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MEITÄ ON LIIAN PALJON.

»Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa», 
kuuluu raamatun käsky, kirjoitettu aikana, jolloin maa 
tosin kaipasi kansoitustaan. Mutta toisin on nyt. Nyt ei 
maa enää kokonaisuutena lainkaan kaipaa lisää asukkaita, 
sillä pallollamme on jo kylliksi ihmisiä asuttamaan niitäkin 
seutuja, joissa luonnonrikkaudet vielä odottavat hyväk
seen käyttäjiään.

Tosin on tuo käsky »lisääntykää» yhä vieläkin voimassa 
melkeinpä kaikkien maitten, s.o. valtakuntien valtaluok- 
kien keskuudessa tarkoituksella saada köyhät raataja- 
luokat yhä monilukuisemmiksi, voidakseen niitä sitten 
käyttää ryöstösodissaan sotimaan ja hikipajoissaan raata
maan »otsansa hiessä» yksinomaan heidän, riistäjäluokkien 
eduksi. Kaikenlaiset Mussolinit y.m. sen tapaiset koetta
vat kaikilla houkutuksilla ja säädöksillä saada vähemmän 
ajattelevat alamaisensa yhä lisääntymään, s.o. siittämään 
ja synnyttämään lapsia niin paljon kuin vaan voivat, 
saadakseen niitä sitten mielin määrin käytellä tarkoituk
siinsa, kuten muutakin ainesta.

Esim. Italiassa on Mussolini alentanut naimaikärajan. 
Pojat pääsevät naimisiin täytettyään 16 ja tytöt täytet
tyään 14 vuotta. Siis lapsetkin lapsia tekemään!

Samoin on Mussolini kieltänyt kaikki kauneuskilpailut 
valtakunnassaan tietäen, etteivät naiset, jotka näistä kil
pailuista mahdollisesti saavat sysäyksen kauneutensa 
vaalimiseen ja säilyttämiseen, niinkään mielellään antaudu 
lasten synnyttäjiksi, koska se vanhentaa ja rumentaa 
naista.
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Naimattomuutta on myös samasta »lisääntymis»-syystä 
alettu veroittaa jo useissa maissa. Ja onpa sulttaani Abd el 
Krim jo useita vuosia sitten pakottanut kaikki poikamies- 
alamaisensa naimaan, jos ei useampaa, niin yhden naisen 
ja tietenkin tällaisessa tapauksessa viipymättä ottamaan 
millaisen vain saa — ellei parempaa niin huonomman. 
Näin kabyylien keskuudessa. Mutta onpa sivistysmaissa
kin koetettu tehdä ja tehdään yhä mitä tehtävissä on 
väestön lisäämiseksi. Niinpä on Torontossa Kanadassa 
joku aika sitten avattu eräs testamentti, jossa määrätään 
koko miljoonaomaisuus sille kanadalaiselle äidille, joka 
vuoteen 1938 on synnyttänyt suurimman määrän lapsia. 
Mikä epäinhimillinen hullutus! Eikö olisi ollut inhimilli
sempää lahjoittaa omaisuus sille äidille, jolla lahjoittajan 
kuollessa jo oli suurin määrä lapsia. Hän ehkä olisi todella 
ollut sen tarpeessa. Kun sen sijaan vainaja testamentillään 
nyt kiihoittaa monia äitiparkoja yhä lisäämään jo ennes
täänkin suurta lapsilaumaansa, vaikka lahjoittajan, Char
lie Miliarin, omaisuus lankeaa vain yhden perheen hyväksi 
toisten tämän jo edeltäkäsin kirotun testamentin uhrien 
jäädessä yhä suurempaan kurjuuteen lapsijoukkonsa 
kanssa.

Ranskassa, missä syntyväisyyden väheneminen eniten 
huolestuttaa, on Jean Rameau jättänyt edustajakamarille 
seuraavan originellin lakiehdotuksen: Tasavallan presi
dentiksi pääsee vain henkilö, jolla on seitsemän lasta. 
Ministerillä täytyy olla kuusi lasta. Sillä, joka aikoo 
päästä senaattiin, pitää olla viisi lasta, ja sillä, joka aikoo 
edustajakamariin, neljä lasta. Pormestarilla täytyy olla 
vähintään kaksi lasta, jotavastoin kaupunginvaltuustojen 
jäseniltä vaaditaan vain yksi lapsi. Hra Rameau on huo
mauttanut, että poliittinen asema on Ranskassa erittäin 
tavoiteltu, ja sen vuoksi hän uskoo, että jos hänen ehdo
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tuksensa toteutetaan, Ranskan väkiluku 10 lähivuoden 
aikana kasvaisi 10,000,000 hengellä.

Saksasta kuuluu kuitenkin hiukan toisenlaisia ääniä, j oissa 
palj astuu kapitalistiluokan todellinen kaksinaamaisuus.

Rerlinistä kirjoitetaan erään naapurimaan lehteen huo
lestuneita sanoja nykyisistä väestönlisääntymisseikoista.— 
On ohi — lausutaan — se kaunis aika, jolloin isänä olemi
sen tieto saattoi jokaisen saksalaisen sydämen kiivaam
min sykkimään ja jolloin isänmaallisena velvollisuutena 
oli antaa valtiolle mahdollisimman lukuisa määrä uhrau- 
tuvaisia sotureja. Aikakautena, jota usein sanotaan 
lapsen vuosisadaksi, ilmenee lasten saamisen pelko huo
mattavana — näin lausuu eräs tilastotieteilijä, ja lisää 
tähän, että lasten lukumäärästä on laajoissa piireissä 
tullut sosiaalinen ja taloudellinen tekijä, joka, kuten kaikki 
muutkin asiat, tarkoin laskelmoidaan ja säännöstellään. 
Tällaisen katsantokannan vallitessa esitetään Saksassakin 
yhä useammin vaatimus, että finanssipolitiikkaa on sovel
lutettava väestösuhteisiin siten, että erikoisten verohel
potusten avulla lisättäisiin halua perheitten perustami
seen. Merkillisenä vastakohtana tälle taas ovat ilmoituk
set, joissa nimenomaisesti etsitään avioliiton ulkopuolella 
olevaa työvoimaa. Useasti tapahtuu jo suurkaupungeissa, 
samoinkuin provinsseissakin, että nuorten avioparien 
täytyy vuokra- ja työsitoumuksiinsa kirjoittaa seuraava 
lisäys: »Lapsia ei saa synnyttää.» Kaupunkien asukkaat 
lisääntyvätkin pääasiallisesti ainoastaan maaseudulta ta
pahtuvan muuton johdosta.

Kapitalistit kokonaisuutena haluaisivat väestön lisään
tyvän, s. o. lapsia syntyvän, mutta yksityisenä he eivät 
suosi lapsia ja perheellisiä, koska perheettömien työvoiman 
voivat ostaa halvemmalla ja käyttää tarkemmin kuin 
perheellisten, joilla on lapsia huollettavana.
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Mitään huolestumista maan, s. o. koko maapallon, väki
luvun vähenemisestä ei kuitenkaan ole olemassa, vaan 
päin vastoin. Maailman väkiluku kasvaa huimaavasti.

Tilasto- j a tiedemiehet ovat huolestuneita maailman liika- 
kansoittumisesta jo aivan lähitulevaisuudessa, jos väki
luku lisääntyy samassa suhteessa kuin viimeisinä vuosi
kymmeninä on ollut laita. Kauhulla saamme ajatella 
niitä toimenpiteitä, mihin ihmisten vielä joskus on ryh
dyttävä liikakansoituksen rajoittamiseksi, ellei luonnolli
nen kehitys ja järki jo ajoissa ryhdy vastustamaan tuota 
isänmaallisuushulluttelun nimessä lietsottua lisäänty- 
misraivoa.

Meitä on liian paljon jo nyt, mitä sitten tulevaisuudessa. 
Maailman väkiluku lisääntyy yhä huolimatta sodista, 
jotka murhaavat miljoonia ja taas miljoonia pistimillä, 
pommeilla, kaasuilla, taudeilla ja nälällä. Meitä on liian 
paljon ja me lisäännymme yhä, vaikka meitä joka päivä 
tuhoutuu joukottain maanjäristyksissä, tulvissa, tulipa
loissa, myrskyissä, kaivoksissa, tehtaissa, työpajoissa ja 
pelloilla. Meitä on liian paljon. Vankilat ovat täynnä. 
Sairaaloita ja hullujenhuoneita rakennetaan yhä uusia. 
Tehtaissa ja kaikilla työpaikoilla on työläisiä työssä yli 
tarpeeksi. Työtoimistoissa ja työmaitten porteilla jonot
taa ja tunkeilee työttömien lauma. Kaduilla ja yömajoissa 
vetelehtii yhteiskunnalle tarpeettomat ihmiset kalpeina ja 
nälkäisinä. Monilapsisten perheiden repaleiset lapset 
koristavat kujiamme kerjäten almuja maanteillä ja ovilla. 
Meitä on totisesti liian paljon.

Kansojen väkiluvun kohottamiseen ei ole mitään jär
jellistä syytä. Ja eihän kukaan lapsi pyydä syntymistään 
tähän »surun ja  murheen laaksoon», jollainen maailma 
todella on niin monelle. Kaikkialla joutuu ihminen ainoas
taan taistelemalla saavuttamaan itselleen aseman vieläpä
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toisia syrjäyttämällä, s. o. etuilemalla, mihin syntiin 
syyttömiä ei ole ihmisissä yhtäkään, joka itse itsestään 
joutuu huolehtimaan. Voimakas pääsee pinnalle, heikon 
vaipuessa pohjaan, kurjuuteen, yhteiskunnan hyljeksi- 
mäksi raukaksi — ja niitä on paljon.

Ihmisten ei tarvitse ehdoin tahdoin pyrkiä lisääntymään 
ja lisäämään onnettomia olioita maailmaan. Luonto itse 
pitää kyllä huolen lisääntymisestä ja vieläpä yli tarpeen. 
Ajattelevien ihmisten tulee päin vastoin ryhtyä rajoitta
maan liikaa syntyväisyyttä samalla kun tiede kaikilla 
keinoilla koettaa ihmisen kuolevaisuutta vähentää. Tau
teja ja sairauksia vastaan taistellaan jo täydellä todella. 
Kulkutaudit eivät enää saa suurempia tuhoja aikaan, ja 
samoin tarttuville ja ennen n.s. parantumattomille kau
heille sairauksille on jo keksitty tehokkaita parannus- ja 
ehkäisykeinoja. Työntekijöitä koetetaan suojella kaikki
naisilta työnvaaroilta samalla kun terveydellisiä oloja 
pyritään kohottamaan. Sitäpaitsi koettaa tiede keksiä 
keinoja ihmisen eliniän pidentämiseksi erikoisin menetel
min, joita jo itävaltalainen professori Steinach, venäläi
nen professori Sergius Woronow ja ranskalainen lääkäri 
Helan Jovorski ovat menestyksellä käyttäneet.

MÄÄRÄÄ ITSE!

Tässä kappaleessa tulemme käsittelemään kysymystä, 
olemmeko oikeutetut itse määräämään haluammeko lap
sia tahi ei. Ja jos haluamme, saammeko itse määrätä 
kuinka monta, milloin ja minkälaisia jälkeläisiä haluamme 
maailmaan siittää ja synnyttää.

Tähän voisi hyvin vastata, että voimme kyllä olla lait
tamatta lapsia pysymällä naimattomana ja olemalla koko
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naan erossa toisesta sukupuolesta. Mutta niin yksinker
tainen ei asia ole. Tuo ikuinen sääntö »ihmisen ei ole hyvä 
yksinänsä olla» on ja pysyy yhä voimassa. Kaikki elolli
sessa luonnossa on sukupuolista, s.o. miehellistä ja naisel
lista, jotka jatkuvasti ovat vuorovaikutuksessa keske
nään, eikä ihminen ole missään oleellisessa suhteessa tästä 
säännöstä poikkeava. Koko luonnossa esiintyy vastusta- 
matoin vetovoima molempien sukupuolten välillä, niin 
kasvikunnassa kuin eläinkunnassakin, jonka korkeimpiin 
yksilöihin ihminen kuuluu.

Jos tarkastelemme tätä voimaa lähemmin, niin huo
maamme, että se on elementti, joka ikäänkuin ravitsee 
ja antaa voimistuttavia ja virkistäviä vaikutuksia koko 
olemukselle. Se tekee elämän viehättäväksi ja sisältörik- 
kaaksi. Se kiihoittaa henkilön kunniantuntoa; se jännit
tää lihakset, verryttää jäsenet, saattaa silmät loistaviksi 
ja tekee intoa, rohkeutta, elämänhalua, terveyttä ja kau
neutta tuottavan vaikutuksen.

Niin hyvin miehet kuin naisetkin tarvitsevat toistensa 
seuraa ja läheisyyttä, jotta heidän sekä ruumiillinen että 
sielullinen olemuksensa pääsee täydellisesti kehittymään 
ja tunteakseen itsensä onnellisiksi ja jotakin merkitse
viksi olioiksi maailmassa. Mies tarvitsee naista ja nainen 
miestä myöskin sukupuolisesti. Kokonaan toisesta suku
puolesta erillään olo on vahingollista kumpaisellekin suku
puolelle, sillä luonto ei tässä tottele ihmisten tahtoa, 
vaan vaatii oikeuksiaan, jos ei luonnollisella, niin epä
luonnollisella tavalla. Tästä luonnonlakien vastustuk
sesta onkin sitten seurauksena ankara kosto tautien ja 
kaikenlaisen raihnauden ja kurjuuden muodossa. Varmaa 
on, ettei ihmiskunta olisi alkukehdostaan voinut milloin
kaan kehittyä ja kohota nykyiseen kukoistukseensa, jos 
sitä jokin vastustamatoin voima olisi pitänyt toisesta
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sukupuolesta eroitettuna siinäkin määrin kuin se itse 
kehittyneemmällä ajalla omien typeryyksiensä tähden on 
ollut.

Ihmiset ovat erehtyneet kuvittelemaan, että toisen ja 
toisen sukupuolen välillä on olemassa jokin juopa, jonka 
vuoksi miehen ja naisen on niin paljon kuin mahdollista 
kartettava toistaan ja koetettava pysytellä toisistaan 
erossa, muutoin kuin erinäisin säädöksin ja kaavoin. 
Kuinka paljon vielä nykyäänkin valistuneemmalla aika
kaudellamme rajoitetaan miesten ja naisten pääsyä tois
tensa välittömään läheisyyteen, vieläpä avioliitossakin 
ollessa. Jo muutamat toimet, esim. merenkulkijain y. m. s., 
eroittavat sukupuolet toisistaan puhumattakaan vanki
loista ja sairaaloista. Niissä oloissa, missä sukupuolet 
näin eroitetaan toisistaan, kostaa luonto itse kärsimänsä 
vääryyden.

Kuka voisikaan määritellä sen surkeuden, minkä esim. 
vankilaelämä on aiheuttanut juuri sukupuolen toisistaan 
eroitetuksi tulemisen kautta. Itsesaastuttamisen pahe 
rehoittaa niissä turmellen ja hävittäen ne loputkin arvot, 
jotka rikoksen tekijässä vielä ovat jäljellä. Sairaaloihin 
ja hullujenhuoneisiin kulkee niistä tie ja vieläpä nämä lai
tokset samasta syystä jatkavat alkanutta tuhoa. Ompa 
m. m. eräs hullujenhuoneen lääkäri maininnut, että monet 
potilaat, jotka toisissa oloissa vielä voisivat parantua, 
eivät sitä voi laitoksissa, joissa he kokonaan pitkiksi 
ajoiksi joutuvat eroon toisesta sukupuolesta. Inhimillisyys 
estää sen, että sukupuolet edellämainituissa tapauksissa 
saisivat kohdata toisiaan; onhan se luonnollista ihmisille 
nykyisissä oloissa, mutta lahjomatoin luonto ei sitä tunne. 
On kuitenkin hyvin todennäköistä, ettei varhaisajan ihmi
set missään olosuhteissa joutuneet siinä määrin toisistaan 
eroitetuksi kuin myöhemmin. Ihmisten eri sukupuolten



välillä ei silloin nähty mitään oleellisesti eroittavaa. 
Sukupuolisessa elämässä ei siiloin huomattu mitään pahaa, 
vaan saivat vangitut ja orjat elää yhtenä kokonaisuutena, 
kuten nykypäiviemme karjalaumat. Tässä siis kuitenkin 
säilytettiin se väkevä voima — sukupuolielämä —, mikä teki 
varhaisajan kansat niin voimakkaiksi kestämään läpi 
kovien koettelemusten säilyttääkseen meille historian 
ihmisille esivanhempamme.

Säännöllinen sukupuolielämä miehen ja naisen kesken, 
kohtuullisessa määrässä, kuuluu osana elämään ja on yhtä 
tärkeä ihmisen ruumiilliselle ja sielulliselle kehitykselle, 
terveydelle ja hyvinvoinnille kuin ravinto ja muut elämän 
tarvikkeet yleensä. Ei siis ihmisen pidä laiminlyödä tätä 
puolta elämästään tullakseen täydelliseksi ja pysyäkseen 
terveenä. Sukuelämä ei ole, kuten ehkä on luultu, ainoas
taan siittämistarkoitusta varten, vaan on se osa elämää ja 
luontoa, luonnon lakien seuraamista ja ihmiskunnan täy
delliseksi kehittämistä, joskin sen kautta myös ihmissuku 
lisääntyy, samoin kuin kaikki muukin elollisessa luonnossa.

Jos olettaisimme, että kaiken sen siemenen, minkä kasvi- 
kunta ja eläinkunta, johon ihminenkin kuuluu, itsessään 
kehittää ja jakauttaa, pitäisi tuottaa maailmaan jälkeläi
siä kehittyäkseen täydelliseen ja lopulliseen olomuotoonsa, 
ei tämä meidän pallomme voisi sitä vastaan ottaa ja säi
lyttää mitenkään lyhyttä hetkeä. Siksipä onkin sodankäynti 
luonnossa niin tuhoisa, että elämänidut saavat suurim
malta osalta surmansa, ennenkuin pääsevät kehittymään 
pidemmälle. Olemassaolon taistelu on ankara kautta koko 
luonnon ja itiömaailmassa se on kenties kaikkein ankarin.

Kasvit, kalat ja eläimet tuhlaavat runsain määrin 
siemenaiheita. Darvin huomasi, että suurimpia siemenen 
tuhlaajia kasvikunnassa ovat kämmekät, missä esim. 
yksi ainoa Maxillavian siemenkota saattaa sisältää



13

1,750,000 siementä ja yksi ainoa 74,000,000 sie
mentä kasvia kohti. Luonnontutkija Bower on osoittanut, 
että sananjalkojen hedelmällisyys on suunnattoman suuri. 
Tavallinen sananjalka synnyttää 50— 100,000,000 itiötä 
yhden kukkimiskauden kuluessa ja yksi ainoa Aratian 
lehti 2,800,000,000, kun taas Angiopteris synnyttää 
yhdestä lehdestä kokonaista 4,000,000,000 itiötä. Bacillus 
subtilis jakautuu kahdessakymmenessä minuutissa kah
deksi; jos tämä jakautumisprosessi saisi häiriytymättä 
jatkua, synnyttäisi yksi ainoa mikrobi yhden yön kuluessa 
134,000,000 uutta siementä.

Turska laskee 4,500,000 munaa, mutta siitä huolimatta 
ei turskien lukumäärä meressä lisäydy. Tämä osoittaa, 
että noin monesta milj oonasta munasta j ää eloon ainoastaan 
kaksi kappaletta. Munien häviäminen on siis suunnaton. 
Aina löytyy eläimiä tai kasveja, jotka syövät ja hävittä
vät siemeniä ja alkioita.

Ihmiskunnassa on siemenaineen tuhlaus tuskin vähäi
sempi. Vaikka nainen ei tavallisesti synnytä muuta kuin 
hyvin rajoitetun määrän lapsia, sisältää vastasyntyneen 
tyttölapsen munasarja 100,000—400,000 munaa. Kun 
naisen hedelmöitymisaika on tullut, on munasarjassa vielä 
hyvin monta kertaa enemmän munia kuin mitä koskaan 
voidaan käyttää. Vielä suurempaa tuhlaavaisuutta havai
taan miehen siemensoluissa. On laskettu, että joka kerran 
siittämishetkellä siirtyy miehestä naiseen 226,000,000 
siemensolua, joista ainoastaan yksi tai korkeintaan kolme 
hedelmöityy.

Sama on asianlaita mehiläismaailmassa. Kuningatar 
tuo pesään noin 200,000,000 siemensolua, mikä määrä 
on moninkertainen sen munimiskykyyn nähden, ensim
mäisenä vuonna kykenee nimittäin kuningatar laskemaan 
ainoastaan 2,000—3,500 munaa vuorokauden kuluessa.
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Luonto ei siis ole säästeliäs luomistyössään eikä sen tar
koituksena ole, että kaiken tässä luomisen, s. o. elämän 
riemussa käytetyn aineen pitäisi saavuttaa täydellisyy
tensä.

Sukupuolielämä ja n.s. sukuvietti ovat ihmisen voimak
kaampia elämän ilmaisuja. Toiseen sukupuoleen vetäy- 
mys on vaisto, jonka voimakkuudessa voittaa vain itse
säilytys vaisto. Ja oikeastaan onkin sukuvietti yksi itse
säilytys vaiston muotoja. Valittunsa omistaminen ja jälke
läisensä suojeleminen toisen tavoittelulta saattaa eläimen 
ja ihmisenkin suorastaan halveksimaan kuolemaa ja 
taistelemaan viimeiseensä asti sen puolesta.

Sukupuolielämään s.o. sukupuoliyhteyteen on luonto 
yhdistänyt suuren nautinnon, oikean elämän riemun, 
kaiken olevaisen keskityksen. Ja ellei näin olisi, ei mikään 
mahti maailmassa ajaisi ihmistä, eikä muutakaan elollista 
luonnossa sukuaan jatkamaan. Jos sukuelämä kokonaan 
lakkaa, lakkaa myös elämän kehitys ja virkeys olion jää
dessä elämään vain kuollakseen, niin pian kuin aikaisem
min hankittu elinvoima kuluu loppuun. Nykyisin onkin 
tiede jo päässyt selville sukuelämän suuresta tärkeydestä, 
johon perustuu myös edellä puhuttu ihmisen nuorentamis- 
teoria, nimittäin juuri sukupuolielimien virkistämiseen.

Kun professori Steinach, nuorentamisaatteen isä ja 
keksijä, ensin teki kokeilujaan rotilla, tekemällä leikkauk
sensa niiden sukurauhasissa, huomasi hän esim., että vanha, 
melkein karvaton, puolisokea ja täysin toisesta sukupuo
lesta ja omasta itsestäänkin välinpitämätön eläin tämän 
nuorentavan, s.o. sukupuolielimiä virkistävän leikkauksen 
jälkeen jälleen alkoi elpyä. Sen silmät saivat jälleen entisen 
pirteytensä, sille kasvoi uusi karvapeite ja se alkoi kuten 
ennen miehuutensa päivinä j älleen lähennellä naaraspuolisia 
ja tappeli rajusti niiden puolesta toisia nuorempia vastaan.
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Sukupuolielämä on siis nuoruuden ja elämän voiman 
ylläpitäjä. Se antaa ihmiselle halun elää ja taistella elämi
sen puolesta.

Koska meidän siis ei ole laiminlyötävä näin tärkeätä 
elämämme osaa, sukupoliyhtevttä, emmekä kuitenkaan 
haluaisi siittää jälkeläisiä, niin paljon kuin niitä luonto 
meille antaisi ja muutamissa olosuhteissa emme lainkaan, 
miten silloin on meneteltävä? Ensimmäinen ja tunnetuin 
ehkäisymenetelmä on onania, s.o. siemenen sukupuoli
yhteydessä ulos vuodattaminen. Nimi, onanian, johtuu 
raamatussa ensimmäisen Mooseksen kirjan 38 luvussa 
kerrotusta Onan-nimisestä miehestä, Juudan pojasta, jolle 
annettiin lapsettomana kuolleen Er veljensä vaimo, jotta 
hän herättäisi veljelleen siementä. Mutta koska Onan tiesi, 
että hänen mahdollisesti siittämänsä jälkeläiset luettaisiin 
hänen kuolleelle veljelleen eikä hänelle itselleen, käytti hän 
tuota, ei tietenkään omaa keksimäänsä, menettelyä antaen 
siemenensä vuotaa maahan, joten nainen ei tullut hedel
möitetyksi.

Tämä keino sinänsä ei ole niinkään huono, sillä ollaanhan 
siinä kuitenkin luonnollisessa sukupuoliyhteydessä, joskin 
se vaatii mieheltä ankaraa hermojen pakoittamista ja pi-

Naisen munasolu monta Mielien siemeneläimiä
kertaa suurennettuna monta kertaa suuren

nettuna
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dättelyä, vaikuttaen pidemmän ajan käytettyä vastaavaa 
sukuhermojen herpaantumista. Tätä ei kuitenkaan ole 
sekoitettava n.s. itsesaastutukseen, josta, väärin kyllä, 
käytetään myös onanian nimeä. Itsesaastutus on suku
puolinen kiihoitus ilman toista sukupuolta siksi kunnes 
siemenheitto tapahtuu. Tämä on pahe, joka kuten edellä 
mainitsimme puhkeaa esille silloin kun joudutaan pitempiä 
aikoja olemaan erotettuna toisesta sukupuolesta, tai 
muuten tahdotaan kieltäytyä luonnollisesta sukupuoli
yhteydestä. Kauemmin ja usein käytettynä on se vaa
rallista ja voi johtaa lopuksi täydelliseen sukupuoliseen 
kykenemättömyyteen, jopa täydelliseen sammumiseen, 
mielisairauteen.

Itsesaastutusta on siis kartettava ja pyrittävä elämään 
luonnollisessa sukupuoliyhteydessä toisen sukupuolen 
kanssa. Itsesaastutukseen vajonneen ainoa todellinen 
parannuskeino onkin muun hoidon ohella kohtuullinen 
luonnollinen sukupuoliyhteys.

Kun nyt on selvitetty, ettei luonnollinen sukupuoli
yhteys ole yksinomaan tarkoitettu lasten siittämistä var
ten, vaan on se myöskin henkisen ja ruumiillisen kehityk
semme täydelliseksi tekemistä ja koko ihmiskunnan vah
vistamista tarkoittava elämän keskus, on meidän etsittävä 
ja käytettävä sellaisia keinoja, jotka antavat meille itsel
lemme vallan määrätä haluammeko siittää jälkeläisiä tahi 
ei ja jos haluamme, niin kuinka monta, milloin ja minkä
laisia.

Halutessamme siittää ja synnyttää terveitä ja elin
voimaisia lapsia, tarvitsee myös vanhempien itse olla sel
laisia. Sairaiden ja etenkin keuhkotautia sairastavien ei 
tulisi ensinkään tehdä jälkeläisiä, sillä mainittu tauti, 
vaikkei se suoranaisesti siirry perilliseen, jättää kuitenkin 
lapseen taipumuksen saada helpommin tämän taudin,
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kuin terveitten vanhempien lapset. Ei myöskään lapsia 
olisi laitettava alle 24 v. iän eikä 45 v. vanhempana. Että 
tämän lasten laittamisen näin voisi säännöstellä tulemme 
jälempänä tarkastelemaan niitä keinoja ja välineitä, joita 
on käytettävä etteivät lapset tule vahingossa ja yllätyk
sinä, vaan voimme itse määrätä milloin niitä haluamme. 
Muuten pidetään kolmea kohtuullisena lapsiluvun mää
ränä. Siitä yli on aina liikaa, vaikkei siitä alle liian vähän.

EHKÄISYKEINOJA.

Ehkäisykeinoista varmin ja yleisemmin käytäntöön 
tullut on n.s. kondomi, ohut kuminen itsensä ympäri kier
retty kelmu, joka vedetään miehen hellimen yli ja siten 
ehkäisee kokonaan miehellisen eritteen pääsemästä hedel
möittämään naista. Tämä väline, joka on saanut nimensä 
keksijästään, ranskalaisesta lääkäri Kondomista, on kaiken 
eniten siunausta tuottava ehkäisyväline, koska se, samalla 
kuin se estää raskaaksitulemisen, myös varjelee kumpaakin 
sukupuolta tarttuvilta veneerisiltä eli sukupuolitaudeilta; 
on siisti ja vaivaton käyttää eikä naisen tällaisen yhdynnän 
jälkeen tarvitse ryhtyä itseään puhdistamaan.

Kondomi on todella ehkäisyvälineiden ihanne, sillä 
teollisuus on jo tälläkin alalla kehittynyt niin korkealle, 
että voidaan valmistaa silkinhienoja, ohuita ja kuitenkin 
kestäviä kumisuojuksia, kondomeja, joilla helliessä koske
tuskin on melkein välitön ja varmuuden tunne silti täy
dellinen.

Niille, jotka tahtovat ottaa tämän välineen käytäntöön 
joko säännöstelläkseen lasten tulon tahi suojellakseen it
seään tarttuvilta taudeilta, haluamme tässä lähemmin 
selvitellä tämän välineen käyttöä.
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Näitä n.s. terveysesineitä kaupitellaan paljon sanoma
lehdissä ja on niitä saatavana myöskin kaikista aptee
keista ja erinäisistä rohdos- ja kemikaliliikkeistä. Mutta 
yksi vika on se, että parhaimmat laadut yleensä pidetään 
liian korkeassa hinnassa ja usein ovat esineet kauan varas
tossa olleina pilaantuneet ja siten käyttöön kokonaan 
kelpaamattomia, ne kun sellaisina menevät helposti rikki 
käytettäessä ja siten tuottavat käyttäjälleen vain petty
mystä. Meillä on kuitenkin tilaisuus ohjata tässä suhteessa 
näiden ja monien muiden terveydenhoitoalaan kuuluvien 
tavaroiden ostajia.

Tämän kirjan ohessa lähetetään erillisenä erään tunne
tun tuontiliikkeen osoite, liikkeen, joka mainituita tava
roita myy tukuissa ja vähittäin ja suuren asiakaspiirinsä 
ja alituisen menekin tähden voi toimittaa aina parhaimpia 
ja tuoreimpia laatuja paljon halvempaan hintaan kuin 
apteekit y.m. välittäjät. Esim. kondomit, kokosuojukset 
eli n.s. terveysesineet miehille N:o 1 Venus, joka on parhain, 
hienoin ja kestävin saatavissa oleva laatu, josta tavallisesti 
vaaditaan 40: — jopa 50 mk. tusinalta saa mainitulta liik
keeltä 35 mk. tus. Samoin N:o 2, huokeampi ehdottomasti 
kestävä, jonkun verran vahvempi kumi, Varma, jonka 
tavallinen kauppahinta on 30: —, saadaan 25: — mk:lla 
tusina. Ja kun tällaisia tarkastettuja taatusti kestäviä 
kumiesineitä voi käyttää useamminkin kuin kerran, sen 
nimittäin voi käytön jälkeen pestä, vetää puhtaan vaate- 
tupon päälle kuivumaan ja ennen käyttöä hieroa peruna- 
jauhossa, niin ei näiden esineiden käyttö tule kalliiksi. 
Esine on yhdyntään ryhdyttäessä kostutettava ellei nai
nen, kuten tällaiseen toimitukseen ryhdyttäessä aina tulisi 
olla, ole tarpeeksi valmiuden tilassa.

Toinen käytännöllinen ehkäisykeino on tapletit, joita 
löytyy useampaa merkkiä, 12 mk. tus. Tällainen tapletti
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viedään emättimeen noin 5 min. ennen yhdynnän alkua 
ehtiäkseen sulaa ja sitten vaikutuksellaan ehkäistä hedel
möittymisen. Keino on hyvin suositeltava, käytännöllinen, 
halpa ja myöskin varma. Nainen voi kaikissa tilaisuksissa 
aina pitää varalta tällaisia suojelevia tapletteja, jonka 
helposti ilman enempää vaivannäköä voi painaa emätti
meen miehen sitä tarvitsematta edes tietää, nimittäin 
tapauksissa joissa mies on piittaamaton mistään ehkäisy
keinoista. Aikaansa seuraava nainen voi myös yhtä hyvin 
hankkia varalle kondomeja ja vaatia miehen sellaista käyt
tämään, sillä kondomin etevämmyys tapletteihin nähden 
on se, että se myöskin suojelee mahdollisilta tarttuvilta 
taudeilta.

Muita ehkäisykeinoja ovat kohdun sulkija, joka on ku
minen renkaalla varustettu kalotti, mikä sovitetaan koh
dun suun päälle. Tällainen suojeluskeino on kyllä myös 
varma, jos vaan saadaan sopiva suuruus ja osataan hyvin 
asettaa paikoilleen. Hinta 15 mk. kpl. Käyttöohje seuraa.

Emän huuhtelua yhdynnän jälkeen pidetään myös 
ehkäisykeinona, vaikka se todellisuudessa on vain puh- 
taudellinen toimenpide, jota kenenkään naisen ei pitäisi lai
minlyödä. Tosin kyllä huuhtelulla voidaan ehkäistä ras- 
kaaksituleminen jos heti n. puolen tunnin kuluessa yhdyn
nän jälkeen huuhdellaan emä perusteellisesti hyvällä pallo- 
ruiskulla käyttämällä huuhteluvedessä runsaasti huuhtelu- 
pulveria tahi Lysformia tai Auroformia taikka Boorihap- 
poa. Huuhtelu ei siis sinänsä ole mikään varma ehkäisy
keino, mutta on jokaisella naisella hyvä olla varalta ruisku 
ja tarpeellisia desinfisioimisaineita, sillä perusteellisella 
huuhtelulla voi pelastaa tilanteen, jos esim. kondomi sat
tuisi rikkoontua yhdynnässä. Hyvät palloruiskut maksa
vat 50:-------60:— mk. ja huuhtelupulveri 10:— mk.
rasialta. Vielä käytetään ehkäisykeinona emättimeen ennen



yhdynnän alkamista painettavaa sientä, jossa on lanka pois 
vetämistä varten. Hinta 10 mk. kappaleelta.

Monia muita ehkäisykeinoja löytyy vielä, vaan sivuu
tamme niiden lähemmän esittelyn samalla painostaen sitä 
seikkaa, että kumisien kokosuojusten ja taplettien 
käyttö on vaivattomimpia ja turvallisimpia ehkäisykeinoja. 
Kirjan ohessa lähettämässämme tuontiliikkeen ilmoituk
sessa selviää miten ja mistä kaikkia tämän alan tarpeita 
on edullisimmin saatavissa. Jos erillistä mainitun liikkeen 
ilmoitusta ei olisi kirjan ohessa, niin saa sen pyytämällä 
tämän kirjan kustantaneelta kustannusliikkeeltä.
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Kaavamainen kuvio naisen siitinelimistä läpileikkauk
sessaan.

s häpyluiden liitoskohta; v virtsarakko u’ sen aukko; u’ n virtsaputki; u emä 
eli kohtu ja sen emättimeen työntyvä osa, va emätin; r peräsuolen keski- ja 
alaosan välinen raja; r* peräsuolen ylempi sulkulihas; a peräaukko; l oikea 
isompi häpyhuuli; n oikea pienempi häpyhuuli; h immen kalvo; cl halkileikattu 
hävynkieli esinahkoineen; x suoli; y lannenikama; z  häntäluu.

LIIALLINEN SUKUPUOLIYHTEYS.

Meidän tulee olla kaikessa kohtuulliset, on sääntö,?j ota 
on noudatettava myös sukupuoliviettien tyydyttämisessä. 
Liiallista himoa sukupuoliyhteyden harjoittamiseen pide
tään tautina, joka vaivaa kaikkien kansankerrosten mie
hiä ja etenkin naisia, jotka liian nuorina ovat joutuneet 
joko luonnollisella tahi epäluonnollisella tavalla sukupuoli- 
vie ttiään tyydyttämään.

Syynä tähän tautiin selittävät useimmat auktoriteetit
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olevan sulinelimissä, jotka ovat joutuneet kiihoittuneeseen 
tilaan.

Mies, joka on naimisissa naisen kanssa, jolla on tällainen 
tauti, on tosiaankin surkuteltava. Useinkaan mies ei tiedä, 
että tämä johtuu sairaudesta ja koettaa sen tähden tyydyt
tää vaimonsa halua niin paljon kuin mahdollista. Kohta 
hän kuitenkin tulee huomaamaan, että tällainen tyydyttä
minen on mahdotonta ja hänestä tulee kyvytön ja hermos
tunut mies.

Samoin on laita päinvastaisessa tapauksessa, vaikka nai
nen kestääkin paljon enempi yletöntä sukupuoliyhteyttä 
kuin mies.

Tällaisesta luonnottomuudesta on koetettava päästä 
pidättäytymisellä, hermostoa karkaisevalla hoidolla ja 
kaikkien kiihoittavien ravinto- ja nautintoaineiden kartta
misella, kuin myöskin pyrkimällä puhtaaseen haureellisia 
mielteitä herättämättömään elämään.

VASTENMIELISYYS SUKUPUOLIYHTEYTEEN.

Ei ole onnellinen se avioliitto, jossa jompaisella kumpai
sella aviopuolisolla ei ole tarpeeksi halua ja kykyä suku
puoliseen yhdyntään, sillä fyysillinen rakkaus on aina ollut 
ja on yhä yksi onnellisen avioliiton vankimmista perus
teista.

Vaikka syy tähän vastenmielisyyteen useinkin on löy
dettävissä siitinelimistä. Miehellä itsesaastutuksesta tai
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muusta sairaalloisuudesta johtuvasta sukupuolisesta heik
koudesta ja naisella n.s. valkovuodosta, sillä aineet, jotka 
siinä erittyvät limakalvosta, tekevät siitinelimet tunnot
tomiksi nautinnolle. Miehelle on hyvin vähäinen nautinto 
sukupuoliyhteydestä naisen kanssa, jolla ei ole siihen halua,



ja useimmissa tapauksissa hänen sukupuolielimensä hei
kontuvat tästä syystä. Ei siis ihme, että miehet useinkin 
pyrkivät päästä sukupuoliyhteyteen sitä todella haluavien 
naisten kanssa.

On myöskin olemassa toinen syvempi syy, joka tekee 
sukupuoliyhteyden muutamien henkilöiden kesken vasten
mieliseksi, jopa suorastaan mahdottomaksikin. Nämä 
henkilöt eivät tunne toisiinsa tarpeeksi fyysillistä sympa
tiaa, mieltymystä, vaan päinvastoin antipatiaa, epämiel- 
lettä, jopa inhoa, vaikka muuten pitävätkin toisistaan. 
On tapauksia joissa nuorukainen ja neitonen ovat rakastu
neet toiseensa tai ainakin luulottelevat sitä, mutta ensim
mäisessä ruumiillisessa kosketuksessa toisiinsa tulevat 
havaitsemaan jonkin selittämättömän pois työntävän 
vaikutuksen. He eivät fyysillisesti sovi toisilleen ja tekisi
vät he viisaasti, jos tämän jälkeen ymmärtäisivät jäädä vain 
platoonisiksi ystäviksi keskenään, pyrkimättä lähempään 
ruumiilliseen kosketukseen toistensa kanssa.

Tiede koettaa tätä selittää siten, että ihmisen ruumiilli
sessa samoin kuin henkisessäkin olemuksessa liikkuu jotkin 
n.s. sähköiset fluidumit, jotka ilmaisevat meille paljon sel
laista, jota emme muuten voi selittää.

Suotuisassa tapauksessa on taas kosketuksella suurta 
fyysillistä rakkautta herättävä vaikutus, mikä vasta tekee 
aviollisen yhdynnän ja keskinäisen rakkauden täydelliseksi.

Nämä seikat tulisi siis ottaa varteen, ettei myöhemmin 
tarvitsisi huomata erehtyneensä; sillä ihmisen henkisessä 
ja ruumiillisessa olemuksessa on paljon sellaista, jota 
emme tavallisilla järkipäätelmillä voi ratkaista.

Luonnottomassa n.s. eläimellisessä sukupuolihimossa ja 
sukupuoliviettien tyydyttämisen äärimmäisessä tarpeessa, 
sekä kevytmielisessä eleilyssä toisen sukupuolen kanssa, 
hävittää kyllä sukupuolihimo kaikki tällaiset herkemmät
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tunteet, joten niistä ei sellaisissa tapauksissa kannata 
puhua.

On myös otettava huomioon se seikka, etteivät kaikki, 
vaikkapa tuntisivatkin sekä sielullisesti että ruumiillisesti 
rakastavansa toistaan, sovi sukupuolivietin täydellisessä 
tyydyttämisessä toisilleen. Tähän on syynä erilainen ruu
miinrakenne ja etenkin hermosto. Esim. herkimmilläkin 
hermoilla varustettu mies voi täydellisesti tyydyttää saman
laisella hermostolla varustetun naisen, mutta jää osaksi tai 
kokonaan kykenemättömäksi toisen järeämpihermoisen 
kanssa. Ja seikka, että nainen yhdynnässä tulee vain 
kiihoitetuksi täydellisen tyydyttämisen asemasta, on hyvin 
vaarallista ja epäjohdonmukaistakin naiselle.

VOIDAANKO LAPSEN SUKUPUOLI MÄÄRÄTÄ?

Lainaamme tähän erään saksalaisen tohtorin lääkäri
kirjasta:

»Tämä tärkeä ja mielenkiintoinen asia on kaikkina 
aikoina ollut lääketieteen tutkijain erityisen huomion esi
neenä, vaikka tulokset ovat olleet hyvin epävarmat, kunnes 
saksalainen lääkäri ja yliopiston professori t:ri Leopold 
Schenk esitti määritelmät sukupuolen määräämisestä, joka 
näytti mahdollisemmalta kuin entiset määritelmät, ja joka 
myöskin useissa tapauksissa on osoittautunut käytännössä 
olevan totta. Ennenkuin käymme selittämään Schenkin 
määritelmää, on meidän ensin tarkastettava sitä käsitys- 
kantaa, joka vallitsi sukupuolen määräämisestä jo vanhana 
aikana.

Juutalaisten talmudissa selitetään hyvin tarkasti miten 
aviopuolisoiden tulee käyttäytyä, siittääkseen joko mies- 
tahi naispuolisia lapsia. Jos aviopuolisot tahtovat poika
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lapsen, tulee vaimolla olla mitä suurin himo mieheensä ja 
tämän tulee valita parittelemiseen parhain tilaisuus — heti 
ennen kuukautisten tuloa. Myöskin tulee miehen uudistaa 
parittelu niin usein, kuin vaimo omasta tahdostaan pyytää 
häntä niin tekemään. Jos taas halutaan tyttölasta, tulee 
miehellä olla hyvin kova himo vaimoonsa ja hänen tulee 
ilman minkäänlaisia valmistuksia paritella hänen kans
saan, riippumatta siitä onko vaimolla siihen halua tai ei. 
Mies ei saa kuitenkaan paritella useammin kuin yhden ker
ran tällaisessa tilaisuudessa.

Määritelmä, joka jo vanhoina aikoina oli aivan yleisesti 
hyväksytty, selitti siemenen olevan jaetun sellaisella ta
valla, että se siemen, joka on oikeassa munassa ja oikeassa 
munasarjassa, saattoi poikalapsen maailmaan, jota vastoin 
tyttölapsi syntyy vasemman munasarjan siemenestä. Tä
män määritelmän mukaan olisi aivan mahdotonta määrätä 
edeltäkäsin sikiön sukupuolta, lukuunottamatta sitä ta
pausta, että mies on antanut leikata jommankumman mu
nistaan pois ja samoin nainen vastaavan munasarjan, 
jotta he voisivat siittää ainoastaan yhdenlaista sukupuolta. 
Monenlaisia kokeita tehtiin tällä alalla, vaan tulokset eivät 
olleet senlaatuiset, että ne oksivat varmemmin todista
neet tätä väitettä. Enemmän huomiota herätti väite, jota 
myöskin oppineet hyvin paljon puolustivat, että lapsen 
sukupuoli on riippuvainen vanhempain ijästä. Jos he 
ovat samanikäisiä, syntyy useampia tyttöjä kuin poikia; 
jos nainen on vanhempi kuin mies, syntyy perheeseen pää
asiallisesti tyttöjä ja päinvastoin. Tämä määritelmä on 
kaikesta päättäen aivan yleislaatuinen, eikä sitä siis voi 
sovelluttaa yksityiseen elämään. Samoin huomaamme 
kaikissa viime vuosisadan määritelmissä tällä alalla ijän 
vaikuttavan sukupuolen määräämisessä. Bidder väittää, 
että nainen, joka synnyttää ensimmäisen lapsensa kah-
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dennenkymmenen ja kahdennenkymmenen ensimäisen 
ikävuotensa välillä, synnyttää sen jälkeen useimman tytön 
kuin pojan. Kuta vanhempi nainen on synnyttäessään 
ensimäisen lapsensa, sitä useampia miehisiä perillisiä tulee 
perheeseen, ja jos hän on lähes neljänkymmenen vuoden 
vanha, saadessaan ensimäisen lapsensa, voidaan Eckhardin 
ja muiden spesialistien määritelmien mukaan olla varmat 
siitä, että hän tulee synnyttämään yksinomaan poika
lapsia.

Eniten tunnettujen ja useimpain tutkijain hyväksymien 
määritelmien joukossa 011 myöskin se, että siittämisen 
hedelmä tulee olemaan vastakkaista sukupuolta kuin vah
vempi paritelevista. Siis jos isä on varustettu paremmalla 
ruumiinrakennuksella kuin äiti, syntyy tällaisesta parit- 
telemisesta tyttölapsi, jos taas vaimo on ruumiiltaan voi
makkaampi kuin mies, on parittelemisen hedelmänä poika
lapsi. Yleiseksi määritelmäksi muodostettuna sisältää 
tämä väite heikomman sukupuolen säännönmukaisesti 
tulevan oraalle itsestään. Tämä väite on saanut hyvin 
monta etevää tiedemiestä puoltajakseen.

Professori Thurys Genevestä julkaisi monta vuotta sit
ten kirjan, joka käsitteli sukupuolen määräämistä eläin
kunnassa, jota hän oli hyvin tarkasti tutkinut, pääasialli
sesti tehden kokeita. Näistä tuli hän siihen johtopäätök
seen, että sikiön sukupuoli oli riippuvainen siitä, millai
sessa tilassa muna oli siittämisen tapahtuessa. Jos muna oli 
täydellisesti kypsynyt sellaisessa tilaisuudessa, tuli he
delmä olemaan koirassukupuolta; ellei muna ollut kehit
tynyt aivan täydellisesti, tuli sikiö olemaan naaraspuoli
nen. Thuryksen määritelmää on myöskin koetettu sovittaa 
ihmisiin, ja on tultu siihen johtopäätökseen, että jos muna 
joka kehittyy naisen munasarjassa joka kuukausi, tulee he
delmöitetyksi heti kuukautisten jälkeen, tulee naispuolinen
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sikiö, mutta jos muna pääsee kehittymään täydellisesti, on 
seurauksena miespuolinen sikiö.

T:ri Schenk on ensimäinen tiedemies, joka tyydyttävästi 
on selittänyt kuinka suuri vaikutus vanhempien nautti
malla ravinnolla on sukupuolen määräämisessä. Varsinkin 
kiinnittää hän huomiotansa siihen ravintoon, jota raskaana 
oleva nainen nauttii. On aivan välttämätöntä, sanoo 
Schenk, että on olemassa munan täydellisen kehittymisen 
edellytys: kunnossa olevat ruuansulatuselimet, ja sen täh
den täytyykin naisen, joka luulee olevansa raskaana, valita 
ravintoaineensa mitä tarkimmin. Jos ravintoaineiden sula
misen jälkeen ilmestyy sokeri- tahi muita lämpöätuottavia 
aineksia virtsaan, ei muna kehity tarpeeksi eikä myöskään 
saa sitä ravintoainetta, jota se tarvitsee, ja siitä seuraa, 
että kun muna on tullut hedelmöitetyksi kehittymättö
mässä tilassaan, on tyttölapsi odotettavissa. Jos äiti sitä
vastoin nauttii sellaisia ravintoaineita, joiden sulattua ei 
virtsassa näy jälkeäkään sokerista, kehittyy siitä muna, 
j oka synnyttää miespuolisen lapsen. Sen sisästä muodostuu 
elementtiä, joista tulee miehisiä soluja, jotka ovat saman
laisia kuin ne, jotka ovat kehittyneet miehessä. On itses
tään selvää, ettei ravintojärjestelmän muuttaminen silloin 
enää vaikuta sukupuolen määräämiseen, kun muna on jo 
saanut siemenensä, vaan tällaisen munan kehittymisen 
täytyy tapahtua ennen siittämistä. Kuitenkin on suuri 
merkitys sillä, että raskaana oleva nainen käyttää tällä 
ajalla aivan samanlaista säännöllistä ruokajärjestelmää 
kuin hän käytti munaa kehittäessään. Mitä tähän ravinto
aineeseen tulee, voimme lyhyesti sanoen määrätä sen sel
laiseksi, etteivät elimet vähimmässäkään määrässä erota 
sokeria virtsaan.

Epäilemättä syntyvät sekä miehet että naiset samasta 
luomisaineesta. Toisen tahi toisen sukupuolen kehittymi
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nen riippuu tietysti niistä vaikutuksista, joiden alaisena äiti 
on, sillä hänhän se on, joka antaa elonvoiman lapselle siitä 
ravinnosta, jota nauttii ja täten vaikuttaa sen kehittymi
seen. Sentähden tuleekin naisen nauttia sellaista ravintoa, 
että sen nesteet vaikuttavat miessukupuolen syntymistä ja 
senkaltaisella ravinnolla tarkoitetaan kuten jo sanoimme, 
kaikkea ravintoa, joka ei sulattuaan tuota sokeri-aineksia 
virtsaan. Vaikka siis on mahdollista Schenkin määritelmän 
mukaan, syömällä määrättyjä ravintoaineita, saattaa maa
ilmaan poikalapsi, on tämä kuuluisa lääkäri kuitenkin tun
nustanut itse, että hänen on mahdotonta määrätä tyttölap
sen maailmaan tulemista.»

ONKO MENTÄVÄ NAIMISIIN VAI EIKÖ?

Ennenkuin ryhdymme tätä kysymystä tarkemmin sel
vittelemään, lainaamme tähän muutamien suurmiesten 
lauselmia ikäänkuin vastaukseksi kysymykseen:

Emil Ludwig ei tarkoittane täyttä totta neuvoessaan: 
»Älä koskaan mene naimisiin — vaikkapa lapsenlapsesi 
rukoillen halaisivat polviasi!» Gustav Frenssen panee mat
ruusit juttelemaan »Below»-laivalla näin:

»Kirvesmies sanoi omalla vakavalla, kaikkea punnitse
valla ja oikeudenmukaisella tavallaan: 'Niin, kun tuota 
noin kuuntelee, kuinka kukin vuorostansa siitä puhuu ja 
tarinansa kertoo, niin on kai sanottava: Naiminen on hyvä 
asia . . . Olla naimatta on myöskin hyvä. Niin . . . niin! . . . 
ja yhtäkaikki nähdään kuinka useimmat ennenmin tai 
myöhemmin menevät naimisiin, siis johtuvat siihen päätök
seen, että naiminen on parempi. Täytyy kai sen siis jollakin 
tavalla kuulua luontoon, ja luonnonpakko se ihmisiä siihen 
vie.'»
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Harm Ott sanoi: »Luonnollisesti on naitava! Sanonpa 
vielä, että — lukuunottamatta ihan onnetonta avioliittoa 
— sellainenkin avioliitto, joka ei ole onnellinen, on parempi 
kuin jäädä naimattomaksi! Mitä on elämä ilman vastuun
alaisuutta sieluista, ilman syvää rakkautta, vaivoja ja tus
kaa toisten vuoksi. . .  se on ahdasta, kuivaa, puutteellista, 
ilman täyttä ihmiskohtaloa, ja usein, jopa enimmäkseen 
jonkin eriskummaisuuden, ellei pahemmankin valtaan 
j äännyttä!?»

»Ne harvat vanhatpojat», sanoo Otto Ernst, »jotka eivät 
ole kaivanneet naisellista täydennystä, eivät lainkaan to
dista yleistä sääntöä vääräksi; onpa itse Schopenhauerkin 
tuottanut naisille sen ilon, että hän myöntää: ilman naisia 
ei myöskään käy laatuun, ja sehän se on surkeutena». Siis 
yleensä — milloin ei ole esteenä ratkaisevia siveellisiä tai 
aineellisia syitä — on jokaisessa ihmisessä, joka todella on 
ihminen, vireillä halu turvata rakastettua olentoa, mie
hessä rakkaus naiseen, naisessa äitiyden vaisto. Senvuoksi 
tuntuvat ne ihmiset, joissa ei ole sellaista rakkautta, niin 
luonnottomilta.

Naimisiin menon puolustukseksi otamme tähän vielä 
tilaston avuksi:

On kysytty miksi avioliitossa olevat miehet elävät van
hemmiksi kuin ne, jotka eivät ole avioliitossa? »Eivät elä», 
vastaa siihen muuan avioliitossa oleva nainen, »tuntuu vain 
siltä, kuin eläisivät».

Mutta merkillistä kyllä, on emännän väite tässä suh
teessa erehdyttävä, sillä avioliitossa oleva mies elää todella
kin kauemmin, jonka seikan tilastot todentavat.

Chicagossa v. 1925 toimitetut tutkimukset osoittavat, 
että avioliitossa olevien kesken on kuolevaisuus alhaisempi 
kuin poikamiesten ja aviosta eronneiden kesken. Tilastot 
osoittavat seuraavaa:
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1. Jokaisesta 1,000 avioeron ottaneesta miehestä kuolee 
25 ja 34 ikävuosien välillä 15; jokaisesta 1,000 poikamie- 
hestä samojen ikävuosien välillä kuolee 5, jokaisesta tuhan
nesta avioliitossa olevasta kuolee 4.

2. Jokaisesta 1,000 avioeron ottaneesta miehestä kuo
lee 35 ja 44 ikävuoden välillä 18; jokaisesta 1,000 poikamie- 
hestä kuolee 14, mutta jokaisesta 1,000 avioliitossa olevasta 
kuolee ainoastaan 7.

3. Jokaisesta 1,000 avioeron ottaneesta miehestä 45 ja 
54 ikävuosien välillä kuolee 37; jokaisesta 1,000 poikamie- 
hestä samalla ikäkaudella kuolee 23, mutta 1,000 avio
liitossa olevista kuolee ainoastaan 14.

4. Jokaisesta 1,000 avioeron ottaneesta 55—64 vuoden 
ikäisestä miehestä kuolee 56; jokaisesta 1,000 poikamie- 
hestä kuolee 49, mutta 1,000 avioliitossa olevasta samalla 
ikäkaudella kuolee ainoastaan 29.

5. Näyttää siltä, että avioliitto olisi terveellinen niille 
»nuorille miehille», jotka ovat sivuuttaneet 65 ikävuotensa, 
sillä tilasto osoittaa, että jokaisesta 1,000 avioeron otta
neesta, joka on sivuuttanut 65 ikävuotensa, on 116 siirtynyt 
autuaallisemmille metsästysmaille; 1,000 tässä naimaijässä 
olevasta poikamiehestä 112 siirtyi pois tämän elämän yksi
näisyydestä, jota vastoin avioliitossa olevasta 1,000 mie
hestä ainoastaan 80 malttoi jättää elämän ilot ja 
huolet.

»Mitä kauemmin elät, sitä alempi kuolevaisuusmäärä 
avioliitossa olevien miesten kesken. V. 1925 tapahtui Chi
cagossa 41,000 avioliittoa ja 8,700 avioeroa, siten jokaista
1,000 avioliittoa kohden noin 200 avioeroa. Näin ollen noin 
80 prosenttia jäi elämän turvallisemmalle puolelle. Samalla 
ajalla tapahtui 1,000 avioeron ottaneen miehen kesken 29 
kuolemaa, mutta avioliitossa olevien 1,000 kesken vain 13, 
siten enemmän kuin puolta vähemmän kuolemantapauksia,
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jonka läskeinään mukaan on 50 % vaarallisempaa olla 
vapaana avioliitosta kuin avioliitossa.»

»Jos tahdot elää kauan», sanoo tri Bundesen, joka tämän 
tilaston on kerännyt, »mene naimisiin ja pysy naimisissa 
kenkkuilematta oman turvallisuutesi vuoksi».

Naimisissa oleminen säilyttää siis miestä elämässä parem
min kuin poikamiehenä, kun taas avioeron ottanut mies 
kuolee melkein heti tämän askeleen otettuaan.

Ettemme kuitenkaan tekisi vääryyttä eronneille mie
hille, tulee meidän huomata, että useakin sellainen avio
liitto, josta on ollut pakko erota on jo siihen määrin kulut
tanut miehen elinvoiman, ettei hän useinkaan enää jaksa 
löytää oikeaa kiinnekohtaa elämässä ja niin ollen joutuu 
tuuliajolle, rappeutuu ja kuolee pois ennen aikojaan. On 
myös huomattava, että avioliittojaan purkavat etupäässä 
jo ennestään rappeutuneet ja epäsäännöllistä elämää elävät 
henkilöt.

Ohjeemme olkoon siis, että avioliittoon, s.o. naisen ja 
miehen yhteiselämään, on pyrittävä oikeilla ja hyvillä 
perusteilla, sillä siinä jos missä säännöllinen ja puhdas 
sukupuoliyhteys pääsee vahvistamaan ja kehittämään 
ihmistä. Jos avioliitto on sovittamattoman epäsopuinen, 
on siitä erottava ja hankittava toinen sopivampi elämän- 
toveri.

VOIDAANKO OLLA SUKUPUOLIYHTEYDESSÄ 
ULKOPUOLELLA AVIOLIITON?

Tähän kysymykseen vastataan yleisesti heti empimättä: 
ei. Mutta asiaa ei voida kuitata näin lyhyellä ei-sanalla.

On olemassa seikkoja, jotka estävät monen terveen ja 
elämän täydellisyyteen oikeutetun ihmisen avioliittoon
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menon, mutta ei silti aina ole rikos, jos hän siitä huolimatta 
antaa luonnolle oikeutensa ja elää sukupuoliyhteydessä 
toisen sukupuolen kanssa, jopa siittää ja synnyttää lapsia
kin.

Kun mies ja nainen toisensa tavattuaan tulevat lähei
siksi elämäntovereiksi aikomuksella myöhemmin mennä 
avioliittoon, s.o. ryhtyä elämään yhdessä ja perustaa oman 
kodin, emme voi nähdä mitään pahaa siinä, että he myös 
tänä seurusteluaikanaan täydentävät elämäänsä suku
puolisella yhdynnällä. Onhan usein olemassa paljon seik
koja, mitkä estävät naimisiin menon tuota pikaa, vaan saa
vat monet odotella tätä mahdollisuutta vuosikausia — 
ehkäpä elinikänsä. Näin ollen olisi jo yksistään terveydelle
kin vahingollista täydellinen pidättäytyminen ja vieläpä 
se voi saada toisen tai toisen avioliittokanditaateista hai
rahtumaan pois oikealta tieltä.

Nykyisenä valistuneempana aikakautenamme ei tällai
sissa suhteissa tarvitse, ellei halua, laittaa lapsia, sillä 
ehkäisykeinojahan on jo tarpeeksi, kuten edellä tässä kirja- 
sessakin on osoitettu.

Jos lasten tulo kuitenkin olisi seurauksena yhdynnästä, 
on sille annettava täysi oikeutensa.

On pidettävä kurjana sitä miestä, joka hylkää seuralai
sensa huomattuaan tämän tulleen raskaaksi, eikä ole tilai
suutta heti avioliittoon menoon. Kurja on se myös, joka 
ilman avioliiton tarkoitusta kevytmielisesti kylvää sie
mentään jättäen vähemmän ajattelevat naisparat vastaa
maan yksin seurauksista. Miten paljon kurjuutta onkaan 
tällä tavalla saatettu maailmaan. Miten moni äiti on epä
toivossaan joutunut tekemään rikoksen itseään ja jälke
läistään vastaan.

Ajatteleva mies ei koskaan jätä naista yksin kärsimään, 
pikä myöskään, ellei lapsen vastaanottamiseen ole edelly
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kanssa. Aikamme naiselta vaaditaan myös tässä suhteessa 
valppautta ja päättäväisyyttä. Jos miestoveri on huolima
ton varokeinoista, täytyy niistä naisen huolehtia. Emme 
saa tosiaankaan toimia vain vaistojen ohjattavana, kuten 
eläimet.

PITÄÄKÖ NAISEN SÄILYTTÄÄ ITSENSÄ KOSKE
MATTOMANA SIKSI KUIN LÖYTÄÄ 

SEN OIKEAN?

Tämä kysymys on tehty vain naisesta, sillä mies on 
tässä suhteessa hiukan toisenlaisessa asemassa. Eihän 
miehestä sen tuleva aviopuoliso voi tietää sitä eikä tätä. 
Mutta naisen suhteen on asia toinen. Kaikki naiset eivät 
tarpeeksi vakuuttavalla tavalla onnistu teeskentelemään 
koskemattomuutta, elleivät sitä ole. Tämä on julma vää
ryys luonnon taholta naiselle, kun sen sijaan miehet pääse
vät tällaisista asioista, kuin koira veräjästä. Tasapuolisuus 
pitäisi olla tässäkin, sillä onhan asia kokonaan jokaisen 
yksityinen, eikä se kaipaisi mitään mainostusta perästä- 
päin.

On tietenkin hyvä, jos nainen on koskematon siksi kun 
tapaa sen oikean, jolle jo voi tämän »kunniansa» vaarantaa, 
sillä se kutkuttaa miehen itserakkautta ja tyttöä pidetään 
kunniallisena. Mutta tarkastelkaamme vähän mitaliin 
toistakin puolta.

Että naisen pitäisi ehdottomasti kieltäytyä sukupuoli
yhteydestä valittunsa kanssa, vaikka se nyt ei olisikaan 
ihan se oikea ja koko eliniäksi valittu, on aivan kohtuuton 
vaatimus. Onhan sukupuoliyhteydestä pidättäytyminen 
naiselle yhtä vaarallista kuin miehellekin johtaen kaiken
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laisiin sairauksiin ja hairahtumiseen itse saastuttamaan 
itseään, kuten valitettavasti niin usein tapahtuu. Niinpä 
eräs tunnettu etevä lääkäri sanookin, että suurissa tehtaissa 
joissa yksinomaan naisia on työssä, tapaa sadottain nuoria, 
kalpeita ja kuihtuneita tyttöjä, jotka vähitellen kuolevat 
parittelemisesta kieltäytymisen takia. Muuan kirjalijatar 
sanoo myös eräässä teoksessaan, etteivät miehet voi ymmär
tää niitä tuskia, joita nainen kärsii 16 ja 30 ikävuoden 
välillä juuri laiminlyödyn sukupuolielämän takia. Nuorta 
täyteen kehitykseensä kehkeytyvää tyttöä voi hyvin ver
rata kukkaan, joka tahtoisi kukkia ja viettää hedelmöity- 
missaikansa riemua ja se siltä estetään, peitetään vakan 
alle.

Samoin on laita monien leskivaimojen. He saavat myk
kinä kärsiä kohtalonsa. Heitä ei tahdota ymmärtää, jos he 
vähänkin kääntävät huomiotaan miehiin, elleivät heti aijo 
mennä uusiin naimisiin heidän kanssaan. Monelle leskelle 
on yhdessä avioliitossa ollut jo tarpeeksi, eivätkä erityisesti 
kaipaa kenenkään miehen syvällisempää rakkautta, mutta 
luonto vaatii oikeuksiaan ja ne on sille suotava.

Olisi tosiaankin kohtuullista, että nainen samoin kuin 
mieskin pitäisi sukupuoliseikkansa yksityisenä asianaan 
ennen naimisiin menoa, ja että hän olisi yhtä vapaa kuin 
abessiniatar, jonka yhteiskunnallisiin oikeuksiin kuuluu 
saada ilman moitteita antautua rakastamalleen miehelle.

Miesten pitäisi myös jo heittää tuo turhamainen vaati
mus aikaisemmasta koskemattomuudesta valittunsa suh
teen; sillä se tekopyhä siveellisyys ja »kunniallisuus» koske
mattoman naisen mukana tuo hänelle useinkin kuihtuneen 
ja kaikenlaisen kivulloisuuden vaivaaman, kitisevän akan, 
sen sijaan kun hän enemmän luonnonmukaisesti eläneestä 
naisesta saa itselleen terveen ja kukoistavan elämäntove- 
rin.
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PITÄÄKÖ NAISEN OLLA KAUNIS?

Vastaamme tähän heti, että kukaan nuori tyttö ei ole 
ruma. Naisessa on aina kauneutta, jos ei yhdessä niin toi
sessa suhteessa, eikä kauneus sitäpaitsi ole mikään erikoi
nen tekijä avioliitossa.

Valveutunut nainen voi sitäpaitsi suuressa määrässä 
kohottaa ruumiillista ja sielullista kauneuttaan ottamalla 
vaarin elämäntavoistaan, hoitamalla terveyttään ja ko
hottamalla itsensä turhamaisen, vanhoillisen ahdasmieli
syyden yläpuolelle.

Naisen kauneus on sinänsä lahja jumalainen, mutta voi 
se silti kätkeä itseensä piikkejä ja okaita ruusujen alle. 
Kauneus ja siitä johtuva mielistely ja imarrus voi pilata 
hyvänkin tytön.

Niinpä voidaankin sanoa, että Jumala on luonut kauniin 
naisen ainoastaan näyttääkseen mihin hän pystyy.

AVIOLIITOSTA JA AVIOEROSTA.

Kuten kirjamme alkupuolella selostetaan, pyrkivät 
melkeinpä kaikki valtakunnat, tietenkin »puolustus»-syistä, 
lisäämään kaikin käytettävissä olevin keinoin kansansa 
väkilukua.

Ensimmäinen ja »laillisin» keino on tietenkin houkutus ja 
pakotus avioliittoon, koska arvelevat, että avioliiton vält
tämätön seuraus on lapsiliuta. Näin ei kuitenkaan tarvitse 
olla, eikä useammassa tapauksessa olekaan, jos vain halu
taan elää ja toimia järkevästi. Päinvastoin voi avioliiton 
ulkopuolelta sattuneesta yhdynnästä olla pikemminkin 
seurauksena lapsi. Tällöin kun ei aina tarpeeksi ajatella 
seurauksia ja turha häveliäisyyskin estää ehkäisykeinoista



neuvottelemisen etenkin jos ollaan vasta vähemmän tut
tuja keskenään.

On tapauksia, joissa toisiinsa vastikään tutustuneet ja 
rakastuneet joutuvat ennen pitkää voimakkaan sukuvietin 
valtoihin olematta naiivissa rakkaudessaan toisilleen 
siinä määrin läheisiä ja avomielisiä, että voisivat yhdyn
tänsä mahdollisista seurauksista toistensa kanssa edeltä
käsin keskustella. Tytöllä usein tällaisessa tapauksessa on 
vain se ainoa »seesam»-sana: »ethän jätä minua.» Mies taas 
puolestaan lupaa tällöin vaikka »taivasosuutensa» ollen
kaan ajattelematta tekonsa seurauksia. Moni nuorimies on 
katkeruudekseen huomannut tulleensa isäksi suhteestaan 
naiseen, joka ei ole antanut hänen aavistaakaan, että mi
tään sellaista voisi tapahtua. Mies on yksinkertaisesti luot
tanut naisensa varokeinoihin, joista naisella kuitenkaan ei 
ole ollut minkäänlaista käsitystä.

Avioliiton ulkopuolella voi siis syntyä lapsia yhtä hyvin 
kuin avioliitossakin, ellei oteta vaarin ajan vaatimista varo
keinoista.

Ilahduttavaa kuitenkin on tietää, että viimeaikainen 
tilasto osoittaa tällä alalla suurta edistymistä. Avioliiton 
ulkopuolella syntyneiden lasten luku on viimevuosina huo
mattavasti vähentynyt kaikissa sivistysmaissa ja etenkin 
pohjoismaissa on se suuresti vähentynyt.

Lainaamme tähän maailman sanomalehdistä yhtä ja 
toista avioliittoelämän alalta:

BORSALINOTYTÖT NAIMISIIN ITALIASSA.

Noudattaakseen Mussolinin toiveita Italian kansakun
nan lisäämisestä on kuuluisa hattutehtailija Borsalino 
antanut tehtaansa tytöille julistuksen, jolla heille määräajan
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kuluessa naimisiin mentyään luvataan myötäjäiset ja lisäksi 
palkankorotus naimisiin menneille. Julistus koskee noin 
1,400 tehtaalaistyttöä, jotka — monella kun kai mielitietty 
jo on — ovat tarttuneet onkeen.

LAPSIAVIOLIITTOJA.

Neljässätoista Pohjois-Amerikan Yhdysvaltain valtiossa, 
nim. Newyorkissa, New Jerseyssä, Pensylvaniassa, Ken- 
tuckyssä, Louisianassa, Virginiassa, Floridassa, Marylan
dissa, Rhode Islannissa, Tennesseessä, Coloradossa, Ma
hossa, Mainessa ja Mississippissä on laissa vahvistettu alim
maksi naimisiinmenoiäksi tytöille 12 vuotta ja pojille 14 
vuotta.

Nyt on toimeenpantu tutkimus, kuinka paljon tällaisia 
lapsiavioliittoja Yhdysvalloissa on, ja tulos on hämmästyt
tävä. Yhdysvalloissa on 660,000 henkilöä, jotka ovat men
neet naimisiin tuossa iässä. Suurten mahdollisuuksien 
maassa voi siis tyttö mennä naimisiin aikaisemmin kuin hän 
esim. on oikeutettu tekemään työtä teollisuuslaitoksissa, 
ja iässä, jolloin hän on vielä velvollinen käymään koulua.

Yhdysvalloissa onkin nyttemin alettu vaatia, että alin 
naimisiinmenoikä olisi koroitettava 16 vuoteen. Italiassa 
pyritään sitä taasen alentamaan.

INTIAN NUORET LESKIVAIMOT.

Suuressa väenlaskussa, jonka brittiläinen hallitus on 
toimeenpannut Intiassa on ilmennyt, että siellä on koko
naista 302,000 alle kuuden vuoden vanhaa naimisissa ole
vaa tyttölasta. Ja näistä on jo 17,000 leskenä! Hindulais
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ten tavoista johtuu, että useimmat on tuomittu elämään 
leskinä koko ikänsä. 2 y2 miljoonaa tyttöä kuuden ja kym
menen ikävuoden välillä ja 6 1/2 milj. kymmenen ja viiden
toista ikävuoden välillä ovat leskiä. Alle 15 vuoden ikäisiä 
aviovaimoja tavataan siis Intiassa lähemmä 9 y2 miljoo
naa.

PISIN TUNNETTU AVIOLIITTO.

Pisin avioliitollinen yhdessäolo, mitä on tunnettu, havait
tiin hiljattain kun tarkastettiin Carthrine A. Vheelerin, 
Oklahomasta, eläkehakemusta.

Siitä kävi selville, että rouva Vheeler on asunut yhdessä 
miehensä, sisällissodan veteraanin kanssa seitsemänkym- 
mentäkolme vuotta, kolme kuukautta ja yhdeksän päivää. 
Hän oli mennyt naimisiin joulukuun 9 p. vuonna 1849 
Edgar kauntissa, Illinoisissa, ja hänen miehensä oli kuollut 
Uniossa, Oklahomassa maalisk. 18 p. 1923.

Rva Vheeler on nykyään 91 vuoden ja hänen miehensä oli 
98 vuoden ikäinen kuollessaan. Sisällissodan aikana palveli 
hän Illinoisin jalkaväenosastossa ja oli saanut eläkettä mo
nena vuotena. Miehensä kuoleman jälkeen joutui rva 
Vheeler tekemään hakemuksensa itse ja täten paljastui 
pitkäaikainen yhdessäolo.

LYHIN TUNNETTU AVIOLIITTO.

Olkoon tässä myöskin kerrottuna juttu erään venäläisen 
lehden mukaan maailman — kaiken todennäköisyyden 
mukaan — lyhimmästä avioliitosta, mitä on solmittu ja 
purettu.

Äskettäin vihittiin nuori pari valtion avioliittokonttorissa.
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Kun vihkimisestä oli kulunut neljäkymmentä minuuttia, 
saapuivat äskennaineet takaisin konttoriin, joka myöskin 
pitää huolen eroista, pyysivät päästä erilleen. He kertoivat, 
että he olivat kotimatkalla riitautuneet jostakin pikku
asiasta, ja sananvaihdon kestäessä, joka ilmeisesti oli ollut 
jotenkin voimakas, olivat he saaneet selville, että he eivät 
oikeastaan sopineet toisilleen. Avioliitto purettiin, ja voi
daan sitä pitää lyhyydessä ennätyksenä, jommoista ei kai 
helposti ylitettäne, nimittäin neljäkymmentä minuuttia 
kestäneestä avioliitosta.

ERI-IKÄISTEN AVIOLIITOISTA.

Sulhanen 19-vuotias ja morsian 72 vuoden vanha.

Roy Hinton Matthews, 19-vuotias meni Richmondissa 
Amerikassa, joku vuosi sitten avioliittoon 72 vuoden van
han leskivaimon kanssa. Molemmat ovat kertoneet sanoma- 
lehtimiehille olevansa täydellisesti onnellisia.

Rouva Matthews on vakuuttanut, että rakkaus on saanut 
alkunsa ensikohtauksella. He nimittäin kohtasivat toisensa 
morsiamen edellisen miehen hautaustilaisuudessa. Seuraa- 
vana päivänä nuori poika tuli kylään lesken luokse ja pian 
tämän jälkeen kosi. Hän oli niin »silmittömästi» rakastunut 
leskeen, että umpisolmu oli vetäistävä lyhyen suruajan 
kuluttua.

Nuori Matthews on ensimmäistä kertaa naimisissa, 
mutta hänen vaimonsa on ollut avioliitossa kaksi kertaa, 
joten Matthews on hänen kolmas miehensä.
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Konnektikutissa

Amerikassa, meni joku aika sitten 84-vuotias leskimies 
naimisiin 19-vuotiaan, kauniin tytön kanssa. Paikallinen 
sanomalehti, joka kertoi tapauksesta, lisäsi seuraavan suru
mielisen huomautuksen: »Kun tämän kunnianarvoisan
kansalaisemme vaimo kuoli vuosi takaperin, koski kuole
mantapaus häneen niin ankarasti, että me, hänen tutta
vansa pelkäsimme hänen tulevan mielenhäiriöön; kuten 
näemme, on meidän otaksumisemme, sitä pahempi, nyt to
teutunut.»

*

Ikäänsä nähden vastakohtaisin pariskunta mikä milloin
kaan lienee solminut avioliiton keskenään, vihittiin tuon- 
nottain Vorcesterissa, Englannissa, jossa 91 vuotta vanha 
leskimies, seppämestari nai v. 1923 15 vuotiaan tyttösen. 
Seitsemänkymmentä vuotta aikaisemmin oli tämä seppä- 
mestari ollut kihloissa nuoren vaimonsa isoäidin kanssa ja 
hänen vanhin tyttärentyttärensä oli palvellut lapsenpiikana 
tulevan isoäitinsä luona.

NAIMISISSA, MUTTA EI AVIOLIITOSSA.

Suureksi ihmeekseen havaitsi eräs vanha pariskunta hil
jattain Lontoossa, että heidän avioliittonsa oli hyvin hei
kolla pohjalla. Mies tarvitsi jotakin asiaa varten vihkimä- 
todistusta, mutta havaittiinkin, että he eivät olleet vihit
tyjä. Syy oli omituinen. Häät vietettiin aikoinaan eräässä 

. Lontoon kirkossa. Morsiuspari seisoi alttarin edessä siviili- 
virkamiehen lukiessa, niinkuin Englannissa on tapana, 
vihkimäseremoniaa. Sitten tuli pappi, joka ehti mutise
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maan jonkun rukouksen, kun hän keskeytti ja pyysi mor
siusparia odottamaan hetkisen, kunnes hän sakaristossa 
vaihtaisi jonkun sanan siviili virkamiehen kanssa. Pappi 
hävisi sille tielleen — eikä häntä sen koommin nähty. Luon
nollisesti oli hämmästys suuri häävieraiden joukossa, mutta 
kun oletettiin, että vihkimyksestä puuttui vain joku mitä
tön muodollisuus, luultiin sen olevan muuten valmiin, ja 
palattiin kotiin. Ajatellen että siviili virkamies pitäisi 
lopusta huolen. Tämä taas puolestaan luuli parin vihittä
neen papilla jälkeenpäin itsensä muualla, eikä tehnyt asiaan 
sen enempää. Äskettäin vietettiin sitten häät uudestaan, 
jossa oli läsnä m.m. morsiusparin poika morsiamineen sekä 
tytär miehineen. Tällä kerralla ei pappi karannut.

MONIVAIMOINEN LUKKARI.

Yhdysvalloissa Minnesotan Vinonan kirkossa toiminut 
lukkari on passitettu vankilaan kärsimään rangaistusta 
moniavioisuudesta. Hän on antanut vihkiä itsensä kaik
kiaan kuuden vaimon kanssa. Viimeksi vihitty vaimo oli 
kovasti kiintynyt lukkariinsa ja ilmoittanut oikeudessa 
pysyvänsä miehensä rinnalla kaikissa koettelemuksissa 
lujana ja horjumattomana puolisona.

VAIMO, JOLLA ON KAKSI MIESTÄ YHTAIKAA.

Joitakin aikoja sitten saapui muuan ranskalainen sotilas, 
joka oli hävinnyt sodan aikana ja jota niinollen oli pidetty 
kuolleena, aivan odottamatta Cherbourgissa asuvan anop
pinsa luo. Tämä tietenkin joutui pois suunniltaan hämmäs
tyksestä, nähdessään tuon useita vuosia kuolleena olleen
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miehen edessään. Aluksi ei hän millään muotoa tahtonut 
uskoa, että siinä todella oli hänen vävypoikansa, mutta 
lopuksi täytyi hänen luopua kannastaan nähdessään miehen 
paperit. Pitkän poissaolonsa selitti mies johtuneen siitä, 
että hän oli karannut sotapalveluksesta. Nyt kohtasi häntä 
kuitenkin kotona sellainen epämieluisa yllätys, että hänen 
vaimonsa, joka oli luullut olevansa leski, oli mennyt uusiin 
naimisiin, mistä hänellä oli jo kaksi lasta. Mutta vielä 
suurempi oli hänen vaimonsa kauhistus, kun hän nyt huo
masi omistavansa kaksi miestä yhtaikaa.

VAIMOJA SAA OSTAA RAHALLA.

V. 1926 julkaistiin venäläisessä »Ogonek»-lehdessä erään 
tatarilaisen neuvoston istunnon pöytäkirja Dagestanista, 
jossa on seuraava kohta:

»Koska naimaikäisistä tyttäristä on määrätty maksu ja 
heidän vanhempansa vaativat sulhasilta suuria summia 
rahassa ja luonnossa, niin että köyhien kansalaisten täytyy 
jäädä naimattomiksi, päätettiin, että tästä lähtien on tar
kalleen noudatettava seuraavaa maksumäärää: Parhaasta, 
ensiluokkaisesta tytöstä on maksettava rahassa 120 ruplaa, 
sitten vielä 2 hyvää sänkyä, 2 peitettä, 2 tyynyä, eikä mi
tään muuta. Alempaa laatua olevasta tytöstä tai leskestä on 
maksettava molemminpuolisen sopimuksen mukaan, mutta 
ei missään tapauksessa enempää kuin edellä on mainittu.»

Lisäksi vielä seuraava päätös:
»Koska nuoriso juopottelee häissä ja siten päihtyneessä 

tilassa saa aikaan häiriöitä, ammuskelee, niin että aikuiset 
ja lapset joutuvat vaaraan, ei saa sallia minkäänlaista häi
den viettoa.»
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VAIMOJEN HINNAT KIINASSA.

»Vaimot ovat vallan kalliita tänä vuonna. Vähänkin 
kunnollisemmasta vaaditaan viisi—kuusisataa dollaria ja 
hyvästä tuhannen, jopa enemmänkin. Aivan jokapäiväi- 
sistäkin saa maksaa kaksi—kolmesataa dollaria.»

»Näin puheli eräs ymmärtäväinen, paljon kokenut tämän 
maan luottamusmies. Puolestani voin todeta hänen pu
heensa paikkansapitäväisyyden, sillä vain parisen viikkoa 
sitten toimitin erään seurakunnan vanhimman avioliiton 
vihkimisen, jolloin vaimosta vaadittiin tuhannen dollaria, 
vaikka hintaa olivat tinkineet muukalaispastorit ja monet 
muut», kertoo eräs lähetyssaarnaaja.

OTTANUT AVIOERON 15 KERTAA.

»Te olette meidän paras kundimme ja tulisi meidän oikeas
taan myöntää teille erikoisalennus juttunne kustannuk
sissa», lausui St. Louishn kaupunkituomari Silas Cook 
myöntäessään joku aika sitten mrs. Cora La Forgelle vii
dennentoista kerran avioeron. Nainen on mennyt mr. La 
Forgenkin kanssa avioliittoon kolme eri kertaa. Tällä ker
taa syytti hän miestään pahoinpitelystä, kuten selkään- 
annosta, kuristamisesta y.m. vähemmän sopivasta. Mrs. 
La Forge meni ensimmäisen kerran avioliittoon 14 vuoden 
den vanhana. Nyt on hän jo 45 vuoden ikäinen ja ilmoitti 
uskovansa, että »kyllä se vielä hänenkin kohdalleen se oikea 
sattuu, kunhan tässä ensiksi vähän reistailee».

AMERIKKALAINEN AVIOEROTEOLLISUUS.

Muuan newyorkilainen avioeroasianajaja on kertonut 
kokemuksistaan ammatissaan, että noin 90 % avioeroista
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saadaan väärillä todistuksilla. Lakimiehillä on omat todis
tajansa, joita käytetään tarpeen vaatiessa.

New Yorkin valtion lakien mukaan avioeron saa vain 
sillä perusteella, että avioeroa hakeva puoli voi todistaa 
toisen puolen olleen sukupuoliyhteydessä ulkopuolella avio
liittoa. Jos siis vaimo hakee miehestään eroa, on hänen 
kyettävä osoittamaan, että hänen miehensä on tehnyt avio
rikoksen jonkun toisen naisen kanssa. Samaa vaditaan,, 
jos mies hakee eroa vaimostaan.

Asiain tuonlainen tilanne on kehittänyt New Yorkin 
erikoisen lakimiesryhmän, joitten tehtävänä on hankkia 
avioeroja. Tehtävä käy tähän tapaan:

Aviopari Ryttylän yhteiselämä käy sietämättömäksi ja 
rouva Sievä Ryttylä päättää ottaa avioeron. Hän puhuu 
asiasta avioeroja hankkivalle lakimiehelle. Lakimies ottaa 
asian ja hänellä on palveluksessaan neiti Kitti Kuttula. 
Lakimies järjestää asiat siten, että Sievä Ryttylän aviomies 
tulee Kitti Kuttulan tuttavaksi ja sovittuna päivänä Kitti 
Kuttula ja Ryttylä löydetään yhdestä huoneesta ja ellei 
sitä voida tehdä, niin Kitti Kuttula vannoo oikeudessa, että 
Ryttylä on häntä rakastellut ja että aviorikos on tapahtu
nut.

Tuomari kuulee asian ja kun Ryttylä ei puolusta itseään, 
on asia selvä ja avio-ero valmis.

OIVA RATKAISU.

Huvittavan ratkaisun sille avioeron yhteydessä esiinty
välle vaikealle kysymykselle, miten on huolehdittava enti
sen puolison tulevaisuudesta, on keksinyt muuan ameri- 
kalainen gentlemanni Virginiassa. John C. Putner, etevä 
liikemies, oli eronnut rouvastaan luonteiden erilaisuuden
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vuoksi tai jostakin sellaisesta syystä. Mutta kun rouva oli 
erittäin onnistunut ja taitava emäntä, ei Putner täysin voi
nut iloita saadusta vapaudestaan — hän muisteli tuskalla 
ja kaipauksella mainion hyviä päivällisiään. — Muutamia 
viikkoja mietittyään kääntyi hän rouvansa puoleen, kysyen, 
eikö hän suurta palkkaa vastaan suostuisi tulemaan hänen 
keittäjäkseen. Tämä otti tarjouksen vastaan empimättä.

Jonkun ajan kuluttua meni 'Putner toisiin naimisiin 
erään opettajattaren kanssa, joka oli nuori, viehättävä, 
musikaalinen ja henkevä neito, mutta aivan taitamaton 
ruuanlaitossa. Rouva Putner n:o 1 ei tuntenut mitään 
vastenmielisyyttä asian johdosta, vaan leipoi hääkakun 
ja valmisti upean hääaterian, jolla oli hyvä menekki. 
Kiin herra Putner vastasi morsiusparille pidettyyn pu
heeseen vakuutti hän ylpeänä ja liikutettuna, että hänellä 
oli paras koti Amerikassa.

AVIOEROLAINAOSASTO PANKISSA.

Uutuus pankkialalla, jonka on alkuunpannut eräs 
pankkimagnaatti, lähemmin sanottuna tirehtööri Arthur 
Custer, Johnstownissa, Pensylvaniassa. Hän on nimittäin 
perustanut trustiinsa kuuluviin pankkeihin — avioerolaina- 
osaston.

Tirehtööri Custer kuuluu olevan erittäin tyytyväinen 
osastoon, josta hän ei sano hävineensä senttiäkään. Siellä
hän avioerot ovat jokapäiväisiä ja koska siihenkin tarvi
taan rahaa, jota asianomaisilla aina ehkä ei ole saatavilla, 
mutta koska erolla usein on vielä kiireempi, kuin on ollut 
yhteenmenolla, on tarpeen saada sitä varten pienempi 
vippi. Ja tämän antaa herra Custer pankeistaan, ajatellen, 
että sen voi antaa yhtä hyvin pankista kuin joku yksityi-
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nenkin. Hän laskee tässä aivan oikein. Ihmiset ovat rehel
lisempiä tässä tapauksessa maksamaan, kuin ottaessaan 
lainan — yhteenmenoa varten.

PITKÄLLINEN VIERAILU, JOSTA OLI SEURAUK
SENA AVIOEROHAKEMUS.

Ottavassa, Ohiossa, on eräs 86 vuotias Michael J. Bur- 
neway jättänyt oikeudelle anomuksen saada avioero vai
mostaan Sarah E. Bumewaysta, joka on 82 vuoden ikäinen. 
Michael ja Saara olivat menneet avioliittoon 62 vuotta taka
perin. He olivat olleet onnellisessa avioliitossa 22 vuotta, 
mutta sitten oli Sarah mennyt vierailulle heidän tyttärensä 
luokse Oregoniin ja sinne sitten jäänyt eikä ole tullut takai
sin, vaikka Michael on pyytänyt. Kokonaista 40 vuotta 
odotti Michael Saaran palaamista, mutta kun eukkoa ei 
vieläkään ole kuulunut, jätti hän oikeudelle avioero- 
hakemuksen.

Tuleeko oikeus eron myöntämään ja aikooko Michael 
uusiin naimisiin, ei tiedetä, mutta luultavasti oikeus eron 
myöntää, ja ei suinkaan Michaelilla olisi nytkään muuta 
syytä erohakemukseen ollut, ellei hän aikoisi uusiin naimi
siin.

OTTIVAT AVIOERON EREHDYKSESSÄ.

Väittäen, että he olivat avioeron saatuansa tulleet 
huomaamaan sellaisen surullisen seikan, että ero oh kum
mallinen, valitettava erehdys ja johtunut tykkänään perät
tömistä seikoista, saapuivat Arthur Rubin ja hänen viisi 
kuukautta erossaollut vaimonsa joku aika sitten Brookly-
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nissa kunnallisvirastoon pyytämään naimalupaa. Se an
nettiin ja aviot vetäsivät uuden umpisolmun.

VÄÄRÄ MENETTELY.

Löytyy aviomiehiä, jotka liiallisesta rakkaudesta vaimoi
hinsa koettavat kaikin tavoin estää heidän joutumasta 
kosketuksiin tunnottoman maailman kanssa ja salaavat 
surujaan sekä kieltävät heiltä kaiken sekaantumisen talou
dellisiin asioihin, joista kuitenkin yhteiselämän onni riip
puu. Tällaiset miehet ovat niitten äitien kaltaisia, 
jotka kaikin tavoin hemmoittelevat lapsiaan. Samoin kuin 
tällaiset lapset väsyvät pienimmistäkin ponnistuksista, sai
rastuvat vähimmästäkin vedosta ja joutuvat hengenvaa
raan jokaisen sairaustapauksen kohdatessa, samoin seisovat 
ne aviovaimotkin, joilta yhteys maailman kanssa on kat
kaistu, niin pian kun joutuvat syystä tai toisesta yksinään 
maailman kanssa tekemisiin aivan avuttomina ja joutu
vat useinkin sortumaan elämän taisteluissa.

OLKAAT HEDELMÄLLISET JA TÄYTTÄKÄÄ MAA.

Ylempänä olevaa käskyä on sanan mukaisesti seurannut 
se amerikkalainen rouva, joka alle 5-vuotisilla 13:11a lapsel
laan on täyttänyt jollei juuri maata, niin rautatievaunun!

YHDELLÄ PILETILLÄ 14 HENKEÄ.

Amerikkalaisen Burlington-rautatiejunan konduktööri 
on saanut kuljettaa neljätoista henkeä samalla piletillä.
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Eräällä rouva Scottilla oli nim. yksi piletti itseään sekä kol
meatoista lastaan varten, jotka ottivat vaunusta viisi 
kaksiosaista istuintilaa. Kun junailija tuli vaunuun ja ky
syi näitten matkustajain pilettiä, antoi rouva Scott ainoas
taan yhden. Kun junailija kyseli, ovatko nuo kaikki lapset 
hänen vai onko hän menossa »piknikkiin», otti rouva Scott 
esille perheraamattunsa ja näytti konduktöörille, että lap
set ovat hänen. Hän on ollut naimisissa vähemmän kuin 
kymmenen vuotta ja hänellä on yhdeksäntoista lasta, 
kaikki poikia. Lapsista on viidet kolmoset ja kahdet kakso
set. Ne kolmetoista lasta, jotka olivat hänen matkas
saan olivat kaikki alle 5 vuoden ja olivat aivan oikein oikeu
tetut matkustamaan vapaasti äidin matkassa.

KAHDESTI KAKSOISET, KERRAN KOLMOSET.

Ennätyksen — seitsemässä vuodessa yhdeksän lasta, — 
on saavuttanut maatyöläisen puoliso Agielina Bojinac 
Samailassa, Serbiassa. Kolmasti hän on lahjoittanut elä
män kaksosille, kerran kolmosille.

Tätä ei voi kuitenkaan pitää minään maailmanennä
tyksenä luettuaan edellisen.

MIHIN RAKKAUS VOI JOHTAA.

14-vuotias murhaajatar.

Eräässä kylässä Marseillen seuduilla Ranskassa on ta
pahtunut kummallinen murhenäytelmä. Muuan neljätoista 
vuotias tyttö rakastui erään työmiehen poikaan ja poika 
puolestaan tyttöön. Mutta poikakin oli vasta viisitoista-
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vuotias, joten vanhemmat eivät voineet suostua näiden 
rakastuneiden pyyntöön naimisiinmenosta.

Tyttö vannoi silloin kostavansa pojan »epäinhimilliselle» 
isälle verisesti. Ja kun tämä eräänä päivänä työskenteli 
puutarhassaan, hiipi tyttö pensaiden joukkoon lähelle hä
nen työskentelypaikkaansa ja ampui laukauksen pahaa 
aavistamattoman miehen päähän. Mies vaipui heti kuol
leena maahan ja tyttö meni itse ilmoittamaan poliisille 
teostaan. Samalla ilmoitti hän, ettei hän tule katumaan 
tekoaan teloituslavallakaan.

KUN MORSIAN PETTI.

Jefferson hoitolassa Filadelfiassa saatiin tuonnottain ruu
miin avauksessa todeta, että rakkaus voi miehisen miehen 
sydämen katkaista aivan sananmukaisesti.

Merikapteeni, joka palasi pitkältä merimatkalta muka
naan kaukaisista maista kokoamiaan kallisarvoisia lahjoja 
morsiamelleen, jota rakasti erikoisen palavasti aikoen hänen 
luokseen saavuttuaan heti viettää häitä, saikin kuulla koti- 
rantaan päästyään, että morsiamensa oli hänet pettänyt ja 
mennyt toisen kanssa naimisiin.

Tiedon kuultuaan painoi kapteeni molemmat kä
tensä sydäntään vasten ja kaatui kohta tainnuksissa 
maahan.

Lääkäri totesi kuoleman tapahtuneen.
Toimitetussa ruumiin avauksessa huomattiin, että kuo

lema oli aiheutunut siitä, että sydän oli katkennut 
kahdeksi kappaleeksi — veri oli siihen törmännyt sel
laisella voimalla että katkeaminen ja kuolema oli seu
rauksena.

4
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ESPANJALAISTA RAKKAUTTA.

Cadixissa suorittivat joku aika sitten kaksi neitosta tika
reilla kamalan kaksintaistelun. Molemmat, joista toisen 
nimi oli Celia, toisen Cubia, rakastivat hurjasti erästä auton
kuljettajaa, joka puolestaan liehakoitsi molempia yhtä 
innokkaasti, eikä uudistetuista pyynnöistä huolimatta 
valinnut kumpaakaan omakseen. Lopulta kehittyi neitos
ten mustasukkaisuus niin pitkälle, että elämä alkoi tuntua 
heistä sietämättömältä ja he päättivät kaksintaistelulla 
ratkaista asian. Eräänä yönä kohtasivat he toisensa yksi
näisellä paikalla meren rannalla. Taistelu alkoi heti ja suo
ritettiin intohimoisella raivolla. Neitoset iskivät yhteen kuin 
hornanhenget ja huusivat niin kamalasti, että muutamat 
kalastajat riensivät paikalle, mutta he saapuivat liian myö
hään. Celia makasi jo heikosti korahtaen rantakivillä ja 
Cubia upotti kimakasti kirkuen tikarinsa vielä monta ker
taa Celian vatsaan, rintaan ja kasvoihin. Poliisille, joka 
heti kutsuttiin paikalle, lausui hän tyynesti:

— Vangitkaa minut vaan. Yhden meistä täytyi kuolla,

RAKKAUDESTA SAKOTETTU.

Muuan tanssiopettaja Köpenhaminassa sai päivittäin kir
jeitä säännöllisesti eräältä naiselta, joka oli syvästi rakas
tunut häneen. Lopuksi ilmoitti tanssiopettaja asian polii
sille saadakseen rauhan rakastuneen ompelijattaren kir
jeiltä. Sakonuhalla kielsi poliisi naisen kirjoittamasta ihas
tuksensa esineelle, mutta kirjeiden lähetys jatkui säännölli
sesti. Nyttemmin on nainen tuomittu 40 kruunun sakkoon, 
ja tulevaisuus osoittanee, kykeneekö se sammuttamaan 
hänen leimuavan rakkautensa.
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SUUTELEMINEN EI OLE SYNTI.

Kölnin tuomioistuin on hiljattain ratkaissut, että suute
leminen ei ole synti. Erään kölniläisen kahvilan omistaja 
erotti joku aika sitten palveluksestaan erään tytön, jolla oli 
sangen huomattu ja vastuunalainen asema kahvilassa, il
moittamatta syytä tekoonsa, ja tyttö vaati isännältään 
oikeudessa vahingonkorvausta. Oikeuden edessä kahvilan 
omistaja oli hyvin vastahakoinen ilmoittamaan erottamisen 
,syitä, mutta kun sitä häneltä vaadittiin, ilmoitti hän, että 
hänellä oli aina ollut sangen hyvä käsitys tytöstä ja että 
tämä teki työnsä erinomaisesti. Eräänä päivänä kuitenkin 
hänen poissaollessaan eräs vieraista näki tytön suutelevan 
erästä miestarjoilijaa ja ilmoitti asian isännälle. Hän oli 
asiasta niin pahoillaan, että eroitti tytön paikalla, ja hän 
väitti edelleen, että hänellä oh oikeus tehdä niin. Mutta 
oikeus ajatteli toisin ja myönsi tytölle hänen pyytämänsä 
vahingonkorvauksen.

AMERIKKALAISTA TEKOPYHYYTTÄ.

Denverissä Yhdysvalloissa sakotettiin 5 dollarilla mr. 
Allen Schultzia siitä syystä, että hän oli suudellut vaimoaan 
automobiilissään, minkä hän oli pysäyttänyt katuvierus- 
talle. Mister Schultz väitti, että aviomies on oikeutettu 
suutelemaan vaimoaan milloin ja missä tahansa, mutta 
tuomari oli asiasta eri mieltä.

YRITYS ON RANGAISTAVA.

Omahassa, Nebraskan valtiossa Amerikassa tuomittiin 
äskettäin eräs kauppias. J. Gooper maksamaan miss Julia
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Lindille, nuorelle kauniille ruotsalaiselle tytölle vahingon
korvausta 1,000 dollaria (40,000 mk.), siitä, että hän oli 
kietonut käsivartensa tytön vyötäisille ja yrittänyt suikata 
suuta.

MIES, JONKA LUULISI SAAVAN TARPEEKSEEN 
SUUDELLA.

Crown Pointissa, Indianan valtiossa Yhdysvalloissa, elää 
mies, joka viran puolesta on suudellut kokonaista 41,000 
eri naista. Tämä virkamiesten Don Juan on nimeltään 
Howard H. Kemp ja hänen tehtävänään on vihkiä naima- 
haluisia ihmisiä.

Vihkimätoimitukseen sisältyy määräys, että vihkijä 
lopuksi antaa morsiamelle virallisen suudelman huulille. 
Mr. Kemp on kumminkin aina tämän asian järjestänyt hy
vin hienotunteisesti, sillä eräässä haastattelussa selitti hän, 
ettei hän koskaan ole suudellut vihittävää oikein todellisesti. 
Kumminkaan hän ei ole tahtonut kieltää, että muutamat 
morsiamet ovat tehneet erehdyksen, jolloin suudelmasta on 
tullut täysin pätevä. Mr. Kempiä lähemmin tuntevat 
henkilöt selittävät hänen kehittäneen suutelemisen taidon 
niin korkealle, että hän osaa tarkoin välttää yli 40-vuotisten 
morsianten suudelmia, jolleivät he ole erikoisen viehättä
viä.

Hänen rouvansa on hyvin tyytyväinen miehensä ammat
tiin, sillä se tuottaa kauniit tulot. Morsiuspari ei koskaan 
maksa vähempää kuin 5 dollaria, mutta antavat toiset 100 
dollariakin. Siten voidaan helposti laskea, mitä Mr. Kemp 
on menneinä vuosina ansainnut monissa vihkimätoimituk- 
sissa Crown Pointissa. Tässä idyllisessä kaupungissa käy
vät nimittäin naapurivalloista kotoisin olevat parit vihi-
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tyttämässä itsensä, sillä muualla on kielletty menemästä 
naimisiin heti avioeron jälkeen.

ONNETTOMIA AVIOLIITTOJA.

Äskettäin kerrottiin eräästä amerikkalaisesta 70-vuo- 
tiaasta miehestä, jonka oli pakko parin viikon naimisissa- 
olon jälkeen erota 14-vuotisesta vaimostaan, koska tämä oli 
tyrannimainen ja juonikas häntä kohtaan.

Nyt kerrotaan S:t Paulista toinen tasasuhtaisempi avio
liitto, joka ei kuitenkaan päättynyt sen paremmin:

72-vuotias John Schloski meni naimisiin joku aika sitten 
75-vuotiaan rva Maggie Schmlockin kanssa, mutta ilo ei 
tullut pitkäaikaiseksi. Jo pari päivää vihkimisen jälkeen 
heitti vanha rouva miehekkäästi puolisonsa tavarat kadulle 
eikä päästänyt häntä itseäänkään taloon. Hän selitti aiko
vansa polttaa piippua siksi kunnes oli täyttänyt 90 vuotta. 
Mies haki avioeroa, mikä hänelle nyt onkin myönnetty. 
Vanhat nuorikot olivat asuneet yhdessä ainoastaan 15 
päivää.

ONNETON AVIOLIITTO.

Sanotaan, että avioliiton seitsemäs vuosi tavallisesti on 
vaarallisin. Jos sen onnellisesti sivuuttaa, pitäisi voida 
odottaa jatkuvaakin onnea.

Mutta, kuten tunnettua, ei löydy sääntöä ilman poik
keusta ja poikkeus koskee tässä tapauksessa italialaista 
Giordano-nimistä avioparia joka eli neljäkymmentä vuotta 
onnellisesti yhdessä New Yorkissa. Heidän 41:nä avio- 
liittovuonna saapui kuitenkin onnettomuus. Vaikea riita 
syntyi pariskunnan välillä syystä että vaimo halusi perus-
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taa uuden liikkeen, mutta mies pani vastaan, koska tämä 
homma hänestä näytti epävarmalta. Epäsopu kehittyi 
lopuksi niin sietämättömäksi, että aviopari päätti ratkaista 
asian kaksintaistelulla. Se suoritettiin eräänä yönä avio
parin kodissa. Molemmat taistelevat olivat varustettuina 
revolvereilla, jotapaitsi miehellä oli kirves ja vaimolla 
tikari. Ottelu oli hirvittävän raju ja loppui sillä, että 63- 
vuotias mies jäi kuolleena makaamaan lattialle. Hän oli 
saanut lukemattomia tikariniskuja eri paikkoihin ruumii
seen, sekä useita revolverin luoteja rintaansa. Myöskin 
vaimo oh pahoin haavoittunut, mutta parani lopuksi 
sairaalassa ja saa nyt tuomioistuimen edessä vastata 
teostaan.

HARVINAINEN PERHERIITA.

Bridgeportissa Yhdysvalloissa antoi rouva Edith Crom- 
well muutama päivä sitten vangituttaa miehensä siitä 
syystä, että tämä vaati lisää lapsia, vaikka vaimo jo on syn
nyttänyt 13 lasta ja on niin heikko, että seuraava synnytys 
veisi hengen. Lapsista on vain viisi elossa, nuorin viallinen 
ja tuomittu kuolemaan. Vaimo on 35, mies 39 vuoden ikäi
nen. Mies vetoaa oikeuksiinsa ja valtion lakeihin ja sanoo 
Jumalan tahdon olevan, että lapsia syntyy* j a siitä hän pitää 
huolen, lisäten vielä, että jos vaimo kuolee, menee hän 
uusiin naimisiin. Vaimo sanoo miehensä olevan uskonnolli
sen fanaatikon, jonka kanssa ei voi järkevästi neuvotella ja 
siksi hän on turvautunut viranomaisiin. Miehen kohtalo 
riippuu lääkärin lausunnosta, jos hän on vähämielinen eikä 
anna vaimonsa olla rauhassa, voidaan hänet sulkea vanki
laan tai »sterilisoida» taikka on vaimolla oikeus hakea avio
eroa.
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»Naisen valloittaminen on tiedettä, jota täytyy ennakolta 
tutkia voidakseen siinä menestyä.» Näillä sanoilla alkoi 
Cambridgen yliopiston professori Geet luentonsa jatkaen 
sitten: »Miljoonat miehet lempivät vuosittain naisia, mutta 
eivät kuitenkaan välitä ennakolta tarkoin syventyä tähän 
asiaan. Tämän vuoksi olisi perustettava erikoinen rakkaus- 
tieteen oppituoli, joka luonnollisesti ottaisi erikoisalakseen 
tämän kysymyksen perusteellisen tutkimisen.»

Nämä sanat herättivät tavatonta vastakaikua Lontoon 
naisten keskuudessa. Kirjailijatar Ethel Mannen kirjoitti 
sanomalehdessä »Daily Express»: »Professori Geet on oi
keassa, rakkauden tiedettä on ryhdyttävä perusteellisesti 
tutkimaan, jotta miehet saisivat tietää miten naista on lem
mittävä ja mistä hänelle on puhuttava. Tätä asiaa ei mil
lään muotoa saa jättää luonnollisen kehityksen varaan, 
koska se silloin voi joutua väärälle tolalle. Miesten on tätä 
asiaa tarkoin tutkittava, sillä jokainen nainenhan vaatii 
oman erikoisen käsittelynsä, eräitä naisia miellyttävät tun
teelliset miehet kun taasen toiset eivät lainkaan voi näitä 
sietää. Jotkut vaativat rakkaudentunnustuksen tehtäväksi 
vaikuttavien teatraalisten eleitten säestäminä kun taas 
toiset haluavat sen tehtäväksi mahdollisimman mutkat
tomasti. Kuten jo sanoin on tällä alalla tieteellä paljon 
tutkittavaa.»

VALTAKUNTA ILMAN NAISIA.

Kreikan presidentti ja diktaattori, kenraali Pangalos 
on tehnyt lopun Athoksen vuoristossa sijaitsevasta munk- 
kivaltiosta. Siten on hävinnyt maailman vanhin ja har
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vinaisin vapaavaltio, jonka ikä ulottuu hämärään men
neisyyteen. Muuan kreikkalainen legenda kertoo, että 
tämä munkkivapaavaltio syntyi jo Jeesuksen päivinä. 
Mutta historiallisten tietojen mukaan perustettiin se v. 936 
j. Kr. ja oli sen perustajana konstantinopolilainen munkki 
Atanasius. Keisari Nikitor Phocas oli kehottanut häntä 
panemaan alulle luostarin rakentamisen Athoksen vuo
relle. Tätä munkkivaltiota kunnioittivat sitten itse turkki- 
laisetkin. Voitokkailla sotaretkillään kristittyä länttä 
vastaan jättivät he aina vapaavaltion rauhaan, ja raken
sipa sulttaani Selim II kokonaan omalla kustannuksellaan 
uudelleen merirosvojen kerran hävittämän luostarin.

Tässä munkkivaltiossa on nykyisin 24 luostaria niihin 
kuuluvine maineen, kylineen ja asumuksineen. Sen pää
kaupunkina on Caries. Pääkaupungissa sen paremmin 
kuin koko vapaavaltiossa ei ole sen tuhatvuotisen olemassa
olon aikana käynyt ainoatakaan naisolentoa. Onpa tämä 
naisten karttaminen mennyt niin pitkälle, että munkkien 
kasvattamassa ja hoitamassa siipikarjassa pidetään vain 
urospuolisia. Heidän kanaloissaan on siten vain kukkoja, 
ei ainoatakaan kanaa. Myöskään ei siellä ole lapsia, eikä 
siellä ole koskaan syntynyt ihmisiä, siellä vain kuollaan, 
eletään ja tehdään työtä jo ammoin menneiden aikojen 
malliin. Vielä nykyisin poltetaan raamatunaikuisia öljy
lamppuja.

Balkanin sodan jälkeen teki munkkivaltio sovinnon 
ja liiton Kreikan kanssa sekä antautui sen yliherruuteen. 
Nyt on Kreikan valtakunta tehnyt lopun vapaavaltiosta.

NAISTA PAKOON.

Joku aika sitten lähti uljas huvijahti ja moottorialus 
»Floreana» San Franciscon satamasta, mukanaan yhdeksän
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matkustajaa, Santa Mariaan, joka on lähellä Equadorin 
rannikkoa.

Siinä, että moottorialuksessa oli yhdeksän matkustajaa, 
ei itsessään ole mitään merkillistä, mutta merkillistä oli se, 
että nämä yhdeksän miestä lähtivät matkalle elääkseensä 
aina paikkakunnalla, missä ei ole ollenkaan naisia. Saa
rella nämä yhdeksän miestä aikoivat liittyä kahteentoista 
ennen matkustaneeseen, joiden piti rakentaa tarpeellisia 
asuntoja tähän troopillisella alueella olevaan seutuun.

Syyn tähän pakoon ikuisen naisellisen lähettyvältä 
selitti aluksen kapteeni, August Christiensen, seuraavasti: 
»Me otamme tämän askeleen, koska kaikkialla missä 
naisia on olemassa, syntyy aina enemmin tahi myöhem
min riitaisuuksia surullisine seurauksineen. Me matkus
tamme nyt Santa Mariaan vetäytyäksemme pois nykyai
kaisen sivistyksen lähettyviltä, kurjuudesta, minkä nainen 
on aikaansaanut.»

Kokemukset, joita emigrantit ovat saaneet naisista 
näyttävät olleen katkeria. Kolme heistä on laillisesti 
eronnut, kun taas muut joko ovat jättäneet vaimonsa 
tahi vaimot ovat sitten jättäneet heidät. »Vapautuneina 
naisen hallitsemishalusta», selitti kapteeni Christensen, 
»toivomme me sitten voivamme elää pelkkää sopusoin
tuista ja onnellista elämää, mikä on vapaata torasta, 
häväisty s jutuista ja — laskuista.»

Mutta kohtalon tiet ovat tutkimattomia. Juuri ennen 
laivan lähtöä, meni eräänä iltana henkilö, jonka piti kym
menentenä kuulua »Floreanan» retkikuntaan, maihin. 
Palattuaan jälleen laivaan selitti hän aikovansa luopua 
matkasta. Hän oli aikaisemmin ollut parantumaton nais
vihaaja, mutta oli nyt tavannut pikku Eevan, joka oli 
saanut hänet kokonaan muuttamaan suunnitelmansa.
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MIESTEN PARATIISI.

Englantilainen tutkimusmatkailija Robert Frishie on 
äskettäin palannut matkoiltaan Australian saaristosta. 
Hän kertoo eräästä kummallisesta saaresta muutamien 
meripeninkulmien päässä Cooh-Archipolista. Laivojen 
kapteenit, jotka liikkuvat näillä vesillä tietävät tämän saa
ren erikoisuudet ja jouduttuaan ankkuroimaan, tekevät 
sen mahdollisimman kaukana saaresta, jos heillä ei ole 
erikoista halua päästä miehistöstään. Asianlaita on nimit
täin niin, että tämän saaren naisasukkaat ovat erinomaisia 
uimareita, jotka tulevat sivukulkeviin laivoihin ryöstö- 
retkille, ei kuitenkaan rahan ja tavaran ahneudesta, vaan 
hakemaan itselleen miestä ja pitävät etuoikeutenaan 
valita laivasta minkä miehen tahansa, joka heitä miel
lyttää. Lähetyssaarnaajat ovat kartelleet saarta, sillä 
heidän uskonsa ei ole ollut tarpeeksi vahva, kun eräs 
uskalikko oli sortunut naisvaltikan alle. Frishie kävi 
saarella muutaman toverinsa kanssa ja tuli vakuutetuksi 
siellä todella vallitsevan amatsoonien vallan, sillä eroituk- 
sella vain antiikin amatsoonien oloista, ettei täällä tar
vitse miesten tehdä mitään työtä. Senkin vähän vaivan
näön, mitä tarvitaan kautta vuoden kypsyvien hedelmien 
poimimiseen, suorittivat naiset.

Saarella on 130 naista ja ainoastaan 24 miestä. Moni- 
vaimoisuudesta on seurauksena riitoja naisten kesken, 
kun naimaikään kehittyneet tytöt eivät tahdo voida sietää 
sitä, että vanhemmilla naisillakin on mies. Naiset, jotka 
kuuluvat polyneesialaiseen rotuun, ovat hyvin kauniita 
ja kookkaita silkinhienoine hiuksineen. Heidän ihonsa 
väri on suklaanruskea. Ne 24 miestä, jotka saarella olivat 
naislauman viehättäjinä, olivat hyvinhoidettujen näköisiä, 
muutamat vähän lihavahkojakin, mikä jälkimmäinen
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seikka johtuu tutkimusmatkailijan arvion mukaan siitä, 
etteivät he tehneet kerrassaan mitään työtä tässä idylli
sessä saaressa. Naiset tekivät auliisti kaiken.

Frishie oli pannut merkille, että saarella kohdeltiin 
miehiä rakastettavalla huomaavaisuudella. Jokainen hei
dän toivomuksensa täytettiin viippymättä. Ruokailu- 
aikoina kertyi kunkin miehen ympärille moniaita naisia, 
jotka ruokkivat häntä kuin pikku lasta kunkin naisen kil
paillessa miehen suosion saavuttamiseksi. Näillä herroilla, 
valtiailla ei ollut muuta tehtävää kuin paistattaa itseään 
auringossa ja avioliittoon kuuluvat tehtävät.

VÄHÄN ERIKOINEN AVIOERO JUTTU.

Harvinainen tapaus sattui eräänä päivänä Parisissa 
Palais de Justicessä, jonne aviopuolisot tulevat hakemaan 
eroa ja jossa tuomari vielä viimeisen kerran koettaa saada 
heitä sopimaan ja elämään yhdessä. Vahtimestari huusi 
nimet ja esiin astui eräs nainen ja häntä seurasi pappi. 
Tuomari, joka luuli, että tässä oli tapahtunut erehdys 
sanoi, että todistajia ei saanut tuoda mukanaan.

»Hän ei ole mikään todistaja vaan mieheni», sanoi nai
nen. Ja tämän todisti myöskin pappi, joka näytti tuomio
istuimelta saapuneen kutsun.

Juttu, sellaisena kuin vaimo sen kertoi, on seuraava: 
Hän oli oppinut tuntemaan miehensä sodan aikana. 
Mies palveli silloin sotaväessä eikä ollut koskaan kertonut, 
että hän oli ammatiltaan pappi. Vaimo rakastui, vastasi 
myöntävästi miehen kosintaan ja hänen perheensä hy
väksyi liiton. He elivät onnellisina ja tätä olisi luultavasti 
jatkunutkin, jollei vaimo odottamatta olisi saanut tietää 
totuuden. Hänen ystävättärensä kertoi nimittäin näh
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neensä hänen miehensä toimittamassa messua eräässä 
kirkossa. Vaimo ei aluksi tahtonut uskoa sitä, mutta meni 
kumminkin seuraavana sunnuntaina kirkkoon ja näki nyt 
omin silmin miehensä papintehtävissä. Kirkonmenojen 
jälkeen meni vaimo sakastiin ja täällä tunnusti mies salan
neensa vaimoltaan ammattinsa. Vaimo ryhtyi nyt heti 
eropuuhiin. Pappi tunnusti, että vaimon kertomus oli 
todenmukainen ja lisäsi salanneensa ammattinsa siinä toi
vossa, että se häneltä onnistui tulevaisuudessakin. Kun 
tuomari kysyi kummanko mies valitsee, kirkon vai vai
monsa — celibaatti on, kuten tiedetään vielä voimassa 
katolisessa kirkossa — huomautti vaimo, että hän hyväk
syy ainoastaan edellisen ehdon. Näinollen oli turha 
koettaa saada sovintoa aikaan.

NAISKAUNEUDEN HAITAT.

Eräässä Lontoossa pidetyssä kongressissa puhuttiin 
naisille sopivista ammattialoista, jolloin neiti Halett, 
naisinsinööriyhdistyksen sihteeri sanoi, että teknillisellä 
alalla ovat kauniit kasvot naiselle vain haitaksi. Yhdistys 
oli suositellut erääseen tehtaaseen piirtäjäksi erästä nuorta 
tyttöä, jolla oli mitä parhaimmat edellytykset saada paikka, 
mutta tehtaan johtaja sanoi, että tytöllä oli piirustussalia 
varten liian kauniit kasvot, jotka vain häiritsisivät mies
ten työtä. Tyttö pukeutui myöskin silmäänpistävän hyvin. 
Hänen onnistui kuitenkin saada hyvä paikka ulkomailla. 
Teknillisessä maailmassa ollaan totuttu naiseen — sanoo 
neiti Halett, — joka ei välitä vähääkään ulkoasustaan. 
Mutta jos nainen pukeutuu hyvin ja on miellyttävän näköi
nen, silloin ei uskota hänellä olevan minkäänlaista halua 
vakavaan työhön.



61

NAISET TULEVAT YHÄ KAUNIIMMIKSI.

Tri J. Paul Ferner on Illinoisissa pitänyt puheen jossa 
hän m.m. sanoi seuraavaa: Sappholla oli ryppyinen kaula 
ja Kleopatralla oli lättänenä. Jos Venus ilmestyisi nyky
aikana, voitaisiin hänet luokitella kuormahevosten jouk
koon kuuluvaksi, ja Niilin kuningatar näyttäisi pyykki- 
akalta, jos hän ilmestyisi Michiganin bulevardille. Joit
tenkin vuosien kuluttua tulee kauniitten naisten luku ole
maan suhteellisesti suurempi. Tullaan saavuttamaan mel
kein se aste, että rumuus yhtä hyvin kuin köyhyyskin 
on rikos. Sopii kuitenkin kysyä, eiköhän sisuspuoli tummu 
sikäli mikäli ulkokuori kirkastuisi.

LAHJAKAS NAINEN EI SAA OLLA KAUNIS!

Ursula Bloom, tunnettu ja suosittu englantilainen kir
jailijatar, on hyvin kaunis. Luulisi hänen olevan siitä 
luonnonlahjasta mielissään, mutta hän päinvastoin inhoaa 
kauneuttaan.

Ursula-rukka selittää, että kirjailijattaret ja sanomalehti- 
naiset eivät yleensä ole kauniita, mutta heillä on silti 
toisinaan menestystä. — Mutta minua eivät toverini 
siedä siksi, että kasvoni ovat verraten kauniit. Työtäni ei 
kukaan voi moittia, mutta he kadehtivat ulkomuotoani. 
Miksei lahjakas nainen saa olla kauniskin? kysyy hän 
epätoivoissaan.

HILJAINEN KOTI.

Eräs aviopari Lontoossa puhutteli äskettäin toisiansa 
eräässä Lontoon tuomioistuimessa 6 vuotta yhtä mittaa 
kestäneen äänettömyyden jälkeen. Aviomiestä syytettiin
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siitä, että hän oli jättänyt vaimonsa. Oikeudessa selitti 
vaimo, että mies härkäpäisellä itsepäisyydellään oli ollut 
6 vuotta aivan puhumattomana sen jälkeen kun he kerran 
6 vuotta sitten olivat riidelleet. Aviopuolisot olivat olleet 
naimisissa 20 vuotta ja on heillä 3 poikaa.

Viime vuosina ovat aviopuolisot istuneet joka päivä 
keittiössään pari kolme tuntia puhumatta sanaakaan toi
sillensa. Jos mies on jotain halunnut, kirjoitti hän aina 
paperilapulle, jonka asetti muurin otsalle. Näin tapahtui 
pari kertaa viikossa.

Tässä kodissa ei siis mikään häirinnyt perheen rauhaa 
ja hiljaisuutta, mutta miehelle näytti tämäkin olevan 
liikaa, kun hän jätti vaimonsa.

AVIOLIITTO.

Lopuksi lainaamme tähän erään suurmiehen lausunnon 
avioliitosta:

»Avioliitto on aikamme suuri ongelma. Se on sfinksi- 
arvoituksemme. Ratkaise se, tai sinut revitään kappaleiksi, 
niin on laki.

Me naimme, lähtien tietoisesta minästämme, otamme 
naisen tietomme laajentamiseksi — tunnetun minämme li
säykseksi. Ja sitten, melkein jokaisessa tapauksessa, tulee 
itku ja kärsimys. Tunnetun minämme nainen on valoisa ja 
suloinen. Mutta pimeän veren nainen näyttää miehen sil
missä erittäin häijyltä ja kauhistavalta. Samaten rakastu- 
misajan miellyttävä ja päivänvaloinen mies ei jätä mitään 
toivomisen varaa. Mutta aviomies, jota kauhistaa käär
mettä kuunteleva veren Eeva ja joka on tylsä ja röyhkeä 
aatamimaisessa itsepäisyydessään, on selvästi ja yksin
kertaisesti vihollinen.»

D. H. Lawrence.



Käyttäkää hyväksenne tässä tämän kirjan lukijoille te- 
kemäämme tarjousta.

Kaikille, jotka v. 1930 aikana lähettävät meille alla 
olevan kupongin, lähetämme seuraavia tavaroita, hintoi
himme:

Terveysesineitä miehille N:o 1 Venus parhain saata
vissa oleva laatu Smk. 35: — tus. (muualla sama 40: — 
ja 45:—), N:o 2 Varma Smk. 25:— tus. (muualla 30:—), 
N:o 3 One Naht Smk. 20: — tus.

Tapletteja naisille N:o 4 Vagina Smk. 12:— tus.
Jos tässä lueteltuja tavaroita kerralla tilataan vähint. 

60 markan arvosta, saa ne kupongin lähettänyt 50 markalla.
Huom.! Kuvalliset luettelomme seuraa tavaroita.

LEVERANSSILIIKE SATURNUS.
HELSINKI.

______________Irtileikattava.______________

L E V E R A N S S I L I I K E
S A T U R N U K S E N

lahjakuponki







Tämä kirjanen käsittelee kysymyksiä, jotka 

kaikkina aikoina, ja etenkin nykyhetkellä, ovat 

erittäin tärkeitä jokaiselle miehelle ja naiselle.

Kirjan sisältö ei millään tavalla loukka^^hen- 

kään siveellisyyskäsitteitä, vaikka se suorin sanoin 

selittää ja ruoskii yhteiskuntaelämän nurinkuri- 

suuksia ja vanhoillisia ennakkoluuloja sukupuoli

elämän alalta.

Kirjassa mainitun tuontiliikkeen osoitteen saa 

pyytämällä kauttamme. Asiamiesohjeita erilaiselle 

kirjallisuudelle lähetetään pyydettäessä vapaasti.

K U S T A N N U S L I I K E  A A T O S ,  
H E L S I N K I  

K orkeavuorenkatu  13.

Hinta 8 m k.


