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35 VARNINO.
Sainit, ira 5 III /844

Tro ej den kärlek, som ui’ intet olTer vet,
Som allt begiir, men intet gifver —

Den älskar icke dig, blott egen salighet
Den viii; Du tacklöst offrad biirver!

Tro ej den kärlek, som ej nägot hinder ser,
Ej är af ntgon boja bunden,
För hvilken Du är aflt — den bitter saknad ger,
Den är en läga biott för stunden.

R. 5.

36 PIETARIN SANOMIA.
Maaniw/wn Ystärä ira 5 3.11/844
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Flänen Keisarillinen Korkeudensa Cesarevitsch ja Perintö Ruhtinas
,Ik’ksa,ideri on Saksanmaaita tullut kotiin Pietariin.

Pietarissa mainitaan nyt vähällen aikaa käyneen kaksi k uulusata
kosiomiestä Saksan maalta ja ovatkin asiat hyvin luonnistuneet, koska
suuria kihlajaisia nykyisin on Pietarissa pidetty. Suuri Ruhtinainen
A/e.vandra Nika/ajevna, joka on armollisen Kejsarimme kolmas tytär.
menee naimiseen Prinsi Fredrikllk’ Fiessen Kasselista, ja Suuri Ruhti—
nainen E/isaheth Mirhalloi’na, Suuren Ruhtinaan Aihhae/ I’ai’Ia i’irsrhin
toinen tytär, läh tee Nassaun l-lerttualle Aila//Ylle. Ta itaapi nuo häätkin
kohta joutua. 30

37 SUOMENMAAN ENSIMÄINEN PAPPI.
Maanilehen Ystäi’ä n:a 5 3.11 /844

M uistatteko maam iehet, koskaan k uulleenne Kirkossa teille maini tta—
van mitään Suomenmaan ensimäisestä Apostolista HenrikiskT? Muis—
tanpa minä tarkasti kuin kuuluutettiin, että, oikeen Esivailan luvalla
kootaan apua kivi suojan rakentamiseksi sen huoneen ympä ri, jossa 40

tämä Piispa 1-lenrikk i sanotaan saarnanneen, ja joka nyt vielä on
turmelluksista säilynyt Ylistaron Kappelissa Kuunion Pitäjässä. Turun
maalla. M uistanpa, kuinka K irkonk in k u k ka rolla tähän ta rpecseen
rahoja kerättiin, ja kuin papit lukukinkereilliä kulkiissansa kehoittivat
tei Ui Ui tä apua an uimaan, pisti t te tuohon kuka kope i kati kuka k a k si, ja
panipa moni kahenriunan rahankin,joku hyväsyvämminen vielä enem
mänkin. Tästä ajasta on vasta neljättä vuotta kulunut, niin pitäishän
nämät asiat vielä monen miehen mielessä olla. Eihän tuo sentähden
aivan turhal Li näyttäisi jos vähän laviammalta puhuisi mmc tästä
miehestä, joka meidän manterellamme kylvi ensimäiset siemenet sen 50

opin tuntemiseen, josta niin siunatut hedelmät meille ovat kasvaneet, ja
josta jo niin monet tuhannet Suomalaiset kuolemansakin kivussa ovat
saaneet lohdutuksen ja rauhan.

Tämä [lenrikki. joka oli syntynyt Engiandissa. oli Piispana Upsa—
lassa Ruottin maalla, ja seuraisi, niinkuin viimmeisessä lehessä mainit—


