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anrnärkt, ait bevis För Aritmetikens reglor icke finnas inom densamma,
samt aH hiir förekommande bevis derföre rätteligen böra kallas
förkiaringar. Men vi anse, aH t. cx. Förf—s förklaringar öfver riiknings—
sLiltet i BriWs multiplikation och division högst otydligt förklara, hvad
dc borde, otan äro dc vanliga äfven 1 Forsselis ari trnetik upptagna
förk laringarne i vir tanke här dc enda rätta och upplysande. Bokcns
pris kan mcd hänseende till det goda pappret sami det ofta förekom
mande flnare och si ffer—trycket anses för ganska mättl igt.

Man berättar från Helsingfors, ati bokens utgifvare har för afsigt
föranstalta en Finsk öfversättning afdensarnma. Kanske öfverskrida vi 10

en anmälares befogenhet, om vi häröfver yttra 0SS. Men dä anmälaren
såsom publicist äfven har tillstånd aH tala om del kommande, si tager
han sig friheten yttra sin tvekan, huruvida boken är lämplig ait af
almogen begagnas. Kortheten skulle här upphöra att vara en förtjcnst,
emedan den för den mindre bildade läsaren mäste försvåra sakens
uppfattning. Vi hoppas derföre, att Utgifvaren afser en bearbetning
icke rätt och slätt en öfversätlning.
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99 MAN HÖR SA OFTA INDOLENSEN
Lhteraturblad till Saima 2. V 1844

Man hör sä ofta indolensen misströstande försäkra: »Finland är ett för
litet land, att kunna ega en sjelfständig litteratur». — Se här ctt bevis,
huru litet vcrklig bildning och intresse för vetandet bcror af ett folks
nummertal. Det är hemtadt frän Danmark, frän ett land mcd nägodt
mindre folkmängd än Finlands, om man afräknar Schlesvigs och
Holstcins Tyska bcfolkning.

Ar 843 utgäfvos i Danmark 21 Tidskriftcr och 51 Tidningar. 30

Bland dc förra äro 3 för vetenskap och konsi i allmänhet, 3 för
Teologi, 3 för Juridik, 1 för Medicin, 1 för Skön Litteratur, 3 för
Historie och Geograt5, 1 för Naturhistorie, 1 för Krigsvetcnskap, 2 för
Technologi, 2 för Folkskolan.

Bland Tidningarne äro 2 för Juridik, 1 Författningssamling, 1 för
Medicin, 1 för »Videnskapernas Sellskabs» förhandlingar, 1 för Peda
gogik, 6 Stiftstidningar, 2 för blandad Tidsfördrifsläsning, 1 för
Land thushälln ing.

En Tidskrift och fem Tidningar utgifvas För Allmogen.
Lät vala ati 1 Norrige, som dock sjelft eger en mängd Tidningar och 40

Tidskriftcr, Rnnas afnämare afden Danska Litteraturen. Men mä man
dä äfven till anförda periodiska litteratur räkna dc Tyska Tidningar
och Tidskrifter, som icke blott äro spridda i Schlesvig och Holstein
utan i hela Danmark. Mä man härmed jemföra litteraturens tillständ 1
Finland och, om man för bildning och vetande eger den minsta känsla
och kärlek, pröfva huru outsäglig bitter och nedsh’iende denna jcmfö
relse är.
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