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Tilausta tehdessä huomattavaa!
Tehkää tilauksenne osotteella:

Parisilainen Tuontiliike. Helsinki.
Tavarat toimitetaan tilaajille lähetettyä maksua vastaan tai posti- 

etuannilla, jolloin tilaaja suorittaa maksun tavaraa postitoimistosta 
ulosottaessaan. Jos tilaus on vähintään 20 mk. suuruinen myön
netään alennusta 1 0 %  tavarassa, 30 mk 1 5 % , 40 mk. ja siitä 
suurempi 25 % . Jos tilaus käsittää huuhteluruiskuja ei niistä 
myönnettävä alennus ole kun 1 0 % , olkoon tilaussumma miten 
suuri tahansa. Jos tilaaja ei halua toiminimeä mainittavan lähe
tyksessä, tulee siitä erityisesti tilauskirjeessä huomauttaa, jolloin 
tavaran lähettäjäksi merkitään yksityinen liikkeessämme oleva hen
kilö, joka on tietysti suurelle yleisölle aivan tuntematon. Tava
ran laatua ei koskaan lähetyksessä mainita varsinaisella nimellään, 
joten lähetys ei herätä pienintäkään huomiota eikä postinhoitaja 
koskaan voi tietää mitä paketti sisältää. Koska joskus sattuu ettei 
juuri sitä n:o tavaraa ole jota pyydetään, niin olisi suotavaa että 
tilaaja mainitsisi jonkun toisen lajin jonka voisi lähettää puuttu
van tavaran asemasta, sillä keinon säästyy turhat viivytykset ja 
kyselyt. Jos halutaan tutustua useampaan lajiin ja niistä valita 
paras, niin on mukavinta tilata n.k. näytelähetys, joka sisältää 
useita erilaisia esineitä. Näytelähetyksen hinta on 4 :50  p., jos 
raha seuraa tilausta on siihen liitettävä lisäksi 40 p. kuljetusmak
suksi. Ulkomaille tilatessa tulee maksun aina seurata tilausta.

Kunnollisella tavaralla ja säntillisellä toimituksellamme toi
vomme arvoisain tilaajiemme luottamuksella kääntyvän toiminimen 
puoleen tarvitessaan tässä luettelossa mainituita esineitä.

Kunnioituksella:

Parisilainen Tuontiliike, Helsinki,



Suojelevien menettelytapojen tuntemisen 
hyöty ja tarpeellisuus.

Tärkein syy ehkäisykeinojen käyttöön on tavallisissa oloissa 
aviovaimojen suojeleminen liian usein tapahtuvalta raskaaksi- 
tulolta. Mitä on sanottava esim. sellaisen aviovaimon asemasta, 
joka synnyttää, kuten varsin tavallista on, 7 ä 8 lasta kymmenen 
vuoden kuluessa. Sellaiset aviovaimot eivät tosin milloinkaan ole 
kadehdittavia olentoja, mutta varsin kurja on heidän tilansa työ
läisperheissä, joissa he saavat itse kokonaan hoitaa lapsensa, sii
vota asuntonsa, laittaa ruuan perheelle ja pahimmassa tapauksessa 
vielä tehdä ansiotyötä perheen elatukseksi. Ainoastaan naisen 
luontainen sitkeys voi tämän kestää, mies ei koskaan. On siis 
pidettävä erinomaisen tärkeänä varokeinojen tunteminen, että niitä 
voidaan käyttää käytännöllisellä ja tehokkaalla tavalia, sillä ne hel
pottavat äärettömästi normaalia avioliittoa, tai muuta sukupuolista 
suhdetta, sallivat miehen säästää vaimoaan sopimattomaan aikaan 
sattuvista ja ennenaikaisista raskauden tiloista, päästämättä silti 
sukupuolista seurustelua ja rakkautta kylmenemään. Tekevät mah
dolliseksi yleensä lasten synnyttämisen ehkäisemisen huonojen 
olosuhteitten vallitessa, sekä sen kautta koko lisääntymistoiminnan 
järkiperäisen järjestelyn. Tarvinnee tuskin mainita, että silloin kun 
synnytys on vaarallista, on sitä aina vältettävä. Suojeluskeinojen 
oikea tunteminen on siis katsottava ihmiselämän tärkeimpien tie
tojen joukkoon.

Kuinka hirveän paljon onnettomuutta ja turmiota on tuotta
nutkaan ja yhä edelleen tuottaa ihmisparoille tietämättömyys näissä 
asioissa. Onhan meidän päivinämme vielä varsin yleinen se har
haluulo, että muka ehkäisykeinojen käyttäminen on terveydelle 
vaarallista; etevimmät lääkärit ovat kuitenkin toista mieltä maal
likkojen ja vanhoillismielisten kanssa niitten vaarallisuudesta. Var
sin hassuja väitteitä ja ryövärijuttuja kuulee heidän kertovan eh
käisykeinoja vastaan, voimatta kuitenkaan esittää todistuksen var
joakaan, ei teoreettisesti eikä esimerkkien kautta. Jopa muutamat 
ovat esittäneet sellaisenkin väitteen, että naiselta muka silloin (kun
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mies käyttää kumisuojustinta) puuttuu tunne siemenen syöksymi- 
sestä kohdun suuhun! Ikäänkuin nainen ylimalkaan voisi tuntea 
siemensyöksyä kohdunsuussa! On uskomatonta, mitä kaikkea en
nakkoluulo tässä voi puolustuksekseen keksiä. Ehkäisykeinot 
sallivat surkuteltavien patologisten ihmisten, jotka eivät saa saada 
lapsia, tyydyttää sukupuoliset tarpeensa, tarvitsematta pelätä rikas
tuttavansa maailmaa onnettomilla, kelvottomilla viallisilla. Ne 
sallivat edelleen nuorten ihmisten mennä naimisiin aikana, jolloin 
heidän rahallinen tilansa tekee heille vielä perheen ylläpitämisen 
mahdottomaksi. Niiden avulla voi kerrassaan ennakolta määrätä 
lapsen syntymiskuukauden, kun nainen on normaali ja hedel
mällinen. Lyhyesti sanoen tällä tavoin voidaan täyttää vaatimus, 
että siittäminen on saatettava järkiperäiseksi ja tietoiseksi ja ero
tettava se sukuvietin tyydyttämisestä. Eihän ole niin suuri onnet
tomuus, jos tämän vuoksi kevytmieliset ja nautinnonhimoiset ih
miset pääsevät sukupuolisesti huvittelemaan. Ensiksi saavat he 
silloin paljon vähemmän pahaa aikaan ja toiseksi lisäävät he sitä 
vähemmän yhteiskunnallisesti käyttökelvotonta sukukuntaansa. 
Sitä enemmän lisääntyvät sen sijaan elin- ja lisääntymishaluiset, 
yhteiskunnallisesti ajattelevat ihmiset, joista reipas ja voimakas, 
kelvollinen jälkeläistö on odotettavissa.

Ehkäisykeinot tekevät myöskin jo sanotuista syistä mahdolli
seksi välttää prostitutsionia, kun sukupuolista seurustelua ei enää 
ollenkaan välttämättä tarvitse seurata raskauden ja synnytysten, 
joten sen vielä nykyään traagilliset seuraukset voidaan välttää.

Lopuksi tarjoovat ehkäisyvälineet suhteellisen, joskaan ei heti- 
kään varman suojan myös tartuntaa vastaan venerisiä tauteja 
potevista henkilöistä.

Ylläolevasta lyhyestä esityksestä käynee jo selvile, että ehkäisy
keinojen tunteminen ei suinkaan ole pieni, vähäpätöinen asia, 
eikä niiden oikea käyttäminen häpeällistä, vaan siunausta ja onnea 
tuottava asia. Tapa ja ennakkoluulo saavat aikaan sen, että hä- 
vyntunne syntyy väärässä paikassa, viaton asia tuomitaan ja suuri 
pahennus sekä suurin loka hyväksytään.



N:o i. Yleissuojakeino naisille 
Absorbiteur.

Hienommasta kehräämättömästä sil
kistä. Mainiompien mies- sekä nais- 

lääkärien tunnustama
paras yleissuojakeino naisille.

Palkittu suuressa kansainvälisessä hy- 
gienisessä näyttelyssä Parisissa 1903 
suurella kultapalkintomitalilla, kunnia- 
ristillä ja kunniadiploomilla.

Arvoisat Naiset!

Varmaankin on Teille mieluista, että täten kiinnitän huomionne 
uusimpaan hygieniseen keksintöön suojakeinoista naisille sekä 
sairaloisten vuotojen parannukseksi. Se varma menestys, jonka 
Absorbiteur on voittanut, riippuu sen lääketieteellisestä imetyksestä. 
Absorbiteuria pidetään ja ansaitsee tulla pidetyksi nykyajan par
haimpana ja suosituimpana suojakeinona naisille. Se on valmis
tettu hienommasta kehräämättömästä silkistä ja voipi sen, mat- 
kaansaattamatta minkäänlaisia tunteita, helposti painaa yhdyntä- 
kanavaan, minkä nainen itse taikka mies siittimen kerällä voi suo- 
r |ttaa. Mukavimmin viepi nainen sen oikeankäden keskisormella 
sisään ja laskeutuu se siittimen mukana lauhkeana ja pehmoisena 
kohdun aukon eteen, siten estäen molempien siemenien yhteen- 
juöksun, jotka Absorbiteur imee ja kuolettaa ne heti, tehden täten 
siittämisen mahdottomaksi. Koska kehräämätön silkki on lima
kalvoa hienompi ja lauhkeampi, imee se kaiken kosteuden aikaan- 
saattaen siten molemminpuolista nautintoa kohottavan kiihoituksen.



Absorbiteuria voi lauhkeutensa takia alituisesti kantaa syn- 
nyttimessä, siten aina ollen varmasti suojeltu siittämiseltä. Yli
päänsä ei pidäkään heti yhdynnän jälestä poistaa sitä synnytti- 
mestä, ei ainakaan ennen 5 — 10 minuutin kuluttua. Suositeltava 
on alituinen kantaminen, etupäässä sairaloisten vuotojen takia. 
Siten suojautuvat molemmat sekä mies että nainen kaikesta tart
tumisesta. Imemällä kosteuden ja taudinaiheet, parantaa se vähi
tellen täydellisesti. Jokapäiväistä käytäntöä varten on 2 —3 kap
paletta vähintään tarpeen, sillä joka käyttämisen jälkeen on se 
huolellisesti pestävä lämpöisessä saippuavedessä, sitten puristettava 
puolikuivaksi pehmeän vaatteen välissä sekä pantava lämpöiseen 
paikkaan hyvin kuivamaan. Kuivana on se kammattava keskeltä 
ulospäin. Tällaisella hoidolla voi sitä käyttää vuosikausia ja tulee 
siten sangen halvaksi. Suojelu on tämän välineen avulla varmasti 
täydellinen ja terveyden kannalta perin tärkeä jokaiselle naiselle.

Hinta 3 :50 kappale; 3 kpl. 9 mk.
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Suojelusvälineitä miehille.
Kuten tunnettua tarjoutuu ensimäinen mahdollisuus eritteen 

pidättämiseen kohta kun se on tullut ulos siittimestä. Tähän 
tehtävään rajottuisi miehen suojelusmahdollisuus. Tarkoitusta 
varten on valmistettu kumisia suojustimia sekä eläinten umpi
suolesta n. s. kalanrakkoja.

Kumisuojustin,
Tämä väline on ohkaisesta 

kautsukkikankaasta. Parhaim- 
missa lajeissa on tämä kalvo ai
van satumaisen ohutta, vaan silti 
lujaa ja niin kestävää, että voi 
venyä monta pituuttaan lisää. 
Tämä suojustin ulottuu koko 
siittimen yli ja puristuu siihen 
kiinni, aivan kuin osa siittimen 
ihopeittoa. Suojelu tapahtuu 
näissä eritteen pidättämisellä suo- 

justimen pohjukkaan. Hienouden, lujuuden ja läsämuodostelujen 
suhteen löytyy näitä suojustimia monia eri lajeja. Koska me pi
dämme varastossa ainoastaan parhaita käytännöllisimpiä lajeja, 
niin emme tässä esitä niitä kaikkia, ainoastaan parhaat.
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Hinnat kumisuojustimista y. m.
N;o 2 O r ie n ta l..................................................................  4

» varustettu sä iliö llä ................................ 4
3 Silkki, I:ma, ilman säiliötä . .  ....................  4

» » varustettu s ä i l iö l lä ......................  5
4 A m eri k. alkup. N e v e rrip .................................  5

» varustettu sä iliö llä ...............................  5
5 Prisma, ilman s ä i l iö tä ......................................  6

» varustettu säiliö llä ...............................  6
6 Ramses, ilman s ä i l iö tä ......................................  6

» varustettu sä iliö llä ...............................  7
7 Kalanrakkoja, Irm a..................................................12
8 Extra Irma, vakuutuksella.................................... 16

— tusina 
50 »
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50
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Nro 9. Kohtusuojustin.

Samoin kuin miehille löytyy siittimen 
ympäri suojeluspusseja tai tuppeja, on nai
sille valmistettu kohdun päätä, joka pistää 
yhdyntäkanavaan, suojelevia pusseja eli kup
peja, joissa on teräsvieteri reunassa. Tä
hän kuvattu kohtusuojustin on tehty 
ohuesta kumikalvosta ja on siinä nauha poistamista varten. Suo
jelu aikaansaadaan siten, että kohtusuojustin peittäen kohdun pään 
estää siitossolujen pääsemästä kohtukanavaan.

Käyttöohje. Ensi mäin en asia on saada kohtusuojustin oikeata 
kokoa, aina kohdun pään suuruuden mukaan. Tämän suuruus 
riippuu taas, paitse naisen ruumiin koosta ja lanteiden laajuu
desta, myöskin siitä kuinka monta kertaa on synnyttänyt. Tilat
taessa on siis aina ilmoitettava nämä seikat ja parasta on tilata 
kolmea eri suuruutta. Kun sitten oikea koko on saatu, puhdis
tetaan suojustin hyvin, puristetaan peukalon ja etusormen välissä 
soikeaksi pitäen pohjukkaa alespäin, toisella kädellä aukaistaan 
kanavan suu ja viedään suojus niin syvälle sisään kuin suinkin 
yletytään, että takareuna siitä joutuu kohdun-pään selkäpuolelle. 
Suojustimen etureunaa painetaan sormella hyvästi ylöspäin, jolloin 
suojustin tuntuu naisesta itsestäänkin olevan paikoillaan. Kerta 
paikoilleen saatua, ei sitä tarvitse pois ottaa kun kuukautisten 
ajaksi ja pari kertaa kuukaudessa puhdistettavaksi, jolloin sen kui
tenkin voi kohta panna takaisin. Ennen yhdyntää on naisen sor
mellaan koitettava onko se paikoillaan. Kohtusuojustin kestää 
vuosikausia, joten se on halvimpia su o j el ustap oja.

Hinta 3: 50 p. kappale.
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N:o 10. Suojelussieni.

Tämä hienoimman pesusienen 
kappale, joka tarkoitusta varten on 
muovattu, varustettu verkolla ja silkki
nauhalla poistamista varten. Sen suo- 
jeluominaisuus on siinä, että se tuk
keen tavoin pidättää siitossolut pääse
mästä kohdun suulle. Ennen käyttä
mistä kastellaan ja kuohkeaksi puris
tellaan sieni, sitten viedään se yksin
kertaisesti yhdvntäkanavan suulle ja 
sormella painetaan sisään. Yhdynnän 
loputtua otetaan silkkinauhasta vetä
mällä sieni ulos, puhdistetaan hyvin 
ja  annetaan kuivaa mieluummin puh

taan vaatteen sisässä. Sientä voi hyvällä hoidolla käyttää monia 
kymmeniä kertoja.

Suojelussienien hinnat vaihtelevat sienien hienouden mukaan. 
Me pidämme varastossamme ainoastaan ensiluokkaista tavaraa, 
joten koon mukaan vain on hinnassa eroa. Välineet maksavat 
2 — 3 mk. kappale.

Huuhtelu.
Huuhtelun toimittamista varten on keksitty suuri joukko eri

laisia ruiskuja. Kahden eri perussuunnitelman mukaan on näitä 
tehty: Painolla suihkuavia n. s. seinäruiskuja ja puristamalla suih
kuavia n. k. palloruiskuja. Seinäruiskuja on tosin enemmän käy
tännössä, mutta sekä tavalliseen puhdistamiseen että vieläkin enem
män suojelustarkoitukseen ovat nämä jo vanhentuneita, epämukavia 
ja epätäydellisiä, joten emme pidä niitä varastossamme, emmekä 
niitä kenellekään suosita.

Palloruiskut, joita on laitettu lukuisia lajeja, ovat ne, jotka 
tällä alalla maailman valloittavat. Nämä ruiskut ovat kokoonpantu 
kolmesta pääosasta: suihkuttajasta, kaulasta ja kumipallosta. On 
yksinkertaisia suihkureijällä varustettuja, lyhyitä päitä. On var
rellisia suihkuja eri tavalla muodostelevia, toiset niistä varustettu 
erityisellä kanavaseinänlevittäjällä j. n. e. Kauloja niitäkin löytyy 
erilaisia, joista enemmän yksityisselvittelyissä. Huuhteen poistu
minen on myöhemmissä keksinnöissä järjestetty siten, että suih- 
kuttajan varressa tai pumppulassa on kaula, joka tulpan tavoin
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tukkii yhdyntäkanavan suun ja siten estää huuhteen kulkemasta 
pois muuta tietä kun sille varattua, ja tämä taas voi tulla joko 
eri torvea ulos tai palata takaisin pallopumppulaan. Parhaita ja 
käytännöllisimpiä ovat näistä palloruiskuista Ladys-Friend, Frauen- 
heil ja Niagara. Me selostamme tässä vain kaksi käytännöllisintä 
ja tarkoitustaan vastaavinta palloruiskua, vaikka meiltä saa useam
paakin lajia.

N:o 11. »Ladys-Friend»,
patentin saanut, on kokoonpanoltaan palloruiskuista yksinkertai
sin. Kaula-osa, joka on pehmeätä kumia, on yhtenä kappaleena 
pumppulan kanssa ja suihkuttajana on yksinkertainen reijillä 
varustettu kaulan kuminen pidennys. Tämän rakenteen tavaton 
yksinkertaisuus on jo hankkinut tälle ruiskulle mieltymystä ja 
ihailua sangen suuressa määrin kaikkialla.

Käyttöohje on sekin yksinkertainen. Astiaan, esim. juoma
lasiin kaadetaan pumppulan täysi haaleaa vettä, johon on hieman 
sekoitettu etikkaa. Pum ppula puristetaan kourassa kokoon ja pää 
pistetään veteen sekä annetaan puristuksen höltyä, jolloin pallo 
imee täytensä vettä ja on valmis käytettäväksi. Yhdynnän loput
tua avataan yhdyntäkanavan suu ja pumppulan kaula viedään 
kanavaan ensimäiseen uurteeseen asti, puristetaan palloa vahvasti 
kourassa, jolloin vesi siitä ryöppyää ympäri kanavaa, pullistaen 
sen seiniä ja toimittaen tarkan puhdistuksen. Sen perästä anne
taan puristuksen höltyä, jolloin vesi virtaa takaisin pumppulaan 
ja palloa puristetaan asemaa muuttamatta vielä uudestaan kokoon 
uudeksi huuhteluksi j. n. e. siksi että sama vesi on kolme kertaa 
suihkunut ja tietysti imeytynyt takaisin palloonsa. Puhdistus on 
silloin täydellisesti tehty, kaikki eritteet poistettu. Ruisku puhdis
tetaan sitten kun on hyvää aikaa ja säilytetään tomuttumiselta 
paraiten puhtaan pyyheliinan sisässä kuivassa paikassa.

Tämä erinomainen ruisku maksaa ainoastaan 8 mk. kappale.

N:o 12. »Frauenheil»
on palloruiskuista täydellisin. Ruiskun muodostaa kumipallo, 
kautsukkinen suihkuttaja ja kaula. Kaulaosassa onkin tämän 
ruiskun erinomaisuus. Se on pehmeätä kautsukista eli kumista 
ja voi sen siirtää lähemmäksi ja etäämmäksi suihkuttajan päätä. 
Etuosa, joka loivalla uurteella on eroitettu takaosasta, on pallo
mainen, joten se tarkasti, pysyvästi ja mukavasti voi muodostaa 
tulpan yhdyntäkanavan suulle. Takaosa kaulaa muodostaa taas 
kuperan kilven suojaksi pumppulan ja kaulan kanavaan uppoa
vaksi tarkoitetun etuosan välille. Näitten järjestelyjen kautta
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voidaan suihku saada aivan vasten kohdun päätä, 
mikä suojelussa on suuri etu, tai voidaan sitä 
käyttää kanavan puhdistamiseen; uurteet taas 
saavat kaulan vakavasti pysymään paikoillaan.

Käyttöohje on hyvin samanlainen kuin edel
liselle ruiskullekin. Ruisku täytetään purista
malla pallo kokoon ja antamalla höltyä pään 
ollessa vedessä. Yhdynnän loputtua kaulan ol
lessa kiinni pumppulassa eli suihkuttajan juu 
ressa, viedään suihkuttaja ja etuosa kaulaa sisään 
kanavaan aina uurteeseen asti, jolloin suihkut
tajan ja kohdun päät tulevat vastakkain. Kou
rassa puristetaan pallo kokoon, vesi vahvana 
suihkuna ryöppyää silloin kohdun pään ympäri 
ja vasten yhdyntäkanavan pohjukan seiniä, huuh
toen ja puhdistaen sen perinpohjin. Kun pump- 
pulan puristuksen annetaan sitten taas höltyä, 
virtaa kaikki huuhtovesi takaisin pumppulaan, 
vieden eritteet tarkoin mukanaan. Varmuuden 
vuoksi huuhdotaan samalla vedellä vielä pari 
kertaa lisää ruiskua paikaltaan pois ottamatta. 
Niin hyvin käy tämä huuhtelu, ettei pääse vettä 
ulos kastelemaan vaatteita tai ruumista. Ruis
kutuksen voi tehdä missä asennossa tahansa, 

eipä edes sitä varten tarvitse vuoteelta ylös nousta. Kun ruiskua 
käytetään vaan tavalliseen puhdistukseen, joka sekä terveys- että 
siisteyssyistä olisi jokaisen naisen kerta tai parikin vuorokaudessa 
tehtävä, vedetään kaula lähelle suihkuttajan päätä, vaan muuten 
menetellään kuten suojelushuuhtelussakin. Ruiskun hoidoksi ei 
tarvitse muuta kun sen pitää puhtaana ja kuivana, puhtaan pyyhe
liinan sisään käärittynä, ettei tomu pääse sisään. Kestää monia 
vuosikausia.

Kaikista tähän asti valmistetuista huuhteluruiskuista on 
»Frauenheil» kieltämättä ensi sijaan asetettava. Suojelu on tur
vattu, puhdistus täydellinen, ei tuhrailuja vesien kanssa, niin ko
vin vähän vaivan näköjä, siisti ja mukava ja nainen tuntee ole 
vansa turvattu »vahingoilta», siisti ja puhdas. Frauenheilin hinta 
on 14 mk. kappale. Niagara huuhteluruisku naisille on aivan 
samanlainen kun Frauenheil, paitsi että siihen kuuluu peräruiske- 
ja kohdunsisusruiskuttajat lisäksi. Hinta 15 mk. kappale.
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Pulveroiminen.
Pulveroimissuojelu on siinä, että suojelevaa pulverin m uo

dossa olevaa kemiallista ainetta puhalletaan kohtukäytävän suulle, 
jossa siitä siellä löytyvien nesteiden vaikutuksesta tulee ohut ker
ros kohdunsuun ympärille. Kun nyt siitossolut yrittävät kohtu- 
kanavaan, lamaantuvat ne tässä suojeluskerroksessa.

N:o 13. Pulverinpuhallin.
Pulverin puhaltamiseksi kohdun suulle on keksitty useampia 

instrumentteja, joista uusimpia ja parhaimpia vain välitämme. 
Puhaltimessa on kumipallo ja warsi jotenkin samanlainen kun 
huuhteluruiskun suihkuttaja. Tämä varsi on siten laitettu, että 
sillä voi pitää kanavan seinät toisistaan loitompana hyvän pulve- 
roimisen aikaansaamiseksi.

Käyttöohje. Ruuvaamalla otetaan varsi pois, pannaan pulve
ria painepulloon ja ruuvataan varsi kiinni takaisin. Vähän ennen 
yhdyntää viedään puhaltimen putki yhdyntäkanavaan aivan poh
jaan asti, painellaan kädellä kumipalloa, niin suojeleva pulveri 
tuiskuaa kohdunpään ympäri, sitten puhallin otetaan pois ja suo
jelu on valmis muutaman minuutin kuluttua. Pulveroimissuoje- 
lua käytettäessä on puhdistushuuhtelu toimitettava sopivan ajan 
tultua, esim. aamusin, jos illalla on yhdytty. Puhallin on aina 
käytettyä puhdistettava ja säilytettävä puhtaan vaatteen sisällä, ettei 
se pääse pölyyntymään.

Puhaltimen hinnat ovat 14 mk. kappale. Alkuperäiset Krö- 
ning 24 mk. kappale.

Suojeluspulveria saa meiltä 1:50 penniä rasia.

N:o 4. Kuukautisvyöt.
Kuukautisvyöt ovat 

järjestetyt siten, että ei 
ne laisinkaan estä vuo
toa. Venyvät pehmoi
set nauhat takaavat sen, 
ettei vyö paina eikä han
kaa ihoa, vaikka se on
kin pidettävä paljaan 
ihon päällä. Vyön ala
osaan sijoitettava imu- 
tyyny eli side imee kaiken kosteuden itseensä, joten ei voi vaat
teet tahriintua. Imutyynyjä taas voidaan muuttaa aina tarpeen
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vaatiessa. Täten voi pitää vaatteensa puhtaana ja estää ihon roh
tumasta, eikä tarvitse koskaan pelätä huomaavaisuutta. Nämät 
vyöt ovat välttämättömät, ei ainoastaan kuukautisten, vaan myös* 
kin valkovuodon aikana. Nämät vyöt ovat käytännölliset, par
haat. Näitä vöitä käyttämällä säästetään aikaa, hoidetaan terveyttä, 
vältetään vaivoja, huolia ja kärsimyksiä. Tilaajalle lähetetään ne 
kenenkään sivullisten huomaamatta tavaran laatua.

Hinta 4: — kappale. Imutyynyjä 2: 40 tusina.

Paras suojelustapa.
Edelläolevan luettua tekee jokainen varmaankin kysymyksen: 

mikä tapa se olisi paras? Niin kummalta kuin se kuuluukin, 
täytyy meidän antaa tähän se vastaus: jokainen kuvailemamme 
suojelustapa on paras — paikallaan. Ei ole näet ollenkaan asia 
niin kuin se äkkiä näyttää, että aina joka yhdyntää varten ovat 
samat olosuhteet. Ja niiden mukaan vaihtelee silloin juuri eri 
suojeluskeinojen paremmuuskin. Sitten riippuu se vielä paljon 
yhdyntätoverin mausta. Näistä kaikista riittäväin ohjeiden anta
minen vaatisi kuitenkin paksun nidoksen kirjoittamista, joten itse
kukin on omasta kokemuksestaan oppiva suojelustapoja valitse
maan, aina tilaisuuden mukaan.

Asetamme tähän välineitä, joita mielestämme ei pitäisi kel
tään parilta puuttua: huuhteluruisku, suojelussieni, kumisuojustin, 
suojeluspulveria, Absorbiteur, Tämä on mielestämme tuiki vält
tämätön varasto. Siihen olisi jokaisen koitettava pyrkiä. Kuiten
kin ei ole aina tarpeen käyttää välineitä.' On käytettävä myöskin 
lisäksi alkuperäisiä suojeluskeinoja, erittämättömyyttä ja uloseri- 
tystä. Jos aina käytetään suojelusvälineitä, kyllästyttää ja tympäsee 
se ajanoloon ja yhdyntä kadottaa viehätyksestään paljon ja mil
loin hedelmöitymistä ei tarvitse varoa kun sitä myöskin halutaan. 
Raskaudenaikana ei tietysti mitään suojelua ole käytettävä.

H elsinki 1916, Työväen kirjapaino.


