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Природолечение!... Вегетарианство!... Въздържание!

ОТКРИ

СЕ

Хотелъ „НОВЪ ПРЕСЛАВЪ"
въ центъра на града
„НОВЪ ПРЕСЛАВЪ" има 28 стаи, модерно мобилирани
съ чешма въ всъка стая. Всичко е съвършено ново.
Отлична чистота. Всички стаи еж слънчеви.
Цени обикновени.
Премахнатъ е lOVo процентъ на прислугата. Хотелътъ е една придобив
ка за Варна, кждето гостлтЬ ще намЪрятъ отлична обстановка
за отмора и почивка

Бръснарницата на ХР. ИВ. ХРИСТОФСРОВЪ
22 Линия № 58.
Бръсне и подстригва по 10 л а , Дами подстригва по 10 лв.
Ундолиране съ „ М а р с е п ъ " 15 лв.

Всичко по най-изтънчгнъ вкусъ. Посетете за да се уверите!

ВЕГЕТАРНДНСКАТАГОСТНПИИЦА

„ПРЕРОДИ"
ул. „ 6 Септемврий" — Варна

е едничката въ града. При о б р а з ц о в а ч и с т о т а , вежлива
прислуга вс%ки ще се чувствува, като въ дома си.
Станете вегетарианци, хранете се

пвмогьпл"

въ вегетарианската гостилница « П г И г О Д Н

.

Здраво, природно и хранително питие е
приготвена отъ доброкачествено п р о с о и съ вещина.
Съидейници обявете бойкотъ на спиртнит-в питиета и пийте
само Б О З А . А такава ще намерите въ Варна с а м о при
Ц В Ь Т К О б о з а д Ж И Я , ул. „Царь-Борисъ"
Пийте но вече

боза!

.Я£. Л о л о в ъ — ]0£tipB:a.
Телефонъ 543
Машинно обработване на всевъзможни дървени изделия.
Работа ефикасна.. Цени умерени.

Здраво тЬш тъ чисти дрехи
МАТЕЙ НЕДКОВЪ — Варна
Чисти—- боядисва-— глади;
Приятели, съидейници четете и разпрост>
ранявайте нашия „Природенъ лЬкарь."
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Месечно списание за здравна вдосвш и ОорОа съ народните болести.
Урежда редакционенъ комитетъ.
Год. абонам. 75 лв.

ОтдЬленъ брой 8 лв.

Редакторъ: Д-рЪ КирИЛЪ ИордаНОВЪ ГаНбВЪ бул „Мария-Л^иза* Kt34

сички лекарства еж вредни!?
Дмериканскиятъ професоръ по вжтрешна м е д и ц и н а
д-ръ Белъ тия дни е направилъ твърде сензационни изявле
ния. Той заявилъ, че всички лекарства били вредни и че ме
дицината тр-Ьбвало да се откаже окончателно отъ услугит-fe
на химията. Белъ ЩБПЪ да отвори единъ голъмъ санаториумъ, въ който болнитъ щъли да се лъкуватъ изключително съ
въздухъ, слънце, добра храна и главно съ добро настроение.
Б. Р. Коментарии еж излишни.

31.

Едревъ

Страдание.

Катъ мжчитель безсърдечни
Страданието крачи
И съ болки безчозъчни
Човъчествого мрачи.

Е ли благиятъ Творецъ
Толкова жестокъ,
Та да мжчи — безъ конецъ,
Собствений си рогъ ?!

Защо е тази армия,
Дълга до безчетъ,
Отъ болки и страдания,
Що души тозъ свътъ?

— Не! Да се ние връзомимъ,
Туй Той ни желае,
И грестанемъ да гртиимъ
— Негова мечта е.

На тозъ, кой отъ пжтьгъ свой
Отъ Него показанъ,
Се отбий, изпраща Той
Страдане — наказанъ.
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Дръ Нирилъ Йордановъ Ганевъ

Въ защита на Природол^ченнето
По поводь серията статии отъ Д-ръ Ив. Теодоровъ въ „Здрав
на ПросвЪта" и вечните писания и писания въ разнит-fe вестници.

Преди всичко, по достойна борба.
Който търси истината, не трЪбва да
държи смЪтка за страданията- gj r j u s

Дължа да подчертая, че не само се абстрахирамъ отъ
личностьта на колегата, както той иска въ своята статия, но
н£що по-вече: Лзъ признавамъ публично, че колегата Д-ръ
Тодоровъ, макаръ и меяъ лично непознатъ и при среща не
бихъ могълъ да позная, се е ползувалъ съ моит4 симпатии и
уважение, като старъ колега. Т£зи чувства на симпатия иматъ
въ основата си, вЪрвамъ, едничката мотивировка, че той е общественъ служитель. F\ за мене ценното въ единъ лЪкарь е
деиностьта му, оставена въ услуга на народа, а не въ тази
на собственитЬ интереси и джобове.
Нека не пропусна да кажа, че Д-ръ Тодоровъ си е спечелилъ име на превърженикъ на природното лекуване. Оть
тукъ и голямото очудване на вегетарианските сръди, при по
явата на статиите му.
Очудва ме само, какъ единъ честенъ народенъ служи
тель, като него, може, още въ първите си опити за по-близ
ко познанство (защото той самъ казва, че може да не ме е
разбралъ), да позовава полицията на помощь и насъсква властьта ср-вщу народа. Казвамъ срЪщу народа, защото, азъ не
сьмъ нито власть, нито чорбажия, а единъ скроменъ, макаръ
и съ грешки, както той иска да ме искара, общественъ слу
житель. Л „насъсква властьта" затуй, защото още въ пър
вите редозе на своята „критика" пита Дирекцията на На
родното Здраве и я упреква даже, че и до днесъ не зимала
мЪрки за обезопасяването ми(!). Я на сжщото м-fecro, той самъ
декларира, че слушалъ „случайно" една моя скаска и му мно
го харесала(!). И въпръки това, призоваза дирекцията къмъ
действие.
Не драги колега. Вие можете да критикувате моята дейность. Това не само, че не е забранено и осждително, но же
лателно и твърде полезно, както за мене, така и за общото
благосъстояние. Защото, ако не б-вха критикитв отъ страни,
които възпиратъ и напомнятъ за общественъ дългъ, самоза
бравилите се горе на върховет-fe, били Tfe които и да еж, би
ха закопали много нещастни народи. Така, че една безпри
страстна критика отъ единъ стгръ опитенъ колега, азъ много
желая. Разбира се, това мое желание съвсемъ не ме ангажирва въ това, непременно да се съглася съ Вашето мнение. То-
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ва е вече въпросъ на разбиране, на преценяване, па, ако
щете и на възпитание.
Но каква тръбва да бжде тази критика, ако искаме да е
полезна мени и Вамъ. Язъ казвамъ такава, каквато е въ другигв страни. Научна, не заядлива, безъ всЬкакъвъ оттенъкъ
на полицейщина и властничество. Не въ своето призоваване
на Дирекцията бъхте лъкарь, колега и народенъ служитель,
а въ апела си къмъ младитв лЪкари, които требвало да не
мълчатъ, а навреме отговорятъ съ своята лекарска ком етентность. Tfe требвало да сторятъ това. защото, може би, Вие
се чувствувате изморенъ, боленъ и като че ли нЪмате вЪра въ
успвшно изнасяне двубоя. (Това Вие самъ казвате). Кой знге,
обаче, по каква причина, rfe не сториха тсва, което Вие на
мирате за нужно и, може би, макаръ по късно, ще изпълнятъ сзоя общестгечъ дългъ. Това азъ твърде вЪрвамъ и не
забравяйте, че се готвя за цельта. И нека ла си призная, та
кава една борба би била за мене най-голъмото удоволствие.
После, тя би ми давала все нози и нови импулси за работа
и не ще задремя, какъвто би билъ, може би, случая, ако ни
кой не се обаждаше. Тоза е преди всичко гаранция за моя
сигуренъ успъхъ. То е стимултъ но е и реклама.
Преди да пристжпя къмъ сжщностьта на отговора,"съобщавамъ за знание, че въ желанието си да отговоря на ста
тиите Ви, поискахъ съгласието, на редакцията на „Здравна
Просвъта", да ми отдъли мъсто за цельта. Въ отговоръ на
запитването ми се съобщи, че дали ще ми се даде и;.и ке,
зависи отъ отговора ми. Или съ други думи казано, ако е пъ
духа на нашите разбирания щемъ, ако ли не ни се хареса? . .
тогава нямаме смЪтка. И тъкмо противъ тази пристрастност ь
говорихъ по горе. Тукъ съвсемъ не се цели критика за добиране до истината, ами до даване преимущество на единъ
затуй, защото другия не мисли както тЬхъ. Озаконеното тр+ *>
ва да бжде непремено най доброто и се натрапи на всички.
Нтзщо, което, не стаеа въ културните страни.
Яко, обаче, непристойната и уязвяваща борба, се със
тоеше само въ това предисловие на статиите на колегата Д-ръ
Тодоровъ, азъ бихъ отминалъ, безъ да се спирамъ тукъ подъ
горния насловъ. Тя е много по страшна, много по заядлива
и, втзрвайте, не е достигнала своята кулминациона точка. Ис
торията съ гонението ми е голема и ще остане единъ паметникъ въ нашата литература въ полза на зараждащето се,
у насъ, природолъчение. Безъ да отекчавамъ, ще спомена
многото писания изъ вестниците, списанията, „Лътописи" на
българския лекарски съюзъ и специалнитъ рапорти до тамъ
отъ кждето съмъ зависимъ. Ями специалнитъ събрания съ виковеттз „Намъ не ни тръбва твоята литература", „твоята глала ли го ражда това", „ти ще прогледашъ", „той проповядвалъ и полово въздържание" и най сетне „циничния см^хъ
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и ржкоплескания", които предадоха на събранието харак
теръ на квартеленъ циркъ, не рисуватъ ли ужесгоченостьта,
умразата, безкруполностьта и оничтожителния характеръ на
недосгойната борба.? Ами тичанията отъ ранни зори по вра
тите на редакциите и настояването да се пом^стватъ статии
съ съдържание, уронващо престижа, както на отделния лЪкарь, така и на цЬлото съсловие, какво доказватъ още, ако
не горното? И понеже всичко това излизаше и носеше име
то на лекарското Д-во, което значе съгласие на неговите
членове, азъ поставямъ и колегата въ него рабошъ и го таксувамъ като съучастникъ. По тази причина занимавамъ чи
тателите си съ това предисловие.
Най характерното, обаче, тукъ е, че нито веднажъ не се
излезе съ некоя научна статия или сказка, съ която да се
обори моето проповядване.
Но нека свърша съ молитвеника си и премина къмъ
същностьта на онова, което ме кара да започна серията отъ
статии въ защита на природолечението, което е за мене свято,
и комуто да служа, съмъ далъ клетва,
Съдържанието на поместените въ „Здравна Просвета,"
сгатии е доста разнообразно и отговора ми, въ тази форма
се налага. Най-първо ще се спра върху оня пунктъ отъ rfexното съдържание, въ който многократно се подчертава, кой
въ по-елегентна, кой въ по-некрасива форма, че цитираните
отъ мене представители, па ако щете и бащи на природното
лекуване, еж хора селяни, дърводелци, ковачи и т. н.
Тукъ колегата особено подчертава, какво само факта,
че те еж „простолюдия," доказва недвусмислено несъстоятелностьта на техната лечебна наука, респективно проповедваното отъ мене, въ сжщия духъ, природолечение. Язъ декларирамъ; че тоза умозаключение съвсемъ не е правдоподрбно и
обещавамъ да го оборя съ факти и документи.
Въ подкрепа на горното и за доказателство на това, че
лекакарското съсловие води помежду си жестока и самоизтребителна борба, отъ какъвто харектеръ е и тази противъ
мене, посочвамъ и препоржчвамъ на интересуващите се 1) сп.
„Лекарска Обноза" 2) сп. „Лекарь" 3) Новоизлезлата книга
„Лекарските ежби — едно обществено зло" 60 страници отъ
адвоката Асень Господиновъ и най сетне самия „официозъ"
„летописи" който се получава въ всички обществени библиоте
ки, следователно съдържанието му не е професионална тайна.
И най сетне, за да освободя онази часть отъ г-да ко
легите, които застанали на висотата на своето обществено
положение, щадятъ лекарското име и престижъ, ще се до
пълня съ следните неколко реда:
Всеко едно публично проявление (чрезъ преса, еждъ и
ЧИСТ
^'l™
° Д ° м а ш н и т е лекарски недоразумения е било
оежждано отъ горепосочената група лекари, които, отъ ува-

Кн. 3 и 4

„Добро народно здраве"

_Стр_. 37

жение къмъ званието „лекарь", винаги еж настоявали, щото
„домашнитв" работи да се изживяватъ по домашному и не
имъ се дава весникарски характеръ. Сжщото становище дър
жаха и по отношение на некрасивата борба съ моята обще
ствена дейность, респективно самия мене.
Подъ тЪхно влияние, няколко пжти се взема решение
да се сложи точка на всичко и започнемъ да творимъ вмЪсто
да решимъ. Такова едно решение се взе и въ последното
събрание.
Но, каточели на пукъ на всичко, има още жадни за ежби
които продължаватъ да занимаватъ обществото съ нашитъ
домашни дертове. Защото, въпреки неудобрението на проекти
раната отъ името на лвкарския съветъ, статия, ней е дадено
гластность, чийто появязане въ в. „Черно Море" не може да
не е изненадало всички лекари, които напуснаха последното
събрание съ убеждението, че най-сетне се сложи точка на
взаимоизяждането.
И въпръки желанието ми, да не се занимавамъ съ дре
бнавости, това дръзко незачитане решенията на общото съ
брание и яно нежелание за миръ, ми натрапи да „разнооб
разя" статиигв си „Въ защита на природолачението" съ след
ното кратко опровержение:
1) Колкото и некрасива и недостойна да е възхвалата на
servus въ в. „Сла янинъ", тя е сигурно предизвикана отъ без
конечнигв писания противъ мене и непристойната борба съ
моята обществена дейность. Така или инакъ, тя е дъло на
единъ свободенъ гражданинъ, не ме ангажирва като лъкарь
и добра или лоша, остава за смътка на автора си.
2) Замъсването ми въ нея е неоснователно и азъ се противопоставямъ най-енергично на провокации отъ подобенъ
родъ.
3) Такива и подобни възхвали не съмъ желалъ и не желая.
Делото ми се достойно преценява отъ онъзи, на които е по
светено, и азъ съмъ доволенъ, че задоволявамъ моитъ после
дователи. Всичко друго, дребнаво и заядливо, оставямъ за
емтзгка на пясачитъ. И азъ се чудя, защо една възхвала за
мене, озлобява тъй много, когато уязвяващитв статии не будятъ ни най-слабо чувство на колегиално състрадание!
Втората мл статия римско две (Н) ще посветя на това,
да отбия нападкитъ по адресъ на Priessnitz, Schrot, Kneipp и др.
Предварително заязявамъ, че евентуално появилъ се отговоръ на настоящитв ми статии, ще взема подъ внимание
само при условие, че е наученъ и безъ личенъ характеръ.
ВСЕКИ недостоенъ отговоръ оставямъ въ тяжестъ на авторите
й, па били ТБ и професори.
Съидейници, запишете поне по е д и н ъ новъ а б о натъ! Изпълнете дълга си къмъ великото ни д е л о .
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Едно отлично средство пра температура у децата.
Почги винаги и при всъки удобенъ случай подчертавамъ,
че да се давава на децата лекарства е даже престжпление.
Тази голяма грешка при тъхъ се прави толкова по-често и
позече, защото децата страдатъ много често отъ темпера
турно състояние, а при всько появяване на най-малката те
мпература, родителить еж наклони непремено и колкото се
може по скоро, да му дадътъ нъщо противъ огъня. Така
щълъ да се „пресече" по скоро огъня и нъмалъ да измъчва
детето. Това не биза да върши никой баща или майка, по три
съображения: Първо, защото такова „преси ане" на огъня не
е позволено да се прави като вредно. Второ, всъко даване
на лъкарства у детската възрастъ, тръбва на всъка цена
да се избъгва ако не абсолютно, то поне да се остави са
мо за онъзи ръдки и крайни случаи, кждето родителитъ не
знаятъ какъ иначе да си помогнатъ. или пъкъ лъкарьтъ имъ
нареди. И трето, защото имаме толкова незини и абсолютни
средства за борбата съ подобни температурни състояние. То
ва отлично и незаменимо средство противъ температурата, е
по-малко или по-вече студената вода.
Освенъ многото други нзчини и форми на приложение,
тукъ ще спомена само единъ, а имено студенитп обвивания.
Правилно приложеното студено обвизане намалява мно
го бързо и ефикасно и най високата температура. Нъма слу
чай, кждето то, подбрано зещо, да откаже и ни остави въ по
ложение да отидемъ въ аптеката и дир.--.мъ лекарствената помощь. Това се отнася, както за възрастиитъ, така и за де
цата. И щомъ като е толкова ефикасно и безвредно, нека
видимъ какъ стаза негозото приложение:
Взема се една кърпа, чаршазъ, пелена или какъвто и
да е другъ парцалъ, стига той, по голвмина и дебелина да
отговаря на възрастьта и силигв на болния. Натопява се въ
вода отъ 25—30 —32 градуса, изтисква се и се изцежда мно
го добре. Презъ това време се разтила единъ вълненъ чаршааъ или иъкоя друга покривка върху кревата, Върху нея се
разтила бързо мократа и изцедена кърпа. Върху така при
готвената постелка се поставя детето да легне. Отъ шията
надолу цълото му тело се завива първо въ мократа и после
въ сухата — вълнена постелка. Въ това състояние се оставя
болния да лежи 5 — 10 и т. н. минути, споредъ състоянието
и височината на температура. Следи се и когато мокрия чаршавъ се е стоплилъ и не охлажда вече, сменя се, като се на
ново мокри. Така се продьлжава, докато темпаратурата намалъе и болното се ободри. При повторно повишаване на огъня
процедурата се повтаря. Така приложено обвиването действу
ва най-силно но и като силнодействуващо изисква по-голъма
вещина и внимание. Вмъсто цвлото гвло, може да се обвива
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частично. Напримеръ само краката, само гърдите и корема,
като се осгавягъ свободни ржцете и т. н.
Като се има предзидъ, че твзи обвивания, освенъ отлич
ното си противотемпературно действие, ободряватъ, поущряватъ и закрепватъ и най-слабото дишане и кръвообръщение,
rfe требва да бждатъ поставени надъ каквито и да е лекар
ства и намЪрятъ употребление вср-йдъ широките народни ма
си и разните съсловия, защото:
Те намаляватъ бързо и ефикасно температурата.
Ободряватъ и най-унесения (сомнолентенъ) боленъ.
Възтанозязатъ най-задръмалото дишане.
Окрепватъ най-слабото сърце и слабъ кръвообратъ.
Изтеглятъ презъ кожните пори маса отрови.
Дразнятъ кожата и я подържатъ свежа и бодра.
Стк абсолютно безвредни.
И най сетне, спестяватъ ти оскмднипт парични средства.

Навикъ д е съньтъ ш щщодва нвоОюдвмооть ?
Преди известно време въ местната преса се писа за
„научните изследвания" на некой си лекарь, който доказалъ,
че съньтъ билъ навикъ, а не природна необходимость. Той
казвалъ, че човекъ може да жив-fee безъ да спи, стига да
може да „отвикне" отъ навика да спи.
Че това е плодъ на гладната за сензации продажна
преса, нема защо особенно да подчертавамъ. Цельта на на
стоящите ми неколко реда е, да занимая читателите съ въ
проса за важностьта на съня за дравето и да покажа, че
той съвсемъ не е навикъ, а абсолютно необходима естестве
на нужда.
Една лекарка е доказала, съ експериментъ на куче, че
продължителното абсолютно безсъние води неминуемо къмъ
смърть. Тя казва, че да се спи е природенъ законъ, на кой
то се подчиняватъ всички живи сжщества. Не е умората,
която докарва съня. Ние знаемъ, че много уморения не
може да спи добре и спокойно. Защото, ако приемемъ, че
умората е, която докарва съня, въ такъвъ случай требва
да приемемъ и това, че събуждане за една две секунди е
невъзможно. Нещо, което не отговаря на действителностьта.
Знае се, че всички наши органи и функции йматъ връз
ка съ специаленъ центъръ въ главния ни мозъкъ. Така напримеръ тургура на мускулите и техната работоспособность
се предава отъ специални клетки въ мозъка. Тези клетки
въ време на сънь еж въ пъленъ покой и не работятъ. За
това и истинско отпочиване имаме въ Ереме на спане. Тога
ва, както мускулите, така и съответствуващите имъ мозъчни
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клетки изгубватъ своя тургуръ. Tis еж слаби неопнати и та
ка си отпочиватъ най-добре.
Сжщото нъщо може да се каже и за онЪзи мозъчни
клетки, който подържатъ функциитЪ на разните секреторни
органи. Тъ ставатъ неопнати, въ резултатъ на което се
разслабватъ и изгубаатъ тургурностьта си глаткитъ мусулни
влакна, респективно разните жлези. Всъки знае, че въ вре
ме на сънь и най-силната хрема намалява, секрецията на
носа почти се изгубва презъ нощьта, за да се появи презъ де
ня наново, Сжщото нъщо е и съ диарията. Не ръдко виж
даме какъ силна презъ деня диария ни оставя презъ нощьта
спокойно да спимъ, за да почне на следния день съ сжщата
интензивность. ПотнитЬ жлези, напротивъ, работятъ въ вре
ме нз съня по'усилено. Също така не спира да работи на
шия мислителенъ апаратъ. Това се доказва отъ сънуването
нощемъ. То не е нищо друго, освенъ ходъ на мисли въ
време на спане.
Но съ положителность се знае, че имаме специаленъ
центъръ на съня, тъй както имаме центъръ на дишането, на
температурата на кръвообрата и т. н. А какво ни показва
това? Не говори ли ясно и категорично въ полза на туй,
че съчьтъ не е навикъ, а природна необходимость, създаденъ отъ самата нея съ специаленъ даже апаратъ? Ако то
ва, е така, тогава.съ положителность можемъ да приемемъ, че
и, твърдението, какво съня се докарвалъ отъ нощната тъм
нина е невярно. Или, че тъмнината на настжпващата редов
но следъ всъки день, нощь, налага или натрапва т. д. к. съня.
И ето драги читатели, що е съньтъ. Безъ да. се спирамь на пагубното влиян>е на днескашната култура съ своИГБ безсънни нощи, за което говорихъ въ моята скаска и
брошура „Оздравяване на жената", азъ подканвамъ всички
онЪзи, които поставятъ здравето надъ св^тството, къмъ нор
мализиране съня си, като не забравят ь народната поговорка:
„Рао ставай рано лтай". Защото само съньтъ е оня моментъ,
когато ГБЛОТО и умътъ си напълно отпочиватъ, па ако щете
и оздравителната работа на болния организъмъ, е най-пло
дотворна. И то съньтъ преди полунощь.
Но ще бжда ли чутъ отъ он-ъзи, които заблудени въ
своя „модерно- културенъ" животъ, прекарватъ изключитално
въ нощните локали: и танцувални салони? Не вървамъ . . .
Съидейници, последователи отъ пЪлата страна, за
пишете с е членове на нашето Д-во „ПриродопЪчение"
за да д о б и е мощьта за плодотворна борба за преуспъване на д е л о т о . н и .

Въ съединението е силата.
Пратете веднага 20 лв. вегжп. вносъ плюсь.член
ски по 5 лв. месечно.
Всички членуватъ въ Варненското Д-во.
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Кирилъ Йордановь Ганевъ — Варна.

Злъчнвт! заболявания и
прнродол5нувазе

TSSBOTO

Продълж. отъ бр. 2
Л е к у в а н е . Сложната картина, която представлява болестьта, нейното мжчно разпознаване и недостатъчно про
учената й още етиология (първопричина,) ни даватъ достатъч
но основание да приемем ь, че нейното лечение нъма да бжде
по-лесно и сигурно. За да подчертая авторитетната стойностЬ
на това мое твърдение, нека ми бхде позволено да цитирамъ
мнението на известния германски професоръ Щрюмпель. Въ
сзоя голтзмъ трудъ, издаденъ въ д~а големи тома, той казва;
„Нашитъ средства за борба съ ЗЛЪЧНИТЕ камани еж доста ос
къдни. Нароилитв се напоследъкъ „специфични" лекарства
противъ каманигв, не оправдаха голъмигв надежди и прехваленигв резултати." Едно отъ най надеждните средства, си
остава пакъ водата на Карлсбадъ. Нейнота действие е често
тъй очебиюще, че много автори й приписватъ даже, че тя има
ла разтваряше хамгнипт действие. И ако това е; така, тогава
болните отъ злъчни камани биха могли да се обнадеждятъ.
Но затова приписанойразтварящо дтзйствие на Карлсбадовата
вода сжщия професоръ казва: „Наистена, нейното приложение
допринася за облегчение на болниттз, но да се верва въ
н-вкакво разтворително действие! — Това е за мене твърде
мжчно:" По нататъчъ сжщия, за да пргдотврати увличанията
по това лечебно дъйствие на Карлсбадската вода, се допълня:
„Въпреки нейното облекчаващо действие, азъ намирамъ специ
ални отивания тамъ на м-встого, кждето дъйствието й може
да има само нвкаква стойность, нецелесъобразно по простата
причина, че неудобствата, уморителни пжтуаания и другия
шрапацъ, който придружава пжтуаането, допринасятъ на бол
ния по-голъма вреда отъ въобразената полза отъ пристояването." Приведениятъ примтзръ въ първата ми статия, е още
едно доказателство, за истинностьта на професорскитв думи, че
средствата ни за борба съ болестьта еж доста оскждни.
Това е мнението на големия германски професоръ за
ГБЗИ две средства: „специфичните лъкарства и Карлсбадската
вода". Третото препоржчвано средство, това еж разните то
пли бани. Особена стойность се приписва на минералните ба
ни, за чийто приложение е необходимо време и средства. Безъ
да коментираме по ТБХНИГБ преимущества и неджзи; ние ще
подчертаемъ факта, че липсата на достатъчно средства въ на
родните маси и невъзможностьта да ОТД-БЛЯТЬ свободно вре
ме (месеци па и години) за престояване тамъ, защото всеки
безработенъ день за отрудения народъ е день безъ хлебъ,
прави минералните Сапи като невъзможно средство за леку«
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ването на широките народни маси. Тукъ ще цитирамъ думи
те на нашия народенъ лтзкарь Иероманахъ Неофить Калчевъ
въ Царева Ливада, който не веднъжъ е билъ сжденъ и оправ
даванъ, но награждаванъ, както отъ нашия царь Фердинандъ,
така и отъ руския императорски дворъ, който е многократно
доказалъ, че въ неговия природенъ методъ на лечение има
нтзщо ценно, което не бива да се отминава като не на
учно, а сгане предметъ на проучаване отъ страна на медицчнскиттз представители и като се отърси отъ онова, което
не е въ съгласие съ човешката природа, се въведе въ съ
кровищницата на здравеопазителните средства. Въ своя букваръ „Народенъ домашенъ лтзкарь", той казва: „На минерални
бани да ходятъ онтззи, които печелятъ парите си безъ трудъ,
иматъ ги много и се чудят ъ какзо да ги правятъ. За народа
ТБ еж непостижими, а и излишни, защото съ трудъ встзки
може да си ги приготви въ кжщи и спести оскжднитв си па
рични средства." ТЕЗИ негози мисли привеждамь, защото, макаръ на пръвъ погледъ еж пресилени и не би требвало да
се следватъ, въ тъхъ има нтзщо ценно, което встзки човтзкъ на труда тртзбва да използува. Какъ и кога, това и.е на
учи встзки отъ своя домашенъ лтзкарь, който най-добре познава
болестьта и материалното състояние на своя боленъ.
Да видимъ сега, какво може и тртзбва да направи онзи
боленъ, който печели 'хлтзба си съ кръвь на чело и нема
луксозната възможность да шета изъ минералните курорти,
нито пъкъ да плаща прескжпигтз „специалитети". Да сторимъ
това, ние се чувствуваме толкова по задължени, че едно отъ
клетвениттз обещания, които сме дали като лтзкари, е това:
„Да се стремимъ и излекуваме довтзрилия ни се боленъ, по
начинъ и методъ, който ще му струва най-малко материални
разноски, и въ никой случай нтзма да му предписваме и на
реждаме нтзща съ цель да облагодетелствуваме нтзкого или
себе си! За подобно дтзяние лтзкарьтъ е отговоренъ предъ
съвестьта си, предъ обществото и най сетне, предъ закониттз
въ страната ни.
На това си задължение отговаряме, мислимъ, като се
предържаме въ природния лъчебенъ методъ.
И ето въ що се състои природосъобразното лтзкуване
на ЗЛЪЧНИТЕ заболявания, което въ по вечето случаи не стру
ва на болния почти нищо.
Третирането на обикновенитъ възпаления на злъчните
органи, кждето нтзмаме образували се камъни или птзсъкъ, не
се различава мчого отъ това на обикнозените температурни,
болезнени и , възпалени - състояние и като така не ще се
спирамъ подробно върху имъ. Встзки, който е запознатъ съ
общчттз приложения на природния методъ и е подготвенъ
за едно модерно гледане на болния, ще може, подъ ржководството на своя лтзкарь, да направи всичко необходимо за оз-
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дравяванего. Тукь ни интересува гледането на ОНБЗИ болни,
които иматъ вече образували се камъни, респективно ггЬсъкъ.
Остановено е, че присътствието на масло въ дванаде
сетопръстното черво, ускоряза излжч5ането на злъчната течность. Тоза усилено излжчзане допринася за по бързо и лес
но излъчване на камънитъ и пЪсъка. Приложението на масло
то, при предразположение къмь злъчно заболяване, става
съ профилактична (предотвратяваща) цель. Въ такъвъ случай,
се взема сутринъ на гладенъ сгомахъ и вечерь преди лягане
по една супена лъжица чисто дървено масло. Това може да
се продължи дълго време. Освенъ, че не ще увреди никому,
ще предотврати образуването, задържането и докарването на
атака, ами е отлично хранително средство. Искаме ли, обаче,
да го приложимъ въ време на атака, тогава то става въ погол-вми количества, като 100 даже 200 грама на веднъжъ. Въ
време на такава една кура препоржчително е, да се следи
излизането на камъни въ изпражненията, като същите сепромиватъ и прецеждатъ. КамънитЪ еж твърди и лесно разпо
знаваеми.
Едно много старо народно средство противъ ЗЛЪЧНИТЕ
камани е ръпата. То е било познато на лъкаригв отъ древностьта, но въ последствие изоставено и заменено съ произ
водствата на лъкарстБената индустрия. Подтикнатъ случайно,
ентусиазиранъ следъ сериозно обмисляне, Берлинскиятъ лЪкарь
медицински съветникъ Д-ръ Шмидъ е открилъ благотворното
действие на р^впата при ЗЛЪЧНИТЕ заболявания. По специалность психиатъръ, нему се наложило да лЪкува по неволя
една своя роднина, която отъ никжде не могла да намЪри излъчение. Следъ като е изпиталъ безрезултатно всички модер
ни тогава специалитети, той опиталъ съ това просто народно
лекарство, да разреди злъчната течнесть, да премахне ЛИГИТЕ,
наслагани по стенитБ на червата и.по такъвъ начинъ, улесни
излжчването на сжщата. И за негово очудване, резултата, е
билъ по вече отъ удивителенъ. Д-ръ Виншъ, старъ немски
лъкарь, резностенъ привърженикъ на природол-вчението е
прилагалъ систематически този начинъ на лечение и е ималъ
винаги задоволителни резултати. Той препоржчза: избира се
средно гол-feMa здрава б-Ьла ръпа, нарез^а се на колелца, ВСБко се надробяза още по на малки парчета. Верятъ се най-малко
половинъ часъ въ литъръ и полозина вода. Долиаа се малко
въ време на варенето, прецежда се всичкото това, изтискватъ
се чрззъ мачкане парчетата, за да не се изхвърли нито кап
чица. Посолява се течностьта и на порции се изпива въ те
чение на деня. Това се повтаря ежедневно и дълго време. Но
самитв парчета, макаръ и изтискани, могътъ да се изядатъ,
ако съ ТБХЪ не стане претозарване на стомаха. Но може да
се пие и суровия сокъ на рЪпзта. Богатсвото на разни мине
рални соли, витамини ..оставятъ регата на висотата на едно от-
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лично народно лъкарство. Но обстоятелството, че лечебната
й стойность не се губи следъ толкова продължително варе
не, говори, че не еж витаминитъ еднички, които предаватъ
това й качество, а има други, непознати още, вещества, които
не се повреждатъ отъ високата температура и които даже
надвишавате първитъ. Автора отива още по-далечъ, като се
изразява така: „ T e a питие за болния е неговата напитка но и
неговъ жизнени елексщп (нектаръ). Репичната вода има чудно
вато лечебно действие".
Разбира се, вегетарианския режимъ е една отъ първите
условия за лечението на болестьта. Особено, препоръчи
телна е т. н, ct/рсва храна
Топлината е едно отъ най-мощните приложения въ то
зи случай: парни компреси въ областьта на черния дробъ.
Горещи съдещи бани и др. Изпотителитв процедури, които
наредихме по-рано въ реда на първите лечебни фактори и
тукъ правятъ чудеса. Пий ежесутринно гореща вода.
Разбира се, че при остро състояние, болки и така нататъкъ се пази лътлото.
Но най важния моментъ, отъ заболеването е оня, който
нарекохме коликъ — атака. Тукъ лтзкарьтъ—природолъчитель,
тр-вбва да покаже своята мощь, за да не става нужда да се
пребътва до най-отровното лъкарство, морфиума и неговите де
ривати. За щастие на науката за природолъчението, ние сме
въ състояние да отговоримъ и на това свое задължение: Ле
гнете и пазете пълно спокойствие. Направете съдеща гореща
баня или често менени парни компреси. Пийте на ВСЕКИ четвъртъ часъ по чаша горещъ чай отъ гюзюмъ. Поставете го
рещи шишета на какрата и пълно въздържане отъ каквато
и да е храна. Това продължавайте до преминаване на атаката.
То е напълно безвредно и сигурно, че ще успокои атаката,
като при това допринася за изхвърлянето на камъка.
Борбата съ запека' и грижата за редовно отиване понужда е друго едно условие за окончателното излъкуване
(подробностите вижъ списанието втората година).

Изъ научното творчество на професоръ
Д-ръ Ас. Златаревъ *)
Проблемата за витамините внесе ново разбиране въ под
бора и изготвянето на съестните продукти, като разкри голъмото значение на качествената храна. Разбра се сткщо и голъмата цена на природосъобразното хранене и безценицата
на разните консерви на риби, меса, силно варени зеленчуци
•) Изъ книгата му „Изъ науката и живота".

_KH^3J^j
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и др. Биологическата химия отваря нсви перспективи за порационално хранене и по-голема сума отъ бодрость и здра
ве". (стр. 252)
*
„Минералната храна е важна и неотемлена часть за пра
вилното хранене и требва да бжде застжпена въ дажбата на
съестни продукти, които хората консумиратъ.
Защото внасяне направо солите ^— смЪсь направена въ
лабараторията или аптеката — не може да замести солите,
намиращи се въ съестнитъ1 продукти. Ние можемъ да вземемъ железни соли, но ГБ ще останатъ неизползувани въ ор
ганизма. Само когато това желЪзо е отъ жълтъка на яйцето,
или отъ пръхнитъ- зеленчуци, неговото използуване за цели
те на организма става възможно. Така е и съ калциевите
соли. Взети направо като химично съединение те оставатъ
чужци за организма, но щомъ ги приемемъ напр., отъ мор
ковите, тЪ отиватъ като същинска храна.
И така се вижда, че идеята за изкуственото хранене съ
пилюли (хапове) и химични препарати е една загубена идея,
Само естественитъ1 съестни продукти могътъ да ни набавятъ
необходимигЬ за храненето ни елементи: и органични и не
органични". — (стр. 277)
*
„Вегетарианството е режимъ на хранене за едно по-умно,
по-смислено, по-артистично и по-издигнато човечество".—
(стр. 301).
*
„Въ голема или малка доза, се еднс, алкохолътъ прави
истински опустушения по ЕСИЧКИ органи, принижава работоспособностьа, убива волята и подготвя почвата за болесть на
телото и духа.
Защото алкохолъть не е никаква питателна субстанция
(вещество), той е абсолютно чуждъ за живата плазма и се
явява нейна генерална отрова. НЪма по-лоша напасть за чо
вечеството, подъ всички небосклони, отъ алкохолните на
питки: алксхолътъ е заклетъ врагъ на човешкото щастие".

За тия, които страдатъ отъ хрон, бъбречна
болесть z нейаига отоци.
Водянката е болесть, при която става задържане на во
да въ разните части на телото и въ разни форми. Най-важнигв и най-чести причини за това еж слабия кръвообратъ и
болни б/кбреци.
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Въ всички подсбни случаи, тиквата е незаменимо ле
карство и храна. При това, требва да се запомни, че отгле
даната въ градините, облагородеча тиква, действува много
по-ефикасно отъ тази, растяща въ нивите и служаща за хра
на на добитаците.
Взема се сурова очистена тиква приблизително два три
килограма. Нарезва се на малки тънки парчета, налива се
малко вода (необходима да покрие тиквата) и при постояио
бъркане се оставя да ври на слабъ огънь. Така третирана се
получава една гжста каша. Последната се смесва съ масло,
млечна каша, млеко или пъкъ оризена вода и така смесена
и приготвена се употребяза за ядене. Всечи боленъ требва
да изяде това количество за единъ день, като го раздели на
три порции и яде три пжти на день,
Подложениятъ на такава една тиквена диета, подутъ бо
ленъ, остава най малко осели» дни, Презъ това време не по
лучава нищо друго за ядене. Удивителния резултатъ не за
къснява да насгжпи. Едва движащия се отъ отоци боленъ за
почва да излжчва усилено пикочъ. Отсците намалеватъ и за
едно кжсо време изчезватъ напълно. Теглото намалява и болниятъ се чуствува като възроденъ. Разбира се ще има случаи,
кждето тази тиквена диета ще трЪбна ла се продължи даже
до единъ месецъ, евентуално следъ три четири дневно прекжсване наново поднови и до тогава дродължава, до когато
настжпи пълно подобрение.
Най-подходящо приложение еж случаите отъ бжбречна
болесть и придружаващите я отоци. Разбира се сжщевременото прилагане на другите природни приложения не бива
да се забравятъ, а следъ лекарско напжтване, бждатъ при
влечени на помощь.
Сезона на тиквите е есеньта и началото на зимата. Все
ки боленъ ще направи големо пропущение, ако не използува
тази природна благодатъ и направи опитъ за спасение. Но
такава една тиквена кура ще окаже несъмнено, своето бла
готворно лечебно действие и при редица други заболявании.
па ако щете и при „напълно здравия" ще бжде едно вжтрешно очистителна акция Очисти се вътрешно — казва Луи
Куне. f\ това, въпреки всичко, си остава една необорима
истина.

Записвайте абонати Само така ще б ж д и т е полез
ни на д%лото ни.
Всеки шести отъ намерените отъ Васъ абонати,
остава за Васъ гратисъ.
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Едно предупреждение
По ловодъ писания; — хули; — писания; — хули;
— безкрай. . . .
До Г-нъ Председателя на лъкарския клонъ — Варна
копие в. „Свобода", „Северна Поща'", Поповско Слово", Пре
дседателя ЛЪкарския Съюзъ.
Г-нъ Председателю,
Отъ известно време, нъкои колеги еж се заяли съ ко
ето природолечение, което Д-зо, моето списание и самия ме
не. Въ своето безпощадно гонение, което се разгласи по
всички краиша на нещастното ни отечество, rfe не ме поща
диха нито като л(-карь, нито даже като човтзкъ. Въ жела
нието си да ме уничтожатъ като лтзкарь, и ме направятъ невъзможенъ като човъкъ, ттз прибягнаха и до непростени сре
дства, които чернятъ и безъ тоза опетненото лекарско звание.
Отъ уважение поне къмъ себе си, гЬзи хора не престанаха
и нтзма да престанатъ да се занимаватъ съ мене.
Една народна мждрость казва: говоренето е сребро, мълчението—злато. Предпочетохъ „златото".
На всички тъхни писания и хули отговорихъ съ златно
то мжлчание. Съ това искахъ, ако не ги умиря, да събудя по
не чувството на състрадание. Но уви! лъгълъ съмъ се ужасно.
Въпръки многократното напомнюване на нтзкои по-стари
колеги — да се престане съ ттззи весникарски писания, въпре
ки решения на общото събрание „да се тури край на всичко",
т е продължаватъ и продължаватъ.
Убедихъ се, че мълчанието нтзма да ме спаси и то нтзма да тури край на всички весникарски хули.
При това Ви съобщавамъ, че помъстената (въпртзки неудобрението на нЯкои колеги, ако стане нужда ще съобщя кой
и въпръки решението на клона) въ „Черно море" статия, съ
която подновяватъ вестникарските писания, не е била плодъ на
решение на oip. лгькарски егветъ (въ това се уверихъ отъ на
правената справка) а е била редактирана лично отъ Д-ръ
Скорчевъ и поднесена лично отъ него по отделно (въ до
мовете) на останалитъ членове и сжщо така лично отъ него
(Д-ръ Скорчевъ) носена и въ редакцииттз. (Председателя на
лекарския съвегъ разнася лично „решенията" за подписъ и за
публикуване въ вестницигв?!). Г-нъ председателю, само този
фактъ говори много, стига да има кой да чува.
Като така Ви най-учтиво моля да направитъ постжпки
(като пргдседатель на клона) лично предъ колегата Д-ръ
Скорчевъ, като го замолите въ името на честьта и достойн
ството на лЯкаря, къмъ помирение.
Решихъ да говоря. Но да говоря на техния езикъ, да
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правя весникарски зрелища на гражданството, не искамъ. Не
съмъ и способенъ на това.
Това решихь да сторя, защото се убедихъ въ туй,
че никакви съвети отъ страна на стари колеги, нито пъкъ ре
шения на общи събрания, можаха да ги заставятъ да престанатъ най сетне. Но не само това. Т Б СЬ ВСБКО свое не
академическо деяние ангажирватъ ту мастния клонь, ту пъкъ
нЪкакъвъ лЪкарски съветъ, чийто задача не е и не може да
бжде весникарски опровержения и темъ подобни.
Язъ пъкъ реше ъ на това да не имъ мълча, предупреждавамъ управ. тЪпо на клона, че на ВСБКО ТБХНО недостойно
публично хулене, ще отго^арямъ съ дълги статии и публични
скаски, чийто съдържание ще разгласявамъ чрезъ приятел
ската намъ преса.
Скаскигв ми, ще бждатъ научно отбиване на всички
обвинения въ нЪкакъвъ съмнителенъ авторитетъ на нашите
учители (нещо, което въпреки поканата ми не го 'доказахте)
въ селендурщина на основателигв на природолъчението
(Pressnitz и др.) и темъ подобни.
Оставайки в%ренъ на това свое решение, съ третия брой
на списанието си слагамъ началото на серия статии „Въ за
шита на прир долпченисто", като подчертавамъ, че ВСБКО не
достойно възражение ще доведе до разпри, отговорностьта
за които отхвърлямъ.
За Бога! Нека пресганатъ най-се^не.
Съ колет, пъздрааъ Д-ръ К. Иордановъ.
Димковъ — София

Въ спазване на душевното, половото, хранителното и трудовото
равновесяв се крив основата на здравето H I
Продължение отъ кн. 2.

3. Душевно равновесие.
Всичко въ живота: успъхъ и щастие, физическо и нравственно съвършенства — зависи предимно отъ здравето. Безъ
него човъкъ е само~ жалъкъ теоретикъ на живота и никога
не ще се домогне до висшите му радости. Здравето и ща
стието не еж привилегия, а еж резултатъ само на правилно,
хармонично, см-вло насочване на душевните и тълеснитъ ни
сипи и затова, който трови душата си съ безвърие и безум
ство, страхъ и съмнение, съ скръбъ и подлость нема осно
вание да очаква здраве и щастие. Тъ принадлежатъ на СИЛ
НИТЕ — на тия които съумъватъ да овладъятъ и еасочватъ
чрезъ мисъльта правилно живота си. Телесното прераждане
става оть вжтре на вънъ, чрезъ мисъльта — строителя на мо-
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зъка и гвлото. Реалното се оформява въ глжбинигв на ду
шата. Тамъ се спотайва щастието и нещастието, здравето и
болеститъ, успъха и неуспвха и затова, за да запазимъ жи
знените си сили, отъ голяма важность е спокойното и ра
достно настроение на душата ни, която требва да бжде изворъ само на възвишени и благородни чувства и прояви.
Ние живъемъ толкова, колкото у насъ има запасъ отъ идеализъмъ и душевни сили при посрещане бедигв. Нека прочие
се стремимъ винаги да създаваме чрезъ здрава и радостна
мисъль хармония въ душитъ си, защото мисъльта създава
настроението, а веселото настроение дава здрава кръвь. Яко
сме натжжени и душата ни е натегната, да излеземъ всръдъ
природата, защото общението. съ природата е незаменимо
укрепяващо средство за душата. МЪЧНОТИИТЕ се изгубватъ
предъ оптимиста, който има веселъ духъ и никога не пада
духомъ, и се натрупватъ предъ оногова, който всвкога се
оплаква отъ своя лошъ късметъ и зла орисия. Такъвъ човъкъ (оптимисть) е безкрайно полезенъ, защото влияе на
другите, както слънчевата топлина действува върху .полята
и горите.
Накрай нека ми бжде позволено да повторя ценната
истена: „Въ сждбата нъма случайности. Човъкъ създава, а
не среща сждбата си", затова винаги да се стремимъ да съз
даваме въ себе си качества, които биха ни направили съ богатъ душевенъ избликъ на благородни чувства. Съ други
думи, да имаме винаги цветисто състояние на духа, защо
то радостьта е начало на всичко възвишено въ живота.

4. Хранително равновесие.
Ако хората ядеха само тогава, когато еж гладни и биха
се хранили съ проста, чиста и здрава храна, то не биха
знаели болести и по-леко щ-вше да имъ бжде да се борятъ
съ страстит% си. Съ положителность можемъ да твърдимъ,
че всъка болесть е предшествувана и придружена отъ хра
носмилателно разстройство. Нормалното храносмилане пред
полага нормално хранене. Последното подържа хранителното
равновесие на организма. ВСЕКИ излишъкъ и ВСЕКИ недостигъ
на храна означава нарушение на това равновесие, следова
телно се отразява гибелно на общото здравно състояние.
Безпорно е, че поддържането на хранителното равновесие
изисква себе-проучване и индивидуализиране. Това, което до
пада на единъ организъмъ не допада на другъ. Ето защо,
ВСБКСЙ тръбва да положи усилия да проучи естеството и
особенностит-Б на организъма си — за да познае и прецени
слабигв и СИЛНИТ-Б му страни и съобразно тъхъ да нагласи
храненето и изобщо живота си. Идеалната храна на човъка
еж плодовете, оръхигв, лешницигв и т-емъ подобни, изобщо

Стр. 50

„Добро народно здраве"

Кн. 3 и 4

всичко онова, което природата ни поднася въ завършенъ
видъ, който ни позволява да не подправяме продукта чрезъ
сготвяне. Обстоятелството, че всичко друго, което човекъ упо
требява, трЪбва да се сготви и подправи преди да бжде
поднесено на стомаха, разкрива очебиещата истина, че човекъ
е плодоядецъ по природа. Ние ядемъ плодовете така естественно, съ такова удоволствие, както тигърътъ яде суровото
месо и коньтъ пасе тревата.
За да бждемъ винаги здрави, требва да се научимъ да
ядемъ умърено, да дъвчимъ добре — бавното дъвчене продъл
жава живота — и да бждемъ весело настроени презъ време на
храненето. Да не се хранимъ веднага следъ сериозенъ умственъ или физически трудъ, а да почакаме докато муску
лите и нервите ни се напълно успокоятъ. Изтощениятъ организъмъ се нуждае преди всичко отъ почивка, та после отъ
храна. Да не ядемъ това, което опитътъ ни е показалъ, че
ни вреди. Да отбегваме месото и да се стремимъ къмъ опро
стяване на храненето. Да не употребяваме алкохолни напит
ки, тютюнъ, кафе, чай, шоколадъ, какао и силни подправки.
При изтощенъ организъмъ да употребяваме често, като вода,
плодовъ сокъ, зръли плодове, плодова лимонада, а при пи
енето на вода, да поставяме въ последната лимоновъ сокъ.
Накрая ще добавя, че: Само този, който по единъ или другъ
пжть, е съзналъ връзката между стомаха, здравето и болестигв и си е далъ трудъ да приведе храносмилането си въ
порядъкъ чрезъ отбъгване на месото, алкохола и тютюна, мо
же да счита, че е стигналъ на сигурна почва въ здравно
отношение.
Край.
Еребакановъ — София,

М а с а ж т въ понощь на природол^ението
Съ особенъ успЬхъ могътъ да се приложатъ при природолечението и масажитъ. Отлагането на чуждите вещества
(пикочка киселина, ксантинови вещества и др. п.) става въ всични органи на телото; нарушаватъ правилната имъ деятелность
и затварятъ пжтищата на чистата и богата съ хранителни
вещества кръвь и богатата съ соли лимфа, въ резултатъ на
което се явява атрофия и израждане на нападнатите отъ чуЖДИГБ вещества органи.
Природолечението се справя съ това положение по сле
дните начини:
1. Чрезъ хигиената на храненето;
2. Подържейки природосъобразния начинъ на хранене,
чрезъ свЪтловъздушните бани, разнит-fe водни процедури —
фрикции, хладни бани, обтривно седящи и коремообтривни
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бани, компреси-възбуждающи, охладителни и болкосмегчяющи,
кратки поливания съ студена вода, парни и горещи бани.
3. Пакъ сжщо, подържайки природосъобразния начинъ
на храненето съ раздвижване кръзообрата и соковет-fe чрезъ
съответни гимнастически упражнения.
4. Подържайки сжщо природъобразния начинъ на хра
нене, чрезъ масажигв — съ разрохкването, размачкването и
разситняването на чуждото вещество и съ раздвижването на
соковегв и кръзообрата, съ комбинация на коремообтривна баня.
Първитв три начина, какъ действуватъ въ помощь на
природолъкуването, еж изложени подробно въ разни статии
на списанието. За да се види благотворното действие на ма
сажите при разрохкването, размачкването на чуждото веще
ство и при силното раздвижване на кръвообрата и соковетв,
което действие може винаги да бжде такова, е необходимо да
се пра^ятъ отъ майсторъ, познаващъ отлично техниката на
масажитв и тръбза да се знае още следното: голъма часть
отъ кръвоноснигв еждове минаватъ по повръхностьта на Т Б лото — подъ кожата успоредно на последната и въ тъканите
на организъма ни и че между тъканигв, особено между мус
кулната и мускулиттБ се намиратъ лимфатичнитв еждове.
Лимфата се движи по еждоветъ си така, както кръвьта по
своите си. Сърдцето и нервната система, потопени въ лим
фата, представляватъ двата електрода на акумулатора, който
предстазлява човъшката машида. Чрезъ храната ние даваме
алкални соли на течностьта на този акумулаторъ, а чрезъ
съня го заредяваме (споредъ Д-ръ Виншъ).
Докато съ другитв приьоми въ природолъкуването се
постигатъ резултати съ алкалностьта на кръвьта и соковете
и раздвижването имъ до най-голъма степень, то съ масажа
постигаме: 1) това, което се постига съ другите приьоми и 2)
съ размачкването и разрохкването на чуждото вещество по
следното много по-лесно се измива и отвлича отъ кръвьта
и соковегв къмъ отдълителнитъ органи. Тъпото се освобо
ждава отъ него и настжпва бързо и обилно хранене на тъ
каните.
При правенето на масажа или само излеко се трие съ
цБлата длань, като сжщо така излеко се натиска върху ко
жата, или пъчъ се обхваща здраво мускула между палеца,
показалеца и дланьта и по такъвъ начинь кръвьта и лимфата
се изцеждатъ отъ тъканьта на мускула и, понеже триенето
се извършва само въ една посока — отъ краищата къмъ тру
па, то при вдигането на ржката отъ кожата или мускула за
повтаряне на триенето, кръвьта и соковетъ въ този промежутъкъ отъ време нахлуватъ силно въ изпразненить кръвои лимфо-съдове и по такъвъ начинъ при повтарящите се
триения до като трае масажа, целия кръво и лимфо-обратъ
се обиграва и добива своята пълнота. Освенъ това, съ стис-
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кането на мускулите размеква се, разтрошава се и разрохква
се чуждото вещество, кристализирало въ тъканьта на муску
лите, съ което нЪщо се способствува за лесното проникване
въ последните на кръвьта и соковеГБ, които съ ускореното
си пълно движение ги отнасятъ къмъ отделителните органи,
а наредъ съ това постига се и пълно хранене на подтисканите
до това време тъкани.
Масажи се правятъ по н-Ьколко начина, които еж предметъ на специално описание и изучване. Почти винаги всички
начини се прилагатъ комбинирано при правеното масажъ на
нъкой индивидъ. За правилното и подробно изучзане на мазажигв препоржчваме книгата на Я. Гоффа „Техника на ма
сажа." *) Тръбва да се помни едно — винаги който прави ма
сажъ, тръбва да почва отъ краищницитв на телото и да
свършва съ корема. При това, трие се само въ една посока—
отъ краищницитв къмъ корема и отъ началото на мускула
къмъ края му — по движението на мускулнигв злъкна. Въ
противенъ случай, ако движението на ржката е напредъ и
назадъ, то не може да се получи никога раздвижване на кръвообрата и соковете, което именно раздвижване съ разрохкзането и размачкването на чуждото вещество е и цельта за
достигане отъ масажа.
Когато се прави масажъ тръбва леко да си намажемъ
ржцегБ съ възелинъ, дървено или друго растително масло,
но не и съ свинска масъ или лой. Това намазване е необхо
димо 1) Гладко и леко да се плъзга ржката ни и 2) да не се
протрие кожата на болния.
Масажа никога не тр-вбва да бжде мжчение. Този който
си прави такъвъ, презъ времето на неговото траене не тр-вбва
да-добива адски измжчена физиономия, но да чуетвува приятность и следъ свършването на масажа действително да по
лучи облегчение и подобрение.
Съ масажа, както казахме, освенъ че се постига разрохкзане и размачкване на чуждото вещество, пълнота при кръвои лимфообрата, но постига се още и усилена обмъна на ве
ществата, която е била забавена вследствие натрупаните и
отложени чужди вещества въ тъканитв на организъма ни.
Усилването обмъната на веществата има за резултатъ —
възобновяване смутенитЪ функции на разнитъ органи, отстра
нение на разните атрофии и израждания на сжщитв. Въ ре
зултатъ на всичко това се получава винаги пълно оздравяване
на болния организмъ и то въ много кжсо време,
Когато имаме възпалени мъста, циреи, рани, счупена
кость, разкжеване на тъкань и пъпки, масажъ върху самит-fe
твхъ не се прави. Такъвъ се прави около гвхъ и то така, че
сь него да се отстрани силния притокъ на кръвь и сокове,
3
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съ което се отстранява отлагането на чуждо вещество въ
болното МБСТО, а и натрупанитв такива преди масажа, се разнасятъ и изхвърлятъ отъ отдълителнит-fe органи. По този начинъ процеса въ болното РГБСТО спира и функциите на орга
на скоро се възстановяватъ.
Да се прави масажъ не е мжчна работа, но преди всичко
трЪбва да се изучи техниката му.
Масажътъ действително оказва благотворно влияние при
природолечението, но тръбва да се направи тъй както тре
бва, а не както се прави обикновено, трке се, безъ да се
знае защо.
Масажа, комбиниранъ съ отводнигЬ бани на Луи Куне,
дава великолепни резултати и скжсява извънредно много вре
мето на лекуването.

Димковъ — София.

Диагноза по вдашнвя пзгледъ на човека.
За чов-вшкото око, чов-вшкото ТБЛО е неизчерпаемъ източникъ на диагностични условия. Който ум-fee да чете книгата
на природата, ще Ви каже, че всичко въ природата на чов-вка,
като почнете отъ косата и свършите съ ноктит-fe на краката,
има свой езикъ. ВЪНШНИТЕ форми на тялото, особенно ТЕЗИ
на главата, шията и лицето, еж отражение на вжтрешния
животъ. Държането на главата, стойката, ходътъ, физическото
състояние на кожата, общо слизеститв ципи, състоянието на
носа, израза на очитв, стоенето на единъ кракъ при затворени
очи, състоянието на прострените напредъ ржце, цв-вта на
кожата, положението на подкожната тлъстина и прочие, еж
извънредно ценни симптоми не само за преценката на извъстна
болесть, но и за получаването на солидно мнение за темпе
рамента на организъма, неговата енергия и преценката за
дължината на живота. За цельта ще дадемъ нъкои кратки
упжтвания:
По физиономията. Който е свикналъ да се вглежда
въ физиономиите, не може да не се е~замислилъ върху обсто
ятелството, че всека физиономия крие задъ себе си своеобразенъ темпераментъ и че разните болести даватъ особенъ
изразъ на лицето. Душата въздействува на ТБЛОТО бавно, не
сигурно, както и водата на камъка. Тя оформява чертитъ- му
и по последните можемъ да еждимъ за процеситъ на душевния
и тълесния животъ. Имено това взаимодействие между духа
и материята, съставлява изходната точка на „физиономиката."
Тя се стреми, чрезъ изследване на проявитв, да се добере до
причините имъ. За физиономиката най-важни еж главата и
лицето. Последното е отражение на душевния и т%лесенъ
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животъ. Главата у нормалния човЪкъ требва да е въ хармо
нично отношение съ цЬлото тЬло. У мжжа 53—55 см., у
жената 51—53 см., включая и косата, е нормална. Обхватътъ
на главата се опредъля, като се игмъри черепа й околовръстъ
съ сантиметъръ, който да минава презъ сръдата на челото и
надъ най-издадената задна часть на главата. За мжжа мърката подъ 53 см., а за жената подъ 51 см. е лошъ признакъ.
Глава съ такъвъ обхватъ, или пъкъ чрезмерно голъма, показва
болестность. Грубото устройство на главата, показва некултурность, а несиметричностьта й — нехармониченъ душевенъ
животъ. ЛИЧНОСТИТЕ СЪ добре оформени глави еж разеждливи,
деятелни, порядъчни; тия съ големи тлъсти глави еж бру
тални, мудни, глупави; а тия съ малки, несиметрично офор
мени глави — неразумни и страстни.
По обхватътъ на главата — на нормалните новородени
е обикновенно 34 см.; а въ края на първата имъ година — 42
см., на края на десетата у момчетата 52 см.: а у момичетата
47 см. У водноглавитв обхватътъ на главата още презъ пърВИТБ години следъ раждането може да достигне 6 0 - 8 0 см.
Фонтанелата у водноглавитв понвкога е издадена напредъ,
а у рахитичнитъ никога. Характерни признаци на рахитичностьта еж: много голЪма глава и необикновенно жгловато
и силно издадено напредъ чело. Зжбитв израстватъ късно и
еж дребни и черни. Шията е кжса, нежна, осеяна съ подутини
и наклонена поради това, че главата е много тежка. Послед
ната изглежда погребана между раменете. ПлешкитФ- еж из
дадени, а гръдната кость безформенна. Тазътъ е твсенъ и
неправилно оформенъ, а гръбнака често изкривенъ. Рахитичните деца късно прохождатъ и трудно учатъ.
Яко натиснемъ задната часть на главата на такива болни,
размекнатата кость шуми като пергаментна хартия. РахитичнигБ деца лесно се потятъ въ областьта на главата, иматъ
бледи дръмливи лица и при сменяване на зжбите, последните
порастватъ въ безпорядъкъ. У скрофулнигв главата, особенно
въ задната си часть, е много голема въ сравнение съ оста
налите части на ТБЛОТО.
По гръбнака. Основния стълбъ на туловището е гръб
нака. По изпразеностьта на гръбнака еждимъ за здравината на
организъма и степеньта на тръбното облагане. У нормалния
(здравия) чов-вкъ, ако изпънемъ единъ конецъ отъ вратнитЪ
прешлени до опашката, той (конеца) е почти правъ и самия
гръбначенъ стълбъ, гледанъ задъ конеца, напълно съвпада
съ последния. Не се ли окаже това, имаме болестно изкривя
ване (облагане) на гръбначния стълбъ. Различаваме гръбначни
огъвания назадъ, напредъ и въ страни. Понеже изкривяванията (облаганията) на гръбнака оказватъ въздействие на
гръдния кошъ, т. е. на дробовете и дишането, тЪ требва
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непременно да се лвкуватъ още отъ детската възрасть, по
неже се отразява зле на цвлия понататъшенъ животъ на
детето.
По кожата. Разглеждана, на дневна светлина кожата е
важенъ факторъ и ни определя много болести съ голвма
сигурность. При разглеждане цввта на кожата, най-силно
впечатление ни прави бледостьта. За да не се измамимъ, ед
новременно съ наблюдаване на цв-вта на кожата, трвбва да
разгледаме и тоя на лигротдвлящите ципи. Бледностьта на
тия ципи въ клепачите на очитв и въ устата, въ едно съ
бледостьта на лицето, е признакъ на малокръвие или хлороза.
Восъчно бледа кожа срещаме и при други сериозни бо
лести, като туберкулозата и бжбречнитв разстройства. Въ
първия случай, т. е., когато подозираме туберкулозата, трвбва
да обърнемъ внимание на венците. Венците на долните рвзци
на 75°/о отъ туберкулозните еж силно зачервени, когато тия
на останалите зжби носятъ отпечатъка на малокръвието, при
това и преходната зона между меката и твърда часть на
небцето у туберкулозата се характеризира съ червена джга.
Рахитичнитв подувания на очнитв клепки и бледото и подутото
лице еж най-сигурната диагностична уловка за бжбречнитв
болести. Опушено-сивия, доматово-черния цввтъ на лицето,
показва израждане на бжбреците. Кафява и синкава срещаме
често при бьлодробнигБ възпаления и тифуса. Страдащите
отъ хлороза, въ повечето случаи иматъ сиво-белезникавъ
цветъ на лицето. Лко предъ насъ стои момче на 15 години,
съ изпити страни, бледо, съ сини кржгове подъ очитв, СЪ го
лвма сигурность ще се диагностицира онанизъмъ. Ако кожата
е сиво жълта, можемъ да подозираме червенъ катаръ. Ако
оцветяването на кожата и склеротиката (беглата часть на
очитв) е зелено жълта, имаме жълтеница. Земнобледия цввтъ
на кожата на лицето (цветъ на плоча) е поводъ да се подо
зира ракъ.
Синкаво е лицето при задръстване на кръвообрата и жъл
то при отравяне на кръвьта съ злъчка (жълтеница). Бързо
то променяне на цвета на лицето е свойственно на нервните
и малокръвнитв. Восъчно бледите лица показватъ липса на
червени кръвни телца (хлороза и английска болветь). Бле
до лице и изпити страни, малки сини кржгове подъ очите е
сигурния признакъ на рахитизъмъ. Истинската воднянка мо
же да се долови по следнитв признаци: гладка, бела, подута
кожа, матови очи, голвми бледни или зеленикави слъзни тор
бички, мека разпусната тъкань, мудно и накърнено храносми
лане; понекога и зловоненъ дъхъ и лепливъ студенъ потъ.
Наредъ съ цвета на кожата трвбва да се държи сметка и за
качеството на такъньта й. Напр. масленна, замърсена, пергаментовидна кожа имаме при израждане на черния дробъ, отъ
каквото страдать пианицитЬ. Матова е кожата на туберкулоз-
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нит-fe и на страдащите отъ строшване на КОСТИТЕ. Дребните
колкото грахово зърно, пъпчици по слепите очи челото и
брадата, показватъ стомашни болести или неизправн-Сти въ
функционирането на женските полови органи. Ако на грани
цата на челото и космите се образуватъ медно-червени изривания (венеринъ венецъ), които следъ като бткдатъ леку
вани, ставатъ сиви, а по нЪкога и жълтеникави петна, можемъ да подозираме, че личностьта е страдала отъ сифилисъ.
Кожата сжщо ни дава указание, да_ли лицето страда отъ некаква заразителна болесть (шарка, "скарлатина, морбилъ, лещенка и едра шарка). Вънъ отъ това не ще и съмнение, че
всички кожни болести направо се диагностизиратъ по болез
нените прояви на кожата. Така крастата, екземите, циреите
и пр. нЪматъ нужда отъ друга диагноза.
По шията: При разглеждане на шията вниманието ни
требва да бжде насочено преди всичко върху обема й. Дъл
гата и тънка шия показва предразположение къмъ белодробни
болести, а чрезмерно дебелата е предвестникъ на апопл^.ктични удари: Шия съ тлъсти цирей въ задната часть е пред
вестникъ на апоплексия.
По косата: Предивременно побеляване на косата раз
крива силни нервни сътресения, уплаха, грижи .и др., а поня
кога и нередовенъ животъ. Единъ отъ съществените приз
наци на сифилиса е окапване на косата.
По носа. Носъ съ тесенъ гърбъ и много тънки ноздри,
дава да се подозиратъ белодробни разстройства.
Носъ съ много широкъ гърбъ показва полипи.
Носъ дебелъ показва скрофули.
Носъ чрезмерно червенъ показва стомашни и коремни
разстройства, ако разбира се, червенината не се дължи на
премръзване. При запушване само на една отъ ноздрите,
имаме хронична хрема. Лошъ миризъ издава носътъ, когато
лигоотделящата ципа е напълно изчезнала, вследствие на
което въ носа се образуватъ бели гъбички. Седлсвиденъ
носъ е признакъ на сифилисъ.
По устнитЬ и б у з и т е : Бузи съ ясно очертани артерийки показватъ или долнокачественъ съставъ на кръвьта, или
неправилно функциониране на сърдцето, или пъкъ, че нещо
(тесна яка и пр.) пречи на кръвьта правилно да функционира
къмъ главата, или има силенъ кръвенъ натискъ и кръвьта е
пропита съ пикочна киселина. Синкавия оттенакъ на устните
и бузите показва, че вследствие поболяване на сърдцето,
кръвьта е преситена съ вжгледвуокисъ. Ясно очертаните чер
веникави и окржжени съ бели полетл петна по бузите, блестящи_ очи, слабо синкавъ оттенъкъ на устните еж признаци
на туберкулоза. Не свободното дишане (отворени уста) по
казва или катарално подуване на носната лигоотделяща ципа,
или израстъци и полипи въ носа.
Следва.
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Преимуществата на првродолйчението предъ
иедвкодоюаиехо
(Факти и научни документи изъ „Присницхаусъ" — болница за природ
но л-Ькуване въ Берлинъ. Отъ Dr. Alfred Brauchle — шефъ на болницата).

П ъ р в и случай — с т о м а ш н о и ч е р н о д р о б н о з а б о л я в а н е
Б о л н и ч е н ъ л и с т ъ № 546.
Единъ, въ напреднала възрасть боленъ, заболява внезапно
съ силни болки въ корема. Повикания л-вкарь предписва ле
карства и корлсбадова вода. Не намаляващите силни болки
заставили болния да прави непрекъснато горещи компреси.
Намалява силно на тегло. Получава сивожълтъ цвътъ. Втори
лъжарь го гледа на рентгеновъ апаратъ. Сжщото и въ една
болница. Отъ нам-врени никакви петна, еж му дали отклончивъ отговоръ (както болния се изразява). Следъ това болниятъ
огива въ частната клиника на единъ берлински професоръ,
специалистъ по стомашни болести. Тукъ 6-дневно престояване
и диета предимно отъ яйца и бтзлъ хл^вбъ. Не получава ни
какво подобрение. Относно диагнозата се оказало, че има
хронически катаръ на стомаха. Отъ диетата получава силенъ
запекъ и незначителните хемороиди се усилватъ.
Не намтзрилъ спасение при разнигв професори и лекари,
отива при никаква си баба, кждето получилъ капки и масло,
обаче, безъ резултатъ. Връща се повторно при единъ отъ
първите си лекари. Сега вече констатирва увеличение и за
твърдяване на черния дробъ. Прилага слънцелЪчение съ
кварцова лампа. Пакъ безъ резултатъ.
Въ това време, когато отчаянието било на своя върхъ,
случайно попада на единъ брой отъ нашия „Природенъ леKapb." Решава се най-сетне да опита и това последно средство,
като за цельта се отправя къмъ „Присницхаусъ," кждето
остава на лечение.
Това б-вше въ началото на януарий 1929 година. Първиятъ прегледъ даде следния резултатъ: Изплашенъ, измършавялъ боленъ. Силни болки въ областьта на корема (особенно д-вено) го безпокояха. Седналото състояние и горещитъ*
компреси ги значително намалиха, даже премахнаха. Въ об
ластьта на черния дробъ силно затвърдяване съ силна болезненость при пипане. Кръвно налътане 195 м. м.
Лчькувансто се състоеше въ следното: Строго вегетарианска
диета. Парна струя върху болното мъхто, седящи бани, ц-Ьли
обжулвания съ студена вода, паренъ компресъ или дълбоко
затопляне чрезъ диатермия. Първитъ- 8 дни отъ лекуването
болкитЬ б%ха сжщите, както преди това. На дванадесетия
день настжпва единъ вне:апенъ обратъ къмъ подобрение.
БолкитЪ намалЪха и постепенно намаляваха. Настжпи спокоенъ
сънь, н^що, което болния не помни отъ месеци. Затвърде-
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нието намалява и изчезва, запекътъ сжщо изчезва, призна
ците отъ хемороидите намалеха и изчезнаха. Следъ 4 месечно
природоболнично лечение, болниягъ искаше вече да бжде
изписанъ като напълно здравъ. При това кръвното налъгане
намаля отъ 195 на 160 м. м. Следъ б седмично престояване
въ кжщи, биде запитанъ писмено, какъ е съ здравето. Отго
вора бтз: „Вие ме питате какъ съмъ. Мога да Ви отговоря —
добре. Отъ излизането ми отъ болницата и до днесъ се чувствувамъ все по-добре и по-добре. И мога да кажа, че всичко
е както преди заболяването, тъй като не чувствувамъ даже, че
имамъ черъ дробъ и стомахъ. Имамъ здравъ изразъ на ли
цето и се чувствувамъ добре."
Б. Р. Въ допълнение длъжа да съобщя, че случая е
билъ злъчни камъни или песъкъ. Това е единъ много типиченъ случай, отъ който се добре вижда стойностьта на
природолЪчението.
Втори случай — двойна пневмония.
бб-годишенъ боленъ, съ бледъ цвЪтъ на лицето, поси
нели устни, тежко дишане. Двете долни задни части на дро
бовете даваха всички признаци на двойната пневмония. .Ле
куването и добрия изходъ се помрачаваха отъ това, че бол
ниягъ е въ напреднала възрасть, това, че е силенъ пушачъ и
хроническия му бронхиаленъ катаръ.
Три дни следъ постжпването му въ болницата получи
една емболия въ едното колено.
Лекуването се състоеше преди всичо въ пъленъ покой.
Ежедневни клизми за изпразване на червата и отвеждащо
действие, цъли обмивания съ топла и по студена вода, съ
ЦБЛЬ ободряване кръвообрата, ободряване кожата, и благо
творно въздействие върху нервния апаратъ, както и урегулирване температурата. Ежедневно обвиване на прасетата съ цель
отвеждане и отнемане огъня, Присницъ, меняванъ съ паренъ
компресъ на гърдите. Непрекъснато презъ деня и нощьта отворенъ прозорецъ, Презъ цтзлото време на температурата (а
то трае 5 дни) за храна не получи нищо освенъ плодовъ сокъ,
а като сърдечно лекарство вода съ медъ.
Въ резултатъ на шестия день температурата падна до
нормата, 14 дни следъ постжпването ставане за първи пжть.
Следъ други б дни биде изписанъ напълно здравъ. Значи
оздравя.
Молимъ всички абонати при сношавания съ реда
кцията да Съобщаватъ абонаментния си №, който е
поставенъ на книжката до адреса.
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Нашити приятели.
Господинъ Докторе,
Вървайте ми, че при всъко получаване на книжкитъ отъ
списанието Ви „Добро народно здраве," което получавамъ
първа година, ме обвзема такова вълнение, че не мога да
намеря подходящи думи да изпълна желанието си, да Ви пиша,
да изразя благодарностьта си отъ списанието Ви.
Десеть години вече отъ както съ жарь и упорито
постоянство следвамъ пжтя показанъ отъ нашитв учители по
природол-вкуването и природосъобразния животъ и всекога
съмъ мечталъ да видя нъкой отъ ГБХЪ или отъ учениците
имъ, за да изкажа безграничното си уважение и благодарность къмъ гвхъ. Лзъ съмъ трогнатъ отъ факта, че има вече
тукъ между насъ, въ България единъ твхенъ достоенъ апостолъ,
единъ бьлгаринъ — лъкарь, който съопитность и жарь показва
на насъ българигв, пжтищата за постигане щастието чрезъ
природосъобразния животъ и природния лЪчебенъ методъ...
Именно, въ Вашето лице, г-нъ докторе, азъ поздравя»
вамъ този апостолъ, който ще избави мнозина отъ страда
ния, ще облекчи МЖКИГБ на други, а трети ще въодушеви
въ смъло следване, въ живота, законите на природата. . .
Радостьта ми се усилва при мисъльта, че когато поискамъ мога да Ви видя и размъня мисли съ Васъ върху въпроСИТБ, които ме интересуватъ.
Въ. Вашето лице, г-нъ докторе, азъ виждамъ човека,
който ще ни напжтвате и подкрепите въ борбата за постигане
идеала, завещанъ ни отъ нашите природоучители — лекари.
А Вие имайте пълна ввра въ нашата морална и мате
риална подкрепа и твърдо устоявайте ПОЗИЦИИТЕ на природо
съобразния животъ и природния лъчебенъ методъ.
Прочие, дерзайте! . . .
Свиленградъ, 5 X 1930 г.
Вашъ приятель: Н. В. К.
Любезний г. Ганевъ,
Извини, че до сега не съмъ ти се обаждалъ съ по-об
ширно писмо. Причината . . .
. . . Идеята за природосъобразния животъ е тъй здраво
вкоренена въ душата ми, е тъй добре назръла въ мене, че
нищо не ще бжде въ състояние да ме разколебае въ ми
съльта, че само тя ще донесе спасение на страждущето
човъчество.
Ето защо, дългъ на всеки духовно пробуденъ човекъ е,
да пръска тая свътлина всредъ мрака, съзнателно подържанъ
отъ грубч. материализъмъ. Вие и неколцина други правите из
ключение за честь на родината ни, за което приемете още
веднажъ моите поздравления и насърдчения за тържеството
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на високохуманната идея, на която се явявате изразитель. Ние
ще Ви подкрепимъ въ трудното, но благородно дЪло, което
ще се възприеме отъ ВСБКИ търсящъ истината, въпреки труд
ностите и препятствията, които биха се изпречили по пжтя.
Т Б еж известни на ВСБКИ пионеръ на нови идеи.
Обаче, истината винаги възтържествува, гдето гръе
слънцето, тамъ мракътъ чезне . . . Високиятъ идеалъ ще да
де сила за борба, за творчество на всеки, който е прозрелъ
въ бждащето.
В.-Търново, 10. X. 1930 г.
С. X. у-ль.
Драги Докторе,
. . . Може би съмъ ти направилъ впечатление съ моето
не обаждане и може да си му далъ най-неблагоприятни за
менъ тълкувания, но вярвай, списанието ти четохъ съ двустраненъ интересъ — като литература по медицина, и като
борба срещу изжизъли приоми на лекуване и безцелни, безъ
вевкаква полза отрови. Борба неравна; борба противъ мно
жество ; борба противъ авторитетъ, навикъ и традиция; борба
най-после, срещу слабата воля и страха на ВСИЧКИТЕ болни.
Твоята победа ме кара да се радвамъ заедно съ тебе. . .
. . . Като те поздравявамъ съ блескавия рефератъ, който
си държалъ въ гр. Русе, не мога да скрия, че това ме много
поласка, когато ми го съобщи самъ Митко.
гр. Пловдивъ, 19. IX. 1930 год.
Хиляди привети, твой Иосифъ

Противъ изпадване на косатаПредъ видъ най-разнообразнитЬ причини за изпадване
на косата, не е мжчно да се разбере, че и средствата за бор
ба съ това състояние ще бждатъ най-разнообразни, fl тамъ
кждего се препоржчватъ много средства, имаме винаги липса
на ефикасность.
Отъ тукъ следва, че на долопосоченигв средства не
бива да се гледа като на абсолютно сигурни, а като такива,
които еж давали въ нЪкои случаи резултати и заслужаватъ
да се опитатъ.
1. Изпадване на косата следъ инфлуенца. Като мкогодобро средство тукъ се препоржчва облъчването на главата
съ изкуствено слънце, а при наличностьта на естествено,
разбира се, препичане на сжщото.
2. Ежедневно измиване на главата съ студена вода. Силно
търкане на сжщата до зачервяване на кожата. Обвиване на
сжщата безъ изсушаване. Следъ два часа натъркване съ
спиртъ, пакъ фротиране до зачервяване.
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3. НЪкои съзиратъ причинитЪ за изпадването на косата
въ неправил.юто храносмилане, нередовното изпразване на
храносмилателния каналъ и разни нередовности въ веществе
ната обмЪна. Или иначе изразено, то е резултатъ на хрони
ческото отравяне. Тъ1 препоржчзатъ най-радикално освобож
даване на организма отъ всички тъзи отрови. Или, казано съ
думите на Луи Куне, радикално вътрешно пречистване. За
цельта се препоржчзатъ лекуване чрезъ гладъ и чисто сурова
храна: Сурози и пресни плодове, ор-вхи, сурови, пръхни зе
ленчуци, зелени салати, малко препеченъ хлЪбъ, орехово
масло, медъ или мармаладъ.
Препоржчаното тукъ, се намира подробно въ книгата на
Арнолдъ Ееретсъ „Наука за гла>а." Въ нея той описва какъ
е служилъ 11 месеци и въ дванадесетия тръбвало да напусне
службата, защото е боледувалъ оть бжбречна болесть, невръстения, посиаяване на коситЪ, и сърдечна слабость. Под
лага се на самолек/ване чрезъ гладуваме и строга дчета. Въ
резултатъ е оздрав^лъ окончателно.
4. Староизпитано народно средство е, вечерь намазване
съ собствена урина и масажъ на кожата.
Изъ Biolog. Heilkunst.

Що е чисто природно мл$ко?
Много се говори и пише и едва ли има некой, който да
не знае, че млекото е една отъ ценните хранителни продук
ти, както за здравигв, така и за болните. Че това е така, не
се оспорва отъ никого, сжщо не и отъ последователите на
природосъобразния животъ. Тукъ отъ гледна точка именно на
онова природосъобразно разбиране, искамъ да подчертая, че
гореказаното, за стойностьта на млекото като храна, важи са
мо за истинското природно млгько. Като така, трЪбва всеки да
знае кое млеко е чисто природно.
Такова е млекото, къмъ което нищо не е прибавено
нито пъкъ е огнето отъ него Н-БЩО. Млекото, което полу
чаваме за консумация така, както го е дала природата. Ва
реното млЪко не е вече чисто природно и като така, [по хранителность, лЪчебность стои по назадъ отъ невареното.
И така, който иска да извлече истинска полза отъ мле
кото като храна и лекарство, такава каквато му е предадена
отъ природата, требва да го употребява по възможность
съвсемъ сурово. Че има боленъ дрбитъю, чийто млеко не
бива да се употр-Ьбява сурово, не тр-Ьбва да се забравя.
Настоящия брой пращаме само на о н е з и ,
е ж предплатили, или поискали отсрочка.

които
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Захарна болесть вследствие ударъ въ оОластьта на корена.
Въпроса, дали единъ силенъ ударъ въ областьта на ко
рема може да стане причина за появяването на захарната бо
лесть, е много важенъ, защото често става дума за инвалидна
пенсия, граждански искъ и т. н. Поради важностьта му, мно
зина учени еж се занимавали дълго, време съ него й еж дошле до заключението, че едно силно удряне въ коремната
область, може да причини захарната болъс гь. Яко този ударъ,
макаръ не причинилъ вънкашно нараняване и кръвоизлеание
причини нараняване, или малки кръвоизлеания въ т. н. стома
шна жлеза (Pancreas) то това нараняване може да стане причи
на за нарушение на вжтрешносекреторната функция на сто
машната жлеза и така се появи захарната болесть. Но едно
нараняване на черния дробъ може, сжщо така, да е причина
за болестьта. Сега се получава така наречения хепатиченъ
— чернодробенъ диабетъ.
Остава сега да се отговори, кога най-късно следъ уда
ра, може да се появи болестьта и колко време следъ удара,
евентуално появилъ се диабетъ, не може да се приведе въ
причинна връзка съ отцавна миналъ ударъ. Проучванията въ
това направление еж установили, че вс-Ько време следъ уда
ра, може да дойде появяването, но ако болестьта се появи
следъ по-вече отъ две години, въ такъвъ случай,' непозволе
но е причиното свъзване съ получения ударъ. Или съ други
думи казано, изтекатъ ли две години следъ получаването на
удара, опасностьта .отъ появяването на диабетъ е преминала.

Толстой е казалъ:
Всека една идея въ своето развитие преживява три фази:
Първа фаза на « е д о р а з у м е н и е , прнемтзхъ и равно
душие. Втора фаза та борба и гонение и най-сетне фаза
на всеобщо признаване.
Само нашето движение въ полза на природното лекуване
премина направо къмъ втората фаза — на гонение.

За фонда Литература „ПриродолЪчение"1)
Н. В. К. Свиленградъ
Т. Г. В. Бургасъ
Р. х. Р. Русе
И. К, П. Русе
Отъ мин. бр.

50
30
25
50
50

Всичко 205 лв.
) Фонда е при редакцията и нЪма нищо общо съ Д-вото. Предназначенъ е за подпомагане списанието библиотеката ни „ПряродолЪчение"
и доставяне чунша научва литература по сжщото.
J
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Сказки
Редакцията, въ сътрудничество съ д-во „ПриродолЪчение" реши: Да се обходятъ всички по-големи центрове, кждето да се изнесатъ сказки въ полза на природолечението.
Затова молимъ всички приятели да проучатъ условията
въ своя край и ни съобщятъ, може ли да има успъхъ такава
една сказка, кога презъ сезона и пр. Разноскит-fe по пжтуване
и др. ще требва да се осигурятъ отъ организаторите, като
се сложи входъ, подири подкрепата на читалището и т. н.
СказкигЬ ще бждатъ изнесени отъ председателя на
д-вото Д-ръ К. Иордановъ и ще бждатъ въ духа на сказката
му, изнесена въ Русе. Желателно е близ:<итЬ центрове да се
споразумеятъ и посещаването имъ да стане едновременно.
Влезте въ връзка съ редакцията и съобщете вероятните
постжпления отъ една сказка (като входъ, доброволни, чита
лищни и др.), за да можемъ да направим j правилно пресмя
тане и осигуримъ идването, за което ще Ви съобщимъ.
Можемъ да ги изнесемъ отъ името на д-во „Природол-вчение," като донесемъ и входни билети.

Получиха се въ редакцията:
„Кржгосветъ" седмично картино списание ул. „Бачо Ки
ро" № 3 София.
Обръщамъ вниманието на абонатите и читателите си,
че въ това списание ще давамъ доста интересенъ материялъ
изъ областьта на природолъчението и тези, които искатъ да
допълнятъ недоимъка, който имаме въ нашето списание по
ради малкия му обемъ, да го по възможность следятъ. Сжщото се отнася и за сп. Модерна домакиня чйто първи
брой год. VII се получи въ редакцията. Къмъ броя еж дадени
безплатно: приложение съ 21 кройка въ естествена голвмина
и множество увеличени модели и филета и пр. и многоцветенъ моделъ за килимъ. Броя съдържа: есенни комплекти —
сезонни шапки, които лесно се шиятъ, визитни тоалети, скро
мни и елегантни рокли, дамско и детско бельо, дрехи за ма
лкото детенце и ученичетата, модели за сашета, възглавници,
покривки, нови модели филета, милански дантели. цЪли ком
плекти отъ бела бродерия, разкази, готварстзо, рецепти и пр.
Още този брой дава да се разбере колко добре се списва
списанието подъ вещето редакторство на Г-жа Митева Д-ръ
Каракашева. Благодарение на голЯмото количество абонати,
абжамтта е само 120 ле. годишно, което прави честь и по
хвала на редакторката, че въ т£зи оскждни години иска да
даде възможность на всички госпожи и госпожици да полу
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чазатъ списанието, което не е луксъ, а една необходимость
въ всека кжща. При редакцията се отваря отъ 1 октомврии
4 месеченъ курсъ по кройки и шезъ. Най-горещо препоръ
чваме, това хубаво списание на всички наши четци и абонати.
Адреса на администрацията, — Леге — Базаръ —• София.
Детско здраве, месечно илюстровано списание за отгледзането, отхрзнването и възпитанието на детето, год. III,
брой 7 сь следното съдържание:
. — Хигиена на децата презъ училищната възрасть; Храна
и хранене; — Запека у децата; — Неизрязанитъ ногти носятъ
нещастие на децата; — Гимнастически упражнения за децата:
— Естетично възпитание (театърътъ на дъцата;) — Презъ нощьта (очеркъ). То е единственото у насъ списание, което ще
помогне на майките да огледатъ правилно децата си. Дава
безплатни приложения.
Абонаментъ за година 80 лв.
Адресъ: ул. Регенска 44, София.
Новата книга «Цивилизацията и пжтьтъ на гении
те" отъ Б. Марковенски, съдържание: Произходъ, разви
тие и характеръ на чов. култу1ура, Еволюция и упадъкъ на
Европ. цивлизация. Ж. Ж. Русу. Ч. Дараинъ. Ф. М. Достоев
ски. Фр, Ницше. Ем. Зола. Л. Н. Толстой. Яйнщайнъ и Форель. Стр. 160 — съ портретите на 8 гении — цена 40 лв.
Доставя се отъ автора й — гр. Перникъ и отъ главните
книжарници въ големите градове. Препоржчваме я на наши
те абонати.
в. „Земл. Народенъ гласъ" органъ на Старо-Загорската Окр. Земл. Дружба излиза въ Ст. Загора.
сп. „Лястовичка" Тетевенско № 2 София, хубаво ин
тересно списание за деца.
сп. „Нова Струя" год. I кн. 1 и 2 — Графъ Игнативу Co-'
фия, едно ново и отлично списвано списание за политика, сто
панство и култура аб. 200 лв.
в. „Животъ и здраве" София - аб. 1С0 лв. в. за ме
дицина и биология. Той е единъ новъ здравенъ светилникъ.
„Лекарските е ж б и е д н о обществено зло", отъ ад
воката Асенъ Господиновъ цена 20 лв. доставя, се отъ авто
ра й — София — „Ц. Крумъ" 15. Книгата е съепихолна стойность за лекарско-съсловното движение. Ние я препоръчваме
особено на нашите последователи, защото лошо пише въ нея
и още по-лошо ще стане, ако не послужи за поука.
„Разградско Слово" — Разградъ.

1-ва Варненска реснарнииа

Kg». К. Петковъ — Варна
ул. „Шипка" № 14

Изработва всички видове ресни за пердета, за абажури,
маси, кргвати, каналета и др.
Най-разнообразни ширити и шнурове за мебели, разни
пискюли, трикольорни ленти за юнаци, колоездачи,
пожарникарски пагони и др.
Проематъ се поржчки за всичко на едро и дребно
за Варна и провинцията.

цени фабрични.

Чисто

Чисто

-за чай ще намерите винаги гарантирано пр-Ьсно само при
МагаЗИНЪ ^ О О Щ - А . " ул. „Преславска." -37—Варна
Р е д а к ц и я т а ни з а п и с в а а б о н а т и з а в. „СВО
БОДА"- единствения, вестникъ, който стои на'страната на
-отрудения ..народъ, бори се противъ вст=ко насилие и се зат

стжпва въ защита на природното лекуване. Год.

аб. 70 лв.,:б ~мес.;40 лв. Който не чете в. ^Свобода" нищо
.ле знае.

Приятели на природольчението.
Набавете си нашите издания, едничката научна литера
тура върху природното лекуване.
Купете си следните номера на нашата библиотека„Природолечение":
№ 1. „Варна какво, какъ и кога лекува" лечебнорежименъ наржчникъ за природолъчение. Отъ Д-ръ К. Иордановъ, цена 10 лева.
№ 2. „Здрава, млада, хубава" пжтеводитель за<
оздравяване на жената. Необходима за всека жена. Отъ
сжщия авторъ, цена 10 лева.
№ 3. „Естествено подмладяване и разхубавяване
на жената1* отъ сжщия авторъ, цена 10 лв. — излиза отъпечатъ.
Д о с т а в е т е си:
1) Старото ни течение на списанието „Добро, народноздраве" — природенъ лъкаръ, година I, йена 60 лв. заедно
съ безплатното приложение една отъ горнитъ книжки. Има
ме на разположение около 50 течения.
2) „Добро народно здраве" — природенъ лъкаръ,
година II, цена 100 лева заедно съ приложение една отъгорнитЬ книги. Имаме 5 течения.
3) „Добро народно здраве" — прироренъ лъкаръ,
год. II, обаче безъ книжка I и Н-pa, които еж изчерпани,
цъна 75 лв. Имаме около 40 течения, заедно съ приложение
една отъ горните книжки.

„Добро народно здраве"
е едничкия „ П р и р о д е н ъ лЪкарь" въ България. Само
той ще Ви научи какъ всеки може да бжде свой самолечителъ въ домътъ си
Приятели на природата, въздържатели, вегетарианци,
разпространявайте го между познати. Нека Природолечението
бжде и у насъ издигането до култъ, така както е и въ чужбина,
Който запише 5 платени абонати получава 6 тия

