






ABGDGFGH I

ab cdefghij
il ll f<l e t Il i.j
KBMND«PQRS

k l m n o ft q rss
lillllllv llljl'B

tuwvxvzäö
t «l V V X ) » il 8





Lertmll-tlilllu.
1 kcrta lon 1 8kertaa lon 8
2 tertaa 1 on 2 5 kertaa 1 on 58 kertaa 2 on 16
2 kertaa 2 on 4 5 kertaa 2 on 10 8 kertaa 3 on 24
2 kertaa 3 on 6 5 kertaa 3 on 15 8 kertaa 4 on 32
2 tcrtaa 4 on 8 5 kertaa 4 on 20 8 kertaa 5 on 40
2 kertaa 5 on 10 5 kertaa 5 on 25 8 kertaa 6 on 48
2 kertaa 6 on 12 5 kertaa 6 on 30 8 kertaa 7 on 56
2 kertaa 7 on 14 5 kertaa 7 on 35 8 kertaa 8 on 64
2 kertaa 8 on 16 5 kertaa 8 on 40 8 kertaa 9 on 72
2 kertaa 9 on 18 5 kertaa 9 on 45 8 kertaa 10 on 80
2 kertaa 10 on 20 5 kertaa 10 on 50 „ . 79 kertaa 1 on 9
3 kertaa 1 on 36 kertaa 1 on 6 9 kertaa 2 on 18
3 kertaa 2 on 6 6 kertaa 2 on 12 9 kertaa 3 on 27
3 kertaa 3 on 9 6 kertaa 3 on 18 9 kertaa 4 on 36
3 kertaa 4 on 12 6 kertaa 4 on 24 9 kertaa 5 on 45
3 kertaa 5 on 15 6 kertaa 5 on 30 9 kertaa 6 on 54
3 kertaa 6 on 18 6 kertaa 6 on 36 9 kertaa 7 on 63
3 kertaa 7 on 216 kertaa 7 on 42 9 kertaa 8 on 72
3 kertaa 8 on 24 6 kertaa 8 on 48 9 kertaa 9 on 81
3 kertaa 9 on 27 6 kertaa 9 on 54 9 tcrtaa 10 on 90
3 kertaa 10 on 30 6 kertaa 10 on 607-71 1 77,lO kertaa 1 on 10
4 kertaa 1 on 47 kertaa 1 on 7ko tcrtaa 2 on 20
4 kerma 2 on 8 7 kertaa 2 on 14 10 kertaa 3 on 30
4 tcrtaa 3 un 12 7 kertaa 3 on 2110 tcrtaa 4 on 40
4 tcrtaa 4 on 16 7 tcrtaa 4 on 28 10 kertaa 5 on 50
4 kertaa 5 on 20 7 tcrtaa 5 on 35 10 tcrtaa 6 on 60
4 tcrtaa 6 on 24 7 tcrtaa 6 on 42 10 tcrtaa 7 on 70
4 tcrtaa 7 on 28 7 tcrtaa 7 on 49 10 tcrtaa 8 on 80
4 kertaa 8 on 32 7 kertaa 8 on 56 10 tertaa 9 on 90
4 tcrtaa 9 on 36 7 tcrtaa 9 on 63 10 tertaa 10 on 100
4 tcrtaa 10 on 40 7 tertaa 10 on 7010kertaa 100 on 1000





Kottarainen
Eräällä metsästäjällä oli kesyt kottarainen, sota

osasi puhua muutamia sanoja. Kuu metsästäjä esimer-
kiksi kysyi: »Kottarainen, kussa olet?" wastasi kottarai-
nen: "täällä olen."

Naapurin poika piti paljon tästä kottaraisesta ja
tuli usein metsästäjän luotsi, sitä katsomaan.

Kerran kun metsästäjä oli poissa kotoa, tuli naa-
purin poika taas kottaraista katsomaan jakosta ei tumas-
sa ollut ketään, otti hän linnun häkistä ja pisti taskuun-
sa. Mutta juuri kun hän aukaisi owca, hiipiäksensä pois
saaliinsa kanssa, tuli metsästäjä kotia.

Ilahuttaaksensa poikaa, huusi metsästäjä nyt, niin-
kuin hän usein ennenkin oli tehnyt: »Kottarainen, kussa
olet?" Ia kottarainen wastasi pojan taskusta: »Täällä o-
len?" Niin tuli se pieni »varas kiini.

Parempi anoa, kuin itse ottaa.

Altin ViKll.
Nuori mies tuomittiin Warkaudesta kuolemaan.

Hänen äitinsä seurasi häntä ittcin teloituspaitalle. Kun
hän sanoi jäähywäiset ällillensä, puri hän häntä korwaan;
ja kun lässäolijat tästä hänelle suuttuiwat, sanoi hän:
"Tämän äitini tähden täytyy minun kuolla näin häriäl-
lisellä taivalla. Jos hän olisi minua rangaissut, tun
minä lapsena warastin kirjan, en olisi miehenä joutunut
hirsipuuhun."





Kukkaro
Paawo, jota oli köyhän työmkhen poika, istui puun

juurella, walitti ia itki katkerasti. Eräs ylhäinen rikas
herra, jolla oli tähti rinnassa, kameli niillä seuduin met-
sästämässä ja kysyi Paawolta: ..Miksikä itket, poikaseni?"

„AH," walitti Paawo, »äitini oli kauan kipeä ja kun
hän »viimeinkin parani, lähetti isäni minun wiemään ra-
haa kaupunkiin apoteckarille lääkkeistä ja minä olen mat-
kalla hukannut rahakukkaroni."

Herra puhui hiljakseen jotakin palwelijansa kans»
sa, nosti sitte maasta punasen, silkistä tehdyn kukkaron,
jossa kiilsi muutamia kauniita kultarahoja, ja kysyi po-
jalta, oliko se sama, jonka hän oli hukannut. „Ei", sanoi
Paawo, »minulla oli waan halpa kukkaro eitä siinä niin
kauniita rahojakaan ollut."

„Sitte se on kai tämä?" sanoi metsästäjä ja otti
taskustaan halivan nahkascn kukkaron. „Se se on," huu-
dahti Paawo iloissaan. Tuo ylhäinen herra lausui nyt:
„Koskas olet niin rehellinen, lahjotun minä sinulle tä-
män toisenkin kukkaron kultarahoilleen."

Rehellisyys maan perii.

Parempi köyhän kunnia,
tui» rikkaan tulta.



MPn plllKKll.
Eräs toinen poika, nimeltä Joonas, joka oli kotoi-

sin läheisestä kylästä, tuuli Paawun onnesta puhutta-
man. Kuu hän näki tuon ylhäisen herran kerta taas
täwelewän metsässä, istui hän petäjän suurelle ia rupesi
huutamaan: „Woi, woi minun kukkaroni! minä olen hukan-
nut kukkaroni!"

Mhäinen herra lähestyi woiwottclijaa ja kysyi:
„Ouko tämä sinun kukkarosi?"

~On, suuri se se on," huusi poika sa aikoi siepaista
kukkaron. Mutta metsästäjä, sola seisoi tuon ylhäisen
herran wieressä, lausui kowalla äänellä: »Lurjus! sinä
tahdot pettää minun herrani, kyllä minä sinun opetan
walhettclcmaan!"

Samassa otti hän witsan läheisestä pähkinäpensaasta
ja antoi pojalle kelpo selkäsaunan.

Valehella on lyhyet jäljet.

Susi ja lnmmlls.
Lammas ja susi joiwat wettä samasta lähteestä,

mutta susi »vähän ylempänä. Susi juoksi lampaan luotsi
ja liuskasi wihaisena: "Miksi sekoitat, sinä lurjus, mi-
nulta wettä?" "Eihän se ole mahdollista", wastasi »viat-
tomuudessaan lammas, "että minä teiltä wettä sekoitan,
sillä wesi juoksee teiltä miuulle." Susi ei kuitenkaan sii-
hen tyytynyt, waan hyppäsi lampaan niskaan ja söi sen
suuhunsa.





Kissun Kosiminen.
Käwi kissa tietä myöten.
Löysi tieltä mättähäisen,
Mättähäiseltä totascn;
stetä tuon kodan sisässä?
Hiiri laiha lapsinensa,
Pienoinen perehincnsä.

Kissa kolkutti owea,
Räjähytti rästäspuuta:
„Anna hiiri tytärtäsi!"

Hiiri: Miksi sulle tytärtäni!"
Kissa: »Rinnalleni istujaksi,

Kanssani kaswajaksi,
Wehnälciwän leipojaksi,
Iywäpurnun purkajaksi."

Hiiri: „Mustat mulla tyttäreni,
Mustapa minä itsekin."

Kissa: „Muiocn musta, miun hywäncn.
Minun metoncn mielestäni.
Sima, maito, silmästäni."
Antoi hiiri tyttärensä;
Kissa se tosio kaunis
Pian hirtti hiiren lapsen,
Surmasi hywäsuluisc».





ZlMlllllsKlljll.
Alku työn kaunistaa,

lopussa kiitos seisoo.
Ei itku hädästä päästä,

parku päiwistä pahoista.

Hywä lapsi itse »vitsan tuo,
paha ci »vitsasta parane.

Itku pitkästä ilosta,
parku paljosta naurusta.

Joka »vähän ylönkatsoo,
se paljon menettää.

Lippu liinaa, lappu lautaa,
mene sen kanssa hautaan.

Mitä nuorena oppii,
sen »vanhana muistaa.

Pilkkaa toista, pilkkaa:
sattuu omaan nilkkaan.

Tmiasta miestä, sarwcöta härkää
Vahingosta wiisaatsi tullaan.





ArmituKsm.
1. Helsingissä hakataan, tänne lastut lentelee; mi-

tä se on?

2. Ikänsä wcdessä makaa, eitä mätäne milloinkaan;
mikä se on?

3. Kaksitoista marista katolla, yksi ammuttiin,
montako jäi?

4. Maalla taatun, medessä seisoo; mitä se on?

5. Mikä Sepetcukseu poikain isän nimi oli?
6. Takka huokaa, kantaja ei tunnetaan; mikä se on?
7. M hiiri, taksi häntää; mitä se on?

8. Mi leipä, taksi marrasta, äiti wetää isää par-
rasta; mitä se on?

9. Mitä tiwiä on meressä enimmän?
10. Mitä taloin on meressä enimmän?

1. Raha. 2. Kieli. 3. Yksi, sillä muut lähti-wnt lentoon. 4. Verkko. 5. Tepctcus. 6. Soutaja ja
wene. 7. Kenkä. 8. Rutti ja rohdin-tutti, josta laukaakehrätään. 9. Märkiä. 10. Tuoreita kaloja.

»>!p«risl». elonneeg jn »nmpp. «»5»»n»»»»!I».
kokeminen pninett» X, H, I!!li>cn, en »iejnpoinxss», !L?5.








