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RLKUSRNRNIEN,

Meidänkin päivinämme, jolloin niin monista
todellisista ja luulotelluista ennakkoluuloista on vapau-
duttu ja jolloin kehutaan ja pöyhistellään taikauskon
lapsekengät pudistetun jaloista, sentään vielä moni taika-
uskoinen käsitys rehottaa julkisemmin tai salaisemmin,
yleisemmin tai jonkun vähäjärkisemmän mielessä. Ni-
menomaan monet ennustustaijat, kuten juhannus- ja
pääsiäisyönä, laskiaisiltana y. m. juhla-aikoina tehdyt
konstit kultansa näkemiseksi, tulevaisuuden tunnustele-
minen tinaa valamalla uudenvuoden- ja loppiaisyönä,
ovat nuorison ja vanhempainkin kesken yleisessä käy-
tännössä. Enimmäkseen nämä edellä mainitut ennus-
tustaijat kuitenkin, aivan herkkäuskoisinta väkeä lukuun-
ottamatta, otetaan vain leikin kannalta. Siihen sijaan
erityisten ammatti-ennustajain konstit, kuten ennustus-
pullot, jollaisilla siellä täällä petkutetaan, kädenkatso-
miset ja korteista povaaminen ovat otettavat vaka-
vammalta kannalta jo sentähden, että tällaiset nenästä-
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vetäjät tekevät kaiken voitavansa saadakseen ihmisiä
uskomaan »taiteeseensa" ja saavat lipeine kielineen mo-
nen yksinkertaisen ihmisen, ei ainoastaan poikasia ja
neitosia, vaan vanhempia ja kokeneempia vaimoja ja
miehiäkin hautomaan päässään täydellä todella kaikel-
laisia hullutuksia. Eikä suinkaan ole vähäinen sekään
merkitys, että nämä veijarit monikin elatuksekseen asti
nipistävät rahoja ja muuta hyvää lähimmäisiltään ja
etupäässä juuri niiltä, joilla ei suinkaan ole liikene-
mään.

Jolleikään korttipovareihin enää uskottane niin
laajasti kuin muutamia vuosikymmeniä takaperin, ovat
niillä kuitenkin vielä sangen lukuisat kannattajansa
niin maaseuduilla kuin kaupungeissakin. Maalla se
kuitenkin lienee yleisempää, sillä siellä moni poikanen
ja tyttönen antaa mustalaisakalle joskus joku muu-
kin akka kiertää talosta taloon ja töllistä tölliin tätä
arvoisaa ammattia harjottamassa ainoan roponsa,
moni torpan muija ja usein talon emäntäkin pistää
kiertäjälle kakkaran, villatukon tai vaatekappaleen kai-
naloon, saadakseen kuulla tulevista rakkausseikoistaan
ja muista perhesuhteistaan, varallisuudestaan jayleensä
kohtalonsa käänteistä. Tämän kirjottaja muistaa lap-
suudestaan kohtauksen, joka mitä elävimmästi palasi
mieleen Juho Rissasen povariämmää esittävää taulua



5

katsoessa. Syksyisenä lauvantai-yönä oli kirkkokansaa
kokoontunut kylvyn jälkeen pappilan sauna täpötäy-
teen, siellä kaikki kilvan kantoivat mustalaisakalle ko-
likoltaan, silmät palaen vartoivat vuoroaan ja miltei
tapellen tunkeutuivat ämmälle ensin kättään ojenta-
maan ja sitte kortin levitystä katselemaan. Monen
kasvoista näkyi, että he seisoivat mustalaisen heille
povatessa kuin vanhurskaan tuomarin kasvojen edessä,
ikäänkuin olisi ollut kysymys elämästä tai kuolemasta;
toiset naureskelivat, mutta antoivat sentään akalle ko-
likkonsa, jollei muuten niin huvitettuna uteliaisuutensa
tyydyttämisestä. Kaupunkipaikoissa, eikä suinkaan
vähimmän itse pääkaupungissa, olen myös nähnyt mo-
nen ihmisen, itsepä hienojen rouvienkin, tiedustelevan
povariämmältä elämänsä kohtaloita, joskin usein vain
huvin vuoksi.

Silloin kun povaaminen tapahtuu vain huvin
vuoksi, ei sitä vastaan ole tietenkään kellään mitään
sanomista muussa suhteessa kuin siinä, että veijarille
syyttä suotta annetaan elinvälineitä ja siten tehdään
mahdolliseksi hänen elämisensä hyödyllisempää työtä
tekemättä. Kaupunkipaikoissa onkin varsin paljo neitosia
ja vaimoja, jotka itse omin käsin eikä tosin aina niin
vain „huvikseen“, joskin enimmäkseen taitamattomuu-
tensa tähden saaden varsin vähän „selvää“ puu-
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hailevat korttipakan kanssa jokoyksikseen »suljetuissa
kammioissa" hartauttaan harjottaen tai hyvien siskojen
seurassa. Kun tällöin, jolloin jotakin ammattivalehte-
lijaa ei ole aineellisen hyötynsä tähden koettamassa
saada päitä pyörälle, ei ole tarjolla mitään erikoista
vaaraa henkisessä ja valistuksellisessa suhteessa, vaan
päinvastoin mieli leikistä voi saada tuntuvaakin iloa,
virkistystä ja lohdutusta, on hyvin suotavaa että tällaista
kotipovausta opitaan harjottamaan suuremmalla taidolla,
selvyydellä ja varmuudella. Varsinkin useampia hen-
kilöitä ollessa yhdessä seurassa, jolloin seuran jäsen-
ten viattomat salaisuudet voidaan korttien sallia tutta-
vallisesti paljastaa ja tuoda esiin monta hauskaa asiaa
tulevaisesta kehityksestä, voi korteista povaaminen olla
hyvinkin huvittava seuraleikki. Mutta tällaisessa seu-
raleikissä tarvitaan yksi tai useampia henkilöitä, jotka
tuntevat varmemmin ja selvemmin kuin tavallisesti,
missä järjestyksessä povaaminen käy, ja tietysti myös-
kin nokkelaa kekseliäisyyttä, vilkasta mielikuvitusta ja
hyvää puhelahjaa merkkien selvittämiseen. Viimeksi
mainitussa suhteessa saattaa tämä seuraleikki virkis-
tyksen ja ilon ohella olla henkisesti sangen kehittä-
vääkin ja siis työ tekijänsä neuvoa. Mutta korteilla
povaamisen järjestelmällisiä pohjapiirteitä on mahdoton
itsestään oppia, ja sitä varten on tähän pieneen op-



7

paaseen koottu ne säännöt, joita useimmat povarit
noudattavat.

Henkilöille, jotka korteilla povaamisesta tahtovat
tehdä ammatin, ei tätä kirjasta ole kirjotettu. Jos se
sitävastoin auttaa povariämmien syrjäyttämistä ja kor-
teilla povaamisen saattamista viattomaksi, huvittavaksi,
virkistäväksi ja kehittäväksikin seuraleikiksi, on se täyt-
tänyt tarketuksensa.





KORTTI E M MERKITYS.

Korteista povatessa käytetään tavallisten pelikort-
tien 32 lehteä. Niiden neljä „maata“ ovat; risti, pata,
hertta ja ruutu. Kussakin maassa käy korttien arvo
seuraavassa järjestyksessä; ässä, kuningas, rouva, sota-
mies (pamppu), kymppi, yhdeksikkö, kahdeksikko,
seitsikko.

Kukin maa kohdaltaan ilmaisee eri ominaisuutta.
Risti merkitsee sairautta, kuolemaa, uskottomuutta, pe-
tollisuutta, onnettomuutta. Pata tietää ystävyyttä, toi-
voa, luottamusta. Hertta: hyvää, valoisaa, iloa, rak-
kautta. Ruutu: onnea ja siunausta.

Tämä ominaisuus lisääntyy tai vähenee, laajenee
tai rajottuu sen mukaan kuin kutakin korttia ympäröi-
vät toiset kortit, joilla on oma erikoinen merkityk-
sensä.
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Risti.

Ässä merkitsee sairautta, kipua, kärsimystä, vas-
tuksia, onnettomuutta ja kurjuutta; tistiseitsikon seu-
raamana merkitsee se ankaraa tai pitkällistä sairautta,
kahdeksikon seuraamana kuolemaa. Usein se edus-
taa myöskin ravintolaa, julkista paikkaa tai rakennusta.
Jos lisäksi lankeaa ristiykdeksikkö tai kymppi, tietää
se sellaisessa paikassa kohtaavaa riitaa ja harmia, jonka
laadun ja päätöksen määräävät muut ympäröivät maat
ja kortit.

Kuningas sotilashenkilöä, papillista tai oikeu-
dellista virkaherraa; myös oikeusistuinta itseään. Kah-
deksikon seuraamana on henkilö leski, jos kahdek-
sikko on ruutu, on hän rikas ja kaikinpuolin otolli-
nen, jos se on hertta, on hän rakastettava, jos pata,
on hän hyvä, ja m&kahdeksisen keralla on hän häjy,
viekas, kostonhimoinen ja kateellinen. Kaikkia näitä
ominaisuuksia suurentaa vielä ristirouvan läheisyys.

Rouva leskeä; jos pieni risti seuraa, on hän
vanha, hertan seuraamana: nuori, padan: lempeä ja
miellyttävä, ruudun: rikas ja ylhäinen.
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Sotamies yleensä edellisten korttien ominai-
suuksia, mahdollisuuksia ja suhteita, mutta myöskin
poliisia ja oikeudellista toimitusta.

Kymppi yksinään harmia, riitaa ja toraa,
mutta muiden maiden kerällä odottamattomia sanomia
ja uutisia, ristin seuraamana ikäviä, hertan iloisia, ruu-
dun onnellisia, padan suotuisia ja tyydyttäviä.

Yhdeksikkö merkitsee: oikeutettua mustasukkai-
suutta, mielenkaunaa aistillisten syntien tähden, sään-
nöttömästä elämästä johtunutta harmia. Erikseen mer-
kitsee se: varkautta, petosta, uskottomuutta.

Kahdeksikko sairautta, myös pientä odotta-
matonta harmia.

Seitsikko ■— kyyneliä hertan keralla lemmen,
myöskin ilon kyyneliä; ristin keralla murheen, huolten
ja kärsimysten kyyneliä; patayhdeksikön keralla musta-
sukkaisuuden, muiden patojen kaihon kyyneleitä; ruu-
dun keralla riemun kyyneleitä.

Pata.

Ässä merkitsee kirjettä, postilähetystä, jonka
laadun voi määrätä seuraavien enteiden mukaan: jos
sitä seuraa ristiässä, sisältää kirje sanomia kuoleman-
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tapauksesta, sairaudesta, ruumiillisista kivuista ja vas-
tuksista; mutta jos lisäksi seuraa vielä ristikahdek-
sikko, varmaa kuolemantapausta. Saman maan rou-
van kerällä merkitsee se poliisiasioita, käräjäjuttuja ja
testamentin suoritusta.

Kuningas kauppiasta, matkustajaa, sukulaista
täysin hyvässä tarkotuksessa. Jos saman maan rouva
sattuu pampun (sotamiehen) viereen tai tämän kortin
päälle, niin on herra nainut.

Rouva edellisen puolisoa, jos ässä tulee lä-
heisyyteen; mutta muuten sen, jolle ennustaja puhuu,
hyvää ystävätärtä.

Sotamies edellisten henkilöiden aikeita ja
mielenlaatua, niiden seikkojen mukaan, joita ympäröi-
vät kortit esittävät.

Kymppi pitkää matkaa. Lähellä olevat leh-
det osottavat sen seurauksia. Risti tämän kortin ja
henkilöä edustavan kortin välillä osottaa, että matka
on tulokseton, hertta, että se on tyydyttävä, ruutu,
että se on onnellinen ja pata, että matkan tarkotuksen
voi toivoa saavuttavansa. Jälleennäkemistä, jolloin lä-
hinnä oleva kuva edustaa kohdattavaa henkilöä.

Yhdeksikkö mustasukkaisuutta siinä henki-
lössä, joka korteilla povuuttaa. Ristin seuraamana on
se oikeutettu; hertan seuraamana tulee se rakkautta
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vain lujittamaan tai sen tuskia sulostuttamaan; ruudun
seuraamana tulee se onnellisesti haihtumaan; padan
seuraamana on se näennäisesti, mutta ei todellisesti
aiheutettua ja siis ohimenevää.

Kahdeksikko merkitsee lyhyttä matkaa, joka
tehdään tyydyttävällä tuloksella; myös maisemaa.

Seitsikko kävelyretkeä, pientä pistäytymistä
kyläilemässä ja muodostaa merkitsevärapäin korttien
lähelle sattuen enteen, että kysymyksessä oleva asia
voi pian toteutua.

Hertta.

Åssä merkitsee: perhettä, kotia, kotoisia oloja,
omaisuutta ja maatilaa ynnä kaupunkia, jossa eletään.

Kuningas itseään henkilöä, jolle povataan,
jos hän on mieshenkilö; naishenkilölle sitä vastoin
hänen puolisoaan, sulhoaan, rakastettuaan, suosikkiaan
tai yleensä sydämensä valittua.

Rouva kortinkysyjää itseään, jos hän on
naishenkilö; mieshenkilölle merkitsee lehti puolisoa,
morsianta tai mielitiettyä.

Sotamies molempain edellisten ajatusta, mie-
lenlaatua ja tunteita. Omistetaan sille henkilölle, jota
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lähinnä on, ja pienemmät merkit, jotka tätä lehteä
ympäröivät, viittaavat tämän henkilön ominaisuuksiin.

Kymppi naimista, häitä, pyrkimystä siihen
ja myöskin avioliittoa koskevia sukulaisten sopimuksia.

Yhdeksikkö rakkautta, niin aistillista kuin
korkeampaakin, samoin halua ja pyrkimystä siihen,
jonka seuraukset määräävät sen ympärille ryhmittyvät
lehdet. Jos sen luo tulee ruutukymppi, merkitsee se suurta
rahallista ja aineellista voittoa, ruutuyhdeksikön kerällä
voittoa arpajaisissa tai muussa yrityksessä, jonka tulos
on vielä epävarma. Viimeksi mainittu on siis sovitet-
tava sen toivomuksiin ja odotuksiin, jolle povataan.

Kahdeksikko merkitsee mieluista, iloista tapah-
tumaa, tapahtuman laatu riippuu päälehdestä, jonka lä-
helle tämä joutuu.

Seitonen salaista rakkautta, peitettyä liekkiä,
sen hedelmiä ja seurauksia: epäilyttäviä suhteita, hil-
litöntä elämää ja aistillisia pyrkimyksiä.

Ruutu.

Ässä merkitsee: yleensä onnea; sen laadun
määräävät sitä ympäröivät lehdet. Lahjaa, muistoesi-
nettä j. n. e. Mistä se tulee, onko se suuri vai pieni,



odotettu vai odottamaton, toivottu vai epämieluinen,
on otettava selville ympäröivistä merkeistä.

Kuningas ylhäistä herraa, aatelismiestä, pääl-
likköä, tärkeää virkamiestä tai muuta vaikutusvaltaista
suuruutta, kuitenkin aina hyväntahtoista ja kysyjän
suosijaa.

Rouva edellisen rouvaa, arvossa pidettyä
rouvaa tai myös rikasta leskeä.

Muist.! Jos edelliset kaksi korttia sattuvat yh-
teen, tietää se kaikkien iloisten tapahtumain onnellista
päätöstä, rauhallista loppua itse niille ikävillekin en-
teille, joita kortit yleensä ilmaisevat.

Sotamies molempien edellisten ajatusta ja
mielenlaatua, kuten muissakin maissa.

Kymppi yleensä perintöä, sentään myös ra-
haa ja rikkautta; pampun rinnalla ollessaan hyväntah-
toista mielenlaatua.

Yhdeksikkö onnea ja kunniaa, ansiota ja
hyvää palkkaa.

Kahdeksikko odotettua hyvää, omaisuutta tai
rahansaalista.

Seitonen voittoa kaupoissa, hyviä ja mielui-
sia liikeasioita.

15
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POVAAMINEN.

Kun korttien merkitykset ja ominaisuudet ovat
tarkoin vaarinotetut ja painetut muistoon, saattaa vii-
pymättä ryhtyä itse povaamiseen. Käytännöllinen me-
nettely sopii jakaa eri osiin, kuten seuraa.

Korttien sekotus.

Kortit sekotetaan hyvin; sitte annetaan ne hen-
kilölle, joka povaajalta kysyy, ja hän sekottaa ne sa-
moin kauttaaltaan. Sitte sekottaa ne vielä kerran hen-
kilö, jonka povaaja määrää, ja asettaa nostettavaksi.

Nostaminen.

Sen, jolle povataan, tulee nyt nostaa kaksi ker-
taa, niin että pakka jakautuu kolmeen osaan; nosto on
muuten tehtävä oikealla kädellä vasemmalta oikealle,
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niin että nostopakka lasketaan joka kerta pohjapakan
oikealle puolelle.

Käsittely.

Vasemmanpuolinen pakka otetaan ensin käsille
ja sen kolme alinta lehteä tyystin tarkastetaan ja pan-
naan edellä olevan selityksen mukaan muistiin. Sitte
otetaan oikeanpuolinen pakka, joka yhdistetään ennen
käsille otetun pakan kanssa, niin että alimmainen tu-
lee nyt päällimmäiseksi. Neljä alinta korttia otetaan,
tyystin tarkastetaan ja selitetään. Kolmas pakka, ni-
mittäin keskimmäinen, otetaan nyt käsille ja asetetaan
alimmaiseksi. Kaksi alimmaista kortia tarkastetaan,
selitetään ja painetaan muistiin.

Pohjarivi.

Näistä yhdeksästä kortista, jotka on katsottu, ja
niiden merkityksestä muodostetaan pohjarivi, johon
koko menettely senjälkeen seuraavassa levittelyssä
liittyy. Pohjarivin (päärivin) mukaan ovat kaikki aja-
tukset ja vaarinotot suunnattavat ja selitettävät. Pan-
takoon tähän esimerkki, kuinka nämä yhdeksän lehteä
voidaan selittää.

2
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Esimerkki.

Ensimmäisen pakan kolme alimmaista korttia
olivat:

Herttakuningas herttaseitonen hertta-
rouva.

Toisen pakan neljä korttia:
Ristirowva pataässä ruutukuningas

ruuturouva.
Kolmannen pakan kaksi korttia:
Herttakahdeksikko ja ristikuningas.
Tämä pohjarivi (oletamme, että povataan mies-

henkilölle) on siis selitettävä:
„Että herra on erään naisen kanssa luvattomassa

suhteessa, joka erään toisen naisen mustasukkaisuu-
desta tulee häirityksi, sillä hän esittää todistuksia ai-
kaisemmasta suhteesta; että tämä entinen lemmitty joko
sukulaisten tai oikeuden kautta vaatii oikeuttaan, mutta
mahtavampi suojelus tekee juonittelun tyhjäksi".
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Latominen,

Ensimäinen levitys.

Pohjarivi on siten ilmaissut merkityksensä, mutta
se oli kuitenkin vain ylimalkainen viittaus. Saadak-
seen tarkemman ja täydellisemmän selvyyden, on po-
varin otettava vaari, mihin ympäristöön nämä yhdek-
sän lehteä joutuvat suuressa levityksessä ja suunnat-
tava kaikki; selityskykynsä näiden ryhmien selittämi-
seen.

Ilman, että niitä enää sekotetaan, vedetään nyt
32 kortista yksi toisensa jälkeen pakasta ja ladotaan
neljään riviin alakkain, niin että kussakin rivissä on 7
korttia. Pysymme yhä oletuksessa, että povataan mies-
henkilölle, ja kehotamme sitä, joka tahtoo oppia kor-
teista povaamisen taitoa, ottamaan käteensä korttipa-
kan ja asettamaan seuraavaan järjestykseen.

Ensimmäiseen riviin:

Ristiässä, patayhdeksikkö, ristipamppu, hert-
takymppi, ruutukuningas, ristikuningas ja hertta-
kahdeksinen.
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Toiseen riviin:

Ruutukymppi, patakymppi, herttaseitonen,
ristiyhdeksikkö, ruuturouva, patarouva ja hertta-
ässä.

Kolmanteen:
Ruutuässä, ristirouva, herttakuningas, pata-

pamppu, ruutukahdeksikko, ruutuseitonen ja risti-
kahdeksikko.

Neljänteen ja alimmaiseen:

Pataässä, herttapamppu, patakahdeksikko,
patakuningas, ruutuyhdeksikkö, pataseitonen ja
ristikymppi.

Nyt jää käteen näkemättä vielä neljä lehteä, jotka
joka kerta ovat katsomatta laskettavat herttakuninkaan,
herttarouvan, herttaässän ja pataässän päälle. Milloin
levittäessä puuttuu yksi tai useampia mainituista kor-
teista, silloin peitetään käteen jääneillä korteilla muita
korkeimpia, tärkeimpiä kortteja. Erityinen tarkkaavai-
suus suunnataan siihen päätapahtumaan, johon pohja-
rivi viittasi. Niinpä ei tässä levityksessä tullut vielä
herttarouva pöydälle pannuksi ja sen sijaan on ruutu-
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kuningas peitettävä. Neljästä jäännöskortista sattui
herttakuninkaan päälle herttayhdeksikkö, ruutu-
kuninkaan: herttarouva, herttaässän: ruutusota-
mies ja pataässän: ristiseitonen.

Kaikki nämä neljä korttia otetaan nyt ylös ja
katsotaan ja kukin ominaisuutensa mukaan asetetaan
pääryhmän yhteyteen, koska on mahdollista, että ne
siten tulevat lähemmin määrätyiksi. Kortit osottavat:

Ensiksi:

Että eräs arvon ja kunnian mies (ruutukuningas)
ottaa morsiamen (herttarouvan) hänen naimapuuhas-
saan (herttakymppi) suojeluukseensa leskeä ja hänen
apulaistaan (ristikuningas) vastaan.

Toiseksi :

Että suojelijan (ruutupamppu) hyvät tarkotukset
tähtäävät sulhasen menestystä (herttaässä.)

Kolmanneksi:

Että hän saattaa toivoa (herttakuningas) menes-
tyksellä (ruutuässä) kykenevänsä seisomaan lesken
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(ristirouva) juonia vastaan, vieläpä sairauden ja huo-
letkin (ristikahdeksinen) onnekseen voittamaan.

Neljänneksi:

Että eräs kirje' (pataässä) hänen morsiamensa
(herttapamppu) hyvää tuulta häiritsee ja aiheuttaa har-
mia (ristikymppi) ja kyyneleitä (ristiseitonen).

Nämä neljä korttia pannaan nyt kukin sen rivin
päähän, jonka päällä ovat olleet, niin että jokaisessa
rivissä on kahdeksan korttia ja kaikki 32 lehteä ovat
levitetyt.

Nyt alkaa yleinen selitys. Aletaan herttakunin-
kaasta ja siirtyen yhdestä yhdeksän pohjarivin lehden
ympärille keskittyneestä ryhmästä toiseen etsitään
merkkiyhtymiä, jotka pääajatusta lähemmin määrittele-
vät ja valaisevat.
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Ensimäinen pääselitys.

Herttakuningas: Herralla
Herttaseitonen: on suhde
Herttarouva: erään naisen kanssa,
Ristirouva: jonkatähden eräs leski
Ristiyhdeksikkö: on mustasukkainen ja aikoo

kostaa.
Pataässä: Eräs kirje
Ristiseitonen ja -kymppi: aiheuttaa huolia ja

kyyneliä ja synkistää
Herttarouva: morsiamen mieltä.
Hertta- ja ruutukuningas: Mutta eräs arvoisa

suojelija
Ristikuningas: tekee lesken apulaisen juonet

tyhjäksi ja auttaa
Herttakahdeksikko, -ässä ja -yhdeksikkö: rakas-

tavain yhdistymistä ja kruunaa heidän rakkautensa.
Silmäys tähän kaavaan osottaa, ettei kaikkia kort-

teja käytetä eivätkä ne ole kelvolliset erikoiseen selit-
telyyn. Kaikki eivät ole tähän tarpeellisetkaan: usein
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riittää kolmas osa korttipakasta kokonaisten elämän-
vaiheiden paljastamiseen ja selvittämiseen. Toiselta
puolen taasen monta kertaa ovat kaikki 32 lehteä aivan
sekaisin eivätkä ilmaise mitään. Ainoastaan se kiin-
nittää mieltä, mikä pohjarivin yhdeksän lehden ympä-
rille muodostuu huomattavaa; muu kaikki merkitse-
mättömänä haihtuu tyhjiin. Näkyy siis jo tästä esimer-
kistä, että korttien selittäjän mielikuvituksella on avara
leikkikenttä avoinna.

Toinen levitys.

Tapahtumain kulkua pitemmälle seuratakseen, ovat
kortit uudelleen levitettävät. Sentähden ryhdytään
toiseen sakotukseen. Kuten ensi kerrallakin sekote-
taan kaikki 32 lehteä, annetaan sitte sille, joka povaa-
jalta kyselee kohtaloaan, ja hän ne samoin sekottaa;
takaisin otettua sekotetaan ne vielä kerran ja pannaan
yhteen pakkaan pöydälle. Sitte seuraa nostaminen ;

nostetaan kaksi kertaa kuten alussakin vasemmalta
oikealle, joten pakka jakaantuu kolmeen osaan.

Seuraa samallainen erottava käsittely kuin edellä.
Ensin katsotaan kolme alinta lehteä ensimäisestä ka-
sasta vasemmalla, sitte neljä alimmaista kolmannesta
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oikeanpuolisesta kasasta ynnä kaksi alimmaista keski-
kasasta ja muodostuu niistä

Perusselitys
seuraavan esimerkin mukaan:

Ensimäisen kasan kolme alinta korttia ovat:

Herttayhdeksikkö, herttakuningas, ristikah-
deksikko.

Toisen kasan neljä:
Ruutukymppi, ruutukuningas, ruutuässä,

patayhdeksikkö.

Kolmannen kaksi:

Herttaässä ja herttakahdeksikko.
Tämän mukaan on perusrivin merkitys:
„ Että herra tulee lesken juonittelusta niin louka-

tuksi ja pakotetuksi, että hän voi tulla murheesta ja
harmista aivan sairaaksi, että hänellä on odotettavissa
sanoma tuumiensa onnellisesta päätöksestä mainitun
suosijan avulla".

Sitte seuraa, kortteja enää sekottamatta, levitys.
Kuten edellä ladotaan 28 ensimäistä lehteä yksi toi-
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sensa jälkeen neljään riviin. Mutta neljä viimeistä jä-
tetään katsomatta ja niillä peitetään herttakuningas,
herttarouva, herttaässä ja pataässä. Riveihin ladottuina
olivat kortit seuraavassa järjestyksessä:

Ensi rivissä:

Ruutupamppu herttakymppi ristikymp-
pi herttayhdeksikkö ristiseitonen risti-
ässä patapamppu.

Toisessa rivissä:

Ruuturouva pataässä patakymppi
ristikahdeksikko herttakuningas ristikunin-
gas ristipamppu.

Kolmannessa:
Ristiyhdeksikkö herttarouva - ruutukah-

deksikko patakahdeksikko herttakahdeksikko
herttaässä ristipamppu.

Neljännessä:

Ruutuseitonen pataseitonen ruutu-
ässä ruutukuningas ruutukymppi pata-
rouva ristiakka.
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Nyt lasketaan kädessä olevat kortit katsomatto-
mina edellä mainittujen korttien päälle ja niiden vai-
kutus huomioonottaen selitetään esiintyvät ryhmät.

Herttakuninkaan päälle sattui patakuningas,
herttarouvan: patayhdeksikkö, herttaässän: hertta-
seitonen ja pataässän: rutUuyhdeksikkö. Tästä voi
ennustaa:

Ensiksi:

Että herran sukulainen, joka on palannut mat-
kalta ja jota on kauvan vainajana itketty (ristiässä ja
ristiseitonen), juuri saapuu paikalle, kun mies on huo-
liin hukkumaisillaan.

Toiseksi:

Että kirje tai vekseli (pataässä) tuo takaisin me-
netetyksi luullut rahat (ruutuyhdeksikkö).

Kolmanneksi:

Että morsian huomaa kiihkeän mustasukkaisuu-
tensa (ristiyhdeksikkö) aiheettomaksi vieraan selityksen
johdosta.



Neljänneksi:

Että rakkaus ja luottamus (patakahdeksinen, hert-
takahdeksinen, ruutuseitonen) palaa onnellisen sulha-
sen kotiin.

Nämä neljä kortia pannaan nyt nekin rivien jat-
koksi, niin että kussakin rivissä on 8 lehteä ja kaikki
32 korttia levällään. Mutta kun korttien aseman joh-
dosta ei ensimäisen ja neljännen rivin korteista yhtään
tullut peitetyksi, liitetään ruutuyhdeksikkö alimpaan
ja patayhdeksikkö ylimpään riviin, joten vaikutus ris-
teytyy.

28
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Toinen pääselitys.

Kun lehdet lankesivat aivan yhdenmukaisesti
ensimmäisen levityksen kanssa, niin emme saa sen
selitystä kadottaa näkyvistämme, ja toinen pääselitys
antaa seuraavan tuloksen:

Herttakuningas: Herraa
Ristikahdeksikko: uhkaavat ikävyydet ja huolet,

jotka
Ristiseitsikko: voivat tehdä hänet sairaaksi.
Ristirouva : Sillä tunnettu leski
Ristipamppu: koettaa viedä tuumiaan perille
Ristikuningas: sukulaistensa jaapulaistensa avulla,

jopa oikeuden kauttakin,
Patayhdeksikkö: koettaen hommillaan saada mus-

tasukkaisuutta ja eripuraisuutta
Patarouva: hänen ja hänen morsiamensa välille;

morsian kuitenkin
Ruutukahdeksikko: luottaa häneen ja
Patakahdeksikko: panee toivonsa
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Herttakahdeksikko: hänen uskolliseen rakkau-
teensa ja kestävyyteensä.

Ruutukuningas: Suosijan vaikutuksella ja
Ruuturouva: hänen puolisonsa avulla, jolta eräs

matkustaja
Patakuningas: tuo kirjeeen, tehdään tyhjiksi
Pataässä: ne tarkotukset, joihin
Ristirouva: juonitteleva leski tähtää ja ne vaati-

mukset, jotka hän perustaa
Herttaseitonen: aikaisempaan suhteeseen.
Ruutuseitonen: Mieluiset sanomat rauhottavat
Pataseitonen: rouvan pian, samoin myös
Ruutuässä: lahjat ja toiveet piakkoin saatavasta
Ruutukymppi: suuresta perinnöstä.

Huomautus.

Toisessakin levityksessä ovat ensimäisen pohja-
rivin vivahdukset pidettävät näkyvissä, sillä silloin
useat seikat tulevat selvemmin valaistuiksi, kuten erit-
täinkin ensi kerralla viitattu ratkaisu erään tuntematto-
man väliintulon kautta osottaa. Koska on odotetta-
vissa, että kortit tulevat puhumaan vieläkin selvempää
kieltä, on vielä toimitettava kolmas ja päälevitys, jotta
jokainen muutos voitaisiin käyttää kokonaisuuden selit-
tämiseen.
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Kolmas levitys.

Ensimäisellä ja toisella kerralla noudatettua
menettelyä on tarkoin seurattava. Kun kaikki 32 leh-
teä on pantu yhteen pakkaan, seuraa sekotus kuten
molemmilla edellisillä kerroilla. Nostaminen ja muu
korttien käsittely on toimitettava samalla tavoin ja
katsottava alimmaiset lehdet, joista

pohjarivi

muodostetaan ennustuksen perustaksi, kuten näyttää
seuraava

esimerkki.

Ensimäisen kasan kolme alimmaista lehteä ovat:

Herttakuningas, ristikuningas jaristipamppu.

Toisen kasan neljä:

Ruutukuningas, ruutuässä, ruutukymppi ja
patayh deksikkö.

Kolmannen kasan kaksi:

Herttaseitsikko ja ruutuyhdeksikkö.
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Selitys kuuluu yhdenmukaisesti edellisten kanssa:

„Että leski edellisten suhteiden hedelmäin joh-
dosta tavottelee herran kättä ja vaatii tästä kanssakäy-
misestään rahallista korvausta oikeuden kautta, mutta
että tunnettu suosija kuitenkin tekee hänen juonensa
tyhjiksi ja koettaa kaikkea selvittää hyvinpäin".

Kortit otetaan sitte yhdessä pakassa ilman että
niitä enää sekotetaan tai niiden järjestystä muutellaan,
ja nyt suoritetaan kolmannen ja viimeisen kerran

levitys,

kuten edellisilläkin kerroilla ja ladotaan ensimäiset 28
lehteä neljään riviin, jättäen neljä viimeistä korttia kat-
somattomina käteen. Korttien järjestys on;

Ensi rivissä:

Pataässä, ristirouva , herttakymppi, hertta-
seitonen, ristiässä, ruuturouva, patarouva.

Toisessa rivissä:

Patakymppi, ristikahdeksmen, herttakunin-
gas, herttayhdeksinen, ristikuningas, ristipamppu,
pataseitonen.
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Kolmannessa

Ristikymppi
,

ruutukahdeksikko, herttapamp-
pu, patayhdeksikkö, ruutuässä, ruutukuningas,
ruutukymppi.

Neljännessä:

Ruutupamppu , ruutuyhdeksikkö, ristiseito-
nen, ruiUuseitonen, patakuningas, patapamppu ,
herttarouva.

Jälleen peitetään katsomattomilla korteilla hertta-
kuningas, herttarouva, herttaässä ja pataässä ja otetaan
vaari siitä vaikutuksesta, jonka se tekee pääryhmiin.

Päällekkäin sattuvat: herttakuningas: hertta-
kahdeksinen, herttarouva: fatakahdeksikko, pata-
ässä: herttaässä, ruutukuningas (joka peitetään
käteen jääneen herttaässän sijasta): ristiyhdeksikkö.
Saattaa sentähden pitää varmana:

Ensiksi:

Että eräs onnellinen tapaus (herttakahdeksinen)
tuottaa herralle ja hänen rakkaudelleen (herttayhdeksi-
nen) voiton hänen vihollistensa juonien ylitse.

3



Toiseksi :

Että hänen morsiamensa (herttarouva) rauhottuu
sukulaisen saapumisen ja hänen puolisonsa kirjeen
johdosta.

Kolmanneksi.

Että ylhäinen suosija eräiden kirjallisten todis-
tusten (pataässä), jotka kohta saapuvat, avulla paljas-
taa lesken petoksen (ristiyhdeksinen).

Nämä neljä korttia liitetään nyt samain rivien
päihin, kukin sen rivin päähän, jonka päällä oli, niin
että kaikki 32 korttia ovat levitetyt. Sitte seuraa:

34



Kolmas pääselitys.

Herttakuningas: Herra voittaa
Ristikahdeksikko: harmin, joka johtuu
Ristikuningas: käräjäjutusta, jolla
Ristirouva: leski
Ristipamppu: tarkottaa kostonhimoisesti
Herttakymppi: hänen naimistaan edellisen
Herttaseitonen: tuttavallisen seurustelun nojalla
Ristiässä: häiritä.
Ruutukuningas: Ylhäinen suosija saa
Ruuturouva: puolisonsa avulla ynnä
Patakuningas: sukulaisen
Pataässä: kirjeen avulla tai niiden asiakirjojen,

joita
Patarouva: serkku
Patakymppi: matkalta
Herttaässä: tuo kotiin,
Ristiyhdeksikkö: petoksen
Ruutukymppi: onneksi ilmi.

35
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Herttarouva: Morsian vuodattaa
Ruutuseitonen: ilon
Ristiseitonen: kyyneleitä
Ruutuyhdeksikkö: onnen potkauksen johdosta.

Sulhanen,
Herttakahdeksinen: onnellisesta tapahtumasta iloi-

ten, rakkauden,
Herttayhdeksinen: elämän päivänpaisteen ja kai-

kin puolin onnellisten olojen ympäröimänä,
Patayhdeksinen: saavuttaa
Ruutukahdeksinen: hyvät päivät ja viettää
Ruutuässä: riumurikasta elämää.

Huomautus.

Tässä viimeisessä levityksessä käytettiin melkein
kaikki lehdet selitykseen, koska niiden merkitys asian-
haarojen yhteydestä nousi. Ensi levityksessä oli vain
13 kortilla valaisevaa merkitystä, toisessa 20:11a, mutta

kolmannessa 26:11a. Nipinnapin esiintyvät aluksi vain
hahmopiirteet täydelliseen piirrokseen ja asettuivat
elämäntapaukset silmien eteen. Mutta siksipä pitääkin
levitys seurata kolme kertaa peräkkäin. Sillä povaa-
jalla täytyy olla aikaa syventyä perinpohjin kysyjän

asemaan ja perehtyä viitattuihin seikkoihin niin, että
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voi niitä ymmärrettävästi ja selvästi kuvailla. Edelleen
täytyy korttien it,sensä näyttää, ovatko ne oikeassa.
Jollei korttien asema kaikissa kolmessa levityksessä
käy yhteen, voi muitta mutkitta otaksua, etteivät ha-
vainnot paljoa merkitse. Mutta kolmen levityksen yh-
täläisyys ei yksinään selvään riitä kokonaisuuden tar-
kistamiseen, on tehtävä enempi kokeita, jottei joutuisi
harhanäköjen sokkeloihin, on samojen merkkien pa-
lauttamisella saatava varma vakaumus, että on ennus-
tettu syitä myöten, eikä miehen mieltä myöten.

Valtimon koetus

on kokonaisuuden yhteenvedos, on pidettävä koetus-
kivenä, joka harvoin pettää, mutta tavallisesti supiste-
tulla yleiskatsauksella vielä vahvistaa saatuja tietoja.

Esimerkki.

Otetaah erilleen herttakuningas, jos kysyvä hen-
kilö on miehinen (jos hän on naishenkilö, erotetaan
herttarouva) ja asetetaan avoimena pöydälle. Sitte se-
kotetaan muut 31 lehteä hyvin. Nostatetaan kaksi
kertaa vasemmalta oikealle ja yhdistetään siten saadut
kolme kasaa yhtään korttia katsomatta.

♦
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Sitte otetaan kaksi päällimmäistä korttia erilleen,
ja asetetaan ne katsomattomina ristikkäin kumolleen
herttakuninkaan (tai herttarouvan) päälle.

Sitte otetaan kolme seuraavaa korttia ia pannaan
avoimina rinnatusten kuninkaan (tai rouvan) yläpuolelle.

Samoin otetaan kolme seuraavaa lehteä ja asete-
taan avoimina pääkorttien alapuolelle.

Sitte otetaan jälleen kaksi korttia ja asetetaan
pääkorttien rinnalle vasemmalle, ja vielä kaksi, jotka
asetetaan pääkorttien rinnalle oikealle, jättäen tilaa sitä
varten, että ristikkäin kumollaan olevat kortit sopivat
pääkortirr viereen molemmille sivuille. Erilleen otetut
kortit muodostavat siten kolme riviä, joista ensimäi-
sessä on kolme, toisessa seitsemän ja kolmannessa
jälleen kolme korttia, siis kolmetoista kaikkiaan.

Kun kaikki kolmetoista ovat siten järjestetyt, ase-
tetaan ristikkäin kumollaan olevat kortit nekin avoimi-
na paikalleen siten, että päällimmäinen tulee keski-
kooin oikealle ja alimmainen sen vasemmalle sivulle
ja sitte alkaa selitys edellä olevan mallin mukaan.

Seuraamme edelleen sen nuoren miehen olosuh-
teita, jolle kolme levitystä tehtiin, ja ennustamme hä-
nen korttiensa pohjaavin perusteella:
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Ensi rivissä on:

Ristiyhdeksikkö, ruutuyhdeksikkö, ruutusei-
tunen.

Toisessa:

Herttarouva, herttaässä, ruutupamppu, hert-
takuningas (ensin oli herttakuningas ruutupampun ja
patayhdeksisen peittämällä), patayhdeksinen, ruutu-
kahdeksinen, pataseitonen.

Kolmannessa:
Ristirou-va, ruutukymppi, patakymppi.

Edellisten kertojen perusaatteen mukaan on seu-
rauksena tämä:

Selitys.

Herttakuningas: Herra, jota
Patarouva: leski
Ristiyhdeksikkö: koettaa morsiamestaan erottaa,

pääsee
Ruutusotamies: hyväntahtoisen merkitsevän hen-

kilön avulla
Herttarouva: morsiamensa kanssa yhdistymään, ja
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Herttaässä: tämä tulee hänen omakseen. Ja
joskin leskellä on

Ruutukymppi: omaisuutta ja hän
Patakymppi: toivoo saavansa periä vielä enem-

män ; niin on toiselta puolen herrallakin
Pataseitonen: ennen pitkää
Ruutukahdeksikko: rahaa,
Ruutuseitonen: kunniaa
Ruutuyhdeksikkö: ja hyviä tuloja
Patayhdeksikkö: odotettavissa.

Loppukoetus

on koko menettelyn luonnollinen päätös, kun kaikki
piirrot ja polut on oikein huomatut ja käydyt lävitse.
Sitä varten sekotetaan jälleen kortit, nostetaan kolmeen
kasaan oikealta vasemmalle jayhdistetään jälleenyhteen
pakkaan. Sitte annetaan sen, joka korteista kysyy, vetää
korteista mielensä mukaan, kuitenkaan niitä katsomatta,
yhdeksän lehteä, jotka avoimina pannaan kolmeen riviin.
Jos ne sopivat tavallaan aikaisempain levitysten perusaat-
teen kanssa yhteen, on koetus tyydyttävä; pääasia on kui-
tenkin siinä, että yhdeksän kortin seassa on kolme saman-
kokoista lehteä: kolme seitosla, kolme kahdeksikkoa,
kolme yhdeksikköä, kolme kymppiä , pamppua, rou-
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vaa, kuningasta tai ässää. Tämä lupaa tosiasian
varman toteutumisen ja vahvistaa todenpitäväksi sen,
mitä povaaja kykeni korteista lukemaan; mitä korkeam-
mat nämä kortit ovat, sitä varmempi on asia, sitä lä-
hempänä sen ratkaisu. „Maiden" enemmistö määrää
ne ominaisuudet, joiden mukaan tämä laadultaan muo-
dostuu. Jos enemmistö on herttoja tai ruutuja, on
tulos iloinen, onnellinen, patojen enemmistö merkitsee
tyydyttävää, ristien enemmistö ikävää, kiusallista lop-
putulosta. Jollei tämä koe käy yhteen sen kanssa, ei
koko povaus paljoakaan merkitse.

Toinen koetustapa on suuri tai kolminkertainen
koetus.

Sekotetaan 32 korttia, nostatetaan vasemmalta
oikealle kaksi kertaa ja yhdistetään sitte kolme pakkaa
yhdeksi ja otetaan pakka käteen. Pakasta otetaan nyt
kolme päällimmäistä lehteä kerrallaan ja käännetään
samalla näkyviin. Jos niissä on kaksi samaa „maata",
otetaan niistä suurempi ja pannaan pöydälle. Jos kaikki
kolme ovat samaa maata, yhlä kaikkt -minkä arvoi-
sia, otetaan ne kaikki, ja samoin, jos sattuu tulemaan
kolme eri maata olevaa, mutta samanarvoista lehteä,
kuten kolme ässää, kuningasta, rouvaa j. n. e. Siten
jatketaan, kunnes kahdeksantoista korttia on samalla
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tavoin erotettu ja asetettu rinnakkain yhteen riiviin
puoliympyrän muotoon.

Jollei tätä lukua saada ensikerralla täyteen, ote-
taan jälelle jääneet lehdet, sekotetaan ne, nostatetaan
jälleen ja jatketaan kääntämistä mainittuun tapaan.

Kolmannenkin kerran on sama menettely luvalli-
nen, mutta ei useammin. Jollei luku tule kolmella
kerralla täyteen, on kaikki katsottava vajanaiseksi ja
tarkotuksettomaksi.

Kun kortit ovat täysilukuiset ja järjestetyt, ale-
taan lukea (jos kysyjä on nainen, aletaan herttarou-
vasta, jos hän on mies, herttakuninkaasta, mutta jos
hän on mies, herttakuninkaasta, mutta jos joku näistä
puuttuisi, aletaan herttapampusta, joka käy molempain
sijaisesta) ja merkitään naiselle povatessa joka kolmas
kortti, mieshenkilölle joka viides. Niin luetaan lävitse
kaikki kahdeksantoista korttia ja selitetään ne koko kol-
milevityksen pohjalla; siten saadaan supistettu ja jon-
kun verran täydellisempi vedos edellisestä.

Kolmas koetustapa:
Koettaakseen, tapahtuuko jokin asia hyvin tai

nopeasti, toteutuuko vai jää sikseen, voidaan 32 kort-
tia, kun ne ensin on hyvin sekotettu ja nostatettu ku-
ten edellä, latoa neljään riviin, niin että joka rivissä
on kahdeksan lehteä, kuten kolmessa päälevityksessä-
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kin. Sitte aletaan ensi lehdestä, viitaten järjestyksessä
kuhunkin lehteen, lukea: „ ässä, kuningas, rouva, pamp-
pu, kymppi, yhdeksinen, kahdeksinen, seitonen; ässä,
kuningas" j. n, e. Joka kerta kun johonkin korttiin
sattuu sen oma nimitys, otetaan se pois, olkoonpa
mitä maata tahansa. Jos siten saadaan kaikki kortit
eritellyksi pois, ettei yhtään jää jälelle, voidaan var-
masti odottaa asian toteutumista tai onnellista ratkaisua.

Yksityisten lehtien erikoisen merkityksen
muutokset.

Koska monta kertaa yksityiset lehdet muuttavat
merkitystään, on luonnollisesti tunnettavat ne tunnus-
merkit, joista nämä muutokset aiheituvat.

Risiiässä merkitsee yksinään esim. ravintolaa,
jollei mitään muuta ristiä osu sen rinnalle, koska se
silloin on ilman yhteyttä.

Rouva yleensä käy saman „maan" kuninkaan
puolisosta, kuitenkin ainoastaan silloin, kun se sijaitsee
aivan tämän lähellä tai samassa rivissä niin, että ainoas-
taan kolme, korkeintaan viisi lehteä on niiden välillä.
Jos rouva on jo ensi levityksessä tullut käytäntöön,
on se pidettävä henkilönä, joka parhaiten soveltuu



44

pohjarivin ajatukseen, jottei yleiskäsitys hämmenny.
Rouva on silloin pidettävä sukulaisena, ystävänä, tä-
tinä tai morsiamena.

Yhdeksikkö, mitä maata se lieneekin, vaikuttaa
suuresti koko ryhmään, jossa se on. Niin merkitsee
ristiyhdeksikkö varkautta; jos se on ruutuyhdeksi-
kön rinnalla, merkitsee se petosta kaupassa, häviötä
arpajaisissa; patamaan kerällä sairautta, hertta-maan
kerällä mustasukkaisuutta, ristimään kerällä ikävyyk-
siä. Herttayhdeksikkö tietää, sattuessaan ristin ,

erittäinkin ristikympin kanssa yhteen, voitettua har-
mia; padan kerällä täyttyneitä toiveita ja onnellista
matkaa. Ruutuyhdeksikkö merkitsee karttamaan
parina tyytyväisyyttä, kärsivällisyyttä, patamaan pa-
rina matkalla tai jostakin yrityksestä saatua rahaa ja
tavaraa, ristimään kerällä parantumisen toivoa tai va-
pautumista suruista ja huolista. Patayhdeksikkö mer-
kitsee ristin kerällä esiintyessään kostonhimoa, her-
tan kerällä tulista mustasukkaisuutta eikä aivan ilman
syyttä, ruudun kerällä haavetta, harhakuvaa, musta-
sukkaisuuden houreita, joita ei saa mikään haihtumaan.

Samoin seitonen antaa tilaisuuden suureen jouk-
koon selityksiä. Merkitsevimmät niistä ovat: hertta-
seitonen jo kuvattuine ominaisuuksineen ja ristiseito-
nen kyynelväreilyineen merkitsevät huolia; mutta pata-
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seitonen ominaisuutensa mukaan ilmaisee tapahtuman
sattuvan heti, jos tämä kortti joutuu läheisyyteen.
Ruutuseitosella sitävastoin näyttää olevan kokonaisuu-
teen vähemmän vaikutusta, joskin se vahvistaa asian
onnellisen päätöksen ja kuvaa menestystä kaupassa ja
liikehommissa.

Nämä ovat ylipäätään ne selitykset, jotka kor-
teista povaamisessa ovat käytännössä. Tällä ei ole
millään muotoa kielletty antamasta yksityisille korteille
muitakin selityksiä. Mutta ennen kaikkea on pidet-
tävä kiinni siitä, että korttien selityksen taito ei ole
mitään muuta kuin hauska leikki, joka voi olla hy-
vänä apuna seurapiirin huvittamisessa ja sellaisena ei
suinkaan ole merkityksetön ihmisten kohtaloon nähden.
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Uusi erittain huomattava sarja
suositeltavana varsinkin kaikille nuoriso- ja toveriseuroille seka
iltamien toimeenpanijoille ohjelmien ohjeiksi ja taytteiksi.

Edistysseurojen kirjasto:
1. Parnanen, Aapo. Pienidjpuheita I. —: 75.

Kokoelma vakavia, opettavia, rnielta ylentavia neuvoja ja aatteita
nuorisoelamalle.

2. Parnanen, Aapo. Vuorokeskusteluja I. —: 75.
3. Parnanen, Aapo. Vuorokeskusteluja II. —: 65.
4. Lieto Kullervo. Kotioloja. Vuorokeskusteluja. —: 40.
5. Aarne Aarnio. Kuvaeimia. —: 65.

Keskustelujen ja kuvaelmien niinkuin puheittenkin perustuksena
ovat isanmaalliset harrastukset, sivistysriennot, raittiuspyrinnot y. m.
Sarjaa jatketaan.

Suosittelemme nuorisolle ja nuorison ystaville arvokasta ja
hauskaa

Nuorisokirjallisuuttamme:
1. SPYRI, Johanna. Hyvdssdjumassa. Kovissa kansissa

—: 50 p.



Juutalaiset kaksoisveljekset Kovissa kansissa 1: —.

CERWANTES. [Don Quixote. 4:jallakivipainoskuvalla, sid.
1: 75, nid. 1: 50.
MAYNE REID. Kullankaivajat ja indiaanit. Kertomus
Pohjois-Mexikosta. 23 kuvalla. Sid. 2: 60.
Sisaltaa paljon hyvaa, hauskaa ja opettavaa mieltakiiiinittavassa seik-
kailurikkaassa kertomuksessa.
HOFFMANN, Frans. Tonin kummalliset vaiheet. Toinen
painos. Kartt. —: 90.
Aihe otettu Magdeburgin havityksesta 1931.
1. (Cornelia Levetzow). Kolme kertomusta. Nid. 1: —.

HOFFMANN, Frans. Lumeen haudattuina. 4 teraspiir-
roskuvalla. Sid. 1: 50.
Kertomus pakollisesta talvenvietosta Alppimajassa.
Hocker. Maa-orja. 4:11a teraspiirroskuvalla. Sid. 1: 75.
Aihe: Maa-orjien tila ja kohtelu Venajalia.
SCHMID, CHR. Pikku Erakko. Toinen painos. 4 vari-
kuvalla. Sid. 1: 25.
von Horn, V. 0. Konstantinopolin vattoitus. Kertomus
Turkin vallan perustamisajoilta. 4:11a kivipiirroskuvalla.
Kartt. 1: 50.
Schmid, Ch. Ahkeruus ja rehellisyys ynna muita kerto-
muksia. Kuvallinen kansilehti. Nid. —: 35.
Schmid, Ch. Hyva kasvatusditi ja muita kertomuksia.
Kuvall. kansil. Nid. —: 35.
Jules Verne. Saarroslinjan murtaja. 8 kokosivun ku-
vaa. Toinen painos. Sid. 1: 25.
Ranskan akademian palkitsema teos.
I. (Cornelia Leventzow). Margareta. Tekijan kuva kansi-
lehdella. Nid. —: 90.



I. (Cornelia Leventzow). Nuoren tyton eldmdntarina.
Sid. 2: 50.
Cornelia Levetzowin miellyttavat, herttaiset, ideaaliset
kertomukset eivat kaipaa puolustusta.
Till Pollopeilin ilveelliset kepposet. (Eulenspiegel). 24
kuvaa. Sid. 2: 50.
Tama lystikas ja ivallisilla kepposilla taytetty kirja, joka
jo on kirjoitettu 15:11a vuosisadalla seka yha' uudelleen
painettu ja rauovaeltu lukemattomissa painoksissa, tarjo-
taan taten suomalaiselle yleisolle nuorisokirjan karsitussa
muodossa. Saavuttakoon se yhta hartaan lukijakunnan
taalla kuin Saksassakin, jossa ei loydy ihmista, joka ei
olisi lukenut ja makeasti nauranut Tillin ihmeellisillekep-
posille ja mielijohteille.






