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Wani-rougedest
ja

kuida wisi neid pantakse.

nw

P ä r r i s rõuged on innimestele ennam Mis kahjo
kahjo täinud, kui keik muud haigusstd ^ w««a
ma peäl. Nemmad on külla küllalt, ja
ftif linnast, ümberkainud ja mitto tuhhat
innimest on nende läbbi surnud. *) Ei
aita nende wasto ei talwe-egga suiaial, ei noordus egga wannadus.
Wannemad, kes ommad lapsed keige
hole ning waewaga ülleskaswatasid,
lootsid nende peäle et nemmad piddid
neid ommas wannaduses aitma ning
toitma. Agga paxris-rõuged hakkastt
ümber, ja nende lapsed läksid enne aego
mulda. Saggedaste surrid ka need
wannemad issi, ja nende lapsed jäid il*) Keige hirmsam sõdda ning leiksuggused
töwwed ei olle ni paljo innimesi tapnud, kui
pärris rõuged.
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ma nouu ning abbita. Ka need, kes
jälle terweks said, jäid saggedaste wiggaseks, ja ei woinud nende liikmed nenda
kui enne prukida, nende silmad said tüntsaks ja nemmad ollld need keige waestmad innimessed. Parris- rõuged hakkawad kinni, ja stparrast ollidneed perred tais hirmo, kus setobbi hakkas, ja
iggamees hoidls ennast nendega ümberkäimast, kel rõuged ollid. Sedda wisi
tahtsid nemmad ennast selle töwwe eest
hoida, ja ei annud neile lubba, kel rõuged
oMd, turrude peale ja teiste innimeste

seltsi tulla.

.

Kelkide murre olli se, fedda hadda
wahhendada, mts need parris-rouged
netle teggid.
Kmda wlsi Km nende tutwade, ehk suggulaste
"»»«"«"" ^ üks olli, kel head rõuged olli, siis
enmstrougede tõld nemmad lapsed, ja ka taiskaswand
eest tahtsid innimessed, temma jure, selle nouuga
hoida. tt ft tzbbi ka neld piddi kinni hakkama.
Ollid nemmad pari pawa seal olnud, sits
laksid nemmad jälle koddo, agga enne
kui nemmad arralaksid maksid nemmad
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ühte r o u g e - t e n g a , mõtteldes et ostetud rõuged kergemad piddld ollema,
kui need, mis innimenne ilma rahhata
saab. Agga kui need, kes sedda wisi
rõuged ollid ostnud, ihho ja terwisse
polest nõdrad ollid; siis surrid-nemmad
ommetigi ärra, ja ei olnud neile sest kaubast kasso, Seal maal, kus innimesstd omma karjadega ühhest kohhast teise
käiwad, seal jätsid nemmad neid, kel
rõuged ollid, üsna mahha ja ei julgund
nende jure jada. Wahhest andsid nemmad neile enne weel middagi süa ja jua,
agga wahhest jäid need waesed ka keigest
tlma.^
S e keigeparrem assi ennast rõugede Se e-sieest hoida, olli se, et need pärris - r o u - ^ " ^
ged pantud said. Agga se läinud agga mm aitas.
kewwadd ja süggisel korda. S e innimenne kel needsinnatsed rõuged pantud
olli, jai saggedaste raskeste haigeks,
kui ta somisse jil jomisse polest oige kassin ei olle olnud, ja keige targemad
arstid ütlewad, et üks ühhest saakonnast
ikka rõugesse ärra surri.

Nüüd on Keige ma - ilma heaks on meie aiaal
"1'ntlll ^ s assi ülleswõetud, mis wagga, ilma
ab ia tait-kahjota, ja wigga hea on meid pärrisseb.
rõugede eest hoida. S e assi on se:
l e h m a - r o u g e d sawad innimestele
pantud. «Neid nimmetakse lehma-rougeks, sest et keige essite ühhest lehmast
se limmo sai wõetud, mis nüüd rõugede
assemel pantakse. Nenda kui se limmo
enne olli, nenda on ta nüüdki weel, ehk
ta kül mitto ja mitto tuhhat innimeste
läbbi nago on käinud. Ta hoiab ja kaitseb ütte puhko pärris-rõugede eest, ja
sest et tal nisuggune immelik wäggi jurcs on, sellepärrast tahhame neid w arr i - r o u g e d nimmetada. Sestnemmad
on töiste üks warri ühhe hirmsa töwwe
eest, üks warri, mis iggal aial ja iggas
wannaduses, sündimisstst mehhest east
sadlk hea ja tullus on. Kel need rouged pantud on, need ei sa mitte raskeste haigeks, ja kahjo ei wõi neile ial
sest tulla.
Kuiw wisi Warri-rouged sawad sedda wisi pan«stm-rouged tnh S a peed sedda last, kellel sa tah-

?

had neid panna, saunas ehk ühhe tor- *«»«» pa«riko fees puhtaks pesstma. Wessi peab m im**
soe ehk lammi ollema, et kehha puhtaks
ja pehmeks saaks. Sedda pead sa ka
teggenta, kui sa täis kaswand innimesselle warri-rouged tahhad panna. Olled sa pessemissega walnlss; siis wotta
rouge-noaga *) pissut rouge-limmo;
so wassako käega pea selle kaewart kinni/
kellel sa tahhad rõuged panna, ja so
parrema käega te temmal pissokest hawa rouge-noaga mis so parremas
kaes, agga nenda, et selle hawa seest
werri ei jose. Sest kui se haaw süggaw
on, siis wottab werri rouge-limmo
ärra, mis sa selle hawasisseõlled pannud, ja warri-rouged ei hakka. Mollematte kaewarrette peale, ollade al,
sawad sedda wisi hawad tehtud ja rougenoaga limmo sisse pantud. S a woid

*) Selle ramato-otsas näikse, mis nugga
se on, ja kuida wisi rouge«willib hakkawad
kaswama ning paisuma.
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sedda limmo ühhe innimesse käewarre
peält, kel rõuged pantud ollid, wõtta,
ehk laside peält, nenda kui meie weel
tahhame õppetada. Murretse agga,
et se limmo mis sa olled wõtnud, need
hawad taieste täidab , mis sa käewarrette peäl oKff teinud. Seks pea lapse
käewart, kui sa rõuge - pannemisega
walmis olled, weel tükkiks aiaks kinni,
ja panne temma sarkiwart siis wast
peäle, kui need hawad on kuiwaks janud. Olled sa sedda teinud, siis jätta
tedda rahhul, ja ärra pesse tedda, egga
te temma käewart margaks, egga nihhu
tedda.

Kusttunnuk- Km essimessel ja teisel pckwal, parouge" "?iged rast sedda, kui rõuged pantud said, need
hawad ikka ühhesuggused on; kui kotm,
mandamal päwal ennast punnased plekk»d hawade ümber näitwad, ja kui neljandamal ning wiendamal päwal nende
hawade peäl pissikessed elkiad punnased
willid, kel keskpaikas üks pissokenne auk
on, kaswawad; kui need willid kuendamal ning seitsmel päwal suremaks ja
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need pissikessed augud säggawamaks
sawad: siis on keik se üks selge mark,
et se rõuge-pannemisse- to on korda
läinud, ja et rõuged on hakkanud. Nüüd
tulleb ka, issearranis õhto pole, pallawus nende peäle, tel rõuged said pant u d ; mõnni neist ei wõi öse maggada,
mõnni higgistab ja näitab nõrga ollew a d , agga keige surem hulk on üsna
terwe. Seitsmel ning, kahheksamal pawal saab se willi weel suremaks ja se
limmo, mis temma sees, on üsna selge.
Kui rõuged, peawad pantud sama, siis
saab se limmo wõetud. *)
Kahheksamast n mast päwast sadik,
sawad need willid ikka weel suremaks,
*) Kui lapsed nörgao o n , ehk kui ilm
wägga külm o n , siis sünnib keik se, mis
meie praego olleme üttelnud/ kümnemal ning
i i mal päwal. Agga sest polle ka mitte
suurt luggu, mil päwal need willid hakka^
wad suremaks sama. Se limmo on hea ja
kõlbab pannemissea, kui ta selge on; agga
kui ta walge ehk kollane o n , siis ta ei
kolba.
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selge limmo on nende sees, ja need pisfokessed augud, mis neil olli, kautawad.
Ühheteistkümnemal pawal fawad selle
willi ared ümberringi ellepunnaseks/ se
llmmo willtde sees saab paksemaks ning
walgeks, kaewarre rahhud paistwad ja
tewad wallo. Nüüd on ka innimessel
ennam pallawus kui temmal enne olli,
ta higgistab ja temma südda ei tahha
mitte ikka suä wasto wotta. Nenda
jääb temma üks ehk kaks päwa. 12 mal
ja 13 mal päwal loob se paistetud willide ümber mahha, need willld issi sawad kollaseks ja keskele saab nende karpaš mustjaks, mis i4malpawal hiilgab,
ja 17 mal ja monnikord 20 mal pawal
puddenab. Seal, kus se wil olli, jaab
üks pissokenne auk, mis nahhaga nago
kaetud on, nenda kui se ka nähhakse
parris-rougede jures ollewad.
Enne kui innimenne rõuged on ärrapöddenud, lowad wahhest temma ihhust siggelissed walja. Neid ep-õlle
tarwis rohhutada, sest kui laps rouged on ärrapöddend, siis kautawad
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need H itta* Kui nemmad ei tahha
kautada, ja pari näddala parrast weel
ihho peal on; siis on tarwis arsti jure
minna, et temma wõiks aidata. Agga
needsinnatsed siggelissed ei te ellades
mitte paljo waewa, ja polle ükski weel
nende läbbi,raskeste haigeks jänud.
Kui keik mis meil olleme üttelnud Mis wahhe
ning õppetanud, nenda sünnib kui nüüd ^ Z l
sai ööldud, j a kui need willid nende guste rõugede

sarnatsed on, mis selle ramato otsas mmi, mis
Uitatft; siis on nemmad õiged w a r r i - ^ ^ '
rõuged. Agga kui need hawad teisel
ehk kolmandamal piwal pärrast sedda
aega, kui rõuged pantud said, kui need
hawad siis hakkawad läitma nenda kui
muhhud ning paised; siis ei olle nemmad warri-rõuged ja ei hoia pärrisrõugede eest. Sesamma luggu on ka
siis, kui need willid ärrakuiwawad enne, kui kümnes pääw on mödaläind, ehk
kui mädda nende sees sünnib. Siis ei
aita nemmad mitte pärris - rõugede
wasto. Ikka peab siis ueste jälle rouged pantud sama, nikaua, kui sel in-
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nimessele oiged warri - rõuged wälja
lomad.

Kuida wisi S e limmo mis tarwis on, kui las!e"5 wottud m tahhame rõuged panna, saab sedda
sama. HU wisi walmistud.
Seitsmel, 8 mal, 9 mal ja 10 mal
päwal, kui se limmo willide sees selge
ning nago wessi on, siis tehhakse willi
korokest ühhest külgest lahti ja rõugenoaga wõetakse sedda limmo, mis sealt
wälja tulleb. Selle limmoga, mis
rõuge-noa otsas on, sawad nenda kui
meie olleme õppetanud, rõuged lastele
pantud. Kui tarwis on rõuge-limmo
teistele läkkitada, kes kaugel ellawad;
siis saab se limmo ühhe lasi tükki peäle
pantud ja teise lasi tükkiga kaetud.
Need lasid, mis ühhest surussest peawad
ollema, sawad nüüd meewahhaga aarte
möda kinnipantud ja ühhe harja-poise
sisse mahkitud. Sedda wisi wõib se
limmo läkkitud sada, kus t a h h u j a t a
on ikka hea, kui ta mitte külma katte ei
sa ja pallawa ja olli eest tedda hoitakse.
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Kes sedda limmo tahhab prukida ja
lastele warri-rõuged panna/ se peab
need lasid, mis wahhel se limmo on,
kedetud wee peal piddama.
Sest se
soe wee aur teeb tedda jälle weddelaks,
nenda kui ta enne olli. Seks wõib ka
üks talk wet jure pantud sama. Kui
ta weddel on, siis sa wõttad rouge-noa, ..
panned nattokest limmo peäle, ja teed
nenda, kui sa siin olled luggenud.

Need/kel rõuged pantud on, ei sa hai- Kuida wisi
geks mitte, ja sui aial wõiwad n e m - « ^ 2 u 7 '
mad käia/ kus nemmad tahtwad, sest on,e«nastkah.
et ilm siis wagga ja soe on. Agga'" "st peawad
talwe ning süggise aial on ommetigi *'m*>
parrem, kui nemmad koio jäwad et
nemmad külma katte ei saaks/ ja et
nemmad terwisse jure wõiksid jada.
Neile, kel rõuged pantud on, ei sünni
kõwwad road anda, nenda kui tangud,
kõwwad munned, kinkid, sea - lihha,
tored kaapstad, kokid, juust ning muud
nisuggused asjad. Nemmad wõiwad
süa kört, harja-lihha, tintid, kedetud
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marjad n. m. n. a. Agga ikka peawad
nemmad toito kassinaste wõtma.
Needsinnatsed warri-rouged ei hakka
kinni, nenda kui parris-rouged. Se on
üks tahhelepannemisse wäärt assi, ja
meie öppime sest jälle, et keik mis ello
üllespiddamisstks ja ihho terwiseks tarwis on , meie enneste, ja teiste mmmeste holeks antud on. Meie peame
issi toidusse, joma-aia, ja riette eest
murretsema; kes holeto on jaab neist
ilma ja laab hukka. Kes omma terwisst eest murret ei pea, ei wõi terwe
olla, ja kes sest ei holi, mis targad
innimessed tedda oppetawad, se peab
paljo waewa näggema, ja ei wõi ärrakeelda et temma lapsed ja suggulasstd rõugesse surrewad.
Sellepärrast
peame jummalat keigest saddamast tannama, et ta meile ommast armust teäda
andis, kuida wisi meie ennast ja ommad lapsed pärris-rõugede eest wõime
hoida. J a igga innimesse kohhus on,
et ta hea melega sedda õppetust wasto
wõttab, mis selle asja polest temmale
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antud on. Kes sedda ei te, ja ruinmalaste mikski ei panne, mis temma
ja keige ma-ilma kassuks jummalast
teäda antud on, se on issi sest sü, km
ta ja temma ommad hukka lähwad, ja
rõugesse ärrasurrewad. Pangem, ja
laskem.sepärrast warri rõuged panna,
siis olleme teinud mis meie kohhus olli
tehha.
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