




Lyhyt

Kuwa-Aapinen.
„Kun kukko kiekuu kerran neljännen,
Nousta kiiru ou myös pienoisten,"

„Pöydällä jo herkut odottaa,
Lämpöißleipaä, äidin leipomaa,"

Poiwoossa 1897.
Werner ©Bberftröm'm lirjapainossa ja kustantaina.
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Kesii.

Kun ke-sä tu-lee nou-see ruo-ho
maa-han ja ku-kat al-ka-wat ku-kois-
taa. lär-wis-tä
fu-laa jää ja on-
ki-jat nos-ta-wat
on-gel-laan jär-
wes-tä ka-lnn toi-
fen-fa jä-les-tä.



Ah-ke-ra maan-mies kyn-tää pel-
to-an-sa ja val-mis-taa kai-kin-puo-
lin maan-sa kyl-völ-le. Sit-ten ot-
taa hän sie-men-jy-
vät ja kyl-vää ne
pel-toon. Ih-mi-
nen kyn-tää, kyl-
vää, Ju-ma-la sa-
don an-taa.



Lw-mtt te-ke-wät pe-si-än-sä pui-den ok-
sil-le ja lau-la-wat kau-nii-ta li-wer-ryk-si-ään
i-Ha-nan Suo-mem-me su-lok-si.

Pai-me-net ri-en-tä-vät kar-joi-nen-sa ja
koi-ri-nen-sa lai-tu-mil-le. Siel-lä te-ke-vät
tuo-hen pa-lois-ta soit-ti-mi-a ja ruat-ki-vat
lin-tu-jen sä-ve-lei-tä.



Ky-lan Pik-ku-lap-set juok-se-wat les-
kis-tä ja naat-taa ky-län tan-hu-il-la.

Hei, kiikumme hei! Ei peljätä ei!
Vaikk' kotkien teitä
Sä lennätät meitä,
Ei peljätä ei! Hei, kiikumme hei!



Talwi.
Kirkas jää peittää järwen. Rantalan pojat owat

panneet luistimet jalkaansa ja lentäwät huimaamaa
wauhtia järwen kirkasta pintaa myöten.

Matti otti pikku Liisan ja Maijun kelkkaansa
ja nyt ke kiitävät kaikin kolmin ulos järvelle. Kun
eivät vaan menisi kovin kauas rannasta.



Kesän wesisade muuttuu taimella lumisateeksi. Nal-
lea lumi peittää silloin maan kauniiseen walkeaan waip-
paansa. Suojasta lumesta on Helppo pusertaa lumi-
palloja. Jussi ja Wille alkoiwat lumi-sotaisille,
KumpikoHan niistä moittaa? Se, joka on paras tähtää-
mään.

Varpunen talvella.

Lumi on jo peittänyt
kukat kaksosessa,
Järven aalto jäätynyt
talvi pakkasessa.

"Varpunen pienoinen
Syönyt kesän einehen.
Järven aalto jäätynyt
talvi pakkasessa.



Pienen tuvan ovella
Seisoi tyttö kulta.
Tule varpu pienoinen

Ota siemen multa.

Joulu on, koditon
Varpuseni onneton.



Tule varpu pienoinen

Nouki siemen multa.

Joulu.
Joulupuu on rakennettu,
Joulu on jo owella.
Namusia ripustettu
Ompi kuusen oksilla.

Kuusen pienet kynttilaiset
Walaisewat kauniisti,
Impärillä lapsukaiset
Laulelewat sulosti.



Lapseni.
Laps' olet köyhä, vähäinen,
Viallinen ja puutteinen;
On oppimatta sinulla
Elämän läksy lavea.

Sä heikko, Herran voimakkaan
Apua ano ainiaan,
Valoa ja pyhitystä,
Hyvyyden tielle Johdatusta.
Tee työtä mielin uljahin,
Iloisin, pelkäämättömin,
Valona kodin laulellen,
Kuin vapaa, nuori lintunen.

Ole uskollinen ilossa,
Ja surussa auta vaivaista
Rakastavasti, säälien;
Näe omat vikasi, elä veljien.

Kotoasi, maatasi rakasta!
Voimassa, viisaudessa,
Hyveissä kasva ja iloiten
Anna henkesi eestä totuuden!

Lapseni! Enkelis' tää ääni on,
Sen koko maamme kuulkohon,
Niin kukkii se, ja sä olet sen
Keväinen toivo kaunoinen.



Rukous.
Mä nos-tan sil-mä-ni tai-waa-sen
Ia ka-te-ni ris-tiin lii-tän.
Su-a Her-ra, yZ-ta-wä lap-si-en,
Mä sy-däm-mes-tä-ni kii-tän.

Mä o-len tai-mi Sun tar-haZ-sas
Ia war-ten tai-was-ta luo-tu.
Sun i-sal-li-seen huo-ma-has
Jo fyn-ty-mä's-tä-ni suo-tu.

Mu-a suo-jaa sä, I-sä ar-moi-nen
Sun hen-ke-si woi-mal-la wie-lä,
Ia tie-ni joh-da-ta tai-waa-sm
I-kui-seen i-10-hon siel-lä!



Herran rukous.
Isä meidän, joka olet taiwaissa. Pyhi-

tetty olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun
waltakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi
maan päällä, niin kuin taiwaassa. Anna
meille tänä päiwänä jokapäiwäinen leipämme.
Ia anna meille anteeksi meidän syntimme,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka
owat meitä wastaan rikkoneet. Äläkä joh-
data meitä kiusaukseen. Waan päästä meitä
pahasta. Sillä Sinun on waltakunta ja
woima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.



Aamu- ja iltarukous.
Minä kiitän Sinua, Jumala, rakas taiwaallinen

Isäni, ettäs olet minun tänä yönä (pärarnnä) kaikesta
wahingosta ja maarasta armollisesti warjellut. Rukoi-
len Sinua: anna minulle anteeksi kaikki minun syntini,
warjele minua armollisesti tänä päiwänä (yönä) kai-
kesta maarasta. Ota kaikki Sinun haltuusi ja huo-
maasi. Sinun pyhät enkelis olkoot minun kanssani,
Sinun Pyhä Henkesi johdattakoon minua! Amen.

Siunaus ruojalle käydessä.
Herra Jumala, taiwaallinen Isä! Siunaa meitä

ja näitä Sinun lahjojasi, jotka Sinä meille ruumiin
rawinnoksi armollisesti antanut olet; ja anna pyhä
armosi, että me kohtuullisesti ja Sinun mieltäsi rikko-
matta niitä naulitsisimme! Sinun Poikasi lesuksen
Kristuksen meidän Herramme kautta. Amen.

Kiitos jälkeen.
Kiittäkäämme Herraa, sillä Hän on hywä, ja Hä-

nen laupeutensa pysyy iankaikkisesti; joka eläimille an-
taa heidän ruokansa ja kaarneen pojillekin, jotka Häntä
awuksensa huutamat! Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle, niinkuin alusta on ollut, nyt ja
aina iankaikkisesta iankaikkiseen! Amen.



Siunaus.

Herra siunatkoon meitä ja warjel-
koon meitä! Herra walistakoon kas-
wonfa meidän päällemme, ja olkoon
meille armollinen! Herra kääntäköön
kaswonfa meidän puoleemme ja anta-
koon meille iankaikkisen rauhan! Isän
ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Amen.

Sinun pitää kunnioittaman isääs ja äitiäs ettäs
menestyisit ja lauman eläisit maan päällä. (5 Mos.
5: 16.).

Hän meni heidän kanssansa ja tuli Natsaretiin ja
oli heille alammainen .

Ia lesus menestyi wiisaudessa ja ijässä ja'armossa
Jumalan ja ihmisten edessä. (Luukk. 2: 51, 52.).

Hurmaavaan edessä pitää sinun nouseman, ja kun-
nioittaman wanhaa ja pelkäämän sinun lumalataZ; sillä
minä olen herra. (3 Mos. 19: 32.).









Mouiukirjoja.

Lukukirja lapsille. Ensimmäistä lukemisen ja kirjoituksen
opetusta varten. Toimitti K. Raitio. Kuudes painos.
Hinta sid. 65 p.

Toinen lukukirja. Kansakoulujen tarpeeksi toimitti K. Rai-
tio. Kolmas painos. Hinta sid. 1: 25 p.

Opi ilolla lukemaan ja kirjoittamaan! Lasten kuvakirja,
aapinen ja lukukirja. Toimitti K. Einiä. Sid. 85 p.j

Lyhyt kuva-aapinen. Toimitti *K.-Einiä. Hinta 10 p.
Lukukirja kiertokoulujen ylä osastoja varten. Toimitti

J. H. Tuhkanen. Runsaasti kuvilla kaunistettu. Sid. 65 p.
Lukemisen alku oppi eli aapinen. Kotia ja kiertokoulua

varten toimittanut Herman Ojala. Hinta sid. 25 p.
P. Raamatun kertomuksilla (Sundvallin histo-
riasta) lisätty painos maksaa 35 p.

Valmistavan koulun lukukirja. Toimitti Älli Nissinen.
■Runsaasti kuvilla kaunistettu. Hinta sid. 1: 60 p.

Koulun lukukirja. Toimittanut Lucina Hagman, Mikael Johns-
son, Frans Rapola. Ensimmäinen osa, hinta sid. 1: 60 p.
Toinen osa, sid. 1: 60 p. Kolmas osa, sid. 1: 60 p.

Suomalainen lukemisto, suomalais-motsalaisine sanastoineen.
Toimittanut Knut Cannelin, lyseon lehtori. Hinta sid.
3: 50 p. Toinen painos, ilman sanastoa sid. 2: 75 p.

Vähäinen suomalainen lukukirja alotteleville. Toimit-
tanut E. N. Setälä. Neljäs painos. Hinta sid. 80 p.,
sanastoineen 1: 60 p.

Valittuja runokappaleita. Kansakouluja varten. Toimit-
tanut K. Werhko. 35 p., sid. 50 p.

Pieni helmivyö. Suomen runoja nuorisolle. Hinta 50 p.,
sid. 65 p.

Väinölä. Uusi helmivyö suomalaista runoutta. Toimitteli
Leimu. Hinta sid. 2: 75, koruk. 4: 50. Lisävihko
on ilmestynyt, sen hinta 1: 25 p.

Hinta 10 p.


