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Meitä jonkunlaista Lääkärinkirjaa .Suomenkielellä kiri
jottamaan. Siitä muiden kanssa neuoteltua malitfimma -Ruotsinkielisen kirjan "Sundhets Lärobok för
menige Man af C»rl JNSordblad feurattawäksemme
ja niin. alotimma työmme, sitä millon suomentaen,
millon Mukaellen, millon lisäten, willon muka parannellen. Sitte ajan kuluessa etkä meiltä malmista
kirjan jo toiselta
tullen luimma awisiloissa
Mcig. 5. 11. I^e^tnllnuilta
suomennetuksi ja Tu>
tussa präntätyksi. Ia saimma wiime postissa tämän
suomentaman, joka kyllä ndnttaa kauniisti ja
-

saman

—

—

osaa-

toimitetuksi. WelwollisuuteMme olisi nyt omaa
laitostamme sen awulla parannella, niin. »valmiimpana

roostt

präntättäwäffi, waan koska jo ilmanki olemina liiemmäksi sitta watwaa nähneet, niin menköön -matkaansa
semmoisena, kun nykyjään on. Wastaiset Suomenkielisten Lääkärinkirjain kirjoittajat käyttäkööt hymäksensä mitä kummaltaki meiltä löytämät ja niin laittafoot tämänki kirjotuslaadun täydellisemmäksi. Ouseuraaman
donlaisista sanoista tässä kirjassa
selwitykscn panna. Ele merkitsee ruumiin kunaki aikana näöllistä woimaa (lifökraft); haalia, lensia,
pensiä, lämpimältä tuntuma; ha pah ka, happamelle
Maistama; hietinta, transpiration; hi'in, hikimet, porer; huoltu, taxering; huoltama, lape*

saamma

rande; juntuffa, spanstfluga; kai, samt, saalas,
nysifödt barn; lihottama, retande; korlata,
gurgla; kuoe, äckel; kuoittaa, tuoituttaa,
äckla; fuume, feber; tätilöin, barnmorska; laskimo, blodåder, ven; tiube, nerf; oireet, sjukdomsförebud; pese, pesetti, såpa; po si a, potitas, patient; rupeama, smitta utan materiellt substrat; falmiaffijuofse, luktspiritus, stinkspiritus;
setki, pärorysm; fuolaotjy, saltsyra; tatttavi*
snola, cremortartari; waltimo, pulsåder, arter.
Werimaksa, moderkaka; anefft, anis; juurista,
kalrot; fufonyrtti, sedum acre; kynsilauka,
hwitlök; lemmeffd, lempikukka, viola tti^olol-;
ldaketahkiainen, arcilum I.ii'pli; maitiaiöjuuri, moifufan juuri; malt, koinruoho, malört;
peltotyumala, millefolium; pujojuuri, artemisia
Tulgaris; raafe, rofcafe, trifolium aqvaticum; saunafuffa, cliamomilla vulgaris; seljakukka, sidderthee; willikaali, bolmört.
Äajaméta 1 pdiwd Huhtikuussa 1838.
Elias I^uuurot.

4. Luku.

Mteisia muisteltawia

terweydesta.
<^erweys on kultaa kcitttmtpt; paxas lahja
*& lapsilla, paras täysikaswaneilla, paras
ikiwanhoillaki. Jopa ikäwä olisi ihmisen elää
ja olla terweydcttä. Kiwulaitten ihminen ei
puolin määrin tttttne ttftattfä temeett ja rait«
titn rinnatta onnelliseksi. Sentäpä pttöijtfi
jofaisett terweydestänsä huolta pitää; elää niin,
että taudit ja kitvulaisuudet »vältettäisi, ja
jos kuitenki tulistwat, rientamiseen wiljellä ett

nauttia ainetta, joita luoja on tertveyden Me
woittamiscksi säätänyt. Tulipalossa kyllä koeiaatt warjella, mitä saadaan, eikö wielä enem*
min tulisi taudeissa fcttfoa, mistä satjt pa.
rannnsta, etsiä ymmärtätvaisten neuwoja ja
niitä ajallansa seurata. Ia niin kuin tulta
estetään mallalleen pääsemästä, niin pitäisi
terween ihmisen tvaroa tautiaki. Katso Syrak.
kirjasta 38 3. 4, 2, 3 v.
Tautien syistä.

Syitä tautehin ja kiwulaisuksiin on mo»

nenkilaatuisia. Tawallisimmia omatt liika
syöminen ja juominen, nautintoaines

ten kehnous eli sopimattomuus,

saas-
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ruumiin korjuu
ja muu eldmd, tvaatetten sopimattomuus, äkillinen muutos lämpimästä
kylmään eli kylmästä lämpimään,
yliwoimanen rasitus, laiskuus, hutvitusten pttfoUittett nautinto eU muu
tEPddrinfaptoö, äkillisten wimmain eli

tanen ilma,

sistitön

mtelenlitkuntoin kohtaus.
Ru owista ja juomista.
Rttofict i« juomia tuke tuumiin rawin«

noksi ja wirtooitufseksi kohtuullisesti nauttia.
Kaikki liika siinä oftaösa on myrkkyä ruuMiitfe. Waan kohtuus yllä pitää terrceyfcen.
Ei wielä ole yksikään katunut kohtuullisuut,

tansa.

Krtsivueiineistet nautitaan eninttttäfsi jjy»
Wiä jet potakoitet (perunia). Waan nttttt,
un joutunut, kypfi ja puhdas wilja ci kel-

paa letwäksi. Wilulta ja ruosteelta ttxthin-

goittu on määrällinen terweydelle. Ainaki pihytvin kuiwata, jauhaa hienommaksi
kun tawallinen hywä wilja, taikina wisusti
sotkea, kauemmin hapattaa ja kuminoilla, fettkolilla eli aneksilla höystää. Eikä saada sen,
laisesta turmellusta wiljasta wielä sittenkään
tern?eettiötä leipiä, jos ei ainaki kolmanneksi
©salfi panna puhdasta wiljaa sekaan. Waro«

tää st

Awäksi nälkäwuosina owat

potakat ja kangas«

jäkälät kaikkia muita aineita etewämmät.
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Mahtoton asia on, terlveellistä ruokaa

oljista
ja petäjän kuorista saada.
Potakat ja muut kaswuaineet owat lihcm
eli kalan kanssa keitettynä tertvecllifemmåt
syödä, kun timan. Äehnon?atsajille, happamelta ja rewäsinteltä waiwatuille on hywa
»vähentmin kaswinwiljaa nauttia.
Kalat ja kaikenlainen lihan puött owat
»verekseltä eli tuoreelta tertveeUisemmät. Waan
kitutvina saatuin eli jälkeenpäin pifoufunutten
kalatn, tautisten, itsekuollutten raawain lihaa
ei pidä millään latvalla syödä. Suoletaminen tapahtukoon puhtetissct puuastioissa ja
katsottakoon usein, että lauka eli fitotettveft
pysyisi raittiina ja olisi ylettytvä.
Kaikki ruoat pitää puhtaasti laitettaman
ja astiat jota kerralta pestäntän. Rauta ja
tinattu tvaski on fcittoaötiotfst paxaS, muiksi
asttoifft sopii lasi, posliini, finet, puu ja sawi.

Tinaatnattomista »vaski- ,
puuttuu myrkkyä ruokihin.

ja fafari=aötioi§ta

Juoda ei pidä, kun ainoastaan janostu-

Kaikki mitä ntuuteen makunsa wuoksi
eli ajanwietteekft juodaan on ruumiille »vahingoksi. Suonnollistn ja tertveellisin juoma
on setoa, puhdas wesi. Se teiittstutteta weren, wahwiétaa rinnan ja »vettfem, selwittää
pään, »voimassa pitaa liutimet, lewottaa ja
ilahuttaa koko thmisen olennon. Wäärä luulo
ncenct.

on ihmisillä, »veden

heikoksi tefetvänjuumunj
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ennemmin

sen

ohessa

ken titatenki
secisenalatimahmistuttaa,
paikallansa istu eli ma-

aa, waan wälimmiten liikkuu ja toimittelee
jotai raittiissa ilmassa «(Jottet. Ei semminkään pitätfi nuorison »oäHnjampia juomia millonkaan nauttimaan. Niistä heille waan tulee
paha tapa, kehno »atfa ja elinkautinen »i---heliäisyys. £>tt ennen wanhaan tapana, nuorten netimettonten ci muutet kun puhdasta mettä
juoda. Ihmisyyden onneksi pitäisi tämä tapa
«udiötettaman. Niitt saataisi »vieläki tuulta

sanottatvan:

nuoret

miehet

netjmatto-

mat,wielä »viinan juomattomat. Kalja

sahti owat täysi-ikäisille ja työmiehille ett
laihoille ja huonohenfisilte ihmisille soweliaat.
Waan huonosti keitettynä, puolikäyneinä, Hu*
ntaloimatta, ylen nuorena cli »vanhana ja l)ap*
ja

pantitta ne ei ole terweefliftä.
Kylmiä juomia pitää »välttää semminki
palamalla ja kuumalla ruumiilla, tymmäxtä*
mättbmyyS eli huolettomuuski tässä asiassa
on faattanut monelle iänpäiwäisen kituwaisuuben ett ennenaikaisen kuoleman.
Kuitenki on kaikista wäkewistä juomista
palotviinet sekä erityisille ihmisille, että koko
ihmissuwustolle turmelewaisin. Se on juoma,
josta ihmiselle totsiaetnki ei ole hyötyet, jos
ei muutamissa erinomaisissa tiloissa, niinkun
ylellisissä rasituksissa, kotvassa »vilussa eli kuumuudessa, sateessa, us-
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»vassa

sumussa,

toSta sitä lääketten
»verosta »vähä kerrallansa ja jollon kullon
nautitaan. (Scmmoisiését^i tapauksissa on kuitenti hymä olut paljo nmtoottatoaifempi ja
ja

tertveellisempt.
Mutta mikä on

se wähä

hyöty petloiviinasta niiden tuhansien turmioin suhten, joita
siitä lähtee niin erityiselle ihmiselle, kun koko
maalle ja koko ihmissutvustolle! Se polttaa
ja komentaa sifätlpfset, etteiwät root täyfcelli*
sesti ruokia hutvettaet, josta usein pitkälliset
retodftmet, muut watsawiat ja kohtaukset saamat alkunsa, juontuu Sitte meren seassa keuhlohin, aimoon ja ympäri koko ruumiin, pitaa
älyn, mielen, muistin, »voiman ja muun kunnon, turmotteta, pöhistää ja watvistuttaa ih^
misen, »vähentää luonnollisen lämpimän ruumiiösa, syyttää moninaisia raskahimmia, ikuisia
tauteja, heikkopäisyyden, halwauswian,
ampujan, kaaduttajetn, ähkytvikoja,
»vesiethmetn, luutoalon, »vesipöhön ja
muita pöhötauteja, turttjottumisen,
kelta- ja keuhkotauteja, werisyljyn
ynnä muita lukemattomia »vikoja, joiden »immmenen loppu on lewoton omatunto ja kauhistnttama kuolema.
Silla taivalla useinki turmelee patomiita
terweyden ihmisettä, maan jos sitäkän et aina
silminnähtäwästi tekisi, niin kuitenki aina menettää ilon, onnen ja siunauksen perekunnissa,
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turmelee hywät tawat ja kauniit, siiwolliset
menot, tuhlaa arwaamattoman työajan ja tamaran, saattaa monta ihmistä hywältäki elolta maantielle. Myös on Merisillä tappeloilla, murhilla ja kaikenlaisilla pahettöillä tamallinen alkunsa palonriinaSta. Ei kyntmennettä osaakan hamata niistä ilman pettotoiinatta tapahtuneen.
Joka sentähben tahtoo
tenveend, raittiina ja onnellisna elämänsä iltaan päästä, tekee hyivin, jos hän ci koöfetön
ota palomuna suuhunsa, waan »vieroo sitä
kun mumaki myrkkyä. Wielä mähintotuttuaki »voipi ryyppäämisen tatvatt helposti heits
tää, waan wiimmen muuttuu tapa tarpeeksi
ja ihminen »vapaasta, mielitahtosesta olennosta palomiinan orjaksi. Waan jos
siksi ci muuttutsikatt ryyppimisen tapa, niin
jopa ilmanki »viinaa maistellessaan ihminen
toisittaan tulee siitä runsaetmmasti netutitsemaan, niin että juopuu. Wetetn juopuneenapa mies on mieltä wailla ja woipi
helposti yhtyä fenfoiftinß sei^kohin, josta faapt
ikuisen turmion nimellettsä, arwoUensö, elollenfa ja kunniallensa, taikka joutuu raskainten
—

rangaötiiötcn

alaseksi. Paras on sentähben

ottaa konvmt runoniekan opetus, joka sanoo:
"Jos nyt tahot tetrkimmasti,
Osata oikein eteä,
Niin miero »viina petäti,
«Sekä karta karmojansa.
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Die »viinalle mihemen,
Heitä pois lihan hekuma,
Tee jo kelpaamet katumus,
Annon aitana alota!"
Parempi toki onki peräti »välttää kiusaus*
ta, kun suotta
kanssa taistelemaan atttattta. Muuten »vaan wiimmen ehkä myöhän
taibett toisen kuulujan runotttekan kanssa hawata onnettomuutesi ja walittaa:
"Wasta minä wanhoillani
Diwalsin tämän asian,
Kuinka kunnia menepi,
Atenepi miehen arwo,
Kaikki rakkaus Jatoopi
Entisiltä ystätviltä,

sen

Miesi »ettahan toedkstn,

Joka ryyppeää rysyltä,
Wiinan rottjasfa eläpi,
Monet päiwät pääksytysten,
Wiikkokauet wieretysten.
Maailman nteikia seura,
Tapa »vanha tarttuwainen,

lot' ei
Saapi

axmata alusta,
semmoiset mahiiigot.

Aitvem on asian kanta
Sillä letiltä, lapsukaiset;
Minä sen toeksi tieän,

Sof olen itekki ollut
£eupu»t>et tfthetn tapahan,

Saanut semmoiset wahingot:

12

Termeys on turmeltuna,

Kaikki rikkaus kaonna,
Artooni alentttnunna;
Matti taskussa ntaJaeipt,
Tuskat turkkini powessa,
Ristit, tvaiivett rinnassani.
Wielä suututin sukuni,
Esiwaltani »vihotin;

Näytin ihtcni oletvan
Irwihampaille iloksi,
'Hymdnsuomille suruksi."
Mitä maSta patotviinetötet sanottiin, sopii
enempi,
muihinki »oäketvihtn juomihin,

sen

minkä mdkemämpiä. Warsinaista pysymdistd

mirmoitusta niistä ei tule, sillä niistä ei tdhbe
apua merelle, lihalle, tuulle ja ytimelle. Hytvä
olut ainoastaan on eroitcttama. Töissä rasitetuille, semminki iällisetnntiUe ihmisille on
olut terweellinen juoma, jos sitä maan ei liiemmäksi, eikä ylen nuorena, eli happaimena
tahi lannistuneena nautita. Nuorille, lihamille, helppotöisille, tstunritte ihmifillc ei ole
olutkaan terweellinen. Norri eli punssi, joita
kahmesta palowiinan ett rommin tanSfa tehdään omat luonnostansa fuumentatvaifta, polttaivla juontia, eikä pibä niitä, ei terween, eikä
kinnjtaisen nautitseman. Rommi stttään ryypättynä on komin »vaarallinen, niin kurkulle,
kuin rinnalle ja Maisalle. <&e on wielä palowiinaaki »vahingollisempi. Ei parempi ole
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totf)itaan, jota kuumasta »vedestä, rommista
ja soturista laitetaan.

Ilmasta terweyttä suhten.
Joka hengittämällä kulkee ilma keuhkohin,
ja on weren muuttamiseksi eli uubistamifekjt
malttamattomasti tarpeellinen. Tämä uudistus tapahtuu seuraamalla tama&at Wä ja
lakkaamatta liikkuu weri ruumiissa. Tämä
liikunto toimitetaan -kahdenlaisilta suonilta.

Soiset, laskimot (laskusuonet, verisuonet,
venae) nimeltänsä,juontawat kaikesta ruumiista
weren keuhkohin. Keuhkoissa lamataan weri
dsJihengitetpttä ilmalta joku osa ilmasta Yhtyy
mereen ja mikä ei yhbt), hengitetään jällen. IlputtafemmaSta »vereen yhtynyt aine tekee
maksi ja raittiimmaksi, jonkalaisna sitte »»al-

sen
se

timoita (waltasuonia,henkisiiönia,sydänsuonia;
arteriae) myöten jällen jakaupi yli kaiken ruuramiin, jättäin itsekullenki paikalle mifd
»oinnoéjt tarwitaan. Mitä tällä kerralla ruumiin tarpeeksi et kelmannut, imetään uudelleen
laamojen pienimmillä, silmin keksintättömiltä,
tut)atl)aaxui\itta pdiltä ja kootaail kun ennenki
keuhkoissa uudistettawaksi. Tämä uudistus
tapahtuu 25 kertaa miitutittain eli 100 textaa
neljässä minutisset ja tiimassa 1500 teitaa.
Koska mainittu meren alituinen uudistus
on juuri mälttämättömästi kaikille elämille
maan päällä tarpeellinen ja ei taida ilmatta

sen

se
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tapahtua, niin on helppo ymmärtää kuinka
suuri ja ehdoton tartve ilma onki kaikille maalla
elämille. Ilma on meille yhtä tarpeellinen
kun mesi katoille; itästun talat ndimettytvät
ja kuolemat, jos Mesi ei ole selmä ja raitis,
famati «teki kehnossa ilmassa menehdymmä.
Siitä seuraa että meidän aina tulee ahkeroida,
saada puhdasta, raitista ja kelmollista ilmaa
asttafsemme ja hengittääksemme. Senlaisna
saadaan ilma olemaan, jos etfuitpeuMft Malilaan kuitva, Ylänen paikka, huoneet rakennetaan »vähintäin kyynärän korkioilla iimi\a*
loilla ja muuten leteltaki kotkioiksi ja autaS*
tatvilla akkunoilla. Asunhuonet on la'eista»oa
joka pditvd; ilma oivien ja akkunetin aukasemalla uudistettama ; lattiem taikka permannon,
pöydän, penkien ja muiden paikkain pesemi»
nen aamulla, huoneen lämmitysajallet, toimi»
tettama; eikä ennen samunreiiiä suljettama,
kun kaikkein Pesosten kuimettua. Yhdessä huomonta henkeä maata, eikä
neessa ei pibä ylenkapaloriepuja
eli muita märmakuuhuoneessa
kiä kuimetttaman, ei happanemia, käymiä, »vdketvän hajullisia eitneita etkä ruokia pidettämän, wielä »vähemmin porsaita, hanhia, kanoja
ja muita senlaisia elämiä, sallittaman yhdessä

thmßtett kanssa asua. Sitdi pahempi on taimeksi peräti tiamettoihin taikka eläinten lämpimän tvaiheille asumaan muuttauta. Häkä,

Häyry ja

sawu hiiloksista, lampuista, päreistä
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ja mistä palamasta aineesta hywansd pitää
ja omista laskettaman.
suljettu
ilma
pilautuu hengittämin
Kauan
fette ja terweydelle »vaaralliseksi. Kaikki paikat
niinkuin kirkot, keräjähuoneet, ruuuultpuodit
ja muut huoneet ja paikat, joissa ilma on
tullut kauemmin seisomaan, pitäisi päimdlld
ennen kun niitä »viljellään puhdistettaa ja
raittiilla ilmalla uudistettaa. Umpinaisia olle-

kerkidmiseen akkunoista

■

hin hautohin,

Marifytn ja

muihin maanalasiin

kuoppiin kokoupi toisinaan rutosti kuolettama,
erilaatunen ilma taitta kaasu. Sentähden pitää semmoisia kauan käymättömiä paikkoja
wtsusti eniten niihin mentyä tutkittaman. Jos
palama kynttilä, hiljalleen maata lähemmä
laskettua, Yhä palaa, niin ei ole pelkäämistä,
maan sammuislko kynnttild, niin ei ole sisään
menemistä, ennenfun paikka on puhtaatta mebellä, kalkkimedelld, palamitta oljilla, tuutilla
eli muilla stntaisillet uineitta puhdistettu.
Ulmasessa, sumufeösa, roctiscöfä, saastaiilmassa pitää matoin liikuttaman, ltia=
tenki aamu- ja iltakylniilld. Taufiaifotna on
hymä, ennen aamusilla ulos mentyä, juoda
lämmitettyä maitoa, kaljaa eti olutta. Sillon
pitää myös kaikki paikat hymin siimoina ja
puhtaina pidettämdn,taikka etikalla walettaman
ja tuoreetta futtsenhamutta usein yamutetta*
mem. Muutamat kastelemat put)taita pellamaisia riepuja etitalla ja ripustamat niitä kulku-

sessa
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tautien aikana Snille ja orsille, joka onki
hywä ja hyöbyllinen tapa. Waan etitatt »valetemittett kuumetuille kiiville on yt)tä mitätön kun katajahamun, fuKien,-fofurin, pihan,
terman ja lakemki polttaminen, jotta pikemmin pahentamat, kun parantamat ilman.
Sametti kun meteeni, taitaa ilmaan monittaista saastasta aineita \etauta, maikkei niitä
ilmassa niin silmä selitä. Sairasten huo*
on ilma sillä tamalla pian fairaöten
ruumiin höyrystä ja muista aineista täyty*
wä, ja tulee fangen määrälliseksi termetten
hengittää. Sentähben on peräti tarpeellinen
asia, saada ilma sentaisissa huoneissa raittiimmaksi ja puhtaammaksi, joka tapahtuu niiden
nsietmmin lämmittämättä, akkunain eli henkiluukuin ja omien aukasemisella, tiiatenki en?
neukun termeet fairaita lähestyivät.

neessa

Waatteista.
Waatteista piddmmd parahana mikä muuten on hyödyttätväisin, ei niin, mikä ainoasti
on silmän tauniS* Niiben tulee »varjella ruumiS plmdltd suojella ruumiin tametttiSta
(transpiratio) jonka tutäi)tumiSeSta
hietintddwikaa,
monta
sulku- ja loka-tautejet, tuuroa*
,

loja, kuitoatauteja, sisättisiä polttoja, keuhkoMikoja, »oesitauteja,
totCoja, ryyhtyndisid
ja monta muuta waimaet saamat alkunsa.
Ei ylen paksut ja lämpimät, eikä ylen hienot,

ruusu
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kewiät ja ohuet »vaatteet ole erittäin liitettä*
mät, maan jotka muosiaikain ja faetmerihetten,
tottumisen ja töiben suhten ei tnilionfettt moi*

toaa eikä rasita ruumista. Ei taimella aittoaSti »vaan kytmempinä kesääikoinaki on tarpeellinen pukea tampimammäSti ja kesähelttees<
säki maroet, ettei \emmiuti hikisellä, kuumalla
ett palamalla ruumiilla amorinnoin ja alasto,
min eti mähäturmatuin mahoin paljaalle maalle
nukuta. Aina lapsuubeSta mituun tottua on
kyttä hpöbyttinen, waan usiastiki määrällinen
enää »vanhemmalla iällä sihen totuttaatSe*
Men aytaat maatteet estäwät »veren liikunnon ruumiissa; liian mätjät eimät lämmitä
tarpeeksi. Ei pibä kesätvaatteisiin femditld,
eikä syksyllä talmimaettteistin ylen aitasin eikd
yytättiä ruweta. Semminki iällisten ihmisten tulee tämä asia panna muistoon.
Påå, huoneessa asuen, ei laipan peitettä
jos ei peräti kalju, hiukseton. Siitä että tumissa lakki päässä elettään, saabaem monasti
pddrupia, silmä- ja korma-mikojet, nuoha- ja
röhkd-tautia, muita pääkipuja ja kohtauksia.
Paksut, lämpimät Jaulahuimit syyttdmdt
kurkku- ja rinta-maimoja; hymd ja hyöbyllinen on siis jo lapsesta totuttaa kaulan miina kärsimään.
Mahan turmaamifeéfit ja lämpimänä pitämisessä ollaan rahmaassa komin fmotetonne»,
koska fxtä toisinaan ei peitetä kun paljaatta
2
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palalla matalain housuin ja lyhyen takin ra-

jalla. Mcthei, marsinki hikisenä, on arka mitalle ja sen palelemisesta saadaan moniaki tauteja, erittäin kohoja, »oatsamäänteita, remdsittttä, punatauteja, ja muitet ulfojia.
Samati ollaan jalkainki turmaamisessa.
Kptmemmättä ajalla ei pitäisi amojaloin eikä
tndrittd jaloitta mittottfait astua. Matkoitta
ja muissa tiloissa, joissa jalat helposti kastumat, pitätfi aina olla kuimia, pestyjä sukkia
Maratta. Sangen »vaarallinen on lämpimin
jaloin kylmittä ftrctttä ja märilld lattioilla kamelia, kuni liiatenki lapsilla ja piioitta on tapanet ja josta heille tulematki alituiset yskänsä.
Puhtaat jet kaimat »vaatteet suojelemat
parahiten ruumiin lämmintä ja omat termeydelle otollisimntat. fiifoéfen, hiestä taikka

muuten mdrkäin maettetten siaan pitää mii»
wyttetemdttd kuimia, puhtaita ntuutettarnan,
ei kylmiä, eikä kylmässä huoneessa tat)i tuuleSsa, amointen omien ja aKunain maihella,
kuni, pahasti tyllä, palkollisilla pyhäaamuilla
vn tapana pukea. Hyödyllinen on myös erittäin yöpaidat pitää. Päälle miikon ei pila
yhbellä paidalla käybä ilman pesemättä, jos

kohta

se

miikon pidettyä

et

wielä ottsifan mo-

nen silmissä tarpeeksi litatien ja pe\emiStå
kaipaama.
Qtitä pidä ruumiinkaan korjuussa ja puhtaana pitämisessä huolettomat ottaman. Kas-
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mot, taula jet kädet kaipaisi joka ifta peseratSfä, jalat ja muu ruumis wdhintdki kerta
»viikossa, Siisteys ja puhtaus kaunistaa kaikki,
liitetään kaikilta ja pitdisiki kaikkein, niin köyhän, kuin rtktaan, niin terween, tuin sairaan
Siitä huolta pitämän. Puhtauö suojelee ja
pitää ihmiset termeend, sepä on kulkutaudeis-

saki paras »varjeluskeino. PeStä ruumistansa
tarmetta myöten millon kylmässä, millon läm-

pimässä -»vedessä on usiammissa taubeiöfe» fan*
gen terweellinen. Saunan löyly ei ole soweliaö kaikille sairaille, jonka tähden semmoisten
pitäis muuten lämpimässä »vedessä istua. Uiminen kesäsenkoinet on hywin terweellinen tapa
ja pitäis ihmisen jo lapsesta altain sihen itsensä totuttaa, måhintåfi kerta päimässä uimaan, ei kuitenkaan työstä eli muusta waiwaamisesta lämpimällä ruumiilla järmeen menemän, eikä siellä ylen kauan kerrallansa oleman. Tenvallisimmett ruumiin pesot omat:
l:lft Kylmät pesot, joissa »ejt on kylmälle tuntuma, ihoa kylmempi (B:sentnen ja
20:nennen lämpimamerkin matilla ©etsion termotnetroa). Niitä mitjellddn usiammallaki lamalla. Kuka juoksuttaa mettä ihollensa, kuka
menee koko ruumiillansa meteen. Kylmissä peottama asia, että ruusoissa on taifrtse
metkalleen
jdhdytellään, pddta
mista esinnä
ja kantaa kastellaan ennen muttet paikkoja ja
että peson jälkeen maatteet heti puetaan kai
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lähdetään

liikkeelle. Kylmät pesot mämmistä*

tvett ja mirmottamat terween ihmisen ruumiin
ja moninaisissa kuvuissa, niinkuu Itubinmai»
motsfa, moimattomuubessa, risa- eti rauhaiskimUissa saattamat ne paljo hymad matkaan.
Risa- eli rauhaiskiwuissa ja riisitaudissa on
sitdin parempi pannet suotojet setaan, tusitallinen cli taksi, jos enempift, joka kannulta
mettä. Kaikkinaisissa rpht)pntämtoiSsa, rnu=

fussa, luuwaloSfa, merisyljyssä haitfamerelvyydessä ja mahapohjan waiwoiSfa omat kylmät pesot kartettamett.
2:fsi Lämpimät pesot, joissa mesi on
lämpimälle tuntuma, ihoa lämpimämpi, haalia, lensiä, ei fuumanreifittafta (30 ja 36 läm«
pintamerkin mättllä), Wesi laitetaan foroeliaa*
etrnrneesen, jossa istutaan noin neljäs osa,
joS puoliti tiimaa. Sisään mentyä peitetään
amme tatattoitla, jotta muu ruumis, paitsi
pää, tulemat peitten ala. Pesosta tuttua kääritään ruumis tvillasella hurstitta eli muutta
»vaatteella ja mennään niin sametein huoneelaitetulle »vuoteelle peitteen ala maata.
joku
Jos
tahtoiö tauemmitt etitaet jätistä nukluet, niin muutettakoon kuitvat »vaatteet sitä
ennen, koska ne entiset hikisestä xuumiiSta omat kostuneet. Sairasten ja kimutaisten ei
pidä moneen tiimaan, fptntempina aikoina ei
påimåfauteen, peson jälkeen »vuoteesta liikkua,
sillä liiettenki ulkoilmassa olisi ruumiin tamallinen hietintä pian tukehtuma.
,

sen

seen
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Maassamme tamattiset saunakylmyt teke-

mät pian saman asiem, kun mastamainitut
lämpimät pesot, maan hiestyttämät komemmin ja raeiatimeit wielä tarkempaa rnarorniSta
kylmästä jälkeen. Ei saunakylmyt myös ole
someliaett pääftputsitte. Waan tpémtehtttd rafttettuina, märkinä* mttujina on
iltasilla
hymin termeettttien ja eStää monta tautia tu*
lemasta. MtturetheiiS* jet lehtisaunohin sopii
mitä amme» ja saunakylmyistä masta on mainiftu. Dmat maan mield enemmin hiestyttdmid, luumatositte ja muille jasetttautisitte usein

sauna

sangen

hyödylliset.

Kaikki kylmyt pehmittdmdt ihon, Mirkutta*
mat »veren, auttatvett t)ietintää ja mahmistawat. Jos mitustumisen jälkeen ensimntdisnd
päiwänä otetaan oksetinta jet sitte 3 eli 4 tiiman pddstd mennään lämpimään kylpyyn,
niin sillä katkaistaan milustumisesta useinki
alkunsa saamat komat, pitkälliset tattbit. Ruoan
jälkeen ei ole hymä faunaan, eikä muuhun pefoon, ei lämpimään eikä kylmään mennä, maan
niistä tuttua sopii kyttä atxioita päälle. Kylmissä pesoissa et pibä miimyttämän siksi, että
ruumis alkaisi marista, eitä lämpimissä siksi,
itta uupuisi eli raukeaisi.

sa

Liikkeestä ja lewosta.
Ihminen on luotu liikkumaan ja kastvoin,

hiellä elatustansa hankkimaan. Ia

onki
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tämä hänelle onnefft. Liikuntoa seuraa lepo,
tytpmäinen mieli, rauhallinen uni, termeys ja
pittä elämä. Kohtuullinen työnteko mahmistaa ruumiin, mirkuttaa meren ja muut rttu*
miin nesteet, eStäå monet taudit tulemasta ja
parantaa tutleetft. "Uutteruus ja kohtuus,
omat kaksi parasta
sano entinenjokamainio miisas, seuraa,
main niitä
lääkäriä,
Harmoin kolkyllä
matta kaipaa." Waikta
herretStväki muu*
ten paremmin termeyttänsä puoltaa, niin nä*
emmä kuitenki talonpoikasen rahmaan aina
«tämän termeempänd, moimetttifempanet ja reritttimpana, johon ainoana syynä on näiden toi*

semyys ja kohtuus nautinnossa.

Köyhyyttä ja

majexmaisuutta on moni fehunu rikkautta paremmaksi ja pianpa onki syy kehua. Alituiseen
istuntaan Mirattansa maabitut tekemät hymtn,
jos he edes tiimankaan päimässä omat liikfeelld. Komin rastasta, ylimäärästä työntekoa emme kuitenkan kiitä termeettifefsi. ©em*
minft heikot, kimulaiset ylen nuoret ja komin

metnhat pitäisi fiitä armechtettaman. Weri*

fyltyfet, keuhkotautiset, syddntykyttäjdltd ja

suolircmenneittä

matmatut, rujot, rammat ja

muut ftnlaiset »varokoot itftdnsd komista nostamisista; kehnorintafet erittäin futaftamten mi.
talien höyrystä, kalkin ja kiivien tomusta.
Töitä ja toimia seuraama lemoUtnen uni te*
kee ihmisen tulemisin töihin sometiaaksi. Jota
raskaampi työ, sitä suurempi unen tanve.
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Raittiille, termeette ihraiselle ön kylldki 6:den
eli 7:mdn tiiman unesta; nuoret kasmamat
tapfet, heikot ja kimulaiset nukkukoot tauem*
min. Unen kaipuussa omat liikunto, toimi, tn*
tvmäinen mieli ja hymd omatunto paremmat
kaikkia muita unettamaisiet aineita. Ylellinen
malmonta on komin määrällinen työttömälleni,
mield »vaarallisempi töissä rasitetuille. Liika
syöminen ja juominen iltasilla tekee unen le*
mottomafjt, samoin lämpimät jet pehntiät ett
kylmät ja Hostiat »vuoteet.
Painaja joka
rasittaa,
muutamia
ikääskun rinnalle potkisi,
ei ote muu kun äkkiä tulema kohtaus, yhtä
tautia kun suonen »vetäjä, ©ilta maitvaiut
tekemät hymin joS he heittämät tttafyonntn,
juomat sen siaetn korttelin kylmää mettä, nuktumat forfiatte päänatuffelle, ei seljalle, maan
kyljellensd ja komemmisset tiloissa toimittamat
erityisen malmojan, joka painajan tultua olisi
malmio herättämään.
Wimmoista (mielenliikunnoista).
Mielen liikunnot koskemat ruumiiseeni,
sillä niin omat henki jaruumis mdlittänsd yhUStetyt, ettei fumpifan mitään yksinänsä kärsi.
Lepo, toimo, tptproäifogs ja kohtuullinen ilo
pitämät ihmisen tertoeenä ja mield toisinaan
parantamat seriraanki. Waan »vahingollinen
on ylellinen ilo ja riemu, jos liiallinen suru,
murhe ja alamietifyySfi. Kosta äkilliseltä mie-

24

lenliikunnolta joku Somasti kohdataan, pitää
»vaatteet ja nauhat hänen paattansa \>eti het*

litettämän, raitista ilmaa, omen ja aKunain
aukomatta huoneefen laskettaman, kylmää mettä
juoda annettaman ja komemmissa tapauksissa
ja lamemankia pantaman.

suoniki aukastaman

Wielä tarkemmin tulee sairaan äkillisiä mielenliikuntoja maroa ja, min »voipi, kaikki surut
ja murheet mielestänsä heittää. Hän elköön
itseänsä murheilla maimafo, maan luottakoon
ja toimokoon taikfi Jumalan sallimisesta hänelle hymäksi oleman, joS kohta hän ei aina
Sitä käsittatsifän. Kaikillenki sairaille, maan
erittäin lapsensynnyttäjille, heikoille, kitvulerisille ja herkkdluontosille on sentanten mielen
iemotus marsin tarpeellinen.

Ilosta

ja

humituksista.

Kauniit ilot, letit ja hutvituf owat ra*
situsten jdleStä rotrmottamaifta. KohtuulltCeéti
nautittuna ne kartuttamat seka ruumiin että
mielen hymäet, panemat meren ja muut nesteet
paremmin liikkeelle. Töistä päästyä sopii siis
itstfuni ilahutella itseänsä ja toimittaa muit*
lenki, erittäin lapsille ja nuorelle kansalle syyt-'

tömiä humituksia. Itsekullaki iällä omat Hu*

mituksensa.

Hypyt, tanssit, moninaiset kisat

ja leikit, kiekan ja pallon
ketot, lymyset,
hiipat \. n. e. omat kyllä syyttömiä ja somia

humituksia nuorukaisille, \oS maan katsotaan,
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ettei mitään tapaturmasta »vahinkoa sattuisi
ja ettei niitä ylimäärin pitkitetä tahi ettei
mitään tarpeellista työtä niiltä miimptetd.
Jota yhä humituksia etsii, niitten tulee itämäksi humitukseti eikä heistä ole »viintnten
minkän ilon nautitsiata.
Jos manhatki moisimat nuorukaisten ilo*
yhtyä,
niin olisi kyllä kaunis. Samat*
hin
liseSti he taiteni miipymät tarinoillansa oluen
ja tupakan maiheilla. Eikä ole tämäfän heille
tietty, joS maan olutta ei muuteta petlomii*
naksi ja kauniita tarinoita noitumisiksi. Komin
laihoille ja meremille miemiStyS mioiSfn ja
niillen, jotta paljo sytkemät tupakoiessansa ei
ole tupafta termeellinen. Wäkemä nuuska
rikkoo helposti nenän ja purutupakta on »vat-

se

salle

mechingollinen.

2. Luku.

Vhteisia

neuoja

ja

sairasten korjuusta

holhomisesta.

Sairaan hoitajasta.
Sairasten hoiiöjon pitää olla ratttiiÉ|
wahwan ja siiwollisen, selwän, walpaan, kW
ftwåUifcn, wähäpuheliaan, rehellisen ja taita*
»an ihmisen. 3öåt)intäi tulisi jofafcn sairaan
holhojan näissä tawoissa harjotellate ja päälli»

seksi »mmfatää miten lawemankia

ja iilima*
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■

toja pannaan, »verta kupataan ja haamoja
korjataan. Joka kylällä pitäisi senlainen ihminen olla, kaupungeissa usiampia.
Kulkutaudeissa omat iälliset maimot sairaSten hoitajiksi muita otollisemmat, ftflä har*
moin tauti heihin tarttuu. Paras marjetuS
tarttmvaisissa taudeissa sairasten tuona kulkemilla on- olla rohkia, ei alakulosnet, usiasti
pestä faStoot ja kätensä, wtruttaa situnfa medellä ja etikatta, ei lainata suuhun kotaunutta
sylkeä, ei sisällensd metdd sairaan henkeä, ei
kauan paastoa eikä »vaimoa, maan erihuonukkua tarpeensa ja aamusilla ennen
sairaan tuoksi eti ulkoilmaan mentyä juoda
puhdasta mettä, taikka lämmitettyä sahtia,
olutta eli maitoa. Wielä tulee hänen usiasti
tuulettaa ja muuttaa maatteet, olletfi paita,
mälimmiten käydä ulkosalla puhtaassa, raittiissa ilmassa ja fämanlaiSta ilmaa sairaani
huoneeseen, omen. lakeisen ja akkunain autaje-

neessa

ntalla »»trias toimitetta. Ei ainoasti kerta
ja tal)leSti päimässä, maan jota tiima pitäisi
raitista, mitiähkää,'.ulkoilmaa sairaan huonee*
laskettaman, siltä
ei ainoasti ote sairaalle terweellinen, waan estää taudin muutortuntaaineet ei
alle lemenemäötä, toSla
»voimaan
pääse
yhdessä kohti
koskaan
sihen
paisumaan. Kaikki, josta ndmät aineet tooi=
Simat lisäptä, pitää sairaan luota Norjattaman niin tarmetaStiat, jotka tyhjennetään, ei

seen

se

sen
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likelle asunhuoneita, maan etäämmä kuoppihin,
jdfeetd tuhatta, sannatta eti kalkitta peitettä*
mihin. Itse astiat pestään puhtaatta medettä
ennen uudelleen huoneeseen »vietyä. Huoli*
mattomuus tässä asiassa on sangen »vahingollinen, eikä auta yksin niitä utostviemattä »vaatteillä peitellä, sillä niistä höyryämä faastai*
tungetsen tapi helposti. Etiktahöyryä
liitetään tarttumista masten hymäksi. Kohtuus lienee siindki paras. Jotta siksi on huo*
neita laittakoon sairaille erityiset, sitä parem*
pi, jos ne omat envarett, malkiat, itoset, ei
matalat. Niitä tulee pitää aina hymin puhtahrita, maan ei erittäin lämpiminä.

suus

Sairaan muotee^ta j. n. e.
Sairaan muofce laitettakoon ei '-muurin li*
fette, maan ulommaksi ja niin että sille taitaan joka puoletta lähestyä. Tehtäköön
kaksitta latanoitta, Pehmiällä ei ylen lampi*
mättä ja rastaalla, eikä kylmällä peitteettä.
Lakanat mähetnkän liaStunect muutetaan toi*
silla, puhtailla, kulmilla ja edellä lämmitetyillä.
Sametti pitää - muita maetteneuoja paitoja,
sufiei, röipjä, käsiliilioja aina puhtaina pitää.
Wuodetta korjatessa muutetaan sairas sitä mar*
ten tehdylle toiselle. PolStaria, tyynyjä, peitteitä ja muita makuumaatteita pieStdköött joka
kertaa ulkosalla ja lämmitettäköön ennen sairaan
uudelleen niille rumettua, Sairaan kupit,

se

,
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tuopit, lasit, lusikat ja pikarit pitää usein pes*
tämän, puhdasta mettä ja saipuetta mutkjtki
tarpeiksi aina seriretem huoneessa löytymän.
Sairaan tasmot ja tälet pestään jota

päiroä ja hiotesja annetaan hänelle puhdaS,
lämmin paita, ruumiin esinnä hiestä lämpimättä »Villasella maatteeltet tuimaksi pyhittyä
ja kemiästi hierrettyä. Peritae» muutettaissa
sairasta ei pidä hiessä ollen iStutettaman;
muina aikoina häneltä ei ole kielty istua, min
»voipi. Wirtällä liikuttamisella jet toisinaan
istumalla estetään makuuhaameit tulemasta,
jotka alkamat riStiluun ensin punottumtfetta
ja jdleStd miSrootttumifettet. Ennen märille
eli mtSmoille menemistä paranemeit ndmdt miett
«sein, joS 'sairasta mälimmiten liikutellaan ja
käännellään, ristiluuta eli tulehtunutta paikkaa
etikalla ja miinatta haudettaan. Taikka pidetään lyjymedessd kastetutta riepuja paikalla
eli tuotSutetaan sille hienoa lyjyjauhoa. Jos
kuitenki haama ilmautuisi korjaellaan sitä lyjymoiteclla, liinan nutatla eli untumalle iemi*
tettynä ja päälle sidottuna.

Lääkkeistä.
Toimitetutta lääkkeitä pitää lääkärin mää*
rämistä, maan ei sairaan mielen mutaan nau*

tittamaan. Moni luulee pikemmin

paranemansa

jos ottaa enemmän lääkkeitä sisälle, kun mdd-

rattiinhan,

maan tämä luulo on komin tuhma
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ja määrällinen.

jotta

Usiampia lääkkeitä löytyy,

silla tamalla meisitvät

hengen ja

toiset

citodt »vaikuta runsaammissa annoissa yhettä
tamettta kun pienemmissä. Kaikenlaiset lääkkeet marjettaan tomusta, kylmästä ja tdmpi*
mästä, tarkkaan katsoen, ettei niitä toista toisiasta »vahingosta nautita. Lasit ja pu=
tella! pidetään hpmin suullittuna. Lääkejatthot
(pttltverit) marjettaan tomulta ja märkyydeltä,
kaikki »vetelät aineet, keittämät, seottamat,
liottamat j. n. e. jäätymästä, happanemasta
ja homehtumasta, jonkalaisiksi pitautuneina
«iitä enää et pidä nautita. Lädkemarjat
(pillerit) juoksemat helposti yhteen, moiteet ja
laastarit sulamat muuten eli eltaantumat, jos
niitä lämpimässä ptbettään.
Ruoasta ja juomasta.
Ruokaa ei pidä sairaalle tyrkytettäman,
semminki ci polttotaudeissa. Ymmärtämätön
hymätahtosuus on liiatta ruoalla monen sairaan itotettanuf. Paratessa eli termehtyessä
himotsee sairas enemmän ruokaa, kun hänelle
mietä sopii antaa. Hänelle pitää paratessaanki
mähemmin ruokaa annettaman, ku termeena
ja sitä Mähemmin, mitä hän mietä on moi*
mattomampi. Weteldt rppnimeffit, kuorittu
matto, laiha raömaton lihaliemi omat tässä
tilaSSa termeettiset ja masta myöhemmin naulitkoon hän mahmempia ruokia nitntan weh-

sen
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näletpää, liemäkeittosia munia, tuoretta lihaa

ja Maa* Wietäi omat kaikki rastvaset, »voisetaset ja jauhoset ruoat epåtermeettisiä ja fet*
mäti ryytitasmut ja juuriaincct, kaikki suotaset, Juirnatut ja palmatut aineet, joita maSta

matsan entisellensä tuttua mahdetaan nautita.
Mitä sairas eti paranema syöpi, syököön mähä
kerrallansa, iltasella parempi, jos ei mähääkän.
Sairaan juoma piletään puhtaissa, usein

pestdmissd astioissa, eikä nautita kylmempänä
eli lämpimämpänä, kun futä joka taudissa
erittäin määrätään. Jos sairas ei itsestänsä

kysyisi juomista, pitää häntä Siitä muistutet*
taman ja juomet taitettaman maukkaaksi. Ilman puhdas mesi on paras juonta sairaalleni,
jota iriteni someliaasti maustetaan marja- eli
omenamehutta, hunajatta, sokuritta eti siira*
piltet, jöö liiatenki sairasta paljo janottaa ja
tepsimämpätä juomaa tarmitaan, »vaikkei siilon
pidä antaatan, kun mdha (jumprun merta)
kerrallansa. Leipdmesi, poltetusta leimasta
medessä liotettuna, on kaikenlaisissa taudeissa
otollinen juonta, Sarlataudisset (Scarlatina),
ja inotaudissei seotetaan lämmitet*
tyä maitoa juomaa» ruumiin hietinndn auttamisekft, ltertotpoltoiåsa isoa »viinaa, setppija matsapoltoisset marjamehua, merijuofsuiösa
etiktata eli mihtriötjytvettd, fuitoataubeiöfa
yskässä, keuhkotaudissa f uria eti mantelisii-

tuhkurissa

tappia*
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L e m o s t a.
Kaikki

salattaman

säikähdä.

huolettameriset asiat

pitää sairaalta

ja tatsottamait, ettei hän mistään
Rtttot, äkilliset . Mielenliikunnot

omat tetmeeltcttki, saati sairaalle, määrälliset.
taudistansa huotettittaa, toaatt
Häntä ei
pikemmin uskottaa hänen jällen pian termeeksi
tuleman. Parahat sairasta lewottowerijet aineet omat huolellinen korjuu, kanssakärsimdtsyys, lohduttamaiset puheet, lääkärin ja papin

saa

katsomassa käymiset. Heifott sairaan luofst
ci kuitenkaan pidä »vieraita laskea ja houraet-

tanöfn täytyy toisinaan elää kotvemmasti, etteiwdt wahingoitsisi itsiänsd ja muita.

»veristen

Raskaista

3. Luku.
ja lapsensynnyttäjistä.

Synnyttäjistä yhteisesti.
Ei pidä synnyttäjän ilman syytä »van*
hasta totutusta elämästään poiketa. Kui-

tenti tulee hänen taittaa wäkemdhöySteisiä
(ryptistfajta) ruokia ja liikuttamia juomia.
Semmoisia himoja, joita muutamat raskaana
ollessaan saamat erinomaisia aineita nauttiaksensa, tulee järjen »voimatta maStaait sotia,
joS tiiatettki samat aineet olisimat tuonttotto*
mia ja »vahingollista. Paha on rastaalle» e&et*
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täpäin kotvaa ja liiallista huolta synnyttämisestänsä kantaa; hymet, jos möisi olla tasamietinen jet iloinen. Eikä pitäisi kenenkään
toisen häntä surulliseksi faattaa, imottaa ett
sdikdhyttäd, ei soimelta ja herjerilla naimatonta
rastasta, etkä ntuutett fotuaStt oletella. Liike
on rastaille hymä, ci kuitenkaan rasittamerinen
liikunto. Ötajtttametifet, äilliset ttiffeet omat
aina »vaaralliset. Ilman lääkärin erityistä
määräämistä ci pidä rastaan mäfemämpid
lääkkeitä nauttiman, eikä suonta atvauttamatt.
'Kytaat, liistdtvdt »vaatteet omat ainaki ja
aittäin kantamisen ajatta mahittgottiset.

Raskaitten erinäisistä roaiwoiata*
Enin osa raskaitten maimoista ei tarttritst
muuta Xäätettä, kun kärsimallisyyttä. Toisia
löytyy, jotta kaipaamat muutai apua. Ta*
matlijtmmta omat:

KuottuS, nimo ja okse. Hametttaan enimmiten alkupuolella raskautta ja omat
aamuisilta »vettroatoifemmat. Rastaitteit pitää
siilon Mmella cli muuten liikkua aamuisilta;
nauttia lihalientä" magnesialla seotettuna mybS
aatnusattana; sitoa patomiinalla cli rommilla
kostutettuja riepuja tahi likopaperia (harmaata
paperia) »vatsalle.
2:ksi Mäxä. Se saapi liiasta syömisestä
ja »vertfem rietaiSta talvallisen alkunsa.

l:kfi
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3:fjt Turpo, kowa matfa, ummetti
waiwaawat raskaita loppupuolella aitaansa.
Autetaan Jetoiointntillet, humemmilla ruoillet ja
lettocntattgilla haatiaöta (lensiästä) medestä.
Huoltuatnetta et pidä täSSå tilassa nauttia,
jos ci taiten ja »vähäsen raparpertjauhoja eli
raparperia ja magnesiaa selasin eli engelskasuoloja.

4:kst Pdäsdrky, pääkiwistys ja käsi »o arsi ett kuo II o (käsien murehuttaminen,

surettaminen) ett tunnottomuus, turtuué
käsi marsissa. Waiwaawat mcremiä ihmistd, autetaan mähemmin syömättä, milummalla
oloUa ja lotvemntiSta tiloissa werenlaskulla.
s:kjt lalkain pöhö eli ajetus. Ei ole
peljdttdmd eikä määrällinen asia mähä eelld
synnyttämisen aitaa. ©ilta »atmettut raskaat
seisokoot ja käykööt mahemmtt», elköötkä muu*
ten rasittako jetltajanfet, maan pitäkööt niitä

tasetCorfiettla istuntasianki tanSse».
6:ksi Wesitukehdus, »efiumme,

pe»

(tuti.

tip*

Huojennetaan sillä, että wainw

mesitartvetta tehbeSsä lyykistäksen edespäin.

Jos ittta ei apua tule, kysyttäköön kätilömettä (lastenwaimolta) ett lääkäriltä neuoa.
Usein auttaa sei, wiehätellä kiehuwan n>ei>en
höyryä luonnon paikoille ja samoja paikkoja
wotbella lämpimällä puuöljyllä, ihralla ett
suolattomalla woilla.
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7:ksi Wertjuoksu. SEBaati liikkumatonta
oloa, mitumpata, raitista asuntoa ja merenlaskua haitteimeremiltä. Jos sitä ei estetä,
faattaa meiimo murtcuta, kesken luoda eli ennen eritaetnsi» synnyttää, jonta tähden on tarpeen kätilöineitä eti lääkäriltä neuoa tyfyä.
B;ksi Rdnnimiat. Lyhyet, sisään kttrteuneet nännit autetaan jota päimä intemällä 6 ett 8 synnyttämisen edellisestä mii*
t nännit peS*
kosta altain. Paksuna h
tään päimä paimdltd haatialla medellä ja saipualla ja pddllisnahan irtauttua ja poisnykittyd pyyhitään palomiinaa ateisette hienom*
«talle nahalle. Rohtumissa ja nänni haakeino. Eikä
woissa imettäjille attttaet
lyhyitä
ole sekään sopimaton,
nänniä usein
syljelld kastetta ja hypeetta ulommaksi »veny-

ase

sama

teliä.

Imettäjä pitäköön mäliajoilla rintansa

peitteessä, maan ei titiStytSeSSä, toimitelkoon

myös semmoisia askareita, joissa kdsimarret
tulemat liif«tetta miksi.
Pienempiä majameujufsiet, niinkuin hammaStautia, ethtxtshenktspyttä, sitvuhellyyttd, peräjuoksttet, suonimetoe» ynnä
muita semmoisia tulee ärftmättifpybettä kantaa.

Saamisen ajasta*
©aemtifen ajaksi pitdd mainiolle hankia
fiiSti ja raitis huone, jossa kaikesta ruihusta
ja tömystd erotettuna saapi rauhassa synnyttää.
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Niin dititt kuin saalaan tarpeeksi pidetään
»vuode ja liinat »valmiina. Lapsen wuokko
cli kätkyt (kehto, tvaku) ei pila siotettaman
tulisian eli omen Itkette. Muista tarpeista,
niinkuin kohtu- ja napasi teistä,
kymaatteista ja astioista kysyttäköön kätilöittä.
Kätilöin noudettakoon heti shntvfipuin ilmautessa, parempi aitasin, kun myöhemmin,
siltä mrimyWt saattaisi tulla niin åitin, kuin
lapseni hengelle määrälliseksi. Ei pitäisi ke*
nenkään laintilyödd taulussa käynyttä ja hymäksi tutkittua kätilöittä synnyttämiseen kutsua.
Koulun itymättömiä ei tutisi uskoa, joS oi*
taat maikka kuinka monessa synnyttämisessä
ennen apuna otteet. Ottoon näitte sallittu
ainoasta tutea, lohdutella ja toirmotetta synnyttäjiä, toimitetta tarpeen mutaan liemittä*
miä lamcmanija ja muita senlaisia, maan elköot sakon ja »vastuun haastotta«millään lamatta käyttäkö käsiänsä synnyttämisen iirehtdntiseksi, elköötkd jouduttako synnyttämistä
juomitlan eli muitta ajamilla lääitaineitta,
niinkuin aloella, fafrarniUa, tahmette», rntineillet,
oluella, pippurilla ja muitta senlaijttla, joilla
maan »vahingoittaisi mett synnyttäjän termeyttd,
jos

kohta

ei

henki lähfisifään.

Synnyttämisen hetkellä olkoon maimo tnt*
ten mahdollisia kärsitvällillen ja muistitmet
setti, ettei hän taikillai omitta huolittansa
moi mitdnd ilman Jumalan amutta, johonka
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hänen

tulee turmata. Wahmatta tatoSta roiksu»»alta köydettä sopii hänen kohottaa itsenfä
istualle, joS niin toisinaan helpompi olisi'.
Huoneen pitää olla, ei lämpimän, maan rait*
tiin, mituntootttawan. loutanjia katsojia siinä
ei pidä suattaman. Kiinan lääkärit neuomat
synnyttäjiä nukkumaan, minkä moiwat, ja malmeella ollessaan nauramaan. Eikä ole'taan
paha st neuo.

Jos fpnttyttäjätä aitaa puistella cli waxoat)leUa, niin pitää hetimmiten lääkäri nou*
dettaa. Häntä odottaisset marottakoon, ettei
maimo wahingoitsisite eli louktaisite ja. piStet*
täköön puinen puikko eli lusikka eli palanen
paksua nahkaa hammasten mätiin, sillä estääksi,

kielen rikki pureumasta. Wahmatta, merevoältä »vaimolta, lasketaan fdsimarresta merta,
kortteli cli taksi. Kaiittenki sopii panna lie*
mittdtodd lamemania ja pohioille sinappi*
taikinaa. Kaikkea rytya, ääntä ja pauhua
pitää wältettämän.

Hurmilot eli werikuohut spntöhetfetta maa*

tiwat pitaiSta lääkärin eli ymmärtämän kätilö*
men apua. Niiden kaipuussa katsottakoon,
cttd f^nnnttdjd mataa liikahtamatta, pirtanaan
stljällänsä, milunmoittamassa muoteeösa, raittiissa huoneessa. Annettakoon hänelle »nyös
jotai happamensttaista juotametta.
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Waarinotettawista faamtfet» jälkeen:
Heti synnytettyä pita »vaimon luoda rei-

det yhteen ja laskea itmpii kätensä matseille
lepäämään. Kun itSe ei sitä moine, niin autettakoon muilta. &itte kun jätfimenot (jätti*
juoksu, perfeet) owat yli menneet pitää waimo
warustettaman kohtuusintiällä watsasiteelld ja
nostettaman toiseen sänkyyn, jossa saapi hiljaisuudessa lemätä. Watsétsifccttä katsotaan,
ettei löyhdytyisi ja lakanoita muutetun usein
Juimitta, lämpimillä. Rinnat pidetään tatit*
lttinnä ja imetetään 6 eli 8 tiiman päästä,
jos kohta maitoa ei mielet olisikaan. Sisään
painuneita nämrid imetellddn ndtutiletsilla, senvipiipulle» cli suulla. JoS Siitä ei olisi apua ja
lapsen olis mahdoton imeä, nautitaan huvituaineita, esimcrk. engelskan suoloja jota kolmannella pätroättä, ftkf* että watsa pehmeytyy*
Rinnoilla pidetään paksulta pantuja mintturuohoja ja ruotaa nautitaan niukemmatta.
Se o» paha, sopimaton tapet, ei itse imettää
lastansa. Luonto on määrännyt ditin lapimettäjäksi; joka luontoa »vastoin tässäki asiassa rikkoo, saattaa sekä itsellensä että
lapselle tulewerisia majattjaisuksia.
Ensimmäisinä taimetta, neljänä »vuorokautena ett kunnes merisetaisia juoksuja mieliä
kestää, tulee maimott maata lakemetin matissa,
mutta ei erittäin lämpimässä. Senjälkeen,

sensa
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jos

mitään erinomaista ei mätiin tulisi,

maat*

koon puettuna, maan elköön nousko »vuoteelta
ennentan 8 eti 9 muorokaubetta. Wettsetsi*
bcttdj pitää kantaa neljä eli miisi miikkoa ja
sition masta sopii mainion tamatttsitn kotvempiinki töihin rphtt)d, sihen asti toimitelkoon
helpompia askareita. Se on hymd ueuo meti*
motte, maata muoteettet siksi, että jalJeella ole*
minen ei cndd maimuta. Heittosilmäisiä metr*
ten pitdd maloa mähetä.
Ratvinto ensimmäisinä kolmena pdimdttd
olkoon laihempi esimerk. mesi- ja ryyniliemi,
sahti leiman tanSset, puuro, meres moi ja leipä.
Wertalleen saapi rumeta mdkemdmpiini ruokiin, löysäkeitto ntunthtn, tuoreesen talaan ja
lihaan, jonka ohessa maidon perumiseesi je»
rinnasta lähtemiseksi tihtdan juodaan muna*
maitoa, otujuustott heraa ja muita semmoisia,

Siitd saapi mdhitetten totuttaa matsein ta*
mallisille, jotapaimdisitte ruoitte. Kaikenlainen miina, olut ja tahmi omat sopimattomia
tässä tilassa, eitä pidä niitä ilman lääkärin
määräämistä nauttia. Paidan muutteessa ja

tehtaissa

taitaa maimo pietn mi(u§*
tua ja faaba taudin samati mielenliikunnoista.
Sentdhden pitää maroin ttäiSsa tiloissa meneteltdmän.
muobetta

Erinäisistä kohtauksista saamisen
Edellisiä

jälkeen.

neuoja

seuraten mälttäå lapsi-
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waimo monta tautia. Kuitenki taitaa erindi*
sid kohtauksia ilmantila joko luonnon fyiStå,
syntymaimoista ett muusta. Semmoisia omat:
4:ksi Hurmikko, merijuoksu. Heti ett
mdha jälkeen synnyttämistä ttmautuma. Äoh*
taa usein siilon, koSta maiino on komin heikko
ett ylimäärin meriwaaksen ett kohtukänsä on
osiksi sisään jäänyt, osiksi irtautunut ett md»
ftnätstStt ulos otettu* Hurmikko on maataU
linen kohtaus, jos kauemmin teStåå* %aå*
käriä eli kätilöittä odottaessa saapi
tukketayttda:
keinoja
huone, muobe
heksi seuraamia
ja juoma tet)lään kylmemmiksi; sairasta ma*
kuutetaan seljallansa, hartiot muuta ruumista
alempana; etikan tattSfa feotettuun kylmään
metee» kasteltuja rtcputaärpjd pidetään ja uu*
distetaan usein syntypaikalla »vaan ylempänä
mahalla lämpimiä öljyllä jet etikalla kasteltujet hauteita; tahi painetaan häpyluuta käsillä eli pannaan pieni, leimiskdn ptainama,
kylmällä medellä taSteltama santapussi mahanalustatte. Komemmissa tiloissa annetaan sairaalle teelusikallinen kanelijauhoja medettä eli
mahalla miinalla seotettuna jota kolmannella
tiimalla ja putkeen työnnetään etikatta laS*
tettu yhteen kiedottu pitkä rieputukko taikka
ruiskutetaan sinne siltaan kylntad mettä ja
etikkaa. Kohtukänsä kokonansa ett ojtttainfi
irtaunut medctddn ulos.

se

sen

40

2:tjt Pyörtyminen. Waatii mirmotta*
waisia ainetta, jonkalaisia omat: raitis ilma;
saksan miina, sillansa eli medeltä stotettu;
»äfemä etikka ja muiben atnetten puutteessa
hajumeft eli palomiina, ei kuitenkaan paljaaltaan, waan neljänneksi osaksi »veden seassa,
usiasti ja wdhä kullai kerralla sisään otettama.
3:tji-Sä«ituSlat. Ne jotta i)eti synnyttämiStä seuraamat, omat tarpeelliset perfetten ja werimafsain erottamiseksi. Myöhemmin ilmautumaisia, waiiampia kipuja pitää
syitänsä ja luontoansa myöten autta. Usein
tulemat ne watsaan jääneistä tttetllijtSta ruokalofouksiata, jotta arwataan pahasta suussa
olemasta ma'uSta, haminneeStä cli mähetystd
aistista, liittaseSta ieleStä, »oaiiaSta,

hitaasta tarwetteoSta.

©illon pitää panta*
man ttetvttta»vaa latvemaniet taikka sisälle an*
nettaman huottuetineita csimert. engelskan
loja ja mahaa moibeltaman ulfopuotitst ih*
ratta, öljyllä eli »voilla, Mutta jos imut
tulemat jatfimenotn wäkinäisestä uloSotoSta
eli maimon omasta heikkoubeSta, niin pitää
liemittämiä lamemankeja ja lämpimiä hauteita

suo-

pibettämän silsikutt ennätetään lääkäri saada.
4:ksi AjetttS, puhallus, helleys, me*
resi ys fpntypetitaiSfet tulee maikiasta pit*
lällisestä synnyttämisestä ja paljosta koskemasta. Helpompia tapauksia autetaan lyiymeteen kastelluilla, päällä pibettämillä riepu-
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kääreillä. Waan koSka komemmiSsa tiloissa
paitat alkamat mustalle näyttää ja muotaa
pahahajuista mismaa, kastettaan riepukääreitd
punaseen miinaan taitta Mesi* ja palomiitta*
sekoon taikka saunakuita* ja raidankuoriliemeen
taikka atunameteen. Symemmdt haawat täytetään johonkuhun näihin nesteisiin kastellutta
liinan unturnaila ett hienoitta sauttafu-ftajau*
hoitta. Mdtdpaiktain poislittbuttua pyritään
liemittdmdd rnoidetta cli tyiyrnitarnoibetta liittafette lapulle ja pibetään paatta. loörnäti*
seind on färfepnpt, pitää haama medellä mi*
fuStt puhdistettaman ja merimon makaaman
ysdessd kohti ja reidet yhdessä, sikscttd paikka
paranee, jota ilman sopii samalla tamalla,
kun muitai mätähaenvoja korjata. Rupeaisiko
sisältä luonnonpaikoista pahahajuista märkää
muotantaan, niin ruiskuteltakoon sinne kylmän*
haaltstunutta wettä «li, jos siitäkään ei apua
tutisi, tammen- ett reridankuorista eli sauna*
kuista keitettyä mettä, tahallisetta lawemankipiiputta eli ratatta, jos »varsinaista ruiötaa
ei olisi.
s:ksi Peräkuhlot eli pistimet, »»to*
tamaton perät uti. Painellaan »aroin
pehmeillä liinalapuillei, jos jaettaisiin filld ta*
kasin. Kylmään »veteen eli lyiylveteen taSte*
luita tukkoja sidotaan päälle ja Somemmissa
tuskissa imetetään »crimadoilla ympäristöä.

Watsa

pidetään pehmidnä, ei kuitenkaan »ä*
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kewämmillä huolfuaineiön. Waimo maroJfen
kaikesta änJäämisestä tarmetttmfa tehdessä.

6:?siHibas mesi,

maikia mebettlatjto.
Jos mesireikä olisi mikaunut, niin haetaan
lääkäriä. Muuten pidetään lämpimiä suuna*
luUafyanteita paikalla ja woidellaan lämpimällä
öljyllä ja Jamftrtillä. Jos ci auttaisi, kulje»
tettakoon kätilömeltä pilli mesirakkoon.
7:ksi Kohdun mutje eli laskeunta.
futaan jutä, etta luonnon paikoista ulos
tungeksen mustanpunainen, merenfefcunen lihatönkäle. Waatii pikaista lääkärin eli taitaman, oppineen kätilöinen apua.
mc. Tulee tamallisesti
B:fsi Mait
kolmannella wuorokaudella eikä ole määrällinen. Komempana ollessa annettakoon raitistatvta, löysääwiä aineita ja imetettäköön uut*
terasti rintoja.
Aksi Synnytinkuume. £>n aina määrällinen kohtaus.
lälkimenot ppfähtymät,
maito tukehtuu, matfa paisuu ja helleytyp,
ruumis heikontuu. Tamaflifet syyt omat huoleton, siimoton, ymmärtämätön korjuu, marahinen lij|e, ruumiin milustuminen, matsan
täyttäminen sopimattomilla aineilla et>l. Lääkäri pitää kerkiämiseen kutsuttaa ja sairas pi*
bettää typmäsfä, puhtaassa Jorjuussa ja raittii&\a ilmassa. Annettakoon myös hapahkoja
juomia cftmert marjameftä, ja lépsäämiä eli
pehmittämiä ainetta.
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Mksi Rinnnnnjc, rintatn puhallus,
nisäin ajos eli tulehdus, maitosulku.

seuraa

kipu, tuéta ja Juumuuö. Tulee
tamallisimmasti ruumiin milustumisesta, mielimimmoista, siiwottomasta korjuusta j. n. e.
Alfaa esinnä milun märeillä, joita feuraa kuu,
tnuus, ajetus, punotus, fusket ja tvihleet rinnassa. Ettei ajetta saada jakaumaan, niin
pian Jasmaa fomaffi. Jakaumista eli pehmiämistä pyydetään esinnä" sisäänotettamalla okfetttmella ja jälestäpäin rattiötamtlto huoltu*
aineilla, jonka ohessa rintoja ulkopuolin haudettaan lämpimillä kääreittä täytettynä hieno*
tuilla huUuruolmtehbeittä. Taikka pidetään
rinnoilla kylmiä kääreitä mäkemästä falmiaJ»
Jalipiästä. Taikka hierotaan ajettunutta paiklaa puuöljyllä ja palowiinatta. Taikka pidetään palomtinaan kasteltuja riepuja ajettuneen
rinnan puolisessa kainalossa ja itseä ajopaikkaa haudotaan lämpimällä puurolla, tetytp hie»
notusta korpusta ett pellamasiemenjauhoista
lyiymedessä keittämällä. Jos iho rinnassa on
korein hellä eli arka, niin pannaan hieno lii»
nalappu käärettcn alle ihoa masten, moidel»
tuna puuöljyllä, hulluruohoöljyllä eli muutta
ei pilanneella raömalla.
Maitofulukfi erittäin sanotaan rinnalle
päällisin puolin ilmautuma, epätafanen, kuhlitnen ajoa, ilman kuumuutta, tuskaa ja punotusfa, Juttenki jollai tuntumalla painolla

Sitä
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rasittama. ©e Jatoo useinki miriallä intctta*

matta. Ettei katoisi, niin pidetään rinnalla
lämmintä saipuasta ruis, eli ohrajauhoin ja
meden JanSsa tefytyä puuroa. Taikka tehdään
Koidctta himotuista saunakukista suolattoman
woin kanssa. Taikka futataan luoti puhdasta
potaskaa korttelissa toettä ja pidetään siinä
kasteltuja lämmitettyjä riepuja rinnalla. Oksettimia saapi nautita tämänki mian aluSfa,
maan ainoastaan iltasitta ja niin »vähitellen,
että maan Juoittaa, ei julki okseta. Maito
tamallisesti ehtyy tällä ajalla, maan ilmautun
sitte jällen. Niin tässä, kun mastamainituissa

rintamioissa
ebellisiösäki
saipualla

usein

on hymä, rintoja
ja haalialla mt>eM pestä. Jos

Meen ilmautuisi', niin pannaan
niille hieno Uinatappu »voideltuna nuoretta kermatta (maidon kuorella eli päällisettä, taa*
keila, xetaUa) eli suolattomalla »voitta ja uudistetaan JahZeSti päimäSsä. Näissä KiotSsa
ei pidä antaa rinnan roikkua, roaan kannatettakoon niskan taaksi sidotutta huimitta.
Maidon muista syistä »vähetessä
pitää runsaasti juotaman heruttamia juomia,
munaolutta, olut», ryyni- ja lihamettiä, jonka
ohessa rintaa miriästi imetetään ja pyhitään
Juimatta, lämmitetyttä mittamaatteella.
ll;f(t Nisärohtumat, nännikihelmät.
Nittä ci ilmau'faan ja paranemat jätte pian,
joS imettäjä ei anna rintaa lapselle, kun mää*
haamoja
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rätyillä ajoilla neljä kertaa paiKäsja, ei useimmin, ja joka kerralla jälkeen- haalialla Koetta

pesee nänninsä. Sitte p\)l)i*
tään kermaa liinaselle lapulle ja pannaan rohtumille katteeksi. Taikka otetaan Kalaan ras»
»vaa ja malkiata »vahaa (mqfsia), luoti kumpaistaki ja kolme teelusikallista palomiinaa,
jotka yhteen sutataan »voiteeksi ja sitte Kiljet*
lään samatta tamatta, Jun masta kermasta
mainitsimma. Taikka yhteen \ulataan pamunjt)wän kokoinen malkiata eli Kiheriätä mthtriUtä ja
Jaksi lusikallista Kettä, jolla rohtumia usiampi
ja palotviinalla

Jata päimässä »voidettaan ja »voideltua peite*
taan toaatetten hieromista masten jottai lakitta,
farmesta, luusta, puusta, tuohesta, lomasta
nahasta, sinikasta eli nauriista tehdyllä. Imettämästä päästyä haudotaan nifää joka kerta
jälkeen kylmään lyiymetcen kastellulla nelifrrtasetta lapulla. Waan sitte pitää tarkin muistaa, että. nisä jätte puhtaaksi pestään, ennen,
kun uudelleen imettämään rumetaan. Erittäinft olisi lapselle lyiymcsi myrkyllinen, jos
»vähäkään nisästä [uuhun tulisi. Apteekista
saatama kalkkimesi ja puuöljy, puoliksi kumpaali, yhteen seotettuna on myös mätimmiten
ollut hymä moide nisarohtumille.
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4. Luku.

£astm hoidosta kolmanteen wuottm asti.

Äsken syntyneestä.
Hskensyntynyt lapsi otetaan lämpimään
liinamaattecsen ja pidetään silmin pois pät*
Känmalosta. Jos ei (itku cli muuten elämänsä

ilmota ja ymmärtärcäiåtä kätilöintä (lasten
muoria,) ei ole saapumilla, niin tulee sitä Kuraamalla taivalla henkiin pyytää.
Waalistunut ja heikko ollen lapsi, ei pidä
napasuonta heti poikfiteifata, maan lämminnä
pitää. Peräpuolta lyödään kerta femtätlä Jä*
perkataan jälästä eli littaöta; lapsi
dellä;
pannaan ätttn miereen lämpimiin maatteifiit»
käärittynä; nenän alla pidetään etikkaa; käsiä,
jalanalustia ja selkärankaa harjataan pehmiällä
harjalla. Jos napasuoni alkaa tykkiä, leikataan ja sidotaan fe 3 taikka 4 tuumaa nalvasta. Jos lapsen kasmot omat punafet,
huulet sinertämät ja pää ajetuksissa, pitää
namasta ennen jttomista mähä merta tipahu*
tetta. Waan olisiko mahingosta napasuoni
tullut katkastuksi eli epähuomiosta ennen ai*
kaansa leikatuksi, niin pannaan lapsi fyeti kaulasta saakka lämpimänhaaliaan »veteen, siinä
harjaamalla että muutta keinotta henkiin pyydettämä, jonka ohessa mätiStä rintaa käsi-

suu
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läppiällä hierotaan, malista ylös lämpimästä
Kedestä nostettuna pirskotetaan kylmättä, Sulan päätä kastetaan fakfanrotinaan' ja saate-

taan lapsen kitaan, eikä pidä ennen, jos tit*

man päästä,

ftin

saata.

heittää näitä

toteita lasta

hen-

Lapsi elämänä syntynyt eli tapakuolleista
henkiin saatu pidetään esinnä maha aika puhtaaSfa, raittiissa ilmassa, scnjälkcen yli koko
ruumiin haalianlämpimään saipuameteen kastetuitta fakfanfienillä JcmiäSti pyyhittämä. ©a*
katsotaan, jos lapsessa löytyisi mitän
Kikaa eli loukkausta, joita kuitenkan ei pidä
äitin huoliksi ilmottaa, maan lääkärin eli ymmartûjmfen kätilöimen JanSfa niistä keskus»
tcttö. SBäliötä on pää Kino, pilkänomanen,
jota ei kuitenkan pidä painelemalla ja likistämällä oikeista, loska luonto sen pian itsestanfa tekee. SiftStämtfista ja painelemisiöta
maan lapsi taitaisi saada pahempia mikoja ja
pian kuolta'ki, josta oikeutta myöten tultaisi
rangastuksen alasiksi eli kuitenki tunnon Kai*
mohin. Waarallinen on mööö imiellä, pai*
tiellä ja puristella tyttölasten rintoja, jota
sentähben ei pibä tehtä. Tamallisella mahdilla jo heti synnyttyä tyttölapsille lemmen
nostaa ja pojtttenfi muita tulemia onnia loihtia, on tuhma taita \afitäi pahempi, jos lap-

massa

sen kanssa sen

ohessa

jollai erinomaisella, roh-

kiammatta lamatta menetellään.
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Pestynä piroSttttaan lapsen Poimuille maha
ntytiä ihoamiSta, merestymistä cli sicvottu»
mista Kasten, napasuoni kiinnitetään uudelleen talitutta lapulla ja siteellä, lapsi puetaan
eli kapalottaan ja pannaan lämpimään muoteesen äitinsä Kiereen, Kaarinottamatla Jui*
tcnki, ettei yötäki siinä makuuteta, koska maan

taitaij» tukahtua. Nihdin siasta sterottumiftlle
kelpaa hienot mehnä» (nisu-) eli potakkajauhot,
eikä sierottumisia ja merestymistä niin ttmau'tan lapsen aina puhtaana pidettäisja.

Lapsen maatteista, asunnosta
ja pesoista.

Lapsen »vaatetten pitää olla muobenaikain
mukaan lämpimäin, peymtäin, arnarain, eikä
neuloitta, maan nauhoilla kiinnitettämäin.
Puettaissa marotaan lapsen pieniä jäseniä
loukkaumasta ja jos lapsi kapalottaan, jota
kuitenkaan ei pibä kauemmin kun enftnmffotna
tehbä, niin tapahtukoon kapaloiminen Kuoron
oikialta puoletta Kascmette, Kuoron mafemelta
oikialle ja hellitettäköön aina kapalomyö lap»
imiessä eli syödessä. Ääftmarret ja rinta
pitää mapaaksi jätettää ja lapsi muutamia
kertoja päimässä saada aiman irtasna maata.
Pää pidetään puumittakankaasta eli liinamaatteestä tehdyttä lakilla lapsen huoneessa ollen,
ulkoilmassa millafetta. Lakkeja kuni muitaki

sen

maatteita pitää olla usiampia, jiittä lapset hi-
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foitemat runsaasti ja paabuttamat mateen yhdet; maan aina tulee katsoa, että niin lakit
Jun muu muutettama puku on fuima ja lämmin. Wanhemmaksi tullen letitetään lapselle
kolttu, joka maan ci cStä jäsenten Kapua liikuntoa; jalkoja »varustellaan pehmeillä, mäljillä kengillä eli pieksuilla nahasta. Kun pää
alkaa hiuksiltaki peittyä, niin lakkia ei enempi
tarmita, joS ei ulkona fäyttäiSsä, joSsa kylmän maroksi lämmin lakki pidetään, maan päi»vänpaisteessa ja lämpimässä ilmassa kemyt
olkinen cli muu atnetnen lakki. Hiukfta ei leikata lyhemmäksi, Jun kaksi tuumaa hiuSmar*
roSta, kaula pidetään paljasna, paitsi Jylmällä, fumufella säällä.
Sapfihuoneen tulee olla amaran, Julman ja
Johtuullisestt lämpimän. Wastasyntyneelle on
lämmin kyllä tarpeellinen, maan sitte lapsen
paremmin ilmaa kärsimään totuttua, mähetään
lämmintä, siksi ettei juuri paleleman. Kaikkea
ruihua, ryskettä ja hälinää maltetaan, mikä
mahdollinen, ettei lapsi unissa taikka ilmanki
säikähtäisi. Joka päitvä laastaan ja tuutete*
taan huone, joksi ajaksi lapsi muutetaan toiJoka päiwä pitää myös lapsi Jannettaa
Kähä aita olemaan, talmella raittiimmasfa
huoneessa, Jefällä ulkoilmassa, ei kuitenkan
hiostaneena eli muuten lämpimämpänä. Tällä
lamalla harjautuu lapsi ulkoseenki ilmaan ja

seen.
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on sitte ikänsä raitis, mirkiä ja

fomempiaki

kasautunut

säiden muutoksia Järsimään.

Puhtaus, pesot ja kylmyt omat juuri malttamattomia tarpeita lapsella. Ne parahite eStä-

tvät rohtumisia ja muita waiwoja lapselta. Lapsi
puetaan joka päiwä puhtaasen, lämpimään paitaan ja muitaki maatteita muutetaan aina tuten
hiestywät, kostumat cli hierottivat. HaalistuKirta-, joki» eli sade'wedeSsä pestään lapsi
itiin usein kun hiereleksen, waan ei hiostuneena.
Someliain pesoaika on aamusilla. PeStcSsä
pyyhitään ruumista saksansienillä ja katsotaan,
ettei napaside petä. liilaa moittain totutetaan laSta kylmemmille pesoille, waikk' ei ole'*
Jan ylcnJauan kertaansa medessä pitämistä.
Kylmä mesi, oikein käytetty, mahmistaa ruumun. AtnaJ-i pitäisi laSta kolmen muoden
»vanhaksi niin kaksi kertaa miikoSsa pestä ja
siitä . kerran. Kiwulaisille lapsille pitää mesi
alusta lämpimämmäksi tehdä. Pesosta otettua
lapsi kuiwataan joutumiseen, ruumista hiwutetaan tuimalla liinatta lämpimäksi, lapsi puetaan ja pannaan maata, jos ci jo ole sitänä
»vanhempi.
SlctminnoStö.
■'■. Kahdeksan eli kymmenen tiiman paikoitta
syntyajan jätkiin pitää lapsi äitin rinnalle pan*
taa, olkaan jos ci maitoa. Soisinaan maito
ei ilmau kun kolmannella paimättä, eikä kalfitfe »vielä Moukan. Äuitenfi pitää lapsi rin*

neessa
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sen

nalle pantaa, sillä
tyhjät imentä joudut*
taa maidontuloa ja »venyttää nännit ulommaksi
ja lapsetta itsellä on imentä luonnollinen, mielentehty työ, jos mitan ei saa'kan. Maidon
mielä puuttuessa annetaan lapsen raminnoksi
»välimmiten teelusikallinen äskenlypsettyä mai*
toa seotettuna kolmella teelusikalla , mettä eli
cnemmälläki, maidon KäkeKän ottcSsa, ja Kähällä Jurilla. .■■ Taikka ramitaan lapsi meti-

sellä kauraliemettä

maidon siaSta. ©pntyjäljen
hitaammin lähtiessä lisätään »vähäsen soturia,
jota äitiä imemä lapsi ei kuitenkan kaipaa,
sillä «iti» matto kyttä matsanJ» tarpeeksi pur*
kaa. Pahoin ja älyttömästi tehty on, lapselle
heti synnyttyä mahmempia ruokia antaa, niink.
Kelliä, raaman maitoa ja muita semmoista,
jotka sekä paikalla että wastaseksi faattamat
tipuja. Waåta myöhemmin, matsan paremmin
mahmiétuttua, saa lapsi niitäti nautita.
Ensimmäisinä päiminä sopii imettä lasta
aikaa ja tarmetta myöten, mutta noin kolmen
»viikon manhasta aikain ei nsiammin, kun joka
neljännettä tiimalla päiwäsaikana, öillä ei otten»
Jan. ©ittä että lapsi heti totutetaan määrä*
tpitte ruotahetkille mättetäan paljo »vastasta
,

huolia ja waiwoja kaSwattamiseSsa. Myös
niin termeettisempt. Ia
lapsetta itsellä on
ei mnankan pidä lasta joka itkulta
imettää tal)i ruofkta; pankaa
tarkon
Se
ei
aina
itte
mieleenne manhemmat!
näl-

se

se
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jästä, maan muistati syistä ja tarpeista, jotka

pitää tutkittaa ja uutetta. Jos esimerk. lapsi
itkisi matfattftmuSta, johonka jo useinki ylenpalttnen raminto on jtyynä, ja fita itkua sitte
taa§ uudetta imettämättä eli muulla ruokkimatta tyystytettäisi »tiin sillä lapsen maima
waan suurennettaisi. Etkä myös ptbä äitin
heti syötyänsä lasta imettää ; hymä jos masta
kahden cli kolmen tiiman päästä syömisen
jälkeen, etkä millonJan tvihasella, suut*
tuneella taltta muulta taivalla liiku*
tetulla mielellä rintaa lapselle tarjota, sillä senlaisiöta mielenliikunnoista maito
tekeytyy myrkyksi; pankaapa scft äitit mutö*

toonne.

Pieni, »vastasyntynyt lapsi elää fcrKecm*
pänä Kähemmästä ramittttoStö, kun paljosta,
joka Me maan tuottaa ofse'mi?oja, matsamihleitä, sampaita ja muita. Kaikki nämat pahat
wältetään

usiasti

ja paraite sillä, että lapselle

»aan joka neljännen tiiman päättä annetaan

ramintoa. VlenraKtttua lasta usiasti rupea
oksettamaan, joka siilon onki hyöbyttinen, eikä
eStettämä, josta lapsi maan saisi pahempia ja
Kaarallisempia kohtauksia. Nukkuneena lasta
ei pidä kauemmin rinnatta pitää.
Kuudennella, seitsemännellä eli Jahbeksannella Juulia syntymästään on lapsi rinnalta
Kterotettnmn, tvähitellen, ei yhtäkkiä, jota möisi lasta termeytensä puolesta »vahingoittaa.

53

Luonnollisin

sensa

ja

paras asia on, aitin itse lap*

imettää; ellei taiba, toimitettakoon lap»vieras
imettäjä, nuori, tertve, siKiäluonselle
tonen ja itse samoina aikoina, kun lapsen äitiki, synnyttänyt maimo. ©enlatsta ei top*
tyeöfä tulee lapsi seurnaroulla; lamatta elatet*
täwäksi. Ensimmäisinä paitvinä seotetaan Jst
Kastapoikineen lehmän maitoa ja neljä
cli miisi
mettä ynnä »vähä foJuria
lapsen elätteeksi. Toisella miikolla otetaan jo
Kähcmmin mettä maidon suhten ja \itte ai*
näki mähcmmin, jotta muutaman miikon päästä
tulee puoliksi Jumpaaki seotettamaJsi. Neljän
eli kuuden miikon manhasta rumetaan
malla tumalla tehtyä Kelliä lapselle Kälim*
miten antamaan. Kahbesta osasta nisujtsta
ja yhbestä osasta rukiisista jauhoista leimo*
taan leipää, jota Juimataan ilman eli tuulen
Jäpn?ässä paikassa. Tätä happametonta lei*

osa

osaa

seuraa-

pää hienonnetaan sitte jauhoiksi ja seotetaan
lvebellä puuroksi, jota sopii kylmässä paikassa
usiampiaki päimiä malmisna pitää. Waan
jo Ja kerralla lasta syöttäissä otetaan \\itä,
minkä näkee tarmitseman, ja seotetaan äsken-

lypsetylla maibolla meteläfjt, hienoksi, kokkareista puhtaaksi melliksi. Enemmän, Jun kerralla tarmitfee, ci pidä mettiksi seottaa, silla
maan happaneisi ja pilaisi lapsen maljaa.
©amaSta syystä tulee katsoa, ettei maito ole
hapanta; joka maan taitaa, lypsäköön uutta

se
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mähä sokurtaki
Kelliiii seotetaan, ei kuitenkan liiemmäksi. Silla
joka

kerraksi. Ei haittaa

joS

tamalla saadusta »octtiStä annetaan lapselle
alussa joka neljännettä tiimatta kymmenkunta
teelusikallista itfekuttaki kerralla, waan fitte
lapsen paremmin mahwiStuen enetään tvellin
antia,- jonka ohessa toisinaan annetaan jo en*
nennimitettyä Kesi- ja maitosikoa, kolmanneksi
osaksi maitoa Keden suhten, ei mielänä mah?
Kcmpata. Kymmenen »viikon Kauhasta ru*
Ketaan lasta »vähitellen ja KäliStä ruokkimaan maifcvtta eli laihatta, rasmattomatta ti»
hatvettittä, ci kuitenkan suolasella eli ryytifekafetta. Taikka lihaliemen siasta annetaan
mettilientä munaruskialla seotelttma. Tämä
munafeotus on warsinki hyödyllinen, jos lapsi
Kaiwataan happamelta, watsawäänteiltä> sampailta taikka muuten on heitto ja JtKutuinen.
Hammasten saadessa annetaan lapselle leiman
kannikkaa imeäksccn ja aikalomasta muitaki
ruokia, esimerk. olu'juustoa, wahwempata li*
hamettiä, seottamatonta neSkamaitoa. Waan
aina tulee muistaa, että lapsenki
kohtuus on paras; ei mittonkan sitä pit>a pakottaa syömään.
Edellä nimitetystä meöifeimäåtä nimi*
tämmä mielä, että kun nisusia jauhoja ei olle,
sbpii sitä samalla lamalla ohrasista ja rukiisista jauhoista sekasin tehdä. Taitms
maan näyttää monettenki joutamaksi ja tur«°

ruoassa
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haksi Joko »vaima leiwanteoSta, Jun leipää
fttte jällen pitää jauhoiksi hienota ja »velliksi
tehdä; niin ci kuitenkan ole asian kohta. Leipomaton ja nousuttamaton ml\a, jos kohta
hicnoksiki jauhettu ja »velliksi teljty, saattaa

lapselle matsamäänteitä, happamen, sampaita,
kinan, matoja, riisin, näiwettäjän ja muita
pahojaki »vikoja. Jos lieneeki monta lasta
meneStyn»)t ja kaStoanut tamattisettaki jauholvellillä, niin sitä siitä et kuitenkan pidä fo*
Keliaaksi päättää. Miksi ei Koisi matnvempt*
luontonen lapsi toisinaan senlaistaki raKintoa
keötää? Waan joS JeStääki yksi, Jaksi eli
J-Ottimenenfi, niin lankeamat sitä maSton sata*
lttKut sopimattomasta ra»vinnoßtn ennen aikaansa maan pomeen, sillä Jatketta ei ole'kan
yhtä »vahma ja kessaroa, luonto.
©itte kuu hampaannsen jälkeen muutat
Jemiämpää ruokaa lapselle annetaan, tulee maan
»varoa, ettei sitä pntettamaila (puruitta) ruo*
kita, joka tapa sekä ilman on ilkiä että laptermcydettenki sopimaton. Eikä pidä min*
Jänä ruoan olla ylen kylmän eli lämpimän;
Jumpiki pilaisi lapsen »vatsan.
SarweSta eli muuSta tapananniStä imettå*
minen on peräti sopimaton ja hyljättämä tapa.
©iitä lapsi usein saapi happamen, fuurupia
ja muita jo ennen »timitertrja »vikoja. Paras
on maan maito- ja welliscoiuksia pienosittenki
lapsille lusikasta antaa, jos äitiänsä eitvät ime.

sen
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Liikunnosta

ja leivosta.

Lapit saakoon aina mieltänsä myöten lii*
Jujulla, Jun maan silmällä pidetään, ettei
mitän »vahinkoa tapahdu. Kahdeksan kuukauden manhaötct annettakoon »vaippa alla lätti*
alla otuksetta ja konttaella, parahite Koipi
ja JyJenee. Waan sopimaton on, häntä ennen aikaansa käymään taimntetta, josta maan
jalat »vääristymät. Mitättömiä ja mahingol*
lisiaki kaluja talossa omat siis kaikki reikä*
tuolit, taluKyöt ja muut sitä lajia. Kauniitta
säällä annettakoon lapsen ulkoilmassa oleksella
ja itse kykenemättä kannettakoon sinne. ©opi»
maton on kuitenki ylen kauan kerrattansa häntä
siellä pitää.
Mitä nuorempi lapsi, sitä suurempi unen
tarme. Lapset» unta ei mittana pidä häirit*
tää, maan ci nuttumaanfa ylimäärin pakot*
taa lomalla kiikuttamatta (foubutta, heiaami*
setta, Jättpttätnisettä) taikka unettamaisitta roh*
doitta cli seljoilla ja muitta lääHeillä, jonkalaisia
omat malmusiirappi, sensetulsi, (essentia
dulcis), mäkcKänhajusct Jukat, palolviina, ollut
ja muut serilaiset. Wtä määrällinen on pään
Jynsimisellä ja Jututtamatta lasta unettaa.
Kaikista niistä tulee lapselle mustasin Jimu*
laisuksia, esimerk. hativuu, puis tutus mi*
Joja, Jaabuttaja ja muita. Sensetulsi ja
optomunat, unettamaisina lääkkeinä lapselle tyr-
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J»)tettpnä, jo omat lukemattomia ennen ai-

kaansa

multaan miencet.
Terme, rawittu, kuiwa ja lämmin lapsi
kyllä ilman tuikkia niitäti tarpeensa nukkuu,
jos semminki ei ahtaillet, pinfoilla kapaloitta
maimata. Mutta jos olisi tumallisetta nukkajallaan leKoton, pitää se riisuttaa ja tarkon
tat\eltaa, olisiko mitan pistämäfä eli muu*
ten maimaawata, neuloja, tikkuja, pieniä elämiä ja muita senluifia unen esteenä. Samaila tarkuubctta maarinpibcfään, ettei umpi,
mihleet, nälkä, märkä, milu, lämmin, hierelmät ja muut senlaiset rasita lasta. Lääkkeitä
maankan ei pidä joka itkutta antaa, sillä niittä
lapsen termeys usein peräti turmeltaisi, ettei
enää olisikan lääkkeistä apua. Unnä tiiita jo
nimitettiin, taitaa lapsen lemottomuus helposti
tulla itse ruoastaki, sen sopimattomuudesta eli
plenpaltisuuteöta, joka myös on mielessä pi*
bettämä ja auttttama. Raminneena lapsi nu*
kutetaan ei seljattaan, maan kyljellään, lemoflomana toiselle kyljelle Jäännettamä. Erimuobe

lapsetta, semminki yötisaikana, on jo senJi
muoksi parempi, ettei tukahtuisi eli litistyisi.
Vien lämpimät peitteet oKat termeydelle mahingolliftt, pää ja Jasmot cimät tarmitfe eikä
pila ottenkan peitettää. Paras on totuttaa
lapsi kiikuttamatta nukkumaan. Koma liiku*
tus kätkyessä eli JäftéfäJi on sopimaton ja
»fcaStaramtnneelle Kaarallinen. Wuobettu ei
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pidä laittaa »valkiau, omen eli akkunan ohittc,

joSsa uho olisi »vahingollinen terweydelle ja
päiwän taikka tulen walo tefisiwät sitä alti
katseleman lapsen kierosilmäksi. JoS soweliaammalle paikalle muoteen siaa et saataisi, niin
pantakoon edeS jotat estettä maloa eli uhoa
Kusten.

WiotSta ja taudeista.

Lapsi ymmärtäwäisellä hoidolla tawalli-

sesti kaSwaa ja pysyy terweenä. Muutamat
erinäiset taudit taitamat juifenki kohdata banta
ja maalia erityistä huolenpitoa, ©enlaifia

tautia ja Kitoja owat:
I:ksi Sierottuminen (ihoaminen, werestäminen, poimuaminen) tulee ujcetnmiten
huolimattomasta korjuusta ja autetaan miri*
ällä pelolla kylmässä metcSsä, hienoin nisu*
eli potaHajauhoin eli nihdin päälle pirostete*

misctta.

2:ksi Napamiat ett haatvat Kitkaan

paranemaiset antamat alun Kerestämijette, ajc*

tuksctte eli liikalihalle. WereStämiStä

maSten

pidetään uumalla rieputilkoja kastettuna meteen, johon on sulat.tu »vähä maltiaa mih*
trilliä' (puotansuotaa) eli alunaa; ajettumista
maSten liemittämää moibetta; liikalihalle ri»
pistellään poltettua alunaa ja sen jälteen äS*
jenmmitettpä moidetta.
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3:Jsi Nikka, okfettaja, »vatsan »vään*

täjä, koivu ja pehmiä »vatsa, pöho
lemat

tmvallifeéti sopimattomasta eli

pfelli*

sestä rawinnoSta ja autetaan sillä, että lapselle annetaan fomclidgfa ruokaa ja niukemmalta, eitä useammin kun joka 4:nettä tii*
malla. Ettei siisä yksin tule apua, niin annetaan meitsen karjettinen magnesiaa -tcelusiJaf'*
lisessa mettä illoin aamuin ja matsan turpuubesja koetetaan tamcmaniHa.
4:ksi Sammas eli sampaat (truöcV,
suumutfia) tutuan malkioista pilkuista ja reh*

suussa, matsan piireistä ja metelaStä
»viheriännäköseStä jäljestä; tulee yksistä syistä
Jun edcllisetki 3:ksi mainitut »vint niin?, hapneistä

pantista meikistä, sarwella, narulla eli tilalla

syöttämisestä taikka sopimattomista purkamista
aineista. JoS nämät syyt estetään waikuttnmaSta, paranee useen tautiti, eli annetaan
magnesiaa, kun äsken nimitetyissä »vioissa ja
suun fisusta moidettaan puuraksimedellä(Borar).
s:ksi LemottomuuS, unettomuus ci
ole tuuti itsessään, maan seuraa jota Juta
maikuttalvaista syytä joka on etsittåmä ja

autettaxoa.
6:Jft Silmäkipiät tulemat usein komasta
päimän eli malkian »valosta. Silmät punastumat, ajettuivat, kuumimat ja märftivät.
Parantamista wasten pitää »valo huoneesta

toäfyettää, huonet pidettää raittiina, kylmän-
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Koittamana, märjät eli räämect filmistä pestään haalialla medellä, jonka jälkeen äiti tie*
lettänsä nuolajee luomia siksi että aufeneroat
ja. saattaa nisästänsä illoin aamuin mahan
maitoa nenäpuolimaiseen silmäkulmaan.
7:ksi Hamn» öfi mut. Ensimmäiset hampaat ilmaumat useen lapsen kuolastamisetta,

kuumuudella, (emottomuubetta, pehmeellä, unet*
tomuubetla, mamahtclemilla ja muulla sem*
moisetta. Näissä kuvuissa on luonto oma
auttajanfa, kun maan lapsi muuten pidetään
korjuussa, huone raittiina ja puhtaana ja lapsette juotetaan soturitta seotettua maitohcraa.
Hymä on myös aikajin taimuttua ienöötä
kihnuttamista masten joko sormetta niitä siKucllcn cli sillä että lapsen annetaan purek*
sctta jotai ei aiKan komaa ainetta niink. leiKän
kannikkaa, lihakamaraa eli muuta senlaista.
Mutta jos ikenet omat komin punastuneet,
kuumat ja ajettuneet, pitää tuleman hampaan
kohti ienliha jotai symälta ristin leikattaman.
WaKahtelemiöfa eli puiatelmiöfa oivat haalianlämpimät ammekylmyt ja laKemangit tar-

peetlifta.

B:fsi Puiåteliö, urista j(»,K<»K<»s*
telentat faciKat monestai syystä alkunsa
niinJ. hammasJiKuiötu, maidosta, fäifähtä»
mifistä, äitin eli imettäjän äkillisistä mim*
moista eli mielenliikutuksista, sopimattomista
ruoista ja muistai. loS apua ei ole haa*
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lianlämpimistä ammettylKtnstä, lamKeman.
gcista ja erinäisten syit>en estämisestä Kastuji Kalkuttamasta, niin pitää lääkäriä neuoteltaa.

9:t\i Maitokcrni. Sttmfaammasti raKittuin imemäisten lusten rohtuu toisinaan
Jasmot JeltaJuorifitta pienillä pisamoilla. Ne
katoamat taKallisesti lapsen rinnalta »vierotettua. Sitä ennen tulee lastu ja
Jasjoki»voja «sein pestä haatiatlu, puhtaalla,
laikka sadettvcdellä, taikka fauralietnellä Jas*
Koja ja rohtumaa. «RoKemmiöja tiloissa Koi*
bettuan pisamia suolaumattomatta Koitta ja
liotetaan sitte lämpimällä mebettä, jotta heltiKät, jonka jälkeen lapsi kerran päimässä
pettään haalianlämpimässä mebesfä, johon
on edellä sulattu luoti apoteitistä suutatvaa
rikkimuksaa (Hepar Sulphuris) ja 4 luotia
laa. Dlutjästi on myös hytvä KOtde muitoJerniä Kusten. Rumet Koidcttaan sillä kertaa päitvässä ja lapsi pestään äsfenmainitutta
lamalla. lästin kaipuussa otettakoon pehmiätä saipuaa cli suopaa.
Lempikukista
(Viola tricolor) keitettyä lientä kiitetään myös
hymäksi sillä rupia moidetta ja maidon

sen

suo-

sisäänki

antaa.

seassa

W:ksi. Eltta eli Kilustaja kohtaa taKattifesti tapsia, jotka asuivat ahtaissa, hikosissu, alhaisille paikoille rauetuissa huoneissa,
töittä joita Pidetään huonossa, siiKottomassa
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Näiden syiden, joS mahdollinen,
hämitettyä ja lääkärin kaipuussa, annetaan
Kattajalla lapselle oksetinta ja pUrkuaineita,
jonka jälkeen, sitte kuin kieli on puhtaampi,
9 »vuorokautta perätysten tvatfaa ja sen ala*
puolta Koibettöon elttasalwalla, \ota tehdään
termaSta ja laukerinoljystä, puoli jumprua
kumpaStai ja 5 Jynsilaukaa, kaikki hymäSti
yhteen seotetttmu, illoin aamuin, talmiSuikana
»valfian edeSsä, jonka ohessa purkaawia aineita joka toinen päilvä annetaan. Joka »ooi*
telemisen jälkeen sidotaan »Villanen myö Joi*
min kerroin Kutsun ympäri ja', paitaa-ci ntuu*
teta koko ajalla. Toisenlaista elttaivoidetta
saadaan, joS 4 luotia ultteasalwaa, 2 1. lyökiä,
l l. sappea ja { t. kamvärttiä yhteen seotetaan. Sitä - »viljellään samatta tamalla, Jun
edelliStäki ja kiitetään hymäksi. Muutamat
lapset näyttämät liiatenki hampaamisen ajalla
lihawiksi ja liika werewiksi. Niille tulee ennen
elttalääketten »viljelemistä pannu 3, 4 eli 5
iilimatoa niskaan hiusrajan paikoille, joka eStäa komemmat taudit lasta kohtaamasta.
JoS rafla lapsi ei paranisi, annetaan of*
settimen ja purkuainetten 'perästä raparperimiina seotettuna muutamilla tipoitta maltoista
Hohmanliin miinaa »väliajoilla kerran eli kahbeSii päiiväSsä ja sitä pcdti} lihalientä taikka
munan r-rMaa ja roalfiaa, seoletttma Jane*
lilla ja Juritta, kahdesti päimässä.
korjuussa.
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Watsan pöhöttymisessä,

joka

toisinaalt

ei-

tan jälkeen itmautuu, on mainittu clttumoide

umutttnen.

Il:tsi. Riisi,

Kut(»uti.

©nglantitt tuuti, tui»
©en tuntomerkit omat Jalwiat

JaSmot, laihtuminen lapsen runsaastiki syöbesfä, löysä, pehmiä »vatsa, moimattomuuö,
hermottomuus, jäsenpuikkain ajettuminen, iso
pää, koukku selkä, terämä rinta. Tamallifeött
omat huono, puuttumainen korjuu, saciötcmctt
ilma, ruokottomuus ja kehno, sopimatoin ru*
minto tämän taudin syynä. Tähän »vikaan
kysytään useammitcn akkain neuojn, jotka »voiteillänsä ja rohdoittansa elivät hyödytä mähääkään, waan enemmin wahingoitsewut. Wasta
Kihdoin taudin oiJeitt juurruttua ja ivoimaan
päästyä etsitään lääkäriltä apna, koska jo pian kuitti arnnt omat tyhjät ja »voimattomat.
Wiheliäisyys, fyh»)rä, fäösä* eli JupulaselJä»
st)yö, kykenemättömvys ja näi»oci)tpmfnen seu*
raamat, josta loputtu monimuotisten Jipuin
ja kärsimisten jälkeen kuolema tulee »väittä*
mättomästi. ©en tähden pitäisi heti kohta
taudin alussa lääkäriltä neuou et\iä ja sitä
»oieta odottaessa taittaa lapselle parempaa
ruokaa, lihalientä maidotta seotettuna taikka munaruskoa meden ja maidon kanssa joka 4:netta
tiimalla, maan Harmoin ja wähä, taitto ei
ottenfcm, jauho* ja leipäruotua, jotka riisi*
taubissa oKat sopimattomia. Samoin peS*
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tään lasta usein kylmässä fuotamebesfä, ruu-

tnistn hierotuun kuimullu mittufettu muutteella,
lapsi pidetään hyivin puhtaana ja käytetään
ulkoilmassa. Jos imettäjä on kilvulainen,
pitää toinen terme ju raitis imettäjä laitettantan, eli ruotituun lusta ilman rintamaidotta.
12:lft. Kuppa, ranfuufi, puhutuuti
tulee lapselle joko »vanhemmalta perittynä,
taikka imettäjältä, purettujalta eli muulla fun§*
tumnlla. ©entänen pitää muroa, ettei pa.
hutautisiu maimopuolia päästetä lasta imetläntään eli purettuinaan. Tauti sillä tumalla
lapseen tullen rikkoo esinnä suun; huuliin ja
suuhun sisälle ilntautuu pieniä näöltään mähäpätönä ruttoju, jotka Juitenkt rutosti syö*
pimät sekä temeämmiksi että symiksi haamoiksi
maalclvallu cli kellahtamalla pohjatta ja ptt*
uusitta, hellillä »vierillä. Wähitellen tulee uu*
sia haamoja ensin lähimmäisiin paittohin ja
myöhemmin kuukusempiinki erinomattain perä*
»vieritte ja häpytienohin. Jos lapsi synnyt*
pian senlaisia
täeåfä äitistä fnnstuu,
huatvoja muuullenki ruumiiseen, kipiät, rofoh*
tuneet, muotamat luomet jne. Äumpasessaki
tapauksessa, joko synnyttäessä eli sittemmin
saastunut, tulee lapsi lewottomutsi, unettomaksi,
Jtmutatsekii ju näimettpmäisetsi.
Tämä tuuti, jonka papat seuruut oivat ää*
rettömät ja joka kerran taloon tuttunna suuttua
lukemattomat maimöt, huolet ja häpiat ynnä

suu se
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ulinomasen pahan luulon, pitaa niin aifasin
Jim mahdollinen ymmartämalle lääkärille il*

motettau ja ainoaSti häneltä, ei muilta tietäjittä',
parannettua. Joo mainen luultawaSli'lapsi
eli
imettäjä on saastutettu, pitää wiiwyttelemaita* lääkärin katselo paikalle toimitettua.
13:fft. Suumärkö, suumieraS tutaan

sen

pahoinhuiseivista märättämistä haamoistu suit*
pielissä, huulten ja poskien sisäpuolella cli
ikenissä ju toisinaan leukaluiSsuki. Tämä tauti
joku ennenpitkää saattaa palkitsemattomat mci*
hingot, tulee mäliSta ilman sanottawia oireita,
»välistä ott lapsi edellä lewoton, kuumalta ja
»vetelältä mutreuttu, »välistä Jieti ju suu liit*
taset, »vatsa loma. Lääkäriä odottaessa, jorka haltuun tämä tuuti »viipymättä pitää un*
taa, saapi lapselle antaa pehmittämäisiä
uineita niink. raparperitviinaa, »vähemmin mutta parempaa ramintou, tehdä ilma huoneessa
raittiitti ju pitää lapsi ja haamapatkat hymin
puhtaana. Ilman sitä pidetään haamoitta
muurutia, juuritkaa (sinittaa) eli potattaa
hienoksi Jaamittuna ja 2:beSti cli 3:maStt
päimässä uudistettuna.

44:tsi. Ulkonaiset wiat ja mirhet
lapsi-iällä omat monenlaiset ja monta niiStä
»vaatii lääkärin hoitoa niink. rainot (luun*
murrot, taittumiset), nyrjähtymiset, himeltymiset, »väärät jalat, suljetut luonnolliset rei*
Jäpattat, luomat (syntymerkit), reKenneet ja
5
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mithet.

Nuwanpuhkeumiu taitaan toti
lääkärinki umuttu uuttaa jos lyiypalanen tuotuun kuperaksi ja, kuperan puolen napaa maS*
ten pantua, ftbotuan kiini napasiteellä, jonka
putoamista kahdella miiletteellä estetään. kait*
ku laitetaan lunkukerä napaa puinumaan ja
pysytetään sekä jtbeplaaStarilla että napasi*
teellä. Side pitää Iltaseksi tultuu uudistettua
eikä ennen heitettää, kun puhteuma on pa*
ranttut.
Luomia eli syntymerttiä saadaan toisinaan
sillä katoamaan, että niitä haudotaan mätemättä etikatta taltta että rattoja pannaan
niiden ympäristölle.
Ensimmäisenä mttonna tulee lapseen mar*
jefuSrottou puntaa, ison rokon kulkiessa, millon hymäusä, muun muuten ei ennen kun lapsi
on päässyt 3:men tahi 4:jän kuukauden munmuut

haksi.

5. Luku.
Lasten hoidosta kolmannen ja wiidennentoista wuoden walilla.
Mainitsimmu, kuinka lapsi hammasten saa-

tua on tottitettawu muhmempiuki ruotia namlimuun, eikä yksin rintamaidolla ja mellillä
elälettämä. Waan mieläti omat leipä ja muito
sopimimmia ruokia lapselle, niin koko lapsi-
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iän

halki. ©uolaisia, raSwaisia, ryytisetaisia

samutettuja ju koivenneitu ruokin unnettukoon
uiman mähä lapsille, eitä kun -juuri mälistä
ynnä metelämpäin taitosten, niin uinu »viidenteentoista »vuoteensa uSti. Muuhedelmät
kttoulaisille tapsille eiivät ole sotoetiaat rämin?
noksi; maan termettäfi tvurten oivat ne hylvin

keitettäwät.

Ilman lapsi totutettakoon mää-

■

rätyillä ujoilla syömään, kolme eli neljä kerta
päimässä, clköönkä Kuun häntä pakotettako,
koska hän kyllä ilmunki terlveenä ollen luon*
tonsa ju tarpeensa mukaan naulitsee* Jos
taus jostui fimulaisuube» syystä toisinaan ei
söisi, kun tuwullisesti, niin syömään tvaati*
matta häntä ei suinfan termeeksi tehdä, maun
aina kipiammäksi. ©e on luonnon oma lää*
JitpS sairaitta, ettei ruoka maistu; puhoiu ja
ymmartämättomästi tekee, joka siinäki ei luontou seuraa. Juotnroakft annetaan lapselle mettä
paljultaan eli »vähän maidon seuSsa. Ainoastaan kiivulaisille, heittohentisille faifi toisinaan hymin käynyttä, ei manhaa, hapanta,
sahtia antaa.. Muut kaikki wutewät juomat
olkoot heittä peräti fieltyt, niink. miina, olu,
kuhlvi ja muut senluiset. Pulomiinutt turmioistu tekisi mielemme erittäiu lausuu, jos emme pelkäisi jo minne'ki koko ebettisestu uineesta
joutumamme. Woi niitä »vanhempia, jotka
kewiämielisyydeslä eli tuhmasta hymätahtosuudesta tuikku jostui muusta syystä, tuullen
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muta palomiinan hywatsi, lewottuwaksi, lammittäwäksi, mirwottawaksi ainceJit, antamat
ja jopa myrttyäki
lapsillensa sitä myrkkyä
pahempata ainetta. ©illä myrkky kuolettaa
ja lopettaa waiwat paikalla, mutta pulomiinastu lapsi, sihen mah.ttettcn totutettu, suapi
—

ikuisen turmelemaisimmdtt taman ja taipumuf»
sen, ynnä itnsen tiwulaisuuden, typerämielisyyden, hcittouben'ja kaifenlaisia ifrtifiu tur-

»nioitu.
Lapsi wanhempanaft pitää saada asua
puhtaissa, keivioisfä, mäljtSsä, talmiSaitana
lämpimissä, käsiwursille ju säärille ulottuwaisissi» lvaatteiSsa. Käsiä ja kaSwoja hymä
pitää joka aamu pestä kpl*
jos julkojaki
mällä medettä ja koto ruumis wähintäi kerran
»viikossa tylmetettää eli muuten pestää. Kesasaitana totutettakoon munhempiu lapsia joka
päiwä uimaan ju nuorempia pestäköön muuten järwi- eli jokirannalla. Lasta ei pidä tullvellakan eStää ja kieltää ulkona liikkumasta,
»vaan ennemmin kehottaa kaikenlaisiin ruumiin*
käytöksiin ju liifuntohin ulkoilmassa, joku te*
kee hänen wahwuksi, raittiiksi, nopiatsi ja lvitJelätsi. Kolmannen ju seitsemännen »vuoden
mälillä annettakoon hänen nuttua puoli uikunsa eli kaksitoista tiimaa muorokausittuin,
muun seitsemännestä wuodeStu dtfain ju wiibenteentoiStu uSti lnhettätoön nuttuaifaa puo*
letta tiimalla mnorokaubeSsa joka »vuodelta,
—

—
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tiiiit että »viidentoista wuotisena tulee maan
kahdeksan tiiman paikoitta nukkumaan.
Koko tällä iällä on lapsi kuittihin teräwä>
rupiama ju taipuma, joutu tähden on loivin
tarpeellinen asia, heidän wanhemmiltansa suudu
hywiä esimerkkejä simeyfceStä, siisteydestä, uuttcruubeöta, töistä, toimita ju järjestyksestä;
raittiista, juomuttomasta elämästä, Jumalan*
pelwosta, rakkaudesta lähimmäisiä lohtaan,
uuttelemaisuudesta ju, sanatta sanoen, kaikista
hymistä amuiötu. Woi jos kuitenki jokainen,
jolla jotai lasten kanSsa on toimittamista, ja

crinomattain manhemmat, mutötuisimat minkä
puhuuben. tuhmilla, mielettömillä, fclmottomilla
puheillönfrt ja muilla papoilla esimerkeittänsä
luSten keskellä omat mattaan saattamat. Ia
»voi sitä, jonka kautta pahennus tulee!
WaStu seitsemännellä eli kahdeksannella
mnodetta pitää luStu lukemaan opettaa, eikä
sillonfan komuudettu ja rankusemittu, muun
miettelemällä ju palkinnoilla, joS ilman luku
lapsetta ei olisi halullinen. Pelmottelemiset,
uhkuutsit ju rangastutset, samati kun muutfi
oudot mielenwaikututset, omat mahingolliset
sekä mielen että ruumiin puolesta. Eikä pidä
lukuaikaa yhdellä kerralla ylen pittittää, ivaan
useinki »välimmiten taekea lapsi totuttuihin
»viattomiin humttuJfttnfa ja mielentchtyihin
fypttömiin aöJareihtu. Nuorempana mulitkoon
lapsi itse humttufsensa »oaau Kanhemmatsi
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tullen määrätkööt munhcmmut hänelle luontoansa ja taipumisin myöten sopiivaisia askareita, joilla harjautuisi töihin, ei kuitenkan
ruSkuampia, knn mitä hywäSti jaksaa.
Kesättä sallittakoon lapsen seurata »vanhempia ulkotöille, jotta paremmin muuntöihinti
tottuisi ju ilmanki tulisi someliaaSti liitteellä
olemaan. pientä latta »varottakoon maun
mihinJään raskaampaan työhön puuttumuSta
ju Jnttttatt teräaseilta, elämiltä, mefeeStä, tu*
letta, Jomasta päimänhelteestä ja kylmästä
mahingoitct saamasta. Erinomattuin Jiettettä*
köön nuorempia, heittoja ju kimalaisia lapsia
ntitänä yli »voimainsa nostelemasta, kauan
yhdeSsa työSfa uuipymästä, pittiä mattoja
JäpmäStä, äntään juofseinaöta tuikku muulla
lamattu Somin maitvaumastu, jost« waan tyrät, muut puhkeamat ja repeämät ynnä inon*
tali lvikou ju kiwuluisuutta taifuistmat uikunsa
saada. Parahite sopii lapsen mtanfa mieltää

kuttatarhain eli ryytimaiden korjuussa, kemi-

ämmissu »veistettynsä

sa käsitöissä.

ja muissa helpommis-

iällä.
Pienten lasten mioiSta ja taudeista on jo
ennen kerrottu, maun löytyypä montu muuSöioista

ja taudeista tällä

taki teilaa ju tuutia lapsiiällä, nimittäin:
Jotauti, rupuli, iso rokko.
4:tsi
Tämä mailia tauti punoroHon kautta nyky-

71

jään joksiki hälmennyt, Johtaa JuitenJi muutumia ja aiottaa päänkiivuttu, »väreittä, kuumaila, nukuttamisella, metiStämittä silmittä,
Juoittamisctta, oksulla ja mumahfelemittu eli
hypähtamittä. Kolmannella pätroättä ilmautun pieniä pitttuju esinnä kusmohin, \itte käsiin ja muuhun ruumiiseen, jotka »vähitellen
nousemut ja täptymät malkia.ttu miamutta*
Kuudennella Kuorokuudetta ajettumat näppt
usein uuden koKemmun ttitnncen oheösu,l
alkamat ne jällen ttmvaa.
Jos Ihäläii olisi saatuivissa, pitää hän

kohtu

noudatettua, ellei faala, pidettäköön

lapsi ensimmäisinä 3:menu wuorokuutenu, Kai*
nitfuiit pilttuin »vielä tlmauntattct, kylmän»voittuKaSsa huoneessa ja käytettäköön eli kuulleltakoon mäliStä ulkoilmassa, ci ttutenfan
koivin kylmässä taltta toStiuSsu. Hänen ainoa ruotunsa tällä »vaiheella ottoon »vetelät
jollui pappametta niink. estmerfifft murjumedettä seotetut ryyniliemet ju juomunsu raitis,
kylmät) mesi'. JoS kieli on lifunen, unne*
taan pehmittäwiä uineita ja laivemanfia pannaan Juuman ju houruilemisen aikana joka
påiwä estämiseksi lvatsail fotoettumiåta. Rokkopilttuin ilmauttua pidetään wielaki suirus 3
päimää kylmanivoittaivassa, ehk' ei juuri niin
kylmässä huoneessu kun ensimmäisinä paitoina.
Wusta 7:tenä eli B:tenu lvnorokuutenu rotkoin
ajettuessa teht)än huone lampimätnmäJfi, Jui-
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sa-

tettfi raitista ilmaa ufein sisälle laskien;
mate pitää juomat 'tefytää haalioiksi ja run*
fuammin nautittaa. Paras juoma on haali*
a&Ja meji, seotettuna maidolla taitta hinkattu
fokuriUci. ©uurenipiu rottoja taitcictn neututtu
eli fatfilia puhtasia. PuhduS ja fmoo menetys on nyt tornin tarpeellinen; silmät ja tuSKot pitää haaliuhkullu medellä pestää; paita
ju lakanat joka päiwä muutettua. Ilmettä ja
12:nettä Kuorokaudellu, pitää fttimttKia rottoja
usein liotella lauruliemellä ju hellittyänsä poiS
pestä. 14:nellä eli 15:nettä wuorokaudettu
menköö sairas haaltaan meteen peStää ju nau*
tittoo turmettu myöten mahän lihuruokuati,
joku tähän aSti toto taulin aikana on ollut
sopimaton ju tiellettäwä; »vähitellen totutittako» ulkoilmaaki kärsimään. 3:men ja 4:jänki
miikon uitoin taudin aluSta lueten sairaan ei
yhdessä huoneessa terroettcn JanSsu
pidä
ju ennen kun huntu niiden sekaan miimmenlän lustetaun pitäu laitti hanen »vaatteensa

asuu

»visusti

tuuleteltua ju

peStää.

Ainoaöti oikein toimitetutta punorotottu
moibaan iso rotko eStää. Söuihero^ot sitiäxoät toisinaan isoStu rokosta ju kuhtuuwut
rokonpantnjaki, mutta owut kewiämpilaatustt
eiwätkä kuolettuwaiset, joS kohta yhtä turttuKuisetti ju samoin hoidettuwuiset kun isorokko.
Rokonpano pitää siis armollisten Asetusten
jälkeen toimitettua kaikkiin lapsiin, johon myös
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Esimullun

huolenpidosta hytou titaifuuS aina
on tarjona kostu määräämistä myöten rokon*
puniaiit terran muofccSfa pitää tuletsella halki
jota pitäjän Suomen maassa.
2:tsi. ©esi*, poltto-, petos ja ivalherotot omat peräti toista ju helpompaa
luutuu, ilmuutulvat päiwän oiretten ju Juu*

memaihcttcn peräStä tawalliseSti esinnä har*

ti i hin, rintuun ju wutfulle ja \itte muihinki
osiin pnnasiUu pilkuilla, jotka »vuorokaudessa
kohoamat settoikst rokoiksi, ajettuivat ja kuiwllwat rppelälle, toisinaan muStasella kuorella.
2:den wnorotauden sisässä omat nämät läpikäyneet yhdet wuiheet, kun iso rotko I2:nen
sisässä* Hurwoiu niille mitään lääkkeitä tar«
Kitaan, fun »vaan lapsi sisällä pidetään ja
rotkoin Jiiimattita peStään eli tylwetetääit.
Näitä waSten ei auta punorutto.
3:tsi. Tuhkuri, tuhJarolfo on myös
tarttuiva ja aitaa melkein samalla lamalla,
kun iso rotto, »vaan rinta ja silmät tulemat
alussa cneminin muimatufsi. 4:ncllä eli imellä
»vuorokaudenu nähdään ihossa kirpunpuremutt
näkosiä rahkoja, jottu alkunsa oltuu tuiwumar
juuhomaiseksi kehnäksi ja katoowat. Tuuti on
tawalliseSti niin ttn.ua, ettei turwitse kun hytvää korjuuta, pimiänmolttuwaa huonetta,
haaliaa juotawuu öitä masten ja wilnStu wur*
jclemiåtu, tiiutenki paranemisen aitana ju pe*
raStä. AStän rasittuessa annetaan mnnanrus-
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JiuStu sokurin eli hunajan kanssa tehtyä lie*
mittäwää mehua hualianlämposen mierteen eli
mallaSttiton seaSsu. Wielä wuikiampi ySku

täpliltä ja
nuoremmille iilimatoja rinnalle, joutu oheSsa
rinta pidetään rattolauStarillu umoinnu.

wautii

suonenuukoa »vanhemmitta

4:fsi. Tuliruhko, sarlahiumc, maikka

Maissansa helpompi

useen

seuraa-

tulee
sitä
gurttupoltoötu
tominti
musta
toaaratiifcJft.
Ruhtot omat tulipuuaset. Liiutenti juö kuuntuuö ju knrttupoltto owut Jorcentmat, pitää
kurtulle ja leuan alle pantua iilimatoja, jotka
taSfa taudissa, kun tutltttnSsatt tekemät
ren hyödytytsen ju Harmoin ilman kaipuuta
ja »vahinkoa taitaan heitettäu semminki tewaillä
tulirahton tultuaikoua. Muuten oletellaan
sairaS tun tuhfuriSfai. Komin rnotntattontia
sairaita ja pahan löyhän kurkkukipua ja ttui*
mettä seuratessa, pideilään tun polttotuumeeSsu
ja annetaan, joS mahdollinen lääkärin haltuun.
TauöiStu parateSfaan owut lapset koivin hellät miltiötumuan, paljoa aremmat kun tuhturtSfa, ju siitä seuruu pahoja, »vaarallisia pohöja ajetnS-tauteja. Tarpeellinen on siis murua
heitä 3:na ja 4:näti »viikkona taulin jälkeen
.

suu-

ulkona käymästä.
s:tsi. Hinku,nääntöySkä olottaa rinta
ja ySfättutracen tumalla, kiihtyy fitte uitu että
hengen ahjoku erityistä yskänkohtausta
punasinertämittä
hinkuääni,
ja
distus omituineu

seuraa
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JaSmoittct ju rinnan turista jallu. RyintätohtuuSten tulleSsu ottaa lapsi mielellänsä kiinni
miStä hymänsu peljäten lauttamanfa, yiimennessä ryintäin oksettaa lastu moniuaSti. Tämä
tauti teStää 4 tuitta 6 iviittoa taltta kauemminti ja on mailia sitä ennen parunnettau. JoS
mahdollinen pyytään parannusta cli kuitenki
helpotusta sillä, että kohtu tuubin uluStu fel*
Järanfaa hieroilluun 2:deStu ofoSta ihrasta ja
I:destä ofuSta laukusta eli sipulimebuStu tehdyllä moiteellu useammat kerrat päimässä ja
että lapsi muutetaan lämpimämmäSti jota maS*
toin häntä ei kauniilla säillä pifcä ulkoilmasta
Jiellettuä. Lapselle unnetuun juoda nisutectä
hunajan eli muidon seaSsu eli lämmintä suhtia
mähällä tuoreella »voitta ju lääketien siaStu
muutumu teelnsikattinen woilaukaa (moisuolu*
mettä) jota aamu. Loppupuolella tautia on
inttmän-, salmia-, sutulehti- eli tungaSjäkälätee seotettunu Mulutamiinallu, tcnvcellinen
noutittuu. Watsu taudin uitanu pidetään lumemangillu eli purtaamillu aineitta pehmiänä;
jalfahauteet liemittämät kohtuuksia. Ehkä lap*
silla tomolliseSti on hymä syöntihuhulu, pitää
kuitenki ruokaa säästäen annettua, eikä kun
kemiampiä.
6:ksi. Kurkun kuristaja on pikatuppama tuuti ju wuutii lääkärin apua. Esinnä
alkua
tun muuti röhkätauti, mutta pian
Juuttaan criuänensä jokusetta fisäänhengittä*

se
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mättä, joka muuten Jäypi kyttä maitiusti.
Jos lääkäriä hetimmiten ei soutaisi pannuun li

eli usiumpiu jos Il):uenki iilimatoa kurkulle ju
»verestämisen jätteen, reitain ennna tukittua,
rattofaaStart sumalle paikalle. Lomemantia ju
huulioita juotumia ei pidä unohdettaa.
7:tsi. Hengen uhfciStojct Johtaa toisi*
naan, ehkä harmointt, huonoCorjuijta lapsio.
Tulee phtäättiä ju tumulliseSti yöllä. Lupsi
herääpi säikähtyneenä ju hengittää toKin maiJiuStt röhisemällä, muiteroipi puolinääntynee-

nä, tusmot punasinertäivinä. TmvattiseSti
ylimenee tuSta ryinnättä, uitvustumisetta cli
ofsutto, muttu tulee jällen feuruamana yönä.
JoS lääkäriä ci suutuisi, tuetetaan seuraa*
ivaitta apuu: käet olkapäästä suutta pannuun
lämpimään meteen, sisälle unuetuan uneksieli inkemäriteetä hunajan kanSsa, liemittämiä
lumemunt*eja laitetaan seotettunu huisu*pih=
ivalla, tupatalla eli tupattuöljyttä ju riimulle
pannaan lemiä pikllaaSturiluppu ripiStettpnä
muStain pippurain juuhoittu. Muutumut kiittämät hymäksi kohtuuksissa mielä lapsi uiko*
ilmuun ju ikänsä mutaan antuu hänelle 3:meSti

eli 6:deStiki päimässä »vähä huisupihtuu sisään.
Tuudin lopuSsu omat ensiJsi huutiat ju sitte
kylmät kylpypesot ynnä parempi hoito lapsette turpeettiset.
B:ksi. Wesi ui mo on kuhtuki laatua, toinen pikusempi, toinen hituisempi. Cntftmntät*
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nen kohtuu toisinaan lihawampia lapsia 2:sen

ja 3:nen wnoden mälillu ja tntuan siitä että
lapsetta on pää kuumuu, iho kuiivu, liiemmalta unta, jonka ohessa hän »alista syyhyttelee nenäänsä, kiristelee hampaita ja toi*
sinuun heräapi ja purkosee kuut säikähtänyt;
lustu janottaa, tttottuttna, matsa on epätasa*
nen ujtummin hidus ju turpeentefo mefcenjuoksu.
SÖitmntesittään tulee lupsi pian tunnottontuJsi,
mumistu puistcttehtua, fttte kuolee, ©itä ennen pitää lääkäri noufcettau, ellei muhbottu
nen, -pannaan kuitenki usiumpiu iilimatoja
lapsen ohimoille, pää »veitsettä ajetaan eli suksittu keritään puljuuksi ju haudettaan kylmällä
medellä. Lapselle punnuun lumemuntiu ju unnetuun jnodu hualiuhtuu mettä seotettunu mä*
hatta soturittu ju happamelta murjumcbettä.
cnimmiten sitä ntpö*
Apu ju parannus
miten
tett,
kohtu tuudin ulussu iilimatoja fua*
tiin ohimoille turpeeksi.
Jälkimmäistä mesiaimon laulua osottaa
lasmoin lalweus, liikuntoin hiituisuuS, ja
ruumiin laihtuminen. SScrfalleen tulema ja
alkunsa suumu joko muistu tuudciSta eli ylen
lämpimistä pääpeitteiStä eli luonnon erinäi*
sistä syistä uutuu tämä tauti uikua lääkäriä

seuruu

fpfpä.

9:ksi. ©eirmcntotuuti kohtaa toisinaan
3:mentt muoden nuorempin lapsia. Lapsi käypi
maperuSti, hiimiStellen, jalat kuntiuna ja kipua
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polmiSsu »valitellen. Kiwnn puolimniuinen julku
näyttää uluStu pitemmältä, maun tulee sitte
yhtä ättiä toista lyhemmäksi ja marmaspuoli
ulussu llloSpäin kääntynyt, maännäksen nyt
sisättepäin. Kantapää ulottn tuskin maahan
ju julku ulkuu Juimcttuu. Syy tähän tautiin
on erikiwuluisnuS fnnventojäfenesfä, joku paifuttaa ja ajetettua surwentopaikan. $mmär*
tämättbmät luuleivut reiden eli polmen oleman sioltuun ja koteivut metämisittä ju määntämisittä saada »vitaa paratuksi, joStu maan
pahenee, eitä parane. JoS lääkäriä ci saa-

se

taisi, pannaan kohta taudin alussa molemmin

puolin Jupeille, ronttaluun miereen, usiumpia
iilimatoja ju kahden, toimen päimän päästä
samalla tamalla toisesti ja tolmanneStiti. Taikka kupataan paikka ju pidetään fitte rutkoluaStarilla kauan aitaa uwoinna. Erittäin
tarpeellinen on lapsen maata fomutta muoteella, matalalla päänalusetta (tuitta peräti
ilman) ju itttu liittumatonnu kun mahdollinen.
Senlainen montmuttonen makuu kohtu taudin
alusta maarinotettttna on toisinaan ilman mi*
tänä muuta lääkettä tuonut umun ja ilman
sitä tauti ei parane mittonJun.

lOtfft Ryyhdyntä, tartunta, syyhy
ja ntuut senlaiset ihotaudit tulemat enimmiten
rnokottomnudestu ju ftimottomtuibeSta, toisi-

tarttumalla, purutuan puhtaudella ja
haatioilla ammefptmöittä.
nuuil
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11:! ju Risukko, risu t nuti. Salta tan*
dittu KuitvutuiUu lupsillu on Juswot kulwiut,
pohetoännoJset, hywä fpömihattt, iso mutsa
ju ylähuuli putsumpi, risut eli rauhaset kuuluSsa ju muuallutt ruumiiSsu, erinontattain
JuinuloiSsu ju kupeissa, ajettuneet ju toisinaan
morkaäti »vuotulvuiset. Märjttte tulleet, jota
maSta tapahtuu myöhemmin, purunemut huumutz usein fpffytta umpeen ju auttamat temään joutueSfu uudelleen. Jäsenpuifat jet*
tumät ja moimut raukeamat »vähitellen, s aPeritty luonto, sopimaton raminto, jtt*
motott motto ju hoito, nuohttut huoneet,
liikkumattomuus j. n. e. owut useimmiten tämän tuudin syynä ju pitäisi, miten tnuhboUi*
nen, ojettau ja mältettää. ©itfc kylwetetään
laStu useen (kerrun päimässä) kylmässä

suo-

luwebeSfä, jonka jälteen mumistu hierotaan

Jutrontta, »Villasetta »vaatteetta, rawitaan enemmin lihurnoilla, Juu jauho- ja juuriaincttla.

Muuksi lääkkeeksi

uunetuan

humulateetä

kyl-

mänä 3 kertaa päimässä ruokaluslkullinen eli
Kähemmin kulluki kerralla tuitta poltetaan laihempnta raaman lihaa tatvallisessa kahmi polt-

tajaSfu mnStutsi ju jauhetuun, josta sitte mv*
net mlifot perätysten illoin uumuin annetaan

teelufifaUtlkn elirnähenimin terruSsuun »veden
cli tnaibon seuSsu lapselle; tuikku poltetaan
sumullu turnattu tumnten terhoju, keitetään
Jahmetsi ja nautitaan. Lihan poltto menestyy
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paremmin

sen esinnä

palusiksi hukuttua. Haa-

lvapaitoilla pidetään merimebcsfä tuikku muuSsu suoluwedcSsä laikku suotunertvu- (pursu-)
teeSsä taltia peltkäpuhtoussu wedeSsä JaStet*
tuja kääreitä, miten näyttää sopiwummalta
ju manhempiu haamoja saufcuatt paremmin paranemaan jos niitä sitoessa pidetään niin lähellä mulkiatultu, kun suutsee ju kärsit jonka
oheSsu malkiata puhalletaan paremmin pala*
maan. Ajettuneita rauhasia sulautetaan suolamedettä eli lämpimällä hautelematta ju hiero*

matta.

12:ksi. Madot, elämät.

kuuden*
nesta Lmvustu, mitä niistä mainitaan.
Äatfp.

6. Luku.

Mteisia

muistuteltawia täysikäisten
tatvallisimmista taudeista ja wioista.
PuhduStu, kohtuullista, totmctliSta, lemolliSta ja kaikella taivalla oikutta kristillistä

elämätä kaimaa tcrivepS »vielä Jultutautienft

Toisin eläen joutuu ihmi=
eli
myöhemmin moninaisten
muraimmin
nen
kohtausten, mammoin, tuutein, lipuin ja moiKain aluseksi.
Tyhmästi luullaan monasti tautien ja
muiden kohtausten tuleman joista kuiSto tu»vattomiSta syistä, pahoista hengistä, medestä,
ja ruton uifoina.
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maasta ja ilmasta ja joihin niin kutsuttuihin
poitenluomiin, nosto* eli panefttatau*
tehin, rikkeisiin henkaamisiin, tule*
muksiin kamalat loihtiat, mclhot ja tietäjät
OKat Kalmiit kaikenlaista apua hanttintaan,
joista sairas usein tulee entistäänki pahetn.
maksi. Rahivas on pmmärtämätön ja hebas,

nopia uskomaan, jonka uskoiliaisunben fem*
moiset petturit, taikurit, poppa* ja myrrysmiehet, noilat, kulkuromiehet käyttämät hyödyksensä. Juopot, häminnehet lurjukset, muan*
Juttiat Juohurit ja muut senlaiset omat erinomättäin »viekkaat rähmästä pettämään. Ilman pienintäkään tietoa tautien erityisistä
syistä ja luonnosta, lääketien laadusta ja
KuiJnttamiStc», antautvat tohtareiksi,
mat mahdistansa, kitttätvät ja yliStämät kaikenlaisia sekasotkujansa, »valehdellen niiden mo-

suurnua-

ninaisista ihmeellisistä maikutuksista sairaita

parantamaan, »vaan »viisaasti salaten ja »vai*
jeten, kuinka momlukusia ihmisiä nitten kantta
on hautaan puutu cli muuten elinkaudeksi ter-

tveytcnsä menettänyt.
Wähän kysyivät nämät petturit siitä, jos
jälkeenpäin humattuisnvat tvalehteliatsi, siilon
omat he jo minkä matkan päässä, ja jos maitta
olisuvat tamattammutt, niin on heittä kyttä
kymmeniä syitä ja »vastuksia Kalmima, min-

Jätähden heidän mahtinsa ja konstinsa ci luon*
nistanut. Mtä mähän huolimat he sairaan
6
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hengestäti, Jun »vaan Koipi maksaa tyilät ja
tdäJJeensd, jottu tamatttscstt otvut joitu kuita
manhoja, felpamnättomaftomict, usein mprfnt*
lisiäki sottuju. Heitä tulee jokaisen misuöti

metroa, eikä typerpyfceötä, ytnmärtämättömyy*
tiettä, toimettomuudesta, kulutusten pelmosta
eli mistä muusta spystä antaa henkeänsä heidän käsiin, josta mielä seki tulisi tunnon mui*
Kaksi, tietää omin tahdoin itsellensä eli toiselle
kuoleman jouduttaneen. Jo siitäki muhdut urtvata ja tuntea sotkuiohtarin, kun uinu pitää

salassa konstiansa.

Qitiu lukenut lääkäri on
joka uila Kalmia nimittämään lääkkeensä ja
fyyt, minJätähden pitää yhden, määrätyt»
lääkkeen toista someliampuuu. Häu menette»

lekscn julkisesti kuikissa tiloissa.

Ei myös pidä tuutin luulemun lumululta
KätttämättömäSti määrätyksi, niinkuin usein
sillä mielettä kuuttaan sanottaman: ©e on
lumulun fnltiinu, se on hänelle luotu
eli määrätty. Usiummissu tupuuksissa oivat
omat erhetytsemme syy meitä fohtuaJvittt tuutehin, mietäpä sittonki, koska sitä emme mii*

lään todeksi uskoisi. Soisin tauteja tulee luon-

non tamattisistu »vaikutuksista, joita emme
moi mälttää. Juntatun sallimia Jyllä Jaitti
omat, Kaun cltoön kukaan sillä Jumalan nimeä hämäSfö, että sanoisi niitä hänen määraämifeksensä, fntjtomifelifenfn. Jumala suttit
ihmiselle pa hanki tapahtuman, kun useinki ih*
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minen itse sitä ei mältä ja Kustaan sobi niittä
Koimilla, joita sitä Karien saanut on. Me*
nepäs picnosettu Kenecttä isoon myrskyyn,
hyppää'päs tuleen, ole'pus fpömättä, eikö salline huttuivun ja kuolemun sinun Jumala,
Kaan ci hän sitä kuitenkaan tainnut tahtoa
eli malttamattomasti määrätä, kosla autoili
sinulle Kapuun ehbon ilman ottu.
Kaikki tauti on luonnollinen Johtaus, luonnottisistu syistä ja tuonnoUtfittu, sopimitta aineillu poistcttöKö. Nämät lääkkeiksi kutsuttamat, tautien poistamiseksi määrätyt aineet
maikuttamat uinu jonkun tcrmecttifen muutok(un niitä oikein käytetään, jota
sen ruumiiSfn,
mastoin laittein yliluonnollisten uinetten mai*
kutus on tyhjäsfä tuuloSfamme perustettu ja
tumuttifettt lääkkeet määrinJäytettynä muuttutvat myrkyiksi.
Ainoasti uutteran lumun, tarkan tutkinnon ju hartaan opin kantta laitaan täybettifempi tieto ihmisen ruumiin sekä termeestä
ttta suiruasta olosta saaba ja samate lääketien luonnosta ja maifuttamiöta. Tämän tie*
bon käsittänyt on oittu lääkäri ja ivaan hä*
neltä, ei mieron fotturciltu, loihtioiltu, sulmureitin, tietäjiltä, ja muiltu Jonnilta pitäisi
järjellisen ihmisen taudeissa apua ja ueuoa
Jpfyä.
Mitä maraimmin lääkäriä tanterin etsitään, sitä helpommasti ja mähemmittä kuluitta
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parannus saatatva. Tautiki kerran juurtumaan päässyt on »vaikiumpi puruntau. Lää*
kärin »viipyessä laitta ei ollenkaan saadessa
kysyttäköön nettoa oppineilta eli muilta ymon

märtämäifiltä taitamilta ihmisiltä-, erittäinki
papeilta ja malloilta (herrasmäcltä). loö si*
henki ei olisi tilaisuutta, niin ennen nautitta-

koon ei mitänä, Juin taitamattomilta unnctuita
epätietoisia, tuntemattomia rohtoja.
Kun lääkäriltä ncuoa kysytään ja hän ei
itse
sairaan tilaa ja kohtaa tuttia, niin
pitää hänelle siitä kirjallisesti eli sanatta tarkka
tieto anucttamaau, joSsa on maariotettawa:
l:ksi. Onko sairas miehen eli »vaimon puolikä, Kirka ju taKattisct toimitukset,
ta,
ruumiin laatu, entinen terweys, elämän, ruKinuon ja mttibcn nuutintoin kohtu, Kanhe»»»painsa termeydelt laita.
2:ksi. Minä päitvänä fairaS uiko oivia
(tuntea taudin lähestymän) ja mttton piti
Kuoteuta.
3:Jsi* Olisiko mitään tiettyä eli arivutta*
maa syytä tautihin, niinkuin esimerk. pitttt*
tä»vä »vilustuminen eli lämmin (ttumtiniS),
KerijuoJsttt, fuaStat (tarttumiset) louttuukfiu,
mielen »vaikutuksia ja muita semmoisia.
4:Jft. Taudin nykyinen laatu, onko tttumeeutupancn ja millä ajalla päimästä kuume
ulottaa, kiintyy ja heittää; tvaltasuonteu tyJinta, kuinka tväkemä ja kerkeä, montako lp*

saa
sen

se
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kiutää miuutassa; ruumiin märeet, Kilu, läm-

min, hieötpö, raukeus, uni eli unettomuus;
pääkipu, hottru, miltiö; näkö, luulo, haju,
muku ju tunto; henkimä, yskä, aimastelu,
haukoteltua; Jiclen laita eli kohtu, Juoitelma,
Jpöläilmä, oJse, nitta; matsan Johtu, jos kotva eli pehmiä, onko jältt millään lamalla
eritnmmanen; »veden lähtö ja laatu; ihon ju

erittäinki kusmoin muoto; ihottuma; et>lot*

tomat iittahbutset, Ketämiset, puistelmat, &ei*
tclmät, nakelmat; hellepä, pakotus, puremat,
jäytämät, kolottama, pistelmä; entiset eli
nykyiset »viat, louttaelmat, haamat, Jasmut,
JäSnät, ruuhuiset, Jomettumat, rumpautset;
estetyt eli seisattuneet Mut cli lähböt esimerJ.
jaltain ja ruumiin l)iti, meren juoksut ja muita

semmoisia.

Tiettämästi Jätkittä sairailla ei
ole mitään erittäin näiStä jokaisesta mainitlatvaa,

»vaan mitä kohta

se

itänänsä erotatsen

pitää merkittää ja lääkärittetaivu ttisesiu,
ilmoitettua ja »vieläpä fett, missä järjestyk-

sessä erinäiset sairuuben Johteiuksct humalaan.

.s:tsi. Mitä aineita tautia ivatten jo on
käytetyksi tiittitl ja kuinka ne omat »vaikuttaneet.
Aina pitää

ja turkon seuruttuman
ja
määräämistä,
lääkärin neuou
katsomatta
minkälaiset ja makuiset lääkkeet omat. Tct*

wisusti

Kullisesti toiivoo sairas saadaksensa lääJe*

semmoisia ei ole Jaittiin tau*
fometiaita, jonka tähben lääkkeitä muuS*

Kiinoja, mutta

tehin
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saJi muoboSsa, jauhona, marjoina jne pitää
samalla uSJattulfella uautittamnn. Eikä pibä
niitä

mitättömiksi luultaman, jos päimäSfä,
Jahbesfa eli midä miifontt sisässä eitvät aut*

taisi. Toisinaan kestää Juuan tyllä, sauba
Kauhoja, juurtuneita ivito\a paratut ja Kusta
pitkällisellä lääketien nautinnotta ja muutta
sopimatta korjuutta luonnistaa se miimenkään.
Wielä tchollifemmut, kun läättett, omat ufeintt
hymä korjuu ja hoitu, joulutähden ei pidä
pienintäkään poiketa siitä, mitä niittä lääJärt^JuSfnJt tapaulscsfa on määräämä cli
kirjassa ebellä on neuoksi annettu.
Kötjhimmillätt maalla asumilla on nina

täSfä

titatfuuS läänin lääkäriä mioistuun neuotclla
ja muutamissa taubeissa, niijtJuitt pltteiftsfä
Julkutuubeissa ja tupaturmasissa loutJauksissa, joissa henki tulisi Kaaraan, saamat he
ruunun mujsottu lääkkeitä ja muiösuki luubciösct ja mioissa pmfottain pitäjän maJfotta.
Ilmunii on hymä, suuba lääkärittä ncuoja,
kuinka sairasta tulee korjata ja mitä kotona
saatatvia aineita hänelle sopii antaa.

7. Luku.
Tawallisimmista kotilaakkeista.
Aineet, joita ilmanki lääkärin määärämättä taKallisesti »viljellään, omat: okfetin,
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hiestämia

suo-

ja huoltamia aineita,
ncnisJu, kuppuu, iilimadot, hieronta,
Jorin, latvemanki, rakkolaustari, te*
Johaatva (fontanefli), siuappiputtro ja
Kedenjuonti. Niistä on muiStutettuKa ja
tvaaviotettama:

I:ksi. Oksettimesta tuitta oJsettaKista uinciötu. Äohfa taudin alussa nau»
tittuna nuttua

oksetin monissa taudeissa

ja

Johtuuksisfu, esimerk. liubin-, poltto*, sulku*,

sappi-, kina- ja milukuumeessa, mahan huittutaytyydesfä ja ramotsfo, Jnratissn, ulJosessa,
punataudissa, knrttuahdistajassa, myrkytteissä
ju muissa. Wuarattinen ja kiettettämä on
oksetin kuitenluutuisisfu »ihotaudeissa, rintuJitvnissu, keuhkomioissu, Kerisylkeessä, amputaudissa, haittawcrewpydeSsä, kohtumulleessu,
kumetptihteimissa, plen
hoittu, jaraskailla
ulkupuolellu.
»aimoilla, liiatenki

Otsettimeksi läptetään hienoksi jauhettua

jota tuysilusmuisia »orten sopii
hiukatta ofsesuoloilla feottaa, tullen sillä tehoamammalsi. <Bitä otetaan rnotalnsikuttisessa
tvettä ju juoduun maha huuliutu mettä' päälle.
Otsejauhoin puutteessa toimitetuun oksettamista runsaalla lensiän meden iuottnulla joko
paljaaltaan eli woilla, öljyttä tal)i jollat muut*
la rasmullu tuhi suunukuttutcellä seotettunu.
Tuikku otetuun lufifun tcipfi »oi- cli fuoluluu*
Jaa (suolametta) joka neljännyStiiman päästä,
ojsejttnrta,
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©uolalauJaaa sopii tehdä net*
jästä lujtJattijeSta suoloja JortteliSfa kiehumaa
mettä. Taikka kutkutetaan (kutitetaan) litaa
suoluKeteen Jaotetulla sulutta, jotu muutenki
tulee rei&tuta, luu konsa pikaista apua tav*
»itaan, itiinJuin esimert. myrkytteissa »e*
teen hukkumissa, tukehtuneissa, tttriStuntiseSfu.
JoS ntitta lamatta tahausa oksettamista toi*
mitetaan, niin ci pidä sihen tytymän, että
Jerrun, kahdesti tulee ylen antamaan, maan
aina pitää pitkittää oksetustu sillä tumalla,
että joka ylenantumisen päälle jnobuun kortteli lämmitettyä Kettä. Ylen Juuan Jestama
oJsetus asetetaan muutamilla tipoitta isoa- cli
patomiinuc» otettuna kylmässä »vedessä.
Otsettaissa pitää löysätä kaikkia nauhoja,
ahtaita maatteita ja muita ptnJottimia, ai*
noasta »atfntt alle sucipi tvahtvistukseksi sitoa
Kyon, pyyheliinan eli muun siteen.
2:Jjt. Huoltuaineistn, purkamista,

ftJsiJutt tepsii.

,

pehmittätvistä, löysäämistä, ivutfan*
ajuiviötö aineisto. Omat matsantnrpuussa l)pöt>yUisia ja tottaan yhteisesti nautittua
kaikissa kuumetaudeissa, ivaan erinomattain
puustuisisfa kina- ju fappi*Jutmtcisfa, joissa
mat)a ja suolet turKitseivat puhdistusta sinne
koJontuivista riettuisista, Kahingottisista at*
neista. SSSahäJuntotsitte, lapsille, raskaille
»aimoitte,- kuukautisten ujoilta, ulasinpuolin
»vuiKutuitte, perätautisitte vwat huoltuaineet
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Kaaralliset, jos niitä ufiampaa kertaa perätytten ju runsaammassa mitassa nautitaan.
Huoltliuineitu otetaan aamusella ja kuumetaudeissa hoimempmta aikana, esinnä mä*
hemrnin, sitte runsaammin, minkä näyttää

tarmttfeman. ©isään otettua juodaan lämmintä hedelmä- cli ryynilientä päälle koko tvuiJutuksen uikunu. Tumallisin puoltuutue on

engelskan fuoln, joka ei ttutentttmt Jaittiin
tarpeisiin kelpaa. Kun cngetsttm suolaa ei
ole, otetaan tnmattista ruokasuolaa lusikallinen. Epätietoisna ollessa huoltuuinccn somclisuudcsta on parempi lawcmangittu, kun mii*
lään sisäänotcttumalla, taxmetta toimitetta.
3:Jsi. Hiestämistä aineista, ©enlaisiu oivat kuitti aineet, jotka suojelemat ja

kartuttamat ruumiin hikoumiötu esimerl. omin
Koimin liikkuminen, käynti, äänen tuleminen
eli laulaminen, lämpimät ivaatteet ja huone,
julkuin hautominen lämpimässä Kedessä eli
lämpimillä tiilikimittä fostioihin riepuhin käärittynä, ruumiin huntominen lämpimään Keteen kaotetuilla KphPeillä eli muulla Killufella,
lämpimät amme- eli fuunupesot, ntuuruhaiö*
kylmyt, lehtisaunut, tuohikääreet julkuu ivastaan, höyryn saattaminen kiehumasta medestä
peitteen ala muoteefen, ruumiin hierominen
Juimuttu Kittrtjettrt eli suJimincn hurjuttu, läm*
pimät teet seljukukista, isopiötct, mintuista ja
muista Maisista, lämmin sahti eli otujuuö-
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ton

hera lämpimänä, Jamfertti Julmattaan eli

miinassa, ynnä muita.
Ei miJään liiallinen, ruumista ylen paljon
rajtttama hioStuminen olé termcettinen. ©iinä
on lyttä, luu suuduan hienlähtö tohtuutttfeSti
enetyksi ja tuumia alkaa »aipua. Äuitentt
sopii ja on hpöbpttinen pitkittää hiostumiöta
»vuorokauden eli kahden ujuksi sillä taKatta,
että joita kuitu edellä muinituita ainetta usiampi texta perätysten tvitjettään ju joka Jer*
ralla jätteen muntiS heti puetaan JuiKiin,
lämpimiin »uutteiftn.
HieStäKät aineet OKat hyödyllisiä ja tar*
peettifta JaiJisfa taudeissa ju kohtuuksissa, joitta
on alJmtfa ruumiin tvilustumusta, hietten(hiJireikäin) tukehtumasta ja hietinnän lakaumisesta, puuttumasta; Jöhässä, pökässä, Juimu*
taudeissa, luumuloésö, jäsenkoleittcijaésa, ryyhb»;nnä3fä, ihottumissa, tarttuKissit kuumeissa
ja
muussa. Kuumetautien alussa on
sangen sotvclias ja terKecttinen hiestystä ot*

monessa

settlmettaki

auttua.

Sföuhingollisii» omat hiestysaineet si'tton,
Joska Kutsussa on tvielä ulos ajamattomia
keräytyneitä liikoja ja fantate haittmveremille,
puuSfctfiSja, mihottamiösct taubetåfa, suurem*
moimapuutteessa^
4:fsi. äSerenlnSJusta, fuoncnlpöu*
nisiä, suoneniskusta. Ilman suurempata
paJJoa on mereulasku Kaarallinen, monelta

massa
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tertvepben turmelema, iän lyhentämä ja hengen Klema. SSääritt tehty on, luultu uftattii»
pain tuutien tnlemun meren paitoista tahi
■pahasta, ptluuneesto merestä, jota

sen-

tähdcn typerä rahmus toisinaan usiammaötuft

paikasta yhtuikuu luskeuttua. Tämä on tvahingollinen erehdys jc» siitäki KahtngotttfeJft
nähtämä, kun juoksee yksi meri koko ruumiin
sa, jotttutähben, jos olisili niin kutsuttua pahaa merta, sitä ei faaba pois erotetuksi ilman puremmunki meren mpötä seurunmistu.
Muutumut luskeuttumut joku uubettu kuutta
merta ilmun pienintäkään muuta syytä, kun
omuu munhua tuikuunsu, että olisi meri ja
ruumis fiitä ruitistuivu. ©e on aitvan tyhtnäSti ja typerästi tehty.

PuiJuttunsa ja tyyblyttäxoä on suonenlyönti
loKiSfa, pitttttäKiSsä pistoksisfa, pääftmiS*
täjäsfä, mnittotéfa rinta- ju Kutfupoltoiöfa,
Kerifuluisfu, muissa merikohteiuksiöfn, halmuuösa, meriyskässä, tukehtuneissa tamuttisiöfn Kerijuoksuissa nenästä, Kaimoiltu jne, mihotuu»
ja satuttadeisfa, loivemmissa louttuuf
jos
tekemät tunnottomiasi,
missä, erittäinki
polttohuumoiöfu, tttrteuneiSfu fuolipuhttimiösa
ja muissa, jota maston se ainalt on lomin
nuorille ja metnhotttc, hcittoluontosittc ihmi*
sille, pitkittämissä kuumeissa ja muissa tau*
fceiSfa voaarallinen ja Kahingottinen.
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TalKiS* ja ketvätaiJana sopii runsaammin
tverta ottaa, tvähemmin Jesättä ja syksyllä.
Päälle Jorttelin ei pidä mittonlaan Jerrottanfa
ottaa, ettei lääkäri niin erittäin määräisi.
Uudistettakoon kuitenki »erenotto Jotvemmisfa
»ihotaubeisfa, liiutenki jos ensimmäisen tverilastojsen hyyde olisi sittiäntotonen, ivattialla,
harmaatta cli kellahtamalla Juorella ja jos
tusJa ei sijsilään olisi yhdestä otosta hellittänyt. Otettakoon kuitenki toisilla kertoilla
tvähempt merta.
Tyhmät, yksinkertaiset ihmiset luulemat itfekuttakt JiKtttta oteKun erityisen suonen auJastaman, mitton otsasta, Julion kaulasta, kielen alta, peulnlhangasta jne, jotta luulotta ei
ole pienintäkään perustusta, ©ittä »eri »>h*
destä paikasta laskettu »vähentää sen toisia*
taki, jonka tähden et ottentttan tarmitse maa*
ratttsimmta paikkoja hakea taikka semmoisia,
joissa olisi Kuikiumpi suonta löytää ja au*
lasta,

©cpiKin paikka on käsimarsi, jossa

katsotaan, ettei alla olemia liudinta,
Kultusuonta loukattaisi. Valtasuonen haamotuö on Jowin Kaarallinen tapaus*
©en tuntee ja hnmaitsee siitä, että Keri siilon
juoksee hyppien eli tykyttämättä, ei yhtätusuan.
Puikotta pitää käsimarsi yläpuolelta haamaa
lujasti sidottaa ja lääkäriä noubettaa. Jos
liubin eli juoni sattuisi loukkauntaan, josta
puitta pian ajettuu, pakottaa, kuumottaa ja

Kaan

juonta eli
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punottaa, niin pitää uudelleen suonta lyödä laitta iilimatoja ympäristölle panna ja
jälkeenpäin hautoa paikka Jpimittä etittatvc*
teen kastetuilla kääreittä.

Samatta ojalla
nautitaan pehmittämiä aineita ja hapahkolta,
»eteliä juomia. Raitis ilma ja liittumaton
010 omat myös tarpeelliset.
Erinäisissä maitvoiösa, csimcrJ. pittittä*
missä pääJi»ui§sa, »aimottisten ja muiden
alapuolisten juoksuin tukkeuksissa eli kaikissa
tupuukftösa, joissa merta tuhbottuisi alaspäin
tvetäymään, sopii kyttä jultaunki suonta iskeä,
jos niin joku toiivoisi. Jos suonta et löyttäisi, ei kädestä eikä jutusta, niin amettakoon
muualta ruumiista niin likeltä Jipiätä paikJaa, Jun mahbollinen.

s:ksi. lilimaboista, mcrimaboista.

OKat tarpeelliset jtttou, Josta toexta pyyle*
tään jolta kultu pienemmältä alalta eli piiriltä rnähctpksi, ei yltä koko ruumiin, taikka
jos sairasta »arotaan liiaksi heikentymän
nentyönniStä. Monessa tuubissa, esintett.
kurkunturistajassa, »eftatrnoSfa, silmäkitvuissu,
kuulutaudcissa, nielimvioissu perälaudassa,
ulkouaisissa loukkauksissa ornattt Kerimadot
paljo etusammat ett hyodyllisemmät . suonen*
(pontti ja famate siilon, koska lapsilta pitäisi
Kerta ottaa. Jos rattoluustaria, sinappi*
puuroa eli muita tthottuivia aineita Ulien
jälkeen paikalle pannuun, niin pitää näiden

suo-

,
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puremasiat sitä ennen pienittä tuli* eli si't>e*
laastarilapuilla ttttettaman.

6:Jsi. Äuppuustu, Juppnumifestu,
särmistä. On pian yksissä tapauksissa sopima, kun iiltmabotki, jotka, kun maan saaba

laitaan, aittaki omat paljo hpöt>pttisemmät ja

tehosummut.
7:fsi. Sam emun gis ta. Niitä on eritarpeiösa erilaista: pe hmi Itämiä, Jihottömia,

huomittumiu,

leivottulvia jne.
Ufiammissa taudeissa on tametmtnft lomin
jokufessa
tarpeellinen, jonkutähfccn pitäisi
kelpotalossa olla luu eli ruisku, jotta niitä
pannaan. Pehmittämään lumemunkiin
otetaan kortteli len sian mettä, lusikallinen ruoJufuolaa ja kaksi lusikuttista puuöljpä eli sulattaa ivoita. Lapsia tvurten ei tarKttse ot»
tuet, jos puoli kortteli Kettä ja neljäs
lusikallista suoloja. Kelpaa myös pettamaficmenliemi eli puljus lensin mesi moiti kanssa
täl)än tarpeesen. KihottuKia laKemanke ja tehdään korttelista lensiätä mettä, tai)*
besta lusifattifesta etikkaa, jonka (nimittäin
etikan) siasta^myös laitaan oltua lusikallinen
pestittä (soopaa) taikka mispilöittpä saippua. SiemittämiJfi laKemungciJfi Jäptetään lensiätä maitoa taikka ryynilientä kuuroista cli otriöta, öljyttä seotettuna eli ilman;
huomittaKiin ja lemottaiotitt pannaan

osa

Jttttäiöfa sekaan Kähäsen ivalmunpäitä taikka
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huttitruohon lehtiä

cli humaloita;
laitetaanJylmänhuuliastaKeKirKOttaKia

tupakan eli

destä maitoheratta eli ctiJalla scotettuna taltta

otetaan tamallista piimäKettä siltääu.
Ruiskusta pantu latvemanki on tehofumpi,
kun jota rakotta toimitetaan. Ei mitään la*

mcmantta pidä Jo»oin lämpimänä panna.
Sairaan tulee siilon kun lamemankia panitoa»,
maata oikiattö Jpljettä; ruiskun eli luun nenä
Koitettaan lämpimällä öljyttä tahi muutta
raSmatta ja pistetään selkäpiitä myöten sisään.'
Jos yhdellä panolla lamemunki ei ottaisi si*
säilä ppsyäksensä, niin pantakoon uudelleen.
Usein on seki syynä ulos tulemiseen, että pan*
tiin ylen lämpimänä.
Lamemangin kaipuussa pistetään peräsuoteett pietti fuipun eli talikpnttilän pulanen eli
muu, tätä tnrmetta marten stoin Jcitetpttä
hunajatta ja suolalla »voideltu, puolentoista
tuuman pituinen tutto. ©emmoifia laitoksia
sanotaan perättmlattt ja on niistä usein ha*
»attu oleman hymä apu, erittäinki lapsille
Katsanturpuudessu. SSSaan mutétettuma on
niin näistä, Juu lamemangeistu, että ei niistä
pidä tupaa tehdä joJapäiKäifettä tviljelemättä
ilman fuurempata turmeltu ja pattoa. Niin
muuttumat mäarinfäpttämällä parahatJi aineet pahoiksi.
B:Jfi. Rakkolastarista, panSluu*
JaSta* On komin fihottaKa, ihon taJolle
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nostama aine. Pannan milton lemittumään,
paitastansa muitttamaan eli ulos metämään
puutuneita aineita ju tuudin mihoju, mittoit

Jttnnottontia paikkoja muuten

mirjistamään.-

Kun kuitenki koskemat ei uinoastaon Jipiöi*
pin, muun termcisiinki paittohin, niin sentäh*
den niitä ei somi kaikissa pienemmiSsäfi mi*
oissa käyttää.
Ala eli paikka, johon rattolnastaria pannaan, pestään esinnä hualiatta »cbettä cli eli*
Jutta, sitte huvistettäutt mähän Jamserttiä laastarilaptttte, jota sidclaastaririhmoitta painetaan
kiinni ja pidetään puoli KtioroJautta cli Jauemmin paikattunsa, ftffiJtm iho metäypi ratolle,
ratko irti ja haamatta
©itte leikataun
pidetään puserrettuju kuulin eli luaStariruohon
lehtiä, taikka tuohen lettua, taikka liemittä»vää Koidettu, joita kerran eli kahdesti »tto*

sama

roJaudeSsa muutetaan. IoS huuma ennen
aiJaansa paranisi, niin uudistettakoon rakkolaastari.

Pikasemman amun tarpeessa ja muutenti
«aftolaaStarin puutteessa sopii painetta ihoa
kiehumassa Kedessä kuumetulla tvasaranpohjuttu, kahdesti eli JolmcSti, ftksifun paikka puniStuu ja Johoaa rakolle, ©enjälkeett Jorja*
taan ja uuttptfcetäätt huaKaa samatta tatoaåa,
kun Kasta sanomasta päästiin.
9:Jfi ©inappipuurosta. Kihottaa ihoa
ilman rakolle nostamatta ja käytetään toisi*
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naan raltoluastarinki siustu. ©ittupptpuurooit

otetaan kolme lujtJattiSta sinappijauhoja, yksi
ruisjauhoja ja ctittutu taxxvetta myöten. Panemut muutamat pippurun-juurtuki hienoksi
kuuivittuna lusikuttisen sekaan; taltta tettmät
sinappipuuron hienotustu pippurun-juurestn,
retikustu, kpnsiluuustn ja etikasta; taikka hienotuisfn mustista pippurista ja inkemärista
palomiinan funtsi». Kuten tahansa luitcttama
tehdään puuro sukiuksi, lemitetään puolen luu»
mun pukfnltu neljän eli kuudenki tuuman pituisette ja kolmen eli neljän tuuman lempiselle
lapulle, joku sidotaan sille paikalle, jota turmitsee lihottaa, esimcrl. pohJioille, jallain
alustalle, mutsutte, ju pidetään siinä
m*
sinappi,
ja
faa minkä kärsii
sietää. Puitta
puuron jälkeen ei turmitse mitään eritpistä
orjuuta, jos
ei juuri olisi rakolle tullut,
joSfa tttpaukfeéfa fttlä pidetään liemittäipaä
tvoidctta. ©airoon tunnottomana ollessa ja.
muutenki tulee tvälimmtten katsoa, ettei puuro
tvetäisi ihoa rakolle; siinä on kpttä, Jun maan
ppivin punistuu puiktu. ©inappipuuron stuS.a kastamat muutamat paksua harmaata eli
sinistä paperia patomiinutta eli rommitta ja
piroStamat sille hienotuita mustia pippuria,
joutu niin sitomat ihoa masten päälle. Ei
setään ole kehno konsti, erittäinki matsaki*

sen

se

tvnissa hpKäfsi hamattu.
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.

lOttft. Wedenjuonnistu, tcrweyZlähteistä. NiiStä pitäisi uinaki lääkärin
JunSsn edeltäpäin keskustella, sillä mnntamiSsa
tiloissa on medenjuomi sangen hyödyllinen,
toisissa »vahingollinen. Ne joitta on kehno

rinta, hcngenahdistuju, merisylje, koma »atfa
eli turpuuö jne, tulemat waan pahemmaksi
Kcbcnjuonniåta, Kailta kyttä teracettiuen santa
tvebenjuonti on muille tehnomuhuisille, mu*

doilta, remäisimiltä luumaloltu, Kauhoilta
juurtuneilta r»)l) tyrnittä, sydän-, perna- ja lohtutaudcilta mmmuitutte»
. Wedenjuontia et Pibä ulottua eniten keskikefan aikoja ja kolkoilla, kylmittä ujoilla »vieläki myöhemmin. Sitä pitkitetään terruttun*
sa JuudeJsi, mähintäti neljäJjt miitotsi, seuraa*
matta tamalla: kello »viidettä aamusella juodaan ensimmäinen, puolen korttelin »vetämä
lasi ja joka kymmenen minutan eli korkeinta
tiima neljännyksen perästä jälteen seuraamat
lajtt, ensimmäisenä poimuna 2 cli 3, toisena
4 cli. s, Jolmanteuu G eli 7. ©iitä alttiin
juodaan 8 lasta jota aamu, jos sen matsi»
ftetäa, mtujten tvähcmmin. Juontia lopete*
taan mähitctten, samate ttm uljettiinti.
JoS matsa Jätvisi Jomuksi, turpeentelo hitaaJfi, niin nautitaan lusikallinen eli kulsi en*
gelskan suoloja mälimmiten, meteen seotettuna
,

,

jja juotuna, Kuun

GlKallisen

Kutsun kohdattuun asuessa,

pehmiänä ollen ei tarKitsc mitään
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huoltuainetfa ottaa. Muissa juontiaikana fat*
tuiviöfu kohtuuksissa kysyttäköön lääkäriä. ,
Juontiaikana ju wielä muutama mittdtttuS
jälcstäpäinki pidetään ruumis femiåmmäSsä
liitteessä, ci koskuun niin, että hiestyisi.

HioStuneena ci ottenkaun fua

juobu, eniten*

tttn jähty. Kolmen tiiraan päästä miimet*
lufin juotua faapi mähän syödä, muun
senmuhmempotn
ei
ruokaa, eitä mahon täydeksi.
syötämän mähemmtn, kun
pitää
Koko aitana
tumallinen, eikä nautittaman, kun ainoastaan
hupia, liemiä, tuoreita ruokin. Raitti huolet pitää mielestä pois heitettämän, murhain
iltasitta tvuoteette mentämän, ei päimällä
mnattaman, maan uneliaisuus Kemiöittä Uit*
kumisitta, toimilla ja u^arottferaittu, marjoshumittumissa seuroissa, uimi*
sa jottailcmalla,
Tottuneille olkoon
jne
poistettamun.
sitta
ruokaryyppy
sullittumu,
maa» kaikki
pieni
muut mäkemät julmat kiellettäköön totnatti,
erittäintt tällä ojattu.
ElJöön kukaan ilman fuurempata pattoa
mettä lähteestä kotonu juota»alft konnattako, sillä st kadottaa Koimansa, eikä »uikuta
sinnepäinkään termeelliststi, Jun lahdepuiJalla
juotuna. Wedenjuonnin lopetettua juodaan
joku uitu jälteen aamusilla laftttincn tumal*
lista raitista lähfcemcftä, joutu ohessa ruö*
kain ju juomain nautinnossa mielä edelläpäjn
ollaan kohtuulliset, jos muuten mefcettjuomtiSta
jotain pysymämpätä hymää toimotaan.
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Kuumeista

8. Luku.
eli kuumista taudeista.

Kuumeet omat

lauluansa pikaisin, ufein

Kaarallisia tauteja ja mciutimul sentähden ttr*
Jiätä apua. Tarpeellinen on jottiifettu, tar*
kemmin tuta niiden laatu ja tietä, mitä ituS*
sä on sairaan purunnemiseksi tehtäivä, Joska

lääkäriä ei saada.

Kuumettett tnmöttiset tuntomerkit omat:
KuihteleKa mitunmäre jakuumuus, jano, pääkipu, Icivottomuus, hetteyö ja kolotus ruumiissa, terämä merenliitunto, kudonnut cli
puuttuma syöntihalu, epäjärjestys tumuttisiSsa
ruumiin toimituksissa ja
erkanemissa ai-

neiSsa.

sen

Niissä on lomin tarpeellinen osia muurinottaa: I:ksi, että sairas heti taudin uluStu,
mitä uikustmmin sitä parempi mataa paiJallunsa »vuoteella; 2. käytetään tensioissa ummekplm^iSsä taitta pestään
tui hierotaan ihoa lensiättä medellä etikun
kanssa; 3. nuutitsee janonsa ja tarpeen mu*
taan Jylmänhualiuta xoettä juomaksi;
4. saapi lamemattlia joka päimä; 5.
pitää finuppipuurojn pohkioitta ja jalka»ohjitta; 6. korjataan ntttutcntt kaiketta
tamalla hpKin ju huolellifcSti ju toi)*
dellaan armeliaifuubelta, kärsimälli-
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syy della,

jonka ohessa laitetaan, tttä saapi
lääkäriä ja pappia puhutella pnnä Jaittea
muuta, jotta tulisi leivotetuksi ja tohbutctuJjt.
Mitä tässä cbettä sanoimmn sopii yhteifeSti Juittiin Juumeifiin, joita muuten on usi-

ampiludtuisia erityisillä tuntomerkeillänsä:
4:lsi Kuumeilu lisätyllä eleellä taik*
ku mihottumia (kiihkeitä) kuumetauteja.

Äohtuctmcit tamalliststi nuorin, meretviä ih*
mistä, saamat useimmiten mitustumtfeSta Jyl«
mempinä muoben aikoina cittunsn. Ensim*
mäistä rttumiisfu Jäpmiä milunmärcitä
mätemä JuttmtutS, jano, päänttpu, kolotus
Joko ruumiissa eli
erinäisissä osiöfn, Kaiturivottuu, kieli näyttää Kulkiutte eli puttasette, Kesi msttutte, suoni tpttii teräioään
ja tuntuu kotvalle. Tauti murtuu (taittuu)
tmvattifcöti yhbeksännettä tvuorottmdettu meren juoksun eli hiostamisen amtttta. AmtiJjt
Jäytetään neuoja, joita jo yhteisesti on Juu*
meisiin koskemusti annettu ja erittäin nuJuistaan tässä taudissa snoni, annetaan pchmittämiä uineita, meteliä hapahkotta juomia,
jonka ohessa kutsotuan, että sairaan huone on
raitis, kylntähtä ju että wisuSti kartetaan kaikenlaisia lämmittämiä, lihottamia aineita.
Tätä tuutia
toisinaan joSsai erinäisessä ruumiin osnSsu tuntutvn moitiampi
kipu, jota mihotsi nimitänmtä. Wihon ph*
teiset tuntomerkit omut kolotus, JuitmuuS,

seuraa
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sillä paikatta, jota mihottuu.
UlkonaisiVfa mihoiSso nämät merkit aiuati hä-

asetus

ja puno

mätään, mutta sisättisissä, uäkymättömiSfä ei

niinJäan. NiiSfä pitää useinki hellittämättömästä JolötukseStu tvihon luotu arwato, jontytinnäStä
Ja oheSsct lääkäri taitoa sen
tuntea. llsiumpiinti paittohin taitoa miho
tässä JuumeeSfa toSkea ja on niitä:
Ä. Ajuiviho. Tutuun edellämainituista
kuumemerteiStä ja lomatta, mäkinäiseStä hou*
rusta. Hetimmiten pitää suoni aukuSta ia
ottnn merta runsimsti; ohimoille pannuun iiiimatoja, ympäri pään Jöäritäun jääkylmään

suonen

Keteen kaSteltowiu riepuja, joltojo haudotaan
lämptntaSfa toebeösa, finapptpuuroja sidotaan
pohttoitte totvemmiSsu tupuutsiSsu laitetaan
finnppipuuroja taitto rattotaaSturtu nistuanti
ja kasiwarsitn, Kolon ivähetään huoneesta,
hiKufstt ujetuun suiruun päästä ja annetuuu
hänelle joku kahden tiiman päästä tcetufiJattiuen yhtcenfeotettun hienottun fatpetter tart*
tarifuolaa (clemor tartari) ju sokuriu.

B. ©ilmimiho. Sulaan yhteisistä mihon
tuntomerkeistä: ujeeStu, punosta, kuumuudestu
ja Jotottamasta, jonkn oheSfu silmät eimät
Järsi, eli arustamut, komempotu »valoa. Tässä Jtmusfu pitää silmät tarJon marjeltaman
niin päimän, ttiin malkianki muloltu, ei tuitenJuan eteensido tuitta hutmeillu cli muatteitta,
jotta maun enentäisimät kuumuutta, mutta
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Kulon Kähentämisettä huoneesta. Uftampta
iilimatoja pannuun silmän pmpätistölle ja «tis*

kaan ruttolouöturin. Silmää haudettaan tää*
reittä, fuSteltunn kylmään maitoon cli muu-

tamilia tipahufsilla lyitjetifalla seotettuun fyt*
mään Keteen (10 tiputmStu kortteliin). Jos
konsa kylmiä kääreitä ei tvoisi Järftä, niin ri»
pustettakoon Juimaa kamftrttiä ohuen riemun
sisässä silmän kohdalle. Toisinnan ilmautun
silmimiho ulkoa silmään tutteiSttt aineista eli
loukkauksista, mu<»n ci ole jtllon sifullisellä
kuumeella phtnstettp. ©illon pitää, jos ritnh*
bottinen, liika silmästä ulos ottaa, et kuitenkaan rupunkiivijnuhoittu, eikä (uomien ntttlk,
taamifella, muun mulclcmifilln ja pesemisittä
medessä eli kielettä nuolastmatta cli lääkäriltä.
alkunsa saaMuissa ulkonaisista lottttauf
neiSfa filmi»vtt)oiSfa pidetään kylmiä kääreitä,.,
iilimatoja silmän ympärillä jne.
C. Kormnmiho (kormattpu, Jormasärky).
Waatii iilimatoja kormun taaksi, rakkoloustatiu nistttun, lämpimiä jattahauteita, jonka
ohessa Jormuu huudettuun lämpimillä ryynipuurottn ja sisään tipuhiUettuan lämpöstä maitoa, ©isättisen kuumeen kanssa phHstettpnä
nnnetuun kun ajumihossuki faCpettmStä, turttarisuolaata ja sokuristu tehtyä pulmcrtn sairuutte.
D. Kurkkumiho (ttirttutnuti, kurttupoltto). Tututut tumallisista tvihomerleistä ti=
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tulaessa ja siellä löytymisin JertuiSsu eli ratt*
hasissa. Hnnä edellä onnettnin yhteisten ncu*
öin kuumeissa jo mihoissa pannuun tässä toi*
aSsu Jutilalle usiumpia (6 —12) iilimatoja ju

rattolunStnriu niskaan, kurkkua korlutuon tupittajuuren (muumtin) liemettä cli stljoteettä,
joihin pitää edellä mähun ctittotn seottuu.
kaulan ajettuessa ja paisuessa pidetään sillä
usiuSti mttutcttumiu länzpimiä puurohuuteita,
jotta suutuisi tuluumoan ju snuSsct pidcllään
lämmintä muitoleitoStn miituuain, rusinutn eli
hunajan JanSfa laitettuun.
JoS muStiu, puhutte haisemia pilkkuja iltnaututst kurttuun ju suiraS tulisi uinu moimnttomuksi, niin on mooru tarjona ju lääkäri
Ne jotku useimmin
hetimmiten kutsuttuivu.
tekewät
woiwutuun,
hpivin, jos
Jnrktmviholtu
joku päimä namun illoin pestmät kuulansa
kylmällä medettä, paljaitaan eli suolulln
tettuttn.
L. Rintnmiho (rinnan pistäjä, pistos,
pistotanti). On aina Juumeenstfunen, jonku
tähden pitää turkoin muuriottaa kaikki, »nitä
kuumeesta on neuoksi annettu. (Erittäin pan*
nuun rinnalle usiampia iilimatoja ja jälkeen
rattolaosturiu. Näiden oheSfa nautitaan houlioita, liemittäioiä juomia, efimerJ. mattas*
Kierrettä, fiirappia cli hunajata tveden kunsfa
keitettpnä tuitta lietoittätoää mehua, jotta
kaikki helpottamat rykimiötä. Suoni ametaan
—

seo-
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ufiumpi kerta niin tässä, tuin mttiSfatt ttit>
JiäntntiSsä mioissu, salpetteriä nautitaan teelusikallinen joku toinen tiima. Kaikkia kihottumia uineita pitää tämän toubin ujullu Jart*
tuu, csimerk. kahmia, miinaa, Hofmannin miinaa, mistuurn simppeliä, hienottuu lasia ja
muita semmoisin, joilla ymmärtämättömyys
jo on ntoneltutt hengen mienyt.
Paruntunecn tulee Janon aikaa jälteen
murjcttute »vilustumustu ju lääkäriltä neuou
kysyä, jos »vielä jälkeenpäin yskä muiwaisi, jota
»vaan muuten tuitoisi siittää teuhtt>tnui>itt.
F. ©isnslviho, maksan, pernan
(sapson), mahan, suolten Kiho. Erotteluun sillä mustumainitusta rintuwihostu, että
näissä Jiptt tuntuu rocttfan tienoissa, henkimä
Jäypi Jelviämmin ja suoni tt)ttii lantiutninuSti
eli tttafalammasti. Tässä taudissa käytetään
ylsin aineita kun rintaivihoSsa.
2:ksi Kuumeita muiuittumullu, usein
äJiStt, tvähetyllä eleettä. Nertoituuti,

lamantauti, polttotauti, sotatauti ele. Lähtee
Useimmiten rupeamalla yhdeStä hengeötä toicrittäinki, joS ilma on nuoSkiu, jousta*
nen; elämä siimoton ja nautintouineet kehnot;
ja huoli wuiwau mieltä,
tuikku plettinen
liiallinen tvaltvontu rasittuu rnumiStu, loma
Ktlustumiiten edellä täypi jne. Enimmiten
alfaa tauti muutaman päimän oireilin, niin-

seen
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luin: «ujoudetta, alakuloisuudetta, syöntihulnn
mähettemättä eli katoamatta, kaulan ja niskan
jä»;ttstt)mällä, helpommatta pääfimuttu, lemottomutta unella ja maltiuliittasetta kielellä.
Siitä kiihtyy tuuti seuraamilla tuntomerkeillä:
ruumis marisee toisinaan ju hcifoStuu, mu,
musta erkanemilla uincillu on erityinen, paha
hajunsa, sairas alkaa hourailla, käypi tunnot*
tomuksi, pilkkuja ilmuutuu ihoon jn malistä
makuufyaamoja, märkäncmiä ja muita moimattomuufcen mertteja. Taliti on aina pit*
ttttämä, farcuttiststi usiumpia miittoja keötämä, tvaaruttinen ja helposti muihinji rupe*
ama. -AinonSfnui: ensialussa saadaan lääket*
ien aivulla tauti toisinaan ptimeiiemään, jota
tvarten Jerkiämiseen ennen Kilun märcitä ja
muita kuumeen merkkejä annetaan ok tin ta
ja laitetaan tammin umme'kylpy. Jos sillä
tauti ei taittuisi, eitä lääkäriä suotaisi, niin
annetaan sairaalle hapahkolta, raitiStuttumia
juomin, laihoja, meteliä ryyni* eli hedelmäliemiä. Wuisan turpnnttu uutetaan larnernan*
gillo cli liemillä pchmittäwillä uineittu, ei repiioitta, ruostumitta huolruuincitta ja laitti,
mitä kuumeistu yhteisesti on ncuoksi annettu,
otetaan tarkoin muurin, ©uonenlpönti tässä
taudissa on komin sopimaton, eikä millontaun
ilman lääkärin käskemättä toimitettatoa.
Tämä tauti ou se, joka siimottomasta
korjuusta ja ruokosta, huolettomuudesta eli

se
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pmmärtättiättoiitpyt>eStä, nhtandeSiu ja fiitä
itsepäisyydestä, että ko»)dään ilmun pienintäkään pulkou ju »vaatimusta sairaita kutselemaSfa, muutta ustiu yltyy komin lauhialsi,
rupeaa yhdeStä toisten, lemenee yli pitäjäkuntien ja surmaa kun rutto tuhunsittuin ihmisiä,
joietu ehtti kymmenes ofafaan olisi kuollut,
jéö oiisi noudettu niitä neuoju, joitu itiin erittäin tässä LuwuSsu, Juu jo cnncnki (ttttfo:
Joko 2 Luku ju IlmaSta termcyden suhten
I:ssä LnivuSsa) on annettu ja joista mielä
Jerteert tässä muiStutammn: ettei sairaan huonetta pidetä koSkaun kuuutt umpinuisenu, muun
lämmitetään sitä usiummln witttn estämiseksi,
ivailla onki parempi Kitunen, kun liian tämmin usunto tässä tuudiSsu; että suiraSta toisinuun käytetään lämpimissä ummepesoiSsu ja
että heille koko tuudin uikunn uunctuuu juo*
muksi mnrjutvesiä taltta muita hapohfottn lie*
miä, eitä tvahwcmpiu motin, tun meteliä
tuura- eli mun ryyniliemiä. Rotta tauti jo
on paranemifcSfa, suopi posiu tamuttifcStt muhivan ruokahimon ju moni on sillä syönyt itstttenfä uutiseu, Kanhau pahemman tuudin.
SEBatfa siinä ttlaSfa on heitto, ei kärsi kotvin
ruokin, eikä paljoa kerrallunsu, joutu tähden
[itä tulee »vähitellen ruokin kestämään totutettu.
3:ksi. Kuumcitu toatfunfisältnien
JtKulatfeSta muutokseStu (suppikuume,
Utttatauti, huotvokuume). Ilmautun tumutti*
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stött fpffyttä Elokuussa, luitvan, lämpimän

ilman jälkeen, erinomattuin merenrannoilla ja
luotomaullu, lankain, kuimunetten luhten tie*

noilla. Siitä sillä onki toiset nimensä: syysJuttmc, rantat
Sahtmmän alkunsa
suupi tauti ruumiin »vilustumisesta, epätasa*
sesta, järjettömästä elämästä, kehnoista, kelpaamattomista elutuSuineiStu, kuSwaa sitte
mateen ju lemenee fultutaui>in tupuiseksi. AluSfa on tauti toiSpäuväisen milutoudin tupanen, liittustttu, Jetlupkolln kidettä, pahatta,
kurmauttu ntauttci, kuoittamottu, otstttuntcttta,
sydänalan painotta, kellahtamatta JaSivolla.
Sairaalle pitää kohta antaa oksetintu, huol*
tutviu, pehmittuwiä uineita, jälkeenpäin hapahkoita »narjameftSta eli etikasta laitetuita
juomin, lopulla (fairoon jo toipuessa) maliStn
(koiruohosta) cli raatteesta keitettyä teetä kupillinen kahdesti aamupuoletta päitvää.
4:tsi Wiluluume, milututtti, kylmätuuti. Alkaa hautottmmsittu, menyttamitta,
»aretlla, Kilustumuttu, Jttumubella, kotvatta
pääfimulla ja Kiintein hikoamalla. ©ttte
maltaita, jono sairad tuntee itsensä
melkein termeetsi. Miten tämä Kalloitu on
lyhempi eli pitempi, siten saapi tuuti nimityksensä jokapäiivainen, toiSpäimänen,
Jolmaspaiwänen tvilutauti jne. Pahalla,
sopimattomalla korjuutta imtuttttstn tmlutattti
toisinaan alituiseksi kuumeeksi, tulee ivaitiatsi

seuraa
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useinki Kejitmtbitta eli
»vatsan pöhöllä. Täsfä tuubissa tvaorinotetaan, että sairas miluajnlta makaa lampi*
mästi peitettynä ja on, jos suinli tultua, peparantaa ju lopettun

xäti ilman juomatta, tuikku maistelee jotain
lämmintä pikkuruisen kerrattansa. Kuuman
tultua tvähctään peitettä jn juomn tehdään

hnoliammaksi. Hiotessa juodaan lämmittämiä
juomia, efimertt lämmintä olujuuston herun
ju jälkeen hikoumistu muutetnon kuitvu läm*
ntin puitu. Wäliujulla annetaan esinnä oksetiuta ju fitte pchmittämiä uineita eli ensim*
mäisen kerrun wäkewämpätäti huoltoivuto ai*
netta. Jos »vielä kieli asuisi liittusenu, niin
ttnutituun seuraamilla mäliajoillö, joko kolmannella tiintattc» teelusikallinen mittttutecsfä su-

luttua fälmiattaa, muun jotn kielen puhtaaksi
tuttua ei enempi turmitse ottuo. Toispäimäisissä KitutaubeiSfu hpmäksi käpteiään sitte sen*
ruumiu neuoju: lämpimiä umme* eli
lylpyja 2 tiimaa ennen miluuiluu ttiubettu eli
Juhfcefsallafi »väliajotta perätysten. Kylmyn
jälkeen pitkitetään hiostustu joku kerratta läm*
pimillä juomitta, niink* minttu* eli stljutcettä,
lämmitetyttä fuht>illa, olujuustott perutta ja
muilla semmoisitta. Lämpimiä huuletta pide-

saunn-

sen
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tään mutfolla siksi että iviltlstumincn eli
tumallinen uifu on plimennpt. Taikka annetunn 60 eli 70 tipnusta éofmamtm miinaa
ruokalusikallisessa mettä 2 tiimaa ennen tmval-
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lista miluniJan ja juoduun Hofmannin miinan
päälle kaksi eli kolme kuppia lämmintä, mukemätä tuhmia tat)i liholieutä. Tuikku näntituolt
mäliajuilla, joku toiSnn tiimana teelusikallinen
Juitvuttua, hienottun seinäsummultn taikka
senivertu, Kuun usiummin (joku tiima), hytvin
palanutin, juuhettuu hiiltä (syttä); tuikku otetaan

(teelusikat!.) sinuppijauhoja
toiktu olluuu JomaSsa, mäfyt*

fatnanmerfa

snhdin seassa;

tätväSsä työssä eli muuSsa liikunnossa mäli-

ujoillu; tuikku paastotaan 3 KuoroJnutta pe*
rätisten, ilmun mitänä mokua maistamatta.
PtttättisiSsä, woimuttomissn mtlutaufcdSsa
annetaan illon aamun sairaalle koksi keittämätöntä munuu, teelusikallinen kanelijauhoja ja
Kähä soturin yhteen seotettunu tui joku kerrafla jätteen lasillinen hytvää sotsun miinua.
©itte Juu sairaan kieli salmiakitta eli pehmitä
tdmifi aineitta on saatu puhdistumunn, sopii,
jos tauti muuten ei tautotfi ju Kiinnjauhoja
sattuu olemaan, nntoo niitä moliojoittu teelusikuttinen joku Jnhden tiiman päästä, meteen,
punaseen »viinaan eli sahtiin seotettuna, Juin
tnyöski tuubin loputtu mohmistomio uineita
nautita. Jos tanti ei huolisi näiSfä kcinoistu,
niin pitää lääkäriltä neuoa kysyä, eikä muita
ymmärtämättömien ihmisten »viisuja seurutu,
joista maan poruneraottomia ftfättiftä Kiloja
Kefitauteja ja muita Moisia helposti saa-

taift.

111

s:Jsi spJäfuume, yskä, töhä, ryintä
jne. ©nupi tumcillifeSti ulkunsu, kun jalat

Jnuemmin uikun tulemat

kohtu

stisomuun toiiuösa

jälteen ei muuteta tttircia
mcdesfä
jalkinetta, taltta kun JoStioilla muutteitta kauan
ottonn, erittäinki milusessn ulkoilmassa, toitta
muristu huoneesta liikutaan ulos kylmään feh*
notsfa rtttneiöfä, tuikku umojaloin uötuiltnan
lumisttta, jäisettä pihatta, ja muistu femmoi*
sista. Tuuti ulottaa oubonlaistttn kiherryksettä
nenässä, ttirliuSfu ju rinnassa, jota
jaläötäntinen eli juolustnntinen. ©en muita ta*
mattisimntia tuntomerttejä omat: kuumuus, juno,
pääkipu, nenän ju silmäin metiötyminen, muutju

seuruu

telema kolotus ruumitSfa, maitia henkimä,
ryintä, äänen sortu eli lankeama ja niclin©nimmiten taittuu tauti ruumiin
muimu.
hifoumisettu 7 eli 9 muorokuuden päästä.
Alussa taudin hpöfcyttämät hauliut nmmepesot, lämpöset juomat, mctelät ryyniliemct cli
tccmcdet seljakukiata, tfopistu, mintuista jne
hunajatta cli sokuritta scotettuna. Sos kuume
rasittaisi Somemmin, niin saapi nuorilta, mc*
remiltä ihmisiltä fuontn itteä, jota muussa
tapauksessa ei tarmita tehdä. Loputta tautia,
ttmmetojnn ptimentpä, on paras neuo liikuskella ulkoilmassa ju toifinnun juoda kylmää
eli kylmänhaaliata mettä. Pitkittämässä höJäyskässä, Jöhässä on hunaja hymä aine;
toitta teemesi munanrusliatta ja soturitta eli
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hunajatta stotettu; loitta maito Jpnftlatian
kuussa keitetty; tuilla paistetut omenat läm*
pimän oluen cli sahdin
Muutamat
neuomat myös maria oluttu eli sahtia »vähätalin kuussu iltasitta juomuun, minkä suuttuu, vintaa ju julkojapohjin tulilla molkiun
ääressä Koitelemaon ju puhtaat, luimut su*
tat yöksi sekä julkuun tvetämään, että kuulun
ympäri sitomuon. Lapsen pSJaSfS luumcnta»vot mostecttoman teräapatafen, pistäwät niin
kuumana maitoon, usiumpia kertoja, ftkft että
lampia, jota juottamat lapselle ja sanomat
auttaman.
luksi Ihotekuumeita, rottotauti, tuhJuri, tulilubko, ehtukuume. Omut lopsitoutiu,
ehkä mäliStä rupeamat iälliftmpiintt. Wunpemmillenki ihmisille sopii soma menetys, kun

seussu.

sen

lapsille näiSfä taudeissa; katso 5 Luku.
7:ksi Ruusukuume. Aiottua taivattisesti
ankaralla »vilustamatta, jota seuran JuttmmiS,
pitkällinen uni, polttutvu, ruskianttttahfu eli

toisinoun

teltapifumulltnen, tttltä*
Kä ujetus useimmiten jaloissa, mälistä fas*
moiSfu, rinnnSfa eli muuSsu ruumiissa. Kemi*
ämpänä looduStuan menee tuuti usein itsestänsä yli, Kuun Kuifiutnpuna ollen annetaan
oksetintu ja huoltuaineifa, jos kieli on liittänen, ja muutenki hapahkotta, lämpimiä, hiestyttamiä juomia, morjumesia, feljateeta ju muita
nousisi päähän ja sairasta
senlaisia. Jos

puncrtuma,

ruusu
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aikoisi

Jomemmitt Juumettaa anJaralla päähouriotta jne, niin ametaun heti
»ti, liiatettki nuoremmilta, meremiltä ihmisiltä)
jonka jälteen huoltumia cli pehmittämiä aineita annetaan. Ajettuneitta puttoittn pidetään
ustin muutettumiu, joku kerta pulomiinnan
kasteltuja, nelin kerroin laStttuitct liinariepuja, jonka ohessa famat paitttt laitetaan "-ole*
maan muita ylempänä niin liifuhtomattomina,
Juin mahdollinen. Kuittia ruSmamoiteita,
laastareita ja »nuitn senlaisia pitää karttaa,
sillä niistä ei ole hyötyä, maan pahennusta.
Jos paikka ujetutsen jälkeen punistuisi, kihottuijt, metiStt^fi, mpiaisi uuJietemnan, niin
kääritään sille puhtaita kuluucitn liinariepuja,
joita 3 eli 4 kertaa päi»t>äSsä uudistetaan ja
joku kertulla pirotettuun mehua- cli potattajauhoilla, haitta seotetaan 6 luotia Uitua,
4 luotia mulikuttia ja neljäs ofn luotia tam*
serttiä ptsiksi jauhoiksi ju sidotaan lemitetpittä
pampuilla cli huimitta puikon päälle. SÖnrfi*
naisista ruufuhaamoista katso jälkeenpäin.

suo»

Jimuttu,

9. Luku.
Tawallisimmista prtkirtamista Mioista ja taudeista.
Pitkällisistä kirnuista, mammoista ja tau*

leitta on muistettuma, että ne, joS

ustin pie*
8
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niäJi alusta, ylenJatseestu, huolettomustu Jor*
juusta eli muusta syystä taitamat tulla muuratttsttsi. Tarpeellinen on siis ajallansa nits*
täti lääkäriä tyfyä, eikä luottoa niiden aina

itsestänsä

paranemiseen.

Moni pieni nikoi-

ttansa mitättömäksi ttttfottu ja helposti pu*
rnnnettnma mikö on senlaisetta määrällä luot-

tnmcttta päässpt aikaa moittuin purancmattomaksi. Tamallifimmia pitkittämtä tvikoju ja
tauteja oKut:

l:Jfi. SuuKalo, luuKana, luutuuti,
luiden kolottuja, jäfentnuti, juolfia
tauti, Heini, kihti jne. SÖnimnu useim=
miten sääriä, reisiä, lasimursia ju käsiä, »välistä muitaJt ullonuisia eli fifälliftä paikkoja,
joko Juumeentupastna eli ilman. Kipiäsfä
pailasfa tutaan liiuttnfi pöstutuina, pakottama, polttaKa, raoöfuivu, tt>iiitän>ä kolotus,
jota

toisinoun

seuran

jäsenten njcttuniineit,

suuri hellepS, mnittuö ju rasitus aStuiSsa eli
muussa liitteessä. Ripn muuttelehtuu aita*
lamasta heittäen entisen siansa, puuttuen toiscen. Altunsu suupi tauti useinki mituStumi*

festa, uhoSto, fplmaStä, uuoSliuSta ilmasta
ja ruumiin erityisestä toudinolufuitdeStu. Nätistä taittuu tuuti luhden, kolmen cli neljän
Kiilon päästä, Kuun kestää usein paljo enem*
muttli uikaa, tehden jästnpuilut kantioiksi ja
faattamattomikft. ÄuumeensefaSna ollen tämän taudin umetaan mereivämmlltä ihmisiltä

115

suoni, laihemmille pannaan iilimatoja kolotta-

man paikan tienoille, jonka ohessa latfotaan,

usuu

pehmiänä ja sairaalle luiteettä matfa
toun meteliä, hiestpttäiviä juomia, lämpimiä
teemcsiä sctjufufiStn, faunukukistn, piennurlulista (peltohumalista), loiwimlehbistä, ojuf*

JaiehbiStä eli muistu stnluisiStn mähästu hustotettunu. Ilmon näitä läpdään lä»n-

najatta

pimiSsä amme- cli suunuUplmyiSsä, ttpiöitä
puikkoja huudotuun lämpimillä tiilitimillå
moifcettaan lämpimällä nottiatta termuttn eli

kääritään ällähän snolatveteen fnSteltuKiin
riepuhin.

PitfälliftSfä jäsentaubetSsu, jotta kuume et
seuruu, juodaan keitoksia ruutteistn, matitta,

JoistSta, JutujuSta, Jutujujuuristn eli mur*
joiötu, männpn JerJistä (lasmnnnoistn), tnttKäristä eli muista senluisistn hunujulla cli
maidolla muustcltuna. Hiostuttamammilsi
pii niitä loittnn sillä, "että joka sisäänottomäärään seotetaan tvähän terpettiä (6 eli 40
tip.) Muutamille taus on ollut hp»oä apu
ter»va»vedestä, lusittinen aamuifittn juotuun,
tuhi KihtrittiöljpKctJestä otettuna illoin aa*
muin 45 tipuusta Keden
Puitfi näitä hymäksi kiitetään sauna* ja
ammetylpyjä, joihin jälttmmuisiin sopii fuip*
pua, potaskorittiä (liepar sulpiiuii») eli mmi*
ruhuispesää setuan panna, ©omate ttitttään
tvuodetta nuorista JoiKunlfht>i§tä (puhkea-

so-

seassa.

116
mista), Jipian paikan ivittaivaatteella hirnut*
tamista eli harjalla suttmiöta, nahkahihnoilla

eli polttiaisilla (miholoiShcinillä, uokkoisillu)
suomimista eti pieksämistä ja jälkeen hiero*
mista mäkemällä sekomiinallu, jota tehdään
yhdestä luodista ttmtfertistä, lahdesta luodista saipusta eli turkin pippurista korttelia
Kusten Kiinaa otettuun ja yhteen sututtunu eli
liotettuna. SSäliujoikfi kääritään kipiä poiktn
Ktllasttti» tvaatteettu cli Kafstpcilttinultu, pest*
ntättömättä lampnanmittittta, koiran, suden eli
jäniksen lurmoillu, tttrtntuttn pumpulitta ja
muitta senlaijitta; taikka pannuun sitte komsertittä piroteltun pikitaaetaria eli pttssiloitu tä»>
tettynä lämmitetyttä suolalla, porolla, hiedolla
eli kauro jauhoitta; tuitta puuroa matamatto*
masta kalkista, lauremjuuhoiötu, ihrasta ja
notliosta termasta yhteen seotettuna. Jälkeen
jäämää paikan lamuutfu eli »voimattomuutta
poruuuetuun mnnrahaispesättä »väriin Keteen
kastettuun ja paksulta päälle pantuun. Ihon
punostuttua otetuun huufcc pois ja puitta
kääritään lämpimihin Killaiftbin »aatteisiin.
Kosta kipu toisittaan ryhtyy ninousti yhteen jäseneen ja tvaitvaa sitä, niin ustin luut»
laan
tulleen sioiltuun ja antautaan puosJuroitsien Jäsiitt, jotka Ketumifittä, Kääntä*
mättä ju Jiökontilln siitä pian saamat parane*
mattoman mirhen. Ei sentähben pidä stntmoisen nettoja seurata, maun lääkäriä tiedustella, jos muuten apua ei soiff.

sen

117

2:l|t Reivaisin, fybäntauti, trrallincn, eri» fifältä, sydänalan tvaitva.
Näillä nimityksillä osotetuan ttsinntpin pittäl*
lisiä purettu, maanteitä ju muita kipuja spdätt»
alussa cli toatsaasa, tutut erinimittänfäJi:
Jiito, ähkp, turputts, närä, hiuka, niuJu, me-

fiahma, Kefikohtauö, olfetus jne. SnKöttisim*

mia syitä näihin toutchin ja tvilohin omat:
sopimaton elatus, muiben ennen pibettpin tau»
tien mahleet jälfccnjäämä mailutus, pittätti*
tien Kilu, pien roskos tpöntefo, epäjärjestys
elämässä, liikafhömtnen jn crinomnttciin lii»
attinen patomtinan ja muiden KufeKoin juontaiu nuutinto. Moni pmmurtämätön luulee,
millon rintoluun Kutpuneen, millon sydämen
cli pernan irralleen pääsnecn, millon kuitti
sisällykstnsä multtnuneett ja toimittaa jonkun
niitä muta paikallensa kohentamaan painele*
matta, littstelcmällä, kohottomatta ja nostamatta, ©eitlaifesta puoskaroimasta hartvoin
apua saadaan, usein omat ne maan pahen-

nukseksi.

tyittälltfittä remäiftmistä kysyttäköön ainaki lääkäriä. Mitä sairas itse moipi paranttukseksensa hunkkiu, on pian sanottu: fpököön mähcmmin jn Jemiöitä, hupia ruokia,
iltasitta ci ottentoun, juokoon lavmaita, mahmittuttamia tecKesiä matista, raatteista ja
muista senlnisista, joihin usein on hyödyllinen, hipcnett potaskaa eli Kähäsen tuhlalipi-

se
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älä stottaa. Näiden ohessa tulee ttttfoa, ettei

ja jos alkaisi tuttu, fit*
lon pehmittämiä uineita nuutttu. Kuikkia Ji*
hottetmdfia aineita, turkinpippuria, patomii*
nun ja semmoisia pitää karttaa, jos ei ttttann
juuri tuhtoisi ulkopuolin niillä sydänulun hic*
roo; sifään niitä clköön otettako.
Kowa ähkp ja ivatsaltmääutte mnutii ttii*
»oin lämpimiä hunteitu, riepuja, kuura- cli
fnolupilsseja lämmttettpnä Kutsutte, lämpimiä
julluhuuteitn medessä eli muuten, Jästen pitämistä lämpimässä Kedessä, lämpimin untmekylppjä ju liewittäwiä luwemankejn tupat*
Julesien Janssu laitettuun.
M 3:fjt Uinmetti, nmpitauti, suolitul»
Jio, turptttts, Joma mutfa. Jos matsa
on tttskillö, sairasta oksttuttaa ja mumiS on
JuumeenscJanen, niin pidetään lämpimiä hanteitu mutsuttu, taitetaan Inmemanfeja jo lämpimiä kylpyjä koi tvcrelvuntmiltä lyödään suonta.
Helpommissaki lupauksissa on lumemanli etusampi, kun huoltamien uittettett nuutinto.
Aumusittn fopii juoda kahmia hunajan eli sii*
rapin kuussa, laitta kirnupiimää, taitta jäå*
tillä seotettua maitoa. Muuten on hymä nnutita nuuriin eli ttwtinfettujia ruokia.
4:ksi. SSSutsuri, himennps, mntsatauti, luratti, tipalfa, ruikku. Näillä
Johtauffitta luonto usein puhdistun ruumiin ja
mupnuttört kotvemmista taubeiöta. Ei niitä

tvatsa pääsisi lomaksi
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sentähden

pidä tukkimitta aineitta kesken seisuhuttua, muun utnoaöti lieftvittää Ketelillä,
nuljäisillä tyyuiliemillä ju lämpimillä lvatfan
peitteillä eli hauteitta tuitta sidotaan palo*
miinaun kastettiin, pippurijauhoitta piroteltua
putfuu paperia matsalle. Jos kieli on tiittais
nen, niin oteluun esinnä ollstttnta, fttte huot*
tlluinettu ju loputta samanlaisia mahivistuttawia teemesiä, tun reiväifintoubtsfatt. Jos o?--settaminen itsestänsä Jatmaa Kaisutta, kuni
loputte toisinaan tapahtuu, uiitt on tauti ivaa»
rnliinen ju lääkärille ilmoitettutva.
s:t\i. Punatuuti, ulkotuuti. ©aapi
epätasa festa elämästä eli muusta huolettomuudesta lämpiminä kesinä ensimmäisen alJtmsa
ja letvenee siitä rumeten phdestä hengestä toisten. ©e tutuun piun siitä, että suiruutte fu»
lee ulituinen turme ulkona täylä, joitta käymisillä ei kuitenkaan suuresti mitänä lähde
ruumiista, jos ei joku tvähä liittäisin, mexi*

sckaista jälttä, stfi Kaittatta änttmmättä,
Käänteettä, repimistttä ja puremisetta. Xauti
on millon kuumeenselainen, millon ivapa kuumeesta. Sairaalle pitää malttamattomasti
peti taubin ulussu antaa okfetinta *) ja sitte
laittaa lämmin kplpp ammeessa eli saunassa
taikka mähintäti lämmintä jattamettä. Niiben
*)

Aittoasti ftUoin, kosta tauti roairoaa nuoria, werewiä
ihmisiä ja on loman kuumeen olanen, ei pidä okse»
tinta antaa, maan fuoni. aukaista ja iilimatoja roat*

faUc

panna.
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jälleen fotttutttuuit lämpimiä juomia, tvehnärppneistä eli kananlihasta potattujuuhoin lunssn keitetyttä liemiä, joitn ylsin liemiä myös
sopii lamemangcif.fi käyttää perän ja »vatsan
Käänteitä liemittämäan. ©ungen hpöbyttifttsi
kiitetään potattajauhoja tässä tattbtsfa, jonka
tähden niitä ci mittonkaatt pitäisi unohtua
niin metteisfä ja liemissä sisään antaa, kuin
luivemankeihin stottaa. Sfiotfaa moidettoon
lämpimällä pututöljpttä, meillä, tulitta eli il)*
ruttn ju huudotaan fitte aina lämpimänä pi*
bettämittä, usiasti mtmttltamitta huufeittu heinänteriötä cli lämpimäsfä mebeöfa lustetuitta
ja jätte liiasta mebestä Juimnffi puserretuitta
luukumphbeittä eti muutta mittuseUn toaattcella.
Taitta pannuun puksun miinnun kustettuu paperiä pippurujuuhoin luussa matfallc. Taikka
sibotaan jttte usiasti lämmitettämtä, puunöl*
jpttä, talitta eli ihratta moibeltuja hyivän lal*
rikin suuntisiu lappuja jne.
Ettei ebetttfttta neuoittn cli muuten saataift matfaa asettumaan, niin seotettakoon h»>
mää, ivulttuta puunöljyä ja etittatn, puoliksi
Jttmpaistutt, ja phteenwispilöittäkoon munnit*
ruskiuit luussa fairuntte minettamalsi ruokalusttattinen joku toiösa titmann. Tuitta ph*
teenseotetuan jauhettua pimoltitun jn muskottia
kai annetoun siitä teetiijttattinen 3 eli <4 kertun päiKössä, ynnä huoltmvii» eli pehntittä*
miä aineita joka aamu. Muita ehkäisemiä eli
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tuttiKia aineita, uiinl. punasamea, punatukkaa, punaista miinan muskotin keru ju muita
seuloisin clköön onnettako, jotka Harmoin hyöbyttamät, maan usein olisimat määrällisiä,
©iiSttt)beötä jo puisuudesta tämän tuubin
aikana ci taita koskuun luuksi huoltn pitää.
Usiumpia kertoja päimässä puettakoon suirus
pcstppn lämpimään puituun jn sumute muu*
tettukeon lakanoita ju tnuu muode usiasti,
jotta uinu on kuttua jn puhdas, ©airoon
jätti korjattakoon joku kerrattu ja »vietäköön
hetimmiten loitommotsi asuinhuoneesta, eltööttlä heitettäkö sielläkään maun päälle, moutt lat*
tettukooit tuoppihin ja peitettäköön sannalla,
tuhkaporottu cli kuikilla taikka poltettakoon
kohdastansa tutiromiollu. Uutta puhdasta ui*
koilmaa laskettakoon oivestu eli attunista ttstiu
huoneesen ju pidettäköön tue, reppana eli peitti,
miten mahdollinen, hulti päimät jupöt ulvoinna
kai mattia pesässä, ©uolnfuitfuttettu kiitetään hymäksi, kettä niitä ottsi. Ia lue, mitä
2:fe3fa 3. sairaan korjuusta yhteisesti on fa=
nottu.

6:ksi. Keltatauti. Parunee usein ttfeS*
tänsä. Ettei sitä telisi, jn lääkäriä ci juataifi,
niin annetaan sairaalle Jolme munan ruåkiata
hienotutt sokurin fanSfa meteen mispilöittpnä,
tuitta juomalasittinen muitoheruu hunujatta feu*
tettuna, illoin aamuin kumpua tahansa. Jos

matsa asuisi lomana,

niin annetaan engelska*
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suolan cli raparperia,

ja juodaan mattnsttefa

eli muita pehmittäivtä juomia esimertt matttuté*
juurilientä ju motsatta pidetään lämpimiä

hauteita.

7:tsi. SKesitouti,

pöhö, mesipöhö.
On tolkku yleinen, kostu koko ruumis ja
liiuteutt jattapuotus poböttyy, tuitta erinai*
nen, koska muun motsaa eli rintaa pöhöttää.
Knmpuoki lujin koimuo tuwottiststi jono, hi*
Pa§ tvesi', hiinten sulku, taimin ruumiin oje
ja maikin henkimä. Senraatvio aineita taitaa
sairaö ilman waurutto hywuksensä käyttää:
suuna* jo niiturnt)ai§tt)tpi)jä kerron pätmäösä;
ihon hietomisto kahdesti päimässä puu- cli
liinuöljyttä, tiimun niku ttintntullutt kerrottu;
lämpimiä hunteitu läakemohoistu, jyiväkunnoiötu, porostu jne kuimiltuun. ©isaun ote*
taan jota päiwä unmuin illoin mokulusikallinen lutujomarjn mehua ja puoli lusikallista
torttatisuoloa yhteen seotettuna; taikka nautitaan keitosta katujan juurista cli xaateteetä,
kumpuuti tartturifuolan kunssn ju kupillinen
joka toinen tiimu; taitta retittumehua eli tu*
pakan tuhkaa, kumpuistuki siltaan eli tatttaxu
suolan luussa, muun jälkiinmäiétä ei jos luhdetsos ofa luotia (hymä meitfen larjettinen)
kerraltaan, ©inuppt, lyötti, pcrfilju, rossi
omat tässä tuubissa termccUifiä, suttuun ruokiin
seotettamia aineita. SBSatfapöhöSfä on hymä,
tehdä moidetta talista, tcrmasta ja kamfer-
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isotta loputta Kaisun päättä,
©inuppijuuho ju tartturifuolnu yhteen seotetluun jn nuutittuna teelusikallinen joku toinen
tiima on ufein auttanut muita, ebcttä pibe*
tyitä touteju seuruamiösit pöhöissä.
Bttsi. Hurmikko, merijuoffu, meri*
kuohu. Tulee milton liikamcremppbestä
tistä fai pitää

nuorille, mohtvoille ihmisille, millon heikkoule&ta mähätttntoisille, kiivu
lie. Gntfim-

toponksessa otetuuu lusifullinen suoluu joku toinen tiima, maataan liikahtamatta
ja mielenki puolesta lemottistna, juodaan tvälistä juomalasittinen kylmää tvettä hnnajun cli
maidon kanssa, ottoon lyömättä tolkku mä*
halla ju laiholla ruoalla. Komcmmissa tapaukfiSfa, ja koska ruumia itiin näyttäisi sietä*
män, umetaan suoutu. Pitkällisiä, suitaan
heikkoudesta syytetyttä merijuoksuju suoduan
usein sillä ehkäistyksi, että juomoaineisiin seotetuon munan mskiotu, punamiina, kunelin ja
soturin, jonfa ohessu nuntitoun kulmin, trnhtviötuttuKiu ruotia ja oleskellaan puhtaassa/
raittiissa ilmassa, ©euroatoista erittäin:
a) Ncnämeri. Afetetuun pystössä olemnttn raittiissa, mitunmoittamaSsa huoneeifn,
jääkylmittä kääreittä ympäri päätä ja häpyseuduitta, Jptmäån nlunnmeteett haetetuilla,
fieramihin pietetyillä tuloilla taltta atunameben ruisknamatta fieramihin. Wihoittumissa
kuumeissa on nenätveri hyöbyttinen kohtaus,

mäisesfä
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eikä pibä sitä siilon ehkäistä, muun ivoimat*

tomissu eli »vähäeleisissä kuumeissa j<» muissa
heittntämisfä taudeissa on fe aina moaratti*
nen ju asttettumu.

b) aöcrirpintä,mcrip§fä,mcrisplje.
SSaatimnt lomin liifuhtumutontn olon, hiljmö*
tn, mienou puhetta jn muutu kuulumatonta menon, lämpimiä julkotvesiä, raitiota ilmaa, l)aa*
tioita juontia jn Keremämmiltä suonenlyöntiä.
c) Weriolse, Kerenofsentuminctt.
SSaatii melkein
tnencttelemiöta, kun
muåtomainittu merityintä. SSSaan Harmoin
tulee tässä Kiossu suonta lyödä, koska jo il*
manti taudin moimatta merta fyllin ruumiista
lähtee. Ät)liniä juomia »vähä kerrallaan muistella on hyödyllinen, famate lumemnnfr.
d) Wereuheittö, Kcrifusenta. Tässä
Kiassa uuutitaun nätjäiftä, pettamasienteniötä,
knuroistn eli ohristn laitetuita juomin; peh*

sumun

mittämiä uineitn; ottuun liittumuttn ruittiissa
huoneessa ja kysytään lääkäriltä parempnta
upuu.

c) Tamaton mcrijuofsu muimotväeltä. Tulee millon pctittameremyybeétä, millon
mumttit hetttoubeötn, »nitton ftfänäijtStä tas*
Kaneista kohbuösa eli muista syistä. Bää*
färid odottaessa tulee sairaan muutu seljällään
liitohtamattn, raittiissa huoneessa ja lemolli*
sellu mietettä, ©oopi myös pitää kylmiä etikkameteen kasteltuja kääreitä häpppattalla ja
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sisään

ottaa teelusikallisen nuurisftemettiä mai*
jos liikuiveretvyys ci olisi hoittunu,
eli,
bossu
röypppiufittistn
puttamiinuct 3 cli 4 ttr*
juoba.
taa päiKäösä:

9ttft Pcrätauti, pcräjuoksu jne. £)n
tttimattuna pienittä, sinisiltä »verirntoilta eli

pistimiltä perässä; turpttubctta ja muilta matsan KUiKoilta; tuottoisetta, merisekaisclta jäi*
jcltä. Tältä taudilta Kaiwattuin pitää aikuisin antaa suonta lyödä; tuikku punna iilimatoja
10, 42 eli usiumpuuki perästubuittc; tuitta
farmilla tverta imettää riStituutt tienoilta, jota
iilimatojen punetuö cli surmitta imetys on jota
toisen, kolmannen eli neljännen miikon päästä
uubistettaKö, sen jätteen, kuinka Kaitvoja ja
tuöttu peräosa alkaa jätte Hinautua. Anna näiden pitää mat\a aina pidettämän pehmiänä
senlaisten ruokain nauttimisella, joista ei ko«
KtStuijt/ taikka engelskan eli muun huottu*

snolun Käliinmiten sisäänottuinatta eli lowe-

mungettta, joista, niin huoltusuolasta, luin
loivemangeista ci Juitenluun pit)ä tapaa eli
alituista turmcttu tehdä, maan ainonsti ko»vemmissa maimoissu »viljellä. Raittia lihottamaisia juomia, kahmia, miinoja, olutta ja
muita pitää karttaa eli ylen mähä nouttia
kai juoda ainonsti kylmää cli haalistunutta
mettä. Poros ju pysyiväisiu apu tulee fui*
tenki minästä liikunnosta ja työnteosta rait*
tiisfa ulkoilmassa, jota mastoin istunta'öita
pitää »välttää, mikä mahdollinen.
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10:ksi Kohttttouti, pussinani, hpg*
terin. Rasittaa muimotoäfeä kolmannella ja

neljännettä muosikymmencttä. Sen monia eri*
näisiä tapoja ju laatuja tässä ei ole tila seimittää. äöoolmetten eli fomempoin tusfain

puutukoon luivemunki kylmästä Kedestä etikan kunssu eli liewittäwää lawemunlia pohuttu pihwottu seotettuna. Jos sairaö
pyörtyisi, niin tvinvotettakoon sillä, että kyl*
mää mettä Kulettoun knswoitte, wäkewää etit*
kaa eli poltettua höphentä pidetään nenän
atta.l Muuten on pian parus aine tvoolmctten niloina kylmä mesi teelnsikoittuin sisään
annettuun. Eikä suudu tässä taudissa muinakaan aitoina mistään lääkkeistä niin suurta
upuu, kun lemottiscstu, iloseöta mielestä; mit,
tiista ilmasta; tafafeöta elämästä; hutvittumaisista töistä ju seuroista; Kedenjuonnista;
mutkustelemisista ; ruumiin hieromisesta eli
hur juttu suttmistöta joku päimä; uimisista te*
sasailoina jn hualioistn nmmekplwhistä tul*

kohdatessa

Kettu; tttttenlatsiéta lemiämmistä liikunnoista;
liemistä, ttmiöistä ruomiSta; lihaliemistä;
salsanmiinasta; ja laittein sopimatonten aluetten, niink. papuruokien, hernetten, kaalin, potatlain ja muiden juurilaitosten tartannnsta.
Muuta tässä taudissa ei pibä lääkärin netto*

tehdä.
llttsi. Halmu, huimaus, meriloh-

matta

taus, amputauti, lento, sattuma,

pa*
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hnn nuoli.' Tämä tauti kohtuu erittäiuki li-

pumin, punumeremiä, Iphytputsutuuluisia ihmisiä jälkipuoletta itää. Muutamia aitoja eu-

nen oireita pidettyä kutoo fairaulta äkisti tunto,
maltti ja liikunto. Jos tähän ei kerrassaan
kuolisi, niin jäapi kuitenki taivattifeSti jompi
kumpi puoli hcrmottomatsi. Mainitutta edellä
käymiä otteita tässä toudissu omat: huinte,
päänmiemistys eti heidytys, formain
suhina, sydänhypintä ju uifulomin mc*
Jos kyllä
nehtyminen eli tuinnuntu.
syistä
taitaa
muistoki
ttäitå Johtuittftu
toisinaan
ei
tulla, niin sentohden niitä' kuitenkaan piba
koskaan pletttatfoa, mitättömittä pitää. Haitto*
Kerewyydestö tutcmata, ustintl t)u(mun ennus*
tumuista huimettn eli miemettä päässä, kortvain
siihinatu ja muita senlaisia parataan hiljuiselln
otolla ivähämalostssu, ruittiissa huoneessa;

lcmottisetta mielellä; laihemmatta elannolta;
kylmän eti hunlistuneen meden juomaksi naut*
ympäri pitätimatta; kylmäin tääretten
mättä; lämpimillä jutamefittä; jattain hieromisetta puunöljyn jn miilumnuttecn Janosit;
lamemungeittu eti pehmittämillä taitta HuoltaKillu aineitta; Keden juonnilla; luppuumistlla
jn suonenlyönnillä. Muutamilla on ollut upua
kuhKestu,liillumui!uudesta ja toiiuitteiemisiétu,
erittäiuki
osatta; kui siitä, että on entinen
totuttu elämä peräti toiscnluisetsi muutettu.
Tuntemattomasta syystä tullut pitkittämä pää-
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kipu on toisinnan heittänyt sillä, että on illoin
aamuin juotu teelusikallinen sinapptjauhoja jnomutafittifeSfa maitoa eli »vettä. Menettymi*
siSfä, tainnunnoissa ja pyörtymisissä, sydänhypinnässä, kormuin suhinussu jn nftttSfa stn*
luisissa Mioissa on hywä, Kalista haistella
äkiätä cli mäkemätä etikkaa, liikuskella miri*

asti ulkona raittiista ilmosso, hieroa, himutetta,

sukia

ja harjata ruumista, joko kulmiltaan eli

lnttuiviinoitta tuikku öljyttä.
Hulivukohtauksissa päästetään eli irtuute*

nostetaan pystöön; ti*
haKilta, Kahmdkuntoisilta, punuKerisittä ame*
taan suoni, maan laihoitta, heikoilta, kulmianäköisiltä ci pila merta ottoa. <&itte pannaan
lihottama taroemanft ju suttuun siksi toinnut*
tua nnnetacin huoltuoinetta ja raitistuttamia,
maustamia juomia. Halmatut paitat peitetään
lämpimästi ja hierotaan cli harjataan usiampi
kerta jota1 päimä pulomiinaun cli rommiin
kastetutta, mittaisella »vaatteetta cli harjatta.
HimuttctmiStu, hieromista, futtmista eli har*
joamiéta ei pidä ennen heittää, kun iho joka
kerratta on tullut hpmin lämpimäksi ju punat»
taan Kaatteita;

fairaS

seksi. Sääkurittä kysyttäköön

suo-

neuou, millä
taisi sairas uusista kohtauksista »vapautetuksi.
12:lsi Kaatuma, kuatumamila, lnadukseletvainen, lunleatva, lanteamai*
uen, mirma, puhun pielfåmä. Wuutii
erinäisten fpibenfä mukaan erilaatuisia paran*
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Tarpeellista on sentähden oppineetta
lääkäriltä ncuoa kysyä. Muuten tulee katsoa
jn moralla pitää, ettei sairas selkien nila loukkautuisi. Turha taika on, luutta siihe sairaatte apua oleman, että koura murretaan
autt ja peukulo otetaan ulos. Parempi on
pistää hammasten mällin palanen unturanahkuu, punlusikan mursi eli muu puitto, ettet
sairas jäisi kieltänsä purcsttttu. Eikä haittaa
pannu ivuskiluntti suiruun kouruun, josta setken into on luultu hiljenemän, ©ettten mä«
litta omat haaliat anttne?pl»tsyt, tasainen elämä ju mebenjttonti hyödyllisiä, eikä ole mahingoksi, jos sairus illoin aamuin ottaa runsuun teelusikallisen jauhettua pujojuurta lämtetta.

sahdin seassa.
13:ksi. Kuumeettomia ihotauteja;
tnrtunta, ryhtymä; rohtuma, maahimitetyn
tien,

muanmiha, syyhelmä, samipuoli.

Tumullisimmia omat syyhelmä

ja samipuoli,

sa*

mutetun niiben fyyttii likaisuus, siistit on
ju ruokoton elämä oivat hpmin tumallisin,
mieluisia asioita ruhivahassa. ©yphelmässä
»viljellään lämpimiä amme- eli suunakylppjä
kuhbesti »viikossa, joiben ohessa mälistä, ei
joka päimä, otetaan huoltuuinetta ja illoin aamuin tahbeffan päirnaä perätpsten rittnfuttun
(Flos sulphuris). ©itte seotetaan luoti Hic*
noitua rikkiä (tutikimcä) ju 4 luotia pestttiä
(soopaa) eli suolatonta »voita ja moibettaan
9

130

ftllä ruumista yltä yleiseen 3 eli 4. iltaa peräkfptta. Joka lerrolta moitetemonn rume*
tcsj«a pitää iho haaliottu Kedellä jo saipulla
entisestä tvoiteestn puhtuulsi pestä, joku työ
hyivin taitaa tapahtua faunasfu cli tvesiom*
meesfu. Wiimnteisttt Koitcen ja peson perästä
puctaun ruumis peötpltn, ttiimiin, puhtaisiin
muutteisiin. Ei huittuu, jos enemntinli rikinkuttua ottaisi, kun ainonsti neljänneksi osaksi,
litatenkt jos »voide tehdään Koin cli ihran
kanssa. Sopii mpös osittainki ruuinista woidella, jos syyhelmä erittäin muutamia paikkoja maimaisi. Samipuolia porunnctaon sopimnttn, loihemntutta elannolla lämpimillä
tylmyittä ammeessa, ätiän etikan ulkopuolin
päättä pitämättä, Toikka tehdään niille moidctta neljästä luodista talia, neljästä tcrtvoa
ja yhdestä luodista himottua alunaa, jolla
samipuolta illoin aamuin »voidellaan. Hienotustn lyiphartsistu jo ihrasta saadaan myös
hymää samipuolen moidetto. Waan ennen
»voitelemista pitää kuin syyhelmissä, niin suKipuolesfoki rikinkuttnn sifälle otettaman, ju
itstpintosemmissn tapauksissa Kerensctrnittä*
Kia lettteitä nnutittamun.
Kapi, paha rupi, päärupi on tartun*
tamita hiitSntarroöfa, joka ajettuu, rupeaa
kähnätte, Kiimalle ja ruKette. Täsfä Kinsfa
,

pitää efinna hiulfet tymeä myöten poislet*
kattaman eli lerittäman, sitte ivoilla ja läm-
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pintällä Kebettä rupia lioteltaman, siksi että
hcltii, joulu jälleen hiusmurtoa moibellaan
illoin aamuin rittijauhoista pestiin kuussa,
puoliksi Jumpuistutt, tehbpllä moiteclla. Zola
Koitamisen edellä pitää entinen ivoide poiS
peötämän. WerenstltrittäKiä ttitfcitä ja aikalomin pehmittuKiä aineita tuttuun mpös hptväksi tapttää, maun pitttuttin ei pidä lait*
taa, jos ci juuri hätätilnssu, kosta rupia ei
muulla turnattu fnututft irtaumaan. Eikä pibä

sillontann pttilattia yhdestä poloscstn tehdä,
moan tapiammtsta sipoleista, jotta poisotettaiSfa fautoisi helpommaöti irti. Kuittia »nuita
mätetviä moiteita tnorttuliåta, elämästä hoplasta, mastiruostcestu ja muista senlnisista ei
pidä suotu, koska oivatli lomin muurnttifin.
Pää talvista puhdistuttua ja uudelleen moimttttsa tultua peitetään puhtaunn pidettämällä
mitlulotillo jo pestään usein, esinnä haaliammollo, sitte lylmemmällä medettä.
14:ksi Äerpunffi, keripukki. Tuloon
löphästä, sinertämästä, helposti merestämästä
ienlihuöta; sinertämistä pilkuista ihossa ja
huumoistuki toisinaan, erinomuttain jaloissa;
pcthcttte haisemasta hengestä, tvuikinsta henkimästä jo muhtasta, löphästä ihosta. Alkunfn stöpi tauti fplraäStä, nuoskiusta,

suus-

taistoin ilmasta; näfylästä, suolaisesta ruo*
asta; laiskuudesta ja työttömyydestä. Meri.
mäki liiatenki on tämän taudin alainen» Pa«
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rahimmia läättcitä omat: puhbas, kulma/

lämmin puku; liittumaisutts; sopimumpi ilma
jn raminto. Näiden oheSfa juoduun tttaifttta
teemettä, johon otetaan kortteli kiehumota
mettä, luoti sinappia ja kutsi luotia hiniojutu.
Paitsi näitä hywotsi kiitetään Kerefftä fal*
lautiheinia; happoisia juotuwia morjoista, hedelmistä, etikasta, pippurujuuriöto; Kierrettä;
Kerenfelivittämiä teitteitä.
lottfi. Matoja, elämiä »vatsassa.

TuKattiftmmta omat:

a) Lierat, suolikot, suoninkniset.
Waimaamat lapfiu ja usein manhempiuki il)--mifiä. £>mat korttelin pituisia, pyöriöitä,
huittupuifiä, mualemunpunuisia ju fantturcat
moninaisin kipuja cnttätntt lapsille, jotka tay*

mät tatroiottsi, fanmut lorfian, pttttottuun
Katson, epätasaisen ruokahalun, nenätuttun,

kuolostajon, lemottomun, mowahttlcmisilta
Kuitvatun unen, nupamääntcitä, okfcttajan,
löysän Kaisan, ppörrpttäiän, kautumumtan
ynnä muita. Tamalliststi liinteypi mita ttiu»
Kaihillo. Näillä madoilla on tamallincn synttjnsä sopimottomusta, jouhomoittaKasta cli
muuten ylellisestä ruoasta. tfKuttltlia fei*
noja omat kohtuullisuus, ja fotreliaisuua mo*
Kiésö ja katten jauhostlaisen, raSmaifen nautiltttot» Kälttäminen. Woi» siasta annettakoon siirappia letKän lanssn. Webenjuonti ja humalamefi omat hyöbyttämiä. Zaitta
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nautitaan kuutena namuna perätysten tatoäl*
lista suolaa ja ruutia yhteenseotettuua teelttsi'tallinett kumpoistoti ju seitsemäntenä aa*
muun otetaan jaluppojouhoja huoltamistasi,
joutu jälkeen sitte joku aamu kahtena »viikkona juodaan kupillinen tahi kaksi teemettä
matista eli raatteesta. Kolo aitana moidel*
luun usein matsaa, johon tarpeesta saadaan
hymää moibctta sapesta, kyusiluunsta ja ter,
petistä, yhtä paljo Jutatt lajin. Namatte si<
lotaan etiitaan ju nuuSCuun taiteltu tukko.
b) Pienet mudot. Omut pikkuruisia,
Kdttoista, teräiväpäisiä matoja, jotta perä»
suolessa saattamat muikiun syyhynnän ju kut»
kuttomistn. Niitä tvusten tipohutcllactn suluttnu rikkiä kylmään meteen, joku mesi sitte sii.
milöibään jn käytetään lumemungciksi. Zaitta
otetoun tähän tutpeestn (lamemancjttft nimit»
täin) teemettä tupolosta cli maliöta, seotct*
tama mädällä (iinaölipttä, suolatta, suiputta
ju jälättä (mljaimetta); tuitta puolikorttcli
muuta huuliata tvettä yhteen mispilölttämä
puolen luodin hienotun haisupihman jn yhden
munuruSttun fattösu. Tctpetti on hpmin te*
hosit niin matoja, tuin muita elämiä hämit*
tämään jn taitaan myös turnentangettsi käyttää,
c) %lme, rihrnornato, heifit, lettirnuto, lapomuto. On muolohko, nauhunlnatitinen, solmuinen elämä, pitkällä, huittui»
stlln päällä. §jnnä jo nimitetyittä matomai*
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Koitta ilmotalst tämä fillätt, että tuntuu
matsnsfa, kun joku fiertelehtävod, liittuelemu,
lylmähla muhtnru eli kerä, jota rufittau sui»
taéta lemottomnubellu, painolla sybännlassa
ja loihtiMisttta. Kylmän meden, murjuin,
hopuntaolin, lantojen (fpnftiouan, sipulin, j.m.),
suolan ja terpetin nnutinto muimaa tätä matoa, jonka tähden on hymä ja sotvelias fttä
musten nauttia fuolaifia ruottn, esinterl.
lakalaa fynftluuun jn mähäu leiman lonssu,
aamusilla juota kylmää mettä eli maitoa tyr*
silauatta stotettuna ja sitte joku aita. (2 eli 3
elettyä, jälkeenpäin luhtenu eli
miilkoa)
loimena päimänä illoin namuin ottaa hymä
motatusitatlinen texpettiä. Tätä fopii sifään*
ottuntista matten joka kerralla kahden muna»
ruskian kanssa sttaifin mispilöitä joKuhKem*
mitte ihmisille soapi antaa ruotalufitattistn
terpettia jota tiima neljästi perätysten eli
kunnes mailuttaa. ©anotaan loppukuutta mu,
tojen helpommnsti lähtemän, eikä kyllä huit*
taa, joS fen ajan molitstki niiden poisajomiseksi.
IfJttjt Wefittmpi, salpumila, tippa*
Söaatii erityisten
tauti,
tulehdu
syitensa jälleen erityisiä purunteita. Ainoosi
taan oppinut lääkäri taitaa tutkia, mistä
sppstä tauti on alkunsa saanut, jonka tohben
tuleett häneltä upun noutnu, jos tauti muorokauben sisässä ei heittäifi sittä, että nauti*
taan «näljäisiä juomia, lamemanleja ja lampi»

suo-

135

hauteita

pidetään chupyseubulla koi mat*
alla taikka sillä, että -fairaS istuu: ammémedessä ju lamemangin, siasta naulitsee joita
kuita pehmittämiä uineita* Webenajaivia ft*
fättifiå lääkkeitä ei pila ilman lääkärin neuoa
miljettä, kun olisiKut usein Kaurottifiö.
17:ksi. Kimituuti, tippatauti. WaiKaa sairasta moninaisitta tuskilla ja limuilla
mettä heittäissä, mitton raastaltaen Ylempää
simusta, millon mesiteistä alempata. SBejt
usein ei lähde, kun tippumalta, on usein me*.
ristkoisto, ustin somiuto, kun hiebatta eti so*merelta seotettu. .Tämä Kita maatii ainaki
lääkärin upun. Itsepäättänsä ei fotot muuta
tehdä, kun nauttia liemiä mokin, pitää mat<°
fan pehmiäna, liittisfetta ulkoilmassa, lieKit-^
tää komempia tuskia Kercksen Koin nautti-i---mottu. Sauptmyös»,; ken niin tahtoo, syödä
pai^tetuiiai- pihlajanmarjoja, juoba teetä ston^
puolulehdistä eli teitettä tatajaumarjoisea taM
päimässä K^
ka sisäänöttlM muutamia
potattata
mebessä eli siasta teelusikat
hält
linen porolipiätä tveben "seassa joiSta toisinaan on sanottu apua oleman.

miä

san

..

sen

,

iS:t\i Hammastauti, hnntntaSmato.
Sn crittäittki taltta lajia, attunsu saamat toi»
nen laji hampaan kololle cli reiälle syöpymästä, toinen ieulihan jn lohellistcti paikkuin
ajettumtseSta. 'edellisessä patottaa maan sitä
cli niitä hampaita, jotta oKat kolotta. Mon-
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tali keinoa on hymäksi kittettp tossu Kiassa,
Puruhimmia ju luotcttaKimittia OKat: pistää
punustlfi kuumetun paksun rautatangon pään
koloon cli reikään ja niin juuritiensä poltta*
tuulla hämittää taubin. Taitta npäötään hum*
mas pois, jota Juitenfann ei pitäisi kerniä*
mielisesti, ustin mähemmästäki tarpeesta teh»
dä, muun ennen kärsiä ja obottoa fttfi, etta
kolotus itsestänsä luttaa, jota muoben päästä
eli sillä puikoin melkein ainatt on nähty ta*
puhtumun. lälttmmäinen hummuStuubin laji
suopi alkunsu samoista (pistä kun yskäki.
©iittä on htjöbytlinen iltasitta maotomennessä
huutoa jalkoja taiKa kolo mumistuli lampi*
mässä medessä, paahtaa kolottamaa paikkaa
ulkopuolin kuumetuilla racsuoloittn mittoscn
riemun cli sulon sisässä taitta muilla lämpimillä hauteitta jonka ohessa nautitaan hies*
tätviä juomia. Komemmissa tuputttsiösa turKitste 6 eli 8 iilimatoa pannu ienlihotte kipiän
hampaan seuduitta; rulkolaastaria niskuun eli

tuoksi.
19:ksi Pitnli. On

kormun

erotettama

kohta

mai*

uittamosta kuppataudista, joka uinu tulee tart*
tuntottu, jota mastoin pitnli saapi ottunsa
muista, wielä epätietosista syistä. Muutu*
moin luuton myöten tulisi pitnli liiuUifeéta
kolusyönnistä eli tttitentt eräisten taloin non»
tinnusta ruoolsi, josta sitte seti olisi ymmärrettämä, minkä tähden tämä tauti useimmiten
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tötvataon lvaon mcrironnoitta. ©e alkua ruumiin pilkallisesti ju »vähittäin kangistumisetta,
julkuin fäärimurtten ju reisien ajcttumistUa,
alutttloisuubellu ja moimuttomuudellu. ©itte
aitaa nenä tukkeutuu, tasmot fäppi mustait eli
sinisen punertumitsi, fäärillä, reisillä jo muu*
attuti tuwataun ftnertämtä eli punertumiu,
mähitetten puhteomiu muhturoitn. ©airuotta
sortuu ääni ja nielimisfä itmnutuu päällisiä
huumoju, jotta lemiämät pehmempiä puikkoja
mpötättfä syöden. Wälistä tulee koko ruumis
rumille, joistn muotuu sitkiätä, molkoistn cli
hormouto märttta. Rupi kuiivuu sitte jutten,
marisee pois jo toista tattvaa Haan. Monia
Kuosin kestää tuuti, enneutun fuituö miimein
riutuneena, näiwehtyneenä kuolee. Ei muu,
kun oppinut lääkäri moi tähän tautiin mitä»
uä, eitä hätttään, jos tauti pääsee munhnne»
maan, jonka tähden pitäätt uitaseen neuon
pitää.
20:ksi Äupputuuti, paha tauti, ran»
suusi. On setä uttunnfu että seuruitansa mo*
nenluincn. Alussa mitton muotuu »vesirciästä
mättää ja tarrouötelec, »viiluiste mettä hett*
täissä, mitton ujaa ja ftmiétää multtuja tuhi
fapfarauhaisiu, mitton ilmuutuu ensimmältään
pieniä, \itte yhtäläiseen suurcmmoksi fpöppmiä
päähän ja
huamoja terskaan, erittäintt
csinuhkuan eli muihin luonnonpuittohin. Hno»
mat otvat laidoiltaan lorkioita, hplttenraé*

sen
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mun näköisiä' pohjalta. Ilmon jo mainittuihin poittohin, taitun näitä haamoja ilmuntua

kurkkuun, kitaan, huuliin, suumietiin, nenään
ju perään. Tuikku kuswaa häpyhyn ja perään
syylämäisiä näppyjä; hiusrujuhun ja muihin
pöittohitt ilmuutuu rustioitu, fumipuolennä*
köisiä pilkkuja. Muita lupon seuruita ju tun-

teitä owut: luiwO, itsepintainen syyhelmä;
pahoja dauwoja ja ujeitu jaloissa, reisissä ja
niuuatto; sääriluiden kolottaminen öillä ja
»viimein pahoille, huistrnitte haaivoitte.puhCea*
minen; ttenän syöpyminen ja litistyminen,
lo»va äänen sortuminen jne. Tämä tauti on
niin monenluatuinenj critaputnen, tttä usein
yksi luotu eli laji tulee pahemmaksi niistä
luätteiStä, joilla toinen laatu .paranee. Pa*
hoin: siis tettmät, > jotta ymmärtämättömien
käsiin ja paiannuPstn ula tässä taudissa un-,
tuumat. On siinä luleyeettu lääkärittäni ustin
kylliksi tekemistä ju hänelle pitääki tauti kohta

atuSsaurt ilmoitettamon. Tuuti kyttä Karttuu
tamutttststi huuroudesta, maun usein muuf=*
laki tamalla uintittäin^kun unnetuam

D

juvK
ten 'waimoin lapsia imettää, syödään
boan aylDta ostioista> poltetaan' ytfcttii pii*
puiSta/r smuataun eli kylmetään , yhdessä mieä
rusten, lullioiben, .ustiutt funtcmuttumien ihnnsten luussa, ©entähbeu tulee jokaisen- ja
liinteuki perheenhattioiden : mäestänsä Kaari
pitää'/ ettei tauti näillä eli muilla lamoitta
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pääsisi taloon, ©itiä kerran tulleena on se
hidas lähtemään. Ei ainoasti tuntemattomien
jälkeen pitäisi jokoisen mäestänsä huolta pitä*
tväistn, tunnollisen perheenhultiun untuo mi»
susti pestää ustiut, mukttulvootteet, sonnanlaudat ja muut senluistt kuppuleet, muun
myöski tarkoin kysettä ju tuttia omoisionsoki,
marttinoilta, taupunttloistu, teväjittä, hollista
ja muilta matkoilta palaamin. Jos kuitenki
joku tulisi saastutetuksi, niin on hänen melmol»
lisuutenso, heti lohta eroittuu semmoinen mui*
Pen mäen yhteydestä ja ruunumiehittc cli papeittc

asia

ilmoittaa.

10. Luku.
Haawoista ja muista ulkonaisista
wioista.
UttoUntsiott mttoja on monesta laabusta
ja niiden luontonusn myöten korjaaminen ja
parantaminen maatti tarkkaa, tiedollista menetosta, ei puoskurien, söttutohtarien lukusuoloju ja muita ilmehiä. Parempi, kun nät*
den kasiin heittäytä eli itse epätiedosta mi*
tään tehdä, on odottaa luonnon itsestään
amuksi ja parantamiseksi rientämän. Onki
luonto niin moimnttinen puruntumaan haa*
moja ja muita ulkonaisia Kimmoja, ettei tar-
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tvitse useinki

muuta, kun katsoa, jotta mitään
ei pääsisi mällin luonnon matfutuSta estä*
mään. Niin esimerl. paranee poitti taittunut
luu sillä, että päät sioitetnan phtecn ja ottnun
liikkumatta. ÄaUttinatfi moiteet ja laastarit
omat siittä aiman joutumia. Sumute on pa*
ras apu ja moide suurissuti huumoisfu, pitää
ne puhtaana ja sitoa niitä, jotta reunat tule*
mat yhteen eli kuitenki likcmmuksi toistaan.
Wieläpä mietaita uineituki uloSajaa luonto
marjastamatta. Pnrns on ftis haamoiSja ja
muissa semmoisissn luonnon omiin moimiin
cnimmästi turwata ja muutamissa tapauksissa
auttaa, että päästivät oikein mnifuttamaan.
Joita kuita neuoju siitäti asiasta:
lttsi Leikotuistn cli lyödyistä (halatuista) KerihauKoista,- raudonbua»oois ta. Niissä on maariotettoma
n) SSerenseifottaminen, »verennse*
tuS. Ei kyllä haittaakaan, jos nuorilta, mc*
rcmiltä ihmisiltä mähän merta juoksee, mie*
läpä st siinä tilassa on hyödpttinenki. Mutta
lomemmtSsa muotamiftSsa jo manhoittu, hei»
loilla on meri scisotcttuma. Tasasesti juo?*

sema,

useinki
sitä ma*

mustantarmuinen meri seifottuu

paljaalla jääkylmällä medellä, jos

lelluon eli tnktoin kanssn haamulla pidetään.
Senlainen meri tulee laSfusnoniSta. Wnnlahlampi, heleänpunuincn, hppptmä meri sitä
»vastoin tulee maltasuoncsta, eikä ota toisi*
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naän scisottualstnsa, joS liiatenli leikattu
suoni on suurempi, ©illon pitää ttrttämtsten

puusta, pullosta eli kaarnasta tehdä pitkänomainen, kohden tuuman pituinen, tuuman
lempinen ja puolen lorfuinen, toiselta puolelta tasainen, toiselta kehkerä (pullotaS) taa*
Ka, jota pitkittäin pannaan suonta Kasten
ptemmäUfi sitä palttoo, josta Keri juoksee,
käsiwurrelle eli retbette, lun käsi» cli juttu*
puolia on haamoitcttu. ©itte sidotaan
kaarna fiini sitä paittaa maSten »ahmatta
siteettä eli iveruuhulpioUa ja »vustupäätä toi»
fetla puolella pistetään siteen ju ihon Kaliin
sormcnkoloincn puinen pulitta eli lopu, jotta
kierretään sidettä pinfontmafjt, siksi että Keri
stisottuu »vuotamasta. Kehkerä puoli kontvasta pannuun ihon »vasten ja kääritään sitä
ennen maatteella, jotta tuntuiS pchmintnmätte.
Pitää mpös pulitan utte ihoa masten panna
palanen nahkaa, jotta kiertäessä paikka

soma

sen

paremmin kärsisi. ÄäfimarreSfa lamataan tällä
likistä jättä liinitettälvä tvaltasuoni kämmen*
lemeyden paikoin kainalosta ja teittä myöten
kulkee se kupeista altain, kiertää esinnä mahan sisäänpäin ja sicte taaksi polmimäänteesen. Suonta pitää, siTfttun likistäjä joutuu
»valmiiksi, peukalolla eli nprttttä lujasti painau. Kosla Keri likistäjän amutta on suotu
stisottttmaun, pestään huuma puhtouksi. <Bitte
haetaan juokseman suonen pää ja pannaan

sen
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sihen, alle pieni ja fcn päälle toinen toistaan
suurempia tuulapalaisiu, niiden päälle liinonnnttua eli untumuu ju »viimeksi monikertainen liinalappu, jotta kaikki siteellä kiinitctään.
Nyt helpotetuon tttistäjätä, nuhduksi, joko
ottaisi meri stifoukstnsa. Ufinmpiu tiimoja pitää rotereöfä mahduta, ettei mieläti rupeuisi
meri siteen läpi »vuotamaan. Jos niin tapah*
tuisi, pitää miipymättä uudelleen litistäjä
tttttitettämän ju huumu tulittaman tumuttct,
tuin siitä mosta nettottiin. Ellei silläkään
seisottaisi, niin on parus lääkäriä hokeo, jota
osaisi sitoa suonen pään. Kun päässä maltasuoni sattuu louttoutumoan, niin poinetoun

sitä tuuman mcrroin

juotsupuitasta ulompuna.
b) ©ti>e. SÖerett stistttuntifeit ju puitan
pesemisen jätteen liitetään huomn niin umpcen, kun muhdottinen, ja kiinnitetään sillä

lailla ppfpmään. Äiinitosnauhoja leitatoon
palttinasta huuman suntnuden mutaan usinm»
pta, puolesta tttuntaöta niin kuhdenki lempi»
siksi ja kahdesta taitutusta niin kuudenki pituiCttsi. ©itte leikataan ttsfipntttu lapiummotsi jo lemitetään niille ohuelta sifcetaastaria. Toinen puoli semmoisesta sidenauhasta
kiinitctään esinnä toiselle puolelle huamaa,
jonta"tehtyä haama painetaan misusti umpeen ja toincntt puoli nauhasta kimitetään,
©idelaastari on hymä ihoon tnrttumuun ja
siinä pysymään, lun \itä maan sormetta mä»
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hän

nilaa pittin pituuttansa litistää. En*
simmäinen nuuhn pannoan kernaasti keskipalkalle haamua ja toisia sitta lummollenki
puolelle. ©ittä jos rumettaisi haamun päästä
nauhoja panemaun, taitais waan tapuhtttu,
etteimät tulisikaan
koskipaikalta ja toipäästä
oikein kohdulleen. Nauhoja piti
sesta
scntähbcn keskeltä taibemmtfsi leitata, ettei*
mät tulisi koko t)aawaa peittämään, joku ci
olisi" hymä, jos hooivn mcnjille rupeaisi, etkä
muutenkaan lämpimän tähden, ©ttennuhain
päälle pnnnuun ensin untutjjnta fitte monittr»
tanen litnuluppu, miimefsi pöällysside. Jos
hflitmn olisi tornin suuri ja peijättämä, ettei»
mät nauhasiteet pitäisi', niin pitää niitä tutea
pitkällä, Jahben luumun lempisettä siteettä eli
myöttä, jonka keskuspaikka pannaan ivustupäätä haomoa toiselle puolelle ja uletaan siitä
kääriä monin kerroin t)aa\vapaitan pmpärt,
niin että/ipäät tulemat ristin hoomon suulla.
Jos huuma alustaan on tullut hymin puhdistetuksi eitä millään moiteitto tal)i muilla
aineilla pilatuksi, niin paranee
useinki en*
pibä'fään
lii*
simmäisessä siteessään, jota ei
luttaa, enneulun huuma taikka paranee, tatt»
ka ajettuu.
c) Ajettuminen. Jos huoma on tullut
repimättä, raatelemalla cli sulattamatta (lip»
tantalla), niin st ci parane yhdellä siteettä
kohdastaan, maan ajettuu esinnä ja lusmaa

reunus

se
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sitte marjastamatta mihttetten umpeen. Toisittaan tulee ajettuma puilta

lomin

luumuksi

ja punniseksi. ©itlott tehdään sille huudemettä,
johon otetoun 4 kupillista kylmää mettä ja
kupillinen ettktata kgi pnlomiinuu yhteeustotet»
tamaCjt. TamattijeSti ilmontuu uje kolmonnetta
eli neljännellä pätmättä. Siilon pitää fifce en»
jälkeen joka
simmäisttt kerrun ntuuttun ja
päimä, tttnnes huoma paranee.^ Joku kerta

sen

muuttuissa puhto^si pestään haamu huollotta
medettä, jotta myös filettä ennen muuttamista

pitää liotella, joS olisi ttipi tarttunut. Kaikki
Koiteet ja laastarit Kaan eötäujAt parane*
miöta, jonfa tähden ei turmitst kun imtumuta
ja sideloostariu. Jos' tttitentt huuma jotton
frttton kämisi lomin fuimufft, niin on hymä
siinä fitton ohuelta hienolle palttinalle letvitettpä liemittämöä moibetta pitää.
d) HaoKUpuiktu pidetään jotenki plhättä
ja niin ettei mitään painaisi, littstätjt eli muu*
ten pahasti kosiisi. Koska märjittä otteet hauKai jo jotenki omat umpeen kasmancct, uibo*
taan paikan pmpäri (käden, joiun jne) mal)*
toa, fibelaaotaroittu pulttinumyö, joka leika-

taan mähä lemiämrnäffi, tan
ja niin pitkäksi, että ulottuu

haamun pituus,
mähintätt puo*

lentoiöta ttrtaa ympäri sitä paikkaa. Tämän
paitta, että hauman reunat
eli
yhteen
likelle toistaan, sitte kääritulemat
tään päälle toinen side ja niin faupi vumeta

kanssa nidotaan
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litfuSMemaan. Näitä siteitä ei tarmitse muut»
taa, lun joka miibennettä päimä ttä. Wielä
paranemisen jälttentt omat ne joka aita tav*

peellisiö.

2:ksi

3>iStin.haa»oiSta, pistetpistä
haam. Niihin sisäänKuotnnut, hpytynyt Keri
poiaiaitetaan ja katsotaan, ettei haatva suulta
meuisi umpeen, ennenlun pohjasta paranee.
Tätä suulta ennenaikaista umpeumista este»
tään sisässä pibettämillä pienittä ja pitkillä
tukoitta. Pitkä ja ahdas reikä tarmitste toi=
sinaan meitstttn mäljcnncttää, johon työhön
ei kuitenkaan muu kun oppittut lääkäri rumetkoon. Häntä odottaessa pidettäköön kpl»
miä huulelta vaikulta ja pantakoon tverima*
toja, jos »verta muuten ei juoksisi.
3ttjt Puretnnhaamoista ja muista
repimällä, vaatetematta ja runtele*
maila saaduista haamoista. Jos kpttin
Kuotaisimat merta, niin korjataan niitä sa*
mutta lamalta, lun ruudunhuumojn. ©ttcimät
»vuotaisi ja loukuttu
olisi suurempi, niin
pitää pailutte panna iilimatoja cli siioitta iS»
keä Jäsitoarreöta ja sairaalle ontan jähpptta*
Kaipa aineitn. Muutatti pitää puitatte tai»
tcttutuutt sopiKtt side, jota tahbett, kolmen
päiKän päästä ensi kerin ju Sitte jota päitvä
muutetaan ja kastettuun rnubanhaumoisfu mai*
nitutta etikka-, mesi- ja paloKiinaseotta.

osu
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4:ksi.

Ampum ahaaw oista, luobin,
ha a moista. Korjataan untuwulla, moniler*
tasetta lapulta ja päällyssiteettä, joita kostettaan
Kastamainitutfa etittu-, mesi- ja palo»viinaseolta loi mähän
sekoon sutatulta
talla. Jos toisetta päilvällä paiäloa koiocmmin mihottaisi, niin pitää suonta iskeä cli
iilimatoja hauman ympärille pannu. lähdyttämäisiä uineita jo hapahkotta juomia nautitaan, luin cdcttisissäki »vioissa.

samuon

suo-

sttsi. Mätähuumoista, mnnhoista
märlänemistä haamotSta. Omat näköänsä paha jttKoijta,. maita, sinertäKiä eli
punertamia, taidoiltansa helliä, useinki kotvaksi tuntuivia. Soisiltaan »naruttaa tuutati
ja siilon on se haatvaSta muotaiva, puhutte
huistKa »visKa muUempi/näköänsä, ©itmo»

ton, ymmärtämätön korjuu ja muufloSti jo»
ku sisällinen mita on syy tämmöisiin hauKöhin. Jos huuma on joltupuolessa, niin
käymisettä KuiKatu, eikä muu»
jättejä ci
tentaan alholta pitää, muun yhtä korftatta
peräpuolen lanSfa muoteelta eli iétualta. Ia
olkaan huoma missä tahansa, niin ainali pitää sillä, miten mahdollinen, litttuntntta ottamun ja
ohessa soweliaita, liemiä ruokia,
»vähemmin lun tamattiiten, uautittaman. Wä*
keKiä juomio, Kiinaa, olutta, S^W<^/ knhKia
ja muita semmoisin ci satsi muistaakaan. Neljän eli kuuden »viikon nätkäpibotta on talvatti-

sun
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Setti puhemmatti mätähaamat paranneet, ©ai-

raolle nalläpibossa ei anneta päiKäruonffi,
kun 10 eli korkeinta 45 tuotta leipää ja
man merta paistettua, luutonta, suonitonta
lihaa, jonku ohessu suopi päitvän -kulutta juoba
2 eli 3 korttelia mullustceta tahi teitettä mai*

sa-

tioiSjuuriSta

tahi

paljasta

hanliata mettä*

Jos tvutsu turpuisi, niin annetaan huoltuui*
nettu joka 3 eti 4:tenä päimänä. Itse huu»
ivoitta pibetään nelikertaisia paltttnalappuju,
joita joka neljännettä tiimalta muutetaan ja
sitä ennen kastetaan ensimmäisinä fpmtnenenä
päimänä lämpimämpään, sitte kylmempään
meteen. Muuten sopii ntätcchoamoja korjata
sibeloostarinuuhoilta, phbettä cli usiamntatta,

joiden keSkuspuittu liitetään mostupäätä haamua termeette puolelle ja päät tvebetäan loh»
tuuttifen fiintiäeti haamun yli ristin. Tämän
päälle "laitetaan tumallinen päättyssibe, joka
kerta muoroluubesfu muutetaan, jollon
mussu haama pestaan haaliatta Kebettä ja
faiputta. Paljo misivoivatte hoamotte pan*
naan laaStarinauhan alle kahdesti päimässä

sn-

muntettuma hieno potttinutappu, jota tuskitta
olemitta houmoillu kostutetaan peltamasiemen»
»vedellä, ©amate pannaan liitalihaa kosma»
mille hoöKoitte luima hieno palttinatappn
laustarinauhain alle ja haoKun rainoille, jos
tuntuisimut komitjt, liemittämää moibetta,
jonta ohessa pidetään lenjtöitä, usein mun-
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tettamia puurohauteita ohranrppnistä eli pellamafiemenjauhoista. Komin munhoisfu tuitta

ebettisestä kiKuluisuubestu tulleissa
haatvoissa laitetaan telohaama ei kauas Ki»
jostain

fapaitaöta.

rauban* ja musuhanivoista
toijtnoan
pitkällisiä mätähaatvoja, lun
tuiee
nitta pahasti korjataan, annetaan Kautcttcn
niitä hieroa ja niihin tartuslctta tahi «tmi*

TaKattisiSta

ditaan KålcKittä, tthottamaifttta Koiteitta,

plNä, pihKpitta, texpetiöä, pilöljyttä ja
muitta semmoisitta. Niin KoiKat myös paiseet,
kynsimiset ja pienettt ihoriipasemistt mätä-

haamoilsi muuttua, ©entähben

on tarpeellinen
pienempiätt miloja huolellisesti korjata, sitä
paremmin, jos sattumat jalkapuoliin. Puh*
taana ja Hillumatta pitäminen kai ta»
Kallinen sibe maifuttaiDat niissä aina kpmmenen kertaa paremmin, kun mittaan moitcet,
laastarit ja muut ttinot, jotka useinki ja taKattistöti tcfeKät pahan pahemmaksi.

6ttsi

ÄerputtfHhaamoiéta.

Omatnä»

köjäusä mätähautvan taltaifta, sinertämiä, ttrpunttn tamattisilta phteisilta tuntomerkeiltä
seurattuna. Itse sisäUisten ttrpunttiin nautitaan, mitä fiitä jo on neupttu, ja hunmoitta

pibetään lahbesti
muutettamaa, hienoa sihbuttua jauhoa loimunhiilistä eli juobaan
heitteitä tahfiaistn eli lulonyrtin lehbiStä.
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7:lsi Ruufuhuumoista. Lue, mitä jo
ennen sifällifestä ruususta on lirjotettu. JoS
huumat suomun seuraamat ruusuluumetta,

komin punottamat ja tuslittelemat, niin katetaan ne fibcloaöturttaputta, joiben päällä pibetään paloKiinafääreitä taitta ruusupulKeria»
Kaitt^ta taKallisiSta KoitimiSta ja laaStoreista on enempi mahinloa, kun hpKäa. Ainoastaan ttiimamaöta Koiteesta on toisinaan
jotain hyötyä bamattii. ©ita leKitetäan ohuelia hienolle loputte ja paunaan uutta joka
päiKa hauKuttc. Wuuhoju ruufuhaoKOja korjaillaan mätähaumnin tamalla*/
B:kfi PitalihaoKoißta. Lue, mitä pi»
talista eli luppataubista phteifcSti on mainittu.
9ttfi Po It tohaa m istu. Kattisfa polttoKioisfa, joisfa uahlali ei ole palanut, on
kylmä mesi paras Koibe. ©itä pitää esinttä yhtäläisten Kaletta haitan päälle ja sille
ustin muutettamitta kääreillä siinä pibettämän,
ei koslaan lämpimäksi päästettämän. Tätä
tlllee tchbä siksi, että laitti tuska ja polte on
ylimennyt. Waan jos olisi laiminlyöty eli
nahkaki polttaunut, niin pitää poltemlot neulan eli Kcitfen kärjellä amcttaman, mesi niistä
poisjuokfutettamun ja puitta moibeltamam liin*
oljystä, kermasta (taäleetta, maibon paatti*
sestä) eli suolattomasta moista ja munanruSkiasta tehbyllä moitimetta, jonka päälle pan*
naan hieno lappu moibeltuna toisella Kot*
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■

teellä, johon otetaan 2 luotia hywin hienoa
lyipmiita ja 3 luotia suolatonta Koita. Muu,
tantat seottuwut sihen tvähä etittatati ja fa»
nomat moiteen silla tehosammalsi tuleman.
Tätä ivöidetta muutetaan kerta päimässä ja
pidetään, kunnes »vita paranee. Kusmoitta ja
muissa paikoissa, joissa ormustettä ei suotaisi huttautumun, saapi ihoa musten .»otteen
alle punnu hienon, lnlWeen silktilupun. Kellä
ebcllämuinituita ivoideaineita ei S^ttuifi ole*
maan, pitäköön nauriin kaarnetta yksinään eli
kermatta seotettuna huoman päättä tal)i peittäköön stn yttäyleijtäätt^uisjauhoitta eli nuoretta lehmänsonnatta.
Hpmiä Koitetta pulanehitte omat mpöS:
»vallia saippu Keden kanssa laastariksi
tehtp, jota kerta päimässä pitää muutetta»
man; loitta puunöHpstä 2 luotia, keltama(maisista) ja lyiyetitostu luoti kumHasta
paistaki moiteeksi stotettuf' taitta 3 Kertaa
puunöljyä ja 2 lyiyettttaa yhteen hämmettyna; laitta 3 mertoa nuorta kermaa neljän
»verran liinnöljyn kanssa; taitta kolkkimettä
ja liinoöljyä yhden »verta ttimpaiStatt; taitta
nuori kerma siltansa.
Jos palaneita kaiman koma kuume, niin
annettakoon huoltamin ja jähdyttämäisiä aineita. Soisinaan on suonenlyöntiti tarpeellinen. Kosta, niinkuin sormien ja marpuhien
Kalissa, kaksi palanutta puiktaa tulee yhteen
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mat -ne mietettään kas»
sattunman, niin
»aa yhteen, jofo, pitää muietettamun ja eS*
tettäman.
10:tsi Paleltuneista, palelumioisto,
pa le Imi st a. Puleltunut puikta hierotaan
Kiippmättä ja ahkeraan lumetta, kunnes peh-

menee ju tuntuu lampioivan. ©en perästä
huudettuun eli Koibcttaatt Kitaa siansappi* cli
fumstrttiiviittuttu, taitta poljuulla Kiinalle»,
rommitta, terpetittä eli kitviöljyllä (petroleum^
Zätd tulee ensimmäisinä utteina tehdä, jos
yhtäläisten, jttte illoin uomuin, ja liiotenki,
jos paitatta jäisi punaisin pilttuja, jotta kylmatta mitautumaf. Jos kuitenki paitta pn»
lettumifen jälteen tulisi mustutte lihalle eli
tttolisi', niin pidetään sitta liewittuwaä moi*
bettu ju lämpimiä puuroja ohran cli kouran
ryyneistä eli jauhetuista pelluwasiemenistä,
Séttttä mutta, kuollut liha lähtee, jonta jätteen Kitaa korjataan mätähauivain tamolta.
Öljy eli muu rustvn iholle moideltu tekee stn
kylmää KnSten lujemntutsi.
lltlsi. Putfeiétn, ajoksista, Keri*
pah moista jne.
a) Päullispuolisin tulehtunut eli
lyöttynyt paikka taimattu ttiumttubetta ja
punottamistlta, ratsastamisesta, fäpmiststä ju
muusta hiertuymisestä nlottcleKa, parunnetann'
ruumiin lepypttä, fplmattn Kedettä jn pahcm»
miSsi» lpöttymisissä jälkeenpäin paatta pilettä*
»vättä lieKittaKätto Koitteita.
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b) Afumn, paisuma, putlama. %iuB*
su uuttaa usein iilimabot ja haubepuurot jauheista ja etikasta kylmältään. Ellei siitä olisi
hyötyä, niin hierotaan lamserttiöljyä paitatte.
Jos kuitenki tttumuuS jn ajos lisuuntpmät,
niin pitää puittun huuton lämpimillä puu»
roitta, ohran eti taurnn ryyneistä eli pcltatvasicmeuistä maibon ja ihran (öljyn eli
luttomun moin) kanssa keitetyittä'. Haude pi-

suo-

betään niin kuumana päättö, kun fuintt kärsii
ja Karistetaan ustin uubestaun. Eikä pibä
sitä' ennen jättää, kun elo joutuu jn lähtee
ulos ajoksesta, jonka jälkeen pannaan lieKit»
tälvöä Kotbetta. ©iirapßta, jauhoista (ja
tauoista) tehty tuhbus puiseen päättä pibettäKälfi, kihottua puhentntin, eikä joubuta parera*
min, luu edellämainittu hnuoepuuro.
c) KuiSmn, meripnhla, mähkä. OKat suurempia ja pahempia luuduttuun, kun
cbettä muinitut puistet, näköjänsä sinertämiä
eli tuhtaivärisin ja Kähentämär tnmattisesti
sairaan tvoimunli. ©ifään annetaan, mitä
polttotaudissa on annettaivalsi neuottu »voimia
ylläpitämään ju ulkopuolin pidetään hnpainta
taikinaa, fuunantttapuuroja ja muita semmoi*
sin, funnes kuollut lihn ertaupi, jonta jälteen
tulee liemtttämää iletta pibettämätsi. Näissä
mioisfa on usein henki »aaraSfa, jonta tähden pitääli, jos saada taitaa, lääkäriltä aita*
neuoa kysyttämäu.

secn
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sormessa, jäJos olisi ulottanut

b) Koi, mieraS, loi

senkoi, iso Ifumppati.
jostui miernaSta, esimerl. lpnnen ala pistämättä aineesta, niin pitää esinnä sama aine
pois erotettaman. Muuten imetetään paitta 5
eli 6:l!a iilimubolla ja hundotaun perästä loska
meri on taannut juoksemasta 2 eli 3 tiimaa
kylmässä medessä eli kylmillä puuroilla juu*
hoista etitau kanssa. Jos tusta ei sillä l)etttaifi,
niin rumettakoon pitämään lämpimässä me*
dessä eli käärittäköön ympäri iätitpitttiä hnube
puuroju ju kosta paitta pehmenee pistettäköön
ohut, koita, temmä meitstn kärki syivältä si*
sään ju pidettäköön reikä auki, ttmnes elo
lähtee ulos ynnä tuuranneen luun tanssit, joS
sitä olisi'. Jälkeenpäin korjataan huumaa lie-

tuittämällä KoitecUa jo fttetaastarinnuhoilia.

Muutnmnt tteuoKut sian sontaa lämpimältä
koin ympäri läärittämään ja sanomat sillä

paraneman.

42:lsi. Tyrästä, muljahtuueista,
fuolimuiJuistn, alusin puolin remen*
neiStä, fuKetpuhkeamnSta jne. Kallenlainen tyrä ei ole mikään muu, tuin suolten
eli muiden mntsunsisusten uloStunfema jostali
löätjäötpneeStä reiästä, torouUiftmmuétt na»
»aést», kupeessa jn mulkuissa. Alkunsa
saapi st enimmiten Kuifiammnöta hpppötä,
putoamisesta, nostustu, lyömästä eli sattumista, ryinnästä, aimastamasta, änkäämästä
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kuvitus, okse
seuraa
joutuen
©illon pitää

jne, Tyrän ulostultuä

Katsun turpuus.
s.">.Mcttämän. Suirus laskeutuu
ja

sestljättecn,

kohottu, otat ja potwet mähan lon*
litöfru Niin rupeaa joku toinen tnrää {"isäntämaan lykäten sitä käsittänsä hiljalleen reiän
suuntaan, kupeissa csimerk. alhotta- ja simultapäin ylemmä ja »vähän napaa kohti. Jos työ
ei onnistaisi, nwetuun suoni, pannuun lihottama lawemanki ja laitetaan soiroö lensiään
ammekylpyyn, jonta jälkeen koetetaan uudelleen, ©isäänsaatua tyrän pannaan sairaalle
liemittäwä tamemantt, taitetaan sopima tyräside ja katsotaan ettei mpeuisi ensimmäisinä
päiminä liitteelle eikä jälkeenpäinkään rofitta*
Kiiti töihin. Tämän ohessa spöföön liiutenti
alkain liemiä ruokia ja Kähä, ettei »vatsa
T"

>.'

koKenisi.
Toisinaan fureutuu eli salpouu tyrä, ettei
millään tumalta souda sisään. ©illon on »aura
suuri ja lääkäri kerklämiseen hoettaivu. Sillä
Kälidä pidetään pottalla eläimen rotko täytetty jäällä eli lumetta taikka muita hpmin
kylmiä hauteita ja taitetaan tuputta lame*
mnntt sairaalle.
43:ksi läsenuiukahulsesta, niscilpFsestä, himellyksestä. Jos palttu ajet*
tuifi, tultfi tuskille, ttiumaffi ju helläksi, niin
imetetään sitä iitimuboitta ja pibettään kylmitta hauteitta etitaöta, »tinasta ja »ilusta
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Kedestä eli suolasta

ja Kedestä.

Jos iili-

matoja et saisi, iefettaföön suonta. Ainoastaan lääkärin eli uumn sihen työhön oppi,
mm smttakoon jäsentä paikallensa siotctta.
$8& cn\) in a eli fll onenwe nym y s wautii pian
tucnetystä, fun jusezmiukahus ja
jälkeen fopimata sibettä.
14:lsi Rainosta, luun rik kaan lumisesta cli murroksesta. Setä yli- että alapuolta murroksen kimitetään paitta tasittä eli
i;mpäi"i nibotuifla pyyhkeittä ja, »vedetään sitte
hiljalleen, että mnrtnneen luun päät tulemat
mattaiutten, jonka jätteen paikka oppineetta

samaa

sen

kädeltä sidotaan tamattisitta lustoilla (liisteittä)
ja jätetään leKottc. Pitääti tämä hetimmiten
testaa, sillä muuten
asetus ja on Kaifiampi astmtllem luita saada. Jos luitentt
ei kohta ymmartämäistä asettajuta ei soutaisi,
niin pibettäköön murroksen ympärillä kylmiä
kääreitä ja annettakoon olla liikahtamatta.
Jos olisi lihaali louttuutunut, niin korjattakoon lun muita mcretsiä haamoja. Muu menetys sairaan luussa on suma lun jäsennin-

seuraa

kahuksissu.

SBBoitetta ja laastareita tässä »viassa ei
tarmita, eikä sisään otettaKia läätteitä, jotka
usein maan tetisimät pahennusta.
IZttsi Jäsenten kankeus. Tulee enim»
miten ebettäkäpmistä taubeista ja on useinki
kyttä pitkittämä Kita. Liemitetääu eli puran-
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netaan sillä, että »vikapaikkaa hierotaan »illa»aatteetta, harjataan, nprttttä sotkitaan, ui»

pistettään eli pieksetään, haubotaan

saunassa

eli ummckyltvyissä taitettuna ranttsta eli neljästä luovista potastartttia ja kahdesta luo*
biöta suolasta taitta paljaasta suolasta tctitta
muurahaispesästä, yhbesta eli usiammaota,
jota sälin sisässä pannaan kiehumaan meteen.
heittää, kun iho
Hautomista ei pibä ennen
paremmaksi.
rolottuu ja mikä tulee
Näibet»
ohessa totutetaan »vikapaikkaa töille ja lii»

kunnoille.

46:lsi ©yöpäpahla, ruumiinmabon
attu. Tutnan leikkelemästä, tviitasemaéta limusta, jossa myöhemmin alkua näkyä suuria,

sinisiä suonta

ja

houmoilemia.

Myhkyrän ynt*

paritta pitää uiknseen punna I iilimatoa jota
toinen miitto. SBäliajottft tatetaan se ohuetta
nahatta, säämpstattä eli muutta semmoisetta.
47:tsi Naaran näppi. Sille pphitään
muutama kerta päimässä öljyä. WalgZpähki»
nän öljp (Oleum nucis ju^laneliZ) on tähän
tarpeesta muita oljpä parempi.

11 Luku.
Tapaturmaisista eli wahingollisista

sattumisista.

Semmoisia omat myrkytykset, metthefuotto

pyörtymisistä, tukahtumisista, palcttumisista

157

semmoisista tapauksista,

joissa pikainen apu ja pmmärtämäinen menetys on
komin tarpeellinen.
ripitä mi sist a. Oivat taikka
l:ffi
tahallisia toitta tapaturmaisia. Myrkytys on
ainafi petjättämä eli luuttamu silloin, kosla
jotu termeestä ihmisestä yhtätlia Jorataan
ja muista

mahalvailvoilta, olseelta, kurllupoltolta taikka,
kun toisinnan sattuu, Käkelviltä Kötsan hlzolluilta, nilalta, hätätuslalta, kylmältä hieltä
taikka rupeaa houractmctmt, menehtyy, lankeaa
fymään uneen pöhöttyneillä, punottamilla kasivoilla, puittellaan jne. (Siilon tulee t)eti kohta
juoda r unlaaöti lensiätä mettä, jos funnuttain,
auttaa plöstulon offettimelta eli kutkuttamalla
titaa hienotta sulalla fttöettä luultumusti taittt
myrkky on suutu ylös. Juotamuun meteen
seotetaan jälkeenpäin (ei ennenlun oksetin on
'»aikuttanut) öljyä tuilla muuta rusmaa (suolatonta moita, talia jne) eli lensiätä maitoa*
Tarpeellinen on souda tietä, mitä lajia myrkkyä on tultu nuuttimaan ju {itte kuittia
riistämiä (repimiä, raatelemia) myrkkyjä »vasten juoda niljumuisia uineita efimerf.
kuururyynilientä
mouu tainuttamiSSa
myttyiSSä juodaan etittamettä eli mäkcmätä
tahmiu, pään ympärillä pidetään kylmiä käärcitä, ihon harjataan, mpietettään eli pieksetään, ettei saisi' fairus muhäkään nukahtaa,
jota olis pahaksi. $nnä näiden kanssa nau,

titaau

seuraamia

myrkymvosteita:
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H.. otitstd»isf& myrkyissä (minerao»
limyrkyissä). Semmoisia oreat :!) Arsenikki
eti markkuli, jota »vasten, ynnä edellä matnittutn neuoin kanssa pitää heti kohtu juoda
puolitnoppia mettä, maitoa cli pellawusiemenlientä seotettuna kuudentoista numamvuMim
kanssa. Jälkeenpäin nautitaan teckupillinen
puunöljyä eli sutattua Koita jota neljänneksellä
tiimaa. Tuitta juodaan joka Kiibcnnettä niir.it*
tatta tecfupttttnen lämmaä saippuwettä,puoksta
naulasta saippua tuopin lämmän »veden tanSfa
tel)ty. Runsas soturi- eli bunaja»eben juonti
kiitetään myös hpmalft. b) eiätoähopiu»
suolat, joita »vasten juodaan munannktttata

Kedessä

ynnä

ohuen

mfujauholiemen

kanssa.

o) jtattilaruoste, waskiruoste, panS*
kryönä Kuotii p?|tä aineita kun edellinen kai
sokurimettä ja maitoa. d)S3ihtrilliölj») tar«
.»vitste liitua eli magnesiata meden tanSfa sisään
olettamaksi taikka mietoa tuhfalipiätä eli suip*
pllKettä, joita myös taitaan ulkopuolisiin ivih*
trilliöljyn polttamisiin käytettää. e) S eHKesi
yksiä uineita kun tvastamainittu Kihtrittiötjp.
B. Tainnuttamissn myxtyiSfä (laS*
»inmt)tt.pßf"ä). Samattisiinmia omut: a) O*
pio, uniteipä, jonta musteeksi nautitaan mätt*
»vätä kahmia etikan eli sitmunasahdin kanssa
laitta etittata paljouttaan ja pidetään sairas
yhtäläistä liikkeettä, ettei soisi nuttua, b)
Räsiänmarjat ja c) $äxlä\ymät Kaali»
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\mt öljyisiä ja niljuisia sisäänotteita ja näsiänmarjat famferttiåfi. 6) Tupakka, Hullu*
ruoho, loloyrtti, Sudenmarjut ja
muut sitä laatua kadottamat moimansu ja
myrkyllisen Vaikutuksensa ctiktameden juon*
tiilin. Kuitenki pitää ennen ctittaivettä annettuman otsetinta jo huoltuainetta ju silte jälkeenpäinti pantaman kihottuwatsia lawemankejo, sairas pidcttämän raittiissa .ilmassa, kylmiä ctittameteett taotettuja kääreitä jtbotta*
man pään ympäri ja suoni awettuman, joS

meri näyttäisi komin pääpuoleen pakkautuman.
<?) Palotvittm, rommi ju muut »väkemät
juomat »vaotitvat myrkyllisissä tvaitutuksissaan
menetystä, kun ivastumuinitnt uineet.
C. Puremamyrlyissä (elämäin myrky-

samaa

tpfftSsä). a) ÄäärmeenpiStoSfa, madon
puttemussu.

tyiStoSpailta leikataan teräKättä Keitstllä, että merestää, ja Sitte ime-

tään sitä suutta, kun maan

suussa

eli huu*
huumoja.
ole
on
Myös
hymä,
lissa ei
Kuhän
öljyä cli muuta rusmun suuhun ennen ime*
tnistä-ettoo. Sitte taitetaan ei komin kiintiä
side pikkuruisen ylempätä hnaivuo, jota tiiman
ajoin pidetään siinä, ei kauemmin. Houtva ja
koko paikkakunta »voidettaan illoin aamuin öljyttä eli muutta rosmolta, pibetään ulattansa
ja soirootte annetaan 4 kertaa päimässä 40
pip-purajpmää lasillisessa ista* eli palomiinao,
niin että ruumiin lämmin, ele jn mielenrohkeus
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etmät Kähenisi. Saapi myös toisinaan antaa
lusitattisen öljyä. Hymäksi kehutaan läärmcn-

pistoissa sitäli ttinoa, että tot)ta jälkeen sitoa paksulta tupattua paikalle eli panna sille
käärmeu talin. Wittit kansat muutamissa puikoissa kuulumat kaimaman kolo käben eli jatan, johon käärme pisti, heti kohta maan sisään jn niin siinä usiumpia tiimoja eli puolen
päimää pitämän, b) Ampiaisten ja tuettiäiSten pistämä Koibettuan hunujulla, käaritäätt äkiään suolaiveteen taitelluitta rie*
Kuitta. Etikka ja öljy o»vat hyKiä tässäli
»iassa. c) Hulluin eläKain (loimin, kissain, sutten jne) puremissa. Purtu paikka
pestään hetimmiten kylmällä mcbellä ja pol*
tetaan sitte tulipunaisetta mubalta, jonka jälkeen haatva rattositlKöttö aukipibetään kaksi
kuulautta. Tuilta poltetaan haaroa raubnn
ftaSta ruutitta, jota pannuun paikalle ju sytytetään. Taikka leikettään syivään raalaKcitsettä, jonka jätteen, sitte lun Keri on seifottunut, sihen tipuhtttettuan Kihtnttiöljpä_elt_
suolohnpetta (aoiä. muriat.) Raudatta iii fiiu*
titta polttaminen on kuitenki etemämpi. JoS
rattoja ilmautuisi kielen utta ja ftelijunteen
miereen, niin pitää lohta amettamun ja poh*
jatse tulipunaisetta •uutufancjutta poltcttnntan.
Kolo tuubin ujutto ollaan laihatta elotta, leiKättä ja maibolta. 6) Eläintenruttomprkyiöfä. Tarttuu ihmisiin, luu koskemat
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semmoisia eläimiä cli niiben raatoja taikka
syömät niiden lihaa. Tautia sturoa moititat»

tomuus, liittoinen kieli, punaisia paitturoita
ihossa mustitta pilkuitta kcskessä, mätärol»
kojo, hourit, joista sairas usein neljännettä
puimatta kuolee. Parantceksi pitää laitti ilmautumuiset rokot hetimmiten Keitscnkärjettä
fymalti leikeltämän ja sairaalle annettaman
vksttinta. Sitte jota toinen tiima W tipa»

husta mihtrittiöljpKcttä hämmennettynä tee*
kupilliseen Keteen ja ruttopaikuitte pannaan
nelikertaisia palttina-lappuja, joita joka tiima
kostctoon ätiähun teemetcen matista eli faunotulista seotettuna kolmanneksi osaksi lamferttimiinua. Wiela sitäi porempi on niille
illoin aamuin sitoa paljulta fauttatattajauhoja
terpetittä kasteltuina.
2ttsi'. SBaiheluotleiSta. Ei kuitti ole
Juotteet, jotka siltä näyttämät. Hirmiä asia
on mainita, että tuhanfia ihmisia »uo^ftttaui
haudutaan, jotta, maitta pidetään kuolleina,
kuitenki elämät ja olisiKat oiliotta menetys
scttä tulleet termeiksi, lun ennenfi.
Ei pidä ketään tttotteiJst päättää, ennen*
kun ruumis aitaa mädätä, joka tutuun Siitä,
€ttä sinisiä, »vehriöitä, mustelmaisia poilkuja
ilmautun mumiistn; matsa paisuu ja muuttuu
toistnhaamuistksi; suusta jo sicramista Kuluu
huistKöta nestettä; ruumis käypi pehmiäksi,
että painamisen siat jäämät kohoomatto; martatteSi helpolsti irtautuu; silmät tummiStu*
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ivat ja tomiStumat eli rypistyivät painamisesta, ruumiin huju aitaa tuntua.
Jos sitä mastoin pienintäkään liikuntoa
haKutaan esimcrk. silmissä, futtSfa cli losKvissa, joita föittceksi pitääfi kylmällä me*
tettä prtistottelta ; joS silmäterät palaman
kpntttlän lähellä pieneneivät; jos höphen eli
kynttilän lietti
edessä pidettynä eli rinnalle pantu »vesilasi Kähtntälään liikahtaa;
jos uKettu fuoni aitaa juosta; jos sormetta
painaminen ci jätä jälkeä silmään; jos leuka
alaspäin ivebetty jällen
paitatleen; jos
kostvot »vähänkään »ätjähtäwät fotmaan huhuamisesta; jos ruumis ja crittäiutt sydänala
Kielä tuntuivat pikkuisenkaan lämpimältä
niin on näistä yhdestä eli Usiummustu merkistä tiettälvä, epäilcmätön asia Kielä ruu*

suun

nousee

—

mtiSfa

hengen oleman.

Wathctttottojn sattuu erittäiuki feutnaKiSfa
tapaujftåfu: Käleivtéfä hurmifoisstt eli meri*
juoffuiSsa; snuremmissa ulkonaisissa loukkauksissa; pittätttfiöfä, lomissa tuskissa; tvaikioiSfa synnyttämisissä; pyörtymisissä; taivantäubiösa 5 »virmasta; kaatumataudissa; hal*
Kttésa; tutahduksisfa; lomassa ryinnässä;
äfittisiSsä Kinttnoiéso, csimcrtt
kohsurussa,
pettooésu;
Kihussa,
taamassa ilosfa,
juopumuksessa; paleltumisissa; tiKuéfa, hop*
ryssä eli hä'ässä; Keteen huttumisisso; ukonsattumissa; feöfieräiéten stiatahten luonu.
Eikä pidä muitakaan, ketä tohonso, heti kuol*

suuressa

163

teeksi tuutfaman, jotta yhtäkkiä teriveestä ihmiststä cli ainoasti mähän suirostettuatisa,
menettymät tttolleennätöisefsi. Erittäiuki omat
lapsukaiset jn nuorcmmut maimoihmiset her-

kät pyörtymään ju ivalyekuolemuun. Wielä
Kiikonki perästä on muutamille henki tullut.
Walhetuolluitten kanssa menetellään
raumalla tamalla yhteisesti: ruumista ja liiatenti käsiä, käsimarsiu, jalkapohjia, jattoja,
sääriä, reisiä, rintaa, Katsoa, ja selkäpiitä
hierotoon mittaisella »vaatteetta cli suttuun
harjattu, cnsi'n hiljemmin, sitte komemmaött,
eikä pidä tätä hierontaa eli suintaa heittää,
ennenkun iho punistuu jn lämpiää; nenän
ulia pidetään äkiätä etikkaa, taamittua pippuranjuurta, htenottna sinappia, hajtiivettä eli
salmiattijuotsettu, jos sattuisi olemaan, taitta
pannaan sieromiin nuuskuo eli intelvärijnu»
hoju, taitta kutkutetaan sulotta; taömoja, sydänalan jn rintun malettoon ett priistoitellaon
lplmättä medettä, joka kuitenki jätte pian fui*
tooffi pyhitäou jn toistetaan; henttä puhutte*
tuon suuhun sopimimmosti pienellä käsipollecllu, waan muuten pillittä eli poljoolta suuttu;
ruumis kääritään lämmitettyihin tatanoihin
eli haudotaan kuumitta pyyhkeittä; kitaa ja
nielittpaittoja ttitttitetaatt sululta; suuhun kuu»
letaan teelusikallinen suksaniviinna eli medettä
stotettua patomiinaa, liiutenki, jos sairas rupeaisi huokumaan ja soottaisi niellä; suoni
ankastaan käsimarresta, kun paikkaa esinnä

seu-
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ja hierottu lämpimällä
Kiltafelta; laivcmankia pannaan tupottoteestä.
On mielä muitatt sopimin keinoja, suuba
Kalhekuottutta ivirkoumaon, ttitntt ruumiin
pieksäminen mihotaisheinillä; neuloilla pisteleminen kpnsicn ala eli jalkapohjin; ttchumnn
rasmun (öljyn) eli palaman takan tipahuttelemincn iholle; tulikuumalta ruubutta polttaminen; mttotaaStarin istuttaminen; kulmiltaan fuppnuttomincn, ynnä muita, Waan

on hpmin

houbottu

muistaa pitää, ettei näitä, että ebettisiäkään
keittoja phtättia toistnfa perästä toimiteta,
sillä ruumis tarmitste aitaa, lemätä malittä.
MpöS pitää kaikki joutoihntifct poiötaitetta»
man, eikä kostaun KirKoftamistn tpötä teS*
kenheitettämän, sitta meteenli hukkuneita on
toisinnon ei ennen, kun neljän ja kuubenki
tiiman hnnttcitta henkiin saatn.
Ebcttämainitutta tamutta tulee kokea henfiin saaba kuittia malhekuottcita, hukkuneita,
paleltuneita, tutahtuneita, futiStuncita, ufon*
lyötyjä, pyörtyneitä jne, joista kuitenki tulee
muutamia neuoja erittäin anncttumufft.
a) Hukkuneista, meteen kuolleista.
Ruumis lanuctunn ftimollaon likimmäifeen
huoneestn, riisutaan ja asetetann oikiolle kpl»
jettenfä muotcette, niin että pää ja rinta o*
Kut muita poittoja ylempänä, kääritään Sitte
lämpimiin peitteisiin ja rumetaan hieromaan.
Wähän ajon päästä käännetään ruumis hiljätteen jn lyöbuän kämmenettä kewiästi rintaa
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toUi selkään. Henkeä suuhun puhuttaessa
painettaan
Katsoa jn fpllitutta le*
tviästi niinkuin hentimisen tapuon. Suuria
Kcstpistiroita »alahutcttaan kolmen kyynärän
korlioltu rinnullc. Ruumis pnnnuun neljänneksi
osulsi tiimun atnntelytppyn. £)tfua, aimcnta,
kormantuutsia ju sydänalaa hierotaan etikatta.
Spnnprien päättä ivyöryttäminen ja muu mäti*
nainen menetys on komin »vahingollinen. Lue
tähän mulhekuotteista yhtdststi mainittu.
b) Paleltuneista, Jylmään kuolteista. SiuumiS »iebään kylmään (ci suintaan lämpimään) hnoneesen ja hierotaan lu»
metta eli jäisellä Kedettä, fttfi että Kähitetten
lämpiää ja notkistuu, jonka jätteen hiero*
mista pittitetään millaiselta maatteeUa ja
huonetta saatctaun lämpimämmäksi. Sopii
mpös lohta alusta panna puleltunut ruumis
lykkynään lumiKuoteestlt kylmänhuuliussa huo»
ja Sitte yhden lumen sulettua uudistettu toista lunta sekä alle, päälle että fi»
muille yltyletsten. Puleltumistn jälkeen tvi*
lauletut erinäiset paitat tvoideltaan fitte illoin
aamuin terpetillä. Käytettäköön myös hy«
Kaksi, mitä Kalhekuottdsta ja hukkuneista on

sumassa

neessa

edellä sanottu.

e) Kuristuneista, hirtetyistä.
Nuora leikataan lohta poitti, ruumis tttfu»
taan ja pannaan lplmään paikkaan pää ja
kaula ivähätt ylemmäksi. Kaulan ympäri kääritään lämmitettyyn ekittaan, mesiselaisten
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paloivitnaott eli öljyyn kastetutta riepuja;
pannaan; suoni uwe*
éihottatvua lamcmantia
hierotaan,
ynnä muut mauriloan; mumista
otetaan, mitä

on sunottu.

muthettiotteista

ja

hukkuneista

Tukehtuneista höyryyn, häkään
eli muihin ivahingollisiin höptphin,
häkään kuolleista. Wiedään ulkoilmaan
ja päähän kääritään kylmään ctittaweteen
kasteltuja riepuja; ruumis nostetaan pystöön
ja Katettuun päästä asti kylmällä medellä.
Muuten menetellään näiden kanssa, kun »ve*
teen huttuneittentt kunssu. Kun rupeuwut
henkimään, on tarpeellinen, suoni täsitvarresta
aivuu, paitsi komin tiivuloisitta, heitoitta ja
b)

laihoitta.

e) Joltain kurkkuun eli emättimeen
puuttlltteeltu aineelta tntehtuneistu.
Puuttunut pula eli aine pitää poisotettaman
pihdittä, jos ylettyy, muuten ulastungettaman
sujuman fatanluun eli rottingin päähän sidotulla satsunsienin cli jänontääwän palalta.
Seti auttaa ustin, kun lyödään seltään. Jos
saataisi otsetinta ataS, niin pitää sitä anncttao. Toisinaan on sittätt apu soutu, että on
suuria Kahasta ja hunajasta tehtyjä marjoja
alas nielty.
s) Utonlyödyistä. Ruumis riisutuun
ulfoilntusso, malelluun kylmällä medellä, rin*
taa priisloitetaun etittamcbellä ja pää täävl
meteen taotetuilla riemuilla tai
tään

samoan
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Kaariotetaun, mitä malhekuotteista yhteisesti
on sanottu.

12 Luku.
Tarpeellisimmista lääkkeistä.
Tässä KrjaSsa muinituista lääkkeistä

omat enimmät semmoisia, että saadaan hei»
poSti mnattatt, esimerkiksi: aluna, aneksi,
etttta, humala, hunaja, infemari, jästt, kahKi, talttimeft, tancti, kungasjälälä, tanmarttt,
katojupuu jn marjaf, kaurajauho, ferma,ttt#
nupiimä, loiwunlehti, lynsiluuta, litnnöljy,
lyiywiitto, lyöfi, moitohero, mottostee, Muurat)utSpefä, muurutt, männynterlkä, nauris»
siemen, nisujnuho, ohmjauho, olut, polo»
Kiinn, pettaKonsiemett, pest, piparuuti, po»
tuttujuuho, potasta, punatiitu, punamiina,
puunöljp, puuratTi, retittä, rikki, rommi,
ruuti, suippu, snlprtttri, sappi, siirappi, sinappi, smitta, sipuli, tali, tevpetti, termo, tu.
potta, maffi, maifia mihtrtttt, Kierre, Kih,
trittiöljy ynnä monta muuta.
f

Toisia läättcitä taitaan myös kotona
hankkia ja tamallisimmtSta semmoisista on
7:nessä Sumussa kerrottu. <&itä laatua omat
myös stumomut
Hauteet. Kylmiä tel)lään lumesta, lu»
ntifekufestu medestä, kylmästä medestä eti»
:

kun ja palomitnan tanssit, näitä jälkimmäisiä
knmpuistaki neljänneksi osuffi Kettä Kusten.
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Äitn lämpiminä aikoina ei muuten asu kpl»
mänä, niin stotettaloon meteen futtafi terratta tvähäfcn suotan. Lämpimiä hauteita
saabaan lämpimään meteen kastetuista lunta»
Kyhbctstä toitta »vaatteen sisään punnusta
lämmitetystä tuhmasta, Hietasta, suolasta,
ryybeistä jne, huudepuurvistu, joita tehdään
jauhoista ihran, maidon eli öljyn, tttttien ja
ustio muidenli rohtoin tatissa.
Jähbyttämatnett jauho. Tehdään
salpetteristä ja tarttarisiiolaéta, luoti lumpuistali, ja Solinia 3 luotia yhteen seotettuna»
Annetaan ttelusitattincn joka toinen tiima

fäpsitasmuisittc.

Katffimcfi. Kortteli mettä seotellaan
»ähttetten tahben luodin lomattoman tai»
kin kanssa. Päälle stlmennyt »vesi taataan
lasiin ja lortttaöit, ettei lannistuisi. Jos ai*
noastaan tumallista malettua talkkia olisi,
itiin pitää st esinnä polttaa rauta uSttaSja»

Kuklatviina. Kutkia pannaan 2 luo»

tia kortteliin miinaan likonmaan jn pidetään
usiampin muorolaufia lämpimässä paitasfa.
Liemittä mä mel)u. Laitctuon muutamasta rnunanrusftasta solmin kanssa yhteen
pieksettynä, johon sitte feotctann lcrmun eli

öljyä, että tulee siirapin pcttfuifefft. Nauti»
taan teelusikoittain.
BicKittäKa Kvibe. Tehbaän tulista
suolattoman moin kanssa phtecnsulattuna,
woita puvlifsi talia masten.
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LpipKiittöKoibe. 3 luotta lyiyKiittaa jauhetaan hymin hienoksi ja seotetaan 4
luotiin meruttuun ihraan.

seo-

Lyiytvesi. fiufttatttnctt lyiyetiltata
tetaan jumprun palomiinan ja tahben kortte-

lin fube» eli jänviweben kanssa.
Pchnttttämä jauho. Tehbään luodista
raparperia ja lahbcsta luobista turttarisuOlaa, josta annetaan tcetusitattinen joka toinen eli kolmas liima, siksi että pehmittääKutsun. Vskasctaisissa tuubeissa, kuume- ja
»ilutautiett ulussu on sopiKumpi tehdä pch»
mittamaa jauhoa luodista salmiakkia lahden
luodin

hienotun solurin-

cli lakritsijuuren

kuussa. Wihottuivissu, runfaéelceUiftéfa tau»
bciéso, nuorille ja meremitte ihmiftlle annetaan
someliuusti falpettcriötä tarttarisuotasta ja
solurista tehtyä pchmitpöjuuhoci, tajameroon
kutaki tajia otettuna.
Pikiin ostari. Luoti talia, 2 luotia
Kafjta, 4 1. pikiä ja 6 1. hartsia eli pihtaa
,

yhteen

sutataan.

Raparperilito. Luoti raparperijauhoa,
murunen (kolmas osa neljännpsluobista) potaskaa mulctaan tcetapitttstlla ttchumatamct»
ta, aSetetaan puoleksi muorotaubef|"t lampi,
mään seifomuan, siilataan ja annetaan sitte
kehnomatsaisitte lapsille teelusitattinen kerrallaan. Happanee eli muuten pilautuu pian, jonka
tähden ei pidä enempätä terraltaan laittaa,
kun mitä päimässä eli fahbeSsa tarmitaan.
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termaa hämntennetään kannuun meteen. Kun omat päimakuuben yhdessä otteet ju mällätä uudistaen
hämmennetyt, luadctuun stlmennyt mesi päältä toiseen astiaan ja nautituun tortttli aa*

Terivaivesi. Kortteli

muisitta.

aöatjtattKahKiétöKa tee eli keite.
Malia ja raatetta selasin eli lumpaistuli erittäin pannaan piivollinen astiaan jn puoli
tuoppia liehnmoto mettä maittaan päälle.
Jonkun tiimatt perästä siilataan mesi ja nau*
ttfaait tcctttpitlinen kerrassaan liiatettfi aamu-

silla. Jos rohtohitt -ennen teeksi taitettua

seo-

tetaan peltohumalia ja läätetnhkiaista, niin
suudaon ehta ivieiä moimattistmpaa mettä
juotamuksi. Ntmttefpistä uineista sauduun
myös matsanmahtoiötatoaa miinaa, jos niitä
lämpimässä poikasso liotetaan miinaösn putkenjuuren, kulmajnuren jo fuminnin kanssa.
äöerenfetmittäma keite. 8 luotia tuhliaiS* eli oolonnin juurta, yhden merta männynkerkkiä, 4 1. rospottuu kotajunjumta ja
41. surmotuita katajanmarjoja keitetään puo-

lellatoista eli

lahdella kannutta medettä, siksi

että tannutttnen suudaon jätille, joka putettihin pantuna pibetään kcllurissn paitsi mitä
aamutta mähän ennen plösnousuu jo illalla

maotomennessä nautituun kortteli eli

puolen-

toista tamntattott kerrottu.
SSihtrittiöljymcsi. Puoleen jumprutti*
Keteen tipuhutettoan 100 tipahuSta mih-

seen
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trilliöljpä.

senssa

Siitä saapi antaa meden
mutusti lerrotto.
30 tipuhuätu cli
Usiumpia aineita taitoa itstttitt maalla
kerätä, kaikenlaisia lääkeheiniä mähä ennen
kukkimista, itSe kukkasia heti ilmouttuunsa ja
juuria ketväillä motatun. Semmoisia ei pidä
tuupäilväpoisteessa tttiKota, muun
(Eikä
leukoywässä paikassa.
myös pidä ttittia
ja heiniä fafcettlmalla toota. Näifä moinitulla tumalla -koottaivia uineita omat eftmerf.
Hullutauli, Isoppi, Kangosjäkälä, katajan*
marjot, ttnso, lemmekkä, moitiaisimiri mali,
minttu, männynkerkkä, nihti, ojutkolehti, peltohnmala, pihlajanmutjo, pujojnuri, rnute,
sounukukta, sionpuolulehdet, tuhÉiuincn, ymtä

muussn

muita.

Apoteitistä ttiotaivia tarpecQiftmmiu ai*

neita omur: cngelskusnolo, patsupihfa,
pohmanitin miina, iilimadot, jnluppajauhot, lyiyetikku, muknesia, oksejuurijouho, ruparpcri, salpetteri,
scljatee, fibclnuöturi, tartturifuola,

»vallia

»vihtrilli.
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Suomalainen reisteri.

stwu 34. Hirtetyt
40, 102, 143. Htwcllys
Ajos
151. Hiwennys
Ajutviho
102. Hiukiitauti
Alasen puole» waiwa »8, 153. Hottrio
Ahdas henki;
Asetus
Alwe

Ammekylpy, lensiH
Ampiaisen myrkky
Ampuyaawctt
Amputautt
9, 87,

Arsenikki
Ehtakuume

Houcu
160. Hukkuneet
146. Huoltu
126. Huoltnaineet
15». Huowakuume

133.
I°°>

112.

tuime

siwu

165-..
154:
<

i»,

117.
113^

102, 157.

127.

88, 164, 164.
157.
88.

107.
94.
Httowittawa lawemanki
Hurmikto 36, 39, 123, 162.
126.
Hysteria
162.
Häkä
166.
Häkään kuolleet

Eltta
100.
Elttawoide
62, 63.
Eläinten ruttomyrkky
160.
80, 132, 133.
Eläwat
132. Hätätuska
Eläwät sisässä
63. Hökäyskä
Englantin tauti
Erin sisältä
117. Höyry

Haawaside

142.

Hiostaminen

loi.' 'Jäsenten kankeus

157.

111.
162.

131.
lenlihan tverestys
58.
Hatttawerewyys
20, «7, 90. Ihotaudit
129.
Halwaus 9, 56, 91,. 126, 162. .Iljotekuume
112.
90.
Halwtt 9, 56, 91, 126, 162. Ihottuma
-fit).
Hammaskipu
93, 102. 103..
lilimadot
Hammaskiristys
53, 64.
77. Inxttäjä
117.
135. Irrallinen
Hammasmato
153.
34, 135. Iso fumppali
Hammastauti
70, 71.
Happama
54, 55, 55; Iso rokko
131.
Heioytys
127. lalkahaatvltt
91. lalkapoho
33, 122.
Heikkoluontosuus
9. laltatvesi .
102.
Heikkopäisyys
38. lalkoajetus
33..
Hetkkosilmäsyys
159.
133. Jalo yrtti
Heisimato
100, 101.
Helleys
40, 100. Jano
95, 96.
Hengenahdistaja
76, 98. Juntuffa
166. Ittoksiainen
U4.
Hengensalpaaja
40.
63. lalkituskat
Hermottomuus
153.
42. läsenkoi
Hidas »eft
90, U4.
89. läsenkolottaja
Hiestäwät aineet
154.
20, 16. lisenniukahdus
Hietintä
21, 90, 114.
157. läsentautt
Hiki, kylmä
63.
74., Jäsenten ajetus
Hinkit
155.

Haawat 137, 139,140,145-149. Ihoaminen
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Kaadukselewoinen siwu

9, 128. Kurkkutauti

KaatumawikaÄ, 128, 132, 162. Kurkkuwlho

Kaatumatauti 9, 56., 428, 132. Kurkunahdistaja
38, 67. Kurkunkuristoja
Kahwi

.Äafattuneet

Kaswopöhi

103.
103.
87.

75, 93.

88.
132. Kuukautiset
60.
63. Kuuma iho
100.
130. Kuume
158. Kuumetaudit 88, 89,90,91,100.
100, 101, 102.
34. Kuumuus
87, 153.
157. Äuroepuhfu
108.
158. Kylmatauti
33.
64, 93. Käsirmtrehbus

Äal»ehtumtne«

Kalweus
Kapi

Kasariruoste

siwu

nännit

Kattilaruoste

Kaulntauti

98. Käsiroarsikuollo

Äeljnomahafuus

33.

33.
22, 98. Käsiä surettaminen
159.
9, 121, ÄäarmeenpiSto
Keltatauti
90.
131. Kohä
Keripukki
111, 111.
131. Äöhätautt
Äerpunffi
63, 134.
148. Laihtuminen
KerpunkkilMwar
9, 128, 162.
Äeuhforoifa 9, 16, 22, 30, 87. Lanfearoa
9, 128, 162.
114. Lankenwainen
Kihti
133.
87, 88. Lapamato
.ftinafuumt
106, 162.
Kinotauti
30, 117. 'Laroatauti
94, 100.
Äiroitauti
135. Lowemanki
114.
114. Leini
Alfini
126, 162.
42. Lentotautt
Äohtufuume
133.
39. Lettimato
Kohtukänst

Kehnorinta

Äohtulasfu
Kohtumulje

Kohttttouti

Koi
Kolotus

Äorroafipu

Äorroasuhina

Korwasärky
KorwawiKo
Korroawika

Koukkuselkä
ÄouriStaja
Kowa watsa
Kuisma
Jtuiroatauti
.Suolastoja

Kuppatauti
Kuratti
Kuristetut
Kuristuneet
Kurttupoltto

42. e*r0.0tt0muu559,60,100,132,134.
132.
42. Lierot
147.
98, 126. SiifaSha haa»oi«fa
107.
153. Lii«akuume
87.
100, 101, 102. Liudekuume
20.
103. S!iuberooiroa
16.
127. Loka tauti
103. Loukkaukset 91, 93, 140, 162.
9, 114.
103. Luiben kolottaja
146.
17. Luotihaawat
155.
63. Luumurto
140, 155.
60. Luun taittuminen
114.
33, 59. Luutautt
9,16,90,98,114.
152. i*uu»alo
9,16,90,98,114.
16, 30, 63, 90.1 >Luuw.ma
34, 37.
60, 132. Lyhyet nännit
151.
'
64, 137. Lyöttynyt
-

87, 118. Maahinen
164, 165. Maamvihat

129.

129.

159.
88. Mabonpanema
103, 157. Madot 55, 80, 98, 133, 133.
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Mahon hotttotäytyys (ir0.87,
Mahopokko

MaHapoHjattwairoa
Mohowoiroa
Mohowiho
Maibonroäheneminen
Moitokernl

Moitosulku
Moksoroiho

Markkuli
Menehtyminen
Muljohtoneet
Myrkyt»

Morkottäminerl

Mähkä.
sSlatäbaamt

Nooronnoppi
Napafjaaroat
Napamulje
Nopopuhkn
Naparoiat

Naporoäänne

Nenottitku
NenoroerestyS
Nerroitauti

42.

58.

Näorannäppi

Offe

Oksetin

Oksettaja

158,

91.

127..
128."

130.

64, 137.

Ponsryonä

153. Pehmiä

rootsa

59, 60,

66, 153. Perkeet
58. Pertiatauti

132. PernowiKo

77, 132, 133. Peräjuoksu

123. Peräkuhlot
105. Perätauti
154. Petosrokko

40.

105.

34, 125.
41, 125.
41, 88, 93, 12',.

Pikilotti
44. Pistimet perässä
43. Pistohooroot
117. Pistos
90. Pistostoutt

73.
131.

41, 125.
145.

91, 109.

104.

32. Pitali
17. PitfittaroSt toubtt

64, 136.

Polttohooroot
Polttokuume

91, 149.

Polttotauti

30, 105.
40.
36, 157,
60.
56.
87, 119.
102.
145.

55.

34.
44.
34.

34,

Poimuotninen

Polttorokto

32, 117. Puhallus
158. Puistelemifet

74. Puistelio
156. Puistuttojo

Punatauti
Puno
132. Purtuhaaroat

32, 157,
87.

59,

158.
63.
98.

43.

9Mnnirof)tttmat
9Jasi'ätriarjat
Nääntiyska

Pohotouti

»8.
38, 67.

43. Painoja
23.
105. Paiseet
15 l, 152.
158. Paisuma
151, 152.
127, 157. Poksunohkoset nännit
34.
153. Poloneen rooibe
150.
87, 88, 157. Polelma
151.
87, 88, 157. Poleltuneet 151, 162,164, 165.
152. Paleluwika
151.
146. Paloroiina
67, 68, 159.
156. Ponorokko
72.

Nifellod
Nisäojos
Nifärohtumat
Nisätule
Niuka
Niukohbus
Niwo
Nuohatautt
Näiroettäjä
Nännihooroot
Nännikihelmot
Nänniroiot
Närä

siwu

Oksetus

20. Opio
157. Paha »eri
105. Pahan nuoli
44. Pahan pieksämä
61. Poharupi

-

Moitokuume

90.

87, 9N. Olut

113.

58.
87.
73.
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152. Ryhtymi
ffrou 129.
Nyintä
111, 162.
17.
132, 162, 164. Röhkätautt
134.
63. Solpu
Pää, iso,
Pääkipu 21, 33, 91, 93, 100. Sampaat
52, 54, 55, 59.
91, 33. ©appifttume
Pääkiwistys
87, 88, 107.
17, 130. Sapforoiho
Päärupi
105.
33.
Pääsärky
Sorlokuume
74.
127.
Päonwiemistys
Sorlarokko
30.
122.
9,
59,
Poho
145.
©arroentatauti
77.
Rooteluhaaroot
91, 93.
155. ©otattama
Roino
126.
Rokkoloostori 93, 95, 102,103. Sattuma
22. ©aroipuoli
129, 130.
Nompous
64, 137. ©ierottuminen
58.
Ranfuuft
17, 59, 93.
108. Silmakipu
JRontatouti
87, 88. Sinappipttulo 93, 96, 100, 102.
Rosoisuus
140, 148. Sintu
95.
Noubonhoawot
104. ©ifusroitro
105.
Otauhaifet
34.
Rouhoiskipu
20, 79. <Si»uheUei)3
153.
145. Sormikoi
Repimähaaroat
98, 117. Sototauti
105.
Steroäiftn
133. Sulottowa jauho
Rihmomoto
87.
20, 55, 63. Sulkukuume
SRtift
43. Sttlkutouti
16.
Rtnnonoje
132.
104. Euolikot
Rinnanpiétoja
153.
Rinta, teraroä,
63. ©uoltmulje
22.
44. Suolirepeamä
Nintahaaroat
118.
Rintain puballu*
43. Suolitukkio
105.
87. ©uoli»tf>o
Rintakipu
90, 101, 102.
Rintokuttme
42. Suonenlyonti
155.
117. Suonenwenymä
Rintoluun lasku
JKintapoltto
91. Suoni, teräwä, 101; koroa, 101.
132.
104. Suoninkoiset
Rintoroibo
34»
Ripokka
118. Sttoniweto

Putkomo

ftrou

Pyörtyminen 40, 128,

Risokko
Nisotouti

79.

20, 79.
61, 129.
70, 71, 112.
118.

Rohtuma
Rokkotouti
Ruikku

©tturupi

Suuwolkta
©uu»ieras

©ybänalanpaino
22. ©ybänbypinta

Rujous

Rupuli

Ruumiin
Ruusu

Sttumärkö

moto

70, 71.
156.
16, 20.
148, 149.

©»bäntauti
Sybäntykyttäjä
©ybän»airoa
©onnytfuume

65.

55.
59.
65.

134.
127.
98, 117.
22,

117.
42.
Ruusuhooroat
112. ©ynnpttäminen, roaifta, 162.
Ruusukuume
78, 129.
Nrbbyntö 20, 78, 90, 98, 129. Eyybelmä
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129. «Werenasetus
140.
ffrou
.
108. Werenheitto
124.
©oopäpahfa
156. Weren oksentaminen
124.
©aifäbtaminen
60. Weren tukkiminen
140.
SEainnunta
127. Werestys
40, 58.
Taituntaroifa
155. Werestäminen
40, 58.
Tartunta
78, 129. Werijuokstt 30, 34, 39,
115.
101, 123, 124, 140, 162.
SEetroaroesi
98. SESerijuoffutn tukehbus 91, 93.
Serroeysroeft
33, 134, 135. Werikohtaus
Tippotouti
91, 126.
73. Werikuohu
36, 123, 140.
Tuhkorotko
30, 73, 112. Werikusenta
124.
Tuhkuri
93.
88, 166, 166. Werimobot
Tukehtuneet
151. Weriokse
124.
Tulehtumisen roifa
74, 112. Weripahfa
152.
Tulirohko
91. Werifulfu
Tunnottomuus
91.
Turpo
9, 33. Werisylkn 9, 20,22,87,98,124.
TutpuuS
117, 118. SBeriyékå
91/ 124.
9, 117.
Turtuu*
33. äßeftahma
UfonlySbyt
164, 166. Wesioiroo
76, 93.
Ulkonen
117.
87, 119. WeftkoljtauS
119. Wesipöhö
Ulkotauti
9, 122.
33, 118. SBefttauti
Ummetti
16, 122.
33, 118. Wesitufehbus
Umpi
33, 134.
©yyfro

©yystouti

Uneliaisuus

Unettomuus
Uni, taroaton,
Unileipä
Söaapfahaifen myrkky

ftrou

77.

Wesirokko

59, 60. Weteen kuolleet

Weftumpi
158. Wieros
160. Wiho
157.

73.

164.
33, 134.

153.

101.
87, 90, 91. 101.
72. Wihotoudit
Woiherokko
9, 12, 38, 67, 68.
Woikio roebenlähti
42. 3öiina
161. Willieläroain purema
160.
Wolhekuolleet
87, 108.
Woiherokko
73. Wilukuume
100, 101.
Woltosuonen haaroottu* 92'.' Wilunroäre
Wommot
139. Söiluétaja
61.
21, 91, loi.
Woikiruoste
158. Vilustuminen
108.
Wotso, koroa, 118; pehmiä 132. Wilutauti
Wotfantutpo
165.
88, 98. Wtluun kuolleet
SBatfapottto
60, 162.
30, 91. Wimmo
Wotsopöhi
128, 162.
122. Wirmo
63, 90.
Wotsotouti
118. Woimottomuus
41.
52, 54. SBälifeinän särkymä
Watsaroihleet
Söatfaroädnne 54, 55, 59, 118. Yskä
9, 90, 111.
118. Yskafuume
Wotsuri
111.
60,
60,
132.
36,
Wowohtelema
Ähky
118.
Webenjuonti
9,
117,
98.
Wenyma
155. Akämä
152
f
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Ruotsalainen r e i s ter i.
fnolirepeämd, alosen puolen
Afboning; toinnunta, pyörtyminen, tainioon meno.
roaitra, muljohtoneet, t>;rd.
medel; huoltuoineet. Brännkoppor; polttorokko.
Afföronde
Afmogring; näiroettäjä, loihtu- Brännskador; poloneet.
miiiett,
Vronnsir; polttohoowot.
Andtäppo; hengen ahbistaja, Bröstbild; nifäajoé.
salpaoja.
Bröstens uppswollning; rintaAnstgteté froullnab; koswopöhö. puhollus.
Augustifeber; fhystauti, huoroa- Vröstinsiommotion; rintaroiho.
Bröststyug; rintapistos, rinnan
kuume.
Barnsängsfeber; synnytkuume, pistäjä.
Vröstwärk; rintakipu.
kohtukuume.
Benbrott; roino, luttmurto, luun- Bröstwårtor,korto;lyhyet nännit.
taittuminen, l. rikkoutuminen, Vröstwortor med tjöckhub; pokl. särkyminen, taituntaroifa.
sunohkoset nännit.
Sensioullnab; jolkapöhö, jolko- Bröstwortors fel; nänniwiat.
ajetué.
Bröstwurtors hårdhet; kasattuffiensir; jalfohoaroat.
neet nännit.
Benwärk; luutouti, luiben ko» Vukwottusot; wotsopöhö.
lottoja, luuroolo, (uuroana. Bumab; ajos.
Binnikemost; aivot, heisi, rihma- Nölb; paise, patfuma, njos,
mato, lopomoto.
putkomo, äkomä.
Bitna sir; purtuhaa»at.
Diorrhö; roatfuri, wotsotouti,
SMefhet hos barn; fal»ehtumi» futatti, ruikku, ripokko.
nen.
25igeétif pulwer.
Blodböld; roeripahka, »ammaus, Domning; toinnunta, tunnotBlodens jtillanbe; weren asetus, tomuué, furettominen, murero. estäminen, seisotus, pyhuttotninen, fuollo, puuttuma.
sähdys.
Drunknade; hukkuneet, roeteen
Blodflöde; hurmikko, »erijuokfu, kuolleet.
Slobfutibet; liifa»eri, haitta- Dolig mage; fehnomahasuus.
Efterbörb; perkeet, jälkeiset,
roerewypé.
Blo.bhostning; weriyskd, weriftiroouminen.

rptntÄ.
Efterwärkor; jälkipurut.
Blobkräkning; roerioffe.
Engelsto sjukan; tiist, englannin tauti.
Blobpinkning; werenheitto, weFollondesot; roirma, (anliearoairikusento.
33lobfpottning; werisylky.
nen, kootuwoinen, koodnkseleBlobstörtning; roerifohtauS, we»oinen, faotuniarotka, pahan
pieffämä.
rikuohu.
Blödning; werestys, »verestämi- Feber; kuume, kuumetauti.
nen.
Fel i lungorna; keuhkowika.
Branbbölb; mähkä.
Fingerroärf; »teras, koi.
Vrock; fucltmuljie, suolipuhku, Flen; leini.
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Flutz; kinotauti, köhä, köhätauti. Hjertsprang; kottristaja.

Hostit; yskä, ryinta.
; ktnakuume.
Flygande wärk; juokslainen.
Hosta mod feber; yskäkuume.
Fransos; kuppa, pahatauti, ran- Hudlöshet; heltymä, sierottumtnen, poimuaminen.
suusi.
Frotza; wilutauti, kylmätauti. Hudsjukdomar; ihotaudit, ihottuma.
Frotzfeber; wilukuume.

Fltttzfeber

Fulflag; wieras, koi, fotmifot, Hufwudwärk; pääkipu, pääkiFältsjuka;

sotatauti.

rotstyé, pääsärky.

Huggsur; raudanhaawat.
Hysteri; kohttttauti.

■

jästnkoi, tfokumppali.

Fältfeber; sotatauti.

Forbtfbnitig; kttiwiin juoksu, Hall och styng; pistotauti, =oPfct.
waltasuonen haawotus.
Härdt lif; kowa watsa, suoli»
Förgiftning; myrkyte, -itäminen. tukkio, turpuus, umme.
Förkylning; wilustuminen.

Hängda; hirtetyt.

Förstämd blod; särkynyt, paha HSftfjufa; sarwentotauti.
weri.
Höstfebe^r; syystauti, rantatattti,
Förstoppning; turpo, watsatur- huowakuume.

po, umpi, ummctti, koroa Höstfrosia; syystauti.
Ihjelftusna; paleltuneet, »viluun
watsa, suolitukkio.
Försträckning; nisellys, niukah- kuolleet.
buS, fuoniroenpmä.
Inflammation. t hjernan; ajuFörswarad andedrägt; hengen "tpihpi
ahdistaja.
Inflammation i magen; mat)««
Gallfeber; fappikuume, sappituiho, fifusreiho.
tauti.
Inflammation t mjälten; pernaGalna djurs bett; willi eläwäin tviho, sapsowiho.
purema, w. hampaanjälki.
Inflammationer; wihotaudit.
Getingsbett; ampiaisen myrkky, Karbunkel; kuisma, weripahka. ;
waapsahaisen myrkky.
Kardialgi; rewäisin, sydäntauti,
Gikt; luuwana, luuwalo, leini, irrallinen, erin stfalta.
kihti, jäsentauci, juokslainen. Katatrh; köhä, köhätauti, nuoGulsot; keltatauti.
batautt, röhkä.
Gyllenäber;perätau!i, peräjuoksu. Kikhosta; hinku, nääntöyskct.
Hafwande tillstano; raskaisuus. Klnda; syyhy, syyhelmä.^
Halsbr'änna; nära, kurkunpoltto, Knölar i stolgangen; perakuhlot.
Kolik; ähky, roätsaroaanne.
rinnanpoltto.
Halsinflammation; kurkkuwiho. Koppor; rokko, rupuli.
Halssjuka; kurkkutauti, kaula- Koppor, falsta; walherokko.
Kräfta; ruumiin mato.
tauti.
Handdomning; käsimurehdus, Kräftknöl; syöpapahka.
Kräkning; oksettaja.
käsiwarsikuollo. Hemorrhoider; perätault.
Känstolöshet; tunnottomuus.
Hicka; nikka.
Körtelsjuka; rauhaiskipu.
Hjertklappning ; sydänhypiniä, Ledstyfhet; jäsenten kankeus.
Ledswnllnad; jäsenajetus.
sybäntykyttäja.
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Sebroribntng; nyrjähtamä, hi- Onda bettet; koi, roieros, tfc*
roeilys, jasenniukahbus.
kumppali, sormikoi.
Lebroärk; jäsentauti, jäsenkolot- Ondskors; sicntrupi, paharupt.
Ondt t stvalget; nielinwiat, nietaja.
Bcft»ecinflammation; maksaroiho. lutautt.
Lifmoderbrock; fohtulaéfu.
Ormbett; Mrmeenpisto, ma«
bon panema.
Sifmobrenfomroänbning; kohtuOrolighet; letvottomuus.
mulje.
Ljumstbrock; furoepuhfu, kmve- Os; häkä, tiku, hopr».
Oakta koppor; petosroffo.
puhkeama, tyrä.
Löst lif; pehmiä watsa, kuratti, Pleuresi; ptstostauti.
Pässjuka; forroacauhaistt.
ripakka, roatsorikko.
Magens ofwerlastning; mahan Öroafba; tukehtuneet.
häittatäytyys.
Owäfba i os; häkään kuolleet.
Magpliigov; maharoaiwa, hiroen- Rasande djurs bett; rotllielänp«, roatsaroäanne, wittle.
roäin purema.
Magres; roatsiiroihleet.
Ref; watsawäänne, wthleet.
Magsjuka; sybänwaiwa.
Reform; sawipuoli, maahinen.
Magstärfwens nebfallnnbej rin- Nos;
Rosfeber; ruufufuttme.
täluun lasku.
Maran; painajainen.
Rossar ; ruusuhaawat.
Mastar; eläroat sisässä, madot. Ryckningar; puistelia, puistutMellangärOftö sarnad; roältfeitaja.
Rödsot; punatauti.
nän särkyminen.
Mejiling: tuhkuri, tuhkarokko. Rötfeber; polttofrtume, polttoMjällbrandsbölo; eläinten ruttotauti.
myrkky, pernatauti.
Rötsår; matäfyaaroat,
Mjältsjuka; irrallinen, perna- ©enbrag; suoniweto.
tauti, fpbänroairoa.
sensträckning; roerttnnd.
Mjölkens sinande; maidon roä- SEabb; kapi, paharupi.

■

ruusu.

heneminen, ehtyminen.

Mjölkfeber; rintafuume, maitokuume.
Mjölkfkorpa; mnitoEemi.
Mjölkstockning; ninitofulEu. .
Moderpastion ; Eohtutnuti.
MoOistctabe koppor; walheroEEo
Munröta; fuumärkö.
Munstorf; fuurupi, rohtuma.
MånnbSrening ; kuukautiset.
Nafwelbrock; napapuhku.
Nafroelsroulfl; napamulje.
welsar; napahaawat.
Nerffeber; liude-Éuume, (aroatauti, nerrottauti.
Nerffjukdom; liuberoairoei.

SEafsar; hieroma, lyöttynyt.
SEarlaEansfeber; ehtaEuume, tu->
lirahEo, sarlatauti.
Skendöda; walheEuolleet.
©Ejutna sår; ampuhaawat,
luotihaawat.

©Eorf i

padrupi.

SEcosser;

hufroubet;

sienirupi,

raichaiStauti
rifaEEo.
Skrämfel; säikahtämd.
tauti,

,

risa,

SEalfroa; »ilutauti.
Skörbjugg; keripukki, Eerpunkti
©förbjiiggöfar;EerpunEEihaaroat*
©lag; halwu, halreauS, lento-

l

-^läsblod; iienäroerestyS.

tauti, pahannuoli, antputaßti*
werikobtaus.

180
Tandköttets blödning; ien lihan
©lag och stötar; satattamct.
Slemftber; lokatauti, liittakuu- roewstys.
Tanbplågor; hammaskipu.
me, sutfutautt, räkätauti.
Tanbsjuka;

Slemsiukbomar; lokatauti.

maskipu.

©mitta; tartunta.
tauti,

iso rokko, rokko- Tarminstammation; (uotiroiho.
Satrnroreb; fuoltrnufje,

,

Smittkoppor;

hammastauti.

Sanbroäcf; hammasmato, ham-

Slitna får; ntateluhaaroat.

Torr hosta; höEäysEd.
Spenbölb; tttfäajo*.
SJorrrodrE; (uuroalo.
Spetälsta; pitalt.
Spolmaskar; fuolifot', fuonin* Törst; sampaat.
gat, lierat.
Srost; sampaat.
Sprickor och sår i brostwartor- Tryckning unbec bröstet; sydänne;

nisärohtumat.

©tenpafjton; ftrottautt.
©tenplågov; firottauti.
©trepfjuta; kurkunkuristaja.
Strypta; kuristetut.
Stuckna sår; ptstohaaroat.
Styng; pisto*,
©roag mage; kehnomahasuus.
©roag syn; heikkosilmäsyys.
©roaga ögon; heikkostlmäisyys.
©waghet; heikkoluontosuus.
Sroagt bröst; kehno rinta.
Swallkött; kuollut liha, liika liha.
©roimntng; pyörtyminen, me*
nehttjmtnen.

alan paino.

Sroinfot; kuiroatautt, kujutus-

tauti.
Uppfroallmng; puhallus.
Uttnftåmma; falpu, roestumpt.
Utstag; ryyhbelmä, ihottuma,

rohtuma, ryhtymä, ryhbyntä,

Utstagsfeber; ihotekuume.
Utstagssjukbomar; ihotaubtt.
Utfot; ulkotauti, ulfonen, htroennys, punatauti.
Wagel; naaran näppy, nälrännäppi.

Warioloiber; roalherokfo.
Söatten i hjernan; roesiairoo,

©rotnbel; pMrotemi*ty*,f)eib»t9é. Wattenkoppor;

roesirokko.
Wattenkräfta; suttwieras, suumärkö.
Syra t magen; hapan.
©roar anbebcägt; ahdas henki. SDSattenstämma; falpu, wesi«
©roårighet att fafta sitt watten; umpi, roejTtufehbtté.
hibaö roeft, roaikia roeben* Wattusot; roesitauti, pöho.pahalähtö, tippatauti.
Wenerist sjukbom; kuppa,
Snr; haaroat.
tauti, ransuust.
Vmpkoppor; panorokko.
©åt nafroel; naparoiat.
©åta bröst; tintahaaroat.
Aströrbe; ukonlyöbyt.
Sroullnab; ajetus.

,

i

Såra bröstroårtor; nisärohtumat, Äckel; fttoe, Euottu*.
nännihaaroat, nännikihelmät.
Sömn, oroanltg; unt, taroaton. iltan; titta.
Sömnaktighet hos barn; une* ©gonfjufa; silmäkipu.
Öroninflammation; forroawiho,
liatsutt*.
Sömnlöshet; unettomuus.
forroaroifa, korwakiptt.
Taggar t stolgången; pistimet £>tonroärf!; focroaEipu; fetron*
perässä.
särky.
,
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