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äike nsid.
iltsit wõi pa.iiis.
Lastakse ilht inimest tunidagisse kätte mitu
raha wõtta ja tõendatakse, et ära arwata tahetakse, kummas käes raha üksikul, kummas
paansarwul on. Lastakse paremas käes
olewate rahade arw kahekordseks teha ja
pahemas käes olewate arw sinna juurde
arwata. On selle läbi saadud arw paaris,
siis on paremas käes üksik arw, on ta aga
üksik, siis on selles paarisarw.
Kolmest kaardist keskmine wälja wõtta,
ilma et seda käega puudutataks.
Km kolm kaarti üksteise kõrwal laual
seisawad,. ,Щ mžrtflEfa Ш .kaart Grwalt
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ära ja pandakse teisele poole äärde; siis ei
ole keskmine kaart mitte enam keskel.
Kuda niiti küünlatule pääl hoida,
ilma et ta ära põleks.
)liit mässitakse kõwasti ühe wõtme ümber ja
peetakse siis 1—2 minutit küünlatule pääl;
kui niit lahti wõetakse, on ta täiesti terwetS jüänlid. Niit el põle sellepärast ära,
et ta soojuse edasiiuhtijaks on ja sellepärast
alles siis ära põleb, kui wõti soojaks läheb.
Põlew süsi taskurätiku pääle panna,
ilma et rätik ära põleks.
Seks pandakse taskurätiku nurga sisse
kõwasti üks kuloraha ja asendatakse selle
pääle põlew süsi, mis sinna 2—3 minutit
paigale wõib jääda, ilma et taskurätik ära

Põleks, sest et ka
edasisaatjaks on.

taskurätik siin soojuse

Kuda mmm otsa pääle seisma pandakfe.
See on ainnlt siis wõimalik, kui muna
tükk aega tublisti ropntatalsc, et kollane
walgcga hästi kokku läheb ja tasakaalu ci
eksita.
M u n a kitsa kaelaga pudelisse njadu.
M u n a pandakse niikauaks kangesse äädikasse, kuni koor üsna pehmeks ja painduwaks on läinud, siis pigistatakse ta õrnalt
pikaks ja lükatakse tasakesi pudelisse. 3iiipea kui külma wett munale pudelisse pääle
walatakse, muutub ta jälle endise kujuliseks.
Wett paberi fees keeta.
See kunsttükk on wäga kerge ja paneb

imestawa. Täidetakse tugewast paberist tehtuo torbik weega ja hoitakse tule pääl,
kuni wesi keema hakkab.
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Kiwi ilma waewata tükkideks lõigata.
Tehtakse kiwi pääle kaunis tugew tuli,
nii et ta üsna punaseks läheb- siis puhastatakse ta ruttu tuhast ja sütest ja tõmmatakse märja nööriga neist kohtadest üle, tust
kiwi katki lõigata tahetakse. Pärast jahtuinist kukub ta säält igalt poolt katki, kuhu
märja nööriga puudutati.
Tunnistus, et pool 12—7 on.
Seks kirjutatakse kriidiga X I I laua pääle;
pühitakse sel numbril - alumine jagu maha,
jääb V I I järele.
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Närtsinud lillekimpu ruttu jälle wärskeks
teha.
Lillekimbu warred lõigatakse alt ära ja
pandakse poolenisti keemasse wete, kuhu
nad wee täielise jahtumiscni jäetakse, siis
on lilled jälle wärsked.
Teha, et kõrwaga klaasi wasaraga
puruks ei saa lüüa.
Wasara warrega löödakse kõrwast läbi ja
siis antatsc wasar kellegile kätte, kes
sellega klaasi kudagi lüüa ei saa.

Munawalne pääle kirjutada, ilma et
koort wigasteaks.
Kui niisuguse tindiga muna koore pääle
kirjutatakse, mis pulbriks tehtud fappõrnmft,
Maarjajääst ja äädikast tehtud, siis kaob
kiri koorelt ja tuleb kõwaks keedetud muna
munawalgcl jälle nähtawale.

Õuna toore all tatti lõigata.
Wõetakse õmblusnõel tugewa niidiga ja
pistetakse õuna koore alt edasi; kus nõel
wälja tuleb, säält pistetakse ta uuesti sisse,
kuni õuna ümber jõutakse ja mõlemad
nudi otsad jälle koos on; nüüd peetakse
üks ots pöidlaga kinni ja tõmmatakse teine
ots pikkamisi wälja, siis on õun pooleks
lõigatud, kui tähele pandakse, et südame
külge ei puuduta. Koorib mõni teine õuna
ära, siis knkub temale kaks poolt kätte.

Kuda muna kätte anda, et seda katki
pigistada ei jõua.
Antagu muna nii kätte, et otsad kahe
peo pesasse lähewad. Niikaua kui ta muna
õieti hoiab, ei suuda ta seda katki pigistada,
pigistagu nii kõwasti kui tahab.

Klaasi weega hulmna panna.
Toidetagu natuke kõrge joogiklaas enam
kui pooleni weega, kastetagu siis sõrm wette
ja pühitagu sellega klaasi ülemist äärt, —
see hakkab huluma.
Sõrmust niidi külge riputada ja niit
läbi põletada, nii et sõrmus tuha külge
rippuma jääb.
Niit tehtakse märjaks, joodetakse tublisti
soolwee sees, hõõrutakse ja kuiwatatakse siis
ara. Niisuguse tuhale põlenud niidi külge
jääb sõrmus rippuma, mis muidugi suur
ei wõi olla.
Soojas toas jääd teha.
Kui laud wõi tool sooja ahju ligi seatakse, natuke wett selle pääle walataksc ja
sellesse wette pott wõi kauss pandakse, see
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poolenisti lume ja natuke soo'aga täidetakse ja seda tublisti segatakse, siis külmab
pott wõi kauss warsti nii tõwasti kinni,
et sellega ka lauda wõi tooli ühes edasi
wõib tõmmata.
Nauawiilipuru ussitaolisi liigutusi teha
lasta.
Kui rauawiilipuru lauakese pääle, millel
õige õhukene väälrnine laud, rnBi paberipoogna pääle pandakse ja laua all magnecdiga
teatawaid liigutusi tehtakse, siis liiguwad
purud ussikujuliselt.
Õunade pääle nimesid teha.
Kui õunad ju poolele suurusele on jõudnud, siis määritakse nende päikse pool seiswale küljele sedamoodi waha, et nimi wahata jääb. Wahata kohad teeb päike siis
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punaseks. Seda wõib ta tõigi teiste puuwiljade küljes korda saata.
M i d a g i kätte anda, mida lõik teised
näewad, ainult saaja mitte.
S i i n on teadawal keeleosawust tarwis,
siis tecb see tükk palju nalja, sest ta seisab
selles, et inimesele tema oma kõrw kätte
antakse.
Naha käest kinga sisse nõiduda.
Kleebitakse natuke walget wähä keskmise
sõrmeküüne külge. Paneb nüüd keegi waikese raha peopesasse, siis pigistatakse käsi
ruttu kinni, nii et küüs raha pääle läheb,
awatakse käsi ruttu ja hoitakse teatud sõrm
wõimalikult kõrwale, siis usuwad nägijad,
et raha ära on kadunud ja arwawad, et
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kingas olew raha, mis sinna enne walmis
pandud, seesama on.
Aluna käes kõwaks keeta.
Lase munast natuke munawalget wälja
jooksta, wala sellewastu sinna kanget wiina sisse, pane auk wahaga kinni ja keera
muna tükk aega siia ja sinna. Tüki aja
pärast ott muna keenud ja wõib süüa.
Täis nõuu hoo sees.
Wõetakse wäike potikene, täidetakse ta
weega, tehtakse temale paelast kõrw ja kinnitatakse selle külge pitk pael, nullest kinni
hoitakse ja ümber keerutatakse. Üksgi tilk
ei kuku weest maha.

