
Lyhykäinen neuwo yhteiselle kan-
salle, kuin g a parhain lv oipi pa-
randaa, tarltuwaista lawantau-
tia. /s

karttuminen lawanlauti ilmoittaa itsensä seu-
rawaisella tawalla: pää on kipeä ja lundun ras-
taalle , ikään kuin mikä paino sitä pakkaisi, ko-
ko ruumis on wäsyksissä, ja kiwistää joka pai-
kasta ermomattain käsiä ja jalkoja, sairaalla on
wuorottam wilu ja wari, hänen kielensä on kal-
we ja usein tahmanen ja likanen, suussa on pa-
ha maku, eikä oli oikeaa ruokahalua; mutta wal-
dasuonlm tykyntä on tuskin endislä pikaisembi,
paitsi ildapuolella päiwää, koska poltto on ko-
wembi. Jos alusta alkain, ennenkuin tauti pää'
ste woimaan, hankitaan otollisia lääkityksiä, ja
tehdään niinkuin tässä neuwotaan, niin tauti usein
kohta taukoaa, ja sairas kostuu kolmessa eli nel-
jässä päiwassä. Kuinikään tauti tunduu ruu-
duissa, niin sairaan pitää käymän wuoteeseen
potemaan, jaottaman yksi oksendo-pulwen,
eikä sen jälkeen nautitseman mitään, ennenkuin
en oksendanut. Koska hän on kerran eli kah-
desti oksendanut, niin pitää hänen runsaasti juo-
man haliata eli lämminda wetti, silli st huojen-



daa ia enendää oksendamisen, niin että ruumis
hiestyy, jonga jälkeen tulee helpotus. Hikoile-
minen on sangen hywä, ja sen kautta tauti enäm-
mittäin taukoaa, sentähden pitää sitä kaikella la-
walla edesauttaman, niin että sairas hywin peite-
tään lämpösille waatteilla, ja annetaan hänen juo-
da lämmltldä kauraliendä, joka on tehty kaura-
ryynistä, laikka weltä, keitettyä päiwäkakkara- eli
saunakukista (chamill-blommor). Koska niin
muodoin pään ja ruumiin kipu lakkaa, niin pi-
tää sairaan pari kolme päiwää pysymän suojasja,
ia oleman waatteissa, niin että ruumis on lam-
bymänä, eikä ottaman kuin wähäisen ruokaa, niin
hin kostuu. Mutta jos ei ruumis wielä tunnu
oikein terweelle ja watsa on kowa, niin saapi sai-
raalle andaa senlaista lääkitystä, joka kohtalai-
sesti awaa watsan, johon tarpeeseen parhain sopii
Engelskan.suola eli muu digestiwi-pulwe-
ri; sitä otetaan illoin ja aamuin pari napilliM
eli teelusissanlista kerralla.

Mutta jos tauti yldyy, ja kieli käypi tabma-
semmaksi ja kuiwaksi, ja sairas unestansa useinheräjäa, ikään fum peljästyneenä, ja on warsin
Motoin, jos hän atkaa hourailla, ja pienosia
kirpun pureman näköisiä wmpMoja siellä täällä
ihossa ilmestyy, ja woimattomuus eninee, silloin



Ma sairaalle annettaman jotafuta wienombaa Kv
wantaudin lääkistystä, joka saadaan laikka kirk-
koherrana, laikka lerweys komilelin wirkamiehil-
da, jotka seurakunnalda siihen owal walitut. Jos
lewoltomuus on aiwan suuri, niin woipi sitäkin was-
taan andaa lääkllysta, ja sairaan päätä pitää ahke-
rasti hautoman kylmällä medellä, johon sekoite-
taan atitkää, jos sila on. Sairasta pitää tarkoin
warjeleman, ettei hän tule kylmäksi, eikä wilustn.
Muunlaiset parandamisen keinot pitää heitettämän
pois, eikä pldä sairaan kanssa yrittämän mitättö-
miä ja turhia hullsauksia. Jos min lääkitsee sai-
rasta, kuin tässä sanotaan, niin tauti tawallisesti
helpottaa yhdeksandenä wuorokaudena; milloin
niin muodoin, että ruumis kohtalaisesti
jota pitää waroftsti edesauttaman, milloin taas
ilman muuta merkkiä, kuin eitä kipu huokenee,
kieli alkaa puhdistua, ja lewoltmen uni ja nw-
kahalu ilmaunduu.

Mutta koska sairas jälesta yhdeksättä wuo-
rokautta tulee wielä heikommaksi, ja wielä enäm-
min hourmlee, ja aikawälistä waipuu sywäan uni-
kornaan, jakoska hambaille ja huulille tulee mus-
ta ja kmwa tahma, niin silloin pitää annettaman
nerwi-rohtoja, jotka myös saadaan kirkkoher-
ralda, eli terweys komilelin miehildi. Koska tau-



dm luondo muuttuu tällaiseksi, niin ei se helpota
ennenkuin 14M eli 2j.-llä wuorokauoella. Jos
sairas tulee taudissansa kuuroksi, min se on use-
asti hywä merM.

Suonewiskeminen ja kaikki muut werenlaske'
nuset owat enämmittäin pahendawaiset, sentahden
ei kennengän pidä niihin puuttuman ilman lääkä-
rin erinäistä käskyä. Ei pidä ottaman senlaisia
lääkityksiä/ joista watsa rupeaa juoksemaan, eikä
kylwettamän sairasta.

Paras juoma on sairaalle kaura- eli otraryy-
mstä keitetty wefi, mutta ruokaa ei saa sairaalle
andaa, ennenkuin hän on kostumassa pain; sil-
loin owat kaura- eli otraryymsta tehty putro, suo-
lanen ja tuores kala, liha j. n. e. soweliaat ruoat.

Siinä huoneessa, jossa sairas makaa, pitää
ilmapidettämän puhtaana, silla tawalla, että aina
wähän puita poltetaan, ja hawuja wiskataan lattiaa
le. Siina wuoteessä, missä sairas on, ei saa
futaan muu maata.

Tätä tautia waltMn paraite, koska kawah,
taa Mustumista; mnomattain pitää watsaa ja
jalkoja warjeleman, ettei ne kastu, eikä tule wi-
luiksi.
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