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Ann. Barn. Carl. Duk. Gld. Fri.
Gud. Hal. Ilt. lul. Kost. Larm. Malm.
3täs. Öst. Post. Qwast. Rafl. Säng. Tält.
Ulf. War. Xant. Ymp. Äkt. Äkt. Ömt.

All-tid. Barn-dom. Christ-lig. Duf-wa.
Gn-stel. Fa-der. Gain-mal. Him-mel. In-ne.
lulqwäll. Kall-siäl. Lätt-het. Mun-ter. Nyc-
kel. Or-sak. Penming. Qwi-star. Röt-ter. Soc-
ker. Tur-kar. Ull-säck. Wag-nar. Xan-tip-pe.
8)n-nest. Zebra. An-gest. An-dring. Ön-sian.

Al-la ä-ro barn i bör-jan. Bät-tre en fa-gel i
han-den, äu ti-o isto-gen. G-get be-röm la-ter il-
la. Guld ej an-nat ar an mull. Hwar-je
sjull-ger ef-ter fin näbb. In loc-kar, dep säm-iesop-pa. Ka-ka sö-ker ma-ka. Li-ka barn le-ta bäst.

Mätl-ligl ar bäst När kat-ten ar lior-ta, dan-sa råt-tor-na
pä 3<or-<lel. Om du för-ak-tar det lii—la, får dii ej det sto-ra. På
iruk-tcn kun-ner nian trä-det. Qvic-kabarnbö-raäf-venva-rago-
<la barn. Ru-set dö-dar för-stån-det. Vän-ner pröf-vas i nö-den.

Her-rans Bon.
wär, som är i Him-me-len! Hel-

fy gadt war-de Ditt Namn. Till-kom-
ine Ditt Ri-ke. Ske Din wil-je, sä-som
i Hiln-me-len, fft ock pa jor-den. Wärt
dng-li-ga bröd gis oss t dag. Och för-lät
ofs wä-m M-der, st-fom ock wi för-lä-te
dcm ofs flyl-di-ge ä-ro. Och in-led ost
ic-kc i fte-stel-st. U-tan ftäls oss i-ftän
on-do. Ty Ri-ket är Ditt, och mag-ten,
och här-lig-he-ten, i e-wig-het. A-men.

,
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Trons Ar tik-lar.
(\as tror pa Gud Fa-der, Alls-mäg-tig, Him-

me-lms och lor-dens Ska-pa-re.
lag tror pa IG-sum Chri-stum, Gllds

Son, war Her-ra: Hwil-ken af-lad är
af den He-li-ga An-da: Född af lung-ftu
Ma-ri-a:" Pint un-der Pon-ti-us Pi-la-tus:
Kors-fäst, död och be-graf-wen: Ne-der-sti-gen
till he!-we-tet: Pä tre-dje da-gen upp-stän-den
i-gen i-fran de dö-da: Upp-sti-gen till Him-
me-len: Sit-tamde pa Alls-mäg-tig Guds
Fa-ders,hö-gra hand; Dä-dan i-gen-kom-man-
de till att dö-ma leftwalt-de och dö-da.

lag tror pa den He-li-ga An-da: ,Gn he-
lig, all-män-ne-lig Khr-ka, de he-li-gas fam-
fund: Syn-dwnas för-la-tel-fe: De dö-das
upp-stan-del-st och ett e-wigt lif. Amen.

Ti-o Guds Vud.
/***. Det För-sta.£J\\ siall in-ga an-dra gu-dar haf-wa för Mig.

Det An-dra.
Du fiall ic-ke mitz-bru-ka Her-rau din Gnds

Namu: ty Her-reu siall ic-ke !a-ta ho-uon: blif-wa o-straf-fad, som Hans Nanm mih-bru-kar.
Det Tlp-dje.

Tänk pa att dll hel-gar hwi-10-da-gen.
, ' Det Fjer-de.

Du siall he-dra dm Fa-dcr och din Mo-
der, pä det dig mä wal ga, och dll rna län-
gc lef-wa pä jor-den.

Det Fem-tc.
'

Du siall ic-ke drä-pa.
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Det Sjet-te.
Du siall ic-ke gö-ra hor.

Det Sjun-de.
Du fiall iccke stjci-lä.

Det 3°lt-wn-be.
Du stall ic-ke bä-ra fatsit wttt-nes-börd

e-mot din Nä-sta.
Det Ni-on-be.

Du siall ic-ke haf-wa lust till din Nä-
stas hus.

Det Ti-on-be.
Du siall ic-ke be-gä-ra din Nä-ftas hu-stru,

ej hel-ler Hans tje-na-re, el-ler tje-na-rin-na:
ej hel-ler Hans o-re, ej hel-ler Hans as-na, et
hel-ler na-got, hwad ho-nom till-hö-rer.

Hwab sä-gei nu Gud om al-la des-sa Bu-de»?
Det sä-ger Han:

lag, Her-ren din Gud, är en stark häm-
na-re, mäg-tig att straf-fa fä-der-nas mi§-ger-
ning in Pä bar-nen, allt in-till tre-dje och
fjer-de led, dem som mig ha-ta; och gör barm-
her-tig-het, in-till mang tu-send, pä dem, som
lnig äl-sta, och häl-la min Bud.

Det Hel-ga Dö-pel-sens Sa-kra-meltt.

@är ut, och tåmx allt folk.. Dö-per dem i Fa-drel,s
och So-nens och dm He-li-ga An-das Ramn.
Den der tm och blif-wer döpt, han siall war-da

sa-lig; mm den som ic-ke tror, han stall war-da för-dömd.
Ef-ter sm barm-her-tig-het gjor-de han otz sa-li»

ga, ge'nom den ny-a fö-del-sms bad, och dm He-li-ga
för-ny-el-fe: hwil-km han, ös-wer «H, ril-li<

llbcdefgbijllmnupqlKstuvwlyzääö T
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gm ut-gju-tit has-wer, ge-nom wär Fräl-sa-re le-
sum Chri-stum; pa det wi sto-le rätt-fär-di-ge war-da

Hans näd, och arf-win-gar blif.wa till e-ww-
ner-ligt lif, ef-ter Det är wis-str-li-gen sant.

Wi ä-re be-graf-ne med Chri-sto, i-ge-nom do-
pet till dö-dm, att, sa-som Chri-stus är upp-stän-dm
i-ftan de dö-da ge-nom Fa-drens här-li-ga magt, fä
fio-le ock wi wan-dra i ett nytt lef-wer-ne.

Al-ta-rets Sa-kra-ment.

sV7>äv Her-re le-sus Chri-stus, i dm natt, da han
«CO för-rädd wardt, tog Brddet, tac-ka-de, bröt det
och gaf si-na Lär-jnn-gar och sa-de: Tager och ater!
det-ta är min Le-ka-men, som för e-der ut-gif-wen
war-der. Gö-rer det till min a-min-nel-se.

Sam-ma-lun-da tog Han ock Kal-ken, tac-ka-de
och gaf si-na Lär.jun-gar och fade: Ta-ger och dric-
ker här-af al-le! Den-ne Kalk är det ny-a Te-sta-
men-tet, i mitt Blod, som för e-der och för män-ga
ut-gjn-tet war-der, till syn-der-nas för-lä-tel-fe. Sä
of-ta, som I det gö ren, gö-rer det till min a-min-nel-se.

Morgon-B o n e r.
I Guds Faders och Sons och den Helige Andes Namn. Amcn.

«Octej tackar Dig, Gub, min kare himmclste Fader, genom
lefum Christum, dm älsiade Son/ att Du mig, i dmna
natt, för all stada och farlighet siyddat hafwer, och beder
Dig, att Du förläter nug alla minä synder, och mig, i
denna dag, nadeligen bewarar för synd, olycka och allt ondt;
sä att mitt lefwerne och alla minä gerningar mä Dig be-
haglige wara. lag öfwerlemnar miss, med kropp och själ, t
Dina händer; Din faderliga wärd ware mitt besiydd. Amm.
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En Annan.
3lädcrikc Gud och Fader, som siapat mig till Ditt bam, öfwci
hwilket Du, mcd bwarje morgon, will lata Tiu näd ny waia, och
derförc Inter mig upplcfwa m ny dag! Ware Du, föl denna Din
näd, af allt mitt hjerta prisad. Tag mig, Hcrrc! och de minä, ifwen
i dag, i Di» fadciliga wärd. Gif, att jag matte wara ett godt
bam, pä det mig mä wäl gä, i tid uch cwighct. Amen.

Fadcr wär, m. m.
«yerten wälsignc ofj, uch bcware otz: Herrat «pplyse sitt ansigte
öfwci otz, och ware ofj nädig: Herrcn wände sitt ausigte till oji,
och gifwe oh en ewig frid: I Guds FadcrS och Srnö och dcn
Hclige Andes Namn. Amen.

De kraftcr, bwilan ätergifwit,
Wälsigua deiao bruk i dag, '
Att, pä dcn wäg Du föiestnfwit,
Jag wandrai i Din wiljas lag.

Af t o n«B ö n e r.
I Guds Faders och Sous och dcn Hcligc Nildes Namn. Amen.

■Ociij tackar Dig, ©ub, mm kare himinelsie Fader, genom
lesum Christum, Dm älskade Son, att Du mig, i denna
dag, för all siada och farlighet, skyddat hafwer, och beder
Dig, att Du förläter mig alla minä synder, och mig, i denna
natt, nädeligen bewarar för synd, olycka och allt ondt; sä att
jag mä trygg hwila, och, till Din ära, glad uppwakna.
Jag öfwerlemnar mig, med kropp och själ,,i Dina hander;
Din faderliga wärd ware mitt besiydd! Amen.
JÅsata öfwer otz, Herre, himmelske Fader, och bewara otz för allt
ondt,, bäde, till kropp och siäl. Gif oh näd, att, i denna natt,
trygge liwila uuder Ditt lestärm, genom Din Eon, lesum Chri<
stum, wär Herra. Amen.

Fader wär, m. m.
Herrcn wälsigne oZ, m. m.

Lät mig i lugn till hwilan gä, <

Och Ditt bcstydd i natt ej sakna;
Att jag i morgon äter mä,
Af sömnen styrkt, med helsa wakna.



NBLDEFGHIKLMNOPQNSTUVWXYZscÄÖ10

Bords: BVn er.
För e Mältiden.

Allas ögon lita till Dig, Herre Allsmägtige! Du gifwer dem
mat i sinoni tid; Du upplater Din milba hand, och allt det, fom
lefwande iii- , mättar Du till bchaglighet. Ära ware Fadrm,
och Sonen, och den Hcliga slnda, i tid och ewighet. Amen.

Fadcr wär, m. m.
«sDälsigna cs, Hene Gud, himmelste Fader, och deösa Dina gafwor,
fom Du ojj, till koppens uppehälle, mildeligen förlänt haftver, och gif
»jj Din heliga uäd, att wi dem, mättligen och mcd tacksamhet emotwge
och npttje, genom Din Son, lesum Christum, wär Herra. Amen.

Gud, med en nödtorftig spis,
Du ch styrlei här i lifwet:
Lät of; njuta hwad Du gifwit,
Mättligt vch Ditt Namu till pns.

Gfter Mältiden.
hacker Herran, ty Han är god: Hans mildhet warar i ewig-
het! ty han mättar den hungriga, och nppfyller jordcn med
sin wälsignelse. Ära ware Honom i tid och ewighet. Amen.

Fader wär, m. m.
ÄK tacke Dig, himmelskc Fader! för dessa Dina gäfwor, fom Du
lätit otz, af Dm mildhet, cmottaga, och bedje Dig,, att, säsum wär
kropp af deuna spis sin yäring undfätt hafwer, ockfä wär fjäl, af
Ditt beliga Ord, mä styrkt uch wederqwickt warda, genom Din Son,
Icfnm Christmu, wär Herra. Amen.

För mat oä> dryck Dig ware läf, o Gud!
Lär mig i tro, att halla Dina Bud!

iMliiiåin Hiliiö
f% Du, vår gode ooh himmelske Fader! Hor

dina failiga barns bön! Låt oss. alltid till—-
\äxa i Din ktinskap, lefva nöjde och lycklige
under Din siyrclse, ooh gerna rätla oss efter
Din beliga vilja, Gif oss alit Irvad Du fmner
<>ss behöfva till yårt lifs uppehälle. Förlåt oss
vara många fel, och lar oss att äfven förlåla
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dem, som emot oss bryta. Bevara oss för alla
frestelser tili det som ondt är, ooh gif oss mod
ooh krafter att öfvervinna dem. .-Fräls oss ifrån
alit lrvad oss skada och forderfvä kari, ocli gif
oss ändteligen en evig lycksalighet. Du viii
hjelpa oss! Yarc Din magt och Din godhet
ärad evinnerliga!

M£@irttx tiiulkes-pvålfc filv fomwn.
Milt burn! då dig går väl, var glad och tacka Gud,
Hans godhet lockar dig tili lydiiad för Hans buå.

Gläds då din Far och Mor Hans vilja för dig tyda,
Och lyd, och tveka ej: om du Hans bud bör lyda?

Ett barn, som ej tar an Föräldrars ömma räd, Med
riset vänjas bör ifrån silt öfverdåd.

Tänk hvad du tola viii förr än du något säger; Den
talar aldrig klokt, som icke orden väger.

Fly lögn, i alit ditt tai var redelig och sann, Och
mins att lastens svek för Gud ej döljas kan.

Förlät din broders fel; hvad kan dig hämnden båta?
Att fela menskligt är, Gudomligt att förlåta.

Förliklig, öm och huld mot dina syskon var, Ty samina
blod de ärft af samma Mor och Far.

Det anstär ej ett bam att egensinnigt vara, Försmä
de gamlas råd, och sinä fel försvara.



Älskade barn! Kom ihåg att Jesus, diii
Frälsare, har sagt: "Låter barnen komma tili
miff, och förmener dem leka; ty sådana hörer
Guds rike tili." Beilita dig derföre om guds-
fruktan och en helig vandel, på det du må göra
dig värdig Hans gudomliga kärlek, och en gång
bllfya upptagen i Hans himmel.

Bed och arbeta och
likna hiet, som genom
arbete och ordning sam-
lar den sota honungen i
sin kupa; så skall ock
du, genom flit, en gång samia välsignelse i din
boning.

Kom ihåg att alit
arbete är lika aktnings-
viirdt, lika nylligt och
nödvändigt, du må ar-
beta för att skaffa dig
kunskaper, ellcr plöja
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jorden i dltt eget land, liksom dina fäder gjorde,

cllcr segla öfver liaiVet tili främmande länder.

Bibehåll alllid i licla din lefnad ditt osknlds-
falla och kärlcksrika sinne; älska dcn Evige
Fadren, som omsluter dig med sin kärlek, som
låter dig behålla dina jordiska stöd och som
skänkte dig Iro och hopp, tili tröst för ditt hjerta.
Då skall du lefva lycklig och nöjd med dig sjelf,
och om sedän din lefnad
förflyler ilugn, och din
hana slular häilig och
skön, som sommarsolen,
da hon går ncr i hafvet,



14

eller om lyckans soi
undanskymmes, och
åskan går och vig-
garne slå ned omkring
dig, så var säker, att
du med ett rent barnasinne, med din tro och
ditt hopp skall hinna mälet; och på andra
sidan grafven skall återfmna Honom, som redan
vid din döpelse upptog dig tili ett Guds harn.
Han skall möta dig i himlen och höjande sin
hand tili välsignelse säga: "Goda, bepröfvade
barn, träd in i min Faders glädjel"

Barna-Bön.
Gud, som liafver barnen kär,
Se HU mig, som Hien uv!
Hvart jag mig i verlden. vänder,
Star min lyclia i Guds händer;
Lyekan kommer, lyekan går:
Ilen Gud älskar lijckan fur.
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Multiplikations -Taffla.

2 gånger 3 gånger 4 gångcr 5 gånger 6 gånger T gånger[
2 är 4 3 är 9 4 år 16 £ är 25 6 ?<r36 7 är 49
3= 6 ( _(,. „

6=30 7—49
4=B I ' ? M | Zj0

5 3 =48 8 = 5B
3 =lO

°

6 "Jje =24« -40
? =54 9 =63

6 =12 7 =2l 7 =2B 10 = 5Q w=6o 10 =7O
~ iA
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B=l6 S är 64 8
9 =lB 9 =27 9 =36

" jL*2 9är 81 lOär 100
10=20 10 =3olo= 40 M 0 = 80 10 =9O 100 1000f

I Finland gällande mynt, inålt och vigt.
En Rubel inneliåller .

.
.

-
. . . . . .

. 100 kopek.
Ett dussin . 12 stycken.
En skock 60 stycken.
En tunna . 30 kappar.
Ett oxhufvud- 90 kannor.
En åm .'

. . . . . .- . G 0 kannor.
En ankare . . . . . . . .

.
. . ~

. 15 kannor.
En kanna 2 stop.
Ett stop . 4 qvarter.

' Ett qvarter .
.

'. . .' 4 jarafrur.
Ett skeppund 20 lispund.
Ett lispund -

. . . ... . .20 skålpund.
Ett skålpund eller mark .32 lod.
Ett lod 4 qvintin.
En fanin . 3 alr.ar.

• En mii 10 verst.
En verst ■ 1,800 alnar.
En aln . .4 qvarter.

.En fot . . . -. . . 2 qvarter.
En bok papper .24 ark.
Ett år ......3G5 dagar, 5 timmar och 40 minuter.
En månad > 30 dagar.
En vecka 7 dygn.
Ett dygn 24 timmar.
En timma .>.,... 60 minuter.
En minut 60 sekunder.

%en half. % en h:edjedel. 3 /4 en fjcrdedel. 2 /3 två
tredjedelar. 3/ 4 tre fjerdedelar. 5/6 lein sjettedelar. 6/ T sex

' sjundedelar. % två niondedclar. 11/ 12 elfva toliledular.



Hwad nyttigt är, hjelp Gud jag mä det lära;
Bcfiita mig derhos om dygd och ära;
Min ungdomstid ej fäfängt nöta bort;
Det lams bör är drygt, men tiden kort.

Pris: 6 kopcl Tilfwcr.


