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sanning p denna väg man bör börja. Och vi vga ira, att det icke ländt
Sällskapets verksamhet till melin, om det längesedan beträdt densam
ata.

73 MATILLE ENEMMÄN LUKUJA.
MUUIU1L’hcI? Ystävä ‘i:o 11)6.111 /844

0 (Mutta ennen kuin sinä tätä luet. niin kato ensin, niitä tästä asiasta on
kirjoitettu Maamiehen Ystävän neljännessä ja viiennessä numerossa.)

Maanilehen Ystävä: Muistathan 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—
kttlla aina on, niin taidat sinä osata sen minulle selittää.

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

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

Alati: On hän sata kymmenen kertaa isompi kymmentä.
Al. Y: Mitäs sitten sanot muiden paikkain numeroista?
Matti: Taitaapa se tuhat taas olla kymmenen keriaa 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.

M. 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 yhteenlaskeniaan, 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 kymmeninen

50 muistossa ja kirjota 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
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luvussa sinulla on viis kymmenistä ja alimaisessa yheksän kymmenistä.
Kuin sinä nyt nämät Sja 9 yhteen lasket, niin saat sinä 4 kymmenistä.
Ja koska sinulla vielä on yksi kymmeninen entiseltään muistossa, niin
nämät tekevät yhteen 15 kymmenistä.

Mutta viistoista kymmenistä ovat yhen verran kuin yksi sata ja
viiskymmentä. Sentähden sinä taas panet ne viiskymmentä paikalleen
piiriin alle, näin:

356
297
53(100)

mutta sen yhen sadan sinä samaten kuin äskön pidät muistossa, ja
kirjotat sen erittäin, niinkuin tässä näkyy. Kuin nyt ne 3 sataaja 2 sataa
yhteen lasket, ja siitä saat 5 sataa niin sinä vielä sen ylöskirjotetun yhen
sadan panet tähän tykö. Niin he tekevät yhteen kuus sataa. Kirjota
myöskin nämät paikalleen, näin:

356
297
653

niin näet, että molemmassa läjässä yhteen löytyy kuus sataa viiskym
mentä kolme kopeikkaa. 20

Matti: Olipa tuo näppärä seikka.
M. Y. Vielä siinä nyt on yksi asia sinulta havattemata. Koska

nimittäin tämä luku 653 osottaa kopeikoita,ja sinä sen tiedät, että sata
kopeikkaa tekevät yhen rupian, niin on se myös tiettävä, että kuus
sataa kopeikkaa ovat kuus ruplaa. Paljonko siis nämät 653 kopeikkaa
tekevät ruplan laskun jälkeen?

Matti: Tottahän tekevät kuus ruplaa viiskymmentä neljä kopeikkaa.
M. Y.: Niin on. Ja tästä havaittet myös, että olisit 356 kopeikan siaan

saattanut sanoa 3 ruplaa 56 kopeikkaa, ja 297 kopeikan siaan 2 ruplaa
97 kopeikkaa. 30

Matti: Mutta jos olis minulla vielä yks läjä lanttia ollut, mitenkä
sitten olis käynyt yhteen lasku.

M. Y. Pannaan jos tahot vielä kaks läjää tykö, näin:
356
297
881
199

Kuin nyt ykköset yhteen lasket, niin sinulle jäävät kaks kymmenistä
muistoon. näin:

356 40

297
881
199

3(20)
Kuin kymmeniset kokoon panet ja nämät kakskymmentä siihen tykö
näin:

356
297
%Xl
199 50
33(300)

niin ovat kolme sataa muistoon pantavat, jotka 14 satoin kansa yhteen
1 asketu t tekevät 17 sataa, taikka yks tuhatta se i ttemän sataa. K i rjota
nyt nämät paikalleen näin:
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356
297

199
1 733

ja sano sitten minulle, montako kopeik kuu nä issi neljilssä lajiissLi oli
yhteen?

( Lisil.i toiste.)

74 TILL LÄSAREN.
Sainici ,i:o /2 21.111 /814

Den bland högtLirade Läsare, som Lagit del af öCriga Tidningars
polemik mot Saima, torde nogsamt Förundrat sig ötver den hiltskhet
decna röjer. Men han vei ocksa, ati cii mensktigt hjerta är det
fåmngasie ting i verldcn. Landeis Tidningar haFva, som hvar man vei.
är ui och :r in hällii tai och beteit sig stisom vorc dc verkliga Tidningar,

20 likasom dc talat bredt oni sina »Finska svFien», om silti egna »littera—
tören). om litteraturen Finland och den »liiterära produkiiviteten,»
om Finska »konstnärer» o. s. v,, mcd elI ord sökl omgiFva alli, hvad
litieraturen i landet rörer, mcd en nimbus. inom hvars omkrets dc äfven
skylt sin egen skröplighet. Denna sednare är sä väl känd, ali vi aasetl
oss kunna beteckna Tidningsliiieraturens innehäil mcd dci vanliga
svaret, då man härom tillErägar sin näsla: »Just ingenhing.»

Vi bcdja nu den högiärade Läsaren bemärka ,ait vi icke ens laggt
denna skralhet vederbörande redaktioner till lusi. Saima har också
ingalunda För sig sjelf giort en undantag från den dom, lion lähi. Ilon

30 har tvärtom öppet bjudit sina läsare på summa betydelselösa innehtill.
Det enda hon hos öFriga redak tioner tadia t och dels mcd al Ivar, deis
mcd skämt sökt tillbakavisa, är den nämnda inbilsklieien. Och cndast
uti crk&ncindet al’sin egen och öfriga Tidningars skralhet önskar Saima
ega ett företräde.

Den värda Läsaren iorde nu utan vära försäkringar vara öfvertvgad,
att vi ingalunda För Tidningarnes skuld aktat det mödan värdt att
framdraga deita Förhällande. Ty hvar och en flnner Iän. att det gäller
en annan sak än stundens. Vi hänvisa i denna friga, till tien artikel om
inhemska liiteraturen. hvarcned Saima tog sig friheten göra sitt iniräde.

40 Roiflister sig den öfvcrtygelsc, aLi denna litteratur i sitt närvarande
skick är. hvad den bör vara, sä flnncs ingen utsigi till nägot bättre. Till
Tidningspressens förbättring Fordras kanskc äFven andra Fördelar, än
uppkomsicn afen nationel litteratur. Vi hafva ocksi icke den till ursäkt
glömt detta.

;srven erinra vi dcrom, ali Saima ingalunda vägrat diskussion, der en
sädan kun ega rum, och ti beropa som exempel a rii keln om Brott och
SiraFi’ i N:o 9. Der diskussionen beror bloti aF ömsesidiga Försäkrinuar,
är det onödigt ali Förlänga den. Vi hcmslälla För öfrigi, hvilka Frägor
För diskussion 1. cx. äreis Tidningslitieraiur erbjtidii, erkännande

50 dcrvid den orätivisa. vi bcgitt mot en insänd artikel om »Svedjande» i
Borgä Tidning, och hvilken artikelns svassande början föranledde.

Flvad vär och vära kollegers polemik angär. behagade Läsaren
besinna, hos hvilkendera panen hätskhel och personligheier siä ali
linna. Att deita icke eti ögonblick slört Saimas goda ynne, derom
torde dess » Knäppar» bä ra viime.


