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ULKQMAAN ASIOISTA JA KUOPION PITÄJÄN
MIEHISTA.
Maansw/w,, Ystävä ,co 5 3.111844
Nykyiseen aikaan on se kyllä soma asia että usiammasa Europan

Valtakunnasa ovat nuoret vaimot perinnön kautta tulleet Valtakunnan
Fialtioiksi. Niin esimerkiksi.
Englannin maassa hallitteepi Drottninki, Viktoria, joka ei vielä ole 25
vuotta vanha, vaikkajo on puoli seittemättä vuotta hallituksessa ollut.
Mutta se onk i siinä maa kunnassa 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 oo 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 holhomaan ja imetteemiiän.
Sillä siinä saaressa ovat ihmisel hyvin raittiit ja väkevät,
Spanian Drottninki, Lvuhe/Iu, ompi vielä nuorempi, vasta 13 vuoen
vanhana. Häntä ovat Herranpäivät aivan nykysin täysiikäiseksi säätäneet. Mutta on kyllä tuskanen näin nuorena niin isossa huolessa olla,
varsinki Spanian-rnaassa, 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
kiriottamaan 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
‘ira] 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. Flänen
aviomiehensä kututaan Fierttuaksi, 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, mistä 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
mi tää n.
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har den 25 Jan. häFtigt insjuknat. Den 26te

utkommo trenne bulletiner angående FI—s Maj—s helsotilsiänd.
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ingenling viii nu mera hända 1 verlden, fastän dertiil i tien iomhci på
händeiser, som mi räder, vore det aldrarymligasle liii iZilie. Nigra
sniisaker, säsom ali Grekerna fit sin konslitution Rirdig— skrifven, ali
Eranska DC1XI te rade— ka m ma rens sva r pti iii ron ta le 1 hun n ii 1 k a 1 ngt,
ali Cortes sessionen i Lisahmi öppnats, ali Esge/ska Pariamenteis
återöppnantie förberedes o. s. v. förijena knappi omnämnas.
Den en di h ugne 1 iga nyh eI, vi liii ri frä n O:K uopi 0 kun mi berit 1 la, ii r tien,
ali M ida me Ca [alan i lefve r god 1 pi si n villa n ii ra FIo ren s, oa k mi
älskiiiiga ii:rr Tidningsskrifvare längesedan slagit ilijäl henne. Ja
ii: fors Tidn inga r lexade räti skolmästerl igen upp Morgon biadet, som
ännu af medhda nde liii den rykibara Madamen lefva. Saima prisar sin
lycka, ali hvarken harva deltagi 1 i kamraternas grymma bragd eller
derföre fåii uppbära snubbor. SkuiIe sä vissi alli, hvad ofvannämndc
H:r skribcntcr döda deribland förnämligast tiden
kunna lika lait
11cr vakna liii Ii f som M adamen!
—
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förijudes inneL annai än underriimmelser om danser och slort spekiakel i
Helsingfors.
Jo det är sanni! Samma goda siad Helsingfors har fäti
bcsök af cii par »ofanthga oxar frän U rdiala,» och det är förmodligen
dessa snillens bcsök, som orsakui, ali man der nu väger tankar på våg.
H—fors Tidningar synas iveka, oni dc i heia siaden kunna uppbringas
till »eli lispunds vigi» och likväl eger summa Tidningars Redaktion
pä sin andcl nog, för ali afsända cii iod i siölcn till Bessarabien.
Antagcr man, ali dc nämnde »ofanliiga» rcsandena äro lika lyckligt
loiiadc, sä frägas bilhgi: huru myckct som väl kan belöpa sig pä hvar
och en af sladens öfriga invänare.
Enligi samma pflfl5ga Tidningars beräitelse användcs snön II -fors
nurnera »till husbchof;» till hvilkei? spcciflreras cke.
—
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Scdnast ingängna reqvisimioncr pä Saima hafvaanträffai eli deflcii i
dcss förräder. Saima slackare har en gruflig olur. Ickc den ali hafva ‘ä
Rera Prenumcranier, än hon vågai hoppas. Mcn hon hadc, faslän
hoppiös, älskai ali spcgla sig i scxhundradc cxcmpiar och mi lnner
hon, ali af tie herrliga N:o 2 och 3 bctydligt fatias i della anlal. iluru
vill hon viii nu fullgöra den äradc allmänhclens reqvisimioner, dä henncs
cgna sä misslyckas? Och redan holar ocksä N;o 4 ali sä (la hennc i ny
förlägenhei. Ack om Allmänheten ändä iänkte: papper sora papper,
mrycksvärla sora lrycksvärta!
Men huru skall Saima mcd sina
makalösa preslal ioner a f »jusl ingen Ling» väga hoppas nägot sädan t?
Eljesi skulic dc äradc Prcnumerantcrnc vissi ickc lida nägon brisl.
Rcdan innchäller Saima i silI närvarandc skick, mcd det lälarc iryckci,
öfver ivä spalter mera än i Profnumrct. Eti Bihang af litieräri inncMll
skall ocksä följa, sä snart tryckcrict h inncr ftl ali denna litteratur omsa tL
till stiimassa. Behaga Saimas värda Prenumcranter vid ä rcis sI ut räkna
dc bokstäfver eller väga tiet papper, tie erhållit, sä skola dc säkeri finna
sina förlioppn ingar vida öfvcrirä ffadc. Och hvilken Tidn ing i Landel
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