskuge
Jummala Poia sisse, siis peate teie önsaks
sama!" Issand on nende tööd ka õnnista
nud; sest jubba enne kui 100 aastat Kris

tasse sündimissest mödas olli, arwati pool
miljoni ristiinnimessi ma peäl ollewad, mis
siin ja seal pagganatte seas ellasid. Nende
hulk kaswis ja ükski pagganatte tagga kiusa
minne ei jõudnud Issanda koggodusse kaswa
mist taggasi hoida. 400 aastat pärrast Kris

tust ellasid jubba 10 miljoni, 800 aastat
pärr. Kr. 30 miljoni ja 1600 aastat pärr.

Kr. 100 miljoni ristiinnimessi ma peäl. Kül
on hea hulk; agga kas siis keik innimessed
ei olle weel ristiusko?

Ei olle, wennad; waewalt öes jaggo alles!
Me mailma kokko arwatakse 1000 mil

joni innimessi ellawad ja neist on 200 mil-
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joni ristiusko, ülle 100 miljoni Muhamedi
usko, liggi 10 miljoni Juda usko, ja keik

teised on umbusko pagganad ja neid on weel
paljo ennam, kui 600 miljoni, kes alles ota
wad, et neile ristikoggodussest, kus Issanda
küünlajalg seisab, walgust peab todama. Kaua
aega on ristikoggodus neid ilma asjata odata
lasknud! Ulleültse kuuskümmend aastat tag
gasi, hakkasid ristirahwas jälle meletulletama,
et pagganad ka meie wennad on, et neil ka
ilmasurrematta hinged on, mis Önnisteggia
nisamma, kui meid, omma werrega on ärra

lunnastanud. Issanda kask: „ Minge j a
kulutage armo öppetust keige lomale!"

hakkas usklikkudele süddame peäle käima. Nad
tundsid ärra: senni kui weel üks psggan ma
ilmas on, kes armoöppetust põlle kuulnud,
senni põlle Issanda käsk weel täidetud, ja

neid on weel ennam kui 600 miljoni ja Juda
ja Muhamedi rahwaga kokko liggi 800 mil
joni. Oh seäl olli ning on weel paljo tööd,

paljo armastust ja paljo eestpalwed tarwis!
Inglismaal hakkati armo kulutamisse ehk
missioni tö eest keige esmalt ennam mur

ret kandma, kus 4 suurt ja paljo wähhemaid
missioniseltsisid assusid. Nende järrele tullid

Põhja - Amerikama rahwas, kes ka 4
suurt missioni seltsi assutasid. Aega möda

hakkas assi ka Saksa - , Sweitsi- ja
Prantsusse- maal juurduma. Keik mis

Jummala nimmel ettewoetakse, sedda önnistab
lummal, Aastal 1842 ollid jubba 708

kohta pagganatte maal, kus 074 missionäri
ehk armokulutajat Jummala sanna kulutasid,
kellel 131 abbilist Eiropamaalt ja 4089 ab

bilist pagganattest ollid. Ulleültse arwati jubba
nelli sadda tuhhat pagganat ristiusko

ollewad, kelle seast 146 tuhhat 886 Issanda
armo laual käiatte seas ollid. Se on jubba

suur hulk innimessi, kes pimmedussest wal
gusse pole on pöörnud ja peame selle eest

tänno andma; agga mis se on liggi 800
miljoni wasto, kes Kristust mitte ei tunne? 

Et meie nüüd parrem järje peäle saaksime,
siis wötkem esmalt mailma nattuke möttes
läbbikäia. Teate jo iggamees, et mailma wie
sure jao sisse jaggadakse, kelle nimmed on:

Eiropa-, Ahwrika-, Asia-, Ameri
ka- ja Australiama. Eiropamaal põlle

ennam paljo pagganaid leida; wähhe weel
põhja pool Lappimaal ja hommiko pool Ura-
Umaggede äres ja jeä - merrerandas. Teiste
mailma jaggudes on ennamiste keik alles pag
ganad ehk Muhamedi ussulised, kellest ka Tür
gimaal weel suur hulk ellawad.

Hakkame siis esmalt

Ahwrikamaglt peale, mis keigest pag
gana madest meile keige lahhem on. Palla
on se ma, nago rehhe tubba. Põhja poolt

lõuna pole on ta omma tuhhat pennikoormat
pitk ja ennam kui miljoni innimessi el

lawad seäl sees, kes süssimustad, kahhara
juukstega ja koggoni Jummala tundmatta

willetsad lomad on. Põhja pool külges ellab
ka hulk Muhamedi ussulesi, kes ennam kui
IWO aasta eest sinna sisse tungisid. Selle

ma rahwast nimmetakse ülleültse Mora ehk
Negri rahwaks. Luggematta ebbajummalaid
kummardawad nemmad ja ohwerdawad neile
mis kätte juhtub, saggedaste ka innimessi.
Nende jummala tenistus on awwalik kurrati
tenistus.

Nöidust kartwad nemmad, nago tuld, ja
kandwad sepärrast mitmesuggused asjad ennese
ümber, mis selle wasto peab aitama. Tulleb
monnele haigus ehk õnnetus, siis hädda sel
lele, kelle sü se ööldakse ollewad! Pallawusse
ja paggana pimmedusse pärrast käib surem
hulk neist pea üsna allasti. Jnnimessi ebba
jummalattele ohwerdada ja omma waenlaste
lihha süa, on nende waeste lomade jures tut
taw assi. Mehhed peawad palj o na esi, ja

naesed on mehhe orjad. Häbbematta ello par
rast höbbeneda, sedda surem hulk ei tunnegi.
Uhhe teisega södda ja rido piddada, kinni

wötta ja ärramüa, on nende ihhaldus. Nenda
ellab waene Negri rahwas Ahwrikamaal.

Agga Issand näeb sedda ja hallastab ommal
aial.

Uhwrikamaal on paljo maid ja paljo kek
sid (arwatakse 150 kele murret seäl Negridel
ollewad) ja kellegi rahwa jurest ei olle wee!
ei trükkitud egga kirjotud kirja kida.
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Nimmetame esmalt ssdda maad, kus Abraam,
Jsaak, Jakob nälja aial käisid, kus Josep wilja
müüs ja Jsraeli lapsed telliskiwwa teggid, ja
kuhho ka Önnisteggia isse emma rindas kurja
Herodesse eest pöggenes se on Epiptussema.

1) Egiptusse-, Nubia- ja
Abissiniama.

Egiptussema on punnase merre kaldas ja
Nilusse jöggi jookseb lemmast pitkuti läbbi.
Sesinnane ma, et Kanaani maast kaugel ei
olle, sai wärrakult Issanda sanna kuulda, ja
ristiusk, kui ka mitte ennam, kui nimme jär
rele, on ennast tänna päwani seäl wanna suggu
rahwa jures, mis Koptiks nimmetakse, weel

hinges Arwatakse weel IW,WO
pead neist rahwast Egiptussemaal ellawad.
Neil on ? saakramenti, nago Roma ussulis

tel ja Arübia Muhamedi usso kombede järrele
on neil ümberleikaminne ja igga päised pal
wetunnid, agga mitte Waimus ja töes. Nem
mad pühhitsewad ristirahwa pühha päwa ja

Juda rahwa laupäwa. Õmma Jummala te
nistust piddawad nemmad ösel: laupä öhto
parrast päwalodet essimest korda ja pühhapä
hommiko puhte teist korda. Seäl wahhel jo
wad preestrid kohwi, tombawad pipo ja mag
gawad kirrikus. Keik luggemissed ja palwed
Petakse wanna kopti kele, mis ükski ei mõista,
kui waewalt preestrid isse. Nende usso pea

» wannem, kes Kairus, Egiptusse pealinnas
ellad, on ka ilmalikkus asjus nende üllem.

Temmal üksi on õigus jutlust tehha ja mitte
ennam, kui kaks kord aastas. Keik Kopti

rahwas on wägga waesed ja Türklassed, kelle
wallitsusse al Egiptussema seisab, on nende
üddi wälja immenud. Ellawa wee soned on
nende kirrikus wägga ärrakuinud! Ommeti
on neil omma koggodusse koddade ümber ko
lid, kus lapsed luggema ja kirjotama öppi
wad. Kopti mees on keige sealt ma rahwa
seas tuttaw kirjotaja ja kirjotusse nõud on
tal allati taskus, nago meie meestel piip ja

tubbaka kot. Nende waeste poolsurnud
ussowettdade jure sadeti 1826 Inglismaalt
2 missionäri, kes praego weel seal on. Mu
hamedi ussuliste jures ei woinud nemmad
middagi tehha. Üks Muhamedi tüttarlaps

Olli ristiusss tähtisid kandma hakkanud ja sai
warsi Nilusse jöes ärraupputud. Kopti

rahwa jures on missionäridel teine luggu.
Seal kolitawad nemmad lapsi, jaggawad ra
matuid ja peawad jutlust. Kopti usso pea
wannem on. tännini sellega rahhul. Lõuna
pool Egiptusse raia äres seisab Nubiama,

kus tännini weel üht ainust missioni paika ei
olle; iggal pool on alles Muhamedi walleusk,
nago tek rahwa silme ees. - Weel ennam
lõuna pole tulleb Abissiniama. Siin hak

kas liggi 4W aastat parrast Kr. s. ristiusk
juurduma. Surem hulk Abissinia rahwast, ka
nende kunningas, on ristmsko. Omma usso
peawannemad nimmetawad nemmad Abuna,
se on issa, kes Kondari linnas ellab, agga

omma ammeti polest Kopti usso peawannema
al seisab. Ka Abissinia usk on waimo polest
wägga surnud ja külm. Nende usk ja kom
bed on nisamma, nago Kopti rahwa jures,
üks wäljaspiddine assi; waim ja ello pudub
iggal pool. 1826 sadeti ka sia Inglismaalt
2 missionärL. Teist wöttis Jummal warsi

ärrä, agga teine, nimmega Kobat, teggi 3
aastat Issanda abbiga siin tööd, ehk ta kül
häddise terwisse pärrast ka wimaks piddi är
raminnema. Sesinnane Kobat on praego Ze
rusalemmas ristiusso piiskop. Söad ja muud
seggadussed, mis seal maal saggedaste ette
tullid, on tännini missioni tööd keetnud; agga
mis Issand tahhab, peab sündima ja sünnib

ka. Kes siis missioni tö pärrast Issa meie
mõistab palluda, se tehko sedda. 

Sannumed pöllo harrimissest, lo

made ja wiljapude kaswatamissest.

Wiljapudest.

Olleme mõnda korda. mõisa karnäri käest
ja linna turrult lapsele ouno ostnud, 
kas se öige temp olli? Eks pöllomees ni

suggust asja pea linna wima, agga mitte
linnast toma, rahha nende eest sisse wötma,

agga mitte wälja andma? On kül ka
paigoti perremehhi leida, kes meie maal ka

puwilja linnast ei to, waid linna wiwad;

(Sia jure üks Lissa-kirri.)

8


