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1:sta Klassen: 8 t:r till skrifva och rita, 3 t:r till Räkning 2:e Relig. kunsk.
Botanik

2:dra Klassen: 7 — — — 3 — — — 3 Relig. kunsk
Botanik
Zoologi

3:dje Klassen 5 — — — 2 — — — 4 Relig. kunsk.
Zoologi
Astronomi cet.

4:de Klassen 5 t:r — — — 4 till Bokhål- 4 Relig. kunsk.
leri o. s. v. Moral 10

Geologi
Varukännedom

Af hvilket timtal de i första och andra kolumnen upptagna timmar icke
erfordra förberedande öfverläsning, de i tredje kolumnen blott ringa
förberedelse

,
emedan här anförda läroämnen muntligen framställas af

Läraren.II Sålunda blifva de timmar, som fordra större eller mindre
förberedelse af lärjungen: på 1:sta Klassen 17

2:dra Ki. — 20
3:dje Kl. — 23 20
3:dje KI. — 23 timmar p:r vecka.

Hvilket antal ännu kan förkortas till Respektive> 15, 17, 19 och 19
timmar i veckan Cör förhör och öfverläsen lexa.

Ett vigtigt läroämne, hvilket med hänseende till lärjungarnes ålder
och den korta tiden för lärokursen icke finnes i denna kurs upptaget, är
den inhemska Handels- och i alimänhet Närings-lagstiftningen. Lämp
ligt vore, att för unga män af yrket, hvilka för något år tillbaka lemnat
Institutet, anordna en Föreläsningskurs i ämnet, att under t. ex. tre
vintermånader genomgås med två föreläsningstimmar om dagen. Der
med kunde förbindas en dylik kurs af Föreläsningar i någon gren af 30

Naturkunskap. Ty den grundsats, från hvilken man härvid bör utgå,
är: att Iåta bildningen for vrket gå Izand i Izand ineä den ailmänna
bitdningen
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FLS, Lönnrotiana

Broder Lönnrot! 40

Förlåt min myckna försummelse i skrifvande. Kommer jag en gång till
någon ro i H<elsing>fors, sä skall jag söka bättra mig. Dit reser jag
ätminstone genast efter nyår. Min begäran hos Dig är nu, att Du, som
än är lättare ekiperad, gör en skuttfärd med Fru hit till Nyårsafton.
Svärfar, som förenar sin helsning och bön derom med min och min
hustrus, har rum och säng i ordning.

Svärfar tackar för fogiarne och sänder 5 R<ube>1. Han vili hafva
erinradt att »orrarne» voro 7 st<ycken) — icke 7 par, hvaremot äfven
tjädrarne voro 7 st<ycken> icke 6 st<ycken>, som notan upptager. 50

Min hustru ser på Ditt porträtt till nyår, för att då känna igen
originalet. Jag ser på nya Kalevala. Kom käre Broder! Helsa kärt
Fruan. Din tillgifne Vän

J. V. S:n
Kuopio den 25 Dec.


