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(Suomennos)

vO S yrittäisi kuvata, edes pienen prosentin niistä 
1 petoksista, joita amerikaiaiselle yleisölle on m«- 
I nestyksellii tarjottu .parannuskeinojen nimes

sä, tai jos edes nimittelisi ne parannuskojeet ja 
lääkkeet, joilta tässä maassa on postioilieudet 
kielletty, talisi siitä mahdollisesti parikymmentä 
kertaa niin suuri teos kuin tämä julkaisu on.

Huomattavampia petoskeinoja on “naisten vah
vistamiset”, “miesten sukupuolielämän voimistut- 
tamiueii", keuhkotaudin parantaminen ja näiden 
lisäksi lääkkeellisiä aineita, sähkö- ja magneetti- 
koneita, joilla voi tehdä mitä vain; palauttaa ter
veyden, nuoruuden, kauneuden; laskastuneet nais
ten rinnat kohottaa pyöreiksi; kasvattaa hiuksia 
kaljupäisille; palauttaa hiuksille oikea värinsä, jos 
ovat harmaat tai muuten rumat ja parantaa kaik
kea mikä ikinä ihmistä vaivaa.

Tämän kirjoituksen yhteydessä ei kuitenkaan 
ole tarkoitusta kosketella kuin muutamia näistä 
ihmekeinoiäta, joilla tässä maassa tuhannet ja taas 
tullannet korkeassa asemassakin olevat tekevät li
havat päivänsä herkkäuskoisten ja tietämättömien 
ihmisten terveyden kustannuksella. Ne tuhannet 
to dist tiski rjeet, joilla nämä pnijarit ilmoitukslaan 
varmistavat ja kaunistavat, saattavat sisältää jos
kus jonkun yksinkertaisen ihmisen tosissaankin 
kirjoittamia. Mutta suurin osa niistä on yhtä 
mahdottomia, kuin ovat ne parannuskeinotkin, joi
ta he kauppailevat.

Magiieet ti-palika

Kirjoittaja muistaa hyvin erään tapauksen, kun 
konttoriimme tuli mies “ihme-pahka” kädessään. 
Tätä miestä vaivasi kaatumatauti ja hän myönsi, 
että tauti kävi yhä pahemmaksi. Hänen ajatuk
sensa mukaan oli taudilleen vain yksi todellinen 
parannuskeino ja se oli tuo magneetti-pahka, joka 
nyt jostain syystä oli menettänyt megneettinsa. 
Otimme “ihme-pahkan” käteemme ja avasimme 
varovaisesti sen sisuksen. Se oli niin. tehty lakin 
muotoiseksi ja oli potilaan pidettävä .päässään pa
rantuakseen. Idakin perässä oli tämä pahka. Ava- 
slmme sen. Siellä oli terästankoja Järjestymät
tömässä ristiin rastiin asetetussa kasassa, noin 
kolmen el jänne» tuumaa pitkiä, jokainen ollen hei
kosti magnstisoltu. Mutta omistajan mukaan oli

pahkassa alkujaan ollut hirveän voimakas mag
netismi. Hän oli sen magneetti pito is uutta kokeil
lut kompassilla ja jos kompassin neula tanssi, 
kun hän kuljetti sitä ympäri lakin sisällä, oli hän 
varma, että sen parannusvoima on suuri Ja löi la
kin .päähänsä, kuunnellen vaikutuksia. Jopa hän 
väitti, että hän tunsikin magnetismin aivoissaan 
eikä mikään todistus olisi sitä käsitystä hänessä 
voinut kumota.

Pyynnöstään päätettiin uudelleen magnetisoida 
..uo lankakasa Ja sen piti tapahtua niin voimak
kaalla sähkömagneetilla, joka kykeni nostamaan 
yli tonnin painoisen teräs kappaleen. Kuu pahka 
oli magnetisoitu, pani mies lakin päähänsä, mutta 
väitti, että ei hän tunne mitään sellaista kuin pi
täisi aivostossaan. Sitten pyysimme hänen tuo
maan päätt3ä lähelle laitoksessamme ollutta säh- 
kö-magnettia nähdäkseen, josko hän tuntisi pääl
lään magnetismin. Hän asetti päänsä aivan lähel
le sähkö-magneettia ja sanoi ei tuntevansa mi
tään.

Tarkoitimme tällä osoittaa hänelle, että ellei, 
hänen päässä ole metallia, on aivan turhaa uskoa 
magneettisten voimalinjojen sinne vaikuttavan. 
Mutta hän ei uskonut, että ne eivät vaikuta ihmis- 
organismiin. Ja hänen kaaturnatautinsa oii näh
tävästi jo kehittynyt sille asteelle, että sisäinen 
usko, joka oli hänellä magneettilakkiinsa, ei enään 
helpoittanut tautia, joka lienee ollut asian laita 
aikaisemmin.

I M u ita  m a g n e e ttis in  k ep p o s in
Magneettinen lakki on vain yksi siitä magneet

tisten parannuskeinojen pitkästä sarjasta, joita 
nykypäiväisissä lehdissä ilmoitetaan sadot tain. 
Mainittakoon vielä sähkö-kemikaalinen sormus,
joka 011 tehty tavallisesta raudassa tai teräksestä, 
jonka sisällä pitäisi olla uurre, jossa on salaperäi
sellä toimSotavoimalla varustettua ainetta. Tämän 
parannuskojeen tehtailija ilmoituksessaan vakuut
ti, että se parantaa kaikki, nenän verenvuodosta 
reumatismiin, Brlghtin tautiin ja umpisuolentu
lehdukseen asti. Sappikivet se parantaa, mutta 
ottaa vähän enemmän aikaa, noin kuusi viikkoa, 
ennenkuin ne sulavat ruumiista. Sokeritauti pa
ranee 4— g tunnissa.
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Tämä sormus sormessa ollen el tietystikään py
sy himmenemättä, vaan sensijaan käden kanssa 
kosketuksessa ollen ja varsinkin käden hlotessa 
tai muuten kastuessa, rautainen sormus eritoten 
sitäpuolelta ruostuu. Tämä ruosteen jättämä jäl
ki sitten sormessa pidetään selvänä todistuksena, 
että sormus todella jotain vaikuttaa. Tehtailija 
ilmoittaa, että sormeen tuleva ruosterengas näyt
tää että "myrkyt ovat tulossa ulos ruumiista.” 

Erään toisenkin, koko ruumiin ympärille tule
van rautalangasta tehdyn trussin (coil) keksijä ja 
tehtailija, joka keksinnöllään teki huomattavan 
omaisuuden, kuoli itse siihen tautiin. Jonka hän 
väitti tämän trussin parantavan.

Sähkö-vöitä
'Monet lukijat muistavat vielä ajan, Jolloin ris-

kimmätkään miehet eivät Olleet muotissakaan, el
lei heillä ollut jonkinlaista sähkö-vyötä, varsinkin 
rikkaammilla. Tiimä vyö piti olla terveyden ta
kaaja ja teki mieli estä ‘‘miehen”. Nämä vyöt val
mistettiin kahdenkertaisia, välillä ollen varsin yk
sinkertaiset sinkistä sekotetut märät sellit, joita 
ympäröi vilitikerros, Ja olivat kuparikuoreUa pei
tettyjä. Tämä 23— 34 selliä käsittävä patteri 
otettiin pois vyöstä ja pantiin vedestä ja etikasta 
tehtyyn seokseen. Jossa etikan happo aiheutti säh
kövirran generatsionln. Virta sovellettiin kah
teen sähköjohtimeen, jotka yleisesti asetettiin 
kuminallekin puolen selkärankaa. Joskus käytet

tiin kolmea snhköjohdinta, kaksi ollen takana Ja 
yksi edessä. Olivatpa jotkut vyöt varustetut vii- 
delläkin johdattimeila. !Mitä tarkoitti usea säh- 
köjohdatin; enemmänkö tai vähemmän sähköä, 
sitä emme tiedä. Näiden johdattimien lisäksi oli 
edessä lenkiksi väännetty ja viltillä peitetty johto
lanka, jota miehet saivat käyttää orgaaninsa säh
kötyksessä, he kun uskoivat siten tulevansa oi
keiksi "miesten miehiksi".

Eikä epäiltykään, eikö tästä ryöstä lähtenyt säh
kövirtaa. Tehtailijan väitteen mukaan siitä lahti 
liian paljon, että piti tehtaassa asettaa regulaatto
ri patterien yhteyteen. Ilmoituksessa väitetään, et
tä jotkut hienot elimet ruumiissa voisivat mennä 
pilalle, kun niin voimakas sähkövirta juoksisi nii
den lävitse. Käytännöt!isissä kokeissa havaittiin, 
että uudessa vyössä ei ollut sähkövirtaa sen ver
taa, että se olisi mitenkään voinut olla ihmisruu
miille jostain arvosta ja vähäkin sähkö laski mini
miin heti kun sitä käytti.

Kuurouden parannus
Kuurouden parannuskojeita on valmistettu jos 

miukälalsia, pienestä korvarummusta, joka sopii 
korväreIjän sisään, aina miehen korkuisiin kaiken
laisia pärinöitä pitäviin koneisiin asti joilla on 
väitetty voitavan "täräyttää korvahermot paikoil
leen", Ompa menty niin pitkälle, että ihmisiä on 
muka parannettu korvavioista lentokoneilla, joilla 
on tehty kuuron matkustajan kanssa “härkäpylly- 
Jä” ja kuuro sitten peljästyksestä saanut kuulon
sa takaisin. Voi olla totta, että sellaisessa sielun
tilassa ollen ihminen, joka itse varmasti uskoo, 
että hän ei kuule, eikä haluakaan kuulla, tai ei 
puhu eikä halua puhua, menee lentokoneeseen ja 
asetetaan hengenvaaraan mielestänsä, tulee niin- 
paljon selväpälseksi, että aivosto alkaa toimia 
ikäänkuin heräten siitä pelästyksestä; toisin sa
noen hänestä säikäytetään narrimaisuus ulos ja 
äly astuu tilalle. Mutta harva kuuroustapaus joh
tuu korvarummun kudoksen viallisuudesta ja joku 
pieni kumista tehty rumpu sen tilalle asetettuna, 
el palauta kuuloa tuskin missään tapauksessa. Ai
noa todellinen apu, joka kuuroudessa auttaa, ja 
Joka nykyään tunnustetaan, on mikrofoonl, joka 
yhdistyy patteriin Ja puhelinvastaanottajaan. Näi
tä puhelinvastaanottajia on monenlaisia, toiset 
riippuvat, toiset ovat asetetut korvan päällä py
syviksi, mutta eivät nekään paranna korvaa, Joka 
on viallinen, ne vain auttavat paremmin kuule
maan.
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K u u n  n  ( U i t u  i - k e p p o s e t
Erikoinen heiuäutekoaiku oli kerran kaasuput

kien valmistajilla, joilla parannettiin vaikka mitä. 
Tehtailijat keksivät sellaisia nimiä kuin “oxy- 
pathor”, “oxygenor”, “oxydonor", “electropolse” 
y. m. yhtäläisiä. Nämä kojeet käsittivät joko 
rauta- tai kupariputken, joka oli täytetty Karboo- 
nin ja sulfurin seoksella ja tämän seoksen piti mu
ka synnyttää oksygeniä- Näiden kojeiden ilmoit
tajat vakuuttivat, että potilas saa kojeella oksy- 
genia vedestä suoraan vereensä.

Nämä tomppelit eivät uskoneet, että täten ei 
vedestä voida oksygeniä erolttaa ja jos -voitaisi, 
olisivat kemistit jo aikoja sitten tuottaneet oksy- 
genia suurissa määrin ja säästäneet erinäisille tuo
tantolaitoksille miljoonia. Toinen seikka, jos sel
lainen koje olisi voinutkin oksygeniä vedestä ir- 
roittaa, ei se olisi voinut sitä viedä vereen Jalan 
ta! muun ruumiin osan kautta. Ruumis ei ole 
siten rakentunut. Ainoastaan keuhkojen kautta 
voi ruumis saada oksygeniä ja jos ruumis tarvit
sisi enemmän oksygeniä kuin se tämän kautta saa, 
olisi sitä vain sieltä kautta annettava, muuten sa 
olisi mahdotonta.

Nuxatefl Iron Pillereitä
Tehdäkseen jonkun ihmeellisen parannuskeinon 

tai aineen kuuluisaksi ja mahdollisimman laajojen 
joukkojen käytettäväksi, pitää osata vain ilmoit
taa, kyllä ajattelematon massa huolehtii lopusta. 
Ja tuhansittain dollareita tulee, että kohisee.

Lukija muistaa miten Jess tVillard oli päässyt 
kerran maailmanmestariksi raskaan sarjan nyrk
keilijänä? Huomasitko päivälehdissä ja julkai
suissa —  kasvatusvälineissä — miten Willard suu
rissa ilmoituksissa vakuutteli omakätlsellä alle
kirjoituksellaan, että “Nuxated Iron pillerit aut
toivat häntä voittamaan Frank Mora uin.’1 Tuo 
maailmanmestariksi pääsyn salaisuus siis tuli täy
sin ilmi. Ja pillereitä myytiin — hui-ii! Samalla 
ihmeellä hän oli Jack Johnsonin voittanut —- eikä 
Jack ymmärtänyt syödä pillereitä. Tuli sitten toi
nen maailmanmestari. -Hänen nimensä oli Jack 
Dempsey, "nyrkkeilyareenan tiikeri”. Vain yks' 
kaks', kun hän läimäytti Gibbonsin maahan. Ja 
pian taas tuli lehtiin suuria ilmoituksia, joissa ju
listettiin: “Lukekaa kuinka Nuxated Iron saattoi 
minut ylivoimaiseksi', että voltin Tom Gibhonsin. 
— Jack Dempsey.”

Taas nämä pillerit, eikä Gibbons ymmärtänyt 
niitä syödä, vaan menetti yrityksensä päästä maa

ilmanmestariksi. Mutta sitten tuli eräs mies, ni
meltä Gene Tunney. Tiesikö hän mitään näistä 
pillereistä? Tuskin vain. Kuitenkin Dempse, 
sai rokkiinsa, liekö unohtanut pillerit syömättä.— 
Ei mitään sellaista. Gene Tunneyn päästyä maa
ilmanmestariksi Philadelphiassa, tuli lehtiin mah
tavat ilmoitukset, miten Tunney-poika oli saanut 
hirveän voimansa ja sukkeluutensa. Hän oli juo
nut “Nujol-öljyä”. Yleisöä keholtettiin juomaan 
tätä öljyä Tunneyn allekirjoituksella ja yleisö joi 
—  naisetkin. “Nujol-Öljy” oli -täten osoittautu
nut voimakkaammaksi kuin “Nuxated Iron”, mut
ta oli onni, että sama yhtiö —  Standard Oil —  val
misti myös "Nujol-öljyä”, ettei siitä tappiota tnl-

Io w  N u x a t e d  Ir o n  H e lp e t
Pui Mc In Sudi Superb Conilmon A» To bullille

D em psey R o ck efe lle rln  p a lv e lu k se ssa

lut. On mielenkiintoista seurata, minkälaista ih
melääkettä se mies juo, joka Tunneyltä mestaruus- 
arvon voittaa. Sillä lääkkeellä varmasti tehdään 
taas tuhansia —- naisiltakin.

Miesten, spesialisteja
Tällaisten ihmelääkkeiden ja kojeiden lisäksi 

ovat lehdet ja julkaisut —  kasvatusvälineet —  
täynnä ilmoituksia "miesten spesialisteista” ja 
“naisten spesialisteista". Kirjoittaja muistaa 
korkeakouluvuosiltaan, kun eräs "miesten spesia
listin” agentti kerran asetti itsensä koulun ovelle, 
jakaen isäntänsä ilmoituksia, Jotka olivat suljet
tuina perin, perin salaisiin koteloihin, joiden
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päälle oli paineltu: “Vain nuorille miehille. Pi
täkää salassa." —  Jokainen meistä tietysti otti 
tällaisen salaisuuden ja tarkaäti sen huolellisesti. 
Siinä m.m, sanottiin: "Jos huomaat, että virtsasi 
virtaa ulos kierosti, voit sinä sairastaa orgaanisi 
kutistumistautia. Tämä on perin vaarallista ja 
johtuu monista syistä, että on paras käydä spesia
listin luona viivyttelemättä."

Huomasin aamulla pojista, että he kaikki sai
rastivat kutistumistautia. Sitä en tiedä, kuinka 
moni onneton vei tälle spesialistille rahansa ja 
a, n toi hänen turmella elimiänsä. Olen Jälkeenpäin 
ajatellut, että nämä tämänlaiset spesialistit saisi 
kuohita kaikki —  lievemmässä tapauksessa.

Lukuisissa ilmoituksissa yritetään selittää mi
ten kaikenlaiset varsin luonnolliset viat ja kivun- 
tunteet, joilla ei tarvitse olla sen vakavampaa pe
rustaa, kuin ehkä yksi tomaatti tai hapankaalian- 
nos on tullut syötyä liikaa, tai jotenkin hypännyt 
tai vääntänyt jonkun Jäsenen, josta tuntuu heik
ko kipu ehkä päivän tai pari, että kaikki tämän- 
laisetkln .kivut johtuvat varsinkin miehillä rauha- 
simista ja aiheuttavat jos jonkinlaisia vikoja eri
toten stitlnelimistössä. Ja sitten seuraa sarja ko
jeita, lääkkeitä, spesialisteja y.m., joihin olisi eh
dottomasti turvauduttava.

Yksi tämänlaisa kojeita ilmeni äskettäin erääs
sä lehdessä ilmoitettuna. Se oli ontto kumiren
gas, joka oli muka asetettava elimen ympärille sen 
työkunnon teholstamiseksi. Painostus, jonka tä
mänlainen reugas aiheuttaa, tukkii suonet ja Joh
taa turpoamiseen, josta myöhemmin voi olla ikä
vät seuraukset. Tämänlaista kojetta valmistutti 
eräs liike New Yorkissa, joka postiviraston mää
räyksestä maalisk. 20 p. 1923 suljettiin Ja omis
tajaa sakotettiin. Toinen vielä vaarallisempi ko
je, Joita valmistutti Vital-O-GIand yhtiö Den ve
rissä, Colo-, oli avonainen 8 tuuman pituinen lasi
putki. jonka toisessa päässä oli kumirengas kulti

oven raamitta ja toisessa ilmapumppu. Tällä va
kuutettiin voitavan kehittää surkastuneita elimiä 
miten pitkälle tahansa. Selitettiin nuorille ja van
hoille miehille, miten he voivat tällä kojeella saa
vuttaa kalkkien terveiden naisten rajattoman suo
sion; heidän silmänsä tulevat kirkkaiksi, huulen
sa punaisiksi ja hiuksensakin rupeavat loistavasti 
aaltoilemaan. Hinta tällä ihmekojeellu oli kuusi 
dollaria kappale. Yleispostimestari sai tuomari 
Edger Blesslngiltä kehoituksen kieltää moisen ko
jeen postissa lähetyksen ja niin tapahtui, että liik
keen harjoittaja asetettiin edesvastuuseen sen jäl
keen kun hän oli jo ehtinyt tehdä rahoja älyttö-

V etopum ppu ja  p u ris tu s re n g as

miltä miehiltä ken tiesi kuinka paljon. Sittemmin 
on Chicagosso levitetty ilmoituksia näistä samoista 
kojeista, mutta liikkeen omistajia ei ole tähän- 
mennessä voitu vangita.

Voitaisiin Jatkaa melkein loppumattomiin osoit
telua, miten nämä lurjukset käyttävät tietämät
tömän väestön tietämättömyyttä hyväkseen ja tot
ta puhuen pilaavat tuhansia terveitä tai vielä pa
ranemismahdollisuuksia omaävia ihmisiä, niin 
miehiä kuin naisiakin, Herkkäuskoisuus on vielä 
suuri ja kaikenlaiset kierosti laaditut ja ostetut 
todistuskirjeet ovat sitä suurentamassa. Vain elä
män lakien todellinen ymmärtäminen voi pelastaa 
epätoivoiset näiltä petkuttajilta.


