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Maanzic?n’n Y.vrciiä n:o /2 23.1!? /841

Jo on Riwnbs 80 vuoen vanha Kuningas, Car/ /4 Johan, nukkunui
kuoleman uneen. Tämä tapahtui 8 päivänä tässä kuussa kello neljä
jälkeen puotenpäivän. Hänen perillisensä Oskar 1 on nyt Ruottin
Kuninkaana.

E tiedä met tel iä,
Ei katala kasvattaja.
\l itä miksiki metti,
Kuta kuksi kasvaiteli.

Johtuu tämä vanha sananparsi kyllä ihmisen mieleen, kuin näkee.
kuinka erinäinen on ollut tämänkin Kuningas vainajan elämäkerta. Ei
su inkati sitä hänen köyhä äiti nsä unessakaan nähnyt, eikä hän tuota
mahtanut ittekän sotaniiehenä ollessaan ajatella, että hänen vielä piti
kunin kaana olla 26 ajasta ikaa iästään ja kunin kaana kuolla. M uistat te

te. että on Maamiehen Ystävä siitäkin kertonut, kuinka Kuningas
Gustaf Adolli, joka viimmen sodan aikana oli Ruoliin ja Suomen— 21)

maanki haltiana, tuli pois hallituksesta. [Iän meni siitten Saksanmaalle
ja kuoli siellä. Nyt hänen poikansa, myös Gustavi nimeltä, on Oster
rikin Kejsarin kenraalina. Tätä aikaa on hänellä ollut ankara elämä.
Sillä hänen lavaransa on huonossa tilassa, ja puolisostaan hän on
täytynyt hakia erotuksen. Ej mahtanut hänenkän äitinsä, joka silloin
oli Ruottin Drottninkina. kuin hän syntyi samassa kuninkaanlinnassa,
jossa nyt Carl Johan kuoli, tätä ajatella, että hänen täytys ulkomaa Ila
muiden virkamiehenä hankkia elatuksensa. Ei tule siis ihmisen mistään
kerskata, vaikka hän ylimäisiäkin olisi, niinkuin ei myös ole kenenkään
epäillä, ettei vielä Jumala hänellekin jossaan sian löytäysi. 30

Spaniassa ja Porinkafissa on taas meteliä ollut, mutta ei vielä ole
ollut menestystä kapinan nostajille. Sillä nuorella Spanian Drottnin
kiIla oli lapsuuessaan äitinsä Kristina Förmyntärinä. Mutta Valtakun
nan isot herrat eivät tähän tytyneet, mutta tekivät ittensä Förmyntä
reiksi ja Kristinan täyty paeta Frankrikin Kuninkaan tykö. Sitten on
nuori Drottninki elänyt yksinäissä vielä nuoremman sisarensa kansa
kapinan nostajitten seassa. nyt tulee hänen äitinsä tttkasin Spaniaan, ja
Drottn mki on jo lähtenyt pää ka upungistaan häntä vastaan ottamaan.
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79 SURSILLS LIEFERATUREN.
Saima ,i:o /3 28.?!! 1843

o värdaste systrar »Sursillan’! värdes Förläta, att jag. troligen en
ovärdig ättling aF Eder, doppar en sä skral penna i bläckhornet, För att
tolka edert loi’!

Flvad vore väl Finland, om det ieke behagat er att vara Sursillar?
l-lvar skulle kapellanen Hans och pastor Ericus Esehilli i Laihela. hvar
bonden Lars, l’ogden Matthias Eriksson och pastor Henrik Larsson 50
Lithovius, hvar länsman Pehr Gumse, hvar pastor Johan Lithovius.
hvar N. N. i Stockholm. hvar prosten Pehr M ichelsson Arcthophilaci—
us. hvar skräddarcn Abraham Tvsk i Wasa, hvars sons bedril’ter ejorde
denne iill Borgnäsiare i Ule\borg, hvar skulle alla dessa berömde män
fätt sig hustrur, hvar alla desse paslorer Fått sig paslorskor, hvar


