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Природол-вчението въ картини
Обща п а р н а баня
правена при домашни условил
Полезна при остри и хронически
болести, особено за вжтрешно
пречистване и обезотравяне на
организма.

Медицина или природольчение.
Наученъ диалогъ Orote — Brauchle.
(Продължение отъ бр. 2).

Grote: Това разискване има нужда отъ известно поясня
ване на понятията. Това, което ние разбираме подъ конститу
ция може да се схваща'двуяко: първо въ наследственотехнически смнсълъ като genotipus, но и въ клинически смисълъ
като усжщественъ genotipus съ проявени вече фенотипични
изменения. Не бива да забравяме, че понятието „конституция"
е разтегливо. Щомъ признаваме, че при появата на болестите
голема роля играе наследственостьта, приведените отъ Васъ
доводи на Birciier-Benner е равносилно на възкресяване на Ламарка. Ако приемемъ, че болестни предразположения въ роПреиздаването пя изчерпани броеве ще почкемъ отъ 5 или б-ти брой.
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дения вече чов-Ькъ, може да се дължатъ на това, че некои
отъ предшетствувалите го поколения, следствие неправилно
хранене, еж увредили своите родилни материали и така еж.
предали болестни предразположения на своите потомци, та
това е класически примЪръ за наследяване придобити въ жи
вота качества. А тъкмо този механизъмъ въ онаследяването
не е доказанъ и до днесъ отъ науката за наследственостьта.
При това не искамъ да примълча, че Stepp, единъ отъ найдобрите познавачи на учението за витамините, недавна, въ
единъ обширенъ трудъ, застлши становището, че недостига на
витамини въ храната може да се отрази върху качественостьта
на плазмата и да се отрази върху конституцията на следващето поколение. Отъ друга страна не е съвсемъ неприемлива
възможностьта, вродени болестни предразположения да се пренесатъ върху нЪкое отъ следващите поколения по пжтя на т.
н. Sprunghaften mutation. По гЬзи възможности последните го
дини и цюрихския ученъ Naegeli съобщи за правени отъ него
опити. Но въ науката за наследственостьта и до днесъ липсватъ доказателства, че вънкашни фактори еж. двигателите на
патогенетичната конституция, било въ една сегашна или отдав
на измряла генерация. И, ако искаме да предпазимъ бждащите
поколения отъ здравно израждане, требва да действуваме въ
духа на новия законъ отъ 14. VII. 1933 год. Този законъ пази
предаването на болестните предразположения върху поколе
нията чрезъ обезплодяване на здравно обременените индивиди.
Този законъ съвсемъ не ни препоржчва вместо стерилизира
нето, да поставимъ наследствено обременените при особено
благоприятни условия на хранене и живеене въобще, като да
си представиме, че този начинъ на хранене би могълъ да из
върши нЪкакво преобразоване хърху зародишната плазма на
обременения организъмъ и така да го направи способенъ да
създаде здраво, необременено поколение.
Въ резюме: аналитичната наука за конституцията ни до
веде до едно ц-Ьлостно схващане, което и днесъ е рационално
използуваемо за лекуване и предпазване въ медицината.
Brauchle: Безъ съмнение, закона за стерилизирането е
колосаленъ напредъкъ въ борбата ни за наследственото оздра
вяване на германския народъ. Ние природолечителигЬ съ благодарность поздравяваме тази мерка. Ясно е, че съ средствата
и силата на властьта, може да се направи за народното здра
ве много повече, отколкото това може да сторятъ единичните
лекари, колкото и да иматъ присърдце това.
Ако Вие твърдите, че приемането за възможно, придо
бити качества да могатъ да се предаватъ по наследство, би
означавало връщане къмъ отдавна погребания Ламаркизъмъ,
Скоро ш,е спремъ списанието на неотчетените. Отчетете cei
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а и не отговаряло на днескашнигЬ научни
познания, то на то
ва твърдение съвсемъ не сме длъжни1 да му отдадемъ абсо
лютна вЪрность, защото науката за наследственостьта утре и
вдуги день не се знае дали ще е тази, която беше вчера и
оня день. Нима за първи пжть въ развоя на науката сме се
връщали къмъ отдавна изоставени теории и учения, които
опита и наблюденията доказватъ като издържани, докато пре
ди, сжщитЪ ГБ еж. били изоставени като неиздържащи то
гавашната научна критика на него време?
Твърдите ли Вие, че зародишната плазма и загадъчните
сили, движащи механизма на онаследяването (das Gen), еж аб
солютно неповлияеми? Нима алкохолизма, сифилиса, душевния
и нервенъ щрапацъ (терзания) презъ войнигЬ, не еж. оказали
никакво влияние върху гЪзи потайности на онаследяването?
Нима еждбата на единъ народъ се изковава сама и единствено
въ момента на самата мутация и еж резултатъ само отъ нея?
Но даже и да приемемъ, че този „Gen" е наистина неповлияемъ съ вънкашнитъ- условия на живота, това не значе
още, че вс%ко наследено предразположение избухва въ течение
на живота. Това показ за, че все пакъ, екзогенните (външите)
фактори въ живота не бива да се подценяватъ. НЬкой може
да е обремененъ по наследство къмъ заболяване отъ мултиплена склероза, но този чов-Ькъ не заболява отъ нея на всЬка
цена — стига въ живота да е поставенъ при благоприятни,
природосъобразни условия на живеене. Обаче, ако сжщиятъ
този наследствено обремененъ боленъ, прекара терзанията на
една война или други противоздравни режими, то предразпо
ложението се проявява и той действително заболява отъ тази
склероза. Мното случаи въ практиката ни показватъ, че и сждилищатз, когато ще решаватъ спорове за материална осигу
ровка, взематъ винаги подъ внимание несгодите въ живота
на пострадалия.
И, ако дейстаително въ здравеопазването наследстве
ностьта е „вся и ВСБХЪ" и на вънкашните фактори (храна,
слънце, въздухъ и т. н.) не се пада д-Ьлъ въ борбата съ на
следените предразположения, тогава лекуването на отделните
индивиди би било безпредметно. Тогава, лЪкарьтъ би требвало
да бжде не л-вчитель, а чисто и просто расовъ хигиенистъ.
(следва)
*

Използвайте връзките си съ управляващите фактори и
действувайте чрезъ гЬхъ за официално въвеждане природното
лекуване въ нашите болници, както въ Германия.
Не бавете плащането на абонамента си. Срока за отчитане съ право
на премии е 1. I. 1941 год.
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СИЛИ

Отъ проф. Д-ръ Ас. Златаровъ.
(Продължение отъ бр. 2).

Узнаване подземни води
Но, струва ми се, че ние сме предъ указанието и на дру
га една скрита още въ природата сила, съ явленията на т. н.
б а г е т ь о р и или р у т е н г е н г е р и — откриватели на вода и
залежища отъ руди и др. чрезъ специално изрязана отъ лъхка
или друго дърво (а може и металъ) пръчка. Фактътъ на това
явление е неосяоримъ и академиите на науките почвагь да се
занимаватъ сериозно съ него. Твърди се дори, че 50 на сто
отъ хората иматъ тоя даръ: реагиране чрезъ особно движение
на огънатата пръчка въ ржцегЪ на човека, когато подъ пръч
ката се намира вода, металъ, соль, петролъ, руди и др. Въ
Германия дори има щатна държавна служба за подобни откривачи на води. Въ България въ тази область се подвизаваше,
извънредно силно одарениятъ съ тази способность багетьоръ,
неотдавна починалиятъ ловечки адвокатъ и сждия г-нъ Иванъ
П. Димитровъ.
За сега азъ се отказвамъ да тълкувамъ предъ каква нова
скрита сила сме изправени съ явленията на багетизма. Ще упо
мена само, че това явление вероятно е атавизъмъ, опазенъ и
предаденъ щастливо по наследство на некои потомци, отъ
дарба, що нашиятъ предецъ—нъкогашниятъ първобитенъ обитатель на степите и горигв—е ималъ всеобщо застлшена. Тоя
н-Ькогашенъ предтеча на сегашния чов^къ, който не е разполагалъ съ канализация, чешми, кранове и други културни блага,
за да бжде сигуренъ, че ще има вода за пиене, требва да е
притежавалъ средства да разпознава, има ли наблизо вода, и
именно тая дарба, въ последствие притжлена, като ненуждна
повече, се е опазила по наследство като предразположение у
некои отъ сегашните цивилизовани наследници на тоя първо
битенъ прародитель.
Науката и скрититЪ сили
Скритите сили които ни заобикалятъ, малко помалко ще
се разкриватъ човЪку, за да обогатяватъ неговата мощь и за
да правятъ по-сигуренъ и по-охоленъ неговия животъ. Но, за
да имаме по-скорошното гЬхно овладяване, ще трЪбва хората
на науката да напуснагь своя догматизъмъ, да станатъ по-сво
бодни и да не се боятъ толкозъ отъ „окултното", което те
таксуватъ като предразсждъкъ или шарлатанство: учениятъ
«,,-«. =?ЛИМаН?п ~ повиши се хартията и печата. Безплатни премии се давагь вече за 30 л е в а вмЪсто за 40 лв. Иначе рисковаме списанието.
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тр-Ьбва, наистина, да бжде свободенъ отъ всички предразсждаци, а най-вече отъ тия въ самата наука. Само така свътътъ
ще се разтвори цЪлиятъ за него.
Изъ в. „Окул. и наука".
Б. Р. Тази статия заимствуваме поради голямата извесгность на автора й. Но още и затова, защото тя ни показва
колко малко еж. ни познати силите, каито влад-вятъ живота, и
колко малко сме въ състояние, следователно, да ги овладъ-емъ
и дирижираме отъ вънъ. Да, да сме въ състояние да ги замъхтимъ съ това или онова лекарство въ лечебното изкуство
не може и да се мисли. Тъкмо затова мисли биологичната ме
дицина, че е права, като се вслушва въ естествените прояви
при болестигв, като тачи гЬзи прояви като неразгадани още
тайни на природата въ борбата й за защита на живота. Тъкмо
затова ние си служимъ при лекуването само съ он-Ьзи есте
ствени средства, ср-вдъ които се е зародилъ живота и каито
единствени еж. въ състояние да го пазятъ и оздравяватъ.
Само така сме сигурни, че не ще засегнемъ тежко „скрититп сила" на природата, които, непознавайки ги още, лесно
можемъ да увредимъ при безразборната ни намъха отвънь съ
разни химически производства ужъ въ стремежа си да ги
подпомагаме (безъ да ги подозираме даже). Тъкмо затова се
казва, че, и тамъ, кждето природол-Ьчението не помага, то поне
никога не вреди.

ЖивОтъ и смърть
отъ професоръ. Ст. Консуловъ — София
(Продължение отъ бр. 2)

Стигаме неминуемо до заключението: ние много нЪщо
ще можемъ да откриемъ чрезъ науката, но да изчерпимъ край
ната сжщность на битието и на живота, съ нашия умъ ние
не можемъ. За живите сжщества, които стоятъ по-долу отъ
насъ, тези мжчителни въпроси не сжществуватъ. Животното
знае това, което му е необходимо за живота, неговиятъ умъ
не му позволява да отиде по-далечъ, да си постави мжчителните за човека въпроси. Предисторическиятъ чов^къ отъ стариятъ камененъ периодъ, макаръ отделилъ се вече отъ животинството, тоже не е могълъ да си поставя тези въпроси. Т Б
изпъкватъ — за това имаме сигурни доказателства сега — едва
презъ младия камененъ периодъ, когато живота на чов-Ька се
е билъ вече издигналъ.
Какво е заключението отъ всичко това?
То е, че на всека степень на еволюционното развитие на
Дайте ни адреси на познати въ освободена Добруджа.
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нашия мозъченъ апаратъ отговарятъ и определени възмож
ности за проникване въ тайните на природата, както и опре
делени възможности за поставяне на нови проблеми. Но щомъ
е така, единъ бждещъ човЪкъ, съ умствени способности далечъ
по-високи и отъ нашите, ще може да си уясни много въпроси,
които днесъ насъ измжчватъ, като сигурно за него ще изпъкватъ нови загадки, за които ние и представа не можемъ да
имаме.
ГОЛ-БМИЯТЪ въпросъ за живота и смъртьта е неразрешимъ
за днешния човекъ, но съ него бждещето човечество, бждащата наука, може би, ще се справятъ. Днесъ ние чувствуваме
своето безсилие да се справимъ съ този въпросъ, когато се
отнасяме критически къмъ него. Ние само можахме да разберемъ причината на нашето безсилие: ние сме рожба на при
родата, на вечната нейна еволюция. Тази майка — природата,
чрезъ своигЬ закони, толкова е дала на днешното човечество.
Какво ще даде на бждащето човечество, за сега никой въ под
робности не може да каже. Можемъ само да твърдимъ, че
бждащето човечество ще бжде по-надарено отъ насъ, както и
ние сме по-надарени отъ животните. И Г ь о т е , стигналъ до
такава една точка при своите разсжждения, казва въ своето
съзерцание за природата; „тя ме заведе въ царството си, тя
пакъ ще ме въведе въ царството си, тя пакъ ще ме изведе
отъ него. Азъ се осланямъ на нея. Нека тя ме води: никога
тя нъма да възненавиди собствената си рожба. Това не гово
ря азъ за нея. Не, че истината и заблуждението, които се
криягъ въ думите ми, еж нейни".
(Край.)
Изъ в. „Ескулапъ".
Б. Р. Статиите „Скрити сили" и „Животъ и смърть" се
взаимно допълнятъ. Двете отъ именити наши учени, идатъ да
потвърдять основните принципи върху които се гради природолечението. Всесилието на силите на природата. Недостатъч
ното имъ познаване отъ днескашната наука, неудачаостьта на
прекалена намеса въ техните потайности. А думите на Гьоте
ни казватъ всичко. Природата никога не греши. Предоставете
здравето и живота си на нейното всесилие. Вслушайте се въ
повелитЬ й.

Впечатления отъ една научна
екскурзия
Презъ Германия.
М а р и е н б а д ъ е другъ световно извесгенъ германски
луксозенъ курортъ. Има две големи бани, които еж собствеСкоро излиза новата ни книга . П р и р о д н о л е к у в а н е
б р о н х и а л н а т а астма*. Пласирайте я! Очаквайте я!

на
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ность на общината. Водата е студена, силно въглекисела и се
топли на нужната температура чрезъ пара. Има модерно об
заведено водолЪчебно отд-Ьление. Тукъ се правятъ всички ви
дове лечебни (ц-Ьли, седящи и др.) бани, както и видовете ду
шове. Специално отделение за лечебни масажи. Гол4ми ба
сейни съ вода 28° С. на разположение за свободни кжпания.
Много интересни еж специалните п а р н и камери, кждето
горещината за парно изпотяване достига до 40 и 60° С. Лю
бимо приложение тукъ еж калнитъ- и торфени (Moohr) бани.
Въ това л-Ьчебно мътто се подлагатъ диевно 7—8000 ду
ши, като само въ торфенитъ- дневните посещения еж до 1200.
Това лекуване се прилага въ специални, съ колелца подвижни,
вани. Освенъ това има специална зала (Liegehalle), кждето се
извършватъ горещигЬ опаковки и се лежи до изпотяване.
Специални л-Ьчебни приоми еж сухите бани съ сЬренъ газъ
въ които се стои 15—30 минути.
ВанигЬ въ водолЪчебяото отделение еж дървени. Това
отбелязваме, защото преди години противниците ни у насъ се
надсмиваха, че сме кжцЬли болните си въ дървени чибури.
Едно л-Ьчебно приложение струва 100—120 лв. наши левове.
Ревматизми, затлъстяване, бжбречни и др. болести на
веществената обмена, еж главнигЬ, които се л-вкуватъ въ
Мариенбадъ.

Гнойни пъпки по окосмената глава.
Примъръ за опростено природно лъкуване
при домашни условия.
Борисъ Лазаровъ, 9 год., ученикъ отъ II отделение отъ
Варна, ул. „Гладстонъ" 3 боледувалъ отъ години отъ множе
ство гнойни пъпки въ главата. Майката особено подчертава,
че когато съ нЪкое лекарство пъпките намал-вятъ или вре
менно изчезнагъ, очигЬ на детето се зачервяватъ и страдатъ.
Когато ЦЬПКИГБ избиятъ наново или по-силно, тогава очите
оздравяватъ напълно.
Детето е лекувано отъ много лекари съ най-различни
лекарства. Лежало е и въ кожното отделение на държавната
болница. Съ малки колебания, страданието е упорствувало на
всякакво лечение.
На 13. X. 1938 год. майката довежда детето въ училищ
ната амбулатория. Имайки предъ видъ упоритостьта на стра
данието при лекарствените лЪчения, азъ наредихъ строго природол-Ьчение. Майката го следва най-упорито. На 2. XI, 1940
год. детето е вече напълно здраво, като съ изчезването на
ИзчерпанигЬ книги ще преиздадемъ, но това пе може да стане тъй
бързо. Записвайте абонати. Това ще ускори преиздаването имъ.
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пъпките очите не заболяваха. Ако се следва режима пъпките
не ще се явятъ.
И колко просто б-Ьше ц-Ьлото лЯчение: Диета съ строго
и системно суровоядение, парни бани на главата. Налагания
пъпките съ горещи лайкови и маслени лапи. Нощемъ присницови компреси съ масло, или лайкова респ. тринева отвара.
Абсолютно нищо повече. И всичко това се приложи при
една сиромашка домашна обстановка. Ако да бъше още лъто,
огр-вването на слънцето нгЬше да намери широко приложение.
Не потискайте кожитгь изриви съ лшарства!

Какъ да лекуваме рани.
Както е известно на всички, днесъ лекуването на рани
става чрезъ редовно миене, мазане и налагане съ най-различни
л-Ькарства и най-редовно правене на превръзки. Който е ималъ
случай да бжде л-Ькуванъ така за, даже незначително, нараня
ване, той би могьлъ да ни разкаже твърде много поучителни
нЪща.
Такова едно л-Ькуване обикновено е болезнено, скъпо
губеденно, бавно и дълго. Въ това съмъ се увЯрилъ отъ дъл
гогодишната си л-Ькарска практика по служба и частно. И
колко мжчно е да преклонишъ болните да напустяатъ чести
те превръзки и отпочнатъ гледането на ранигЪ си по новия
начинъ. И лекарите, но особено помощния санитаренъ персоналъ (фелдшери и др.), правятъ прекалено много превръзки.
Въ повечето случаи, отъ своето появяване, до пълното оз
дравяване, раната е непрекъснато подъ превръзка, по-редко
или по-често сменявана. НЬма споръ, че това лекуване е найнеправилвото, най-лошото, най-продължително и скжпо. Колко
медикаменти, колко превързоченъ материалъ, колко л-Ькарски
посещения еж нуждни за всичко това. А колко просто, ефтино и бързо е правилното гледане на нараняванията отъ раз
лично естество, а и ранигЪ отъ разновиденъ характеръ. Та
кова е именно естественото лЪчение, което последните години
се препоръчва отъ много автори на медицината.
Въ едно отъ миналите години на списанието си цити
рахме „Медицински вестникъ" на столичния л-Ькарь г. д-ръ
Русевъ. Въ него се описваше л-Ькуването на рани съ горещи
бани. Продължителни горещи бани или чести, кратки потяпяния на болнитЬ места въ възможно гореща вода. Или пъкъ,
ние оставяме да тече или даже само да капи гореща вода,
върху незаздравяшите упорити рани. Като резултатъ отъ това
третиране, раната и местото около нея се зачервява силно —
значи тамъ нахлува чиста артериална кръвь. Това пъкъ е свърХраната на физическия работник* на село и въ града
тръбва
r
v
мда е
добра и достатъчна.
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зано съ изобилно оттичане на застоялата, венозна, нечиста,
спъваща оздравяването, кръвь. Значи: изобилно приливане на
чиста и пълно оттичане на нечиста кръвь. Съ други думи, въз
становява се правилно и пъргаво кръводвижение на болното
мъхто. А това е толкова важно за оздравяването.
Въ моята практика почти всички рани и язви подлагамъ
на горното лечение. Само съвсемъ пръхни наранявания, които
кървятъ и иматъ нужда отъ пъленъ покой, еж. неподходящи
за това л-Ьчение. Но само нЪколко дни следъ нараняването,
когато кръвотечението е спряло, раната успокоена и предстои
гранулирането й, можемъ и требва да почнемъ съ топлите
бани (не много горещите). Но, вече застарелите рани, упорити
и незаздравящи язви, се третиратъ по-енергично чрезъ гореща
вода. Достатъчно е да опитате този начинъ на лечение, за да
се уверите въ истиностьта на горното.
Другъ естествейъ приомъ при лекуването на рани е из
лагане ранитгь на открито—на въздухъ и евгьтлина. Изхвър
лете превръзкигЬ! Или поне ограничете ги до няколко часа
дневно, когато естеството на работата, или други причини ги на
лагатъ. Дръжте ранигЪ открити. Нека еж. кжпятъ въ свежия
чистъ въздухъ. Твърдението, че ранитЬ щ-Ьли да се заразятъ
отъ въздуха е истински медицински абсурдъ — изключая въз
духа отъ явно замърсени и заразени места. Изложена на въз
духъ, раната бързо засъхва и почва да се чисти и видимо да
върви къмъ заздравяване. Ималъ съмъ случаи, подлоквени и
дразнени язвички съ седмици и месеци, да оздравеятъ бър
зо, за кжсо време, щомъ почнахме банитъ- и излагането имъ
на въздухъ. Че при това светлината действува лечебно и ус
корява оздравяваннто, едва ли има нужда отъ доказване.
Ако къмъ баните, въздуха и светлината прибавимъ огргьване на слънце, тогава ефикасностьта на това естествено ле
чение стига до своит-Ь максимални разм-Ьри.
За лекуване чрезъ излагане на въздухъ на изгорено пи
ше и новото медицинско списание у насъ „Медицински прегледъ". Д-ръ Тр. Михаиловъ съобщава отъ Римъ, че A. Patel
е лекувалъ успешно много случаи отъ изгаряне така.
При това той изброява редица неджзи на превързочното л-Ьчение, което искарва много вредно, неефикасно и отжив-Ьло вре
мето си. Този сжщиятъ авторъ потвърждава, че болките намаляватъ следъ като се прекратятъ превръзкигЬ; признаците
на отравяне намалява, защото всмукването на отрови въ кръвьта
подъ превръзката е много гол-Ьмо, а безъ превръзка е мини
мално. Намазване изгореното съ медикаменти сжщо увеличава
общото отравяне, защото усилва всмукването на отровигЬ.
Кръвотечението спира много по-лесно при излагане на въз
духъ. Сикатрисата (белега) е по-нежна и незабележима.
Вечерни четения уредете презъ зимата, като четете изъ списанието ни.
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Природа
отъ Райна К. Лазарова — с. Габарево.
Новата култура, това е ум-Ьението на човека да жив-fee и
да лекува чрезъ природата, да черпи отъ нея максималната
полза въ дадени моменти. Чов-Ькъ никога не може да бжде здравъ
и щастливъ, докато не дойде до разумното разбирание на
живота, на природата, да схване смисъла и значението й, кои
то действуватъ върху него! Кантъ казалъ на времето си: „само
две н-Ьща ме л-Ькуватъ и вдъхновяватъ: природата и звезд
ното небе".
01 Майко природо плЪнявашь ме, лекувашъ ме!
Мъхта въ тебе има вълшебни и лечебни!
Блъхтящето ти слънце, потоцитв ти сребристи!
ПЪСЪЦИГБ ти златисти, доловете ти дълбоки.
ГоригЬ ти чисти, съ тр-ЬвицитЪ ти л-вковити.
0! Майко природо, въ тебе изпитвамъ само наслаждение!
И въ тебе намирамъ тоже разумното отешение!
Даже и когато свъта ме дразни,
Чрезъ тебе природо душата ми yrfcxa намира!

Храна и хранене.
Храни богати съ калций.
По-долу даваме една таблица, която съдържа редица поважни хранителни продукти, споредъ гЬхното съдържание на
калций (грама въ килограмъ пръхенъ продуктъ).
Говеждо месо
0.31
Жлези (черенъ дробъ, далакъ,
бж.бреци) средно
0.45
Б-Ьлъ дробъ (говежди)
0.51
Краве мл-Ько
1.80
Жълтъкъ отъ яйце
1.87
Зеленчукъ
2.50
Корени
2.04
Картофи
0.39
Оризъ
0.46
Пшенично брашно
0.40
Бобъ
0.25
Грахъ
0.65
Б-Ьло зеле
8.85
Спанакъ
2.94
Моркови
1.67
Круши
1.34
Пазете се отъ инжекциит*. Не забравяйте окржжното на Д. Н. Здраве.
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Вместо да пълните чуждите джобове за калциеви ле
карства, яжте горните храни.
Евтина и здрава храна за презъ зимата.
Ние живЪемъ въ една страна, климатичните условия на
която затварятъ за цели шесть месеци утробата на майкатаземята и ние сме длъжни да се хранимъ съ онова, което тя е
родила презъ слънчевите топли дни отъ годината. По една
стара традиция, още рано на есень се започватъ усилени при
готовления съ зимни запаси отъ храна. Особено предимство
въ тия запасявания взематъ т у р ш и и т е въ най-различни ком
бинации, които еж. главна храна презъ дългия зименъ сезонъ
за бедните съсловия. Зимниците се изпълватъ съ делви, бур
кани и качета съ всички видове туршии и консерви.
Въ края, .всичкия тоя трудъ, грижи и много средства, не
се оправдава. Повече отъ половината отъ всички тия запаси
се изхвърлятъ на буклука, поради неуспешно запазване отъ
развала.
Независимо отъ това те се приготовляватъ съ много
соль за "да не се развалятъ. А по новите научни остановяване
много соленото е вредно за здравето. У насъ, именитиятъ нашъ
професоръ Консуловъ и остановилъ сжщото.
Да избегнемъ многото трудъ около приготовляването на
разните туршии и да не излагаме здравето си на вредното
влияние на техната пресоленость, имаме много просгъ и ефтинъ начинъ.
Наближи ли зимния сезонъ, безъ много излишни грижи и
трудъ и съ много по-малко средства, всеко семейство може
и требва да си набави 50-60 кгр. моркови, 40-50 кгр. репа,
100 броя кервизови глави (целина), 200-300 броя празъ лукъ,
100 броя зелки _съ корените, 50-60 алабаша, и др. коренаци,
които на есень еж по 1 лв., кгр. Запазването имъ въ пресно
състояние е леко. Въ зимника, въ едно кьоше, се приготвя
една кола реченъ песъкъ или пръсть. Корените се редятъ на
пластове и постепенно се засипватъ съ песъка. На зелките се
заравятъ корените имъ, или се окачватъ по гредите на зимника
съ корените нагоре. Пресни зелени пиперки сжщо се запазватъ за дълго въ песъкъ.
Съ т а з и з д р а в а х р а н а м о ж е да и з з и м у в а найч е р н о т р у д о в и я р а б о т н и к ъ . Всеки обедъ и вечеря по
една чения салата въ комбинация — Зеле, моркови и кервизъ,
или моркови, репа и спанакъ. съ лимонъ и растат, (орехово)
масло и въ редици др. комбинации.,е е д н а з д р а в а , ефтиЗдравето е най-гол-Ьмото богатство. То не може да се откупува съ
милиони.
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н а й п ъ л н а х р а н а . Излишни еж вевкакви солени туршии
и др. подобни храни, които еж скжпи и водятъ къмъ неиз
броими болести.
Милиони еж вече разбрали, казва Д-ръ Ефремовъ, че огъньтъ
разрушава най-ценнитъ вещества въ храната, но още продължаватъ да я г о т в я т ъ , в а р я т ъ и п е к а т ъ , както това
еж вършели ГБХНИГЬ прадеди. Суровата храна, обаче, требва
да изм-Ьства вече сегашното готварско изкуство". Съ с у р о 
в а т а х р а н а и б е з е о л н а т а диета, хората на медицината
вършатъ чудеса. Тр-Ьбва ли тия открития на науката да останатъ приложими само за медицината и да нн се налагатъ следъ
като дойдемъ до окаяно здравно положение. Нека вевки ги
приложи още днесъ, въ с в о е т о ц в Ъ т у щ е з д р а в е , за да
изживЪе живота си въ щастие и радость. Плодовете и зеленчуцитъувъ т - Ь х н и я е с т е с т в е н ъ в и д ъ , еж с л ъ н ч е в а
храна, отговаряща на нашигв нужди за здравъ живот ъ%
Кр. К. — Изъ науката и живота

Лекуване съ билки
При захарна болесть.
Медицинскиятъ фелдшеръ въ с. Върбенъ (Пловдивско) ни
съобщава следното л-Ькарство при захарна болесть, изъ на
родната медицина.
Взематъ се 50—60 листа отъ черницата, която ражда
едри черни плодове (на турски Аля-Дуду). Сваряватъ се въ 5
литри вода докато остане на 4 литри. Пие се вместо вода
презъ деня. Още следъ 10 дневно пиене захарьта въ урината
изчезвала, цвъта на лицето ставалъ свежъ и самочувствието се
подобрява. Отварата може да се пие 2—3 месеца.
Тази рецепта изъ билкол-Ьчението въ народната медицина
ние не сме изпробвали. Молимъ гЬзи, които я изпитатъ да ни
съобщатъ резултата. Отбележете я тзъ книжката си „захарна
болесть". Не бива, обаче, да се занемаряватъ другите прило
жения на биологичната медицина.
При хемороиди.
Взематъ се 4—5 стръка отъ билката мжжки жиловлякъ
(заедно съ корените и цвътъ — ако
е пръхенъ). Вари се въ
1 литъръ вода докато остане на1 1ji литъръ. Прецежда се и се
изпива презъ деня на три пжти /г часъ преди ядене. Ако се
купи отъ билкари и е сухъ и раздробенъ, тогава дозата е
8—10 грама на горното количество вода.
Съобщава Д. инж. Г. 3. Тановъ — София.
Който я изпита да ни съобщи резултата.
Ежедневно по 1—2 приложения за здравето си, нека всЬки прави
докато е здравъ.
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Български лекари за природолечението.
Българскиятъ лЪкарь прегръща биологичната медицина.
Докато единици л-Ькари все още продължаватъ да водятъ борба противъ природолЪчението, мнозина вече почнаха
да дирятъ литература по сжщото. На много такива запитва
ния до „медицински вестникъ" имъ се съобщава, че такава да
си доставятъ чрезъ германската крижарница въ София.
24. IX. 1940 г.
Уважаеми колега Йордановъ,
Съ вносна бележка Ви изпращамъ сумата 50 лв. за спи
санието „Природенъ л^карь". Моля ви изпращайте ми го ре
довно. Като премия изпратете ми . . .
Намирамъ за неизлишно да ви съобщя, че многото бо
лести, които съмъ прекаралъ, ме заставиха да стана вегетарианецъ и да задълбочавамъ изучаването на проблемитъ на
храненето. Като вегетарианецъ пакъболедувахъ отъ „ о с т ъ р ъ
с т а в е н ъ р е в м а т и з ъ м ъ " . Л-Ькуваха ме въ болница съ
Natr. salicyl. силни дози, обаче не ефикасно. Презъ м. м. Май
и Юний т. г. минахъ само на салата, маруля, лукъ, репички,
чесънъ и хл^бъ отъ цъда зърно съ картофи и ревмитизъма ми
напълно премина безъ да правя и минерални бани. Суровата
растителна храна ме излекува. Имамъ доста трудове по руски
и френски върху проблемитъ- на храненето. При случай, ако е
възможно бихъ Ви изпращалъ некои статии за списанието.
Да се просвети народа, че суровата растителна храна е един
ствената здрава храна.
Съ колег. поздр.: Д-ръ А.

Вредата отъ лекарствата
Педиатригв многократно еж. заявявали, че деца, чийто
майки еж вземали въ време на раждането болкоуталожващи
лекарства, еж о т п а д н а л и , в я л и и с ъ н л и в и презъ първигЬ 3 — 4 дни следъ раждането.
Има автори, които могатъ да уборятъ това твърдение на
специалистите по детски болести (педиатрит-в), но това едва ли
ще получи никога практическа стойность, защото вевки здравъ
умъ, основателно ще приеме за възможно това увреждане
на раждащето се дете по простата причина, че циркулира
щите въ майчината кръвь лекарства циркулиратъ и въ дет
ската. Че ще има много теоретически усъмнявания, а даже и
Сутринь — четковъ масажъ, студена фршщия, изсушаване и обличане-
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примери изъ практиката въ полза на отричащите го, е въз
можно, но и десеть отрицателни резултати не могатъ да уборятъ
единъ положителенъ.

Въпроси и отговори
В. ВсЬка сутринь, на гладенъ стомахъ пия студена вода,
понякога съ бучка захарь. Полезно ли е за стомаха.
0. Да, много е полезно. Захарьта може да се замени съ
лжжица медъ.
Съ захаренъ разтворъ, модерната медицина днесъ лъкува
язва въ стомаха. Но и само чиста, пръхна студена вода е по
лезна. Нъщо повече. Изпиването на чаша студена вода на гла
денъ стомахъ сутринь би требвало да стане навикъ на всички.
В. За дозата и употребяването на даденит^ въ бр. 1-ви
билки противъ маясълъ.
О. Билките се запарватъ като липовия чай. Дозата е 1
супена лжжица отъ наръзанигв билки на чаша вода. Пие се
по 1—2 чаши дневно.
В. За уртикарията отъ яйца.
О. Нъкои храни, при некои хора предизвикватъ кожни из
риви. Яйцата е една отъ тези храни. Нъкои автори обясняватъ
това по следния начинъ:
Нъкога при н-вкое страдание на храносмилателния каналъ, болниягь е ялъ яйца. Болната лигавица на червата не е
могла да подбере добре пропусканитъ- съставяй части на хра
ната и е пропуснала б-влтъци въ неподготвена форма. ТЬзи,
негодни още за вжтрешно асимилиране, нахлуватъ въ кръвьта,действуватъ като чуждо вещество, на което организмътъ реа
гира съ признацигв на отравяне. Отъ този моментъ този боленъ вече и като здравъ не понаса яйцата, защото е станалъ
свръхчувствителенъ къмъ тъхния бЪлтъкъ (Idiosinkrasie).
Това показва, колко важно е при разстроено храносми
лане, да се не хранимъ безразборно, а да се придържаме въ
съответната диета. Независимо отъ моментния рискъ, изложени
сме и на опасностьта да получимъ идиосинкразия.

Дреболии
„За профилаксията срещу появата на рака или на рецидиаитъ му до сега не е казано почти нищо и не се прави
нищо, освенъ опасното прилагане на радиумтерапията следъ
операцията въ оперативната область. Още въ 1933 год. въ III
Дадохте ли ни поне единъ новъ платенъ абонатъ? Сторете го!
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Итал. конгресъ за борба съ рака, докладчикътъ е изнесълъ
мисъльта, че ракътъ не е локална болесть, а е заболяване на
целия организъмъ съ локални прояви".
Изъ сп. „Летописи"
*

„На училищната медицина не липсватъ познанията, че по
вечето болести се л%куватъ много добре по природолЪчебнигв,
методи, безъ химически лекарства, а съзнанието, че т£зи въз
можности за гладко успешно лекуване на много вжтрешни и
хирургически болести, е все още недостатъчно и не е станало
ежедневно благо на целокупното лекарско съсловие".
Професоръ Grote.
въ книга: „Ergebnisse
" стр. 148 томъ I
*
„Природата има на разположение много повече средства
за своите разновидни нужди (при здраве и при болесть) от
колкото подозира бедното и ограничено въ своигЬ възмож
ности човечество"
Alexander v. Humboldt.
*
„Осата никога не си забива жилото въ гнилъ плотъ".
Така каза единъ български л-Ькарь, подирилъ из.тЬкуване въ
природното лекуване при единъ разговоръ за нашето пре
следване.
•*
„Яденето на зелени пиперки въ суровъ видъ или сокъ
отъ такива, усилва производствата и излжчването на злжчката,
усилва свивателната работа на жлъчния мехуръ, намалява не
говата големина следствие атонизиране".
ЕИег.

Малко хуморъ
Георги Павловъ, 2 год., „Ив. Вазовъ" — Варна. По бу
зите изриви—явяватъ се и изчезватъ. И до днесъ (2 годишно)
есень (12. 1£.) не му е правено слънчеви бани, защото лЪкарь
казалъ, че докато не навърши 2 год. не може да се излага на
слънце, защото щ^ло да получи кръвоизлеяние въ мозъка! ?
Отказа да съобщи името на лекаря.
Пазене на малките деца отъ слънцето е все още една
неизкоренена заблуда. Може само да се съжелява, ако дей
ствително и лекари иматъ това схващане по въпроса за слънПрегьрнете б време природс^чението, за да не съжелявате сетне.
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цето и малките деца. Това би било наистина ударъ върху
народното здраве.
Спомнямъ си още, когато преди 17—18 год. се явявахъ
на изпитъ по детски болести предъ световно известния педиатъръ професоръ Hamburger, имахъ едно 5—6 месечно кър
маче съ фурункулоза (много циреи по ц-влото тъ\ло). Когато
между другото казахъ, че лекуването ще стане и съ слънчеви
бани, той ме запитва до колко време възнамерявамъ да го
пека дневно. Боязливо, да не прекаля съ печенето, отговорихъ
— до 1 часъ. Професорътъ се усмихна, разбра, че се боя
отъ по-дълго печене и ми възрази: „Това е много малко, г. ко
лега. Вие можете 2 и 3 часа да печете вашия малъкъ пациентъ.
Само тогава ще станете господарь на неговигЬ упорити циреи".

Наши приятели
2. IX. 940 г., с. Божурово, Кубратско.
Господинъ докторе,
Следъ като Ви позравявамъ за 13 годишната упорита
борба и славната победа въ областьта на природолъчението
и Ви пожелавамъ за въ бждеще още по-гол-Ьми постижения
въ това величествено дЪло, казвамъ: бждете увърени, че всич
ко здравомислящо и честно е за връщане къмъ майката при
рода. Впрочемъ, напредъ, бждещето е на природолъчението.
Вашъ абонатъ: Н. Христовъ.

Обществена хигиена
Поставяме началото на новъ отд-влъ въ списанието. Тукъ
ще разгледаме задълженията на всички къмъ общественото
здравеопазване. Отнася се особено за тези, които работятъ
въ обществени заведения и специално съ съестни и питейни
продукти.
Молимъ читателите да го следятъ и съдействуватъ на
санитарната власть въ тежката й работа за обществено здра
веопазване.

