































































































































































































































	Kansi
	Instruction för Finska Litteratur-Sällskapets Bibliothekarie antigen på ordinarie sammanträde den 7 Juni 1848.
	Följande skrifter tillhörige Finska Litteratursällskapets Bibliothek saknades vid revisionen år 1849.3.	Catalog öfver Finska Litteratur Sällskapets Bibliothek; upptagande Bokacquisitionerne i Chronologisk ordening.
	Catalog öfver Finska Litteratur Sällskapets Bibliothek; upptagande Bokacquisitionerne i Chronologisk ordening.
	Bibliothekets acquisitioner ifrån den 16 Martii 1831 till samma tid 1832. [1–29]
	Bok acquisitioner under loppet af Sällskapets andra år, eller ifrån den 16 martii 1832 till samma tid 1833. [30–47] 
	Bok acquisitioner under loppet af Sällskapets tredje år, eller ifr d. 16 mars 1833 till samma tid 1834. [48–104]
	Bibliothekets tillökning under Sällskapets fjerde år ifrån den 16 mars 1834 till samma tid år 1835. 
	Bibliothekets tillökning under Sällskapets Femte år ifrån den 16 Martii 1835 till samma tid 1836. [206–318] 
	Bibliothekets tillökning under Sällskapets sjette år ifrån d. 16 Martii 1836 till samma tid 1837. [319–373b]
	Bibliothekets tillökning under Sällskapets sjunde år ifrån d. 16 Martii 1837 till samma tid 1838. [374–404]
	Bibliothekets tillökning under Sällskapets åttonde år ifrån 1838 d. 16 Martii, till samma tid 1839. [405–538]
	Bibliothekets tillökning under Sällskapets Nionde år, ifrån 1839 till 1840. [539–640]
	Bibliotheket under Sällskapets tionde år, ifr. 1840 till 1841. [641–696]
	Bok acqvisitioner under Sällskapets elfte år, eller ifrån d. 16 Martii 1841 till samma tid 1842. [697–741]
	Acquisitioner under 12te året af Sällskapets tillvaro, eller ifrån d. 16 Martii 1842 till samma tid 1843. [742–831]
	Bibliothekets tillökning under Sällskapets 13de år, ifrån den 16. Martii 1843 till samma tid 1844. [832a–884]
	Bibliothekets tillökning under Sällskapets 14de år, ifrån den 16. Martii 1844 till samma tid 1845. [885–942]
	Bibliothekets tillökning under Sällskapets 15de år, ifrån den 16. Martii 1845; till samma tid 1846. [943–989]
	Bibliothekets tillökning under Sällskapets 16de år, ifrån den 16de Martii 1846 till samma tid 1847. [990–1020]
	Bibliothekets tillökning under Sällskapets 17de år ifrån den 16 Martii 1847 till samma tid 1848. [1021–1138]
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