
Keinopäästänaimisiin.
C.Gustafsson

Kustantaja: K. Valovuorii, HuBl!l2UPUn!li.

Uudenkaupungin Sanomal. jaKirja/p. 0.-Y. 1916





Keino päästä naimisiin.
Alkulause: Ei ole ihmisen hyvä olla yksinään.

Näin Herra joparadiisiss' virkkoi.
Ja niin luotiin nainen kaunis, viekas,
Luoja hänen kateus" Adamille antoi.

Neuvoja tvtäille.
luutiin maailman IlnriBteillBi.

Mutta ainoastaan silloin vastaavat he
täydellisesti tarkoituksensa, kun he ovat nai-
misissa. Sillä naimattomat naiset muistut-
tavat kukkia syrjäisellä paikalla, joitaei kos-
kaan etsitä; kukkia, jotka kukkivat kenen-
kään näkemättä, he kuihtuvat ja kuolevat
yksinäisyydessä. Joka naisella tulee olla
oma Aadaminsa, joka tukee häntä myötä-



ja vastoinkäymisissä ja johon hän voi luot-
taa paremmin kuin itseensä.

Me alamme nyt sillä perusteella, että
jokainen nainen tahtoo saada miehen, sillä
niitä, jotka eivät luule miestä tarvitsevansa,
on tuskin yhtä tuhannessa. Naimisiin tah-
tovat sekä ylhäiset että alhaiset.

Määräys myöntyväisyydestä.

Suuri osa naisia on siinä luulossa, ett'-
eivät he ilman vanhempiensa tai holhoo-
hiensä suostumusta voi lahjoittaa kellekään
sydäntään.

Meidän täytyy hämmästyttää näitä nai-
mattomia, miestä odottavia naisia tällä mää-
räyksellä.

Xuunnelllaa te lcunninitetut.'

Ei mikään laki kiellä missään kristilli-
sessä valtiossa naisia menemästä ilman van-
hempainsa tai holhoojainsa suostumusta nai-
misiin.



Sentähden ovat naimaliitot jokaisen
omasta vapaasta tahdosta riippuvaiset eikä
mistään pakosta.

Nainen voi kuherrella yhtä vapaasti ja
riippumattomasti kuin miehetkin, sillä laki
tekee heidät tässä kohdassa yhdenvertai-
siksi. Jos löytyisi laki vanhemmille, kos-
keva heidän lastensa naimisiinmenoa, kuu-
luisi se näin:

»Valtio tekee tiettäväksi, että se tahtoo,
että kaikkien naimisiin aikovien henkilöi-
den tulee seurata omaa tahtoaan, eikä van-
hemmilla siihen ole mitään sanottavaa.

soB varmemmat tahtovat pakotta las-
tansa naimisiin oman tantnnBa mukaan, tu-
lee lapBen vsstarintaan. Vastaisena
tapauksessa rikotaan lakia aivan BanalliBeBti,
lVlonet neitoset voivat taistelleBBaan vannem-
piaan vaBtaan tulla vikninin koko sukukun-
tansa kanssa sen kautta kaäottaa perintö-
08uuten8a.

Zentäncäen tulisi neitosten katsoa, että
ne mielenlujuuäella ja tvvnev6ellä, vinoit-



tamatta vanhempiaan, pääsisivät tarkoitus-
tenßa perille, sillä siinä tapauksessa, että
vanhemmat suuttuisivat ja kieltäisivät hä-
nelle kuuluvan perintö-osuuden tulisi jälki-
mäinen villitys pahemmaksi kuin edellinen.

Jos vanhemmat joka tapauksessa ovat
vastaan, tulee sinun puhua heille, kuinka
onnellisiksi he tuntevat itsensä vanhempina
kun eivät repineet rikki lapsensa onnea;
sitten tulee sinun kertoa rakastajasi olevat
ja olemattomat hyveet, hänen varallisuu-
tensa, palkkaetunsa, hyväntahtoisuutensa,
hiljaisuutansa, raittiutensa j. n. e., ja lopuksi
ottaa rakastajasi kotiisi auttamaan sinua
vanhempiesi taivuttamisessa, ja hänen tu-
lee olla niin rakastettava ja huomaavainen
kuin mahdollista. Saat olla varma, että
vanhempasi lopulta lannistuvat ja antavat
sinun tehdä tahtosi mukaan.

Alutta väliin ovat vankemmat kol-
koomat Kullumaißia Biinä, että tapauk-



sessa tahtovat pakottaa lapsensa tai kolkot'
tinsa avioliittoon, joista usein syntyy sano-
matonta kurjuutta.

Sitä ei voi kieltää, että nuoriso, varus-
tettuna suuremmilla intohimoilla ja vähem-
mällä kokemuksella helposti kokemattomana
mieluummin menee ansaan kuin viisaat, tar-
koin harkitsevat vanhemmat henkilöt. Nuo-
rison rakkaus muistuttaa lakkaa, joka pai-
netaan paikkaansa kuumana ja murretaan
kylmänä.

Nuoriso valitsee silmillä ja sydämellä,
vanhempi väki 3'mmärryksellä.

Nuorimies ei ymmärrä kullan arvoa,
ei tiedä kuinka vaikea sitä on saada ja an-
saita; vanha tietää sen paremmin pitkän
kokemuksensa jälkeen. Sen tähden van-
hat asettavat rahan avioliiton ehdoksi, nuo-
ret taas rakkauden.

Kultainen Keßkitie on vankoien M nuo-
rien välillä paraß, 8. t. 8,: nuoret pane-
vat arvoa vankempien neuvoille M Beuraa-
-vat niitä, niin tulee vankempienkin arvuß-



telia kohtuuden mukaan nuorien tunteita
ja toivomuksia. Tällä tavalla asiat järjes-
tyvät helposti, eikä perheen pyhä yhdys-
side tule revityksi tai katkotuksi niinkuin
nykyaikana niin usein tapahtuu.

Xuinlla monenlaisia avioliittoja
meiclän päivinämme?

Uarllittu avioliitto.

Viisas mietiskely ennen avioliiton sito-
mista on kyllä paikallaan; kuitenkin tulee
käyttää kohtuutta ja järkeä arvioimisessaan,
muussa tapauksessa on koko mietiskely ai-
noastaan irvistelevä harhakuva.

On kiitettävää puolelta arvoßtella
livvää «vcläntä, Ben ÜBkollißuutta työn»
nalua. emme voi kuvitellakaan kuinka
onnel!ißekßi avioliitto tulißi )08 mieß ia nai-



nen olisivat avioliitossa sainallaisetkvin en-
nen naimisiin menoa. Ei yksikään ihmi-
nen tunne toistaan niin hyvin, että se voisi
mennä takuuseen toisen himoista ja toivo-
muksista. Rakastavaiset eivät ylipäänsä opi
tuntemaan toisiaan niin hyvin, vaikka he
olisivat kuinka kauan tahansa seurustelleet
yhdessä, sillä heidän silmänsä ovat niin-
kuin usvan peitossa ja rakkaushan sammut-
taa järjenvalon. Pitempi yhdessäoleskelu en-
nen avioliittoa ei siisole mikään varma takaus
sen onnellisuudesta. Sen tähden täytyy jo-
kaisella pariskunnaksi aikovalla olla jokin
harkittu tarkoitusperä. Mutta jos ajattelem-
me rahoja taikka toiselta puolelta nuoruutta
ja kokemattomuutta painavissa perhe- tai
kauppasitoumuksissa, niin on pettäviä toi-
veita joukottain seuraava meitä.

Se tuottaa saman seurauksen vanhoille
ja nuorille, ylhäisille ja alhaisille.

Ajatelkaa myöskin avioliiton loppu-
puolta ja Jumalan käskyä: Olkaa hedel-
mälliset ja lisääntykää ja — — —



Avioliitto tälläen.

Ei muuta asiaa; jos köyhä nai rikkaan
tai jos rikas nai rikkaan rahojen tähden.
Kummassakin tapauksessa on liitto raha-
avioliitto; kun mies on saanut rahat, jää
rouva arvottomaksi olioksi ja toiselta puo-
len on hyvin harmillista miehelle, että vai-
mo alituiseen muistuttaa miehelle, että se
on hän, joka on auttanut miehen housui-
hinsa.

Liian pikaiset avioliitot.
Sellaisia tehdään elämän taistelussa

paljon ilman kypsynyttä päätöstä — sellai-
set ovat hyvin vaarallisia.

Niinpian kun poika ja tyttö pääsevät
naimaikään ja tulevat tuntemaan yhdessä-
olon sulouden, herää myöskin halu päästä
avioliittoon. Tämä himo tulvii pian, sillä
se on niinkuin huomaamaton humala. Mutta
se menee pian ohi ja silloin on koko lop-
puelämä paljasta surua ja onnettomuutta.



Avioliitto on niinkuin suruhuone, jossa
täytyy surra, että oppisimme tyydyttämään
ruumiin puutteita. Se käy kyllä päinsä niin
kauan kun olemme naimattomia. Mutta nyt
täytyy surra kahden puolesta ja kenties
useammankin.

Sitä etta nuorena on kosinut, ci kukaan
ole katunut.

Avioliitto kauneuden tähden.
Kauneus on usein pettänyt; ulkomuoto

on kyllä kaunis, mutta sydän tyhjä ja si-
nulta suljettu. Tavallisesti istuu sellainen
jumalan luoma alituiseen peilin edessä ja
tulee hyvin mielellään mustasukkaiseksi.
Sellainen vaimo muistuttaa koristetta, joka
pian kadottaa kiiltonsa, ja jolla ei ole mi-
tään sisällistä arvoa.

Avioliitto todellisesta rakkaudesta.
Aniharvoin solmitaan tällainen meidän

raha-aikakautenamme.



Ja ehkä se ihmisjärjen kannalta kat-
soen on nykyään jo mahdotontakin. Sillä
se, mitä me nykyään kutsumme rakkaudek-
si, on useimmiten aistillinen päihtymys, eli
hurmaus. Kuinka usein kuulemmekaan sa-
nottavan: se ja se meni naimisiin puhtaasta
rakkaudesta, ja kuitenkin lyhyen ajan ku-
luttua he ottavat avioeron.

Todellinen rakkaus! Hurmaava sana
ja kuinka usein onkaan se pettänyt. Se,
joka itse on mennyt naimisiin todellisesta
rakkaudesta, tietää, ett'ei se kestää enää
vihkimisen jälkeen. Puhdas rakkaus ei saa
kestää ainoastaan siihen asti kun myötä-
jäiset on saatu ja sitten sammua; vaan sen
tulee jatkua loppumattomasti, sillä ainoas-
taan sellaista voidaan sanoa oikeaksi ja to-
delliseksi rakkaudeksi. Puhdas rakkaus täy-
tyy olla jatkuvaa — sillä se kehittyy vasta
avioliitossa. Se, joka puhtaan rakkauden
nimessä menee naimisiin, on hyväsydämi-
nen kiihkoilija.

3en tanden neuvon minä teitä, että neti



avioliittoon päästyänne etsisitte todellisen
rakkauden ja herättäisitte sen. Avioliitossa
yhä kehittyvä ystävyys ja yhteisymmärrys
aviopuolisoiden kesken on todellista rak-
kautta.

Nutta millainen tulee olla mielien,
KansBa voi mennä avioliittoon?

i) Nänen tulee olla reipas.
2) Vähintäin 18 vuotias; «illä «illoin

llun aBtuu avioliiton ikeen alle, tulee lieit-
tää p«iB kaikki lapBelliBuuclet elää

Nän ei Baa enkeliksi
tulevan mienenBä e(!e88ä, Billä Ben tulee
kaisen tietää, ett'ei enkeleitä M oikeita in-
lniBiä enää maailmaBBa, Ben täliäen
ei dan Baa näytellä olevanBa enempää kuin
dan toäelliBuu6eBBa on, sillä ei yksikään
inminen voi näytellä läpi eläinäNBä.

lienen, voit ottaa aviopuoliBok-
-8«8i, tulee olla Bielultaan M ruumiiltaan rei>
paB voimakas, kaunes un sivuasia, kui-
tenkaan ei nän saa olla vallan ruma.



2) Hän ei saa olla yleisesti tunnettu
kiihkoilija tai vihollinen.

3) Hän ei saa olla 24 vuotta nuorempi.
4) Hänen täytyy voida itse elättää vai-

monsa ja hänen tulee olla miehuullinen ja
työtä pelkäämätön.

Kunnioitetut naiset! Näitä 4 määritel-
mää teidän tulee tarkasti noudattaa, ken-
ties tarkemmin kuin Itämaisessa kysymyk-
sessä. Teidän tulee ottaa huomioonne ja
seurata kaikkia sääntöjä tässä kirjassa, sillä
minä tahdon olla todellinen ~Tyttöjen neu-
vonantaja" opettaakseni heille, kuinka he
tulevat luoksensa vetäviksi ja pääsevät pian
naimisiin.

Jokaisella tytöllä ja melkein jokaisella
elämänhaluisella leskellä on suurempi tai
pienempi miehinen ystäväpiiri, josta hän
varmaankin voi voittaa yhden itsellensä.

Rakas tyttö! Hyvä leski? Älä suutu
minun neuvoistani ja toivomuksistani, sillä
ne varmasti vievät sinut siihen päämäärään,
johon pyrit, nim. miehelään.



I:nen neuvo.
Älköön sinulla olko suuria vaatimuk-

sia kun tahdot miehen. Ole vaatimaton,
sillä se miellyttää häntä.

2men neuvo.
jätä itsesi hänelle sellaisena kuin to-

dellisuudessa olet, sillä silloin hän heti tie-
tää, mitä on saanut.

3:« neuvo.
Niinpian kuin joku mies on mielisty-

nyt sinuun, eikä hänkään ole sinun mie-
lestäsi epämielyttävä, niin älä käänny ta-
kaisin siksi, että se on sopimatonta, vaan
mene tapaamaan häntä.

4,8 neuvo.
Ueti kun liuomaat mielien mielißtvnEen

Binuun, niin älä ole pelkuri, vaan koeta
mieivttää liäntä Bainalla länennellä enßin
jonkin VBtäväßi tai kautta M



anna hänen ymmärtää, että mielellään kat-
selet häntä, puhut hänen kanssaan ja olet
mielellään hänen läheisyydessään.

5:8 neuvn.

Älä lörpöttele miesten kanssa, vaan
koeta heti kääntää heidän huomionsa sii-
hen, että mielelläsi tahtoisit päästä avioliit-
toon. Tätä päämäärä et koskaan saavuta,
jos kurtiseeraat yhden ja toisen miehen
kanssa. Jos kysyt vanhoilta piioilta miksi-
eivät he ole menneet naimisiin, niin io:ssä
tapauksessa o.:ltä saat sen vastauksen, ett'-
eivät he ole ymmärtäneet kiinnittää yhtään
miestä itseensä vaan ovat «lellineet yhden
ja toisen kanssa ja päästäneet siten naima-
Hän livahtamaan läpi käsien.

Kaimanaluinen tyttö tekee parnaiten,
BeuruBtelleBBaan 5 a io vuotta itBeään var-
mempien KanBBa, Billä BamanikäiBet eivät
UBeinkaan ole tilaiBuu6eBBa menemään nai-
miBiin.



Ei yhtään sääntöä ilman poikkeusta,
ja niin tietysti näissäkin. Mutta Idänpä ve-
toa siitä, että ennen kuin 30 päivää on kulu-
nut, saat sulhasen seuraamalla minun neu-
vojani, kuin 30 vuotena, jos luotat sanoma-
lehti-ilmoituksiin.

k'ääBtväBi morBiamekBi, ei avioliittl>enää
ole kaukana. Billoin Baat tietvBti Buuren
08an päiväBtä iBtua pianon äärenä, laulaa
M lukea uuBimpia romaaneita, ilakuttaa
mieBtäBi M lapBiaBi n. e.; jonkun tunnin
tulee Binun tietvBti olla KeittiöBBä neuvoo-
maBBa palvelyatartaBi M Billoin on Beuraava
laulu taipeen:

I/usl keittiölaulu.
12 KultaiBta neuvoa laulettavakBi keit-

tio'BBä aamuBta iltaan.

l) Ole punäaB^käBiBtä,Bi;
pickä puhtaana vmpäriBtöBi.

2) kaikki enoille paikoilleen.



Ole ahkera, säästävä, säännöllinen,
reipas ja järjestystä valvova kaikessa
Kuumaa vettä älä anna puuttua,
enempää kuin kylmääkään.
Ennenkuin alat keittää,
ota valmiiksi kaikki tarpeet.
Suola, »«kuri, jauhot y. m.
tulee sinun ottaa lusikalla.

Ja muista panna sekaan kaikki
mitä padasta vielä puuttuu.
Älä anna padan olla
koskaan tyhjänä tulella.

Jos jotain tulee pudonneeksi hellalle,
niin ripota heti suolaa siihen.
Alutta jotain putoaa lattialle,
niin puli6iBta 8e l^eti.

BiroBti
kaikki mitä olet keittänyt.
ja aseta joka kapine paikalleen.

Puilenkaupuujlu Siuiomnl. jo kirjap. O. Y. 1918,
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