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Biblioteca Universității teși

pentru boalele sătenilor
Sănătatea este cel mai scump dar ce ne-a dat Dumnezeu, fără sănătate, viața este o povară, o pedeapsă și orice avere fără sănătate nu prețuește- ■ nimic.Pentru asta, ia trebue păstrată sau păzită cum păzește preotul împărtășania de necurățenii. Cu toate' astea, sunt mulți oameni, care din lăcomie, din neștiință sau nepricepere și lene își bat joc de ia, ca. in urmă să aibă necazuri, suferințe și pagube.Orășanul, deși se scaldă în apa stricăciunilor și a molipsirilor, totuși are la îndemână doctorii și doctor, cu care să înlăture boala, dușmanul sănătății iar săteanul, această albină a națiunii, deși trăește în aer curat și în mai multă liniște sufletească, e turburat și el de necazurile și chinul boalelor mai periculos decât orășanul, căci nu are la vreme pe nimeni care să-i dea ajutor la durere, că doctorul și farmacia, ori sunt departe și timpul rău, ori lipsa de bani îl împedică ale avea, ori nu sunt deloc șS de aceia, săteanul întârzie boala căutând’o cu des-
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cântece și doctorii băbești, până dă peste pericoi și chiar dacă norocul, face să treacă boala, rămân beteșuguri ori slăbiciu cu necaz și pagubă, ytiu suferința aceasta r săteanului, căci am trăit cii el, și de aceia scriu această cărticică, să-i fie de ajutor în astfel de necazuri, ca să nu întârzie boala..E mai bine să-i asculți povața ei cu puțină osteneală și cheltuială, de cât să chinui ori să pierzi un suflet nevinovat.Vorbirea din această carte o împart în patru părți:1. Numele doetoriillor ce ne trebuescII. Tălmăcirea cuvintelor doctoricești care netrebuesc.III. Vindecarea boalelor șiIV. Paza de boale, ca să fim feriți de ele.

PARTEA. I.
Numele doctoriilor ce ne trebuesc

Ori eine-și vrea binele casei lui și care nu 
are în satul lui farmacie, să strângă din timp 
și în voe, într'o cutie sau lădiță de lemn, pusă 
pe poleță ori pe dulap, ferită de copii, urmă
toarele doctorii, puse în pungulițe de hârtie și 
scris pe ele numele doctorii:

a) Floare de teiu.ce o pot culege 
și aduce muntenii.

b) Floare de mușețel sălbatic ce 
crește pe toate drumurile.

e) Oeaiu rusesc obișnuit ca 100 toate
grame. imeafo

d) Frunze și rădăcini de nalbă
sălbatică. la

e) Frunză de ismă ca 200 grama. nmbr*
f) Rădăcină de pir 100 grame.
g) Rădăcină de troscot ca 2 mâini.
h) Coade de cireșe ca două mâini.
i) Mătase de porumb ca 2 mâini.
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j) Revent ca 100 grame.
1) Capete sau măciulii de mac fără semințe.

m) O sticlă cu oțet în care pune o mână 
de trandafiri flori, frunză de ismă sau flori de 
mușețel.

n) Mucuri sau vârfuri de pelin aproape de 
înflorit ca două mâini.

Cele spuse până aci le poți găsi fără bani.
Apoi, dela farmacie când poți:

o) Făină de muștar ca 200 grame.
p) Făină de in ca 200 grame
r) Piatră acră ca 100 grame
s) Muter bleter (frunza mami) ca 100 grame.
t) Sabur ca 50 grame

• u) O cutie vaselină, ca 50 grame.
v) O sticlă cu țuică cât de tare ca 500 grame.
z) O sticlă cu tinctură de iod, ca 20 gra

me, o sticlă cu spirt alb, ca 200 grame.
5 prafuri bismut a câte 0,50 centigrame
5 prafuri sare amară sau băltățești a 30 

grame unu.
5 prafuri aspirină a 0,50 centigrame unu
5 prafuri Antipirină a, 50 centigrame unu
5 prafuri sulfat de chinină, sau cloridratul 

neutru de chinină care e mai tare ca sulfatul, 
a 50 centig. unu.

Un pachețel vată ca 50 grame.
Dacă în sat nu se găsește o babă ori o moa

5

șă casă aibă pahare (ventuze) e bine să se în- 
tovărășască 3-4 vecini, să cumpere 20 pahare 
să le aibă la nevoie fie care.

Tot ce am spus până aci, nu costă 100 lei 
dar când te gândești la necazurile și suferințele 
ce ți aduc boalele, nu te uiți la această sumă 
așa de mică.

Nădejdea e mai mult la femei, să stăruie 
a-și face această mică farmacie, a casii, căci ele 
duc necazul îngrijiri bolnavilor, mai cu seamă 
când au copii.

PARTEA II
Tălmăcirea cuvintelor doctoricești
a) Microbii sunt vietăți așa de mici, că nu-i 

vedem cu ochi. Ei sunt sămânța a toate boale
le și ei se găsesc: în apă, în aer și în toate 
murdăriile de unde îi înghițim, sau intră în sânge
le nostru prin vre-o rană, aer băutură ori mân
care ne otrăvesc sângele și ne bolnăvim. Boa
la e atât mai grea și periculoasă cu cât îi lă
săm să se înmulțească, și cu cât căutăm să-i 
omorâm mai repede cu doctorii, cu atât scăpăm 
mai lesne, deci, nu întârziați căutarea boalei.

b) Ventuzele sunt pahare făcute în adins 
pentru pus pe trupul bolnavului la răceală.

c) Pansment, e legatul sau priminitu 
rănilor.
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d) Cataplasmă e ori ce oblojeală ce facem 
la nevoe.

e) Purgativ, e ori ce curățenie a stomacului.
f) Lasativ, e doctoria, care ajută încet e* 

șirea afară, nu repede.
g) Fricțiuni, frecături ușoare fără apăsare' 

pe corp.
h) Masaje, trăsături cât de apăsate pe corp.
i) Calmante, doctorii, care liniștesc pe bol

nav să poată dormi.
j) Iritante, care întărâtă durerea sau boala.
l) Contagioasă, molipsitoare, boala ce se 

ia dela un om la altul.
m) Pori, găurelele mici ce sunt în piele, 

pe unde, ese sudoarea.
n) Constipație, încuere sau eșirea cu grew 

afară.
o) Infecția, încuibare de microbi cu pri

mejdie.
p) Aromatic, mirositor.

PARTEA III
Vindecarea boalelor

1. Răceala de tot felul:
a) Itoceato to eu guturai (troană). Ia 

seara spirt ori țuică tare, ori diana dacă ai, 
freci bine pielea capului peste tot și tâmplele 
ca 10 minute, pui în urechi vată sau cârpă cu
rată de bumbac înmuiată n spirt ori țuică, în- 

fășoarăte la cap bine sau îndeasă căciula pe 
urechi, ia un ceaiu rusesc obișnuit cât de fer- 
binte și culcă-te.

O seară sau două, de faci așa, scapi.
Nu lăsa guturaiu să se învechiască, că faci 

infecție în fundul nasului.
b) Răceala in mușchii corpului, că parcă 

ești țeapăn de spate: Pune pe cineva seara, 
să-ți facă un masaj sau trăsătură, cu spirt sau 
țuică tare și unt de lemn pe spate și piept, ca 
un sfert de ceas, șterge-te, pune ventuze și dacă 
n ai, caută 10 pahare de vin și punele pe a- 
cestea întâi pe spate și apoi pe piept. In orice 
sat, e o babă care știe să le pue, dacă nu e 
moașă a statului, ia o aspirină dacă ai și un 
ceai ferbinte, ori în lipsă, o litră de vin fiert 
cm puțin piper și culeă-te înfășurat bine, până
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asuzi bine și schimbă-ți rufele. Dacă n’ai asudat 
și tot te simți țeapăn, stai in casă, mai fă și a 
doua seară așa și scapi. Cea mai bună fricție 
este spirtul de camfor dela farmacie.

Să se știe de toată lumea, că la ori ce 
răceală, să luptăm a înăduși pe bolnav.

Dacă nu facem asta, răceala nu trece, ci 
se înrăutățește.

c) La răceala cu galei, să st e a în casă. 
Seara, înădușește pe bolnav cu ceai de mușățel 
si cărămidă caldă la tălpi, apoi dă-i cu tinctură 
de iod pe afară și înăuntru, cu un șomoiogmie 
de vată, sau cârpă curată înmuiat in tinctură, 
impinge-l in gât până la gâlcă, apasă puțin in 
ia, ținând limba cu coada unei linguri, iar la 
fiecare ceas, să hârâe în gât (să facă gargară) 
ajungând până la gâlcă, cu apă în care s’a to
pit piatră acră cât o jumătate de nucă, într’un 
pahar sau cană de o litră,

Dacă în patru zile gâlcile se înrăutățesc 
și durerea crește având și căldură, i se dă cu
rățenie, și după eșire, un praf de chinină, în 
fie ce zi, cataplasme calde cu făină de in la 
gât; iar Ia pulpele picioarelor cocă de făină de 
muștar pe cârpe. In un litru ceaiu de teiu, a- 
mestecat cu nalbă, se topește ca o jumătate de 
nucă piatră acră pisată și cu ia să facă la fie 
ce ceas gargară până ia gâlcă. La 8 zile, spală

s
2 ©
gâțoael în za-

e coaptă 
țfte ori pe zi

■degetul arătător bine cu săpun, i 
hăr grunjos si bagă-1 pe gură i’lnă la gâlcă. 
apas’o repede și freac’o -cât poi “ ~
și sparge, fă aceasta de mai m 
și scapi.

d) La r&ceala rea numită gripă, când te ia «aBBn5gaanwftwnK;4WHii—>him iu m'i' c.TgswKagB.jgagem mmm
cu frig, cu durere de cap și tuse, trebue multă 
grijă, căci dacă n’o ei în pripă, se infectează, 
adică se întovărășaște de alte dureri (se com
plică) și aduce moartea. Stai în casă, fă trăsă
turi apăsate pe tot corpul cu spirt, untdelemn 
și usturoiu pisat, șterge-te și pune pahare, 15 
pe spate, 15 pe piept, fă bae fierbinte la pi
cioare, în care să pui muștar, dă-i o curățenie 
de sare amară de 30 grame, dacă e om mare 
și la copil pe jumătate.

După eșire afară dă-i aspirină 0,50 cen- 
tigrame și ceaiuri cât de dese, până asudă și 
schimbă rufele. Dacă are căldură mare și du
rere de cap, dă-i chinină 0,50 centigrame, fa- 
cețe i fricție cu oțet aromatic (mirositor) pe tot 
corpul și la frunte iar cârpă cu oțet, mâncare, 
în ziua întâi nimic; decât ceaiuri și dacă are 
și durere în gât, ceaiurile să fie de nalbă a- 
mestecată cu mușețel, gargară mereu cu piatră 
acră sau borax 20 grame la litru de ceai.

A doua zi, poate să înceapă a lua lapte și 
limonadă pe lângă ceaiuri.
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Dacă se ivește și junghiu, dă-i cu tinctură 
de iod și dacă n'ai, udă un petic de blană pe 
păr cu spirt ori țuică, presară peste spirt sare 
măruntă și piper pisat și lipește-o pe junghiu, 
legându-1 să nu cază. Chiar dacă bolnavului nu-i 
dă în bine, fă zilnic ce s’a spus tot, afară de 
curățenie și cărămizi la picioare.

Pentru tuse rea, pune în ceaiu și puțin si
rop diacod, dacă poți găsi.

Bolnavul să nu fie supărat cu vorbă multă, 
să stea în liniște complectă.

Dacă es pete roșii pe corp, e scarlatina, 
leriți pe ai casii și vestiți doctorul.

2. Constipajia
(încuerea ori eșirea cu greu afară)

Ia e întâmplătoare, de care putem scăpa 
fesne ; dar e și permanentă că o porți toată viața. 
Amândouă sunt periculoase, dacă nu le cauți. 
Femeile, mai toate au boala constipații perma
nente (în toată viața).

La constipația întâmplătoare, simți sto
macul greu și umflat, n’ai poftă de mâncare, 
nici de muncă.

Ia o sare amară sau de Bălțătești, ca 30 
grame bine topită într’un pahar cu apă și după 
ce te scoate afară de două trei ori, ia uh lapte 
ori un ceaiu, nu mâncare grea (carne, brânză să
rată, sau pește sărat ori murători).

11

Dacă n’ai sare amară, ia sabur făcut praf, 
cât o alună, în foae de țigare și în două seri.

Femeile lăuze și copii să nu ia sare a- 
mară, ci dacă are să ia", ori ceaiu de Muter 
Bleter (frunza mami) ferbând în clocote cu o 
litră de apă 12 frunze 2 minute și după răcire 
îl bea. La copii, pui 6 frunze. E mai bine fe
meile să ia, dacă au unt de rețin 30 grame, 
dacă nu au, pot lua revent, porția spusă sus 
și la copii jumătate.

La constipația lungă, nu trebue curățenie 
puternică, ci lacsativ sau ajutor. Luați dela far
macie doctoria numită «greu de vals" un bor- 
cănăș cu hapuri albe), luați în fie ce seară câte 
unu la culcare sau dacă vă face prea multă 
curățenie, luați unu Ia 2 serj, ori dacă nu vă 
face nimic unu, luați 2.

Dar ca să nu credem numai în doctorii 
mereu, mâncați numai mâncări, care ajută eși
rea afară și dă putere, căci constipația slăbește, 
aduce dureri de cap și amețeli. La fie ce masă 
luați un ou cu Zeamă, unt, cu cartofi sau cu 
pâine, carne mai mult de pasăre și bine fiartă 
în ciorbă, după orice masă, prune fierte cu 
zeamă puțină iarna: iar vara fructe cât de multe 
și în fie ce dimineață o lingură de miere cu un 
pahar de apă.
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3. Frigurile
Sunt de două feluri: unele cu zăcere în

treruptă. 2 sau 3 zile și altele în fie ce zi, care 
sunt și mai periculoase, că-1 usucă pe bolnav 
ca p’un lemn și dacă nu moare, rămâne cu be
teșuguri în toată viața. Ele sunt mai dese la 
copii și la locuitorii depe lângă bălți.

Să căutăm ale goni cât de repede, căci 
dacă bolnavul slăbește, e foarte greu, că-1 chi- 
nue chiar ani. Ele nu se pot tămădui, decât cu 
doctorii amare, care poate omora sămânța sau 
microbii. Deci pentru frigurile dintâi: Luați o 
mână de mucuri sau vârfuri de pelin aproape 
de înflorit, puneți-le într'o oală cu 3 litre apă, 
acoperiți cu fundul unei farfurii mici, să fiarbă, 
până apa rămâne ca o litră, luați-o dela foc, 
strecurați zeama printr’o cârpă curată, puneți-o 
într’o sticlă și dați bolnavului câte o lingură 
înainte de a veni frigurile cu 4-5 ceasuri, ori 
în urmă după ce l’a lăsat tot cu atâta timp.

Dacă nu-1 lasă în 5 zile, luați dela farma
cie sulfatul de chinină în buline de câte 0,50 
eentigrame să ia un bulin tot ca pe doctoria de 
mai sus și urmează cu una într’o zi și cu cea
laltă în altă zi până îi trece. In timpul tremu
ratului, pune-i sticla cu apă fierbinte la subțiori,

La frigurile de Jelui care vin în f ie ce
Se dă o doctorie mai tare numită „cloridratul

13

neutru de chinină' în buline de câte 0,50 c. gr. 
și într’o zi se dă un bulin și după o oră altul 
și a doua zi tot așa, dar păzim să fie date cât 
se poate de departe de timpul când începe tre
muratul.

La copii porția se socotește câte 5 centi
grams de fiecare an al vârstei copilului și so
cotit dela 2 ani în sus.

Pentru copii, chinina se poate lua ameste
cată în miere subțiată cu câteva picături de apă, 
in dulceață, sirop sau cafea dulce detot. .

E bine să-l vază doctorul dacă se poate.

4. Limbricii
Când omul are stomacul umflat, cu greață 

dimineața și-i vin bale în gură, simte pișcături 
în stomac și câte odată face când esc afară 
câte un limbric și n’are poftă de mâncare, e si
gur că are limbrici. Nu se scot eu leacuri bă
bești.

Ia dela farmacie 5 eentigrame santorină 
amesticată cu 10 eentigrame calomel și 30 cen- 
tigrame zahăr lactat, puse într’un pachet.

Ia șase pachete de acestea și dăle bolna
vului în două dimineți, câte unu la depărțare 
de un ceas și ești scăpat.
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5. Diaria (urdinarea)
Poate fi de două feluri; simple și cu du- 

r-ri și scremete. Ori care ar fi, trebue oprită 
repede, căci slăbește bolnavul sau îl doboară. 
Se dă întâi unt de rețin, la copii, 10-15 grame; 
iar la cei mari 25-30 grame. Se mai dă în loc 
de rețin calomel, pentru copii 10-20 eentigrame. 
după mărimea copilului; iar la cei mari 35 cg. 
După eșirea afară, ca mâncare numai lapte fiert 
curat și la o litră de lapte, se pune la copii 
odată pe zi și o linguriță apă de var sau una 
și jumătate, după mărimea copilului, iar la cei 
mari 2 lingurițe.

Dacă diaria e tot rea, îi vom da prafuri 
de bismut în lapte a 0,50 eentigrame, de patra 
ori pe zi și dacă are și dureri, ca băutură va 
lua numai ceai de ismă, și ca mâncare, pe lân
gă lapte, zeamă de orez fiert bine, fără altceva. 
Să se ferească de fructe și apă curată multă.

Dacă diaria se va înrăutăți și va începe 
a eși afară cu sânge, pe lângă cele de mai sus, 
se va mai da Laudanum : 5-10 picături înainte 
de masă Ia copii după mărime: iar Ia cei mari 
10 15 picături. Dacă ai antiholerină, dă-i 10 
picături pe zahăr sau în apă, la fiecare c.ias, 
în 4 ceasuri.

Dacă boala e tot rea, chiamă doctorul.
Dacă, o păzești după ce s’a spus aci trece

15

dacă nu se face din ce în ce mai rău. (Caută 
’•a friptură cum se face, apa de var)

6. Pelagra
E boală care otrăvește sângele, venită, ori 

din mâncarea mălaiului de porumb stricat, ori 
din mâncare proastă, fără putere de a ne hrăni 
de ajuns.

E boală periculoasă, care dacă e lăsată a 
se învechi, duce pe om la nebunie și la moarte.

îndată ce vezi, că se crapă pielea pe dosul 
palmelor sau pe obraz, la dogoarea soarelui, să 
fii sigur, că ai pelagră. începe durere de cap, 
amețeli și slăbiciune. întâi începi a te unge cu 
vasilină pe unde crapă pielea, în fie ce dimi
neață, după ce te speli, apoi începi o hrană bună 
fără să te gândești la economie : carne friptă 
ori fiartă în toate zilele, de se poate : ouă cu 
zeamă, lapte dulce, brânză cu smântână, 
cartofi cu unt, câte o lingură de miere cu apă 
dimineața, prune fierte cu zeamă puțină (cornpod) 
de se poate la fie ce masă și tot la fie ce masă, 
câte un pahar de vin negru vechiu, nu teras.

Dacă eși greu afară, ia praf de sabur cât 
o jumătate de alună, în foae de țigare în fie 
©e seară, până stomacul se regulează.

Dacă urmezi așa, în 3 luni de zile, vei în
cepe a scăpa. — Nu mâncați porumb stricat, 
eă vă stricați sănătatea pe nesimțite.BC
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7. Reumatismul
(Răceală veche la os)

Boala se arată mai des ]a picioare și mâini., 
și chiar la cap sub numele de brâncă.

După cât e de veche, așa e și de greu de 
vindecat și nici odată nu se vindecă pe deplin, 
■decât se poate domoli durerile :

Ia o sticlă de un litru și pune în ia 200 
grame sare de care punem în bucate. Pune peste 
ia 3 litre de gaz și 20 grame terpentin Las’o 
la bâtaia soarelui 10 zile clătind’o în fie ce zi. 
Caută un loc unde bate soarele, fără a bate 
vântul, scoate cămașa dacă reumatismul e Ia 
mâini, udă bine o cârpă groasă curata, cu doc
toria din sticlă și unge bine mâinile depe u- 
meri până pe degete peste tot la căldura soa
relui, ca 10 minute sau cât ai spune rar crezul 
•de două ori, sau până simți că te arde bine 
căldura soarelui, și îmbracă-te.

Dacă ai dureri și la picioare fă tot așa.
Faci așa cel puțin 15 zile la rând, dar ca

pul să fie acoperit și în fie ce zi stai mai mult 
cu 5 minute până la 15 zile poți sta un ceas; 
altfel se bășică pielea și numai poți face de 
usturime.

Altă doctorie, care e și cea mai bună, 
sunt băile:

Se fac mai lesne pentru picioare •

amân- 
scaun 

_________ _ . să vezi 
câte găleți de apă de câte un decalitru ia. Pui

-Cauți o putinică în care să încapă 
două picioarile până la genuchi și un 
mai înalt ceva ca putina, Măsori putina 

, .....................
pe foc o căldare sau cazan cu apă, pui în apa 
din căldare de atâtea ori câte 200 grame sare 
de bucătărie măruntă, câte căldări de apă în
cape în putină, mai pui 2 kgrame frunză de 
nuc și lași apa să dea în clocot amesticând cu 
un băț, să se topească sarea, apoi o torni în 
putină și dacă e destulă adică până se umple 
putina ca să rămâie goală numai de un lat de 
mână bine dacă nu, mai fierbi încă odată sau 
de două ori cât ajunge, însă în apa ce o încăl
zești în urmă numai pui nici sare nici frunză, 
ci mai pui în putină 300 grame pucioasă pen
tru băi, dela farmacie, mestici, să se topească 
pucioasa și stai pe scaunu de care am vorbit, 
băgând picioarele în putină, când apa e așa de 
ferbinte, cât poți să o suferi. E bine ca sarea 
ce o pui în bae, să fie de mare tot dela far
macie. Ții picioarele în putină o jumătate de 
ceas și după ce te îmbraci stai în pat, cu pi
cioarele bine înfășurate, ca un ceas și de aci 
încolo îți vezi de treabă. Ar fi mult mai bine 
să ai un hârdău mare, o bae ori un butoiu să 
faci bae cu tot corpul mai cu seamă dacă ai 
reumatism și la mâini, dar atunci, trebuie să 
pui sarea, frunzele și pucioasa potrivit cu de- 
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calitri ce încap în bae. ■—A doua zi numai fa
ci ea I, ci încălzești o căldare de apă din pu
tină, o torni la loc și faci bae. A treia zi, o în- 
noești sau lepezi o căldare și adaogi una proas
pătă

Aceste băi se fac 21 de zile.

8. Colici sau crampe la stomac.
E o boală trecătoare, deși e dureroasă și 

vine din încărcare de stomac ori din răceală.
Ia ori 30 grame uleiu de retină, ori 20 

grame sulfat de magnezie, ori un ceaiu de «frunza 
mami" făcut din 12 frunze. Pe burtă cataplasme 
cu țuică, ori cu spirt sau cu cocă de făină de 
in ținute numai până te frige bine. După eșirea 
afară, ia ceaiu de ismă șl dacă nu te liniștești, 
ia dacă ai 10 picături pe zahăr ori în apă An- 
tiholerină, ori Laudonum 10 picături de trei ori 
pe zi și nu mânca în acea zi de cât ceaiu, și 
cel mult lapte ori brânză cu smântână.

La copii: 10-15 gr. unt de rețin încălzit 
puțin ca să se supție și să se înghiță lesne și 
cârpe cu spirt sau țuică tare pe pântece, ori că
rămizi calde la șale, prin năuntru ceaiu de ismă 
și dacă durerea înaintează, ia dela farmacie și 
dăi 5 picături la ceas antiholerină.

Dacă durerile se mețin, dai: 
apă de mentă 20 grame 
cloroformizâtă cu 20 grame 
și sirop de codeină 10 grame 

din acest amcstic dă i una sau două lingurițe 
când are dureri mai mari.

9. Palpitație
sau bătăi de inimă supărătoare.

Ia întâi ceaiuri de teiu amesticat cu nalbă 
și dacă nu simți folos 4-5 ore, ia dela farmacie 
praf de foi dc „digitală» 20-50 centigrame, după 
vârstă, și fie ce praf pune-1 în o ceașcă cu ca
fea și o i* de două ori pe zi când simți răul, 
asta fă-o cinci zile și stai.

10. Scarlatina(boală molipsitoare)
E boală grea, lungă și periculoasă. Vine 

din răceală sau contagiune (luată dela altu). Ia 
are întocmai semnile răcelei rele ; dar e mai fu
rioasă, eu căldură mai mare și cu adaose de 
dureri de mai multe feluri și numai doctorul o 
poate deosebi. Până când el vine sau nu vine, 
noi o îngrijim întocmai ca pentru răceala cea 
rea dela No. 1 și d, cu adăogire că îi adăo- 
găm pentru scăderea călduri praf de foi de
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„digitală" 20 eentigrame la copii și 50 cenți- 
grame la cei mari, care se ia amestecate în o 
ceașcă de cafea de două ori pe zi în cinci zile 
și mai faci un repaus sau nu i mai dai deloc, 
dacă căldura s’a mai liniștit, ori începi iar peste 
2 zile dacă căldura iar crește. In fie ce zi a- 
copere bolnavul bine și dischide fereastra care 
e mai departe de bolnav, ținând’o jumătate de 
ceas deschisă și căldura în casă dacă e iarnă, 
să nu fie mare, nici învelișul bolnavului prea 
gros, căci astea îi adaogă căldura, de care el 
are nevoe să scape.

Dacă nu ții cu sfințenie cele zise, boala 
face infecție și omoară pe bolnav.

11. Durere de rinichi
Pune pe dinafară cârpe cu cocă de făină 

de muștar și le ține până ustură bine, în două 
zile; iar prin năuntru, ia prafuri de urutropină, 
de câte 0,50 eentigrame în lingura cu apă 3 
pe zi, și 10 zile ia câte două ceaiuri mari de 
eoade de cireșe.

Poți să iei și urudonal. Mai poți lua ceaiu 
le mătase de porumb, rădăcină de pir și nalbă.

Acestea se pot lua și la boale cu căldură 
multă.

12. Umflătură de stomac
Arsuri și greutate după masă

Cere la farmacie prafuri de „Carbonat de 
sodă" a 50 eentigrame unu și ia câte unu în 
apă îndată ce termini masa sau poți lua pra
ful „litine" tot în felul acesta cel puțin 15 zile.

13. Angina
(Boală molipsitoare)

Vine cu frig și durere în gât și ia se poate 
deosebi de gâlci, numai dacă te uiți bine în 
fundul guri, unde te doare, și în loc de roșu a- 
prins, vezi o boabă mică albă. Ia trebue îngri
jită întocmai ca gâlcile dela No. 1-c cu osebire 
că e mai periculoasă și mai gramnică.

Gonirea răcelii din trupul bolnavului cu 
cele ce am spus la răceală și gâlci, ungere cu 
iinctură de iod pe afară, ori în lipsă, cârpă cu 
muștar; iar în năuntru dat de trei ori pe zi 
cu tinctură de iod, ori cu ce mijloc.

- Ceaiuri de teiu cu ismă băute des și 
în ceaiuri osebite pus piatră acră și făcut gar
gară până la durere, la fie ce ceas,

E caz de doctor dacă se poate.
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14. Boala de gură
Face în gură bășicuțe mici ca meiu și ju- 

pueli dureroase, care te supără mereu și mai 
cu seamă când mănânci.

Topește bine în cană 20 grame piatră a- 
cră, ori dacă ai, patru grame acid boric topește-l 
în 100 grame apă ferbinte (un pahar) și fă cu 
una din aceste ape gargară la 3 ore în 2 zile 
și scapi. Nu bea tutun și spirtoase nici acreli.

Gând gura, gingiile, ceru gurii ori gâtu te 
ustură ori ard pare că se aprind ca și la gâlci, 
ia ceaiuri de ismă nalbă și musățel la un loc 
să fie numai călduț puțin și spală gura și gâtu 
la fie ce 2 ceasuri și dacă nu trece, ia dela 
farmacie „clorat de potasă" în pastile, pe care 
le topești în gură 8 10 pe zi și scapi.

15. Insomnia
(Când nu poți dormi)

Ia seara când 
Ș; apoi în puțină 
idrat* asta, pentru 
ph pe jumătate.

te culci mult ceaiu de teiu 
li monadă 2 grame „cloral- 
oameni mari; iar pentru co-

Mai poți lua ceaiu de capete 
a om mare și jumătate la copii. de mac 3-4 

Toate puțin

23

calde nu fierbinți. Cele spuse aci, sunt bune și 
la dureri de măsele și la tușea măgărească.

Dacă insomnia e mai dușmană, ia 0,l> 
centigrame »luminal“ și 0,4 cgrame zahăr „lac- 
tos“ în praf sau buline. Ei unul la culcare.

16. Boala lumească (Sifilisul)
E boală periculoasă și molipsitoare.
Pe omul care-1 vezi răgușit mereu, une ori 

cu bube pe față și în gură, ori cu nasul mân
cat, alte ori prostit și vorbind ce nu trebue și 
alte ori nebuni, aceștia toți au sângele stricat 
de sifilis. Dela un bolnav, ia boala toți, care 
mănâncă cu el sau bea apă dintr’un vas cu el 
și-și bolnăvesc tot neamul. Boala asta o poate 
vindeca numai doctorul, care bagă tării în sânge, 
să omoare microbi.

17. Rănile
Ori din ce întâmplare ar fi venit rana: tăi- 

tură, mușcătură, dintr'o umflătură care a spart 
și altele, ia se vindecă lesne, dacă în fie ce 
zi o speli ușor cu apă de pelin tare, și o a- 
coperi cu vată ori cârpă tot d’auna curată un
să cu vasilină și apoi legată nestrâns, dar să 
nu se deslege până a doua zi.BC
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Dacă avem 4 grame de acid boric, topit 
într o 100 grame apă ferbinte și cu el spălăm 
rana, se vindecă și mai repede.

18. Durerea de cap.
la poate veni din chiar Doamne: din căl

dura mare a soarelui (soare sec), din încărca
rea prea multă stomacului, dintr’un necaz sau 
o bucurie mare și din oboseală din răceală (ne- 
vragie). , v

Dacă simțim că nu e din încărcarea sto
macului, cum am vorbit în numărul 7, apoi 
întâi trebue liniște și odihnă totală, ca să poată 
adormi, ceai călduț nu fierbinte de: musățeî 
sau teiu sau amesticate, apă rece la cap shin- 
bată la fie ce ceas, ori apă de colonia ori 
țuică, ori spirt, cu jumătate apă, bae caldă la 
picioare, apoi piramidon sau antipirină una la 
câte o jumătate de ceas, când durerea e per
manentă de mult timp, apoi e din anemie sau 
lipsă de sânge și e nevoe de puține doctorii 
dar de hrană bună și deasă cum am spus la 
scarlatina și voiu mai spune și la urmă h 
povețe.
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19. Gălbinarea (Ihteru).
Se ingălbinește albul ochilor și mai târziu 

tot corpul și nu are poftă complectă de mâcare. 
I se dă mâncare numai lapte, dulce fără smân
tână și supă de zarzavat, bine fert și strecurat, 
în care să se amestice 3-4 grame de curățenie 
la fie care cinci zile (sabur, revent în praf, 
sare amară).

Li se va da câte un praf sau o pastilă ori 
bulin de „benzonaitol" pe zi și dacă are și du
reri la rinichi va lua 3-4 ceaiuri de coade de 
cireșe sau mătase de porumb pe zi. Va mai 
lua dimineața câte un praf sau bulin de chini
nă a 0,50 eentigrame.

Dacă are și mâncărime de piele, i se va 
face fricți ușoare cu oțet aromatic (de tranda
firi). 1 se va da și zeama dela o lămâe pe zi 
în câte puțină apă cu zahar. E și gălbioare 
rea căria până acu nu i-sa găsit leac, aceia îi 
schimbă în apă sângele omului și moare ; dar 
e:foarte rară și numai doctore o poate cunoaște.

20. Apa pentru gură.
Gura este destinată să fie tot d’aună mur

dară, căci mâncarea intrând printre dinți și mă
sele, putrezește acolo și pe lângă că dă guri* o 
putoare nesuferită, pe care omul nu o simte 
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decât numai alții, apoi aceia putreziciune strică 
măselile la rădăcină, le găunoșază și începe 
durerea de măsele. Noi trebeue să gonim, aces
te lucruri neplăcute și păgubitoare.

Să ne scobim ușor printre dinți și măsele 
după fie ce masă și să neclătim cu apă curată 
de mai multe ori asta, în timpul zilii când, 
suntem ocupați, iar dimineața când ne spălăm, să 
avem în o sticluță cu următoarea amestecătură: 
spirt curat 90 grame; chinosol 10 grame, și 
esență de mentă 30 picături. Din acest a- 
mestic pui 5 picături într'o jumătate pahar 
cu apă și clătești gura cu toată apa. Asta o 
poate face ori cine mai ales în timpul iernii, 
când stă acasă.

Dacă asta nu se poate, să avem cel puțin 
tinctură de iod, punem 10 picături în o jumă
tate pahar cn apă și clătim gura cu ia.

21. Pentru pofta de mâncare.
Ne pofta de mâncare e o pricină care slă

bește pe om.
întâi să ia din apa de pelin pe care am 

spus-o la friguri, pentru copii o linguriță înainte 
de masă și pentru cei mari o lingură de masă 
în trei zile la rând, dacă până a cincea zi nu 
vine pofta, apoi luați dela farmacie: un ames
tec de centaură și gențiană din care, copii iau 
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câte 10-15 picături, după etatea lor, iar cei mari 
20 picături. Ori : tinctură de cascarilă, columbo, 
scorțișoară, și revent, câte 10 grame la un loc, 
la care se mai pune 2 grame și 0,50 centigrame 
nucă vomică, luată ca cea dinaint.

22. Friptura
Friptura e bubă sau rain întâmplătoare și 

sapă in carne sau se înrăutățește pe ceas. 
Are usturime nesuferită de mare.

întâi, trebue să alinăm usturimea și pentru 
asta, tăem bășicile dacă sunt, ca să iasă apa 
din ele, apoi cu o pană curată, ungem bine 
rana cu ulei de in ne fiert, adică nu cu acela 
ce vopsim tabla, ci cu aceia ce-1 mâncăm in 
post cu varză și fasole El domolește usturimea. 
Să nu se pue moșorin de ghiorlan după obi- 
ceiu, că intră pământ în rană și coace,

Fă următoarea alifie foarte sigură de vin
decat : Ia 3 linguri de var stins de curând 
(de 3 zile sau o săptămână) pune-1 intr’o stra
chină și peste el pune un litru de apă curată. 
Bate-1 cu o. lingură, până se face lapte, lasă-1 
să se limpezească bine ca apa de băut.

Scurge binișor apa limpede intr’o sticlă, ia 
din sticlă trei linguri de masă și pune-le intr’o 
cană. Peste ele pune 3 albușuri de ouă proas
pete și peste ele 3 linguri de unt de lemn de
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măsline nu uleiu de gătit, Untul de lemn, îl 
pui într’o strachină in care e apă, îl bați bine 
cu o lingură și după ce îl lași să iasă dea
supra, îl aduni bine cu lingura și-l pui in cana 
cu ou și zeama de var. Le bați cu o lingură 
până se face o alifie. Ungi rana in fie ce zi, 
după ce o speli ușor cu apă de pelin cu o 
pană și urmezi până se vindecă tot așa.

Povețe generaleBoala se leagă tot d’auna de omul șubred și de cel ce nu știe să se păzească. Iată regulele de pază :1) Orice om, la casa lui, să aibă o albie mare ori un hârdău sau butoiu, în care, iarna să facă bae cel puțin odată pe lună; iar vara în fiecare Sâmbătă seara, lăsând jos ori ce treabă.2) Picioarele și mai cu seamă capul trebue spălate neapărat în fie ce săptămână, căci nădușala groasă ce ese din piele, se face un fel de cocă grasă, care putrezește rădăcina părului și cade și astupă, ca șî jegul după corp porii pielii pe unde trebue să iasă nădușala cu otrăvurile din sânge.3) Mâncați mâncări schimbate, nu tot același fel în toate zilele și mai ales mâncări de carne, brânză, ouă, lapte, amestecate cu verdețuri. Mâncarea proastă nu e o economie, e pagubă, suferință și cheltuială,4) Nu mâncați mălaiu stricat, că dați peste pelagră.•5) Nu lacomi prea mult nici Ia mâncare, nici la muncă, nici la băutură, nici Ia odihnă, căci toate 

vatămâ sănătatea. Cine doarme 7 ore în 24, e om cumpătat, cine doarme opt ore, e un leneș; iar cine doarme nouă ore e bolnav, chiar dacă crede el că e sănătos.6) Nu te lua după leacuri băbești și descântece în timpul boalei, cire mai tot dauna întărâtă mai rău boala, ori o întârzie, ca să vie pericolul.Dacă nai doctor la îndămână, cărticica asta, e cea mai meșteră babă, ascult’o dacă îți vrei binele.7) Spală-te totdauna pe mâini, când stai la masă.8) Nu te muta nici odată într’o casă nouă neus- -c ită bine, nici nu locui în casă umedă, că nu scapi de reumatism în toată viața, nici tu, nici ai tăi.9) Lăturile, murdăriile și scuipatul dela oameni bolnavi de boale molipsitoare, nu le arunca nici îa curte, nici în drum, că dai boala’altora și nu te mai speli de păcate. Aruncă-le într’o groapă sau privată și toarnă var nestins peste ele.10) Curăță mereu casa și des curtea, ca să ai sănătate bună.11) Nu spălați rufele la un Ioc cu ale celor bolnavi.12) Nu țineți în camera de locuit animale, căci vă otrăvește aerul.13) Pentru orice răceală, ori durere de cap .și stomac luați mai întâi curățenie, care ușurează răul pe jumătate.14) Mamele să nu lăpteze copilul de câte ori plânge, căci nu e foamea care-1 supără, ci caută-l de dureri la stomac ori alt ceva, ș’apoi îl înveți cu nărav, că ar vrea să stea numai cu țâța îu gură.15) Dimineața când vă spălați, dați cu apă rece și pe gât și piept, dacă s’ar putea și pe spate, căci sunteți feriți de răceli grele.
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30 16) Dimineața, când intri în muncă, nu începe cu stomacul gol, ia ceva cât de puțin în gură, nu o țuică, care e otravă pe stomacul gol, ci o felie de pâine ori un ceaiu că sfânt ar mai fi, și nu-i mare ânevoe, când vrea omul.17) Când vă înădușiți rău, dacă mergeți înainte cu munca, puteți sta așa ; dar când te lași din muncă, ori acoperete bine, ori schimbă rufa.18) Faceți grădini în jurul caselor, care vă a- dnc folos, plăcere și aer sănătos.19) Mâncați fructe cât de multe, că e o doctorie eftină și sănătoas , afară de cei cu stomacul șubred.20) Cei ce au pământ pe jos în camerile de locuit, stropiți des și mult cu leșie tare și lăsați puțin ușa deschisă. Și dușumeaua cine o are, s’o spele tot cu leșie în loc de apă curată.21) Toată lumea să ție deschis cel puțin un geam în fiecare zi o jumătate de ceas, căci unde întră lumină multă și aer curat, nu intră doctorul.22) Când aveți o boală grea în casă și nu puteți deschide fereastra, faceți în cesă cât de mult abur din oțet și usturoiu adică : (pisează într’o cârpă rară 2 căpățâni de usturoiu bine fărâmate, arde o cărâmidățîn foc până se face roșie, pune-o într’un lighian, pune cârpă cu usturoiu pe ia și toarnă încet pe ia oțet pâuă umpli casa de abur).23) Faceți-vă singuri oțet aromatic (mirositor) care la farmacie e scump adică: la o sticlă de un litru cu oțet cât de tare, lași ca de 2 degete mai goală, și băgăm în ia ca 2 mâini de flori de tranda firi, ori foi de ismă, sau de rosmarin, pune-o la soare 10 zile, apoi astup’o bine și păstreaz’o în lădița eu doctorii. E bună să faci fricții pe corpul unui 

31 -bolnav și să i pui la cap. când are călduri mari și să-1 t'ricționezi pe cel ce are mâncărime de piele.24) Vinul de chinchina, care la farmacie e foarte scum, e cea mai bună doctorie pentru oamenii ori copii slabi, cu durere de cap și cu amețeli și mai cu seamă cei ce se scol de pe boli grele- Pentru întremare iată cum se face: Iei dela farmacie 300 grame coajă de chinchina galbina și o fărâmi bine. O pui într’o sticlă de o jumătate de litru și peste ia torni o litră de spirt alb. O pui la soare sâ stea 20 zile clătind’o în fie ce zi bine, la care mai adăogați 4 grame nucă vomica. Apoi cău- tați 2 litri vin negru vechiu curat, nu de teras și puneți peste el totul spirtul din sticlă și clătinați-1 bine. Punețe-1 la răcoare astupat bine. Să ia slăbănogul câte un păhăruț de lichior sau 2 linguri înaintea mesei până o termină și se va face sănătos și voinic.Aceasta e foarte bun și pentru cei cu pelagră. La farmacie ar costa 500 lei.25) Luați dela cușnița unui fierar o mână de bucățele mici de fier, fie de orice formă ar fi, numai să încapă pe gura unei sticle, spălați-le bine și puneți » peste ele apă curată, până se umple, astupați-o și puneți-o Ia un loc ferit. Lăsați o până când fierul ruginește bine și apa se face roșie închisă, clătinând’o din când în când, Apoi, cei cu îața galoină fără poftă de mâncare, cu slăbiciune (fără putere) iau dimineața câte un pahar din cele de vin și pune Ia loc unul de apă curată, ca să nu se termine. Urmează o lună și-și va înmulți sîngele și puterea.Aceasta e apa de fer (feruginoasă).26) Când mergeți la farmacie să cumpărați doc-
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32torii după povața acestei cărți, spuneți dacă luați pentru copii sau pentru oameni mari,27) La munca nu vă culcați pe p&fillntul umed, căci eăpătăți dureri de corp.2.8) Nu mâncați mâncări prea sărate în timpul călduros la muncă, căci beți prea multă apă, care vă umple stomacul și vă îngreunează.29) Vara la muncă purtați capul acoperit cu pălării de pae sau eu un șervet alb.30) Ceriți învățătorilor cărți din care să citiți toată iarna, cs să vă îmbogățiți 'sufletul cu ce vă trebue.Dacă la școală nu sunt cărți, cereți învățătorilor ce cărți sau reviste să vă cumpărați, ca să vă fie de mai mult folos.
biblioteca !
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