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78 ULKOMAAN SANOMIA.
Maaniie/w,i Yvräiä ,,:o )2 23.1/! /814

jo on Ruotrin 50 vuoen vanha Kunineas. Cml /4 Jo/uni. nukk un ut
kuoleman uneen. Tämä tapahtui 8 päivänä tässä kuussa kello neljä
jälkeen puolenpäivän. Fiänen perillisensä Oskar / on nyt Ruottm
Ktininkaana.

Ei tiedä im etteI iii,
Ei kataJa kasvattaja.
Mitä miksi ki imetti.
Kuta kuksi kasvatteli.

Johtuu tämä vanha sananparsi kyllä ihmisen mieleen, kuin näkee.
kuinka erinäinen on ollut tämänkin Kuningas vainajan elämäkerta. Ei
suinkati sitä hänen köyhä äitinsä unessakaan nähnyt, eikä hän tuota
mahtanut ittekä n sotam iehenä ollessaan ajatella, että hänen vielä piti
kuninkaana olla 26 ajastaikaa iästään ja kuninkaana kuolla. M uistatte
te, että on Maamiehen Ystävä siitä km kertonut, kuinka Kuningas
Gustaf Adolli, joka viimmen sodan aikana oli Ruottin ja Suomen— :o
maanki haltiana, tuli pois hallituksesta. Hän 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 tavaransa on huonossa tilassa, ja puolisostaan hän on
täytynyt hakia erotuksen. Ei mahtanut hänenkän äitinsä. joka silloin
oli Ruottin Drottninkina, kuin hän syntyi samassa kuninkaanlinnassa.
jossa nyt Carl Johan kuoli, tätä ajatella, että hänen tävtvs ulkomaalla
muiden virkamiehenä hankkia elatuksensa. Ei tule siis ihniisen mistään
kerskata, vaikka hän ylimäisiäkin olisi, niinkuin ei myös ole kenenkään
epäillä, ettei vielä Jumala hänellekin jossaan sian löytäysi. 30

SpcI;ikLss’a ja Portukallssa 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 elänyi yksinäissä vielä ntioremman sisLreI1sa kansa
kapinan nostajitten seassa, nyt tulee hänen äiiinsä takasin Spaniaan,ja
D rot t n i nk i on jo lähtenyt pää ka upu ngistaa n Ii ä n tä vastaan ottamaan.
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79 SURSILLS LITTERATUREN.
Saiiuc, ira 13 28/11/844

O i värdaste systrar »Sursillar»! väi-des förläta, att jag, troligen en
ovärdig ättling af Eder, doppar en sä skral penna i bläckliornet, För att
tolka edert loli

1-lvad vore väl Finland, om det icke behagat er ati vara Sursillar?
l-lvar skulle kapellanen Hans och paslor Ericus Eschilli i Laihela. hvar
bonden Lars, fogden 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 skräddaren Abraham Tysk i Wasa. hvars sons bedrifter giorde
denne till Borumästare i Uleäborg. hvar skulle alla dessa berömde män
fätt sig husirur, hvar alla desse pastorer Fätt sig pastorskor. hvar
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prosten Archtophilacius en prostinna, om det icke behagat er, älskvär
da systrar Sursillar, att, åtagande er denna betungande rol, otfla cd ra
håfvor för fäderneslandet? Fluru skulle eljest dessa Hcrrars söner
kommit sig till giftermål, sisom dc väl gjorde, och hvilket H—fors
Tidningar och kapella nen A. bäst kiinner? Ja, hvad linde vä 1, oiii icke
Sursillarne gjort denna uppoffring, blifvit ui’ dc 1 400 Finska familjer
na? 1-ivad af Finland förutan systrarna Sursillar och alla män, qvinnor
och barn dessa Ijortonhundrade familjer? Jag frägar hvarje upplyst
man på sarnveLe: hvem skullc väl cljest haft godlieten taga sig att

10 frambringa och fortsä [ui dessa 1 400 familjer, a Lt lägga ntgra tiotusen—
tai till Finska folkets närvarande n ummer?

Man har fordom [roll, aLI Adam uträttat migot litet i verlden.
Li kaledes har man ha CL en hög tanka om Noach och hans söner — vare
detta sagdt uLan att derigenom betaga hvarken fru Eva eller Noachs
och hans söncrs hustrur ngot af deras förtjenLa ära. Men jag undrar
just, hvad detta haft att betyda, om dc sju systrarnc Sursi Ilar och
ofvannämnda prosL Archtophilacius mcd pastorerne Lithovius, fogden
Math as, länsman Gumsc, skräddaren Tysk, hans son Borgmästaren,
H—r N. N. i Stockholm o. s. v. icke behagat Laga deras vcrk under

20 armarne? Intet, platt inLct! Och förundcrligare är det, aLt Fl—fors
Tidningar, hvad sägerjag, aLt Finska folket, att mensklighcten så länge
kunnat förgäta Sursillarnas, Archtophilacii, Lithovicrnas, Mathias
Eriksons, Gumses, Tysk’s, hans sons, N. Ns. i SLockholm &c. &c.,
odödiiga förtjenster, att ät dessa och deras egare uppresa ctt odödlig
hets tcmpcl, tryckt in %:o, på flnt vclinpapper, mcd nya och vackra
stilar.

Vi flnna inga lämpligare ord att härtili uppmana fosterlandet, än dc,
hvilka läsas i Fl—fors Tidningar för d. 6 Mars 1844.

» Oni iiiciii «ben 11us!e niedgi/ yo, ui! dettu sech,u.vt hecuhetacle register»
31) (Sursilluntas / 400 finni//ers sIägtregiswr) »hnwhå/Ier och knappt kun

iarcli’ika ui! nineliä/la hei idhga hu’kor och hristfäIligheter, sä SVIICS 1011(1
fiill hearhetarens fil! sä Iofvärd och regis!re!s genealogiska ;‘igt sä i
(igonen falkuule, ui! iiiciii :11(11? tveka,i kun anse dess emotsedcki tn’ckning
sain en ej ohetid/ig vinnin!,’flir idi’ hisrorie ochfo /ramfidaJorskningar.
Ty tiden fiirhöje r ei! sädani arbews rärde, och niaz sksille niähända ej
kuiziiafi) e/!eI*olnnuInc/e an.si’ura, OPI P70)? öfverlen;nat eli sädani verk
di nzcuuiskripiers vanhga Ode fdrskingring 0(11 försläring. »

Vi beklaga bloLL, att ännu cfLer detta jettesteg en lucka skall tersLå
i Finska hisLorien, nemiigen slägtregistrct öfvcr hela den öfriga befolk

40 ningen.

80 JO NYT PITÄÄ RUVETA ELÄVILLE HAVUJA
SYÖTTÄMÄÄN.
Maainiehen Ystävä n:o /3 30.111 /841

Viimmeisenä Matinpäivän iltana, luctLuansa Maamichen YsLävän ka
hcksannessa lehessä !-Iätc7ahieisto elävien elatukseksi, sanoi Tervapuron

50 MaLti emän nellensä Kaisa lie: jo nyt pi tiLl ruveta eläville havuja syöt—
tämään, koska tuota Maarniehen Ystäväkin hyväksi sanoo, vaikka oicL
minua tätä mainitessani huliuksi sanonut.

Kaisa. M utLa minäpä en ensinkän rupea lehmä—kultani havuilla
tappamaan, jos vielä kymmenen ystävätä sin ulle sanoisivat, että ne
elävien elatukseksi kelpaavat. Pahasta pienestä olen eläviä ruokkinut,


