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ULKOMAAN ASIOISTA JA KUOPION PITÄJÄN
MI E H 1 STA.

Macunk/wiz Ystävä n:o 5 3.11 1844

Nykyiseen aikaan on se kyllä soma asia että usiammasa Europan
Vai ui kun nasa ovat nuoret vaimot perinnön kati t ta tulleet Vai ta kunnan
Hal tioiksi. Niin esimerkiksi.
Engkuuiin maassa hal litteepi Drottninki, Vikroria, joka ei vielä ole 25
vuotta vanha, vaikka jo on puoli seittemättä vuotta hallituksessa ollut.
Mutta se onki siinä maakunnassa tapana, että herranpäivissä tumael—
laan, kuinka hallitteman pitää. ja Kuningas taikka Drottninki panee
sitten päällysmiehiä (Ministeritä), jotka näihin tuumiin tytyyvät, Val
takunnan hallituksesta vaaria pitämään. Mainitun Drottninkin avio
mies ei 00 Kuninkaana, mutta kututaan Kuninkalliseksi Korkeueksi.
Heidän poikansa, Perintö-Ruhtinas, on vasta kahen vuoen ijässä. Kuin
syntyi tämä perillinen, niin otettiin yhestä valtakuntaan kuluvan meren
saaresta nuori talonpojan emäntä häntä hoihomaan ja imettelemään.
Sillä siinä saaressa ovat ihmiset hyvin raittiit ja väkevät.
Spanian Drottninki, Lvabella, ompi vielä nuorempi, vasta 13 vuoen

vanhana. Häntä ovat Herranpäivät aivan nykysin täysUkäiseksi säätäneet. Mutta on kyllä tuskanen näin nuorena niin isossa huolessa olla,
varsinki Spanian-maassa, jossa on jo melkeen neljäkymmentä vuotta
toinen kapina nostettu toisen perästä, ja alinomaiset ridat ja sodat
olleet. Niin tapahtu, on siitä muutamia viikkoja, että korkein ministeri
(päällysmies hallituksessa) väkisin pakotti tätä nuorta Drottninkia
kirjottamaan nimensä asetuksen alle, joka ei ollut ollenkaan sovelias
maakunnalla. Tästä vihastuvat kaikki ihmiset, sekä Spanian maalla
että mualla, tälle pahankuriselle ministerille, ja hän pantiinki heti pois
vi ra 1 ta.
Portugalissa, Spanian naapurissa, on myös nuori Drottninki Maria
nimeltä. Hän on ainoastaan yhtä kuukautta Englannin Drottninkia
vanhempi mutta on jo yheksän vuotta ollut hallituksessa. Hänen
aviomiehensä kututaan Herttuaksi, ja on tämä velimies sille Englannin
Drottninkin aviomiehelle. Sanotaan heidän sukukunnasa, joka ei
muuten ruhtinain seassa isoveronen ole, miehet kaikki olevan hyvin
pulskat, hyvän näköiset ja hyväntapaiset. Sentähden he lienevät saneet
km semmosia puolisoita.
Englannin Drottningilla esimerkiksi on omiin tarpeesiinsa vuoessa
paljo enemmän rahaa, kuin koko Suomenmaassa kruunulle makse
taan. Ei taida siis löytyä toista naitavaa semmosta, kuin oli tämä nejtto
aikonaan. Mutta eipä keksineet Kuopionkan pitäjän pohattat mennä
Englanniin kosiomaan. Ja ei he vastakaan tule tietämään, niistä löytyy
rikkaita tyttäriä, koska ei koko Kuopion pitäjässä usiampi kuin kaksi
miestä ole ostaneet tätä Maamiehen Ystävätä. Isot viisaat muka nämät
Kuopion pitäjän miehet ovatkin, ettei heille enään ole tarvet oppia
mitään.
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P5. Konungen i Srerige har den 25 Jan. häftigt insjuknat. Den 2Gte
utkommo trenne bulletiner angäende H—s Maj—s helsotilsuind.
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