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har 1 en nations Iii’. Och dock gifves dci mansUdrar, mm hvllka sekier
Liro obetydiiga.

71 jlv[A,IMJEJJEJV YSTiV1 [MI? HAET NÄGON
FRA MGAVG
Sainzci n:o 1113.1/! /833

1!cmnhfL’hL’n Lv!diil har liafi ngon framgång p1 sin bana. En Tidning
för almogcn har fördelen att verkiigen kunna gagna. en fördel. den alla
våra öfriga Tidningar sakna. 1 denna omstandighci synes flnnas migon
uppmuniran ali insinda bidrag för Tidningen. Red. har väl redan fäii
moiiaga sådana — men inga egentligen undervisande och För almogen
skrifna.

72 DET SKRIDER ERAMÄT MED FINSKA LITTE
RATUREN. 11)
Sah;ia irc /113.1/1/834

Pä ordförandens Förslag har Finska Litteratur Sällskapct dckrcterat.
ali frarndeles, friin och mcd nästa Lrsdag, vid hvarje Sällskapets
samman iräde eit vcienskapligi föredrag skal 1 hällas öfver hvarjeha nda
ämnen, som mcd Sällskapcts sträfvanden stå sammanhang. »Visscr—
1 igen skola hii r frgor göras»! Man känner af crfa ren heten alli nog
dessa officiela Förcdrags öde. Dc glädja sallan nagon, sä länge mcd dem
forifares, och lyckligtvis plägar äfven deras iid vara korri. En fråga,
som frarnför alla tarfvade afgörande vore den: hvilka skola Sällskapets 30
sträfvanden för nästa är af dcss iillvaro blifva? Allrnänheten skulle
troligen vara iniresserad af svarei, och pä dctta torde myckei bero, mcd
hvilkcn bercdvillighet afgifterna till kassan inbctalas, äfvcn tilan den nu
förcslagna nedsättningcn af desamma.

Om t. cx. Sallskapet saite sig i kommunikation mcd H:r Lundbcrg i
Vasa, uigifvarcn ufden tilliänkia Finska Tidskriftcn, bland dc yngre af
sina Ledamöter uisäge en Rcdakiion för densamma, bcstamde cii
honorarium för dennas arbctcn, som manuskript kunde vid Sällska
peis samrnankomstcr uppläsas och pröfvas, samt af Förläggaren
betinuade Sällskapeis kassa crsätining i mon af Tidskriftens ftamgång? 40
—

— Detta är en ringa medlems förslag för säitet ali iillfrcdsställa
Sällskapeis häg för »förcdrag». hvilket han vtigar anse i grunden vara
håg för nägoi bcsiämdi siräRande och nägon sysselsätining vid
Sällskapets sammaniräden. Mi det förcslagna honorarium kunna
förhöjas i mon af uppsatscns förtjcnsi genom Sällskapeis pä ställci
ftiiadc beslut. och sammaniradcna skola kanske fä eli mera ökadi
intrcssc.

l-I—fors Moruonblad. ur hvilkct vi hemiat noiiscn om Sällskapets
nyssnämnda beslui. förmäler äfvcn, ait förslag blifvit väcki ali bcteck—
na dc långa vokalljuden i Finskan mcd en acceni i st. för dubbla 50

vokaler. VilI Sällskapet införa deita skrifsäit i dc skrifier, detsamma
tilläfvcnivrs uigifvcr, och uppställa ännu en skiljemur rncllan bildning
en och Finnen? Vi vilje icke iro, ali Sällskapcis fiertal skall ingä p: cii
sä obetänkt förslag. Päminncisen om nödvändigheien ali räna orio
graflen i Finska a b c bokcn förljcnar deremoi lofordas. Det är 1
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sanning på denna väg man bör börja. Och vi väga tro, att det icke ländt
Sällska pets verksamliet till melin, om det längesedan beträdt densam—
m a.

73 MATILLE ENEMMÄN LUKUJA.
Macnnw/,cn Ystä”ä n:o II 16.111 1844

jo (Mutta ennen kuin sinä tätä luet, niin kato ensin, mitä tästä asiasta on

kirjoitettu Maamiehen Ystävän neljännessä ja viiennessä numerossa.)

%hw,;,iehen Ystävä: M uistathan sinä sen, että ne erinäiset paikat
luvussa myös osottavat erinäisen arvon. Jos tämän asian vaariin otat ja
ajattelet perään, kuinka paljon isompi numero ylimmäisemmällä pai
kalla aina on, niin taidat sinä osata sen minulle selittää.

Matil: Onpa se numero toisella paikalla kymmenen vertaa isompi
kuin ensimäisellä.

Al. Y.: Noh, kuinka paljon isompi taas kolmannen paikan numero
20 on?

MuU: On hän sata kymmenen kertaa isompi kymmentä.
M. Y.: Mitäs sitten sanot muiden paikkain numeroista?
Matti: Taitaapa se tuhat taas olla kymmenen kertaa isompi kuin

sata. Kymmenen tuhatta jälleen on kymmenen kertaa isompi tuhatta,
senpä sana ittekin sanoo. Ja niin on kuuennellakin paikalla satatuhatta
kymmenen kertaa isompi kuin viiennen paikan numerot taikka kym
menen tuhannet.

lvi. Y.: Niin tosin on asia. Ja siitä se tulee, että on niin helppo lukuja
yhteen laskea. Mutta vaikka se asia nyt helpolta näyttää, niin oli se

30 kyllä viisas mies, joka ensimäiseksi rupesi lukuja sillä lailla kirjotta
maan.

Matti: En suinkaan minä olisi tuota hoksannut ittestäni tehä. —

Mutta oppisin minä mielelläni lukuja yhteenlaskemaan, jos vain va
pasukunen herra Maamiehen Ystävä sen minulle tahtoisitte opettaa.

Al Y.: Tahon kyllä, vapasukunen herra Matti, koska kaikki Suo
menmaassa vapasukuset olemma, ja ei yhtään orjaa meidän seassamme
löydy, ja koska sinä olet rahas maksanut, että opetusta saisit.

Niin kuule nyt tarkasti perään!
Jos olis sinulla 356 kopeikkaa yhessä läjässä ja toisessa 297, niin sinä

40 kyllä mielelläs tahtoisit tietä, montako kopeikkaa tuosta tulis, kuin
niitä yhteen läjään panisit. — Niin sysää myös molemmat luvut yhteen
näin:

356
297

että tulevat ykköset toisensa alle seisomaan, ja niin myös kymmeniset
ja sadat.

Lyö sitten ensin ne ykköset yhteen, sanoen: 6 ja 7 tekee 13. Siinä
kolmessatoista sinulla nyt on kymmenen ja kolme ykköstä. Kirjota nyt
ne kolme ykköstä paikalleen piirun alle, mutta pidä se kymnieninen

50 muistossa ja k irjota se erittäin ylös, näin:
356
297

3 (10)
Sen sinä teet sentähden, että tässä vielä löytyy usiampia kymmenisiä,

joiden kansa saat tämän kymmenisen yhteen laskea. Sillä ylimäisessa


