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Kuinka kosiminen on fuoritettawa.
Ei ole liiallinen hätiköiminen koskaan hyö-

dyksi. Moni tyttö on kosijalle antanut ruk-
kaset maikka hän oikeastaan aikoi antaa suos-
tumuksensa ja syynä oli ainoastaan se että
kosija ei huomannut walita sopimaa hetkeä tai
ei osannut asiaansa oikein toimittaa, kyllin
hienosti ja sopimalla tamalla.

Mukamin aika on jonakin hämäränä ilta«
hetkenä, laske alas ikkunamerho ja sytytä
lamppu mutta älä malaise huonetta marsin
kirkkaasti, asetu sitte niin lähelle että uletut
pitämään hänen sormiaan kädessäsi.

Malta sitte kunnes keskustelu alkaa py-
sähtyä ja sano sitte tyyneesti ja haikailematta:
Hilma kuuleppas, minulla olisi mähiin sinulta
knsyttämää. Tyttö silloin käy miihän leivot-
tomaksi, heilauttaa niskaansa ja mastaa luul-
tawasti: Wai niin.



Kun olet ollut ääuetön wiihän aikaa, niin
moit lisätä: Niin Hilma, kyllä kai sinä olet
minun käytöksestäni sen huomannut — tuota
noin, että armatenkin olet sen nähnyt — mi»
nä tarkoitan että et suinkaan sinä ole ollut
armaamatta asian laitaa. —

Tällä kertaa sinä taas wähän waikenet ja
puserrat hellästi hänen kättänsä. Hän luulta-
masti yskäsee muutaman kerran ja yrittää
päästä asiasta eroon ryhtyen kysymään sinulta
mitä sinä armelet eilisestä konsertista, tai muusta
mutta niin tekee ainoastaan rohkaistakseen si-
nua. Hetkisen kuluttua sinä moit jatkaa:

Kun minä tänä iltana "tulin tänne, niin
ajattelin että minä kysyisin sinulta —hm tuota
noin —. Minä tarkoitan, haluaisin kuulla
tulewaisuuteni toimelta —. Seis! Sitte sinä
taas hiukan puristat hänen kättänsä. Hän
joko yrittää roetää pois kätensä sinun kou-
rastasi tai antaa sen olla. Kumpikin merkit-see hywää. Odota joku hetki ja jatka sitte:

Wiime wuosi oli minulle warsin edullinen.
Mutta minä toimon että tulemat muodet omat
mielii edullisemmat ja onnellisemmat. Se riip-
puu tykkänään sinusta, Hilma. Täuä iltana



tulin sinulta kysymään — minä tahdon omilta
huuliltasi kuulla suloisen tiedon.

Elä puhu loppuun asti! Parasta on kun
et pidä liian komaa kiirettä. Anna hänelle
lyhyt hetkinen aikaa malmistuaksensa, laske
sitten käsi sydämellesi ja jatka puhetta: Niin
sitä minä mietin tullessani tänne tänä iltana,
miten onnellinen olen ollut ja minä arwelin,
että jos minä maan tietäisin että sinä suostut
— minä toimon itsekseni saamani marmuuden
siitä ettei sydämeni tunteet ole minua pettä-
neet, että sinä tahtoisit minun kanssani jakaa—

Wähäksi aikaa se riittää! Ei mitään liial-
lista hätäilemistä. Antaa tuulen minkua maan
nurkissa. Siitä hän maan tuntee itsensä yk-
sinäiseksi ja ikäivan tunne herättää hänen sy-
dämessään lempeä. Kun hän tulee wähän le-
mottomaksi ja yskähtelee, niin sinä woit huo-
leti jatkaa:

Ennenkuin opin sinut tuntemaan niin tä-
mä maailma oli kuin autio erämaa. Ei mi-
nulle elämä tarjonnut mitään pysymän iloa ja
minusta oli samantekemää oliko päimänpaiste
wai piiminen sää. Mutta suuri muutos on
tapahtunut sitte kun sinut tulin tuntemaan.
Sinusta riippuu muodostuuko tulema elämäni



onnelliseksi wiljawainioksi wai loppumattomaksi
erämaaksi täynnä ohdakkeita ja orjantappu-
roita. Sano nyt rakas Hilma — sano toki.

Malta mielii joku minuutti ja jatka sitte:
Että sinä — että sinä tahdot, minä tar-

koitan että sinä tulisit minun omakseni.
Tyttö huokaa, milkaisee kelloon, katsahtaa

ympärilleen, asettaa poskensa sinun liiwtntas-
kuasi »vastaan ja kuiskaa:

Janne, kyllä minä tulen sinulle.

salaperäiset woimat eli taikuutta
luonnossa.

Eros kirjoittaja kiinnittää huomiotamme
»erääseen taikatemppuun eli paremmin sanoen
luonnon omituisuuteen, joka sen syyn tunti-
jankin kykenee lyömään hämmästyksellä".

Suomme hänelle puheenmuoron.
Lukija tuntee ehkä taikamarmun ja tietää

siis mitenkä se nykyään omituisten liikkeit-
tensä muoksi on alkanut herättää mielenkiin-
toa niin tieteellisissä piireissä kuin maallikko-
elämässäkin. Seuraamassa esitetään meille sa-
mantapainen koe ..salaperäisillä moimilla" joi»



den alkulähteet tiedemiehet ehkä piankin saa»
mat selwille.

Siitä huolimatta tämä koe täysin onnistu»
neena maikuttaa täysin nllättämästi ja juroim«
massakin mielenkiintoa herättämästi ja sopinee
sentähden seuroissa erinomaisesti esitettämäksi.
Ihmeellisyytensä takia se ensimmältä tuntuu
mahdottomalta, mutta tämän kirjoittaja möisi
esittää kymmeniä henkilöitä jotka sen omat
nähneet ja tietää siitä kaiken silmänkääntämi-sen oleman kaukana.

Tämän kokeen toimeenpanemiseksi maadi-
taan pelkästä puusta, liimaamalla tai puunau-
loja käyttämällä kokoonpantu tuoli, pöytä tai
kaappi sekä neljä henkilöä. Olettakaamme että
meillä tällä kertaa on tuoli, joka täyttää yl-
lämainitun ehdon ja joka mieluummin saa olla
ilman selkänojaa.

Nuo neljä henkilöä asettumat tuolin ym-
pärille siten, että yksi tulee kullekin siivulle jos
istuinlauta on nelikulmainen (muuten tasais»
ten mälimatkojen päähän) sekä asettamat is-
tuinlauoalle kämmenensä mielekkäin sormien
ojentuessa suorina ulospäin ja toisiinsa tiu»
kasti puristuneina.

Näin seisten he alkamat kämmenellään



painaa istuinlautaa ensin hiljempaa mutta sit-
ten yhä kllwemmin. Näin kuluu s—lo mi»
nuuttia mitään ilmenemättä. Mutta sen M»
keen huomaamat kokeen tekijät tuolissa lii-
kahduksen joka aina hetken päästä toistuu,
kunnes tuoli suorastaan Hyppii. Pian se nou-see kokonaan ylös lattiasta ja alkaa pyöriä
istuinlaudan keskipisteen kautta koytisuorasti
piirretyn akselin ympäri.

Elleimät painajat päästä käsiään irti, maan
seuraamat mukana, jatkuu liike yhä kiimas-
tuen jotta heidän miimein täytyy juosta kuin
henkensä edestä pysyäkseen mukana.

He omat myös edeltäpäin moineet sopia
siitä että jokainen koittaa mahdollisuuksiensa
mukaan jarruttaa tuoliliikkeitä, mutta se on
heille mahdotonta, liike main yltyy. On nähty
neljä täysissä moimissa tamallista rotemampaa
miestä tuolin kimpussa ja musertamasta pu-
ristuksestaan oli main seurauksena se että tuoli
miimein hajosi kaikkiin niihin osiinsa joista se
oli koottu ja wähän pienempiinkin.

Huomattaman on että jos yksikin purista»
jista päästää maan sormensakin irti, putoo
tuoli paikalla alas tamallisena elottomana esi»
neenä.
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Kuten huomaamme, on tässä paljon kat«

selemista ja ihmettelemistä. Tottumattomilta
ei aina ensimäinen yritys onnistu, fillä, kuten
sanottu, pitää puristettaman esineen olla ma«
paa raudasta ja jos mahdollista, koimupuusta,
puristuksen on oltnma tasainen ja koehenki-
löillä mielii paljon hymää tahtoa ja kärsimäl-
lisyyttä.

Henkien kirjoitusta eli pieni
taikatemppu.

Valkoiselle imupaperiarkille kirjoitetaan
edeltäkäsin jokin sana mutta takaperin, t. s.
että sanat moidaan lukea oikein peilistä. Tä-
mä arkki käännetään kerran ja pannaan pöy-
dälle.

Taikatempun näyttäjä antaa tamallisen
mustan kimitaulun kiertää katsojien joukossa.
Sitten ottaa tempun suorittaja sienen ja kas-
taa sen meteen, johon etukäteen on fekotettu
hiukan alunaa, kostuttaa taulun molemmilta
puolilta aiman kuin osoittaakseen että taulu
on mailan tumallinen. Kun taulu on mielii
kostea, asettaa näyttäjä imupaperin sen ym-
päri niin että kirjoitus tulee jompaakumpaa
siwua masten.



Sitten pitää tietysti näyttää ja lukea täs-
mälliset taikalumut sekä panna jonkun kirjan
taululle tai silittää imupaperia kädellään tai
antaa jonkun istua sen päälle.

Kun imupapeii otetaan pois taulun ympä-
riltä, esiintyy »henkien kirjoitus" kulmana ja
selmana taululla, joka taas saa kiertää katse-
lijain kesken. Paperi rutistetaan ja heitetään
pois.

Taikatemppu onnistuu parhaiten, jos näyt-
täjä moi koko ajan esiintyä mapaasti ja huo-
lettomasti.

Uutinen nuorille naisille.

Eräässä seurassa, jossa oli paljon nuoria
naisia, kertoi eräs hauskanpitäjä että presi»
dentti aikoi antaa itsenäisyysjuhlien Kunniaksi
jokaiselle nuorelle naiselle, jolla on pieni suu,
miehen. — 000, huudahtimat naiset ja supis-
timat suunsa kuin nuppineulan nuppi. — Niin
makuutti mies ja niille, joilla on suuri suu,
antaa hän kaksi miestä.

— Ash, se on maletta, huudahtimat naiset
lemittiien suunsa niin suureksi kuin saiwat.



Naisten huoneentaulu.
Kymmenen englantilaista näyttelijätärtä —

epäilemättä kaunottaria — on julkaissut eri»
tnisen »huoneentaulun" naisten kaunistuskei-
noista. Se on ylösrakentamainen taulu ja
ansaitsee meikiiläistenkin naisten huomion etu-
päässä sen takia että sen mukaan menetellen
koko huusholli kauneuden saawuttamiseksi tu»
lee sangen haimaksi.

EnstmNisen käskyn

on määritellyt Glarisse Mayneene. Hän sa«
noo: näytä iloiselta. Huolet on kauneuden
»vihollisia. Muista aina käsky näytä aina
iloiselta! Se on helpommin sanottu kuin teh»
ty, mustaat. Mutta kaunis Glarisse käskee
menemään ytimeen. Tee itsellesi selkoa huo»
liesi syistä ja karkoita ne, jotta ne eimät pääse
juurtumaan. Kauneuden puolesta kannattaa
taistella, ei keinotekoisilla aineilla, maan iloi-
nen piiiwiinpaibteinen hymy huulilla,



Toinen käsky.
Margeiie Naudin antama: Pukeudu hy-

win! kaunis taulu maatii kauniit puitteet.
Kauniinkin nainen aistittamassa purnussa ei
ole ilo silmälle. Valitse pukusi niin että se
sulaa itsesi kanssa yhdeksi kokonaisuudeksi.

Kolmas käsky.

lessie Winter: Käwek: Luonto on pa-
ras lääkäri. Käänny sen puoleen kun tahdot
ulkomuotosi parantaa. Heitä puuterit ja maa-
lit nurkkaan, anna luonnon walaa ruusuja
poskillesi. Pidä huolta suloudesta käynnis-
säsi ja liikkeissäsi, sillä moni kaunotar on me-
nettänyt wiehättäwäisyytensä ruman käyntinsä
takia. <

Neljäs käsky.
Magde Titheradgen antama: Nuku kau-

wan. Runsas uni on yksi kauneuden kultai-
sista amaimista ja merkillistä on, mitä ih-
meitä se saa aikaan. Nuku nnikon aikana
wan 5 tuntia yössä ja katso sitte peiliin, hui.
miten kauheaa! Nuku sitten 10 tuntia ja
wertaile. Et enää tunne itseäsi.
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Wiides käsky.

Nancy Buckland: Kampaa hiuksesi. Par-
hain kauneutesi lisäke on tukka. Maksaa kyllä
waiwan pitää huolta siitä. Jos tahdot tuk-
kasi pehmeäksi ja kiiltämäksi. harjaa sitä joka
ilta, harjaa kunnes kätesi mäsyy. Jonkun ajan
kuluttua ystämäsi ihaillen huudahtamat: mitä
oletkaan tehnyt hiuksillesi?

Kuudes käsky.

MadameKanako: Muista marlaloasi. Kau-
niit kasmot eimät merkitse mitään jos martalo
on ruma. Syö kohtuullisesti ja »voimistele,
niin tulet solakaksi ja notkeaksi.

Seitsemäs käsky.

Wiolet Sorrainen antama: Puhu hywin.
Miltei kauhistuttaman, kun kauniista nais-
suusta saa kuulla huolimatonta, epäsointuisaa
puhetta. Jos tahdot käydä kauniista, huo-
lehdi että puhut hywin — sitä taitoa täytyy
kaikkien wiljellä.



Kahdeksas kiisky.

Lilly Iris: Ole yksinkertainen! Älä mil-
loinkaan liioittele purnuissa, puheissa, liik-
keissä, hiuksissasi tai mitä lieneekin. Ota esi-
merkki fiimeltäiistä, maalareista ja muista
taiteilijoista. Aina he nksinkertaistuttamat tai-
teensa esineet. Pidä aina sydämelläsi sääntö:
yksinkertaisesti mutta maukkaasti.

Yhdeksäs käsky.

Doris Deanin antama: Pidä huoli ham-
paistasi! Sinä moit erittäin huolehtia koris-
teistasi, sormuksistasi, mutta laiminlyöt ham-
paasi, jotka omat suusi helmiä ja kalleimmat
lahjat mitä luojasi on sinulle antanut. Älä
milloinkaan luulottele että moit olla kaunis
ilman kauniita hampaita.

Kymmenes kiisky.

Mabel Selbyn antama: Ole ilmeikäs. Hän
on kylmä kuin kiwi, kuulee usein sanottaman
naisista ja syystäkin. Nainen moi olla ihana
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kaunotar, mutta ei sentään miellytti. Miksi ei?
Häneltä puuttuu eloa, hän on tyhjänpäimäi-
nen. Kauniit kaswot eiwiit ole kootut yksin
kauniista piirteistä, punaisista huulista, ruu«
sulfista poskista, maan maaditaan paljon
enemmän — kasmojen täytyy kumastaa sie-
lun parhaat ominaisuudet.
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