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К ъ м ъ г. г. българскитЬ лЪкари.
Поради това, че интересътъ къмъ природното л е 
куване средъ лекарите ежедневно расте, природолечението се все повече дири отъ много болни, а уре
дени природолечебни лекарски кабинети нема въ Бъл
гария, съобщаваме на г. г. лекарите, че

ОТКРИХМЕ
д о б р е обзаведенъ» леъкарски
ПРИРОДОЛЪЧЕБЕНЪ КАБИНЕТЪ

Въ него еж създадени условия за лекуване на
вевкакви болни въ модерна водолечебна баня съ
всички удобства за водолечение, паролечение, ма
сажи, лечебни гимнастики, гладолечение, шротолечение, суроволечение, лекуване по Луи Куне, по Себастиянъ Кнайпъ и др.
На г. г. лекарите даваме всичката възможность
да лекуватъ своите, нереагиращи на лекарственото
лечение болни, подъ твхенъ личенъ контролъ и ржководство.
Обръщаме имъ вниманието върху това, че методъть дава удивителни резултати при много остри и
хронически страдания, които не се потдаватъ на медикотерапията. Съветваме ги да опитатъ при такива
болни природолечението, защото съ това ще могътъ
да оздравятъ много изоставени болни.
Ние сме имъ на разположение и въ услуга.
Молимъ нашите читатели да направятъ горното
достояние на всички г. г. лекари въ своя край.
Постжпете честно, ако искате и другите да
еж. такива къмъ Васъ! Отчетете с е !

Д-ръ К И Р И Л Ъ
ЙОРДАНОБЪ
ред. сгх „Природенъ ЛЬкарь"

- ^ ПРИЕМА БОЛНИ = Бул. ..Мария Луиза" № 34.
Телефонъ № 28-46
БАРНА
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ПРИРОДЕНЪ ЛВКДРЬ
НАУЧНО - ПОПУЛЯРНО СПИСАНИЕ ЗЯ ПРИРОДНО ЛЪКУВАНЕ
И ПРИРОДОСЪОБРАЗЕНЪ ЖИВОТЪ
Год. аб. 50 лв.
РЯПЯКТОРЪ
•^

За странство 100 лева

Д-ръ Кирилъ Иордановъ
училищенъ лЪкарь

Чек. смЪтка 2391
бул. „Мария Луиза" №34
Варна, телефонъ 28-46

Природно л е к у в а н е на сърдечно болни.
Отъ Д<ръ Алфредъ Браухле — Дрезденъ
Въ вдинъ отъ броеветв на «Мед. вестникъ" софийскиятъ
лвкарь г. Д-ръ Разсолковъ описва впечатленията си отъ едно
свое пребиваване въ Германия. Тамъ той ималъ случай да
посеви модерна природолЪчебна болница, да присъствува на
наученъ конгресъ на лекари, да чуе научна сказка отъ пър
венеца по природно лекуване, Д-ръ Ллфредъ Браухле. Въ
т-взи си впечатления, той ся позволи да иронизира единъ евторитетъ като Брзухле. На тЬзи му „впечатления" ние свое
временно отговорихме въ сжщия вестникъ подъ заглавие
.Добри впечатления, лоши заключения". При удобенъ случай
ще отпечатаме този нашъ отговоръ въ списанието.
Въ една своя критика, известниятъ вече срЪдъ нашите
сртзди върлъ против П1къ на природолъчението, русенскиягъ
л1зкарь г. Д-рь Чолзковъ, пакъ съ насмешка, споменава име
то на Браухле като го нарича „техния корифей". Изглежда,
че сжщиятъ нашъ противникъ не е можалъ да устои на искушението все пакъ да се запознае отъ мзлко поне съ при
родното лекуване и, като че ли си е доставилъ хубавата
книга на Браухле, защото прави н^кои цитати отъ нея. Това
ВСБКИ случай е единъ признакъ, че той полека лека ще напус
не безогледното си хулене и ще стане по-толерантенъ къмъ
природолЪчението. Съ други думи той скоро отъ Савелъ ще
стане Павелъ, както известниятъ нашъ писатель Иорданъ Ковачевъ се изрази за него.
Държането на български срЪди къмъ дЪлото на при
родното лекуване, както и ВСБКО гаврене съ именити автори
на тази наука, ние своеаремено правимъ достояние на Д-ръ
Браухле. Желаемъ да го държимъ въ течение на ВСИЧКИТЕ
т-Ьзи оспорвания, защото предчуаствуваме, че скоро против
ниците ни ще почнатъ да отричатъ днескашнитв си хули.
Д-ръ Браухле ще остане като свидетель да потвърди истин
ското имъ поведение къмъ природолъчението.
По поводъ на донесенитъ му отъ насъ критики на горнит-fe двама лекари, г. Д ръ Браухле ни изпраща описанието
Работнико чети и просвещавай се,
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на нЪколко лекувани въ неговата клиника сърдечно болни.
Именигиятъ прирзденъ л^к:рь на Германия казва:1)
— На ржка съ нЪколко графически изображения желая
да покажа

Ьакво е въ състояние да ни даде природното лЬЬуване при
деЬомпенсиранитЬ сърдечни болни
1) 71 год. старецъ съ боленъ сърдеченъ муслулъ. Последнигв три години съ прекъсване е бивалъ ьинаги въ вло
шено декомпенсирано състояние. Въ последно време не реа
гира на никакви лекарства и едно компенсиране на състояни
ето е било вгче невъзможно, въпреки даването на лекарства.
При прегледа се останови: 6-БЛИТЪ- дробове отъ двегв
страни наситени съ застояла кръвь и йодематизирани. Черния
дробъ силно увеличенъ, като надминава ребрената джга съ
една дланъ. ГолЪмо количество вода въ корема (водянка).
Коременъ разм-връ 124 см. Епектрокардиограма остановява
дегенерация на сърдечния мускулъ, абсолютна аритмия съ
анормална деятелность на сърдечнигв предверия.
Х о д ъ на б о л е с т ь т а : за 26 дни теглето спадна отъ
57 на 49 кгр. следствие голямото обезводняване на болния.
Венозното налегане спада отъ 130 на 70. Ксантопротеина въ
крьвьта спада отъ 25 на 21 мгр. проц. Билиробина отъ 1.7
на 0.8 мгр. проц. Коремниятъ размЪръ отъ 124 на 95 см.
Р е з у л т а т ъ : Болчиятъ, който не е реагиралъ вече на
никакви лекарства, само за три седмици се доведе до пълна
компенсация. Сърдечната дейность съ н е г о в и ^ аритмии въ
предверията се поправи,
К о н т р о л е н ъ прегледъ се направи следъ 9 месеци.
Болниятъ е все още напълно добре и работоспссобенъ.
2) 84 годишенъ боленъ съ дегенерация на сърдечния мус
кулъ. Тежко декомпенсиранъ случай. Вече цЪла година, не
реагира на никакви лекарства
П р е г л е д а установи: двустраненъ белодробенъ катаръ
отъ застоязане кръводвижението въ дробовегв. Насъбрана
вода въ двете страни въ плеврата. Много вода въ корема
(водянка). Коременъ разм-врь 111 см. Големи отичания на це
лите крака. Епектрокардиограма осганозява абсолютна аритмия.
Х о д ъ на б о л е с т ь т а : чрезъ изобилно обезводняване
на организма чрезъ нашето лЪчение теглото спада отъ 76 на
52 кгр. Венозното налегане спада отъ 270 на 145 мм. Уреята
въ кръвьта отъ 38.4 мгр. проц. спада на 11 4 мгр. проц. Билиробина отъ Т. на 0.85.
Р е з у л т а т ъ : Тежко деконпенсиранъ боленъ, не реагиращъ на никакви лекарства, само за 5 седмици се компенси
ра напълно.
4 Картиннитй изображения изоставяме по нЪмане на мЪсто.
Селянино четенето е дадено и за тебе.
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3) 48 годишенъ кръчмарь съ болестьта Tabes dorsalis на
сифилисгична почва. Яоргно заболяване (Mesaortitis luetica)
на сифилистична почва. Отъ една година тежко декомпенсиранъ. Въ една голяма държавна болница следъ осемъ месечно
лекарствено лечение е сбезводненъ, но единъ месецъ следъ
това наново влошаване.
П р е г л е д а установи: Дзуструненъ бълодробенъ катаръ
следствие застояло кръводвижение (Stauungsbronchitis). Чер
ния дробъ угол%менъ и надминава ребрената джга съ три
пръста. Той е много твърдъ на пипане. Голямо количество
вода въ корема (аодянка). Силно подуване на краката (йодеми).
Х о д ъ на б о л е с т ь т а : Най-първо се източи изкуствено
вода отъ корема 12 литра, поради много напънатото състояние.
За късо зрече бързо обеззодняванене тЬлото. Теглото спада
бързо. Следъ три седмично лекуване болниятъ можеше вече
да става на крака. Следъ 7 седмици напълно компенсиранъ
се изписва.
4) 47 годите 1Ъ боленъ страда деветь години отъ сложенъ комбинирзнъ сърдеченъ порокъ. Преди 3 години пре
карва допълнително перикардитъ. Отъ половинъ година на
пълно декомпексиранъ (влошенъ). Медикаментозно лечение
не е дало резултатъ.
П р и п р е г л е д а се установи срасване на перикардиялнит-fe цчпи, двусг^аяенъ б^лодробенъ катаръ, черъ дробъ
уаеличенъ до 4 пръста, венозно налътане 210 мм.
Х о д ъ на б о л е с т ь т а : Венозното налЪгане спада на 80.
Теглото, следъ обаззоднярайето, спада отъ 67.2 на 53.5 кгр.
Кръвното нллягане слзда. Следъ 57 дневно лечение болниятъ
се изписва напълно компенсиранъ. Конгроленъ прегледъ на
правихме следъ месецъ и половина и го намерихме напълно
добре.
5) 62 годишна жена съ декомпенсирано състояние и ви
соко кръвно налегане. Вече 4 месеци безуспешно лъкуване
съ лекарства, на ко по престанала да реагира.
П р е г л е д а ни даде: Кръвно налагане 210/140. Електрокардиограма установи склероза въ аортата, д-всностраненъ
сърдеченъ блскъ, двустраненъ б-Ьлодробенъ катаръ, двустраненъ трансудатъ (вода въ плеврата), черъ дробъ увеличенъ
2 пръста. Слаба волянка и йодеми по краката.
Х о д ъ на б о л е с т ь т а : Кръвното налътане пада на
155/85. Теглото отъ 64 на 55 кгр. Следъ 5 седмично лъкува
не изписва се нзпъл.чо компенсирана.
К а к ъ ставаше л е к у в а н е т о на гореописаните
случаи.
1. ЛЬЬуване въ най-тегЬЬото състояние.
Ф и з и к а л н и п р и л о ж е н и я : П р е д и о б - Ь д ъ еже
Подпомагайте трудящитв се въ самообразованието имъ,
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дневно четковъ масажъ съ следващо менящо измиване на ттзлото. Четковия масажъ се прави толкова продължително и
енергично, колчото самочувствието на болния позволява. Сг.едъ
менящото измиване, коею става на части, следва енергично
фротиране съ сухъ парцалъ. Следъ това охлаждане на сърдцето за 10 минути. Охлаждането става съ охладителенъ мехуръ. Вмътто сър^цето, ние можемъ да охлаждаме врата, или
гърба. Вместо охладителния мЪхуръ, въ дома може да се им
провизира и друго. Охладителния мЪхуръ не се поставя на
голо, а върху подложенъ платъ.
С л е д ъ о б е д ъ ежедневно цели масажи на аЪлого съ
дихателни упражнения. Накрая пакъ сърдеченъ охладитель.
Вечерь ежедневно хледко изтриване на гърба съ хардзлъ, при енергично фротиране до зачервяване. Най-сетне пакъ
сърдеченъ охладитель.
Действието на горнитЬ приложения си обясняваме съ
това, че тЪ поощряватъ периферната циркулация на кръньта.
(Сухото четкане, менящото измиване и масажа); че тк поошряватъ централно кръводвижението чрезъ упражняване на диха
телния механизъмъ чрезъ редовните дихателни упражнения.
И най-сетне, че rfe упражняватъ далечно, нервно действие, сь
което събуждатъ животворния усетъ чрезь сърдцеохлаждаneTo.(Headsche Zonne).
Д и е т и ч н и п р и л о ж е н и я : Най важните наши диети
тукъ еж айрано-плодовата, соковата и чисто плодовата диета.
При айрано-плодовата диета даваме 3/4 литри айранъ
(останалото отъ млЪкото следъ получаване на маслото), който
се дава на 5 порции. Плюсъ това даваме три пжти дневно
пр-вени, плодове и орЪхи по тегло, колкото срЪдно голЪма
ябълка. МЛ-БКОТО може да се даде въ три порции. Преди поч
ване на лечебната диета червата се изпразватъ чрезъ няколко
клистирания, или очистително.
С о к о в а т а д и е т а се състои въ даване на 1/2 до 3/4
литра сокове отъ прасни плодове и зеленчуци. Парливи соко
ве се разм-веватъ съ сладки, или съ малко вода или съ ори
зова вода. И при тази диета се изпразва храносмилателния
каналъ чрезъ клизми.
П л о д о в а т а д и е т а се състои въ даване пресни пло
дове и орЪхи. Дава"се споредъ апетита на болния — по-добре
малко отколкото повече.
Свойственото на казанитв диетни форми е силно обезводнитепното имъ действие. Комбинирани съ физикалнитЪ при
ложения тЪ не отстжпватъ по действие и на най-силните ле
карства.
2. ЛЪЬуване следъ подобрение състоянието.
Гореописаниятъ начинъ на лЪчение е най-добрия за лекуНе пий студена вода когато си преуморенъ
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ването на тежко декомпенсирани случаи. Скоро ще издамъ спе
циална книга съ описание излекуването на 150 тежко сърдеч
но болни.
Следъ като сме постигнали известно подобрение, преми
наваме къмъ по-енергично лекуване. Почваме да прилагаме
повишаващи бани на ржцетгь по Шзенингеръ и Хауфе. Понеже
rfe еж до известна степень уморителни, добре е винаги да се
изпробватъ и провери дали силит-fe на организма еж доста
тъчно възстановени, за да продължи тЪхчото приложение.
Щомъ еж вече нагодени, правимъ ги редовно три пжти сед
мично, а по сетне и ежедневно, като съ ТБХЪ често ззмЪстяме
четканията, масажите и др. Особенно на м£сто еж при скле
роза на сърдечните артерии.
Следъ като болниятъ е достатъчно подобрЪлъ, за да
става, трЪбза да почва да се движи възможно повечко. Едновремено сь движението винаги свързеаме дишанията, като
вдишването трае докато траятъ три крачки, а издишването
докато траятъ четири крачки.
При много бл-fefla кожа стремимъ се чрезъ естествено
слънце или кварцъ да я потъмнимъ. Огръгшията требва да
се почнатъ внимателно, частично и следъ това да минемъ
къмъ целитЪ огр^вания.
Споредъ настжпващето подобрение, изоставяме строгите
диетни форми, минаваме къмъ суровоядене и сетне къмъ млеч
но вегетарианска храна, която се поддържа дълго време. Избътватъ се каквито и да еж дразнящи и подправачни храни.
3. Последочно лекуване.
Следъ окончателното изчезване на всички признаци на
декомпенсацията, преминаваме къмъ по-енергични приложения
(половинъ бани, четкови бани и др.) Въздушните и слънчеви
бани, дихателнит-fe упражнения и по-енергичното гимнастикуване закрепватъ постигнатия резултатъ. По дълги разходки и
изкачване по височини е целесъобразно закрепване на сър
дечния мускулъ и цЬлия кръвообратъ.
Когато, най сетне, се премине кгмъ смесена храна, не
трЪбва да се забравя, че зеленчуцитв и суровата храна трЪбва да еж въ голЪмо изобилие въ сравнение съ животинската.
М е д и к а м е н т о з н о т о л е ч е н и е въ моята клиника
е много- на заденъ плзнъ. Въ всички случаи на абсолютна
аритмия и другитв аномалии и чистото природно лЪкрване е
било винаги достатъчно да ни даде искания резултатъ.
Въ р-бдки случаи прибягваме до времено употребяване
на Н-БКОЙ медикаментъ, но съмъ се ув-врилъ, че случаиНз, кои
то не реагирагъ на чисто природно л-вкуване еж неизлечими.
Не дълго следъ медикаментозного облекчение се връщатъ
пакъ въ състояние на пълна декомпечсация. Въ всички случаи,
Не лежи изпотенъ подъ дебела сЬнка.
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кждето оздравяването е възможно, то става съ чистото природолЪчение. Тамъ кждего това не стане, имаме работа съ
неизлЪчимъ случай. Тукъ може да се позволи времено облек
чение съ лекарства. Но да се запомни, че оздравяване въ такъвъ случай не може да се постигне.
Б. Р. Намираме че това е достатачно доказателство за
силата на природното лекуване при сърдечно болни.

Опастности о т ъ дишането презъ устата
отъ Д-ръ мед. Алфредъ Тинесъ
Устното дишане се явява само при затруднено дишане
презъ носа. Само малко родители и възпитатели п;дозиратъ,
колко много вредно е то и колко важно за цЪлия животъ
на болния е едно природзсъобразно оздравяне на болката.
Щомъ като децата запзчнатъ да дишатъ презъ устатато скоро се развиватъ болести на слуха на дишането, нерви,
т-fe, костите, пикочния мехуръ и др. Тогава дозеждатъ детето
при лЪкаря или, и безъ това, дишането отъ устата изчезва мал
ко по малко отъ само себе си, което се продължава често
до бО-тъ^ години. За съжаление, тогава, въ много случаи
придружаващите го болести могътъ само отъ части, или
съвсемъ не могътъ да се поправятъ. Ушнит-fe болести се причиняватъ отъ устното дишане чрезъ явяващите се като след
ствие отъ него сухи възпаления на слизестата ципа по ц-Ьлия
дихателенъ пжтъ, вкл. ушите. Болестите на дихателните ор
гани се явяватъ, защото е заобиколено обеззаразително действуващето носно дишане. Неправилна обмена на газовете —
вследствие натрупване на вжглена киселина. Нервни смуще
ния — чрезъ застояване на кръвьта особенно въ мозъка.
Болести на коститЬ, пргди всичко на лицевия скелеть, на
твърдото небце, на синусит^ — чрезъ постояното смъркане на
дишащия презь устата и влошения състазъ на кръвьта. Бо
лестите на пикочния мехуръ, преди всичко нощното напика
ване при децата, има въ основата си, каю причина, възпале
нието на небцето и сливицитЪ, които отъ устното дишане,
както всички скрофулозни явления, значително се влошаватъ.
Тъй важната за здравето служба на носа - отпрашване,
стопляне и овлажняване вдишвания въздухъ, а така сжщо контролътъ чрезъ мириса и подбуждането на дихателните реф
лекси, зависитъ малко, или много отъ доброто нссно дишане.
Носътъ е единствениятъ естественъ пжть за вдишване и из
дишване. При устното дишане вьздухътъ не се уползотворява
напълно, зьщото обмяната нз газоветЬ въ дрсбсветЪ е поограничена и непълна.
Само въ наложителенъ случай, напр. при опасна за жи
вота хрема, новороденото диша пргзъ устата. Това е толкова
Изпотяван се чрезъ физическа работа на слънце.
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вредно, че затрудненото дишане и кърмене, неспокойниягь
с ьнь, често въ нЪколко дни, чрезъ бързо отпадане на силигЬ,
при 1иняаатъ смъртьта, ако, рззбира се, не последва съответна
помощь. Не трЪбза да се забравя, че отъ втората година
наклоностьта къмъ устно дишане се увеличава, защото дви
жението на челюстите и езика, сму.сане^о на пръстигв, както
и честит-fe хреми, затруднявать носното дишане.
По-главнитЪ причини за устното дишане еж:
1) В ъ н о с н и я в х о д ъ : възпаления въ о с н о в а т а на
мъхътъ и космитЪ въ носа съ образувания на корички и нара
нявания — всичките затрудняватъ носното дишане.
2) В ъ н о с н а т а п р е г р а д к а : изкризяване, образува
ния на костни нарастаци, срасвания между преградната и ми
дата—последното често като следствие на нескопосно горене
(каутеризация). И тЪзи затруднязатъ носното дишане.
3) В ъ д о л н а т а м и д а : полипи, подувания на слизестата ципа и нагноявания. Запекъ, болести на сърдцето, бъбрецитъ1 маточни заболЪзания и белодробно разширения причиняватъ кръвозастой 1 ) въ тази кръвоносна мрежа, а отъ това
поду:ата лигавица, запушва носа и затруднява носното диша
не. Това улеснява заболяването отъ носна дифтерия и миризливъ носъ.
4) В ъ н о с н о т о г ъ р л о : нараствания на жлезигЬ
(аденоиди) и възпаления на гърления таванъ, напр. чрезъ
употрЪба на тютюнъ или алкохолъ. Увеличение жлезигЪ въ
носното дъно е най важното заболяване въ младенческата
възрасть, но се често пренебрегва и огъ лъкаритЪ. Това е
често причина за кръвоизлияния отъ носа. ЯденоидитЪ, заед
но съ често настлшващигв възпаления на сливицитЬ (следъ
5-техъ години нататъкъ) и остригЬ катарални възпаления на
гърлото, даватъ поводъ децата да дишатъ съ отворена уста.
Сжщо така шарката, дкфгеритътъ, лошата кашлица, скрофулит%, скарлатината създаватъ условия за увеличение на носниrfe жлЪзи. За отбелязване е, че 3/4 отъ всички деца съ това
нарастване, страдатъ и отъ тежко чуване.

5. Голямото увеличение на сливицитгь оътнява носния и
устенъ пжть на въздуха съвършенно. Tfe притискатъ мекото
небце нагоре и стесняватъ местото между него и задната
стена на гърлото.
Най-главните вреди на устното дишане еж: натискъ и
тяжесть въ главата, тежко чуване, слаба паметь и мисъль,
лошъ сънь, катари, лошо охранване, нежелание за умствена
работа, загуба на мириса, болести на ушйтЯ, очигЬ и устнит-fe, задуха, сипкавость, сърцебиене, загниване на зжбите и

*) Сжщото причиняватъ и хроническо студенигЬ крака.
ПровЪри изрЪзани ли еж ноктитЪ ти.
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др. Твърдото небце се обезформява, реда на зжбит-fe върху
горната челюсть е лошъ. Чрезъ стесняване на твърдото неб
це, което служи като подъ на носа, стеснява се и носътъ.
Съ това се създаватъ нови условия за устното дишане и новъ
тласъкъ на последствията отъ него. По нататъкъ дишащитЪ
презъ устата еж предразположени къмъ шарка, дифгеритъ,
гъгнене, хъркане и заекване. По-вече, или по-малко наблюда
ваме при дишащите презъ устата, душевна отпадналость,
слаба воля и др.
П р и р о д н о т о л е к у в а н е се стр+зми да отбягва p-feзането, горенето и др. разяждащи м+зстни манипулации, които
еж само симптоматично, а не радикално лекуване. Ако тукъ
или тамъ еж необходими оперативни нгмтзси, напр. отстраня
ване на по големи полипи, жлезисти нараствания въ носното
гърло, премахване на костни образувания, все пакъ многото
операции предприемани днеска, могътъ да се изб+згнатъ отъ
биологично обучения лтзкарь. За съжаление оправянето на
челюстите може да се проведе само до 25 год. възрасть.
Едно лтзченяе съ трези може да бжде полезно. Масажи на
носната лигавица по Шзенингеръ, Лакеръ, Ламанъ, свързани
съ съответно общо лЪкуване чрезъ въздухъ, вода и специал
ни диетни форми съ предпочитане на пр-Ьсна растителна хра
на, могътъ да доведатъ до оздравяване и да икономисатъ гол+змъ брой аператизни осакатявания. Безусловно отхвърляме
изрязването на гърлените и небните жлтззи, както и носната
мида, понеже Tfe еж важни защитни органи на здравето. Поголеми циреи трЪбва, разбира се, никога, да бждатъ премах
нати оперативно. Обаче винеги следъ това, лекуването треб
ва да се привърши чрезъ едно общо биологично действуване,
за да се предизвика общо преобразуване на цтзлата телесна
конституция, кждето лежи основната причина на болестьта.
Най важната работа обаче за истинския природенъ лтзкарь е
да предотврати устното дишане чрезъ домашно лекарско
възпитание на бждащигЬ майки за майчино кърмене на кър
мачетата, вегетарианско и природо съобразно отглеждане на
децата — най положителната застраховка противъ болест ь и
немощь.
Частичното и лекозатруд:-,ение на носното дишане оста
ва много често незабелязано и отъ лекаря. Но пълниятъ недостатъкъ — по-ртздко. Нощното дишане е придружено често
съ хъркане. Разбира се пълно остановяване причините на
устното дишане може да стане отъ лекаря, който съ специ
ални уреди ще изследва носа, устата и сьседнитЬ имъ орга
ни и кухини.
Че възстановяването на носното дишане често е доста
тъчно да премахне лошия мирисъ отъ носа (дължащъ се на
чужди ТБЛЙ, нагноявания на носните к>хини, цчреи въ носа),
Изтупвай дрЪхигЬ въ които спишъ.
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да възвърне загубения или намаленъ мирисъ да възстанови и
известни нарушения въ говора (зеекване и др.) е твърде мал
ко познато.
Яко устното дишане се дължи на челкктна теснота, то
може да бжде премахнато чрезъ механическо разширение на
челюста, (изнамерено отъ придворния зжбенъ лЪкарь Д ръ
Нойкеротъ, Касселъ и подобренъ отъ Д ръ Шрьодеръ, зж
бенъ л"вкарь въ Касселъ). Въ такъвъ случай носното лекува
не може да стане излишно.
Кждето това е невъзможно, поради напреднала възрасть
(надъ 25 години), къмъ възстановяване на носното дишане
води преобразуващото лекуване на носната лигавица чрезъ
казаните вече носни масажи споредъ пргф. Лакеръ, Грацъ,
Браунъ,. Виена, Д-ръ Ламанъ, Дрезденъ. Това възстановяване
е свързано съ оздравяне на СЛИВИЦИТЕ, чрезь изсмукване,
изтискване, въ наложителни и бързи случаи смаляване чрезъ
изр-взване обаче никога чрезъ изкореняване, (гонзилектомия)
както и растителна храна, разумни грижи за кожата, спане
въ подходяще време и др. Резултата може за дълго да бжде
подпомаганъ чрезъ една добре поставена, т. н. „хьркателна
връзка",*) нощно време. Тя се поставя докато дишашиятъ съ
устата и безъ превръзка на долната челюсть почне да спи
съ затвОрена уста и лигавите ципи на носа, на гърлото, на
сжседнитв кухини и на ушите еж заздравели. Особено бла
гоприятно действува презъ време лекуването едно лечение
съ растителна храна, плодово лечение, гладуване до една
седмица и др.
Отъ немски
Ст. Христовъ у-ль — Варна

Бозата е здраво и полезно питие.
Едно отколешно питие, което най-вече пр-.зъ настжпвпщите пости се доста цени като храна отъ нашия народъ, е
бозата.
Тя се приготовлява отъ просо, едно отъ най-старите кул
турни растения. Произхожда отъ средищна Азия и се е развъждало въ Китай 2700 години преди Христа. Некога цела
Европа и Азия еж били засевани съ просо. То е доста хра
нително. Зърното съдържа около 4 % мазнини,. 10"5% бел
тъчини и 60% скорбела.
Бозата се приготовлява отъ ситно смлено просо, ксето
се замесва съ вода на доста гжега каша. Тя се вари, като
постоянно се бърка и отчасти се пържи въ добре калайдисани сжцове.
*) Подвързване долната челюсть презъ главата за да се държи
устата затворена и се наложи дишането презъ носа.
Само въ нечистия домъ ииа бълхи.
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Следъ изстиване на кашата, тя се подлага на шупване,
като използуватъ за м?я проктлнеци на въздуха отъ просо,а
кашата дсбива прия-енъ вкусъ и дъхь, който се дължи от
части на препържването на мазнинитЬ въ просото.
Кашата се забърква добре съ маята и се оставя при
стайна топлина да стои една ношь. Шупзанего презъ това
време се извършва и гжстата каша се разрЪжца съ вода. Пре
цежда се презь гжсто сито, за да се премахнатъ по-едрите
частички отъ просото и ЛЮСПИГБ на просенитЬ зърна, и бозата е готова за пиене
Тя тръбза да се употреби въ едно денонощие, защото
може да се в<и:не твърде много и да стаче неприятна. Вкусътъ й е кислозатъ и сладникавъ. Дейстзува разхладително.
Бозата съдържа доста разтворени вжглеЕОди (захарь и
диксгринъ), които я правятъ хранителна. Съдържа и малко
алкохолъ 0 5 до 0 9 на сто. Виусътъ й се дължи на захарьта
и на млечната киселина, ft млечната киселина е здравна,
противгнилосгна, кзто тая на киселото млтзко, сиренето и ки
селото зеле.
Бозата е не само хранителна. Тя е и хигиенично питие. При
много "чревни болести — диарии, кръзодрисъ и др. — тя дей
ствува като лекарство. То е поради млечната си киселина,
която е противогнилостна.
Бозата сь голЪма полза може дз замени виното. БозаджийницитЪ въ селата трЪбза да зам"БНЯгь кръчмитъч Де
цата наместо да ги запойзатъ съ вино и захранватъ съ ви
нена попара трЪбза да се хранятъ съ боза, която те обичатъ.
Бозата, като нородно питие, требва да се издигне на
почить!
Разбира се приготовлението й трЪбва да става по модеренъ начинъ при хигиенични услозия. И ако има една фа
брика за боза, която заслужава да се похвали, защото из
пълнява тЪзи условия на производството, то тя е първата мо
дерна бозаджийнииа на Стоянъ Алексиев въ Варна.
Ц^вла Варнз, хиляди гости на Варна забравиха да пиятъ
вода, защото бозаджийница „Пчела" имъ дава ненадмината по
вкусъ боза.
Требва ВСБКО селище да се снабди съ така уредени б^заджийници, съ такива добри майстори. Само тогава бозата
като отлична храна и напитка ще замести спиртните напитки,
а бозаджийницитЪ — кръчмите
Тези които се отчичатъ чрезъ намиране на нови
платени абонати, ще получатъ по е д и н ъ специаленъ
подаржкъ. Работете за 10 тата юбилейна г о д и н а !

По спора ни с ъ г. д«ръ К. Чолаковъ
По вздения напзследъкь спорь съ русенския лЪкарь
Интелектуалци работете физическа работа на открито.
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г. Д-ръ Чолаковъ, ни се задаватъ няколко въпроси съ при
близително следния смисъль:
— Единъ споръ по въпроса за едно наистина научно, без
вредно и радикално лечение е отъ гол-Ьмъ интересъ за стра
дащите, а и за здравигв. Вмъсто да се спори въ враждебенъ
тонъ и на лична почва, добре е да се състои една среща
между спорящитъ. Тукъ на публично м£сто, въ няколко по
следователни сказки да разгледатъ въпроса всъки по своето
разбиргнз и всЪки се опита да се обоснове научно. Такъвъ
единъ споръ естествено ще се води само между лъкари и
професори на' медицината, като вещи. Но той тръбва да стане
публично. Слушателите, интересуващи се отъ спора, н-Ьма да
попречатъ за неговата научность, а напротивъ ще допринесътъ,
като безпристрастни наблюдатели и ще гарантиратъ поне
принципностъта въ спора.
Н£ма защо различията между спорящигв да ги дразни,
нито да ги обижда. Защото те не еж и не могътъ да бждатъ
доказателство за незнания нито на кедобросъвестность. Найпосле това еж изглежда разтегливи въпроси и по ГБХЪ може
да се cnopi открито, приятелски.
Накрая ни питатъ защо не сме вземали инициативата и
да поканимъ г. д-ръ Чолаковъ на такава една среща да се
изкажемъ, разбиремъ, подобримъ даже и побратимъ.
На гЬзи запитвания ние се чувствуваме -задължени да
отговоримъ, защото наистина желаемъ едно окончателно изяс
няване на спора, па ако и да е това изясняване въ наша вреда.
Ниг не бягаме отъ истината и всЪко неоснователно наше раз
биране ще корегираме веднага, стига противника ни дз до
каже състоятелностьта на своето. Не е срамно, не е обидно
да съзнаешъ грешката си и да я корегирашъ. Цельта е да се
дойде до сближение, уеднаквяване и изграждане на едно на
истина научно обосновано непротивобиологично, неспекулатиано, безвредно лекуване!
И ние отговаряме: намъ е неизвестно по кои причини,
русенскиятъ л-Ькарь г. Д-ръ Чолаковъ е така неприятелски
настроенъ на лична почва. Затова и всички негови писания
противъ насъ носЬха тенденцията на личенъ споръ съ слабъ
принципенъ оттенъкъ.
Въпреки този личенъ характеръ на нападкигв противъ
насъ, ние направихме неколкократно опитъ да предизвикаме
една среща за уясняване на въпроса.
Веднажъ следъ наша сказка въ Русе г. Д-ръ Чолаковъ
се е публично ззконилъ че „щ-Ьлъ да ни срине съ земята,
убори и разкритикува литературата ни". Това ни се съобщи
отъ приятели въ Русе. За насъ бъше добре дошло. ВмЪсто
да го предизвикаме то ни се предлага.
Следъ дълго чакане, изгубихме надежда и пратихме нгшъ
Гимнастикузайте голъ на открито.
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представитель да покани г. Д-ръ Чолаковъ да ускори крити
ките си. Отговаря му се, че това щ-Ьло скоро да стане. По
неже не стана тъй скоро, ние се отправихме съ писмо до ле
карския клонъ въ Русе и замолихме управителното тЬло да
по.<ани г. Д рь Ч >лакова да разкритикува природното леку
ване и нашата литература въ нЪколко поредни събрания. Не
говите критики, вече предъ ващи хора, помолихме да ни се
изпратятъ да ги отпечатаме на наши средства и да ги разпратимъ на всички лекари въ България. Ниа искрено желаехме
да чуемъ негозиге нзуччи критика и да ги направимъ достоя
ние на л"в<арскигБ среди у насъ. Препоржчано, за да не се
отрече получаването имъ, пратихме до лекарското дружество
въ Русе по единъ брой отъ книжките си по които ще става
критиката въ клона" Пакъ чрезъ писмо до дружеството въ
Русе поискахме отъ г. Д ръ Чолановъ да се съглеси да излеземъ на единъ публиченъ диспутъ като предложихъ разнос
ките по организирането да вложимъ и двамата въ неутрална
среда, като гаранция за състояването на дистута, следъ ко
гото азъ покривамъ разноските, а неговия влогъ му. се връща.
На тази наша постжпка,г. Д ръ Чолаковъ отговаря съ писмо
до лекарското дружество въ Русе, а последното ми съобщава
този отговоръ съ писмо въ което е помъхтенъ текстуално от
говора на Чолаксвъ. Тамъ е казано, че той, г. Дръ Чолаковъ
не приема предложения отъ мене диспутъ, защсто по меди
цински въпроси той не можЪлъ, или на желаЪлъ да спори
предъ „несведуша" публика. Доколкото си спомнямъ, съобщи
мл се сжщо така, че ще ми отговори въ специална книга.
До тукъ толкава; отказа да разкритику ta наша литера
тура предъ лекарите въ Русе и ми прати тази критика. От
каза да приеме публичния диспутъ подъ предлогъ, че публит
ката била несведуща.
Сега по нататъкъ: Не мина много време, сжщиятъ г. Д ръ
Чолаковъ, който не желаеше да разглежда единъ медицински
въпросъ предъ несведуща публика отпочва серия сказки по този
споръ не само въ Русе, а и изъ ц-fena Бьлгария. Държа ги и
въ Варна. И ето вече спора може да се води прецъ .несве
дуща публика".
Какво стана въ варненската му сказка? Вь желанието
си да използуваме идването му въ Варна за едно публично
изказване, ние приготвихме да му поставимь неколко въпрсса
предъ слушателите. Обаче организаторите на сказката ни от
говориха, че запитвания и възражения см забранени. Точка. То
гава направихме другъ опчтъ: Чрезъ масажиста при моята
водолечебна баня опитахъ да предзмъ въ пликь написани въ
просите, които желаемъ да засегне и отговори въ.сказката си.
Но, уви, и този опить пропадна. Пакъ организаторит-fe на
сказката му не приеха подчесениятъ за предаване пликъ и заИзползувай лЪтото за дълго суровоядене.
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плашили моя пратеникъ че, ако си позюли да му предаде плика
ще бжде повикана полиция] Още веднзжъ точка.
Но ние не се отчайваме. Н.-?е сме проклети природол-Ь
четели. Искаме на вс!жа цена да блЪсне истината. Най сетне
да «е и да е горчива за нась. Предложихме, организаторите
на сказката дз уредягь слецчаляа сказка веднага нз другия
день въ недЪля преди о д е той да е напуснал ь Варна, за да
да ни изслуша самиятъ Д-ръ Чолаксвъ. За голямо съжале
ние и това предложение не се пру.е. Кратко и ясно. Хората
знаятъ какъ да се обезопасятъ предварително и тогава да дигатъ високо гласа си.
Сетне, седмица следъ отпжтуването на г. Д ръ Чолаковъ
азъ изнесохъ две сказки — отговоръ, но защо еж, когато той
е вече далечъ.
Но ние направихме още.единъ опитъ за да дадемъ Hfeкои обяснения по неговата кампания. Въ отговоръ на една
ласкава препоржка за неговата дейность ьато противникъ на
природолтзчението въ „лъчописи" на българския лекарски
съкпъ, изпратихме ецинъ обстоенъ отговоръ за отпечатване.
И какво мислите че стана. Много просто. Не го поместиха.
Ние разбрахме, че наистина срещу ржженъ не се рита.
Опита ни, да го поканимъ на публично изказване чрезъ
в. „Миръ", кждето той сжщо писа противъ насъ, сжо.о про
падна.
Но и сега драги читатели, ксиго ми поставяте този въпросъ, ние сме гогози на едча среща съ г. Д-ръ Ч. за
да поразискваме малко строго научно по повдигнатия въпросъ.
Защото то е отъ капитално значение и отъ гопъмъ интересъ
за н у ж д а е щ и ^ се отъ здраве.
Съ това см-втаме въпроса за изчзрпанъ, а последовател
но убораане на противниковите твърделия ще чгтете редовно
въ страницит-fe на Природпнъ лгькарь, когото требва усърдно
да пласирате. Защото само той ще накара истината дт блЪсне.
З а т о в а разпространявайте и наамя писменъ отговоръ
по този наученъ споръ — биологична медицина или а.юпатия
която се отегжпва за 10 лв.
Д-ръ Швайсхаймеръ

Л у к ъ т ъ като лАчебно средство 1 )

(кромид-ь, празъ и чесъвь)
Лукътъ се употребява не само въ народната, но и въ
научната медицина. Той заема видно мтзсто и като хранител
но и подправно вещество въ безсолната диета на Герсонъ
i) Вижъ сжщо бр. 3 год. IX. стр. 48.
Дай ни платени абонати за юбилейната година.
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(новъ диегичень способъ за лекувана на заболвли отъ ту
беркулоза и други болести).
За да се подобри вкуса на храната, понеже й липсва
соль, добазятъ къмъ нея чесънь или кромидъ.
Вь старо време лукътъ билъ главната храна на египтя
ните. Това знаемъ отъ СМБТКИГБ, намърани въ пирамидитъ,
въ които е означано, колко било похарчено за лукъ, чесънъ
и рЪпа, — храна на рабогницигв. На нъкои египетски гро
бове има изображения на лукъ. Лукъ употрвбявали гърцитъ,
римлянигв, старите евреи и персит-в — особено по бгднитъ
между тъхъ, Въ южните страни лукътъ мерише по-малко откол
кото въ севернитъ, поради което се и повече употръбява тамъ.
Народната медицина си служи различно съ лука за ле
куване. Селянитв наприм^зъ, поставягъ лукъ на рани и гной
ници, на шията при гърлоболъ, правятъ чай отъ лукъ при
треска и при оолести на дихателните органи.
При недостатъчни киселини въ стомаха, малко суровъ
лукъ съ хлъбъ, усилва киселиностьта на стомашния сокъ.
Печенъ лукъ се слага върху възпаленъ пргсть, и при въз
палени химероиди.
Добригв познавачи на лука предпочитатъ суровия предъ
пгчания или варения лукъ. При задръжка на пикочьта, скълцанъ пресенъ лукъ, поставенъ въ долната часть на корема,
облекчава доста много болкитъ и улеснява значително пикаенето. Лошковски е изработилъ една интересна теория за дей
ствието на лука Вь последните години е установено, че лу
кътъ и други нъкои растения, огдълятъ нъкакви лжчи, кои
то могатъ да вьзбудять ргсгежа на клеткитъ. Споредъ него,
твзи лжчи еж доста силни и приличатъ на ЛЖЧИГБ на радия.
Удивително е, ча мажду изгоч1Игв народи се ервщатъ много
стари хора, вътрвки лошитв здрзвни условия. Н"Ькои отдаватъ тяхното дълголетие на киселото млъко. Лошковски е
наклоненъ да го припише на лука, чесъна и други растения,
каквото е напримвръ растението гинсенгъ въ тибетцитв и
монголцигв. Той дори намира връзка между употръбата на
лука и заболяванията отъ ракъ. Разбира се, това е само едно
предположение, както много други пред оложения за тази
болесть.
Лукътъ задоволява и нуждата на чозъка за сурови хра
ни. Благодарение на него нзбвгватъ се много болести, които
могътъ да настжпягъ, когато човъкъ яде само готвена храна.
Нвкои ядзтъ лука съ голвма охота, други не могътъ да
търпятъ дъха му. Огъ лука се приготовлява сгерилизиранъ сокъ, кой го се употрвбявз въ медицината, като лъкарство, коато се дава чрезъ инжекции на хора, които не мо
гатъ да го ядзтъ сурозъ. Разбира се, взиманъ сурозъ като
храна, дава сжщитъ резултати. Лукътъ е силно мочогонно
ервдетво, поради кое го е много ценен ь при болестьта водянка.
Кжписе ежедневно въ рЪката дерето или моретр.
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Тамъ, дето употр-Ьбяватъ кромида, употребяватъ и че
съна, но мнозина се отвращаватъ отъ неговата миризма. Въ
южна Франция, Югославия, Полша и други страни, чесънътъ
е най честата прибавка къмъ ежедневната храна. Въ него
има едно етерно масло, което съдържа сЪра и на което се
дължи миризмата му. Хипократъ мислилъ, че то увеличава
количеството на пикочьта, усилва апетита и възбужда червата.
Народната медицина хвали действието му при глисти въ
червата, при болки и възпаление на последните, при обра
зуване на много газове, при кашлица и задухъ. Напоследъкъ
и научната медицина го употребява като лечебно средство,
особено следъ като чрезъ съединение на съставните му ча
сти съ животински вжгленъ се добиватъ лекарства безъ ми
ризма. Тия лекарства се даватъ при разлагане и гниене на
храната въ червата, противъ глисти, за възбуждане на апе
тита и т. н. Некои мислятъ, че чесънътъ забавя и остарява
нето (артериосклерозата), безъ да могатъ да дадатъ научно
обяснение за това.
Разбира се по добре е да употребяваме лука, за това му
действие въ естественъ видъ, отколкото да вземаме него
вите препарати. За да избегнемъ неприятната му миризма
може да го ядемъ съ стрити ябълки или съ магданосъ. Найпосле пъкъ требва да свикнемъ съ миризмата му, щомъ въ
него има толкова много ценни качества.
Преводъ отъ нъмски

Недобросъвестность въ търговията
1

с ъ дини, пъпеши и др. плодове. )
Въ единъ отъ броевете си в. „Зора" ни сьобщава, че
началникъть на софийската санитарна служба е предприелъ
ревизия на. продаваните дини, пъпеши и др. плодове. Сжщиягь е наргдилъ всЬка пратка вагонъ да бжде предвари
телно преглеждана и тогава освобождавана да влезе въ сто
лицата. И какъвъ мислите е резултат? Много невиненъ: Цели вагони съ дини и пъпеши се оказали зелени и били кон
фискувани. Вземи си бележка драги читателю, не една или
неколко, а цплия всионъ. Ясно е, че не се касае до случай.ю
попаднали зелени плодове въ вагоните, следователно нема
да е случайно измамване на софийските копувачи. Касае се
за престжпна недобросъвестность съ тази търговия. Това ни
по вече, ни помалко е измамване, излъгване, а и здравно
овреждане на консуматорите. Всичко наказуемо отъ закони
т е въ страната . . .
Но всичките тези плодове еж една загуба за народното
стопанство. Това е съзнателно уничтожаване на големи ко
личества храншелни продукти. Защото огкжснатия зеленъ
плодъ, колкото и да е „узрелъ" (спеченъ) отъ стоене, е вече
•) По случай сезона на плодовегЬ — лйтото.
Въ планината, долината и морето слънцето е винаги полезно
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денатурирана храна, а сигурно и вредна. З.начи едно голЪмо
количество плодове се уничтожаватъ като храна.
Но кои еж тънкостите вь тази недобросъвестностна
търговия. Много прости: рано, преди още да е сезона на rfeзи плодове, прилично отрасналия плодъ (диня или пъпешъ)
е добъръ обектъ за печалба. Цената имъ е прилично висока,
нЪма ги на всЪкжце и не еж вь изобилие. Остава сега още
малко човешка недобросъвестность и гешефта е готовъ ЧовЪшкиятъ умъ е кадьренъ на всичко. Той е изобретилъ нещо. Мислящите само за спекула пристжпватъ къмь усук
ват (пргвиване) на опашкитъ1 на плода. По такъвъ начинъ
храненето на плода става недостатъчно, защото притока на
хранителните сокове отъ корена къмъ плода презъ усуканата опашка е невъзможенъ или съвсемъ елзбъ. Недоста
тъчното хранене на плода влече следъ себе си спиране на
естествения наръстъ. Прогресивния, жизненъ процесъ спира.
Вместо него настжпза процесъ на увгъхване, спичаче, и привидно
озрЬване — всичкото пасивно, неестествено „озръване". Че
сто такъвъ плодъ има вжтре Цвета на озрелия или приблизителенъ такъвъ. Никога обаче — неговата хранителность,
вкусъ и осаежителность. Но това не е важно за търговските
.принципи", важното е, че презъ него време дините еж скжпи, макаръ и вредни и нехранителни. Нито солите, нито ви
тамините, нито друга кЪкоя важна съставна часть на плода
е успъла да дооузрЪе и стане пълноценна. Нищо чудно,
че въ развоя на такъвъ непъленъ противоестественъ процесъ
се образуаатъ отровни непринадлежащи на плода вещества.
Кой отъ насъ може тъкмо въ този сезонъ да ни дос
тави диня или пъпешъ съ чиста здрава опашка. Никой.
Всичките еж съ типично, умишлено усукани опашки. И ако
искате дв подчертаете тази особеность на плодовете въ него
време предъ продавача, той спокойно, като изпеченъ, „честенъ" търговецъ, Ви твърди, че опашките еж естествени не
еж усуквани и прочие.
Когато сезона настжпи, плодовете еж въ изобилие. И
при все това ние продължаваме да ядемъ денатурираните,
нездравите, увехналите. Защото всичко онова отъ първата,
специалната реколта съ усуканите опашки, което е останало
непродадено, се смесва съ другите новодошлите и естестве
но озрелиттз. Яко единъ пжть купите хубава диня или
пъпешъ, втория пжть сигурно ще Ви се падне вече нЬкоя
отъ остатаците.
Най доброто срЬдсгво зз предпазване хората отъ този
начинъ на измамване, а и здразно увреждане, е доброегвестностъта нз продавачите, респективно специалните произво
дители (това производство не е на българския селянинъ, а
на специални производители). И понеже съвестътч е беслед|.о изчезнала отъ този светъ, остава ни второто средство за
защита — строгостьта на закона.
Прекарай лЪтото разумно.

К ъ м ъ абонатигЬ и читателитт=>.
Съ настоящия брой завършихме ДЕВЕТАТА годи
на списанието. ДЕВЕТЪ години героична борба, неуклонно следване пътя на реформираната медицина.
Нека читателите ни преценятъ вложения трудъ.
Нека тЪ кажатъ кому принадлежи бъдещето.
Дължимъ да искажемъ големата си благодарность
къмъ онези не малцина, които ни дадоха много нови
абонати. ТБМЪ дължимъ благополучното привършване
на годината. Материалните жертви и моралния тор>
мозъ, които понасяме изискватъ горещи привърженици
на делото. Нека всеки даде своята данъ въ служба
на едно велико дело.
Благодаримъ Ви и разчитаме, че за ЮБИЛЕЙНАТА
десета година, която започва презъ септемврий 1937
год. ще ни бъцеге също така верни и въ помощь.
Нека природенъ лекарь и природното лекуване станатъ всеобща благодатъ на изстрадалия ни, но трудолюбивъ народъ.
Работете за неговата всестранна просвета! Помог
нете на своите братя и сестри отъ низините да отворятъ очигЬ си и видятъ светлата звезда на правдата
на този нещастенъ светъ. Т Б не еж виновни, че съ
останали въ тази голема тъма. Виновни сме ние, че
не сме работили достатъчно за техната просвета. Не
е късно. РАБОТЕТЕ ЗА ПРОСВЪТАТА НА ШИРО
КИТЕ НАРОДНИ МАСИ!
Ирисовата диагноза е единствено и първо у
насъ българско издание. Това е една ценна книга, коя
то ни дава обширни познания по науката за познаване
болестите по ириса. Книгата съдържа множество цвет
ни картини, които улесняватъ практическото заучване
на очната диагноза.
Препоръчваме я на нашитв последователи. Цена
90 лв. Доставя издателство „Водолей" на Никола Нанковъ ул. „Врабча" № 1 — София. Също и нашата
редакция — въ предплата.
ПОПРАВЕТЕ: На стр. 154 черния шрифтъ да се че
те тези които се о т л и ч а т ъ вместо . . . отчичатъ.

Премията за десета юбилейна година на списанието е
чудно х у б а в а т а к н и ж к а отъ Д-ръ Браухле

Природосъобразенъ ж и в о т ъ
или

Тайната на здравето и дълголетието
Обръщаме вниманието на абонатит-fe си, че книж
ката е пояъ печатъ и скоро излиза. Веднага ще се
изпрати на ПРЕДПЛАТИЛИТЪ за десета година за да
могътъ да използуватъ летния сезонъ съ книгата въ
ржка. Илюстрирана е съ 23 клишета, които правятъ
казаното въ текста нагледно, разбираемо и лесно при
ложимо на практика.
ИЗПРАТЕТЕ ВЕДНАГА абонамента си за да полу
чите още сега хубавия подаръкъ. (За год. Х-та).
Квитанции по пощата нема да изпращаме по
ради това, че е свързано съ големи разноски, които
ще останатъ за сметка на абонатите.
Затова МОЛИМЪ МНОГО, неотчетените да изпратятъ абонамента си веднага следъ получаване на
настоящата книжка. ОЩЕ ДВЕСТА АБОНАТИ еж не
отчетени. При това никому не е било натрапено и
всички съ го задържали доброволно.
Честните отношения между хората еж предва
рително условие за добруване на човешкия родъ, а и
признакъ на висока култура.
О п р а в д а й т е оказаното Ви и/Ъла година
доверие.
Презъ 1936 год. въ България еж внесени 3000
Кф. хининъ и 129,000 кгр. други лекарства и меди
цински специалитети общо за около 66—70 мил. лева!
ЛЪТНЯ ДЕТСКА МОРСКА КОЛОНИЯ уреж
да редакцията въ собственъ кьошкъ (вила) средъ при
родата. Желаещите да дадатъ децата си и ги доверятъ
въ наши ржце за истинско здравно окрепване чрезъ
единъ природосъобразенъ животъ, да се обадятъ
съ писмо.
П е ч а т н и ц а Д . Тодоровъ, .Бдинъ* 2 2 — В а р н а

