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I. Osa. Lasten luettajalle.
Opi ensin itfe, ennen kuin sinä muita opetat.

Puustawem luonnosta ja muodosta.
§. 1. Puustawiksi kutsutaan äänteen merkkiä' kirjassa.

Selitys. Ääntimet owat sekä ne lihasuomt hen-
kitorwessa, jotka äänen synnyttämät, että. kieli ja
huulet, jotka mukailemat äänen suussa. Ääni on
ääntimein waikuttama,tahi synnyttämä helinä, joka
kulkee ulos suusta. Äänen Äiminä tulee kuulumiin
monin tawoin, aina miten äantimia milloinki liikun
tetaan, niin kuin itkeissa, nauraessa, aiwastaessa,
huokaillessa, yskiessä tahi kytiessä. Lapsi saapi
äänensä kuulumaan itkeissä, ennen kuin hän taitaa
puhua. Sitte wasta kuin ääntimet taipumat mu-
k.ailcmaan puhe-äänia, ne synnyttämät äänteitä.
Aännch on siis puhuessa kuuluma äänen notkis-
tus. Aännetten silmin nähtäwiä merkkejä kutsutaan
puustaweiksi.

§. 2. Samoin kuin äänteet ihmisen suussa, owat nti?
dm merkitki kirjassa, tahi puustawit, luonnostansa kah-
den latuiset:

1. Äantawllt pUU&tatoit frocales}, jotka puhu-essa ja lukeissa antamat äänen yksinänsä, ilman muiden
awuta, ja jotka laulaessa kannattamat ääntä. Näitä on
Sudmen kielessä 8: a, e, i, O, U, y, å, ö.

2. Äntywät puustawtt (consonantes), jotta ei
saada kuulumaan muiten kuin ääntawäin puustawein
awulla, jotka niille äänen antamat. Esimerkiksi k, p, t
eiwät tule kuulumiinkaan, ennen kuin m »hd, istywat ä4n*
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täwihin puustaweihin, ja sitte wasta ne saawat aanen,
tahi ääntywät nain: ko, pe, te. tantymat puusta-
wit owat: (b), (c), b, (f), g, h, j, k, l, M, N, p,
(q), r, s tahi s, t, tv, (JC), (z). Mutta naista owat
ainoastansa: d, 0> h, j, k, .l, M, N, p, r, s tahi s,
t, w, suomalaisia, ja ne muut: b, c, f, g, x, z
owat wieraita, joita käytetään wieraita nimiä ja sanoja
kirjoittaessa.

§. 3. Kaikki aantawat ja aäntywat puustawit
owat Guodoltansa tahi näöltänsä sekä pieniä, niin kuin
a, h, k j. n. e., että suuria, niin kuin A, H, K j. n. e.

§. 4. Tawallisesti owat suomalaiset kirjat painetut
rantti-puustaweilla (fraktur), joita löytyy sekä pieniä
että suuria kahdesta laadusta näöltänsä: a, h, a, h, A, •<§,
A, H. Kasi-firjoituksessa käytetään latinaisia puustaweja,
jotka niinikään owat kahdesta laadusta: pystyistä (anti-
qua), esim. a, h, k, ja Wilwisia (cursiv), esim. a, h, k.

tymttawtin ääntämisestä.
§. 5. AäntaWat puustawit owat äänteensä suhteen

paikoin lyhyemmät esim. sana, tuli, joissa sanoissa
molemmat tawaukset owat yhtä lyhyet, ja paikoin pitem-
mat, esim. saarna, tuuli, joissa sanoissa ensimainen
tawaus on pitempi kuin toinen. Lyhyempiä ääntäwiä
puustaweja kirjoitetaan yksittäin: 11, e, t, O, U, y, ä, ö;
mutta pitempiä ääntäwiä puustaweja osoitetaan kirjassa
kaksittain kirjoittamalla: aa, ee, ii, 00, UU, yy, ää,,öö,
ja niitä äännetään niin, että ääntä wähän kannatetaan.

§. 6. Jos kaksi perätysten sturaawaa eri-äänteistä
puustawia äännetään lukeissa niin kiireesti yhteen, että
ne tekewät ainoastansa yhden tawauksen, niin niitä kut-
futaan Yhdistyt'-aantejksi, jotka äänteensä suhteen owat
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hiukan pitemmät kuin yksittäin kirjoitettuin puuscawein
äänteet. Uhdistys-äänteet owat Suomen kielessä seu-
raawaiset: ai, au, ei, eu, ie, iu, oi, ou, ui, uo, yi,
yö, ai, ay, oi, oy.

§. 7. Äantywät puustawit taas owat luonnos-
tansa paikoin jaykemmät ja paikoin pehmeämmät.
Jäykempiä ääntywiä puustaweja osoitetaan kirjassa kak-
sittain kirjoittamalla: kk, il, MM, NN, pp, rr, ss, tt,
esim. kukka, kello, tammi, linna, sappi j. n. e.
ja pehmeämpiä kirjoitetaan yksittäin: k, l, M/N/p,
r, s, t, esim. kuka, keli, sama, pino j. n. e.

§. 8. Kaksi äantywaa puustawia, nimittäin t ja k
pehmenewät wiela keskellä niin paljo, että tawalli-
sessa puheessa toisinaan jaäwatkuulumattomiin, toisinaan
taas ääntywat toisin tawoin kuin tja k. Namät peh-
mentyneet t ja k owat: b ja g, joita Harmoissa paikoin
Suomalaiset owat taipuneet ääntämään niin puhtaasti'ja
pehmeästi, kuin muissa kielissä on tawallinen.

§. 9. Jos siis lapstiNuettaia ei itsekkään taida åån-
tää h:tä niin pehmeästi kuin Ruotsalaiset tahi muutamat
Turun ja Uuden maan Suomalaiset, niin neuwokoon las-
ta t>:tå ääntämään, miten kielen murreh kussakin maan
paikassa waatii. Sentahden han lukekoon esim. sanat:
yhden, meidän, käden, saada, niin kuin Karjalaiset
ja Sawolaiset, jotka sanomat: yhen, meiän, käen,
saaha, tahi niin kuin Hameen maan asujamet, jotka sa-
nowat: yhlen tahi yhren, meilan tahi meiran, ka-
len tahi karen, saala tahi saara. Puustawia d:tä ei
suinkaan saa ääntää niin jäykästi kuin t:tä, ja sentähden
ei saa lukea näin: Yhten, meitän, klltm, saata.

h. ia. Toinen pehmeä puustawi g seuraa sanoissa
ainoastaan N:n perästä semmoisissa tawauksissa, jotka
owat umpinaiset (katso §. 17. 6:lla lehti-puolella), esim.
hengen, hangen, pangan.
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§. 11. Sanan alussa eiwat puustawit dja g löydn

ainoassakaan puhtaassa suomalaisessa sanassa. Pyhässä
Raamatussa ja muissaki mtis-aikuisissa kirjoissa käytetään
d:tä ja g:tä useammasti kuin nykyisessä kirja-kielessä.
Samoissa kirjoissa nähdään niinikään puustawin h ftu-
raawan m:n herasta, esim. jombi, kumbi, ombi, mutta
nyt owat sekä h että muut wieraat puustawit hyljätyt
suomalaisesta kirja-kielesta.

§. 12. Koska wieraat puustawit: b, C, f, <\, r, z,
samoin kuin ch, ph, th, p, tz, kuitenki useasti lönty-
wät wieraissa sanoissa ja nimissä käytettyinä suomalaisis-
saki kirjoissa, niin tassa selitetään, miten niitä äännetään:

b (sano: be) äännetään pehmeämmästi kuin J), esim.
Babel, Hebron,

c (sano: fle) luetaan aäntäwain puustaweim e, i,
y, a, ö:n edellä samoin kuin s, esim. Cincinatus,
citron, lue: Sinsinatus, sitron. Mutta muiden
ääntäwäin ja kaikkein ääntywäin puustawein edellä
e kaikuu kuin k, esim. Colossils, cardinal, Cleo-
patra, kardinal, Kleopatra.

f (sano: ahwä) äännetään niin kuin hw, esim.
proftssor, toffel, lue: prohwessor, tohwel.

q (sano: kuu), jota aina seuraa u, luetaan tämän
puustawin yhdistyksessä kuin kw, esim. QuiriNUs,
lue: Kwirinus.

p (sano: äksä) ,n syntynyt kahdesta puustawista,
nimittäin l ja g, ja luetaan niin kuin |g, esim.
Alexander, lue: Aleksander,

z (sano: setä) luetaan samoin kuin ne kaksi puus-
tawia t ja s, joista st on syntynyt, esim. Ziftora,
lue: Tsipora.

ch (sano: sie-ho) luetaan useasti kuin % waikka se
oikeastansa on javkkä h, esim. Malllchia, Chris^
tus, lue: Malakia, Kristus.
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ph (sano: pe-ho) kaikuu kuin f, esim. Philipplls,

Stephanus, propheta, lue: Hwilippus, Steh-
wanus, prohweta.

th (sano: tie-ho) äännetään kuin t, esim. Esther,
Theodorus, lue: Ester, Teodorus.

st (sano: ässa-seta) äännetään kuin ss, esim. Pre§-
burg, lue: Pressburg.

tz (sano: tie-stta) luetaan kuin ts, esim. Mayntz,
Metz, lue: Maints, Mets.

Tawauksista.
§. 13. Tawaus on aäntäwän ja ääntymän puus-

tawin yhdistys puhuessa ja lukeissa, esim. ah, ha.
§. 14. lokahiseen tawaukseen waaditaan aantawaa

puustawia, joka antaa tawaukselle aanen. Sentahden on
sanassa niin monta tawausta, kuin siinnä on yksinäistä
ääntäwää puustawia, tahi yhdistys-äännettä, esim. käsi-
Wllrst, jossa sanassa on 4 ääntäwää puustawia: a, i,
N, if ja siis 4 tawausta.

§. 15. Tawallisesti on laivauksessa joku aäntäw»
puustawi yhdistetty yhden tahi useamman aäntywän puus-
tawin kanssa, esim. me-si-mar-ja. Mutta toisinaan tekee
aäntäwä puustawi yksinään tawaukftn, esim. a-ho, 140,
ai-no-a.

§. 16. Aäntäwä puustawi tawaukstssa saattaa olla
lyhyempi ja pitempi, ja sitä myöten tawauski on
lyhyempi ja pitempi ääneltänsä, esim. haa-inu, kau-
la, joissa sanoissa cnsimäiset tawaukset haa ja kllU owat
pitemmät ääneltänsä kuin wiimeifet tawaukset: MU ja la.

§. 17. ■ Tawausta, jonka loppu-puustawi on ääntä-
wä, kutsutaan awonaiseksi, esim. hy-wä, ta-wa-ra.
Tawausta, jonka loppu-puustawi on ääntywä, kutsutaan
umpinaiseksi, esim. ar-mas, kas-kyt.
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§. 18. Ensimäinen puustawi woipi olla aantäwa tahi

aantywa, esim. il-ta, ar-MO. Mutta kahta aantvwaa
puustawia perätysten ci löydy ainoankaan sanan, eikä ta-
wauksenkaan alussa, niin kuin muissa kielissä on tawallinen.

TawauZten laadut owat siis Suomen kielessä seu-
raaroaisct:

1 alku puustawi on aantäwa, esim. (Ä-lu
2 alku puustawi on aäntywä, esim. sa-Nll
3 loppu puustawi on aäntäwä, esim. MQ-t0
4 loppu puustawi on ääntywä, esim. ar-Mlls.
§. 19. Jos ääntawain puustawein wälillä ei löydy

muuta kuin yksi ainoa aäntywä puustawi, niin se yhdis-
tyy jälkimäiseen tawauksten, esim. i-sä, aa-MU, pa-
ha, seu-raa-wai-nen.

§. 20. Mutta jos ääntawain puustawein walilla
löytyy kaksi ääntywää puustawia, niin edellinen niistä
yhdistyy edelliseen tawauksten, ja jälkimäinen puustawi
jaäpi jälkimäisten tawauksten, esim. kor-fi, ok-sa, ta-
los-sa, (waan ei: ko-rsi, o=!fa, ta-10-ssa).

§. 21. Missä taas löytyy kolme ääntywää puusta-
wia ääntawain wälillä, siellä yhdistywät molemmat edel-
listt ääntnwät puustawit edellisten tawauksten ja wiimei-
nen näistä kolmesta ääntymästä puustawista jääpi jäl-
limaisten tawauksten, esim. t<xii-t<X, ftals-ta, (waan ci:
tar-kka, pal-sta).

§. 22. Yhdistys-äänteete ai, au, ei, eu, ie, iu,
oi, ou, ui, uo, yi, yö, äi, äy, oi, oy, tekewät ft-
nan ensimäistssä tawauksessa aina yhden ainoan tawauk-
sen, esim. sai-ras, nau-ris. Mutta sanan muissa ta-
wauksissa jakautumat CM, eu, ey, M, OU, äy, öy,
kahdeksi tawaukstksi, esim. rak-ka-us, ko-re-us, ru-ko-
us, yl-pe-ys.

§. 23. Kaikki muut eri-äänistt ääntäwät puustawit
rinnatusten tekewat kaksi tawausta, esim. lau-pe-lls,
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us-ko-en, tuo-mi-on, joissa sanoissa ea,'oe, io tekemät
kaksi tawausta.

Walimerkeista.
§. 24. Sanain ja lauseiden walillä näknwät monen

laiset merkit, joilla tarkoitetaan antaa lukemiselle sellaista
äänen pidätystä, että kuulia tulisi paremmin ymmarta-
mään lukian lauseita.

S el. Sana lauseh merkitsee sanoilla lausuttua aja-
tusta, esim. lapsi on ahkera; hän lukee kirjaa.

' Lauseessa on useampi kuin yksi sana; silla lauseessa
yhdistywät useammat sanat ajatusta ilmoittamaan.

§. 25. Mainittuja wälimerkkiä owat sturaawaiset:
« tahi - Tawaus-merkki ja myös yhdistys-merkki, joka

löytyy tawausten ja sanain wälillä ja osoittaa, mitkä
tawaukset kuulumat yhteen sanaan, esim. toi-mel-li-nen,
ja mitkä sanat owat yhdistyneet yhdeksi sanaksi, esim.
käsi-kirja.

, Lyhyimmän pysäyksen merkki, joka löytyy sanain mä-
lissä, pidättämässä hiukan lukian ääntä, esim. JOÖ tah-
dot, niin ota.

; Pitemmän pysäyksen merkki, tahi eroitus-merkki,
joka löytyy sanain wälissä ja pidättää enemmän kuin
edellinen lukian aantä, esim. kyllä st olisi hywä;
mutta

: Seuraus-merkki, joka löytyy niinikään sanain wälis-
fä, pidättämässä yhden werran kuin edellinenki merkki
lukian ääntä, esim. nämät sanat owat muukalai-
sia: kaappi, muori, sänky, tuoli.

. Pitimmän pysäyksen eli koko lauseen paätös-merk-
ki, joka löytyy sanain wälissa ja osoittaa, että äänen pi-
tää siinnä laskelman ja kokonansa pidättymän, ennen-
kuin seuraawaista sanaa äännetään.

? KysyMys-merkki, joka seuraa kysymys-lauseen perästä,
esim. mitäs tahdot?
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l Toiwotus- kutsumus- ja kummaötus-merkki, jofo

seuraa tviwvtus- tahi kutsumus- taikka wielä kum-
MllstUs-sanain perästä, esim. ota, ota! tule, tulet
kah! ihmeh se!

O tahi [) Sulut, hakaset tahi wali-sanain-merkit,
jotka loytywat niiden sanain alku- ja loppu-puolella,
jotka eiwät oikeastaan kuulu siihen, mitä lausutaan, ja
owat lisättynä selitykseksi.

" Lainaus-merkki löytyy niiden sanain edellä japerässä,
jotka owat otetut korwa-kuulusta tahi muista kirjoista.

' tahi * Puustawin pois-jättö-merkki, esim. täss' pai-
kass', (oikeastaan: tässä paikassa).

Ajatus-merkki, joka osoittaa, että lukeminen äkisti
pidättyn, tahi että kokonansa uusi lauseh ottaa alkunsa.

§ Pykälä- tahi jako-osa-merkki, osoittaa eri-osia kirjas-
sa, esim. §. 1. §. 5.

* tahi f DsoitUs-merkki näyttää, että toiseen paikkaan
on pantu asian selityksiä tahi muistutuksia.

Sanain lyhennykset.
§. 26. Muutamat sanat tulemat toisinaan lyhenne-

tyiksi, niin että niistä löytyy ainoastansa muutama puus-
tawi silmäin edessä. Sellaisia lyhennyksiä owat:
esim. lue: esimerkiksi s. p. lue: sinä päiwänä
j. m. m. —■ ja monta muuta s. p. samassa paikassa
j. n. e. ja niin edespäin s. t. s. se tahtoo sanoa
l. luku, tahi lue t. tahi, taikka
muist muistutus
nimitt. nimittäin
f. siwus. k. sama kuin
s. o. —se on.

wast. n-astaus
w. wuonna
w. wärssy
zc. merkitsee j. n. e.

Reuwoja opetuslaadusta.
tz. 37. Joka tahtoo lasta opettaa lukemaan, hänenpitää sitä tekemän lempeydellä ja mielisuosiolla, saadaksen-
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sa laåta ymmärtämään, etfei" lukeminen ole waikea työ,
waan että se on hyödyllinen toimitus, josta lapsi saapi
sitä suuremman huwituksen, mitä enemmän hän tottuu
lukemista harjoittamaan. Lukemista ei pidä alotettaman,
hirwitellen ja pelotellen lasta, että lukemisen oppiminen
on työläs ja tuskoittawa, waan lasta pitää hywillä sa-
noilla maaniteltaman katselemaan kumia kirjassa, tttå
hänessä heräjäisi fyalu pitelemään kirjaa käsissänsä. Ia
kuin lapsi tulee lukemisen alulle, ei häntä pidä kiusatta-
man pitkällisellä luettamisella yhteen perään, josta lapsi
tuskaantuu. Wähän aikaa luettuansa, lapsi saakoon tilai-
suutta lewätä tästä oudosta työstä.

§. 28. Kellä taas on useampi lapsi yhtaikaa ope-
tettawana, se antakoon lasten kiistata keskenänsä lnkemi-
sessa, kiitellen, sitä, joka on muita ahkerampi, wauraampl
ja uutterampi. Alkoon kuitenkaan pahoilla sanoilla hä-wäiskö tahi kiiwaudella nuhdelko sitä, joka ei jaksa pysyä
toisten rinnalla, jos lapsi muutoin ei ole tyly- tahi kan-
kea-luontoinen ja perätin huolimaton. Sillä herättääksen-
sä nuorten sydämessä lukemis-halua, luettajan pitää pu-
heissansa oleman fiwean ja menossansa lempeän ja ystä-
wällistn.

§. 29. Silmät, korwat ja ääntimet owat ne keinot,
joilla lukeminen saadaan sujumaan. Mitä enemmän lap-
sen silmiä ja korwia kiehitetään ottamaan tarkasti waaria
siitä, mitä lapsi näkee ja kuulee, sitä paremmin hänen
muistinsa ja ymmärryksensä wirkistywät ja heristywät
hupeluudesta. Lasta pitää sentahden taiwutettaman otta-
maan siitä tarkan waarin ja panemaan muistihinsa, mitä
hän kirjasta näkee ja luettajan suusta kuulee.

§. 30. Mitä lukemaan opettaessa muutoin on waa-
riin otettawa, tahdomme nyt selittää.

§. 31. Ensin annetaan lapsen katsella ja ihaella nii-
ta kuwia, jotka löytywät tämän kirjan l8:llä lehti-puolella,
silitellen, mitä kuki kuwa merkitsee ja mitkä puustawit
niiden kuwain «Meressä owat.
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§. 32. Sitten ulotetaan lukemisen opetusta puusta-

weista silla tawoin, että lasta neuwotaan tuntemaan ja
nimittämään ääntäwät puustawit, itsekunki eriksensä
toisista. Tätä tehdään niin kauan, että lapsi, tulee tun-
temaan kaikki ääntäwät puustawit missä sanassa tahoonsa.

§. 33. Saatuansa lapsen tarkasti tuntemaan kaikki
ääntäwät puustawit, luettaja alkakoon näytellä lapselle
ääntywiä puustaweja kuwain wieressa ja ilmoittakoon
kunki puustawin nimen.

§. 34. Ääntymistä puustaweista neuwotaan lasta
ensin ääntämään puhtaat suomalaiset, itsekunki eriksensä
toisista. Ia kuin lapsi tuntee kunki ääntymän puustawin
erittäin, luettaja näytelkoon semmoisia puustaweja, jotka
owat melkein yhden näköiset ja totuttakoon lapsen silmiä
niitä eroittamaan toisistansa.' Semmoiset puustawit nä-
kywät 17:llä lehti-puolella rinnatusten. Musta Wieraita
puustaweja ääntämään
l)ån taitaa tamata. Sillä niitä ei lapsi woi ääntää erit-
täin tahi yksittäin, ennen kuin hän tawauksesta näkee ja
luettajan suusta kuulee, miten niitä äännetään ääntäwäin
puustawein yhdistyksessä.

§. 35. Ennen kuin lapsi on tullut tarkasti tuntemaan
suomalaiset puustawit, ei pidä tawausten lukemisto, alotet-
taman. Saada lasta oppimaan tarkasti tawaamaan sano-
ja, on waikein temppu ja pää-asia koko kirjan lukemisessa.

§. 36. Miten erinimiset ja eri-äaniset puustawit
ääntäessä yhdistywät niin tarkasti toisihinsa, että niistä
syntyy yksi ainoa tawaus, sila ei lapsi taida käsittää.
Sentähden pitää lasta opetettaman tawaamaan sillä ta-
woin, että luettaja selittää lapselle, miten puustawein yh-
distyksestä tawaus syntyy. Tätä tehdäksensä, luettaja ensi
selittäköön lapselle, että ääntywät puustawit samassa
kadottamat puolen ääntänsä, kuin niitä yhdistetään ään-
täwihin. spän sanokoon esim. että puustawit: aja l)
eiwät tee yhteen lukeissa llhv, waan ah; U ja k
eiwät tee yhteen lukeissa uko, waan uk; hja i ei-
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wät tee yhteen lukeissa hoi, waan ht; pja U eiwät
tee yhteen lukeissa fteu, waan ftu; s ja i eiwät tee
yhteen lukeissa ässäi, waan ft; suuri Ija sa ei-
wät tee yhteen lukeissa suuri isä, waan Isä, j. n. e.
Tällaisestä ääntäwäin ja aantrwäin puustawein yhdistyt-
ststa lapsi ei tule muutoin selkeyteen, kuin omin korwin
kuulemalla puustawein yhdistystä luettajan suusta./

§. 37. Sentähden luettajan pitää itsensä edeltäpäin
ääntämän lapselle jokahisen tawauksen erittäin, ja käske-
mcrn lasta ääntämään perästänsä. Tätä tehdään siihen
as'i, että lapsi tottuu itse yhdistämään puustawit joka
tawauksesfa.

- §, 38. Tawaamisen opettamista alotetaan tawaus-
esimerkeistä (katso 20 ja 21:llä lehti-puolilla). Kaikessa luke-
misessa, ja erjnomattain tawaamisessa, lapsen pitää sanoman
puustHwii ja tawaukset korkealla äänellä, auttaaksensa
muistia äännetten helinällä korwissa. Joka tawauksessa
ensi sanotaan puustaweja erittäin; sitte niitä äännetään
yhteen. Esim. h ja a tekemät yhteen ha; h ja e
tdtwåt yhteen he; h, a, i tekemät yhteen hai;
h, a, u tekcwät yhteen hau; k, a, h tekemät yh-
teen kah, j. n. e. Tällä tawoin luetaan kaikki tawauk-
set riwissä yhteen niin monta kertaa, että lapsi yksinään
taitaa lukea kaikki tawaukset perätysten.

§. 39. Jos lapsia on useampi, niin yhtä käsketäänsanomaan ensimäistä puustawia, ja toista lasta käsketään
järjestänsä sanomaan toista puustawia, ja kolmannen lap-sen pitää sanoman tawauksen puustawit yhteen. Tätä
kerrotaan lasten keskellä monin mutkin.

§. 40. Sitte näytellään lapselle tawauksia ristiin
rastiin riwissä ja häntä käsketään niitä ääntämään, että
lapsen silmät tottuisiwat pian hawaitsemaan, mitkä puus-
tawit kussaki tawauksessa löytywät. Eikä yhtäkään riwiä
pidä ennen heitettämän, kuin lapsi taitaa, luettajan ääntä
kuulemata, omin »voimin sen tawata edes- ja takasiin^päin.
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Takasiin-pain lukeissa annetakoon lapsen sanoa sekä koko
tawaukset erittäin, esim. hö, ha, Hu, j. n. e. että
puustawitki takaperin, esim. ah, eh, ih, j. n. e.

§.41. Kuin lapsi taitaa selkeästi ja liukkaasti lukea
tawaukset 20 ja21:lla lehti-puolilla, opetetaan häntä tawaa-
maan sanoja, ensi semmoisia, joissa on kaksi tawausta, sen
perästä semmoisia, joissa on useampi tawaus.

§. 42. Kaiken aikaa kuin lasta opetetaan tawaamaan,
pitää häneltä alati kysyttämän, ensi: kliinkll monta ta-
wausta kussaki luetussa sanassa löytyy? Sitte: kuinka
monta puustawia kussaki tawauksessa on? Ia wii-
mein: kutka puustawit kussaki tawauksessa owat ääntä-
Wiä ja kutka ääntywiä?

§. 43. Sitte wasta kuin lapsi on oppinut selkeästi
tawaamaan, hän saa opetteleida puustawit ulkoa-päin
siinä järjestvksessä, missä ne toinen toistansa seuraamat
(katso 19:lla lehti-puolella). Sen perästä opetettakoon lasta
tuntemaan eri-muotoisia puustaweja samalla lehii-puolella.

§. 44. Neuwottuansa lasta tarkasti tawaamaan, luet-
tajan pitää selittämän, että jos wäli-Wiiwat
tawausten waliltä jäämät pois, niin tawaukset liitaiwät
toisihinsa ja tekewat sanan. Esim. jos sanasta pe ra tys-
ten wali-wiiwat tahi tawaus-merkit jääwat pois, niin ta-
waukset yhdistywät sanaksi: perätysten (katso 32:11ä
lehti-puolella).

§. 45. Tawausten perästä annetaan lapsen lukea
sanoja yhteen perään. Tätä kerrotaan monistellen ja eri-
kirjoista, että lapsi tottuisi lukemaan mitä kirjaa tahdon-sa, jos se waan on painettu samanlaisilla puustaweilla
kuin tämä kirja. 'la kuin lapsi oppii nopeasti lukemaan
kirjaa, pitää häntä neuwottaman ottamaan wälimerkeistä
sen werran waaria, että hän pidättää ääntänsä: lyhyim-
män pysäys-merkin (,) paikalla wähän, pitemmän
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pysäys-merkin (; ja :) paikalla enemmän ja pltimmän
pyfäys-merkin (.) paikalla wiela sitä Pi-
timmän pysäys-merkin perästä seuraa aina suuri puus-
tawi, jatästä puustawista lukeminen aina ottaa uuden alun.

§. 46. Ennen kuin lapsi osaa selwästi lukea kirjaa
sisältä, ei hänelle saa opettaa mitakään ulkoa-päin. Sillä
muutoin hän tottuu panemaan sanat wäärin muistihinsa.
Tawallisesti opetetaan lapsia lukemaan muutamia ruko-
uksia ulkomuistilta, ennen kuin he tuntemat puustawia-
kaan. Tämä tapa enemmän hiiaa kuin auttaa kirjan
lukemista; silla niitä paikkoja kirjassa, jotka lapsi on ennen
pannut muistihinsa, ei hän malta lukeissa perin tarkoin
noudattaa silmillänsä, luullen ne jo edeltäpäin osaamansa.

§. 47. Saatuansa lapsen selwästi kirjaa,
luettajan pitää neuwoman lasta ymmärtämään, mitä hän
lukee. Tämä tapahtuu sillä tawoin, että luettaja ensi
selittelee lapselle kaikki sanat lauseessa erittäin. Sitte hänsanoo, mitä koko lauseella ymmärretään. Jos lapsi lukee
esim. tämän lauseen: Wtikkokaudessa 0N stitftmä
päiwää: maanantai, tiistai, keskiwiikko, tuors-
tai, perjantai, lauantai, sunnuntai, niin luettaja
selittäköön, mitä kuki näistä sanoista merkitsee, nimittäin:
mitä wiikkokaudella ymmärretään. Kuinka paljo seitsemän
on, luettaja woipi, luetellen sormiansa, näyttää, jos se on
enemmän tahi wähemmän kuin neljä, tahi kuusi, tahi
yhdcksä. Sitte hän selittää, mitä päiwä merkitsee ja mi-
ten tämä osa wuorokaudcsta eroikse muista osista, niin
kuin yöstä, aamusta ja illasta. Wiimein hän ilmoittaa,
monensi päiwä wiikkokaudessa on maanantai, tahi keski-
wiikko, tahi lauantai j. n. e. Tämän tehtyänsä hän se-
littää, että luetulla lauseella annetaan tietää, kuinka monta
päiwää on wiikkokaudessa, ja mitkä niiden paiwäin nimet
owat. Sen perästä hän alkaa kysellä lapselta samaa,
mitä hän äsken selitti.

§. 48. Lapsi on luonnostansa sellainen, että hän
mielellänsä tahtoo ymmärtää kaiken, minkä hän näkee ja
kuulee, samoin kuin hän haluaa nopertaa kaikenlaisia pie-
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mä kaluja. Tätä tietämisen ja tekemisen halua ei suin-
kaan saa tukahduttaa lapsessa, waan sitä pitää enemmän
kiihotettaman. Lapsella, on ilo siitä, että hän
saapi jotaki aikaan ja walmiiksi. Kaikesta, mitä lapsi
lukeissansa tulee ymmärtämään, hänellä on hywä mieli.
Ecntähden pitää luettajan wäsymätä selittämän lapselle
kaikki, mitä lapsi lukee, että lapsen halu lukemiseen enenisi,
ja lukeminen tulisi lapselle mieleiseksi ajan mietteeksi.

§. 49. Saavaksensa lapsen ajatusta »ilkenemään
hupsuudestansa, luettajan pitää, lukemisen päätettyä,
tekemän lapselle kaikenlaisia kysymyksiä sellaisista asioista,
joista lapsella on joku tieto. 1. Hän sanokoon esim.:

hewosella on neljä jalkaa; mutta kuinka monta jalkaa
kanalla on? Ia sillä tawoin tehköön monenlaisia muita
kysymyksiä. 2. Toisella tawoin hän woipi opettaa lasta
ajattelemaan, sanoen: kaiwo on sl)wä mutta millainen
wcsi siinä on? Johon lapsi »vastatkoon: hywä; sillä f>
nat smvä ja hvwä eroiwat toisistansa ainoastansa alku-
pliustawissa. Tahi näin: millä jauhoja seulotaan, se on
seula, mutta mikä se on, millä ommellaan? (Wast.
neula). Silloin kuin päiwa loppuu, on ilta, mutta
mikä st on, mitä myöten käydään joen «li? (Wast. silta).

3. Wielä toisin tawoin woipi luettaja tehdä kysymyksiä
ja kaskea lasta wastaamaan, niin että joku sana wasta-
uksessa alkaa samalla puustawilla, kuin pää-sana kysymyk-
sessä. Hän sanokoon esim. jos minä olisin hcwonen, mitä
sinä minulle tekisit? Johon lapsi woipi wastata: minä
antaisin hewostlle heiniä. — Jos minä olisin kukko, mitä
sinä minulle tekisit? (Wast. minä syöttäisin kukolle k au-
roja). Jos minä olisin lammas, mitä sinä minulle teki-
sit? (Wast. minä ajaisin lampaan laumaan). Tätä teh-
däan siihen asti, että kaikki puustawit tulemat läpi kän-
dyiksi. 4. Sitte mainitkoon jostakusta sanasta wii-
meistn tawaukstn ja käskeköön lasta ajattelemaan, minkäsanan wiimeinen tawaus st on. Esim. jos otat tawauk-
sm ha, niin käske lasta ajattelemaan, missä sanassa ha
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on wiimeinen tawaus. Tähän lapsi woipi wastata: li-
ha, ma-ha, ra-ha, pa-ha, sa-ha, j. n. e. Jos wiimei-
nen tawaus on ka, niin siihen löytywat sanat: Iti-fct,
ku-ka, ta-ka, si-ka, j. n. e. 5. Koetellaksesi taas, jos
lapsia on tullut ymmärtämään, mitkä puustawit omat
äantäwiä ja mitkä ääntywiä, saat lapselle ilmoittaa wii-
meisen tawauksen ja käskeä häntä sanomaan sellaisia sa-
noja, joiden alkupuustawi on aantäwä. Esim. jos wii-
meinen tawaus on ho, niin siihen löytywat sanat: a-ho,
t-ho, joiden alkupuustawi on aäntäwä. Jos wiimeinen
tawaus on lv, niin siihen löytywät sanat: e-10, i-10,01-0,
ja jos wiimeinen tawaus on st, niin siihen löytywät sanat:
aa-st, e-si, uu-si, joiden kaikkein alkupuustawi on aan-
täwä. 6. Sitte saat lasta käskeä panemaan aantvwiä
puustaweja sellaisten sanain alkuun, joita itse hänelle
ilmoitat. Esim. jos otat sanan isä ja kasket lasta sensanan alkuun panemaan ääntymän puustawin, niin hän
löytää sanat: lisä, sisä. Jos otat sanan ukko ja panet
sen alkuun ääntywän puustawin, niin saat lukko, kuk-
kv, tukko. 7. Tätä saat tehdä wielä toisella tawoin,
jos sanan wara alkuun panet ääntäwan puustawin,
niin saat a-wara, ja jos tämän sanan alkuun panet aan-
tywän puustawin, niin saat tawara.— 8. Saat myös
antaa lasten jättää pois muutaman tawauksen sanasta ja
kysyä mitä siihen jääpi jälelle. Esim. jos sanasta sa-
hattu heität pois ensimäisen tawauksen, niin siihen jaäpi
jälelle: hattu. Jos sanoista liha-wa, Wiha-wa heität
pois wiimeisen tawauksen, niin saat liha, wiha. Taikka
jos sanoista ka-ma-la, wa-sa-ra heität pois keskimäistn
tawauksen, niin saat kala, Wara. Tällaiset harjoitukset
sekä huwittawat lasta että herättäwät hänessä halua ajat-
telemaan.

§. 50. Kuin lapsi tulee ymmärtämään, mitä hän
lukee, saapi häntä neuwoa kirjaa lukemaan sellaisella aä-
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neliä, kuin ainch waatii. Intian äänestä woipi kohtahawaita, jos hän ymmärtää, mitä hän lukee. Sentähdm
annetaan muutamia oswiittoja lukemisen laadusta.

I.' Ehkä kaiken lukemisen pitää tapahtuman korkealla
äänellä, niin sen pitää kuitenki käymän tasaisesii, niin että
kiljumista ja möykkämista wältetäan, eikä muutamiapa-
noja lueta kaljumalla ja toisia sopottamalla.

2. Hengellisiä ja jumalisia kirjoja, rukouksia ja ka-
tumus-wirsia ei pidä lukeman perätin kiireesti, waan sy-
dämellisellä hartaudella ja tasaisella äänellä; sillä ne käy-
wät sndämeen.

3. Kiitos- ja ylistys-wirsiä pitää lukeman iloisella
kiitollisuuden tunnolla sydämessä, joka kunnioittaa Kolme-
yhteistä Jumalaa.

4. Kirjoja maallisista asioista saat lukea nopeam-
masti kuin hengellisiä kirjoja. Ainettansa myöten kanna-
tetaan lukemista sellaisella äänellä, että lukeminen käypi
kuin tawallinen puhuminen.

11. Osa. Lapsille.
Ääntawat puustawit.
aeio u y a ö
aouy i e ä ö
aäoö u y i e
Aäntywät puustawit.

Suomalaisia: hjklmnprsstwdg
* h k lt> M N p' js.rs' w- d g

h d g- j- k f l t> mn- p w- r s
Wieraita: b c f q x z
Melkein yhden-näköisiä: h b- f f- C C- p q- t » Z.

/> v. ?!()[]"'
'

§ -

* f
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aurinko enkeli hewoinen

ilwes janes koira

lehmä Myyrä Näätä

orawa pässi repo

susi tupa Ukko

lvares yörastas ämpäri
123456 7 8 9 10
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a (b) (o d e (f) g h i j k
l m n o p (q) r s s t n
w (x)y(z) äöGtz).
A(B)(E)DG(F)GHIK
L M N D P (Q) R S T U »

(X) A (3) Ä D.
« (b) (c) d e (f) g h i i K l m n o
p (g) r s s t u w (*) g 0) ä S.

A (V) (C) W E (F) G O I N

NN (X) ¥ (25) Ä O.
a (b) (e) d e (f) § h i j k 1 ra n

o p (q) r s t u w (v) (x) y (z) ä ö.
A (B) (C) D E (F) GHIJKLMN

0 P (Q) R S T U W (V) (X) Y (Z) Ä 0.

a (b) (c) cl e (f) g h i j k l m n
o p (q) r s t u w (v) (x) y (z) ä ö.

A (B) (C) D E (F) G H I J K L M N
O P (Q)R S T U W (V) (X) Y (Z) Ä 6.
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Awonaisia tawauksia.
ha he hi ho Hu hy ha hö
la ie it jo in ly lä 10
ka ke ki ko ku ky ka ko
la le li lo lu ly lä lö
ma me mi mo mu my ma mo
na ne ni no nu ny na no
pa pe pi po pu py pä po
ra re ri ro ru ry rä rosa se si so su sy sä so
ta te ti to tu ty tä to
wa we wi wo wu wy wä wä
hai bei hoi Kui hyi häi höi
M jei joi Mi jyi jai joi
kai kei koi kui kyi käi koi
lai lei loi lui lyi läi löi
mai mei moi mui myi mäi möi
nai nei noi nui nyi näi nöi
pai pei poi pui pyi pai pöi
rai rei roi rui ryi räi roi
sai sei soi sui shi säi söi
tai tei toi tui tyi tai töi
wai wei woi wui wyi wai wöi

hau heu hiu hou hay höy
M jei jou lay jöy
kau keu kw kou käy köy
lau leu liu lou läy löy
mau meu miu mou mäy möy
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nau neu niu nou
pau peu Piu pou
rau reu riu rousau seu siu sou
tau teu tiu tou
wau weu wiu wou

näy nöy
pay Pöy
ray röy
säy söy
täy to»
way woy

Umpinaisia tawauksia.
ah ak al am an ap ar as at
ch ek el em en ep er es et
ih ik il im in ip ir is it
oh ok ol om on op or os ot
uh uk ul um un up ur us ut
yh yk yl ym yn yp yr ys yt
ah ak äl äm än ap ar as at
oh ok öl öm on op ör ös öt

kah mak pal tam kan lap\ par las kat
leh pek mel stm ren kep per. kes pet
pih tik sil wim rin lip kir pis mit
poh rok kol hom ron kop for kos tot
tuh suk sul kum tun tup lur tus mut
lyh tyk kyl tym syn hyp pyr jys kyt
täh läk täl häm hän häp tär läs kät
möh tök pöl röm pön hop tör lös töt

Tark merk pilk kolk tulk myrk hark hörk
pank kelk silp wonk purs jyrk Walt höls
palö kers kirs homp hurs tyrs rämp hölk
malt mels kimp kons hurt jylk kant
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Tawaus-esimerkkeja.
A-ho, ai-ta, au-ma, aal-to, ai-na, au?-

fo> G-mä, ei, ei-neh, en-si, euk-ko; I-sä,
il-ta, im-pi, is-tuin; D-wi, ok-sa, ot-sa,
oi-wa, ou-to, op-pi; U-ro, uu-ni, uk-ko,
\p--pa, uur-reh; Y-li, yl-kä, ys-ka, yk-si;
A-ly, ai-ti, am-ma, aan-taa, as-ken; Di-
nen, öl-jy, öh-kaa.

Ha-lu, har-wa, haa-raan, hai-stt, hau-ta,
haas-tan, hauk-ka; He-ra, her-ran, hei-na,
heik-ko; Hi-ki, hir-ren, hii-reen, hiek-ka,
hiuk-set; Ho-wi, hok-saan, hoik-ka, hop-pu,
hors-ma; Hu-pa, hul-lun, huu-liin, hui-wi,
huos-ta, hurs-ti; Hy-wa, hyl-ky, hyö-ty;
Ha-ta, har-ka, hai-lyn, haa-laan, hars-
kyn; Hö-lö, höl-mön, höy-ryn.

la-no, jal-ka, jau-han, laak-ko; 10-ki,
jot-ka, jou-lu, jout-stn; lu-ra, jul-ma, juu-
reen, juok-sen, juus-to; Fy-wä, jyl-hä, jyrk-
ka; la-nis, jal-ki, jai-nen, jayk-ka.

Ka-na, kar-wa, kai-no, kau-nis, kaup-
pa; Ke-ra, ker-ran, kei-no, ken-ka, keit-toon,
keuh-ko; Ki-wi, kir-wes, kii-waan, kie-ro,
kiuk-ku; Ko-wa, kor-wan, koi-wu, kou-ran,
kor-peen, kouk-ku; Ku-ja, kul-ma, kui-wa,
kuo-len, kuu-si, kuop-pa; Ky-la, kyp-si,kyy-
ryyn, kyyt-tö; Ka-si, kar-sa, kaa-pa, kay-
pi; Kö-ha, köh-min, köy-ha.

La-ki, las-ken, laa-tu, lai-ha, lau-maan,
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lais-ka; Lepo, leh-to, lei-pa, leu-ka, lep-
pä, leik-kaan; Li-ha, lin-tu, lii-ka, lie-teen,
liu-kas, liit-to, liuk-kaan; Lo-hi, loh-ko, loi-
mi, lou-nas, lois-to; Lu-ja, luh-ta, lmk-ku,
luul-laan, luon-toon; Ly-ly, lyp-san, lyö-
tan, lyöt-taa; La-pi, lan-si, lai-kyn, laa-wan,
laik-kyy; Lö-ka, löl-lin, löy-ly, löyh-ka.

Ma-li, mak-san, mai-to, mau-ru, mais-
tan; Me-si, mer-ta, mei-naan, meu-ret,
merk-ki; Mi-ka, mik-si, mie-li, min-ne, mii-
lu; Mo-ni, mon-ta, moi-tm,mou-het; Mu-
ru, mus-ta, mui-ten, muo-to, muut-tuu;
My-la, myk-kä, myö-hä, myrk-kU; Mä-ki,
man-ty, mai-hän, määr-ly; Mo-lä, mök-
kiin, mör-kö, möyk-kaan.

Na-pa, nap-san, naa-maan, nai-nen, nau-
ris, nap-pi; Ne-wa, nel-ja, nei-to, neu-lon;
Ni-su, nir-sun, nie-len, niu-ha,nilk-ku; No-
ki, not-ko, noi-ta, nou-sen; Nu-ha, nul-jus,
nui-ja, nuo-len, nur-meen; Ny-sa, nyr-hi,
nyy-laan, nyök-ki, ndrk-ki; Na-kö, näl-ka,
näa-ta, nay-tan; Nolk-ki, nöy-rä.

Pa-no, par-ta, paa-nun, pai-ta, pau-la,
paar-man, pais-ti; Pe-to, pen-sas, pei-li,
peu-ra, peip-po; Pi-la, pir-ta, pii-loon, pie-
ni, piek-san; Po-ro, por-sas, poi-ka, pouk-
ka,polt-to; Pu-jo, pul-mu, puu-haan, puik-
ko, puo-li, puis-tan; Py-ha, pyt-ty, pyyn-
to, pyö-ran, pyör-ryn; Pa-reh, pan-nan, pai-
wa, pais-tar; Pö-ly, Pöphö, pöy-ta, Pöl-lön.
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"~lßa=ia, xa&toa, raa-waan, rai-tis, rauk-

ka, ras-kas; Re-po, ren-to, rei-ka, reu-na,
ret-ken; Ri-su, rih-ma, rii-suu, rie-tas, riis-
tän, riu-ku; Ro-mu, roh-to, rois-to, rou-
ta,ronk-ka; Ru-ma, rup-la, ruu-suun, ruis-
ku, ruos-tch; Ry-sa, ryn-näs, ryy-sy, ryi-
jy, ryö-na; Ra-ma, ran-ta, rai-wa, rays-
tas; Rö-sö, röh-na, röyk-ky.

Sa-ha, sal-lin, saa-lim, sai-ras, fau-na,
fauk-ko; Se-ta, stl-ka, sti-na, stu-lon, strk-
ku; Si-ka, sil-ma, sii-ka, sie-men, siu-naan,
siir-ryn; So-ma, sor-mus, soit-to, sou-taa,
sork-ka; Su-ru, sur-ma, suu-ri, suip-po,
suos-tun; Sy-li, syk-sy, syv-ni, syö-tän;
Sä-kä, sär-mä, sääs-tän, M-lyn, fäy-nas.

Ta-pa, tah-ko, taa-mun, tai-ka, tau-laan,
talt-ta; Te-ko, ten-ho, tei-ni, teu-ras, tert-
tu; Ti-li, tii-liin, tie-to, tiuk-ka, tilk-ka;
No-ra, toh-ko, toi-won, tou-koon, torp-pa;
Tu-li, tur-wa, tui-ma, tuu-li, tuo-ni, turs-
ka; Ty-wi, tyl-sa, tyy-ni, työn-taa; Ta-
ti, tah-ka, tay-tan, tärk-kä; Tö-rö, töl-
ma, töy-la, tölp-pa.

Wa-ra, war-sa, waa-ra, wai-wa, wau-
ras, waak-sa; We-sa, weh-nä, wei-saan,
weu-10, werk-ko; Wi-ka, wil-ja, wie-ras,
wiik-ko, wiuh-ku; Wo-ro, woh-la, woi-tan;
Wuo-si, wuok-raan; Wyö-ry; Wa-ha, wal-
ja, wäa-ra; Wöi-nen, wöy-ras.
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%u4tetå, zHtUå, ih-mi-nen, o-pe-tus,

us-ko-ton, yl-pe-ys, ä-ly-kas, öl-jyi-nen;
Hal-lit-stn, juo-ni-kas, kel-wo-ton, lam-
mik-ko, maa-nan-tai, nuo-ri-so, pih-la-ja,
ri-kas-tun, faar-na-ta, tot-te-len, wa-hin-ko.

An-si-01-li-nen, e-ri-mut-kai-nen, i-jan-
kaik-ki-sts-ti, or-jan-tap-pu-ra, us-ko-mat-
ho-muus, yk-sin-ker-tai-nen, a-lyt-tö-mäs-ti,
Dl-jy-ma-el-la; Huo-li-ma-ton, jar-jel-li-
nen, kybmä-kis-koi-nen, le-wot-to-muus,
muu-ka-lai-nen, nuo-ru-kai-nen, pa-net-te-
len, rip-pi-i-sa, sa-na-las-ku, ta-10-poi-ka,
wa-hä-na-köi-nen.

a-lus-sa loi taU
man ja maan. Tai-waas-sa on au-rin-
ko, kuu ja lu-ke-mat-to-mat tah-det. Au-
än-ko pais-taa pai-wal-la, mut-ta kuu ja
tah-det nä-ky-wat yöl-la. Tai-was-ta ja
maa-ta yh-teen sa-no-taan maa-il-mak-si.

11-mal-la on n cl-jä koh-taa ta-hi pu-
ri-ä. Ra-mat o-wat poh-ja-nen, i-
tä, e-te-Iä ja län-si. I-das-ta nou-
fte au-rin-ko y-lös aa-mu-sil-la, ja lan-
teen au-rin-ko me-nee mail-len-sa. Kuin
au-rin-ko on kor-keim-mil-lan-sa, niin se on

ja päi-wa on sll-loin puo-les-fa,
ia kuin se on a-lim-mil-lan-sa, niin se on
ooh-ja-ses-sa, ja yö on sil-loin puo-les-sa.

O
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Vftaa, il-ma, tu-Ii ja we-si o«
wat kaik-kein kap-pal-ten maa-il-mas-sa
al-ku-ai-neet.

En-si-mäi-set ih-mi-set, jot-ka lu-ma-la
loi, o-li-wat A-dam ja E-wa. Na-mat
o-wat kaik-kem ih-mis-ten e-si-wan-hem-mat.

Ih-mi-nen nä-k e e sil-mil-län-sä, kuu-
le e kor-wll-lan-sa, m ais-t aa kie-lel-län-
sä, hais-taa ne-nal-län-ja ja tun-tee
ta-hi ais-tii ko-ko ruu-miil-lan-sa. Ih«
mi-sil-la on sen-tah-den wii-si ais-tin-ta:
nä'-in ta-hi sil-mä, kuu-lin ta-hi kor-wa,
mais-tin, hais-tin ja ais-tin.

E-läi-mi-a maan paal-la o-wat: he«
wo-nen, hii-ri, hir-wi, har-kä, ja-nis, kar-
Hu, kis-fa, koi-ra, lam-mas, leh-ma, peu«
ra, re-po, rot-ta, si-ka, fu-si.

11-mas-sa len-te-le-wät mo-nen-lai-set
lin-nut, niin kuin: ha-rak-ka, hauk-ka,
huuh-ka, kiu-ru ta-hi lei-wo, kot-ka, kyn-
tö-ras-tas, kyyh-ku-nen, ka-ki, met-so, pul«
mu-nen, pyy, ras-tas, tee-ri,
ti-ai-nen, wa-ris, war-pu-nen.

Muu-ta-mat lin-nut saa-wat e-la-tuk-sen-sa we-des-tä, niin kmn: ank-ka, han-hi,
jout-sen, ka-ja-wa, kuik-ka, sor-sa.

We-des-sa uik-sen-te-le-wat ka-lat: ah«
wen, an-ke-ri-as, hai-li ta-hi si-lak-ka, har-
jus, hau-ki, kiis-ki, ku-ha, lah-na, 10-hi,
ma-tik-ka, sa-lak-ka, sii-ka, sil-li, sil-mu.
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Maan paal-lä kas-waa mo-nen-lai-si-apni-ta, ruo-ho-ja, kuk-ka-si-a ja
mar-jo-ja. Puut o-wat kal?-des-ta
laa-dus-ta: leh-tl-puut ja ha-wu-puut. Leh-
ti-pui-ta o-wat: haa-pa, koi-wu, leh-mus,
lep-pä, pa-ju, pih-la-ja, tuo-mi, waah-te-ri.
Ha-wu-puilta owat: hon-ka, ka-ta-ja,
kuu-si ta-hi na-reh, man-ty ta-hi pe-ta-ja.
Ruo-ho-ja o-wat: a-pi-las, hii-ren-
hän-ta, kas-ti-kai-nen, pu-jo, pun-ta-ri-paa.
Kuk-ka-si-a o-wat: kel-ta-kuk-ka, pai-
wä-kak-ka-ra, ruis-kuk-ka ta-hi si-ni-kuk-ka,
ruu-su, woi-kuk-ka. Mar-jo-ja o-wat:
kar-pa-10, man-sik-ka, me-si-mar-ja, mus-
tik-ka, muu-ram ta-hi lak-ka, puo-la, waa-
puk-ka ta-hi wat-tu.

Kaik-ki e-läi-met ja kap-pa-leet o-wat
jon-kun nä-köi-set. Lu-mi on w&U
ke-a, no-ki on mus-ta, si-ni-kuk-ka on
si-ni-uen, re-po on rus-ke-a, ruo-ho
on wi-her-jäi«nen, tu-li on pu-nai-
n en, woi-kuk-ka on kel-tai-n en, pil-
wet o-wat har-maat.

Mei-dän maa-ta sa-no-taan Suo-men
maak-si. Sen yh-del-la puo-lel-la on
We-nä-jän maa ja toi-sel-la puo-le!-la
Ruot-sin maa. Suo-men maan pää-kau-
pun-ki on Hel-sin-ki.

Wuo-des-sa on kak-si tois-ta fyrn-
men-tä kuu-ka-ut-ta: tam-mi-kuu, hel-
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nn-kuu, maa-lis-kuu, huh-ti-kuu, tou-ko-kuu,
ke-sa-kuu, hei-na-kuu, e-10-kuu, syys-kuu, lo-
ka-kuu, mar-ras-kuu, jou-lu-kuu.

Wuk-ko-kau-desfa on seit-se-mä päi-
wää: maa-nan-tai, tiis-tai, kes-ki-wiik-ko,
tuors-tai, per-jan-tai, lau-an-tai ia su-
nun-tai.

3la-mu, päiwä, il-ta ta-hi eh-too ja yö
te-ke-wät yh-teen wno-ro-kau-den.

Suo-ma-lai-sia sa-na-las-ku-
ja: Ah-ke-ruus ko-wan on-nen woit-taa,
ah-ke-ruus u-nen-ki es-taä. Ah-ne-us wn-
saan-ki wil-litsee. Ai-na ka-la we-des-sa,
ehk'-ei ai-na a-pa-jal-la. Al-ku työn kau-
nis-taa, 10-pus-sa kii-tos sti-soo. G-des-tä
fyö-mä-tön löytyy. Gi ka-wa-luus kau-as
kes-tä. Gi lei-pä 10-pu syö-nn-sten, waan
saa-mi-sten. Gi te-kc-wäl-tä työ 10-pu.
Ei wa-hin-ko tu-le kel-lo kau-las-sa. Hul-
lu kai-ken tie-ton-sa sa-noo. 10-ka on we-ras-sa, se on we-las-sa. 101-ta kun-ni-a
ka-too-pi, st on kaik-ki ka-dot-ta-nut. Ken
mi-ta kaa-pii, se si-ta saa-pi. Lch-ja om-
pi lu-pa-us-ki, pu-he pi-det-ty pa-rem-pi.
Mie-hen sa-na on mie-hen kun-ni-a. Mi-
ta nuo-re-na op-pii, sen wan-ha-na muis-
taa. Nal-ka on lei-wan sar-win. D-ma
wai-wa o-pet-taa-pi toi-stn wai-waa tun-
te-ma-han. Dn-ni o-sa re-hel-li-sen, rie-mu
woit-to rau-hal-li-sen. Pa-rem-pi kuin kal-



lls kul-ta, om-pi puh-das o-ma-tun-to.
Puh-ta-us on pa-ras lah-ja, sii-nä on wa-
ra wai-wa-stn-ki. Re-hel-li-stn rin-ta-luis-sa rau-ha PY-sYY puut-tu-ma-ta. Sana aut-
taa, sa-na pai-naa. Tai-dos-sa kun-ni-a
kun-ki, waan ei par-ran pi-tuu-des-sa.
Wa-hiu-ko wii-saak-si te-kee.

Py-hän Raa-ma-tun o-pe-tnk-sia.
Ota lu-ke-mi-sts-ta, neu-wos-ta ja o-pis-

ta waari. Rakas, lapsi! jos sinä tot-te-let,
niins tulet wii-sak-si, ja jos sinä panet sy-
dä-mees, niin tulet toi-mel-11-stksi. Jos
sinä mie-lel-läs kuulet, niins saat ym-mar-
ryk-sen, ja jos sinä korwas kal-lis-tat, niins
tulet mi-saak-si. Kuule mie-lel-läs lu-
ma-lan sanaa, ja ota wastaan wii-sa-u-den
sa-na-las-ku-ja. Tut-ki aina lu-ma-lan
käs-ky-)ä ja muista Hänen sa-naan-sa; se
wah-wls-taa sinun ja antaa si-
nul-le wii-sa-u-den, zotas hi-moit-stt. Her-
ran sana on totuus ja mitä Hän lupaa,sm Hän wah-wa-na pitää.

Herran pelko on wii-sa-u-den alku. Gi
yk-si-käiv: rikas eikä köyhä, ei suuri eikä
pieni pidä muusta kers-kaa-man kuin siitä,
että hän pelkää lu-ma-la-ta. D! kuinka
suuri st on, joka wiisas on, mutta joka
lu-ma-la-ta pelkää, ei häntä y-lem-pä-nä
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ole ke-ni-kään. Lapset! kuulkaat mi-nu-a;
Herran pelwon minä teille o-pe-tan. Iksi
on tar-peel-li-nen. Gt-si-kaät ensin lu-ma-
lan wal-ta-kun-taa ja Hänen wan-hnrs-ka-
ut-tan-sa. lu-ma-la on rak-ka-us. Ra-
kas-ta-kaam-me påntå, sillä Hän ra-kas-ti
meitä ensin. Smun pitää ra-kas-ta-man
Herraa sinun lu-ma-la-tas kai-kes-ta sy-
dä-mes-täs ja kai-kes-ta sie-lus-tas, jakai-
kes-ta woi-mas-tas, ja jtrnrn pitää ra-kas-
ta-man sinun lä-him-mä:s-täs niin kuin it-
st si-nu-as. Te o-let-ta minun
ni (sanoo Herra), jos te teette, mitä minä
teidän käsken. Ia tämä on Hänen käs-
kyn-sä, että me Hänen Poi-kan-sa le-suk-sen Chris-tuk-sen nimen päälle us-koi-sim-
me jara-kas-tai-sim-me toinen tois-tam-me
niin kuin Hän meille käskyn antoi. Sillä
rak-ka-us on lain täyt-tä-mys. Rak-ka-us
on kär-si-wäi-nen ja lau-pe-as. Gi rak-ka-
us ka-dch-di, ei rak-ka-us ole tyly, ei hän
paisu. Ei hän käytä U-se-än-sä so-pi-mät-
to-mas-ti, ei hän o-maan-sa etsi, ei hän
wihaan syty, ei hän pahaa a-jat-te-le.

Lapset! olkaat klm-li-ai-set wan-hem-mil-
len-ne kai-kis-sa; sillä se on Her-ral-le hy-
win o-tol-linen. Joka Herraa pelkää, se
kun-ni-oit-taa myös i-sään-sä ja pal-we-lee
wan-hem-pi-ansa ja pitää heitä Her-ra-nan-sa. Poi-ka-ni! kuule isäs ku-ri-tus-ta,
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ja älä hylkää äitis käs-ky-ä. Kun-ni-oi-ta
isHHs ja ai-ti-äs työllä, pu-heel-la ja kär-
si-wäl-li-syy-del-lä, että heidän sm-na-uk-sen-sa tulis sinun päalles; sillä isän sm-na-us ra-ken-taa lap-sil-le huoneet; mutta
äidin ki-ro-us ne maahan ku-kis-taa. Kun-
ni-oit-taa isääs on sinun oma kun-ni-ae,
ja kat-so-a ylön äi-tl-äs on sinun oma ha-
pi-äs. Rakas lapsi! korjaa isääs hänen
wan-hal-la i-jäl-lan-sä; ja älä saata häntä
mur-heel-li-sek-si niin kauwan kuin hän elää.
Kärsi häntä, jos hän tulee lap-stl-li-stk-si,
ja älä katso häntä ylön, waikka sinä olet
ja-lom-pi. Silla se hywa, kuin wan-hem-
mll-le teh-dään, ei i-kä-nän-sä un-hoh-de-ta.

Poi-ka-ni! pa-ke-ne svn-tiä niin kuin
käär-met-tä; sillä jos sinä tulet häntä lä-
hes, niin hän pistää si-nu-a. 10-kai-nen
synti on niin kuin kak-si-te-räi-nen miekka,
ja tekee sen-kal-tai-sen haawan, jota ei ke-
ni-kään pa-ran-taa taida. Älä luo-ta si-nu-as siihen, että st joukko on suuri, jon-
ka kanssa sinä pahaa teet; mutta muista,
etfei ran-gais-tus ole kau-kaa-na si-nus-ta.
Joka pahan te-kon-sa kieltää, ei hän me-
nes-ty; waan joka sen tun-nus-taa ja hyl-
kaä, hä-nel-le ta-pah-tM lau-pe-us.

on aina lan kee muk sen edel-
la. Ylpeys kukistaa ihmisen; waan kunnia



korottaa növrän. Jota sinä olet kor ki-
am Pi, sitä enampi nöyryytä sinuas, niin
on Herra sinulle armias. Sillä Herra on
kaikkein joka tekee suuria töitä
nöyräin kautta. Joka paljo koreilee, sesaa siitä wahingon; mutta joka itsensä
alentaa, se yletään.

Älä puhu totuutta wastan, anna häpiän
tulla päalles, jos sinä rvi al Ii nen o-
let. waä ran to dis ta jan ei pidä
pääsemän ran-kai-se-ma-ta; ja joka roh-ki-
as-ti wa leh te lee, st ka-do-te-taan. Jokasuunsa ja kielensä hillitsee, hän warjelee
sielunsa ah-dis-tuk-ses-ta. Moni tulee suu-
reen wahinkoon oman suunsa kautta.

pe to! Ii nen shdän on kauhistus Her-
ralle; waan wi at to man tie on Hänelle
otollinen. Gi pe-tol-li-nen asia menesty;
mutta ahkera saa hywän tawaran.

Laiska pyytää ja ei saa; mutta rvi-
riät saawat yltä kyllä. Ahkera käsi saa
hallita; waan laiskan täytyy we ron a lai-
seksi tulla. Joka laiska on työssänsä
hän on sen weli, joka wa hm ko a tekee.

Parempi on wähä wan hurs ka u des sa,
kuin suuri saalis wää ryy des sä. Parem-
pi on wähä Herran pelwossa, kuin suuritawara ilman lewota.

32 ar e, f, o, u, y, a, o.



h,i,k,l, m, n, p, r, f, s, t, w; d,g; b, c, f, q, r, q, 33
(Te köyhät! hankaat Mielenne, mitä To-

bias sanoi:) Ala murhehdi, poikani, me
olemme tosin köyhät, mutta me samme pal-
jo hywää, jos me Inmalata pelkäämme,
wältämme syntiä ja teemme hywäa. Jos
sinä siis työläästi elatuksts saat, niin älä
sitä pane pahakses, sillä Jumala on niin
säätänyt.

Dlkaat YZtäwälliset ja laupiaat, ja an-
teeksi antamat toinen toisellenne; niin kuin
Jumala teillenkin Christuksen kautta an-
teeksi antanut on.

Suloinen wastaus hillitsee wihan; mut-
ta kowa sana saattaa mielen karwaaksi.
Joka toraa rakastaa, st rakastaa syntiä.

Nol-me on kau-nis-ta kap-pa-let-ta,
jot-ka lu-ma-lal-!e ja ih-mi-st'l-Ie kel-
paa-rvat: kos-ka rvel-jek-soc o-wat yh.
si-mie-li-set, ky-lan mie-het ra-kas-ta-
wat toimen tois-tan-sa ja mies jarvai-
mo.kes-ke-nän-sä hy-win so-pi-rvat.

U-Ia kat-so wan-hnut-ta y4bn, fiU
la me ai-woni-me m-yös rvcm-yak-si
tul-la. Alä hyl-kää wan-hain pu-hot-
ta, sil-Iä he o-wat rnvoö op-pi-neet
i-sil-tän-sä, j» si-nä tai-dat heis-ta op-
pi-a kuin-ka si-nun pi-tää roas-taa-
man, to&ta tar-rvi-taan.



MR-RA ZE-BA-DTH! MR-RAlU-MA-LA, RA-KAS TAI-WAAL-
LI-NEN I-SA!

b c f q x z ch ph th
Baal, Ba-bel, Bib-li-a; Ca-bul, Cor-

ne-li-us, Cla-ra, <Ce-dri-puu, Ci-li-ci-a, Cy-
prus, Chal-de-a, Che-ru-bim, Chris-tus;
Da-wid, De-bo-ra, Do-ra, Dru-sil-la; Fe-
lix, Fes-tus, For-tu-na-tus; Ga-bri-el, Gad,
GU-gal, Go-stn, Gre-kan-maa; Quin-tus,
Qui-ri-nus; ser-xes; A-xel, A-le-xan-der,
Sex-tus; Za-cha-ri-as, Ze-be-de-us, Zi-on;
Pha-ra-o, Pha-ri-st-us, Phi-lip-pus, Phoi-
be; Tha-bor, Thes-sa-10-ni-ca, Ti-mo-the-uö.
ab cclefghijklrnn
abcdefghijklmn
opqrs tuvwxyzäö.
o p q r s t u v w xyzäö.
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Min kuin si-nå lap-sen to-tnu-
Niin kuin si-nä lap-jen to-tuu-

tat nuo-ruu-des-ta., niin ei hän
tat nuo-ruu-des-ta, niin ei hän
sii-tä luo-wu

? kos-ka hän wan-
sii-tä luo-wu, kos-ka hän wan-

he-nee. Jo-ka las-tan-sa ra-kas-
he-nee. Jo-ka las-tan-sa ra-katz-

taa , se pi-tää liä-nen ai-na ku-ri-
taa, st pi-tää hä-nen ai-na ku-ri-
tuk-sen al-la, et-tä hän sit-te 3aa

tuk-sen al-la, et-ta hän sit-te saa
i-lon hä-nes-tä. O-pe-ta las-ta

i-lon hä-nes-tä. D-pe-ta
ja ä-lä an-na hä-nen jou-ti-laa-
ja ä-lä an-na Hä-nen jou-ti<laa-
na käy-clä, etf-ets tu-li-si hä-
net käy-dä, dUtö tu-li-si Hä-
pi-ään hä-nen tähtensä.

putän Hä-nen täh-ten-sä^



Mur-heel-lis-ta sy-dän-iä a-lä
tee e-llem-mitt rnur-lieel-li-sek-si,
ja ä-lä wii-WY-ta lah-jaa köy-Häl-
tL Älä köy-hää liä-tä-y-tä, ja ä-
lä o-(e ko-va tar-wit-st-wal-le.

Ä-lä o-le pi-kai-nen rii-te-le-
mään, waan väl-tä rii-taa, niin
M0l!-ta syn-ti-ä jää ta-ka-pe-rin.

Wan-hurs-kas ar-Mah-taa juh-
taan-sa; MUt-ta ju-rna-lat-to-rnan
fy-dän on ar-mo-ton.

Te i-sät! äl-käät yl-lyt-tä-kö
lap-si-an-ne wi-haan, waan kas-
wat-ta ka at Hei-tä ku-ri~tuk-ses-
sa ja Her-ran Nllh-tees-ft. Kat-
so, lap-stt o-wat Her-ran lah-ja.
Jos si-nul-la on lap-si-a, niin ku-
ri-ta hei-tä ja not-kis-ta hei-dän
kaU-laN-sa nuo-rirn-des-sa.

O-pe-ta mi-nul-leHer-ra!Si-
nun sää-ty-jes tie, et-tä mi-nå
sen lop-puun as-ti kåt-ki-sin.
O-pe-ta mi-mi-a a-jat-te-le-
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maan mi-nun lop-pu-a-iii; tie-
tååk-se-ni, et-tä mi-nä ev-ha-
nen täål-tå.

Ju-ma-la! Si-nä o-let mi-nu-a
nuo-ruu-cles-ta-ni o-pet-ta-nut,
sen-täh-clen mi-nä ju-lis-tan si-
nun ih-mei-täs. Ja mi-nun wan-
huu-des-sa-ni ja wan-hak-si tul-
tu-a-ni ä-lä Ju-ma-la mi-nu-a
hyl-kää! O-so-ta meil-le ar-mos,
ja Si-nun au-tuu-tes an-na meil-
le, -Si-nun Poi-kas Je-suk-sen
Chris-tuk-sen, mei-dän Her-
ram-me kaut ta! A-men.

Kaikki mitä te rukoillen anotta, st us-
kokaat saamanne: niin se tapahtuu teille.
Ia koska te rukoiletta, niin älkaat olko
paljo puhuwaistt, niin kuin pakanat: silla
he luulemat heitänst paljon puheensa tah-
den kuultaman. Sentahden alkaat olko
heidän kaltaisensa: silla teidän Isänne tie-
tää kyllä mitä te tarwitsetta, ennen kuin
te häneltä rukoilettakaan.
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Herran Rukous.
Isä meidän, joka olet taiwmssa!

Pyhitetty olkoon Sinun Nimes.
Lähes tulkoon Sinun waltakmltas.
Tapahtukoon Strnrn tahtos niin
maassa kuin taiwaassa. Anna meil-
le tänä päiwänä meidän jokapäi-
wäinen leipämme. Ia anna meille
meidän syntimme anteeksi, niinkuin
mekin anteeksi annamme meidän
welwollistemme. Ia äla johdata
meitä kiusaukseen. Mutta päästä
meitä pahasta. Silla Sinun on
waltakunta ja woima ja kunnia
iankaikkisesti. Amen.

Uskon-tunnustus.
Mnä uskon Jumalan päälle, Isän kaik.

Kwalttaan, taiwaan ja maan Luojan.
Minä uskon lesuksen Christuksen pääl-

le, Hänen ainoan Poikansa, meidän Her-
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mmme, joka fikist Pyhästä Hengestä, fan*
tui Reitseestä Mariasta, punattiin Pon»
tms Pilatuksen alla, ristim naulittiin, kuo°
letettiin ja haudattiin; astui alas helwet«
tiin, kolmantena pKiwänä nousi ylös kuol«
leista, astui piös taiwaastn, istuu Isän
Jumalan kaikKwaltiaan oikealla kädellä,
sieltä on tulewa tuomitsemaan eläwitä ja
kuolleita.

Minä uskon Pyhän Hengen päälle, yh.
Den pyhän Christillisen Seurakunnan, py-
hain chmisten yhteyden, fhntein anteeksi
saamisen, ruumiin mösnousemisen ja ijan»
kaikkisen elämän. 3lmen.

Jumalan kymmenen käskyä.
Ensimäinen käsky:

Minä olm Herra sinun lumalab; Ei
sinun pidä muita Jumalia pitämän minun
edessäni.

Toinen käsky:
Gi sinun pidä turhaan lausuman sirnrn

Herras lumalas nimeä; sillä ei Herra pi-
dä sitä rankaisemata, joka Hänen nimensä
turhaan lausuu.

Kolmas käsky:
Muista lepo-päiwää, ettäs sen pyhittäisit.

Neljäs käsky:
Sinun pitää kunnioittaman Ms ia
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aitiäs, ettäs menestyisit ja kauan eläisit
maan päällä.

Wiides käsky:
Ei sinun Pidä tappaman.

Kuudes käsky:.
M sinun Pidä huorin tekemän.

Seitsemäs käsky:
Ei sinun pidä warastaman.

Kahdeksas käskyn
Ei sinun pidä wäärää todistusta sano-

man lähimmäistäs wastaan.
Yhdeksäs kaskft:

Ei sirnrn pidä pyytämän lähimmäists
huonetta. Kymmenes käsky:

Ei sinun Pidä himoitseman lähimmäists
emäntää, eikä hänen palweliatansa, eikä
piikaansa, eikä hänen härkäänsä, eikä hä-
nen juhtaansa, eikä mitään, kuin lähim-
mäises oma on.

Kaikki käskyt suljetaan näihin sanoihin:
Sinun pitää rakastaman Herraa lumalatas

kaikesta sydämestäs, ja kaikesta sielustas, ja kai-
kesta mielestäs, ja kaikesta woimastas; Ia sinun
pitää rakastaman lähimmäistäs niinkuin itstäs.

Kaikki siis mitä te tahdotta, että ihmisten
pitää teille tekemän, st tehkäät te myös heille:
sillä tämä on Laki ja Prophetat.



Pelkää lumalata, ja pidä Hänen kastynia:
silla sitä tulee kaikkein ihmisten tehdä.

Kasteen Sakramentti.
(Jonka Henamme lesus Christus sääti, näin ftnom

opetuslapsillensa:)

Menkäät kaikkeen maailmaan, ja saar-
natkaat Evangeliumia kaikille luoduille.
Joka uskoo ja kastetaan, st tulee autu-
aaksi, mutta joka ei usko, st kadotetaan.
Mimlle on annettu kaikki woinm taiwaas-sa ja maan paallä. Menkaät siis ja opet-
takaat kaikkea kansaa, ja kastakaat heitä
nimeen Isan ja Pojan ja Pyhän Hengen.
Ia opettakaat heitä pitämään kaM, kuin
Minä olm teille käskenyt. Ia katso! Mi-
nä olen teidän kanssanne joka päiwä maail-
man loppuun asti. Gll'ei joku synny we-
destä ja hengestä, ei hän taida Jumalan
waltakuntaan sisälle tulla. Mitä lihasta
syntynyt on, se on liha, ja mitä hengestä
syntynyt on, st on henA.

Rippi eli synnin päästö.
(Näin sanoi Herra lesus Christus Pyhälle Pietarille

ja muille opetuslapsillensa:)
Minä annan sinulle taiwaan waltakm-

nan awaimet: ja mitä sinä sidot maan
päällä, sen pitää oleman sidotun taiwais-sa: ja mitä sinä päästät maan päällä, sen
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pitää oleman päästetyn taiwaissa. Dtta-
kaat Pyhä joille te synntt anteeksi
annatte, niille ne anteeksi annetaan; ja
joille te ne pidätte, niille ne owat pidetyt.

Herran Ehtoollinen.
Meidän Herra lesus Christus sinä yö-

nä, jona Hän petettiin, otti leiwän, kiitti,
mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi:
Dttakaat ja sitkaat, tämä on Minun ruu-
muni, joka teidän edestänne annetaan; st
tehkäät te Minun muistokseni.

Samalla muotoa ehtoollisin jälkeen otti
Hän myös kalkin, kiitti, antoi heille ja
Moi: Dttakaat ja juokaat tästä kaikki,
tämä on uuden testamentin kalkki Minun
weressani, joka teidän ja monen edestä
wuodatetaan syntein anteeksi antamiseksi;se tchkäät, niin usein kum te juotte, Mi-
NM muistokseni.

Ruoka-l u k u j a.
1. Ruoalle käydessä:

Kaikkein silmät wartioitsewat Sinua, Herra!
ja Sinä annat heille ruoan ajallansa. Sinä
awaat kätes ja rawitset kaikki, kuin elawät,
suosiolla. "

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja
Pyhälle Hengelle, niinkuin alusta on ollut ja
nyt ja aina ijankaikkiststa ijankaikkisten! Amen.
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Isä meidän, joka olet taiwaissa! j. n. e.
Herra Jumala, taiwaallinen Isa! siunaa mei-

tä ja näitä Sinun lahjojas, jotkas meille ruu-
miin rawinnoksi armollisesti suonut olet! Ia
anna pyhä armos, että me kohtuullisesti ja Si-
nun mieltäs rikkomata niitä nautitsisimme ja
tykömme ottaisimme! Sinun Poikas, lesuksm
Christuksen, meidän Herramme kautta. Amen.

Hywyytta Herran Aina lausukaamme! Ra-
winnon, juoman Häneltä me saamme. Huolen
Hän meistä Joka päiwa kantaa j Tarpeemme
meille Armiaasti antaa.

2. Ruoalta päästyä.
Kiittäkää! Herraa, silla Ha n on hywä ja

Hänen laupeutensa pysyy ijankaikkisesti; joka
ruoan antaa jokaiselle hengelle, joka eläimille
antaa heidän ruokansa ja kaarneen pojille, jotka
Häntä awuksensa huutawat! Kunnia olkoon I-
sälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niinkuin
alusta on ollut, ja nyt ja aina ijankaikkiststa
ijankaikkiseen! Amen.

Isa meidän, joka olet taiwaiösa! j. n. e.
Me kiitämme Sinua, rakas taiwaallinen Isä!

lesuksen Christuksen, meidän Herramme, kautta,
kaikkein Sinun hywäin tekois ja liiatenki näi-
den Sinun lahjais edestä, jotka me nyt Sinun
laupeudestas nautinneet olemme; ja rukoilemme
Sinun pyhää armoas, että niinkuin ruumis on
rawintonsa saanut, mahtais myös sielu Sinun
pyhällä sanallas aina wirwoitetuksi tulla, Si-
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mm rakkaan Poikas, lesukstn Chrcstuksen kaut-
ta. Amen.

Kiitos olkoon Jumalalle, Ruumiin, sielun
ruokkialle! Armostansa auttakohon, Neuwokoon
ja saattakohon, Suloisesti suojelkohon, Esiwal-
lan warjelkohon, Rauhan aina antakohon, Wii-
mein iloon kantakohon!

Aamu-rukouksia.
Sinun pyhään nimeeZ, Sinä ristiin-naulittu

Herra lesu Christel minä nyt nousen. Sinä,
joka minun kalliilla werelläs lunastit, Sinä mi-
nua tänä paiwänä ja joka hetki hallitse, auta,
warjele, siunaa; ja anna hywa onni ja jumali-
nen meno minun asioissani ja töissäni, että mi-
nun elämäni ja aiwoitukseni Sinun kiitoksekses ja
kunniakses tulis! Wahwista minua myös kaik-
kiin hywiin töihin tänä päiwänä ja joka päi-
wä, ja tämän onnettoman elaman perästä joh-
data minua lankaikkisten elämään! Amen.

Minä kiitän Sinua, minun taiwaallinm I-
säni! lesuksen Christuksen, Sinun rakkaan Poi-
kas kautta, ettäs minua tänä yönä kaikesta
waarasta ja wahinqosta arnwlliststi warjellut
olet; ja rukoilen Sinua, ettäs minulle anteeksi
antaisit kaikki minun syntini, joilla minä tänä
yönä Sinun mieles rikkonut olen, ja myös tänä
päiwänä warjelisit minua kaikesta synnistä ja
pahuudesta, että minun elämäni ja kaikki minun
työni mahtais Sinulle kelwata. Silla minä an-
nan itseni, sieluni, ruumiini ja kaikki tyyni, kuin
minulla on, Sinun haltuus ja huomaas. Si-
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mm pyhät enkelis olkoot minun kanssani ja ah
kööt kuhiinkaan minusta luopuko! Sinun Pyhä
Henkes walaiskoon ja hallitkoon minua, titä
st paha wihamies, perkele/ minusta mitäkaan
woittaisi! Amen.

Ehtoo-rukouksia.
Minä kiitän Sinua, minun taiwaallinen I»

fani! lefukstn Christuksen, Sinun rakkaan Poi-
kas kautta, ettäs minua tänä päiwänä kaikesta
maarasta ja wahingosta armollisesti warjellut
olet; ja rukoilen Sinua, ettäs minulle anteiksi
antaisit kaikki minun syntini, joilla minä tänä
päiwänä Sinun mieles rikkonut olen, ja ettäs
tänä yönä minua armollisesti warjelisit ja mi-
nusta murheen pitäisit. Sillä minä annan it-
seni, ruumiini ja sieluni ja kaikki tyyni, kuin
minulla on, Sinun huomaas ja käsiis. Sinun
pybät enkelis olkoot minun kanssani ja älkööt
kuhunkaan minusta luopuko! Sinun Pyhä Hen-
kes walaiskoon minua, ett'ei st paha wihamies,
perkele, minusta mitakään woittaisi! Amen.

Walwo Herra, rakas taiwaallinen Isä! mei-
dän ylitsemme, ja warjele meitä siltä kawalalta
kiusaajalta, joka aina ympäri käy, etsein ketä
hän sais hukuttaa. Anna meille armojas, että
me wahwalla uskolla miehuullisesti häntä was-
tustaisimme, ja tänä yönä Sinun pyhän war-
jelluksts alla murheetoinna lepäisimme, Sinun
rakkaan Poikas, lesukstn Christuksen, meidän
Herramme kautta. Amen.
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Katso Herra! jos me makaamme eli walwom-
me, niin me olemme Sinun omas; jos me eläm-
me eli kuolemme, niin Sinä olet meidän luma-
lamme, joka meidät luonnut olet. Sentähden
rukoilen minä Sinua: älä anna apus olla kau-
kaana minusta; warjele minua kilwellas, ja tue
minua woimallas! Että minä rauhallisesti le-
päisin, hvwin makaisin, ja sitte kaikkena elin-ai-
kanani Sinua pyhyydessä ja wanhurskaudessa
palwelisin; Sinun rakkaan Poikas, lesukstn
Christuksen, meidän Herramme kautta. Amen.

Lasten rukous.
Herra Jumala, taiwaallinen Isä! me rukoilemme Si-

nua, Sinun rakkaan Poikas, lesukstn Christuksen tähden:
lainaa meille pyhä armoZ, että me oikeassa uskossa, hy-
missä lamoissa ja opissa paiwä päiwältä kaswaisimme
ja lisääntnisimme; ja että Sinä meitä, meidän mandem-
piamme ja esiwaltaamme tänä päiwänä kaikesta pahuu-
desta armollisesti warjella ja suojella tahtoisit. Amen.

Orpolapsen rukous.
D laupeas Jumala! joka olet isättömäin turma ja

«uttaja ja oikea Isä kaikille, jotka lapsiksi kutsutaan tai-
maassa ja maassa, armahda minua wiheliaistä orpolas-
ta, joka siihen waiwaloiften tilaan joutunut olen, etfei
minulla, paitsi Sinua, ketään ole, joka todella minun
parastani katsois! Sinä olet Isäni, turmani ja auttaja-
m; opeta minua oikein Sinua ja ijankaikkistn elämän
tietä tuntemaan! Kehoita jumalisia ilmista minua oikein
johdattamaan, että minä kaikissa kunniallisissa ja luwal-
lisissä menoissa kaswaisin! Warjele minua kaikista pa-
hoista ja julnalattomista kanssa-käymisistä ja kaikesta,
kuin minua pahentaa taitaisi! Auta että minä kaikki-
naista kiusausta oikealla uskolla wastaan seisoisin, .ja
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Sinua oikeassa jumalisuudessa tassa maailmassa palnx-
lisin, ja sitte Sinun tykönas ijankaikkisesti eläisin! le-
suksen LhriZtuksen, meidän Helramme kautta. Amen.

Rukous rauhasta.
O Herra Jumala! jolta pyhät halut, oikeat muwot

ja wanhurskaat työt tulemat, anna Sinun palwelioilles
se rauha, jota maailma ei antaa taida, että meidän sy-
dämemme Sinun käskns alle annetut olisiwat, ja kaikki
wiha-miesten neuwot särje, että meidän elämämme Sinun
warjellukses alla lewossa olisi! lesuksen Chrisluksen, m«i-
dän Herramme kautta. Amen.

Suo Herra! rauhaa kansallis, Pois wiholliset poista,
Suo rauhaa seurakunnalles; Ei löydy ketään toista,
Kuin riidat estää taitaa.

Anna, Herra! rauhaa kaikille maakunnille, onni ja
terweys itsekullenki säädylle!

Yhteisiä rukouksia.
Auta meitä malmeissamme, Herra! kätke meitä ma««

tessamme, että me walwoisimme Ehristuksen kanssa, ja
rauhassa lepäisimme. Sinun haltuus Herra Jumala!
minä annan henkeni ja sieluni, ettäs häntä Christukses«sa, joka on meidän elämämme ja ylösmousemisemme,
iankaikkisesta kuolemasta »varjelisit. Ia rukoilemme Sl«
nua, että Sinä, joka se totinen walkeus olet, Sinun ax--
mos paisteen minun pimiään sydämeeni wuodattaisit,
Timm rakkaan Poikas, lesuksen Lhristuksen, meidän
Herramme kautta. Amen.

Jumala, rakas taiwaallinen Isä! jonka tau»
peudella ei yhtään loppua ole! Sinä joka olet kärsiwäi-
nm, pitkämielinen, ja suuresta armosta anteiksi annat
kaikille katumaisille kaikki pahat teot, rikokset ja svnnit!
Me olemme (sen pahempi) tehneet syntiä meidän isäim-
me kanssa; me olemme määrin tehneet ja olleet jumalat-
tomat, ja Tinun mieles rikkoneet: Sinulle ainoalle olem«
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ma me svntiä tehneet, ja Sinun edessä» pahoin tehneet.
Mutta'ala muistele meidän entisiä pahoja tekojamme:
armahda meitä nopeasti; sillä me olemme sangen wihel-
jäisiksi tulleet. Auta meitä, Jumala, meidän Wapahta-
jammc! Sinun nimes kunnian tähden: wapahda meitä,
ja anna meille kaikki meidän syntimme anteiksi, ja anna
meille Sinun Pyhä Henkes armoa, parantaaksemme syn-
tistä elamätämme, ja saadaksemme Sinun kanssas ijan-
kaikkisen elämän, Sinun Poikas, lesuksen Christuksen,
meidän Herramme kautta. Amen,

Perra siunatkoon meitä ja warjelkoon
mettä; Herra walistakoon kaswonsa mei-
dan päällemme ja olkoon meille armolli-
nen; Herra fååntåfoön kaswonja meidän
puoleemme ja antakoon meille ijankaikki-sen rauhan! Nimeen Isän ja Pojan ja
Pphan Hengen. Amen.

W. k. Kiitos olkoon Sull' Isä
1. O Jumala! Kuin lasten äänen kuulet,

Ia awullas Sen heikon tnkö tulet,
Nyt puoleeni, O Isä, katsahda,
Ia heikkoa Sun lastas armahda!

2. Sun käsilläs Mun walkeuteen kannoit.
Ia ruumiini Ia sielun mulle annoit.
Myös itselles Mun wihdoin omistit
Suin kasteessa Sieluni puhdistit.

3. Suo että siis Sun tahtos jälkeen Ään,
Ia riettahat Lilyni himot wältän.
En itse woi Teitäni ohjata,
Siis minua, O Isä, johdata!

4. Suo käskyjas Mlin aina opetella,
Ia ilolla Sun mieltäs noudatella.
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Suo tunnossas Mnös että kaswaisin,
Ja Sinulle Jo nuorna kelpaisin.

5. Ab, »vanhemmat Minua rakastamat,
Ja totuuteen Ja siiwoon johdattamat;
Suo että siis Taas heitä rakastan,
Ja osoitan Myös heille kunnian.

6. Waan ilkeät Kuin siiwon häpäistwät,
Ja pahuuteen Myös muita wiettelewät,
Suo että ne, D Herra! malttaisin,
Ja käskyissäs Pysyä' pyytäisin.

7. Mä ihanat Lapsuuden päiwät täytän;
Suo että ne Sun kunniakses kä»)tän,
Sun tunnossas Suo että kaswaisin,
Ja alati Niin Sulle kelpaisin.

8. O Jumala! Sun haltuus tieni annan,
Ja käskyjäs Mun muistossani kannan.
Kuin juoksuni Sen jälkeen ojennan,
Sun tykönäs Sen wihdoin lopetan.

Ajan alussa jumala loi taivaan ja maan- En-
simaiset ihmiset maan päällä olivat Adam ja
Eva, jotka Jumala loi omaksi kuvaksensa, se
on: joille Jumala lainasi pyhän tahdon, selkeän
järjen ja puhtaan aistimen tahi tunnon. He oli-
vat sentähden hurskaat, viisaat ja autuaat. Mutta
tämän autuuden tilan kadottivat esi-vanhempam-
me langetessansa syntiin, joka heidän luontonsa
turmeli. Tämä synnin turmellus siirtyi kaikkein
heidän perillistensä, koko ihmiskunnan luontoon,
ja vaikutti heitä luopumaan Jumalasta ja'nou-
dattamaan synnin polkuja. Sentähden rankaisi
Jumala koko ihmiskuntaa veden paisumuk-
sella, jossa kaikki muut hukkuivat, paitsi hur&i

3



kasta Noah, jonka Jumala säilytti elämään.
Noan perilliselle Abrahamille Jumala antoi
lupauksen, että hänen suvustanta piti maailman
Wapahtajan syntymän. Abrahamin pojan Isakin
poikaa, Jakobia, kutsuttiin Israeliksi, ja Israelin
kansalle Jumala antoi Muoseksen kautta lakinsa,
tahi Jumalan kymmenen käskyä, seurattavaksi.

Ja Jumalan määräämä aika kuin oli tul-
lut, tahi neljä tuhatta tvuotta maailman luo-
misesta lukein, Jumala lähetti Poikansa Je-
suksen ChristuJ;sen maailmaa wapahtamaan
synnin orjuudesta ja hadoluhsestu. Meidän
kallis Wapahlajamme toimitti icirkaansa ju-
malallisella opetuksellansa, pyhällä elämällän-
sä, raskaalla kärsimisellänsä ja katkeralla
kuolemallansa. Hänen saarnaama ja julis-
tama opetuksensa on kaikkein Christittyin us-
konoppi, joka löytyy kirjoitettuna ja selitetty-
nä Uuden Testamentin raamatussa, ja jota
Evangeliumin opiksi kutsutaan. Mutta

-tämä pyhä oppi tuli paavin vallan aikana
sekoitetuksi ja hämmennetyksi väärillä ope-
tuksilla siihen asti, että Saksan maalla ilmes-
tyi jalo ja hurskas mies Martti Luther,
joka urohollisuudella puhdisti Evangeliumin
opin paavilaisten hämmennyksistä, selitellen,
"ett'ei muuta perustusta voi kukaan panna,
kuin mikä pantuna on: joka on Jesus Chris-
tus." Evangeliumin oppia puhdistaessa syn-
tyivät ne kirjat, joissa Lutherilaisen seura-
kunnan uskonoppi löytyy selitettynä ja joita
nimUetään tunnustus-kirjoiksi.
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Suomalaiset ja latinaiset numerot.
> I, Yksi
2 11, kaksi
3 111, kolme >

4 IV, neljä
5 V, wiisi
6 VI, kuusi
7 VII, seitsemä
8 VIII, kahdeksa
9 IX, yhdeksä
10'X, kymmen
11 XI, yksi toista kymmentä
12 XII, kaksi toista kymmentä
13 XIII, kolme toista kymmentä
14 XIV, neljä toista kymmentä
15 XV, wiisi toista kymmentä
10 XVI, kuusi toista kymmentä
17 XVII, seitsemä toista kymm.
18 XVIII, kahdeksa toista kym-

mentä
19 XIX, yhdeksä toista kymm.

20 XX. kaksi kymmentä
21 XXI, yksi kolmatta kymm.
22 XXII, kaksi kolmatta kymm.
30 XXX, kolme kymmentä
31 XXXI, yksi neljättä kymm.
40 XL, neljä iymmentä
42 XLII, kaksi wiidettä kymm.
50 1.,, wiisi kymmentä
53 LIU, kolme kuudetta kymm.
«O I/X, kuusi kymmentä

64 LXIV, neljä seitsemättä
kymmentä

70 LXX, seitsemän kymmentä
75 LXXV, wiisi kahdeksatta

kymmentä
80 LXXX, kahdeksa kymmentä
86 LXXX VI, kuusi yhdeksättä

kymmentä
00 XC, yhdeksä kymmentä
97 XC Vii, yhdeksä kymmentä

seitsemän
100 C. sata
,01 CI, sata yksi
100 CIX, sata yhdeksä
110 CX, sata kymmen
111 CXI, sata yksi toista kym-

mentä
120 CXX, sata kaksi kymmentä
200 CC. kaksi sataa
20! CCI, kaksi sataa yksi >

300 CCC, kolme sataa
400 CD, neljä sataa
500 Dj wiisi sataa
000 I>C. kuusi sataa
70(1 DCC, seitsemä sataa
800 DCCC, kahdeksa sataa
900 CM, yhdeksä sataa

1000 M, tuhat
2000 MM, kaksi tuhatta
2500 MMD, kaks, tuhatta wiisi

sataa, j. n. «.
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Murtolukuja, jotka merkitsemät osia kokonaisista,
owat: | puoli, | kolmas osa, \ neljäs osa, | kaksi kol-
matta-osaa, | kolme neljättä-osaa, f kaksi wiidcttä-osaa,
| neljä kuudetta-osaa; f wiisi seitsemättä-osaa, | kolme
kahdeksatta-osaa, J wiisi yhdeksättä-osaa, I|, yksi kokonai-
nen ja kolme neljättä-osaa, kaksi ja puoli, tahi puoli
kolmatta.

S elit. Numero winowiiwan yläpuolella osoittaa, kuin-
ka monta sellaista osaa, minkä winowiiwan alapuolella
olewa numero nimittää, murtoluwussa löytyy. Esim. jos
kokonamen tahi 1 tulee jaetuksi' kolmeen yhtä suureen
osaan, ja niistä osista otetaan 2, niin sitä ohitetaan
tällä tawoin \ (kaksi kolmatta-osaa).

Luwun lasku-merkit.
+ (plus) Lisäys- tahi yhteen-lasku merkki on prs-

ty-risti, joka osoittaa, että numerot kahden puolen
tätä merkkiä owat laskettawat yhteen. Esim. 2+5
merkitsee, että kaksi ja wiisi tahi wiisi ja kaksi owat
laskettawat yhteen.
(raiiius) Wähennys- tahi poisotto-merkki on ly-
hyt wiiwa, joka osoittaa, että numerosta wasemmalla
puolella tätä merkkiä on sen werran otettawa pois,
kuin numero oikealla puolella samaa merkkiä näyttää.
Esim. 9—6 merkitsee, että yhdeksästä on kuusi otet-
tawa pois.

X Kerronta-merkki on winoristi, joka osoittaa, että
numerot kahden puolen tätä merkkiä owat kerrottawat
toinen toisensa kanssa, tahi että yksi numero on otet-
tawa niin monta kertaa, kuin toinen numero näyttää.
Esim. 5X6 merkitsee, ätå wiisi on kerrottawa kuu-
della, tahi wiisi on otettawa kuusi kertaa, taikka kuusi
on otettawa wiisi kertaa.

: Jako-merkki on kaksois-pisteh, joka osoittaa, että nu-
mero wasemmalla puolella tätä merkkiä on jaettawa
niin moneen osaan, kuin numero oikealla puolella
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samaa merkkiä näyttää. Esini. 20 : 5 merkitsee, että
kakftkymmentä en jaettawa wiileen osaan.
Nasa- eli yhtäläisyys-meikki on kaksoiswiiwa,, jo-
ka merkitsee, että numeroluwut mo!e>nmalla puolella
tätä merkkiä tekcwät yhdm werran. Esim. 4+6—10
merkitsee, tttå neljä ja kuusi tekewät yhteen laskettuna
kymmen;... 10—4—6 merkitsee, että. kymmen, »vä-
hennetty neljällä, tahi josta neljä on otettu pois, te-
kee kuusi;... 5X6—50 merkitsee, että wiisi otettuna
kuusi,kertaa, otettui-a wiisi kertaa, tekee kolme-
kymmentä;. .32 : B—4 merkitsee, että kolmekymmentä
kaksi, jaettuna kahdeksaan osaan, tekee neljä joka osalle.

Kerto- ja lako-taulu.
2 kertaa 2 tekee 4 4 kertaa 4 tekee 16 7 kertaa 7 tekee 49
2x3=64x5 = 20 7.X 8= 56
2 x 4 8 4 x 6

_
24 7 x 9 = 63

2 x 5 = 10 4 x 7 ±= 28 7 x 10 _ 70
2 x 6 = 12 4 x 8 = 32
2 x 7 = 14 4 x 9 _= 36 8 kertaa 8 tekee 64
2 x 8 =l6 4 xlO =4O 8 x 9 = 72
2 x 9== 18 .t, -; e ■>- 8 x 10 80
2 x 10 —2O kertaa tekee 2.,

_______" £ 7
= l[ l 9 kertaa 9 tekee 81 f

3 kertaa 3 tekee 9 n = 1% 1
3x4_■ 12 ö

. .f. ~ ™ 10kertaa 10 tekee 100 f3 x S—ISQX '» >" 10 x 100 = 1000 f3 x 6 = 18 6 kertaa 6 tekee 26 ■—— S
3 x 7 —2l 6 x 7 42 100 kertaa 100 tekee 10,00011
3 x 8 _24 6 x 8 = 48 100 x 1000 _= 100,000 J
3 x 9

_
'2l li x 9 = 54 IS

3 x 10 _ 30 6 x 10 60 1000 x 1000 =1,000,000,]

Selityksiä. 1. Koska 1 kerta 1 tekee 1, 1 kerta 2
tekee 2, j. n. e., niin ne owat tästä taulusta heitetyt pois.

2. Jälkimäisissä palstoissa, ei luetella 2:sta alkaen,
esim. 5 kertaa 2 tekee 10, tahi 6 kertaa 2 tekee 12, 6
kertaa 3 tekee 18, sentähdcn, että ne summat nät>)wät
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edellisistä' palstoista, jotka alkawat 2:lla ja 3:mella. Ken
toessa on yhtäckaikki, kumpasella luwulla tvinen tulee ker-
rotuksi; sillä 3 kertaa 6 tekee 18, ja 6 kertaa 3 tekee
myös 18.

3. Joka tahtoo opettelcida kerto - taulun ulkoa-päin, lu-
kekoon kunki palstan erittäin, alkaen 2:sta, sitte kolmesta
j. n. e.

4. Kertoessa juoksemat luwut tässä taulussa wasem-
malta puolelta oikealle kädelle, niin että kolmas luku
näyttää summan, joka tulee, kuin ensimäinen luku on otet-
tu niin monta kertaa, kuin toinen luku näyttää, esim. 5
kertaa 5 tekee 25.

5. Mutta jos tämän taulun juohdatukstlla tabdot tie-
tää, kuinka paljo joku luku, jaettuna jollakulla toisella lu-
wulla, tekee, niin etsi waadittu luku palstan oikealta puo-
lelta, ja luku sen wasemmalla puolella näyttää, kuinka
moneen osaan summa on jaettawa, siitte näet saman nu-
meron wasemmalla puolella, miten paljo kulleki osalle
tulee. Esim. Jos 18 ruplaa owat jaettawat 9 miehelle,
niin ensimäifestä palstasta näet kaksi yhdeksän numeron
wasemmalla puolella, ja siitä sitte ymmärrät, että kulleki
miehelle tulee 2 ruplaa. Tahi jos 18 ruplaa owat jaet-
tawat 6 miehelle, niin kuki saa 3 ruplaa (katso kolman-
nesta palstasta). Taikka jos 48 ruplaa owat jaettawat
8 miehelle, niin tulee 6 ruplaa kulleki.

Suomen maan mitoista, painoista ja rahoista.
1. Pituuden mitat. 1 penikulma on 10 wenäjän

wirstaa; 1 wenäjän wirsta on 600° syltä, tahi 1,800 kyy-
närää; 1 syli on 3 kyynärää; 1 kyynärä on 2 jalkaa tahi
4 korttelia; 1 kortteli on 6 tuumaa tahi peukalon mittaa.

2. Pintojen mitat. 1 tynnyrin ala on 32 kapan-
maata, tahi 14/ jOO neljakäs (G) kyynärää, se on, 140,
kyynärän pituinen ja 100 kyynärän leweä maan ala; 1
sapän ala on 437| neljakäs kyynärää.
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3. Awaruudcn mitat. 1 kannu on tahi

8 korttelia; 1 kortteli on 4 jumpma;, l tynnyri kuiwia
aineita on 30 kappaa tahi 63 kannua; l pänni on 20
kappaa tahi 2 karpioa; 1 karpio on 10 kappaa; \ nelik-
ko on kappaa; 1 kappaa on 2T~ kannua; 1 tynnyri
märkää ainetta on ,48 kannua; 1 aami on 60 kannua;
1 ankkuri on 15 kannua; 1 syli puita on 4 kyynärää
pitkä ja 3 kyynärää korkea; 1 heinä parmu on 43 kyy-
närää pitkä ja leweä ja 3f kyynärää korkea.

4. Painot. 1 kippunda (laiwa-leiwiskä) on 20 pun-
tari-lein?iskää; 1 leiwiskä on 20 naulaa; 1 naula rn
32 luotia.

5. Kappalein luwut. 1 krossi on 12 tusinaa; 1
tusina on 12 kappaletta; 1 tontti (lautoja) on 12 lautaa;
1 riisi paperia on 20 kirjaa; 1 kirja paperia on 24 ark-

kia kirjoitus-, ja 25 arkkia räntti-paperia.
6. Rahat, l rupla on 100 kopeikkaa; 1 rupla kul-

taa on 3 ruplaa 3 kopeikkaa hopeassa; 1 rupla hopeassa
on 3 ruplaa 50 kopeikkaa pankkorahasla.

7. Ajanluku. 1 wuosi on 12 kuukautta, tahi 52
wiikkoa, tahi 365 ftäiwää. 5 tuntia 48 minuttia ja 51
sekuntia; 1 kuukaus on 30 päiroää tali wuorokautta.
Muutamissa kuukausissa on kuitenki 31 päiwä, ja Hel-
mekuussa 28, ja karkauswuosina 29 päiwää. 1 wuoro-
kausi on 24 tuntia; 1 tunti on 60 minuuttia; 1 mmuutti
on 60 sekuntia tahi tuokiota.




