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Huoneista y. m. lansakouluille.
Suomen julkisissa sanomissa rouobetta 1865 sekä otteina niistä

löytyy „Ehdotus kouluin rakentamiseen kolmella piirto-
kuwalla, toimittanut N. I. Österman". Siihen lisäämme raähaneräästä samana wuonna Tukholmissa ilmeestyneestä tvihosta, sisäl-täwä piirustuksia ja selityksiä kansatouluhuoneista y. m.

Koulun tulee seista tuimalla ja terweellisellä paikalla, ja piiri-
kunnan keskellä eli siten, että useimmilla lapsilla olisi tie sinne mitä
lyhempi ja mukawampi. Kuitenkin on se asetettawa sen werran syr-
jään maantieltä eli kadulta, sekä tehtaista ja yksityisten asunnoista eril-
lensä, ett'ei sille olisi haittaa tomusta ja hälinästä, eikä rualteankaanwaaraa naapuristosta. Sen asento on waituttawa kunnioitusta ja
hauskuutta, ollen korkealla ja nätyroissä, näky-alalla mahdollisesti
ihanimman ympäristön yli. Walon ja ilman wuoksi on meillä pa-ras, että se seinä, jolla on useimmat ikkunat, olisi itä-etelään eli taat-
koon päin. Kuinka syroälle ja millä tarvoin perustus on pantawa,
määrätään eri kohdissa maan laadun ja kartanon painon mukaan.

Niiden rakennuksen osien alta, joihin kellari ei nletu, an kaikki
ruokamulta poistettawa, ja sen sijaan täytettäwä ympäristön tasallekuiwalla ja puhtaalla hiekalla eli rawalla, jossa ei kaswi-aineita ole.
Kiwijalan tulee olla wähintäin 2 eli 3 jalkaa korkealla maanpinnasta.
Kcstäwäisyyden touoksi tulee puu-huoneiksi hirsien ja lautojen olla
täysi-itäisistä ja termeistä hongista kuiluina. Kukin yli 50 lapselle
aiottu touluhnone tarwitsee yksin enemmän tilaa kun toiset kammarit
yhteisesti. Ia näitä suurempi korkeuskin waatii sille suurempia itku-
noita kun asumahuoneille onkaan tarpeen. Siis tulee koulusalin ja
opettaja-asunnon olla ulkoa nähden erinäisinä, yhdeksi rakennukseksi yh-
distetyinä osina. 30 istuimisella eli sitä pienemmällä koulusalilla saapi
olla neliön muoto. Isomman ei tarwitse olla kaksinkertaista letoeyt-
tään pitempi. Tähän pitkälaisten nelikulmaisten pääsee walo parem-
min, eitä pöytäriwit tule niin leweitsi, että opettajan olisi istuimel-
taan waikeampi pitää ne silmällä. Koulusalin suuruus on sen suu-remmakst arwattawan lapsi-joukon mutaan, mitä yht'aitaa tulee tou-
lussa taymään. Koulusalin lattia määrätään siitä tilasta, mikä tar-
raitaan istuimia toarten määrätylle lapsijoukolle, lisäämällä täytäwät,
opettaja istuimen, uunit, kaapin y. m. Lasten istuimien ja pöytien
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soweliaasta muodosta ja afennoSta riippuu myös järjestyksen pito setä
opetuksen menestys koulussa. Jos lapsille ei ole istuimet mutawat,
niin huomionsakaan ei ole tarkka, ja opettaminenkin on työläisempi.
Kansakoulussa lapset ei saa istua pöydän eikä opettajan ympärillä,
ett'eiwät heidän kaswonsa ja toimensa kääntyisi toisiinsa, waan pitää
istuimet asctettaman suoriin riweihin, ja yhtä suuntaisesti. Ne tähän
asti tumalliset pitkät toulupenkit omat hyljättäruät, koska lapset tihe-
asti wieretysten häiritsewät toisiansa ja siinä on waikeampi järjestystä
pitää, eiwätka ne ole mukawat liikkumisen eitä nojaamisen tähden.
Lasten tulee saada nojata selkiänsä tuolien karmia wastaan, sillä ilman
semmoisitta tuntikausin istuminen ja käsi Marsiansa pöytään nojaten
olisi waiwalloista ja terweydelle Mahingollitzta. Lasten istuimia mää-
rätessä woipi kolme lajia tulla kysymykseen:

1) Pitkiä pöytiä pitämällä saafti tukin lapsi eri tuolinsa, kiinni-
tettynä lattiaan, ja sen taatse jätetään tilaa täytäwäksi.

2) Tehdään aina kahdelle lapselle yhteinen pöytä eri tuolien ja
täytäwien kanssa siwuilla.

3) Eroitctaan pöydät, niin hywin kuin tuolitkin läpikäytäwien
kautta, joita on kunkin istuimen oikealla ja wasemmalla puolella.

Wiime mainitut pöytälajit owat epäilemättä sopiwimmat. Ne
ottamat tosin laajemmalta tilaa, mutta ei enemmän kun ilman waihc-tutsecn' on tarpeen. Pöytiä ja tuolia lapsille walmistaessa ja aset-
taessa on seuraamastakin pidettäwä Maaria:

Pöydät owat asttettawat suora-tulmaiststi huoneen pituussciniä
kohden ja täännettäwät niin waloa päin, että lapset paikoillansa is-
tuessa eiwät saisi kowimman päiwän malan etupuolelta eikä oikealta,
waan ennen kaikkia Masemmalta. Pöytälaudan peräpuolen tulee olla
2*/2 tuuman lewyinen waaka-suora. Siihen upotetaan muZte-astiat,
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joiden niittoja tulee peittää peltikansilla pöytäpinnan tasalle; myöskin
tehdään siihen fttoennrjs rihweliä, tynia y. m. s. waiten. Pöytä-
laudan etupuoli kallistuu tasapintana oppilasta kohden IV2 tuumaa,
ja sen reunat oraat pyöreinä edessä ja siivuilla. Kullakin lapsella
tulee olla pöydässä joko hylln tahi laatikko kirjojen ja tirjoituZainei-
den säilyttämistä Marten. Pöytien niinhywin kuin tuolienkin kor-
teudet soraitetaan lasten eri itäin mutaan, ja samassa koulussa tu-
lee olla pöytiä kahdesta ja toimestakin suuruudesta. Tuolin korkeus
on mukawa, kun lapsi, istuen reisiluillaan tasatortoisesti, raoipi pitää
jalkansa pohjat kantapäihin asti laattialla, niin että jalkapohjat owat

sääriä kohden, ja sääriluut samaten suoratulmaisesti
niitä istuimella lepääraiä reisiluita kohden. Pöytä on parhaaksi kor-
tea, jos sen matalampi etureuna ulettuu lapsen tyynäspäiden tasalle,
milloin lapsi suoraan istuen painaa ne lupeillensa. Istuimella pitää
oleman sopiraa syraennyZ ja etureunan tulee olla hiukan pyöreänä.
Selkäluuta on soraitettawa lapsen olkapäidentin mukaan ja tulee olla
nojallaan noin 2 tuumaa 1 jalan päässä. Pienemmät lapset asete-
taan eteen, suuremmat taakse. Lasten istuimien raälille jätetään käy-
täwiä, tyllätsi suuria, että opettaja raoipi käydä kunkin lapsen luona,
ja lapset mutaraasti sisään ja ulos, häiritsemättä naapureitansa; sit-
ten tarraltaan koulun keskellä käytäraä eroittaaksensa penktirirait, jakoulu-
salin seiniä pitkin siroutäytäroiä, joita myöten lapset raoiraat astua
riwissä sisään ja ulos. Seuraaraat mitat koulukuluille olkoot ohjeena:
Pöytäpinnan koko leraeys 12,5 tymmentuumaa.

„ „ pituus 18 äf2o „ „

„ kalleus tahi tvinous ... 1,5 „ „

Pöydän korkeus etureunalla ....18jå 25 „ „

Tuolin raäli pöytälastan etureunalla (luoti-
linjojen roälillä) 1,5 „ „

Istuimen leraeys 10 „ „

„ korkeus 10 äl4 „ „

Matka pöydän perareunalta seuraawan pöy-
dän etureunaan 12 ä 14,5 ~ „

Läpitäytätvän leraeys 13 „ „

Siraukäytäwäu leraeys 3 h 4 jalkaa, tahi
raähintäin 1,5 „

Kestikäytäwä 2,5 å 3
Paikka ensimäisen pöytärirain edessä . . 5a 6 „

Pulpetti opettajalle asetetaan koulusalin lyhemmän seinän roie»
reen penkti-riraien eteen niiden testi-kohdalle, suuremmassa touluhuo-
neessa toroitukselletin. Jos siihen teetetään hyllyjä ja laatikkoja, raoi-
taisi koulukirjat lukkojen takana siinä säilyttää. Mustalla taululla
tulee olla sijansa opettajan pulpetin raieressä. Noidaksensa pitää il»
man raittiina, tehdään koulusali raähintäin 12 jalkaa korkeaksi, e! mie-
lellään yli 16 jalkaa. Jos koulusalin leMeys ei ole yli 30 jalkaa,
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niin ci tartoita fun yhdelle ikkunoita, jotta saamat olla
tihjempään ett'ei niiden wälii tasaista toaloa warjastaisi. Niiden for-
tens woipi salin suuruuden mutaan waihetella B—ll,8—11, ja leweys 4—6
jalfaan. LeweyZseinälla lasten silmien edessä ei saa ikkunoita alla,
mutta tylla sitä wastaisella seinällä, jos tarwis waatii. Koulun it-
kunat olkoot 3 tahi 4 jalkaa korkealla lattiasta ja 1 jalka la'esta.
Koulun lakeen tooifi panna n. k. gipsi-silausta hienolla kaltti-woiteella,
seinät rapata, talkita ja waalealla liima-wärillä maalata, waan ei
tapetsierata. Seinien alapuoli wuorataan noin 5 jalan korkeudelle
laudoilla, jota öljyroärillä maalataan ja tiilloitetaan. Lattiaakin olisi
hywä keitetyllä liina-öljyllä woidella. Kouluhuone on lämmitettäwä
tuulettamisen jälteen aamuin ja iltapuoliu niin warhain, että siinä
lukutunnin alkaessa olisi keskimäärin 16 astetta Celsiusta. Ilman
puhdistusueuMoja on monenlaisia, niinkuin: torruien johtaminen uu-
nien kautta, ikkunoiden aroaaminen yläpuolella, ilmaputtia katon kautta,
eri aukkoja seinissä y. m.

Puhtaudesta sanoo K. Norman: »Kaikissa kohdissa on opetta-
jan welwollisuutena pitää huolta että kouluhuone kaikkine siihen kuu-
luwine pidetään hywästi puhtaana. Se on pyhä paikka, ja semmoi-sen tulee myös ulkoa nähden pitää puhtauden merkkiä. Sitä paitse
on opettaja turhaan waatiwa lapselta puhtautta heidän ullomuodos-
saan, waarin-pitoa kirjoista ja muista kapineista, sekä siiwoutta hei-
dän kirjoitustöissä, jos hän joka päiwa antaa heidän nähdä, kuinka
mahan hän huolii puhtaudesta siinä huoneessa, josta hänen itsensä
on maaria pidettäwä. Sitä Mastoin woipi lapsia helposti totuttaa
puhdistamaan jalkojansa ennenkuin he touluhuoneesen menewät, sekä
ett'eiwät siinä hajottaisi paperi-palaisia y. m. ympärilleen, jos koulu-
huone itse siiwotulla näöllänsä waituttaa heihin tarkoituksen mukaisesti."

Walojassa esihuoneessa tulee olla paitse owien ja uunien tilaa
myös sijoja ewäskaapille osinensa, pesu-warustutselle, setä tunkin lap-
sen waatetoukuille ja Mara-jaltineille, ynnä karkeita mattoja lattialla,
jonka leweys pitäisi oleman noin 8 jalkaa. Opettajan pari tamma-
ria ja kyökki olkoot koulun waliftn etuhuoneen toisella puolella kor-
leiutain 10 jalkaa korkeina sisältä. Asuma-huoneissa saawat iklunain
alareunat olla waan 21/'; jalkaa korkealla. Niiden seinille saapi panna
tapettia, ja paperia lakeen. Kouluhuoneella pitää oleman awara piha
tuimalla ja towalla pohjalla, mistä wesi pian lähtee. Siinä leitki-
tarhassa tulee olla myös puita taswainassa, ja sen ohessa yrttitarha-
fin pensasten, ruola-kaswien ja kukkien wiljelystä Marten. laltinei»
den puhdistamista Marten löytyköön myös rautoja portailla, jotta rap-
puiset eiwat saa olla jyrkät. Paitsi tarpeellisia ulkohuoneita woisi
koululla olla myös tuuri eli katos patsailla, jossa toimen seinän st-
säilä lapset wälihettina saisiwat sateella suojassa oleskella ja woimiS-
tellatin telineillä. Katetulla kaimalla tulee olla pumppu ja wesipitaria
Miljoilla, sekä astia jossa lapset woiwat pestä käsiänsä ja taswojansa.
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LaMeampia määräyksiä kaikesta näihin kuulumasta löytyy edellä mai-
nitussa ruotsinkielisessä wih'assa, nimellä: „„Narmalritningllr till folk-
skolebyggnader jeinte beskrifning, as Kongi. Öfwer-Intendents-Embetet".

Selitys laamalle puisesta touluhuoneesta 50 lapselle:
Koulusali sisältää:

Pituudessa 10 pöytää a 12,5 tuumaa 12,5 jalkaa.
10 tuoli-paikkaa ä 14,5 tuumaa.... 14,5 „

1 käytämä opettajan pulpetille .... 5 „

1 „ sen wastaisella seinällä . . 5 „

1 keskitie 3
40 jalkaa.

Lcweydcssä: 5 pöytää å 20 tuumaa 10 jalkaa.
4 läpitäytäwää äl3 tuumaa ....5,2 „

1 sitvutäytäwä itlunain puolella ... 1,5 „

1 „ salin sisällisellä pituusseinällä 5,3 „

22 jalkaa.
Korkeudessa 12 jalkaa.

Ia on sillä: yhteisesti: kullekin lapselle:
Lattian-pintaa, neliöjalkoja . . 880 ....17,6
Ilmaa, tuutill-jalkoja ....10,560 ....211,2
Ikkuna-aloja, neliö-jalkaa

. . 180 .... 3,6

Kansakouluja rakentaessa woisi näistäkin esityksistä Maaria pitä-
mällä kuitenkin keksiä wielä softiwampia malleja huoneille, missä sekä
poika- että tyttö-toululle tulisi eri osastoja tahi luottia, tuin myös
asuntoja niin hywin opettajattarelle tuin opettajallekin, Maikkapa ihan
eri kartanoissa loitompana toisistaan. Suomen tanjatouluillc löytyy
noudatettawana Asetus Toukokuun 11 p:ltä w. 1866.

Kaswintarhastll.
Jos kansakoululle annetaan harjoitus alaksi kaswintarha, niin tu-

Lee oppilasten ensin mitata, jaella, rajoittaa ja tuttia sitä maapalstaa.
Tähän työhön saapi neuwoa mittaus-opista, kemiasta ja physitasta.
Sittenkuin aine tartoitutsillensa on tunnettu, tulee muotokin kysymykseen.

Kaswintarhan hoiw siwistää muodostamisen- ja tauneuden-tun-
toa paljon. Paitsi käytännöllistä hyötyä on ryytimaasta (kasmin-
tarhasta) taunetieteisellctin puolelle suuri waikutus-ala lawoja lait»
taessa, josta ryytimaan kauneus ja halu siihen työhön on nousewa.

Koululle laswintarhaa asettaessa, tulee pää-asiallisesti pitää Maa-
ria siitä, että saataisiin kaunis ja muotorikas järjestys eri kasweista.
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jakamalla puut, pensaat ja kutat rjfjtnfertaisten lainojen wälillä oi-
tein, jonka kautta tasaisten lawojen yksitoikkoisuus miellyttäwästi wä-
henee, ja suurempien sekä pienempien muotojen yhdistämisestä syntyy
ihana kokonaisuus.

Kaswintarhasta, josta samassa saisi oppia ja hyötyä, on ylei-
nen jako nähtäwana myotä-seuraawllstll kuwasta, jota esittelee paran»
nushoito- ja kaswatus-laitos Lewana'n harjoitustarhaa linnalla Lie-
sing lähellä Wien'iä.

Keskellä on wcsisäilö (1) suihturin kanssa, jossa hoidetaan eri-
laisia wesikasweja ja eläimiä, kun se aquaritsi on määrätty. Rehewä
ei aiwan leweä nurmikko (2) ympäröitsee sen.

Nurmikon ympärillä on eri kutkas-lajia (3). Seuraama wii-
meinen täysi piiri sisältää lasten lawat (4), jotta yksityisille lapsille
omaisuudeksi ja ylsin-omaisetsi hoidoksi owat annetut, jota taswatus-
opillisessa suhteessa on tärkeä, niin että jokainen lapsi saa oman pii-
rinsä hoidettllwatsi.

Ne neljä lähin liittywäistä muotoa (s—B), jotta muodostamat
yhden monesti lätkäistiin piirin, sisältämät:

1) Ruolakaswitarhan (5) yksinäisiä edustajia, niinkuin salatiaa,
persiljaa, sipulia, retittaa, pinaalia, kaali-lajia, y. in.

2) Kedon-tatzweja (6): Öljykatzweja, paltohedelmiä, nauriita ja
muita juuritöitä.

3) Kauppatllswcjll (7) niinkuin: wäritaswit. läätetaswit, tuto-
mataswit, höyste- ja tehdas-kaswit.

4) Botanillisia tasweja (8), joihin myöskin ne n. k. riktaruohot
tuuluwat, jotta saamat erin-omaisen hoidon, osottaatsensa, tuin ritta-
ruohokin hoidon kautta woipi tulla hyödylliseksi. Myrttylaswit pi-
detään erittäin huomion wuotsi tässä osassa lukkas-astioisia.

Seuraamat neljä (9—12) tulman-tapaisesti liittymää muotoa,
jotka samassa owat sen tähti-taltaisen päätuwan paina, owat niille
wiljelys-tasweille määrätyt, joita paittatunnassa wiljellään ja tarwi-
taan, niinkuin pcllawat, pawut, perunat, sokeri-juuret, wehnäs y. m. s.
Kuntin maan laadun mutaan woipi semmoisia toteita tansatoulunlin
tarhassa tehdä.

LeMana'n tarhasta tulee wielä mainita taksi suurta pääpeltoa.
Nämät sisältäwät kedon kukkasia, muutamia lajia piktu-omenia ja eri
lajia marjoja, joiden seassa etenkin ananas, metsä- ja ryytimaa-man»
sitta. (13 ja 14).

Wilja-lajit (15) ja (16) apilaat, jotka wielä peltotatzweihin
tuuluwat, owat jaetut kahteen eri osastoon.

Noissa neljässä pitkupyörässä (1? —20) kaswaa syöte-heiniä.
Ne neljä tähtimuotoa (21 —24) jotka kaariteillä owat leikatut

puolituun-taltaisiksi, sisältäwät kestäwämpiä ryylimaan-tutlia.
Irtit ja pensaat owat jaetut 25—28.
Noilla pitkillä lainoilla tarhan päässä (29 ja 30) owat tewät-
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ja tade-lawat. Papuja ja töynnös-tasweja faSVoaa tarhan 31 ja 32
numeroilla merkityllä paikalla, joiden wieressä taswihuone (ansari)
löytyy.

Tarhan molemmilla pitkillä siwnilla owat knutauZ-lllwat (33 ja
34). Jokaisella luukaus-lawlllla on tarkoitus osoitan oppilaalle la»
wan ahtaassa rajassa kotomaan kaswistoa, niinkuin st määra-tuu-
kausina luonnossa tulee esille. Rämät lamat owat eläwiä kumia kuu-
kausien luonteesta kaswikunnassa.

Itse opetus-tarha päättyy puiden kaswatus-toulutuksella, niin pah
jon kuin tämä kansakoulun oppilaalle harjoitustyön kautta woipi tulla
tiedoksi, joka alkaa siementen kylmämisellä, Mcsojen hoidolla ja kas-
wattamistlla (35).

OpctuZtarhan rajalla on suurempi hyöty-tarha (36), joka on la»
weammalla maa°a!alla, ja jonka kullakin pellolla on eri jakonsa ja
määräyksensä. Hyötytarhassa waaditaan suurta työrooimaa, koska stsuuremmassa mitassa wiljelläan. Tässä löytyy herne-, peruna-, papu»
peltoja, suurempia taalistcn y. m. sarkoja.

Tämä mukailema saksasta olkoon oswiittana, jonka jälkeen Suo-
messukin wopaasti woisi kansakouluille yksinkertaisempia ja huokeam-
piakin kaswintarhoja, järjestää.

Tästä löytyy paljoa enemmän kirjassa: „Die Gegenwart der
Volksschule. Van T:r Georgens, Direttor der Lewana. Wien 1857."

Koulu-johtaja Diesterweg'in puhe wanhemmille, perus-
taessa ensimäistä porwariston lasten-tarhaa

Hamburg'issa.

Kun isä ja äiti sitä miettiwät, mitenkä saattaisiwat lapsiansa on»
ncllisitsi, s. t. s. rehellisiksi, toimellisitsi ihmisiksi ja hyödyllisiksi kansa-
laisiksi, niin tiedustelemat he siitä myös lasten luontoa, kokemusta,
opettajia, ja yhteiskuntaa.

Mitä lasten luonto opettaa? mitä tahtowat lapset ensimäisenä
kuutena ikäwuotena?

Ensin tahtowat he saada tyydytetyiksi kaikkia tarpeitansa, syödä,
juoda ja maata. Siitä ei tässä huoli enemmän mainita, Maikka mo«
nen awioparin koko toimeliaisuus on siinä huolessa, hankkia näitä wält-
tämättömiä lastensa,,tarpeita. Se on myös luonnollista, että isä ja
äiti, nähden lastensa luontoista menestymistä, heidän rawitscwlllla
atrialla koossa ollessa, jotain tuntemat.

Toiseksi tahtowat lapset liikuttaa jäseniänsä, ja harjoittaa woi»
miansa. He juoksemat ja hyppiwät, nousewat istuimille tai Penteille
ja tepastelewat ylt'ympäri.

Tässä me jo näemme, että asnma>suhtect, etenkin kaupunkilaisten,
useimmiten sangen wähän myönnyttäwät tätä lasten taipumusta.
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Kolmanneksi tahtomat lapset totuttaa aistimiansa, he tahtowat
nähdä, tuulla, hawaita ja tarkastaa.

Niin kauan tuin toinen ja kolmas woipi häiritsemättä tapahtua,
omat lapset tarkoituksen mukaisesti, s. o. heidän luontonsa mukaan
toimessa; he owat onnelliset ja meneZtywät. Jos ja missä ei niin
ole, siellä on lapsilla itäwä, ja he tulemat siis tyytymättömiksi, was-
tenmielisitst ja Mailattomiksi.

Paljon woipi lapsi mainituissa suhteissa tietämättänsä äidiltä
Maalia; onnellinen se joka sitä tyydyttää woipi.

TawalliseZti hän ei sitä woi; ei niin paljon taidon tuin tilai»
suuden ja ajan puutteesta, ja kosta hänen wielä muita waatimutsta
tulisi täyttää. Hän ei sitä woi; se olisi liian paljon waadittuna,
jos sitä tahdottaisi ohjeena waatia. Mutta lapsi tahtoo wielä pal-
jon enemmän.

Neljänneksi tahtoo se olla hengellisesti toimessa; se tahtoo kuulla
tarinoita, äidin pitää kertoman hänelle jotain; se tahtoo leikkiä, se tah-
too leitkiä toisien lasten kanssa.

Tässä me näemme waatimusten wanhemmille jo hywin nouse-
wan. Kertomiseen kuuluu monenlaista, huwittawaan leikkiin wielä
enemmän; muita lapsia, sopimia lapsia ei myöskään ole aina keralla.

Mutta wiidenneksi tahtoo lapsi myös oppia; Maan ei kirjaimia,
tahi jostin kirjaimia, niin mielewällä johdolla; samaten myös muuta;
st tahtoo oppia lauluja, lasten» ja leikki-lauluja, st tahtoo rakentaa,
kappaleita ja todellisia esineitä rakentaa, st tahtoo oppia tuntemaan
asioita.

Kaikkia tätä ja wielä muuta mieliwät lapset, terweinä ja iloisina
ollessa; niin sen opettaa luonto ja kokemus sen wahwistaa; kokemus
wahwistaa, että waan semmoiset lapset, joiden äsken selitettyjä sisilli-
simpiä tarpeita tyydytetään, owat terweinä kukoistamia, onnellisia ja
hywiä lapsia tahi tulewat siksi.

Ia jos kysymme opettajia, joille jätämme kuuZ- ja seitsen-wuo-
tiset, mitä he toiwoisiwat, niin saamme tietää, että he pitämät it-
stänsä onnellisina, jos he kouluihinsa saawat lapsia, jotka owat wiet-
täneet kuusi ensimäistä itäMuottansa mainitulla luonnon mutaisella
tawalla.

Jos me Mihdoin pidämme mielessä mitä myöhemmin yhteiskunta
tahi tansalais-toimi jäseniltänsä waatiwat, niin nousee meissä Makuu-
tus: ett'ei mitään ole tärkeämpi, kuin ensimäistllä nuoruuden ajalla
laskea perustus aistinten ja jäsenten waurastumisekss, ruumiin terwey-
detsi ja woimaksi; eloisuudelle, toimeliaisuudelle ja iloisuudelle.

Sentähden ylistämme niitä wanhempia onnellisiksi, jotka woiwat
lapsillensa elämän ensi aikakaudella hankkia niiden äsken mainittuin
werrattomain etujen nautintoa ja saawuttamista. Semmoisia wan-
hempia ei löydy paljon, ja jos niiden lulu olisi suurempi, niin tart-
tuisiwat he innolla toti tilaisuuteen, mitä ei ainoasti auttaisi waan
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täydentäisikin heidän ahkeroimista. Mutta hnwin monessa kohdassa
tulee tämän tilaisuuden, jos ei kaikkia, kuitenkin enintä toimittaa.

Semmoisen tilaisuuden tarjoaa, Friedrich Fröbefiu sääntöjen mu-
kaan järjestetty lasten-tarha.

Siinä ottaa lapsia mustaan siihen kutsumukseensa oppinut las<
tentarhan hoitajatar. Äiti, todellinen äiti woipi paljon; mutta waan
lmrwat woiwat kaikkia; luonto opettaa monenlaista ja lallis-aiwoisla,
mutta paljon tulee luonnolta ajattelewaisen ihmisen luuuuella ja oppia.

Lastentarhuritar tulee lastentarhnrittarien laitoksesta, hän on an-
tautunut kutsumuksellensa. Hän taitaa askaroida pienten lasten kanssa
hellällä waimollisella tunnollansa; hän toimittaa työnsä tietäen mitä
hänen pitää ja mitä hän tahtoo.

Lastentarhan tulee olla jos mahdollista oikeassa puutarhassa, eli
kumminkin wapaalla leikkipaikalla ja silloin owat lapset siinä tul-
tina, se on itäwä ihmis-tarha myös tilawassa huoneessa tahi sa-
lissa. Mitä lastentarhuritar täällä poika- ja tyttö-lasten kanssa
sillä molemmat tuuluwat yhleen toimittaa, on helppo sanoa.

Hän harjoittaa lasten jäseniä ja aistimia lapset oppimat,
mitä on äärettömän tärkeä, tarkoin näkemään, tarkasti tuulemaan, ja
toroitellen puhumaan.

Hän johtaa lasten leikit; lasten elämä on leikki, mutta ei
jota lapsi woi suorastansa leikkiä, wähintäkin ei monen muun kanssa
yhteisesti. Mitä siinä lapset itsestänsä oppimat, on jokainen itsellensäsanowa; minä osoitan sitä yhdellä sanalla „yhteytz"; wallattomuudet
hiipiwät pois niinkuin Martaat, j. n. e.; hän opettaa lapsia liit-
lumaan ja laulamaan tahdin ja polennon mutaan.

Hän opettaa kappaleissa paljouden alkeita, hän opettaa tatso-
maan, tarkastamaan ja muodostamaan muotoja, hän saattaa huo-
maamaan elämän esineitä, tuMailemaan, ja mukailemaan, ja monen-
laisia kauniita muotoja walmistamaan.

Hän opettaa hawaitsemaan ja wiittausta tottelemaan, hän apet-
taa olemaan ripsas ja rawatta, hän opettaa taipuwaisuulta, rakkautta
ja sopuisuutta sillä hän elää siinä taitessa heille esimcrttinä. Side
Illsten-tarhan-hoitajattaren ja wanhempien Malilla on jumalinen, sillä
siteinä oMat luonnonpuhtaat, jumallisesti luodut olennot, wiattomat
lapset.

Sanotaatte wanhemmat, jos semmoinen asian-laita, jos Fröbel'in
lastentarha on tiitettäwä laitos?

Minä Moisin Teille Mielä paljon enemmän liitä sanoa, Teille
muistuttaa seuraukset, Malttamattomat seuraukset lasten totuttamisesta
aikaisessa nuoruudessa jaloon siwistyttäwäiscen yhtcis-elämään, muttaseuraaman sanoo kukin itsellensä, etenkin se joka käyttää tilaisuuden,
nähdä lapsia toimissansa.

Ainoasti nhdcstä tahdon Mielä Teille puhua.
3—4 tunnin kuluttua palajuwat lapset taas Teidän luo; lapsia

2
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siis ei oteta raanhempien seurasta ja sen raaifutuffeeto, sitä maan au-
tetaan. Hauskasti ja siwistyttawästi kulunein hetkien perätztä tule'
wat lapset tätiin wanhempien ja sisarusten trjtö. Ajattelewaiset raati-
henunat antawat itsellensä kertoa, mitä lapset ownt kokeneet, itsellensä
näyttää, mitä oraat rakentaneet, oppineet ja harjoittaneet. Ikärayys,
tämä lasten tupien rutto, on ajettuna pois. lasten elämä jääpi leik-
kinä, multa se tulee siwiotnttäwäksi leikiksi. Kotona leikkikööt lapset
nnt Hiljaan itseksensä, ja olkoot toimessa. Lasten tarhalla on jota-
paikassa toimeliaisuuden kehitys ja johtaminen tarkoituksena.

Niiden miesten ja naisten kiittäminen, jotka saattamat semmoisen
laitoksen siunausta kaupunkiinsa, porwariston lasten hyraälsi, ei ole
minnn asiani; he tulewat näkemään Maitoansa runsaasti palkittuna,
kun heidän kansalaisensa tunnustaraat ja käyttämät harrastamiansa
tarkoituksia.

Onhan sekin Luojan henki,
Kun keksijöissä waituttaa,
Että piika sekä renki
loutuis muuhun taiwuttaa.
Sillä wähitellen kone
Meillä töitä ennättää.
Höyry- tahi kaasu-wene
lUnoin halki lennättää.
Siitä seuraa helpotusta
Kunkin ruumiin monnille;
Poistaaksensa pahennusta:
Ihmiset! siis toimille!
Tuossa jouten kurjain lapset
Mallatoina riehuilee.
Woisi runsain opetukset
Saada, etra sitä tee.
Jos nyt kunnat paikoillensa
Perustaisi kouluja,
Palklaisiwat tietoinensa
Niihin opettajia.
Jotka lasten ymmärrystä
Selwittäist etisinkin,
Lukua ja piirustusta
Tarpeellista «isitin.
Vttä hywän tiedon neste
Vieluloihin waluisi,
Eikä «isi kelle este.
Mihin kyky haluisi.

A. G. K—n m. 1802.
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Kansakouluttaja-seminarin täydellisemmastä suomenkielisestä kirjastosta Iy-
wäskylassä oli aikomus painattaa luetteloita oppilaifille ja kokelaille, jotka sen-
jälkeen mukawammin saisiwat siellä kirjoja lainata, ja sitte samojen luettelojen
johdosta opettajina tahi opettajattaret»» woisiwat waikutus-aloillensa seurakun-talaisilta koottamilla waroilla tuottaa walittuja kirjoja arwostelemisten tahi mriu-
toin hymäkfymisten mukaan, joko Kirjallisen kuukauslehden toimitukse» kautta,
tahi kiijnknuppioiltll, joista esim. Herrat Clouberg & K:o Wiipurista toimitta-
wat niitä nidottuina huokeimmiten, Ennenkuin yllämainittu seminamn luet»
telo ehkä paiuosta joutuu, seuraa muista luetteloista tässäkin wähänen esitys

Lainakirjastoille:
Ustllunollifia tiijlja:

Postiltoja: loh. Arndttn, 3 mk, Luther'in, Tauler'in, 5 mk. Bugsse'n, 3,60 p.
5,40 p,, Franken, 5,60 p. l2 mk. Wege-

lms'«n, 11,20 p. Hinoisen, Carlssonein y. m. saarnoja.
Fellman, I,: Hengellisiä puheita I & 11. 1,60 p.
Franzen: Köyhille ja rikkaille, 1,40 p.
Huhu: Pyhän hengen työt, 1 mk.
Mau, (3dm,: Ahtisaarnoja. 1 mk.
K. (Serafin saarnoja I, II & 111. 60 p.
A. ©. Borg: Lasten Postilla. 5,20 p.
Flyborg: Lasten postilla,
Borg: Waltiopäinmsaainll, 20 p.
Adolphe, SJlonob: Rahan ystäwä. 60 p.
Arnot, %: Katkismus-saarnoja 11. 80 p.
Lutherin johdattawaiset kirjoitukset katkismukseen, 75 p.
Mannelin: Uskonkappaleet Lutheruksen w, katkismuksen johdolla. 1 mk.
Lindedahl: Katkismuksen johtoinen lukukirja. 40 p.
Biblia johdattaja kodille ja koululle, 60 p.
Johto Biblia taidoksi. 60 p.
Helsingius: Johdanto Raamatun tuntemiseen, 1,20 p.
Hyödyllinen neuwo p. Raamatun lukemiseen,
Schartau, H.: Osoitus Raamattua oikein lukemaan, 12 p,
Arndt, I.: Kristil, neuwo kuinka kristityn pitää oikein p. Raamattua luke-

man. 32 p,
Lutheruksen muistutuksia, 30 p,

„ Bibliallinen lauseisto, 2 mk,
Ingman, A. 28.: Raamatun selityksiä I 2,50 p., II 3 mk. ja 111 4 mk.
Raamatun selityksiä, Suom, I, ©. Ahlgren. 1 mk,
Luther: Jumalan käskyin pää-ytimen selitys. 40 p.
Herramme «vuorisaarnan selitys, 3 mk.
Arndt, I.: Totisesta kristillisyydestä 4 kirjaa, 6,80 p.
Autuuden oppi nuorukaisille. 80 p.
Bunian: Jhden kristityn waellus, 1,40 p, sidot,

„ Taiwaasen juoksia. 40 p.
~ lesuksen Kristuksen pyhä sota, 2,80 p, sidot,
„ Mestari Käätin elämä ja kuolema, 1,20 p.

I. elämäkerta. Wiipuri 1843. 20 p.
Bunian'in kertomus hengellisestä koettelemuksestansa. 60 p,
Nonar, H.: I Kyyneleiden ehtoo, 1,40 p. ja II Riemujen aamu, 80 p.

„ Usko ja elä. 12 p,
Besser, W. F,: lesuksen korottaminen kunniaan, 1,60 p.
Bengel, I, A,: Raamatullisia mietteitä, 75 p.
Carlsson, W.: Cmllnkelium'in oppi, 80 p.
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75 p

p.

»■

80 p.

V-

:«f.

Carlsson, W.: lesuksen Kristuksen elämäkerta, 1,20 p.
Hengellinen kalenteri w. 1869 50 ?., 1870 75 p. ja 1871 7

Kristuksen tunteminen jn uskon osotus elämässä, 50 p.
Vapahtajan kärsinnnen ja kunnia. Suom. W. Carlsson,
Gohner: Totinen kristillisyys. 48 p.

„ Syntisen kääntyminen. 28 p,
Newman Hall: Tule lesuksen tykö! 40 p. Seuraa lesusta! 48 p.

„

'

»Minä olen" eli lesuksen ääni myrskyssä. 60 p.
Henry: Jumalisen elämän suloisuus, 1,20 p.
Hedberg: Uskon-oypi. 1,80 p,
James, I. A.: Wiinapuu ja Oksat. 1,60 p. Johdatus ja lohdutus. 80
lesuksen herättämä ääni. 50 p. lokapänväistä leipää, 50 p.
Jumalan palwelus kodissa. 82 p.
Hywnstä Paimenesta, 64 p.
Gestrin, E. T.: Oletkos pyhä? 1 mk.
Kiroilian rukous eli kirouksen selitys. 12 p.
Kristityn saannot ja annot (tahi tulot ja menot). 40 p.
Kristuksen ihmetyöt. 40 p. Esirukous. 40 p.
Kristuksen risti. 50 p.
Kristillinen Perheen elämä. 1,40 p. H, W, I, mukaan.
Krummacher, F. W,: Silmäyksiä annon waltakuntaan, I—IV. 1,4 p.

„ Salamo ja Sulamith, 1,60 p.
„ Uskon elämä.

Koskus, H.: Uuden syntymisen tarpeellisuus, 80 p,
Lutheruksen Oppi Kristuksen kallii«ta lunastuksen työstä. 60 p.

„ Neuwo ja manaus nuorukaisille ja neitosille. 48 p.
„ Ankara waroitus. 28 p. Kristityn wapaus,

Luther, M,: Kristuksen ansio. 80 p. ylösnousemus kuolleista. 1,30 p.
„ Lohdutus sairaille ja kuolewaisille. 70 p. sidot.
„ Häälahja. 1,60 p. sidottuna.

Melanchton, F,: Totisesta parannuksesta. 60 p.
Majander, S,: Oikeasta ja määrästä jumalisuudesta. 1,75 p, sidottuna,
Murray: Sielun mania, 24 p,
Olaus Petri: Usko ja rakkaus. 40 p.
Rauhan Sanan Saattaja, 2 mk.
Rochat: Ciuankelimnillinen todistus. 43 p,
Roos, M. F.: Jumalan lasten erinkaltaisuudesta ja yhdenkaltaisuudesta.

Ristinkoulu. 1,20 p.
I. Risife'm Tutkistelemuksia. 80 p,
A. Paleario: Ristiin naulittu Kristus ja hänen armotyönsä. 60 p.
Ryle: Nisuja ja ruumenia. 82 p. Cläwä eli kuollut? 82 p.

„ Mitä Raamattu on? 24 p. Mitä kirkko on? 24 p.
„ Ota waari tiestäsi. 82 p. Kaikki ja kaikissa Kristus. 28 p.
„ Walwoknat! 32 p. Omatko syntisi anteeksi annetut? 40 p.
„ Ole kiimas. 28 p. Waikene, ole ääneti! 24 p,

Spener, P. I.: Cmankeliumin wapauden määrin täytöksestä j, n, e. 70
Syreen, H. P.: Matkustajat elämän ja kuoleman tiellä. 80 p.
Syntisen ystäwä. 60 p. sidottuna,
Skriwer, Kristm: johdolliset hartaushetket, 2 mk.
G. selitys uskosta ja manhurskauttamisesia. 50 p.
Uskon tunnustus. Suom. Dahlberg. 80 p.
Ustowaisten lohdutus. 40 p. Lutherin Opin- ja uskontunnustukset. 8
Valituita selityksiä Vapahtajamme kärsimisestä jn kuolemasta. 1,60 p.
Nileock, Th.: Kallio Kristus. 40 p. Hunajan pisarat. 40 p.
Woitto kuolemasta ja pääsy ijantaikkisten elämään. 90 p.
Nanhurskusten salattu wiisaus, 20 p.
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Kristittyjen welwollisuus pakanoita tohtuan. 20 p.
Ewantelinen Sähetnå: Huutama ääni kristikunnalle.Muistoja RiPpikoulusta, (Muutamilla kansakoulun opettajilla myöskin myy

tiimana.

Muita Opvitirjoj»:
Koulu-Raamattu 1,60 p. sidottuna.Lasten kuwa-raamattu, 80 p,
Biblian-historioita, katkismuksia, ja rukouskirjoja.
Kurtz: Usklln-oppi, 2 mk.
I. Rorfiefrn lumaluus-oppi, 2,40 p.
Barth, K, ©.: Kristill. Kirkko-Historia. 1,80 p. sidot.Kristin uskokunnan historia. 1,60 p. sidot,
Lemberg, K. G.: Kirkkohistoria. 1,50 p.
Leo: Kirkon historia I & 11, 3,20 p.
Steger, N. St.: Historia pakanain kääntämisestä. 1 mk.
20. Carlsson: P. Raamatun muinaistietoja Palestinnsta. 2 mk.
Jhtemen maailman historia. Raamatun hengen mukaan. 2 nik.
Aejmelkeus: Jhteinen historia, 1 mk,
Grube'n mukaisia kertomuksia Ihmiskunnan historiasta:Wanha-aika I & II.)

Keski-aika I & 11. 116 mk.
Uusi-aika I & 11. J

Rosendahl: Wanhan ajan historia I H II yht. 4 mk.
historia, 1,20 p.

Nallin, O,: Uudemman ajan historia. 1,75 p.
„ Wanhan-ajan historia. 75 p,

Putz: Jleifen historian oppi-kirja I—III yht. 8 mk.
Tietoja maailman kansoista, heidän tawoista y. m. 1 ml.
Kertomuksia mieraista maista, 1 mk,
28. Lamonius: Suonien kansan lapsuuden elämä ja wanhat laulunsa. 20 p.
Muinaisten suomalaisten pakanalliset epäjumalat. 32 p.
Lyhy Suomen historia ja maantieto. 1 mk.
Suomen Historia, Toinen painos, 60 p,
Krohn, J,: Kertomuksia Suomen historiasta.
Yrjö Koskinen: Oppikirja suonien kansan historiassa. I & 11. 4,40 p.

„ Nuijasota I å 11. 6 mk.'
Kuwaelmia Suomen maakunnista I—VIII. 4,20 p.
Gnsimäiset alkeet maantieteessä, 52 p.
Maantieto. 1,20 p.
Korander, L,: Jleinen maatiede. w. ft?6S. 2,40 p. sidot.Stenius: Rannikko Maatieteen oppikirja. 2 mk.
Suomen maatieteen oppikirja. 75 p,
Wenäjän historia. 40 p.
Ahlqwist, A: Muistebnia matkoilta ALenäjällä w. 1854—58. 4 mk.

„ Suonialainen runous-oppi kielelliseltä kannalta.
R., Polen: Johdanto Suomen kirjallishistoriaan, 1,40 p.
Macaulay: Englannin historia, 3 mk,
Gnsnnäinen ristiretki, 24 p.
E. Salmelainen: Pyhä hauta eli kristittyni sotaretket Palestiinaan, 60 p.
Kornelius Nepos, 2 mk.
Perander: Latinainen oppikirja, 1,60 p.
Geitlin, I. G,: Latinan kielen oppi I & II yht, 3,50 p.

» Latinasta käytännöllinen johdanto ja lukuharjoituksia yht, 3 mt
„ Saksalainen kieli-oppi, 6 mk.

G. Lannelin: Kreikan kieli-oppi 2 mk.
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Sttictnber, M,: Venäjän kieli-oppi, 2,20 p.
Flomlln: Ranskan kieli-oppi. 3 mk,
Nunnan, I. W.: Ruotsin kielen oppi, 1 mk.
Oppman, R, M,: Vnsslannin kielioppi, 5 mk,
Rahkonen, A.: Ensslanninkielinen lukukirja, 2mk
Fr. R. Kreutzwald: (Sestfeahnm ennemuistesed jutud sanakirjan kanssa. 6,50 p,
Ahteinen kieli-oppi, 40 p.
Euren, G, ©.: Suomalainen kieli-oppi. 1,20 p.
Länkelä, I.: „

1,30 p. sidottu.
„ Lukukirjat I & 11. Mt. 2 mk sidottuina.

A, Lilius: Suomenkielinen lukennsto I—III ynnä sanakirja. 4 mk.
Pääskyisen pakinat „

3,60 p.
Kirsch: Luku ja oppikirja kansakouluille, 1,80 p,
Topelius, Z.: Luonnonkirja, Uusin painos. 1,60 p,
Berlin, 11. I.: Oppikirja luontotieteesen. 1,40 p,
N. I. Nerlin'in Lukukirja Luonnontieteessä. Suom. A. Rahkonen, 6 mk.
A, Warelius: Enon opetuksia luonnon asioista I & 11, 1,80 p.
Mintähden ja sentähden. 1 mk.
Hyödyllinen huwitus luomisen töistä. 1 mk.
Luonnon-oppi, 1 mk.
C. F. Liitken: Zoologia eli Eläinkunnan luonnonhistoria. 3,20 p. sidot.
3. W. Murman: Eläintiede. 7 mk.
R. Bonsdorff: „ I & II yht, 3,50 p.
Suomen maan Pedot. 1 mk. Suomenmaan meripedot. 72 p.
Kertoelmia koirista. 24 p. Kertomuksia willi-eläimistä. 24 p.
Hewoiskirja. 1,20 p. Oppikirja hewofen kengittämiseen. 80 p.
Eläinten tautikirja. 60 p.
Oppikirja karjan hoidossa. 2 mk.
H, I, Kplberg: Maawiljelyn ja karjanhoidon oppikirja.
Osoituksia emännille lehmäkarjan sekä maidon hoidossa. 80 p.
Johdatus maidon hoidossa ja woin malmistamisessa. 80 p.
O, A, tiedot maidosta. 75 p.
Toimellinen Maanwiljeliä. 3 mk.
Opetuskirja maan miljelemisessä,
Sakari Sakarinpoika, Maanwiljeliä: Lyhykäisiä osoituksia, 80 p.
Forsberg, Johdatus maanwiljeliöille, 75 p.
R. A. Gadolin: Maanmiljelystawat,' 2,25 p.
J. 28. Hoving: Käytännöllinen Maanhoitnja. 1,60 p,
Nathhorst, I. Th.: Maawiljelys ilman Viinanpolttoa. 80 p.
Kokeneen maamiehen muistikirjasta. 48,p,
Kolmen tynnyrin alainen maatalomme ja sen tuotteet. 80 p.
Newain ja soiden wiljelemisestä 20 p.
Kierto- tahi wuoro-wiljelys. 1 mk.
Toimellinen talonpoika, 24 p.
Manninen, A.: Lyhykäinen maawiljelys-oppi 80 p.

„ Mietteitä katowuosista Suomessa, 1 mk.
„ Taito ja toimi, 1,20 p. Koti maalari, 40,

Kuinka joet ja järwet saadaan kaloille. 24 p.
Lyhykänen osoitus metsän hoitoon, 24 p,
Aug. F, Soldiln: Suomen terwapoltosta. 1 mk.
Puiden kaswattamisesta. 40 p,
Kllsmutarhakiija. 80 p. (Kansakoulujen ylitarkastajallakin ehkä wielä jaettawina)
Kasnmlajien käytännöstä. Sienikirja. 1 mk.
Reuwo mesiläisten taitsemisesta. 40 p.
Johdatus silkin wiljelemiseen, Syopaläiskirja.
Älykäs emäntä. 40 p. KoMkirja. 1,20 p.
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Lönnrot: Kaswio. 5,50 p, Andersson: Johdatus kaswi-oppnn I. 1 mk.
Stöckardt, 3.: Kennlln-oppi aloittelijoille. Suom. I. Krohn. 5 mk.
Schödler, F.: Luonnonkirja: Phystkki, suom. Innam. 2,40 p.
Physikin Opasto. (I. F. ©.) 1,50 p.
Höyrykoneet, niiden keksintö ja käytäntö. 2 mk,
Vlaamittaude» alkeet, 1,2(1 n,

Heikel, H.: Mittauden oppikirja, suom. D. E, D. Europreus. 1 mk.
P. Asahan: (iutlideen alkeista <> ensim, kirjaa eli Tasapinta-nntannon oppi, 2,40 p.
Eklöf, I, H,: Kolmiomittllwiiiuain merkillisimmät yhtisoudet. 60 p.
Blom: Wiiwanto- ja mitanto-oppi, 1 mk. Eklöf: Pallo-tolmio-mitanto.
N, I. Österman: Ehdotus seurnkunnankouluin rakentamiseen. 40 p.

„ Opetuksia rakennus-taidossa, Hels, 40 p.
(Viipurissa painettu Oppikirja rakennustaidosta ilmestynee myöskin kirjakaup-

poihin),
Piirustus-opin alkeet G, A, mukaan. 1,40 p.
H. Pantsar: Jleislaskun alkeet, 4 mk.
E. Bonsdorff: Lu'un laskun Oppikirja I & 11. 2,80 p.
A. F, Borenius: Lunrnnlaskun oppikirja. 1 mk.
Wiwolin, K. K.: samaten. 1,60 p.
P. A, n, Zweigbergk: Lunrnnlaskun «petuskirja I & 11. 2,60 p.
Koskinen, $.: Raha-afioista. 60 p.
Marius Gad: Jleifen warallifuuden luonto ja syyt. 2 mk.
Rosenborg, I, 28,: Köyhyydestä ja yleisestä köyhäin holhouksesta Suomessa. 60 p.
Palmen: I. Ph.: käsikirja nht. siwi«tytsetsi.. 2,50 p.
R. Nellin: Kaawakirja, Oulusta. Uusin painos. 1 mk,
Länkelä, I.: Asioimiskirjain tekemisen johdatus, 52 p.
Aug, Lilius: Käytännöllinen opastus yksinkertaisessa kirjanpidossa, 1,20 p.
Ofoitus kaupan kirjewaihtoon, 2 mk, (Myötäwänä myös eräillä kansakoulun

opettajilla).
Muutamia neunwja ja johdatuksia lähetyskirjain tekemiseen. 1,40 p.
Suomen Perustus-lait, 2,80 p, Suomenmaan Virallinen Tilasto VI. 1,50 p.
Asetuksia: Uusi kirkkolaki. 2,50 p. Kunnallishallituksesta, 40 p.
Kaupasta ja elinkeinoista. 25 p. Konkurssi-sääntö. 40 p.
Tilusten rauhoittamisesta. 30 p. Juutilaisista. 20 p.
Asetus metsästyksestä, 20 p. Kalastussääntö, 20 p.

„ kansakoulutoimen järjestämisestä.

MieN?GhNkF°! kansakoulutoimesta,
Rudenfchöld: Johdatus kansakouluin järjestämiseen, 60 p.
Comenius: Neuwolirja kristillisessä lastenkaswattamisessä. 75 p.
Kristillinen ja terweellinen lastenkasmattaminen.l T .

~ , ~.

Lasten termeinä pitäminen. j i <£ n. i,w p.
Kristillisille manhemmille lasten kristillisestä kasmattamisesta. 12 p.
Ryle: Kuinka on lapsi kaswatettawa? 82 p,
Schewe, G,: Suomen niteille, 40 p,
Kellner, L.: Wiitteitä kansakoulun kasniaws-opista, 50 p.
C. S, Kapff: Nuorison ystäwän waroitus itsesaastutuksesta, 50 p.
Wäkewäin juomain wäärintäytökfestä, 12 p,
L. A. Soldin: Terween ihmisen elämästä ja terweyden hoidosta. 1 mk.
K. Nordblab: Terweyden opetuskirja. 80 p. sidottuna
Lönnrot: Suomalaisen talonpojan kotilääkäri. 2 mk.
Jksintertainen Chirurgia. 60 p.
K. Göös: Voimistelun harjoitus-oppi. 1,75 p.
Muisti ja sydän. 20 p.
Z. I. Cleve: Sielutieteen oppikirja, 1,50 p.
I. W. Murnian: Setan opetuksia sielutieteessä. 40 p.
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I, W. Munnan: Setan opetuksia sielunwiljelyksessä, 20 p,
Zsalo«Z: Siweyden oppi kansan hyödyksi, 50 p,
Putkonen: Kristillinen simeyden oppi. 1,40 p.
Kerjalais-ukko eli Nannoja ja waroituksta talonpojan säädylle. 40 p.
Neumo kuinka onnelliseksi tultaman pitää. 60 p.
Tie onnellisuuteen eli keino mitenkä rikkaaksi tullaan, 30 p.
Franklin: Reumoja kaikille säädyille. 24 p.
Fr. Reiche: Perheen ystäwä, 1,40 p,
Neumon antaja nuorisolle, 1,60 p.
Kuinka nuorukaisista tulee miehin, 25 p,
A, Ahlqmist, A.: Valittuja sananlaskuja, 2 mk.
Walituita suomalaisia kansnn-lauluja. 2 wihkoa. 3,20 p.
L, Hämäläinen: Kansanlauluja, 4 mk,
I. W, Illberg: Suomalaisia kansan lauluja ja soitelmia. 2 mk.
H. Nächter: Koulu-Lauluja. 3 wihkoa,

„ Neliäänisia lauluja, 2 mk.
Moniäänisiä lauluja nuorisolle. I & 11. 30 p.
E, A. Hagfors: Laulufeppele I. 2,50 p.

n. m.
Runujll, teit«mulsia y, m.

Kalemala, helppohintanen pailios. 1,50 p.
Kanteletar, Suomen kansan wanhoja lauluja. 5 mk.
Helmiwyö suomalaista runoutta. 3 mk.
Säkeniä, Runoelmia A, Oksaselta I & 11. 3,50,
Runoelmia I, L, Runebergiltä, suom. A, Oksanen. 80 p.
Runeberg: Radeschda „ Kiljander. 1,60 p.

„ ' Wänritki Stoolin tarinat. I—3 å5O p,
Suonion Runoelmia I å 11, 3 mk. Suomenkielinen runollisuus (Krohn),
Laulu kellosta, 32 p. Helsingin teaterin Vihkiäisissä.
Sääskiä I & II: Runoja A. Rahkoselta. 2,30 p.
©riko: Runoelmia. 1,25 p.
Aallotar: Alkuperäisiä koelmia runollisuuden alalla. 1 mk.
Satakieli, painattanut K. G, Lemberg, 80 p,
Granlund, I. F.: Wähänen laulukirja, 60 p.
Wirtanen, H.: Hetkellinen humiws, eli laulukirja, 60 p.
0. I. Keinänen: Suomalaisia lauluja, 2 mk.
Koitar; Samo-Karjalaifen Osakunnan Albumi w. 1870, 2 mk.
Siweä; Kauno-annakka w. 1865.
P. Korhosen 50 runoa, 1,80 p.
D. ©. D. Europkeus: Karjalan kewätkäköinen. 1,20. Pieni runofeppä. 40
Dahlberg, T, I,: Runoja Hercules urosta, 2,40 p.
1. Jutein'in kirjoja I—IX. 18 mk.
Mansikoita ja mustikoita I, 111 ja IV yht, 6,40 p.
Muiden maiden marjoja I, II ja 111 yht, 3,60 p.
Annikka: I: Almqwist: Kappeli, 40 p. 11. Oelenschläger: Eräkäs. 60 p.
A, Kiwi: Kanerwala, runoelmia, 1,20 p,

„ Nummisuutarit: Komedia 5 näytöksessä, 1,80 p.
Saul, Murhenäyteknä, 2,50 p,
Näytelmistö I, 11, 111 & IV yht, 12,40 p.
Näytelmiä: 2 wihkoa Wiipurin kirjallisuus-seuralta, 1,75 p.

„ Kukka kultain luusistossa 75 p. Jö ja päiwä. 50 p.
„ Kassan amain. 30 p. Kominunisti, 40 p.
„ Riita asia. 40 p. Väkinäinen naiminen. 40 p.
„ Kyttyräfelkäinen. 1 mk. 6O p.
„ Wekkulit ja kekkulit. 60 p. Sisaren sukkeluus. 60 p.
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Näytelmiä: Theateri-kirjasto, I, II & 111. Länsi-suomalaisten toimittama. 1,80 p.
„ Suomalaisen seuran teateri-kirjasto I—IV. 2,25 p.

Novelli-kirjasto: Z, Topelius: Kuninkaan Hansilla. 2 mk,
„ Tyhjät sydämet. <5 p,

Dickens: Mugdyn rautatiehaara, 2 mk,
Georg Oliot: Silas Marner, 3 mk.
Fritz Reuter: Sotanmodelta 1813. 2 mk,
George Sand: Pikku Fadette, 2 mk,
Alaffoisroeljrfjet 80 p.
Haapakallio. 75 p. Orpana. 40 p.

Björnstjerne Björnson: sialatyttö. 2,25 p. Iloinen poika 1,20 p.
Walter Scott: Iwanhoe, suom, I, Krohn, 3 mk,
Ä. I, Gummerus: Jlhäiset ja alhaiset. 3,25 p.

„ Alkuperäisiä suom, Uuteloita. 2 mk.
Rahwaan tytär, nnljuonain hallitsin, 60 p.
Suomalaisia uuteloita. 1,40 p.
Miistalammen mylly. 75 p. Niilo herra, 60 p.
Naapuritalot, 40 p. Kaksoset. 40 p.
Naapurit merensaaristossa. 24 p. Interinsaaren tyttö, 1,20 p.
Noituri, 28 p. Sisarukset 24 p. Kurlaus. 32 p.
Satatuhatta. 40 p. Kahden kauppa. 32 p.
Konuuluoto ja Pohjakoski, <O, Wäinölänniemi. 32 p.
Hannikainen, P: Taliuitukkasia. J,20 p. Pitäjän kirjasto I, 1,25 p.
Kaksi perhekuntaa, 20 p. Neljä koulufisarusta, 1,80 p.
Ulla-täti: Serkukset. 1 mk. Huwikirja I, II & 111. 50 p,
Thomasson, P.: Ruhtinas ja metsäwartia. 48 p.
Leonia eli onnettomuus ja onni. 60 p.
Rittaus ja köyhyys, tahi hywä tontu onnen tuovi. 80 p.
Goldschmidt: ZÄaapapin MakefjeldiZsä elämä. 2 mk.
Berthold Auervach: luoseppi lumessa. 1 mk.
Steen Blicher: Kuwaelmia luutinmaalta I & II yht. 3 mk.
Eno Adam: Pahanteko ja rangaistus. 32 p. Olla ja näkyä, 40 p.
Runeberg: Salapurjehtia. 40 p, Gehner, S: Ensimäinen purjehtia. 24 p.
Kaleri-orza. 60 p. Hieltzer: Poliisi-hiZtorioita, 1 mk.
Varth: Haikaran kynä. 40 p. I, F. Lagerwall: Jaakot, 12 p.
Wanhukset Pekka ja Paawo. 16 p. Onnellinen Raamatun lukija, 32 p.
Sokea kerjäläinen ja yaawoitettu sotamies.
Uiiten topetla kaZwoi tuhanneksi ruplaksi. 80 p.
Bäckwall: Kuwaelinia Amerikasta I & 11. 1,20 p.
Parooni Mynkhausin kumm. niatkat ja retket. 60 p.
Jllatti ZNäkelastä, eli muuttuwainen talonpoika. 40 p.
Eno Adam: Muutaman juomarin elämä ja kuolema. 20 p.
Wiinamyrkystä surullinen tarina. 80 p.
K. H. I,: Harjulan onnettonmus, 52 p,
Renqwift, H,: Niinan kauhistus. 40 p.
Kuwaelmia juopumuksesta ja raittiudesta I & 11. 88 p.
Kolme päiwää Sarion kylässä, 8 p. Ainterin historia, 8 p.
Houkuttelin, 8 p. Juomari ja hänen tyttärensä,
Paimelan Ukko. 8 p. Rampa Lauri, 8 p, Maunulan Matti. Bp.
Ramöach: Kertomus ilmoittama pahan hengen kamaluuksia ja wehkeitä.
Kultala. 1,20 p. sid. Kotopeili. 40 p.
Genowema 60 p. Roosa Tannenpurista, 1 mk
Waimon peili eli Monitta. 60 p. alitin rakkaus. 20 p.
Kertomus Amelia Galesta. 24 p, lessikan äiti. 25 p.
Itkewä waimo. 12 p. Armon moittu, 28 p,

suojelee miattomuutta eli rawintohuone metsässä.
li
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Rännäri, 3-: laloluontoinen roaimo. 32 p.
Kr. o Schmidt: P. EuMtmkstn merfill. elämimroacheei I »ik,

» Timanttiristi, 40 p.
Jerusalem, kertomus Vapahtajan ajasta, > mk.
Isäntä ja palmelija, 20 p. Noita paha hyivällä. 12 p.
Bhden ainoan walheen katkerat hedelmät, 32 p.
Bhden tuhlaaja-pojan onnettomuus ja onni. 28 p.
Hyödyllisiä ja huwittawaisia lukuja, toim. Kalle Kallen p, 20 p.
Uuden wuoden aamurusko „

„ „ 12 p.
H. Nyman: Hyödyrtämärsiä ja huwittawaisla kertomuksia kansalle, 1,20 p.
J. Koslinen: Opiksi ja huioiksi, 1 mk.

„ Olawi Nlaununpoika Pariisissa. 1,20 p.
Pennikirjasto I—V. 75 p.
Blomstedt, O.: Kuwaelmia 1808 wuoden sodasta Juoniessa. 1,20 p.

„ Kapina Kauhajoella ro. 1808. 60 p.
Gastreii, K. A.: Muistelmia rouosien 1808—1809 sodasta. 0 mk.
Nylander: Kertomuksia, ! mk,

Paaroo Nissinen: Kuroaelmin niiimeisestä Suonien Sodasta. 1,50 p.
Gustam Vaasa, Ruotsin kuningas. 1,20 p.
Erik XIV. 60 p. Samaten. 60 p.
Kuningas Gustaf II Adulphin Historia 40 p.
Martti Lutherin elämä. Wiipuri 1849. 60 p.
Kyster, I, K, G.: M, Lutherulfen elämänkerta, Häml, 1851 40 p.
©. H. n. Schubert: Tohtori Martti Lutherulfen elämänkerta. Hels. 1851.Mikael Agrikola. 20 p. Isat Rothoroius. 20 p, Martti Skytte. 2» p.
Muhamedin eläniä ja oppi. 80 p,
Besfer, W. F.: John Williams. Etelämeren saaristojen Apostoli. 60 p.
Pastori Ludwig elämä, 40 p,Kulinnbuksen elämänroaiheet. 20 p.
Maalta ja mereltä: I,
Dumas, A.: Kertomus Wilhelm Tellistä ja Sweitsinmnan roapautlamisesta. 80 p.
Todellisella ja luonnollisella tnwalla selitettyjä kunnnitus-juttuju. 60 p.Salainen kärsiminen eli omantunnon hirmuine» waiwa. 15 p.
Mistä syistä aikaiseen Jumalan pelkoon tulee taipua.
Johannes Sandqwist'in lyhyt, mutta autuaallinen elämä ja kuolema. 12 p.
Laki on hyroä, jos se oikein käytetään. 20 p.
'Nina kunnioitan heitä, jotka minua kunnioittanmt. 12 p.
Adam: Kaukaiset kukkulat. 48 p. Kuninkaan käskyläiset. 48 p. Wanhan

koto. 80 p.
W. Carlsson: Hengellisin kertomuksia ja tuwnelniia I, 11, 111 & IV. 1,85 p.
Hengellisiä Kirjeilmiä, 48 p.
Kristillisen rakkauden työt roapautettuin wankien hyödyksi. 35 p.Almqroist, S. I. S.: Kansakunnan kirja: Työn knunia. 20 p.
Sumelius: Hyödylliset tiedot yht. kansalle I—III.
Hyödyllisiä ajan kuluja.

Lukemisia Suomen kansan hyödyksi 111, 60 p.
Kirjallinen Aarreaitta I w, 1869. 1,60 p.
Honkain tarinat I, 1,5!! p,
Timotheus ja Philippi. 80 p, Timotheus ja Philcinoni. 80 p.
Selito, kertomus Afrikasta. 20 p. Tiitus. 20 p.
Jumalisin tertoinuksia 40 p.
Lasten Joululahja. Kokous suomennoksia. ,§>els. 1870. 80 p
Joululahja nuorisolle, i Hels. 1852.
Joulun aatlo. Hels. 1854. 48 p. Joulukirje lnpsille. I:kylä 1868.Kr. v. Schmidt: Joulun nntto. 80 p. Josafnt. 96 p.
Abbot, lohnlS. ©.: Lapsuuden koto eli shmissydän pehmeimmnllä»!!. 1,40 p.
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p.

,

p

Nbbllt, Jakob: Lasten tie siweyteen ja autuuteen. 60 p.
Bauer, Ii).: Luontokappalten lomasta mmettämifestä waroitus. 32 p.
Raittiuden kirjoitulsia nuorisolle, 48 p.
I. P. A. ©neli: Hywiä tapoja opettawaiset jutut. Ulisin painoZ. 80

„ Vimistyttäwiä kertomuksia.
Hoffman, Fr.: Hywä poika ja kelpo sotamies, 60 p.

„ Jutelma neekeristä Locrngo. 80 p.
Robinpoika Kruusen ihmeelliset elämän maiheet. 80 p,
Nuoret poismuuttajat. 60 p. Sirkkuinen. 4(1 p.
Richter, T. F. M.: Viattakertomuksia I. 1 mk.
Lasten hupainen huwitus I å 11.
Kertomuksia lasten hyödytti ja huwitsi. I, Ottopoika. 11. Kiiltomato.
Muutamia kertomuksia lapsille sekä hyödyksi että huunksi.
Lasten hyöty ja humitus I, 40 p. 111 40 p.
Lukemisia lapsille, I—II. 32 p.
Huwitirja lapsukaisille. Kumilla I & 11. 2,20 p.
Kristillinen lasten opettaja. 1 mk.
Kuinka Henrikki v. Eichenfels oppi Jumalaa tuntemaan. 80 p.
Jcsfn Allan eli pyhäkoulun hedelmä. 40 p,
Thekln u, Gumpert: Suutarin oppipoika, 12 p. Kerjäläispoika. 60 p.
Tengström: Ajanwiete lapsille. I mk,
Gottftido tahi pikku eräkäs 60 p, lirätäs ja orpolapset, 24 p.
Toiwolan Anni 24 p. Ottopoika, 24 p,
Barch: Paimenpoika 40 p.
Setä Tuoman tupa, 40 p,
Wähäiucn Norjalainen poika
Knwahda itseäS koiralta! Laiwapoika y m, Etfikäät Herraa warhain,
Hantsipoika, Karitsa ja lääkäri, sekä pieni Maria, 12 p.
Pikku Idan työ, 20 p. Pieni Hanna ja Anna. 4 p,
Tommi Toiwonen, 12 p. Pieni lohana. 12 p.
Köyhä Pietari eli kuinkas kiität? 20 p Rukoilewaiset lapset, 16 p.
Kahden Jumalaa pelkääwän lapsen elämäkerta 12 p,
Francken nuoruuden aika, ja pikku Theodorin usko. 16 p.
Köyhyys ja onni, kertomus lapsille.
Lasten kirjasto N:« I—2l 1,5 p.
Tähti ja kotiini, eli kotoinaan rakkaus / 90Hywä työ tuuttaa hyiuän palkan j "

Lapsukainen Jchis 12 p. Linnunpesä, 25 p. Köyhä Sipi. 12 p.
Pieni risun teiänjä-tpttö. 20 p. Pieni Kersti, 12 p. Pieni Kempi,
Ratkaisema päiivä Arjön elämästä. 15 p.
Koettelemus kaikista korkein eli Kristopheri» pelastus. 12 p,
Hywä »tapaisuutta opettamaisia kertonmksia lapsille. 12 p. Runoja ja

mutsia 12 p
Köyhä tutkain kerääjäpoika, 12 p. Kaksi ämpäriä, 12 p.
Pieni Elsa, 12 p. Johanna Turmauen, 12 p. Kaksi kakkaraa. 12
Lammas ja lapsukainen. 40 p.
Koulupoika Oisennakhissa. 24 p.
Lutheruksen ja 3Manchton'tn satuja ja mertnuksia, 60 p.
Taiwaan kukka 25 p., ja muinais satuja, 20 p.
Isabella sekä Linelian kaksi hopearahaa eli omanihan ne uwat.
Omenapuu; satu 20 p. Satu Jaakko uroosta. 25 p. y. m. Porista,
Topeliuksen tarinoita. 1,60 p.
Topeliuksen satuja I, 11, 111 & IV. 1,15 p.
Topelius, Z : «atu Jättiläisestä ja autio kuninkaasta. 16 p,
Andersenin satuja I & 11. Hels. 186!) å 70 yht. 2,90 p.

„ H. (£-.: Uusia tarinoita. 20 p.
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Andersenin Sadut: Pohatta Matista ja köyhä Matista 12 p.; Punasist» ken-
gistä 12 ».; ja Paratiisin yrttitarha, 12 p,

„ „
Tulukset, koppi ja liekku, 16 p. Tattarista ja kuninkaan

uudet waatteet.
„ Satu äitista ja pikku weljesta, 8 p. Kaksi tarinata, 25 p,

(Mmm: Sadut: Walkokukta ja punakukka-, ja 12 weljestä, 12 p.
„ „ Mieletön Nurkuminen, Noita heinäsuowassa ja 8 kehroa, 12 p.

Satu Ruhtinas Ahmetti al Kaamelista, 80 p,
Wiron satuja. 20 p.
Kaksitoista kehottamaa kertomusta, 20 p.
Lutherus ja Kreiwi Erbachilainen, 20 p, Lainhylky, 16 p.
Parempi myöhään kun ei milloinkaan 16 p.
Aarre eli ahkeruus kaikki maittaa, 16 p
Ryle, I, 6.: Wähäinen ja wiifas, 12 p,
Risto-setän kirjeet, 75 p. Ole armeljas, 82 p.
Puheita, pidetty poiwnri-seuruuden kokouksissa Kuopiossa w, 1868 & 64. 1 mk.

y, m.

Paitsi edellä mainituista kirjasista löytyy useammista muistakin tarkeni-
pin nimityksiä ensin Professori Pipping'm ennen toimittamassa suuressa luettelo-
kirjassa, ja sitte seuraamien kustantajien luetteloissa, niinkuin:

Helsingistä Suomalaisen kirjallisuuden seuralta,
Viipurista samaten.
Helsingistä kirjakauvpioilta G. 28. Edlund, Ph, Stolpe, y, m,
Turusta: Herroilta J, F, Granlund, Frenckell ja I, W Lillja & K:o,

jotka wiime mainitut myöskin omat kustantaneet litimäärin 200 numeroa
huokeampaa arkti-kirjallisuutta, nimellä: Lukemisin Kansalle, josta heiltä löytyy
eri luettelo.

Porista kirjakauppiaita O, Palander,
Kuopiosta „ P, Asehan & K:o, kuin myös Hämeenlinnan

kirjakaupasta.
Toisten painattamista, esim, H:ra G, L Söderströmin Porwoosta,

H:ra Barckin Oulusta, ynnä muiden kirjoista ei ole listoja saapumilla, Sii-
heu kuuluu myös:

Vmanteliumi-feuran toimitukset,
Lähetys-seuran „

Talous-seuran „

ynnä muita, joista suurin osa ei ole tähän lisättynä, kun helppo-hintasille kirja-
sille löytynee kyllä menekkiä kulkukauppiainkin kautta, Toiwottawasti läheltä-
wät kaikki kustantajat kaikille Suomen kirjakauppiaille kirjoja, joista pienem-
mät kokonsa ja aineensa sopiwnifuuden puolesta sidotetaan yhteen lainakirjas-
töille, joiden kunkin kirjan selässä tulee olla merkillä ja nrnnerolla warustettu
lippu, joiden mukaan edellä lueteltuista useampiakin kirjalajia järjestetään pai-
loillensa kaapin hyllyillä, kuin myös lainaajien nimien kanssa kirjoitetaan anto-
ja otto-aitoina lainauskirjaan. Suomen aikakauskirjoista ia sanomalehdistä
löytyy äsken sanomakirjallisuuden wuosisata-juhlan,a Helsingistä ilmestyneessä
wih'ossa yltä-yleinen katsahdus, Vhkä niiden toimittajilta tahi yksityisiltä en-
tisiltä tilaajilta wielä möisi saada joitakuita koko-wuosikertoja kirjastoille, Nii-
hin muutoin tulisi Marojenkin mukaan maitta sopiwinta. Tulemista uusista
kirjoista taas löytyy luettelo joka numerossa Kirjallista Kuukauslehteä, Jos
joka seurakuntaan toimitettaisiin lainakirjastoja, pääsisinint painokset mihdoinkin
kirjakaupoista yleisöä laweammalta hyödyttämään. Tästäkin ahkeroimista toi-
mokaamme aina useammalle Suonien miehelle ja naiselle!
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Muutamasta ruotsalaisesta kirja-luettelosta otteita

1. Bibelkunskap, eller några ord oin bibeln för folkskolan. Öfver-
sättning (30 s. 16:o) Sthlm. (P. Palmqvist f.) A. Holmberg & C:o.

2. Biblisk historia för folkskolor med utvecklingar, förklaringar, och
tillämpningar af C. Fr. Pettersson, skolmästare i Stora Tuna, f.
d. seminariiföreständare. Fjerde upplagan, öfversedd och tillökt
med en kyrkohistoria i kort sammandrag (136 s. och kartov)
Stockholm, E. Westrell (C. Gröningsson f.)

3. Kort undervisning om rätta sättet att katechetisera. Af Dr Joh.
Jae. Rambach. Tili svenska seminaristers, katecheters och skol-
lärares tjenst öfversatt och bearbetad af A. F. Beckman (80 s. 8:o)
Huldberg & C:o, Sthlm.

4. Samtal öfver bibliska historien. En praktisk handbok för skol-
lärare, barna-undervisning i hemmet och enskild uppbyggelse af
J. Nissen, i lifstiden skollärare i Gltickstadt. Efter originalets
9:de upplaga öfversatt af C. Fr. Pettersson. Falun, F. L. Schmidt.

5. Den kunskapsrike skolmästaren, eller hnfvudgrunderne nti de för
ett borgerligt samfundslif nödigaste vetenskaper. En handbok i
nyttiga kunskaper för alla samhällskhisser, utarbetad efter de
bästa författare och tillförlitligaste källor, af Carl Rosander.
Med några illustrationer samt ätföljd af en större karta. (12
häften).

6. Sandberg. Fredrik: Små-skolan. En handledning för dem , hvilka
sysselsätta sig med den första barnaundervisningen i skolan. I,
Åskådnings-, tanke- och talöfningar (103 s. 8:o), 11. Hufvudräk-
ning (114 s. 8:o) Örebro. L. M. Lindh.

7. Lundahl, C. O.: Försök tili metodik för undervisningen i svenska
folkskolan. efter förnyad pian bearbetad och vänskapsfullt till-
egnad småbarns och folkskolan» lärare och lärarinnor. Göthe-
borg, C. F. Blomberg.

8. Läse- och lärobok för nybegynnare i folkskolor. TiJl befrämjande
af en samtidig och öfverensstämmande skol- och hem-undervis-
ning. 8:o 54 sid. Sthlm, P. A. Norstedt & söner.

9. Liirobok i geographi och historia för folkskolor och nybörjare
af I. M. Winge. (72 s. 12: o &84 s.) Sthlm. Z. Haeggströms f.

10. Grunddragen af alim anna historien, förnämligast i biografisk
form. En bok för skolan och hemmet, öfversatt och bearbetad
af J. W. M. Wessblad (246 s. 8:o) Ad. Bonnier f.

11. Backman, I.: Läse- och lärobok i allmänna historien för lägre
läroverk i allmänhet samt folkskollärareseminarier i synnerhet.
Efter G G. Bredow m. il. utarbetad. 12: o 296 sid. Sthlm, (Z.
Hteggström f.)

12. Några tankar om fädern.slandets historia i folkskolan, af en
skolmau. 8:o 19 sid. Sthlm, E. Kåhre.

13. Geografi med historiska erinringar för folkskolor af C. G. Lun-
degren. Upsala, Edqvist & Berglund.

14. Hägerman, A.: Läse- och lärobok i geografi, jemte det vigtiga-
ste af naturläran och statistiken, i 2 kurser för folkskolor. 12:o
86 sid. Köping, I. F. Säfberg (M. Barken f.)

Ib. Lärobok i geografien, lämpad efter T. A. v. Mentzers kartor.
För lägre läroverk i allmänhet samt folkskollärare-seminarier och
folkskolor i synnerhet. Efter den af P. B. Sköldberg bearbetade
7:de upplagan af L. S. Platou's geografi för begynnkre utgifven
af J. Bäckman Sthlm, I. & A. Riis.
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16. Beskrifning öfyer Storfurstendömet Finland. (166 s. 8:o). Sta-
tistisk Handbok. Hernösand, J. A. Johansson.

17. Folkskolans räknebok, innefattande hela tai, decimalbråk och
nya sorter, gamla sorter och allmänt bråk jeinte det enklaste nr
geometrien. Med talrika öfningsexempel. Utgifven af J. Bäck-
man, andre lärare vid folkskol-lärare-seminarium i Hernösand.
Stockholm, Hseggström. (146 s., facitbok 42 s. 8:o).

18. Läirobok i räknekonsten, för folkskolor och nybörjare, af L.
Åberg. 7:de iippl. med tillämpning af decimalräkning för nya
indelningen af mått, vigt och mynt (56 s. o. 4 s. „svar på öf-
nings-exemplen" 8:o). Göteborg, (O. Lamm. f.)

19. Wessblad, I, W. M.: Praktisk handledning i väl- och rättskrif-
ning. Sthlm, Abr. Lundqvist (Upsala, Es. Edqvist förl.)

20. Geometri förenad med linearteckning för folkskollärare-semina-
rier och folkskolor af C. M. Lagerhamn. Med i texten intryckta
168 ftgurer. 6:te uppl. (79 s. 8:oJ Sthlm. (Z. Hseggström f.)

21. Naturmålningar af Alex. v. Humboldt. Ofvers. (167 s. 8:o) H:fors
(C. J Wikberg f.)

22. Södling, C. E.: Tonträifningslära för skolan 8:o 19 sid Sthlm.
(Z. Ha;ggström förl.)

23. Harmonilära af J. Fr. Törnvall, musiklärare vid Linköpings hög-
re elementar-läroverk och folkskolelärare-seminarium, rektor
cantus och domkyrko orgelnist. Sthlm. (E. Lundqvist förl.) 2,60.

24. Santesson, Anton B: Gvmnastik för unga qvinnor och skolflic-
kor. Med 36 figurer på en plansch. 12: o 106 sid. Sthlm. (A.
Bonnier f.) • 1,00.

25. Rosalie SchallenfeWs Method vid handarbets-undervisningen i
flickskoloi", på svenska utgifven af L. G. Engström, folkskollä-
rare... Med förord af skolinspektören Mag. Frdk Sandberg (52 s.
8:o) Örebro, Lindh. 0,r,0.

26. Clara Wolter: Symaskinen, dess nytta och betydelse för familjen
och hushållet. Ett ord tili råd och undervisning för husmödrar,
Öfversättning från 3:dje tyska upplägan. 8:o 40 sid. (I, Selig-
man förl.) Sthlm. 0,25.

27. Fredrik Sandberg: Inre hushållslära eller praktiska råd och upp-
lysuingar i de vigtigaste hushållsgöromålen. En läsebok för flick-
skolan och henimet i samråd med erfarna husmödrar utarbetad.
8:o 109 sid. Sthlm. (A. Bonnier förl.) 0,75.

28. Z. Cajander: Handlingar rörande det moderna jordbrukets af er-
farenhet bestyrkta grundsanningar, genom hvilkas åndamålscnliga
tillämpning såväl det svenska som liuska jordbiuket bör kunna
lemua den högsta möjliga vinst: från goda kallor hemtade, gran-
skade och utgifna. Helsingborg N. Jönsson. 1,00.

29. Lärokurser vid Kongi, seminarium för bildande af lärarinnor
och den dermed föivnade Normalskolan för flickor. 8:o 43 sid.
Sthlm. P. A. Norstedt & Söner. o,so.

30. Samling af stadgar rörande rikets folkskolor och folkskollära-
re-seminarier. 8:o 116 sid. Sthlm. P. A. Norstedt å Söner. o,so.

31. Pedagogisk resa tili England; redogörelse af Mag. P. J. Sundsten
(156 s. 4:o Falun, F. L. Schmidt. l,«o.

32. Praktiska vinkar för en förbättrad skol-undervisning med afseen-
de på det borgerliga lifvets behof. Tili begagnande af lärare i
elementar- och folkskolorna samt andra som nitälska för en an
damålsenlig uppfostran. Af Richard Dawes. Dean i Hereford.
Öfversättning från sjette engelska upplägan, med förord af P. A.
Siljeströin. (277 s. 8:o) Stockholm, C. M. Thimgren, (L. J.
Hierta f.) 11, 2,00.
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33. lakttagelser rÖrande folkskolorna i några fiämmande länder af
J. Wallin (144 s. S:o) Göteborg. (O. Lamm f.)

34. Boksamling för hemmet 4. Kaplf: En ungdomsväns varning.
35. Vara barns framtid. Rådgifvare vid barnäuppfostran i och utoin

hemmet och under alla årstider. Af A. C. Donne, med. d:r, prof.
vid academ. i Montpellier Öfversatt och försedd med upplysande
noter af J. Levertin, med. doctor (305 s. 8:o) Sthlm (Ad. Bon-
nier f.) 2,00.

36. Tidning för folkskolan, af C. L. Anjou. Linköping. Fr. Wal-
lin. 2.00

37. Mary Edgeworth: Berättelser för barn och ungdom. Sthlm (Alb.
Bonnier f.) l,so.

38. Brunius,.Thor: En liten lärobok i aliman historia för folkskolor
12: o 23 s. Tryekt i Norrköping. Sthlm, A. C. Bonnier. 20 öre.

39. Biblisk Historia för döfstnmma och folkskolans lägre klasser.
(12: o 70 s). Sthlm & Manilla. S. LagerstrÖm. 25 öre.

40. Hvilken nppgift har, såväl kyikan som skolan nti ett kristligt
samhälle, sig hufvudsakligen ålagd? En fråga, högvördige kon-
sistorium och öfverstyrelsen för folkskoleväsendet i Stokholm
vördsamt nnderställd af författaren. (8:o 105 s.) Sthlm, P. A.
Hnldbergs bokhandel. 1 rdr.

41. Kolb, G. F.: Menniskoslägtets kulturhistoriä. Öfversatt af J.
Alfthan. Sthlm, Ebeling & C:o.

42. Funcke, O.: Kristliga frågeteeken, eller hurnledes man vid lifvets
svårare frågor och dessas afgörande skall kunna veta, hvad som
är Guds vilja. Ett bidrag tili den andeliga helsovården. Ofver-
sättning fråtl 3:je originai uppl. (12: o 90 s.J Sthlm, A. L. Nor-
man. 40 öre.

43. Kjellberg, G.: Några ord om vården af den växande ungdomens
physiska och psychiska helsa. (8:o 16 s.) Sthlm, O. T. F. v.
Feilitzen. 20 öre.

44. Tidskrift för söndagsskolan och hemmet. Redigerad af Stein-
metz och L. Lundeqvist. Sthlm, P. Palmqvist. För år (12 häf-
ten). 2 rdr.

45. Bäckman, J.: Lätta stilöfningar i svenska språket, i förbindelse
med språklärans allmännaste grunder. Tili skolundervisningens
tjenst utarbetade. (12: o 89 s.) Gefle, Hj. Everlöf. 65 öre.

46. Landgren, L.: Folkskolan och kristendomen. (8:o 42 s.) Up-
sala. W. Schultz. 50 öre.

47. Wiberg, C. F.: Lärobok i fäderneslandets historia efter föredrags-
methodeo för svenska folkskolan och dess lärare-seminarier.
Andra uppl. Jemte ett bihang om fornsaker med 22 illustratio-
ner från sten- brons- och jernåldern. (12: o 136 s.) Gefle, Hj.
Everlöf. 60 öre.

48. Victor. C. R.: Hednamissionen, vår herres rikssak och hans för-
samlings nppdrag. Öfversättning. (12: o 31 s.) Sthlm, Evange-
liska fosterlandsstiftelsen. 10 öre.

49. Bock, C. E.: Helsolära eller kunskapen om den friska och sjuka
menniskan.

60. Tabeller för simundervisningens enklaste rörelser. Tili ledning
för blifvande gymnastiklärare o. a. (8:o 46 s.) och 16 planscher.
Örebro, Abr. Bohlin. 1,50.

51. Ahlfeld, F.: Menniskolifvet i Guds ords ljus. Kristliga betrak-
telser för unga och gamla. Öfversatt af I. A. Holmgren. Med
ett förord af domprosten i Göteborg, D:r P. Wieselgren, 8:o,
VIII och 415 sid. Helsingborg, I Svensson. 2,50.
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52. Björkman. C. A. T.: Handledning i skogs-skötsel för allmoge. Pris-
belönt af kongi, patriotiska sällskapet. (8:0 67 s.) Sthlm, Sam-
son & Wallin. 60 öre.

53. Methodiska anvisningar för sångundervisningeni folkskolan. (12: o
44 s.J Sthlm, P. A. Norstedt & Söner. 50 öre.

54. Björkman, L. E.: Lärobok i geometri, landtmäteri och linear-
teckning för folkhögskolor och lägre landtbruksskolor 37 s.)
Carlshamn, Nils Qniding. 50 öre.

55. Några ord om de olika metoderna för uppvärmning och venti-
lering af offentliga och enskilda byggnader af E. A. W. 8:0 37 s.
Sthlm, A. L. Norman. 50 öre.

56. Kastman och Brunius, Geografiska bilder från jordens skilda
länder och folkslag. 2:dra uppl. 1 rdr 75.

57. Kastman, Karl: Kort lärobok i Sveriges statskunskap för folk-
skolelärare-seminarier och högre folkskolor. 1 rdr,

58. Eneroth, 0.: Folkskolan, dess ändamål, medel och verkningar jem-
te öfversigt öfver folkskolans ställning i Sverige, Norge, Danmark
och Finland. 3:e appi. 12: o 144 s. Sthlm, Samson & Wallin, 1 rdr.

59. Franck, A.: Menniskans sedliga lif. Sedelarans hufvudpunkter
populärt framställda. Öfversättning från franskan. 12:o, 182 s.
Sthlm, Alb. Bonnier. 1 rdr.

60. Weber, O.: Tyska litteraturen, dess uppkomst, utveckling och
historia. Ifrån äldsta tiderna in tili vara dagar. Kort samman-
drag. Öfversatt af B. F. Olsson. 8:0, 178 s. Sthlm, Alb. Bon-
nier. 1: 25.

61. Körner, H. och S.: Använd alit och låt ingenting förfaras! An-
visningar för tillgodogörande af öfverlefvor och andra vanligtvis
förbisedda födoämnen; konservering af kött, mjölk etc. äfvensom
nya och värderika samt vetenskapliga rön för köket, skatferiet
samt hushålls-ekonomien i allmäniiet. 12:o, 8 och 79 s. Sthlm,
S. Flodin. 75 öre.

62. Ridge, B.: Vi sjelfva, vår föda och vår medicin. Öfversättning
från B:de original-uppl. 8:0. 219 s Sthlm. S. Flodin. 1 50.

63. Immanuel, W.: „Vaken och bedjen!" eller ~Genom honom tili
honom!" En sannj händelse, berättad för folket. Öfversättning
efter 13 tyska uppl. af E. R. 12:o, 61 s. Sthlm, Evangeliska
fosterlandsstif teisen. 35 öre.

64. Schleier, L.: Merkantila ströftåg, Aforismer öfver handel, köp-
män och köpmannabildning. Öfversättning. 8:0, 6 och 106 s.
Sthlm, Alb. Bonnier. 1 rdr.

65. Beskow, B. von. Om själens helsa. 3:ej.uppl. 8:0 52 s. Sthlm,
P. A. Norstedt & Söner. 60 öre,

66. Glaser, K. A. G. E. Berättelser utur Guds rike. Tili begagnan-
de vid religionsundervisningen i kyrkan, skolan och hemmet.
Efter Luthers lilla catheches ordnade. Öfversatte af C. Östrand.
2:a uppl., Gefle, H. Everlöf.

67. Oxenden, A.: Arbetarens bok. Öfversättning från originalets
10:de uppl. af C—c —g. 12: o 108 s. Sthlm, Associationsboktryc-

keriet. 50 öre.
68 Uahlberg, C: Handledning i trädgårdsskötsel. Uppställd efter un-

dervisningsplanen för de särskilda klasserna vid folkskolelärare-
seminarium i Linköping och derjemte lämpad för folkskolor och
trädgårdsodlingens vänner 8:0 166 s. Norrköping, M. W. Wall-
berg. 1:25.
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