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Статутарна ціль д іятельности  „Ревізійного 
Союза Руских К ооператив ів“

Випис із статута РСРК
§  4, Найважнійшою цілью РС РК  есть переводити ре- 

1 візіі приписан! арт. 64 закона о кооперативах з 29 жовтня 
1920 р. (Д.З.Р.П, ч. 55, поз. 495 з 1934 р.), — кромі сего РСРК 
мае на ціди совершенствоване. уряджень і праці належачих 
до Союза кооперативів і поппранѳ іх в торгових ділах.

В евоій діятельности Р.С .Р.К. співирацюе з Кооператив- 
; ною Радою в ділах звязашіх з роовоем кооперативного ж итя'

До осягяеня сеі ціла Р евіз. Союз Рус.1 Кооп. буде :
а) даватп ініціятиву в напрямі організаціі коопера- 

тивів,типів. підлягаючих Союзу.
б ; старатися о фахове вишколене кооперативнйх ро- 

бітииків посредством відповідних кооперативнпх курсів.
в) заступатп інтерёси косжеративів перед властями, 

самоуправпими шстптупія-м-и ~ . і  інституціями, а..кртрими, 
кооператива стоят в якім-нибудь відношеню,

г) оширят.і теоретично і практично коопера-  
тивну св д  м ість  п оср едс тв ом  оголошуваня друком  
відповідних твор!р і лр^ць, видавань період$чних ч а -
соп и сей  І т д  №

д) оголошуватй статнстичні. даніѵ ѵ відносячі^я до коо- 
ч ператпвноі области 4 до Стаиу ЧЕоюэнсх кооператиізів,

е) удержуване контакта з організаційними Осередками, 
котрі своею діятелъностыо піддержуют кооперативЙе двнжеяе,

ж) старатися о заховане і поглублене кооперативно! 
етики в союзних кооперативах і взаімних відношенях межи 
Н ИМ И .

з) виповняти ті всі чинности, котрі д біго^ часу ока
жутся потрібні до осягненя ціли і задач Союза, д ,

— Н ародний К апітал  -  т о  н айл уч ш е — 
с р е д с т в о  бор би  з т е м н о т о ю
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Мід домашне лікарство
По трех літах слабого збора меду, мину- 

лий рік був доситъ удачним. За 'невелику 
стосунково ціну, бо за 3—5 зл. тут, в наших 
гірских околицях, можна купили 1 літру меду. 
Однако, як показуе практика, гмногі з наших 
селян, а навіть інтелігентів не знают, або йѳ 
доцінююг значеня меду для здоровля чоловдка.

Линю в селах, где есть (білыігѳ пасік, про
ст и й чоловік ш'знав відживчу силу меду х тс-і 
му часто мід купуе. Правду сказавши, многі 
навіть пасічники не знают, які ска рб и мают 
они в своім власнім меді. Мою увагу на мід 
звернулді самі селяне. Звичайно сейчас по 
медобраню, а потім протягом цілод зими і вес- 
ни, приходят до пасікн купити меду, хто 1/4 
л., хто '1/2 л., а  хто д літр нараз.

Зацікавлена питаю — щ о 'робитіэ( з медом?. 
Рюзказуют, що як кашляв дитина, як пере
студите я чоловік, мае хрипкѵ, болит горло, 
То все. добре мати під рукою —- бо не треба 
дорогоі нині аптеки;’ зажитий в тих случаях 
мід лічит дуже добре. Перед Пасхою Госоь 
бенно приходят за медом — треба святити
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разом з пасхою, яйцами Г прочими яствами. 
Чому святите і мід? Не риаете свого?

А, бо мід помагаѳ на веі хороби — осо
бенно, як болят зуби, то свячений мід дуже 
вомагае.

Поелідне мене особенно заінтересовало. 
Знаючи, іцо солодичі дуже 'В ле вліяют набіль 
зубів, звернулася я до книжок, стала тукати  
інтересуючих мене річМі, а наконец сама хо- 
тіла перакэнаткся, чи дійсно так есть, як го
лосит народна пословиця.

На початку я звернула увагу на дописи
0 значеню меду в нчолярскій літературі, як 
„Бартник Поступовии ‘ і рускі підручники, 
а вичитавнш гам много ійтересного, рішила, 
що кожда № рока своіх дітей хвалит. Так
1 пчолярі, хвалят тзідживчі і лічничі свойства 
меду, бо ім то користне.

Цілком случайно, нереглядаючи свою до- 
сит ь богату бібліотзку, я 'найш ла'в  ній книж
ку лічничу в двох томах, за вотру свого ча- 

-су муж заплатив 70 [зл. бсть то іспідьна прайд 
лікарів - професорів медицини: Вінтерніца,
Шульца, Ло флер а і інш., Видана Грогом в 
Катовицях. Увидівіші в т. II, стр. 1126 ста
тью о меді, я заштересовалась нею близше. 
Понеже статья тая дуже інйересна, уважаю 
за свій обовязок поВнакомити з еі содержа- 
ніем своіх земляків. 0

„Одним з найлучших, але мало знании 
і неоціненим средством домово лікарским,
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«есть мід, тому не повинен він бракувати в ні- 
.якій домовій алтечці. Однако тілько чистий 
мід, продукт дно ля (апіс мелліфера) посідае 
відживчі х лічничі Свойства. Вілына часть ме
ду, находячогося в торгов лі, есть/мід фалыно- 
ваний і підроблений. Тому буде тут мова
0 правднвім меді.

Пчільний мід ділае відживчо і антисеп- 
тично, т. ѳ. вздержуе творенеся. грибків і бак-' 
терій в тілі [чюяовіка. 3 другоі еторони мід 
ділае антисептично, то значит, ншцит при- 
сутні уже нароети в тілГ чоловіка, розмяг- 
чаѳ іх, піддержуе ■ ропленеся, лагодит білъ. 
МГд зміцнюе жолудок, відпроваджуючи всякѵ 
надвижку вохкости, піддержуе травленз, лічит
1 укріпляе груди і лѳгкі. .При зраненях, 
ятряних зада ленях, ,або стовченях, а также 
при упертих ропленях, есть мГд нхТйлучшим 
і найпевнійшим средством лічничим, где хо
дит о дэзріване наривів, чираків і фурѵн- 
жулів.

В ліченю ран. заслугуе мід на увагу (зі 
взгляду на то, що в порівнаню з шпппмн лі- 
карствамп дуже дешзвий), а іменно^яко масть 
з медового тіста. Плястер, зроблэний з мѳду 
і муки, знаний от1 давна в народі, есть вправ- 
..ді звичайним, але дуже добре ділаточим сред
ством против чираків, боляків т  т. п., понеже 
в дивний сносіб лагодит біль. Во всіх тих 
случаях мід закривае добре рану/^не допускав 
до неі воздуха, а понеже добре прилипав до
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тіла, спричиняе то, що береги рани стяго- 
ются — гоятся. Зняте такого заосмотреня 
есть зовсім легке, неболюче, пониже так мід,. 
як і мука даются легко амити водою. Зі 
взгляду на присутствие в меді мура'влиного 
квасу, мае оклад з меду без сумніву ангиоеп- 
тичні власности, подібно, як ол,товий квас,, 
еаліцильовий, боровий і т. п. Ужива'ючи ме
ду вмісто йодоформу, або карбольового ква
су до заосмотреня (бандажованя) ран, не на- 
ражаемось на ніяку опасність. Лшн цілко- 
вите незнакомство свойств медѵ і его по- 
ходженя іможе оказатися тут і там еще при
чиною, що основно уникаеться того рода, 
средств домово-лічничих.

Др. А. Пфлеідерер-Ульм указуе на масть, 
зроблену з меду, чорной муки і дріжжей по 
рівних часгях, котру в своій лікарскій п [кис
ти ці примінював довгі літа при фурункулах 
і т. п. з великим успіхом, котрий вираж ався 
в лагодженю болю, скорім розмягченто чи- 
рака і в легким відпадованЮ заумеригих ті а- 
нок. Масть таку могли хорі; самі собі пригото
вили і такій скількости, яку в тім часі по- 
требувалй, беручи з каждой части величиною 
гороху.

Воюда, где заходит потреба рівночасно 
відживленя, усилена нервів і загального під- 
несеня сил чоловіческого організма, есть, 
всегда мід пчільний найлучшим домовим сред
ством.
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Кромі виіие наведеного. задача меду, яко 

лічничого. средства не есть еще цілковитО ви- 
черпана. .

Рівноѵк першорядним помічничим сред
ством есть мід при спльниу нервових болях 
голови. В таких случаях одна,, 'або два столові 
ложки меду, спожиті' перед спанем дока- 
зуют чуда. Сильвий біль голови скоро усту
пав, а вмісто легкого дріманя, наступав глу- 
вОкій Сон.

Факт той об’ясняв нам свойство'меду, яко 
средства на сон, навіть у дітей, котрі по 
сложи™ одноі до двох лижочок того перщ» 
рядного домового средства засипляют а до
рогим і нокршляючим сном без ніяких ин- 
ших нобічнпх средств. Треба гідько прн- 
викнутн до легко розвільняючих свойств меду.

Наконец мід яко средство против болто 
зубів займае визначне місце серед неісчисли- 
мих инншх лікапств, помимо того, ІЦО, як 
знаем з досвідченя, солодичі не тішатся сим- 
патіеіі, где ходит о біль зѵбів. А прецінь ви- 
лробовано, що хотя сейчас по зажитю, мід. 
діставшись межн зуби. збільшае біль, однако 
по кількох ложечках всякій біль уступав".

Так представляется в загальних чертах 
зміст тоі статы', о котрій на початку була 
мова.

В тій самій книжці читаем дальше. При 
всіх слабостях визваних перОстудженем. так 
званих катарах, котрі кинулися иа груди, мід
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гічілънцй глрйяаняе відриване флегми нага 
ральноі г він повинен находились на нернтг 
місци серед наших домових лікарств. То саме 
подае Вільд в 1 томі своей книжки „Иове 
прир о до лічни дтво *г.

Проф. Цеседьскі приписуе лічничі свой
ства особенно медов и гірскому і високогір- 
скому, где на неужитках росте много' ліч- 
ничих трав, з юотрих пчоли собирают нектар., 
а  з котрого з часом вигворюется мід.

Мід яко средство лічвиче для авемічннх 
1 слабвх дітей

Щ ора; білынэ звертаятся увагу на мід, 
яко дешеве дікарство для анемічних дітей.

Одна із женщин лікарок в Ш вайцаріі, др. 
ІІавліна Емріх оголосила. в 1923 році ряд ді- 
кавих вислідів з досвідчень над кормленем 
медом ісхудавших і анемічних дітей. Досвід- 
ченя роблено в Ш вайцаріі в Адмен на висоті 
900 метрів над уровнем моря.

На початку ліченя малі падіенти полу
чали два рази денно ложочку імеду, розпуще- 
ного в горнятку теплого молока, постепенно 
скількість меду побілынали, аж  до 2 столовтіх 
ложок денно.

Всі діти, в протягу ділого року лічені 
медом, виказали скоре побільшенеся в крови 
гемогльобіни, чого не виказали діти, котрі не 
іди меду. Гемогдьобіна, т. .е. червоні тілка
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крови доставляют' для крови кислород 3 воз
духа. Число червоних тіл, находящихся в кро
ви, оцінюетси краскою нормально здоровой 
крови, а виражается цифрою 75—80. Ко жду 
дитину бадади лікарі докладно 2 рази на тй- 
ждень, в ціли означен я присутствія гемоглъо- 
біни в крови. Вік дітей і условія домашного 
бита буди приблизительно одинакові. Діти 
поділені були на дві труни — одна з них ді- 
ставала мід, а друга ніт.

Цікаво, що тут зауважено: діти, котрі 
не получали меду, при тім самім відживле ю, 
прибували на вазі, в той )час, коли діти кочм- 
лені медом на вазі не прибували, за то погада
ли більше гемогльобіни в крови.

Висліди доказали, що по 6 ггпжднях пр< бтг 
кожда днтина, получавша мід, осягяула в ці 
лости або в приближению нормальний стан ге- 
могльобіни.

В житю чоловіка бѵвае так, що організм 
сам найлучше відчуваѳ, що для него ость 
здорово і то любит, а що нездорово, шкідлнве, 
того він не любит або зовсім ізбігае.

Так есть видно і з дітъми. Знаем, що ма- 
лі дітп дуже любят солодичі. Потребуе того 
іх мелодий організм, тому іх до солодичей 
тягне. Ту жажду іх часто заегхокоюют цукор- 
ки, звичайно якійсь жидівскій фальсифікат, 
в котрім много краски і Бог знае чого, а е 
цѵкрѵ правдивого дуже мало. Зато они дуже 
дешеві.
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'•  Чи не лучше було би дат и такій - дитігаі 
кусйик хліба з медом; оно і пальчики об
лизало би і сите довте було би, бо мід, як 

.іавістно: дуже еитний, а молодий організм не 
аВтруваівся ‘би незнаними нам складниками 
цукюрків, котрі страшно нищат дуби.

Кто мае діти, пай о тім подумав і паМя- 
тае, що ,,мене сана ін корнОре сано“, т. е. 
„и здоровім тілі здорова душаЧ

Цукорі впливав би дуже користно на мо- 
.юдий організм, если би не хемічна перерібка 
бурака, вслідствіе чего продукт той Тратит 
безусловно потрібні для організму вапно і же- 
дізо, а в додатку есть занечищений ріжними 
иозісталостями. Мід посідае 6—7% вапна і 
1—2% желіза.

Проф. др. Бунге нише: мала .екількість 
ванна, ооли і жедіза есть особливо небезпеч- 
на в розвиваючімся організмі дітей, бо моло
дий організм потребуе тих додатків для роз- 
росту своіх тканок і органів.

ДлятоТо, если діти домагаштся цукру, елі- 
дуе ім давати правдивий пчі.тьшій мід, котрий 
усувае злі сторони цукру. Кто мае діти, по 
винен дбати о то, тцоби (они буди здоров), а! то 
достигается при споживаню меду. Цукор, а о 
собенно цукорки суть тяжко стравні, а жолѵ- 
док мусит при тім тяжко ррацювати. Бо для 
того, щоби стравити цукор, мусит жолѵдок 

: своім квасом і теплом перемінити его в цукор 
гроцовий і овоче-вий і тілько тогда модее цу-
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кор бѵти принятии нашим оргашзлюм. Для- 
того то так! народи, як: Французи, Німці, 
Швайцарці, Англічане і инші уживают меду 
б м і с т о  цукру, даіочи меДови зовсім свідоко 
першеньство'.

Поза достоінствамн, які мае. цу кор, по
три й відживляе і кріпит людей, Викликуе 
цукор в оргайізмі велтткі шкоди, псуе зуби, 
жолудок, а в далыиих послідствіях витворюе 
иньшх хороби і долегливости.

Др. Шайцер нише: завдяки постоянному 
сложиванго меду, набираё дитина в чудесннй 
спосіб житѳвнх сил, взмагается у інеі витрева- 
лість, а нерви стаются сталеві. Тому повин- 
нісьмо спроваджувати мід до наших хат, яко 
іцоденне средство поживи. Але і старші пай 
не» забувают о нш і (най памятарэт, що мід, яко 
идеально стравний, можут уживатн навітъ лю
ди тяжко хорі, в хоробах жояудка, на недо- 
кровність, сухоти, серце, нерви, ниршг і т. п.

Наконец, мід добре ділае при оелабленях 
вслідствіе старости або в хоробах хронічних. 
На закінчене иодамо слова знаного ученого 
д-ра Шенфельда, директора досвідчальноі пчо- 
лярскоі стаціі в Чехословакіі: „бели бп лю
ди знали, скілько поживних і лічничих склад- 
ників есть в меді, то [мід стався бп складовою 
частью потрав в кождій родині. Мід треба 
споживатн постепенно, аде стало. ТЦоденне 

"спожите меду продовжуе жите".
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Мід лікарством на желудок
II літературі пчолярскій много, пишется

0 свойствах лічебних меду, мало однако зна
кома та література нашому сірому читателю, 
тому меду я ко лікарства, уживается стосун- 
ково мало, бели навіть лікар прииише часом 
уживати меду, то паціент купуе его пару де- 
каграмів і на тім донец. ..

Щоби однако вилічити якусь застарілу 
' хоробу, треба, взятися до довшого, система
тичного' ліченя. Наилучше меду уживати ста
ло, понеже в той час чувствуемся здоровими
1 мід занобігае не одній хоробі. 1Іому, гіоспи- 
тается неодин. Тому, що мід мае свойство 
забивати бактеріі, котрі уже находятся в ор- 
ганізмі чоловіка і предохраияти організм пе
ред розмноженемся іх.

Один з читателей „Бартника Поступово- 
го“ з 1934 року, описуе, як він вилічився 
з тяжкоі хоробн жолудка іцоденним спожнва- 
нем 1 ложки меду. бстъ то Адам Кантор із 
Попрада. II. А. К. двайцять літ хорував на 
жолудок. Лікарі отвердили надмір жолудко- 
вого квасу і приписали діету і поропіки. Хо- 
роба та майже неулічальна, бо если не пере- 
стерігати діету, то хороба вертае. Рік 1932/33 
був. не до витриманя. Я мисденно, як нише 
автор статьі, пращався уже з родиною, а  у ми- 
рати було жаль, тому заживав, .кто що радив. 
Понеже був то пчоляр, зачав уживати меду,
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А Ао рано натще шк.іялку теплой води, в к.о- 
трій розпущено ложечку меду, два рази денно 
по іді троха „бульріх сіль“, розпущеной в воді.

По ДВОХ МІСЯЦЯХ ДОГШСЧИК чув:'Я досить 
добре, а  за. рак вже ,знав, як смакуе шинка, 
колбаса, капуста і иныш присмаки, на котрі 
перше міг тілько з заздростію  дивитись. Од
нако: меду уживае він і надальдге.

Иід яко істочник сили для серця
ІІід таким заголовком в „ГІоэенер Віенен- 

вірт“ иодае доктор* медицини Кох з Наѵ- 
гейму (Германія) прекрасну статью, з кот. 
рою небезінтересно буде нам дознакомитися 
в загальних чертах.

3 помощью артерій (кровеносних сосу- 
дів) кров опливае по цілім тілі чодовіка, а 
потім, яко з у жита, вертае знова до серця. 
Нели заведе нас серце в своім обовязку, му- 
сит гинутн ціле тіло, понеже до житя по
треба, щобн всі комірки тіла булн заосмо- 
трені в кров. Легко звідси дізнати, як важ 
ною для житя чоловік а  есть робота серця. 
Незмордовано бе оно каждой секунди, щобн 
удержати належитий стан числа крови, що- 
би ані на хвилю через ціле жите не завести 
покладаноі в нім надіі. Подивляти треба ве
лику працю серия. В протягу одноі мінѵти 
пропускав оно лересічно около 40 літѳр кро
ви, що в одну годину робит 250 літер, в 24 
години 6.000 літрів, а протягом цілого року
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іюрейшдо 2 міяіоди дітрів. Видно з того яс
но, яку велику задачу чае виповнити сер-, 
це чоловіка в протягу ціяого житя.

ІЦоби зрозуміти, звідіш черпаѳ серце силу 
до виконаня своеі драці, мусимо заглянути 
трош ка гдубше. При тій сдосібности переко- 
наемося рівнож, яку вартість і значене для 
нас посідае мід.

Загально відомо, що головяі складники 
меду витворюют ростини і виділядот іх в 
формі нектару і медовой роса на двітах 
і листях.

В естеетві своім суть то ріжні роди пу- 
кру, ябиранд пчолами, громаджені в медо- 
вім мішочку і принесен і до у ля. В ре- 
зультаті кінцевой роботи нчоли, получается 
мід. бсть то не що дныиого, як  нектар, кот- 
рий перейпюв у яте через органа трав лепя 
нчоли, котрі то органа суть (в ложности: ви- 
ділити з покарму цукор, так що в меді есть 
уже тілько цукор гроновип і овочевий.

Мід складается в переважній части, бо 
в 75% з нукру гронового і овочевопо. Суть 
то найбільше одностайні-поединчі сорта цу- 
кру, які не потребуют білыие нідпадати під 
цроцеси травленя. Вслідствіе своеі простота 
кров може той цукор принята уж е із жо- 
лудка і найпростійшою дорогою зложити его 
в печінці-утробі. Та простота мае велике зна- 
ченѳ не тідько для процесу травленя, але 
і нід взглядом ощадности часу, в протвво-
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положність до уживаного нами цукру з бу- 
раків, котрий есть продуктом дуже скомплі- 
кованим.

Кромі того, мід посідае где-які соли, з. 
юотрих для нас мают важне значене пере
довым фосфор, вапно і желізо. Фосфор об
легчав працто мускулів, а можна его порів- 
нати зі смаром в моторі. ;Веливе значене ван
на для серцового мускула знае каждий лікар. 
вели би напримір з покарму для сердя в 
штучний спосіб усунути вапно, удари сердя 
були би слабші, по доданю дапна серце на- 
бирае знов потрібноі сили. Желізо, наконец,, 
гідграе дуже важну ролю яко конечна скла- 
дова часть крови, находящася в червоних ку- 
льочках -крови і допроваджуюча до комі- 
рок потребні кваси.

Мід позістае яко паливо для мотора-сер- 
ця в порівнаню з иньшими наливами.

Мірою вартости есть в ,тім случаю оди- 
ниця тепла — кальорія.

I так: свіжі ярини і овочі мают 20—59 
кальорій тепла, молоко — 60 кал., худе мя
со — 100 к., яйця —- 150 к., хліб —- 250 ік., 
В порівнаню з ними мід, яко найбогатше в 
цукор средство поживи мае найвисшу вар- 
тість, бо аж 300 кальорій. В тім взгляді пе- 
ревисшае его л и т  вуджене, взг-лядно сугае- 
не мясо, котре мае 450 кальорій. Найвисшу 
вартість під взглядом числа кальорій мае ве- 
провий смалец, бо аж 900 кальорій. Однако-
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смалец в йашій гѳографічній широті можна 
уживати тілыот В ограниченій скількости; 
кромі того1 під взглядом травленя вимагае 
він дуже много.

Як б и, доповнюючи д-ра Ъ'оха, шйде д-р 
Зай-сс: До найважнійших і найчинншших ;мяе- 
нів в. нашім тілі належит сѳрце. Натураль
ною і конечною річею есть, іцоби відповідно 
відживлятн того великого робітника. А уа'- 
коЮ поживою для него является мід.

При звапненю кроВеноених сосудів-жтгл 
(склерозі), а также ослабленім серди, лікар;>' 
приписуют сталоі мід. Не можна, (меду порівну 
вати з цукром, котрий дразнит жолудок, що 
визивае збілыпене видідене з тіла ванна, а. 
серце потребуе 7 рази білыне вапна, як каж- 
дий иньшші мясень.

I длятого то мід есть жерелом сили. ор- 
ганізма, есть неоціненим средством, так для 
всіх спортовців, як і для тяжко працюто- 
чих, а также для всіх умственних робітни- 
йів, понеже в меді есть Велика сила успэюо- 
Іюваня нервів.

По всім висшесказанім видим, що мід зі 
Взгляду на своі прикмети, есть незаступле- 
ним і одиноким натуральним покармом дляна- 
шого сердя і нервів.
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Пчільнай яд і віск — лікарства против 
ревматизма

Идола при укушеню впускав в тіло жало,, 
а  з ним раэо,м і яд (отрую), (котрий у хор их 
на ревматизм усмиряв болі. Подібні дрикмети' 
мае ряд муравлей. Лчільдий яд но есть обоят- 
ний для тіла чоловіка. В місци укуженя по
является опухоль і еильний біль, а у доко- 
трих вражливих людей кромі того вдаивае 
сидьну душність, бите сердя, а если есть мно
го: укущ энь — навіть смерть.

Споетереженя над пчільним ядом заохо- 
тили німѳдкого лікара Гоальдермана до науч- 
них досвідчень. Він у живав препарата з пчіль- 
ного яду „Апікозан“ і давав під скіру 2—3 
оастрики денно, збілыпуточи давки до 10 за- 
стриків денно. Лічона продолжалось кідька 
тижднів і приносило значнб подекше'яе хорим.

Лічничі свойства пчільного воску суть 
недоцінювані, а він може віддавати цінні у- 
слуги.

Огрітий віск навпів-плпнний укладается 
наі хоре місце, як стави. на ждвіт при коль- 
ках, або на чнр-акп. Віск застигаточи, спричіі- 
няе сильні поти, через що зменшуе болі 1'тим! 
потам завдячуе своі лічнпчі наслідки.

Луже добра масть, котра ускорю к нариви, 
витягае матерію з рани, .а  тим самим і лічитг 
рани, робится тоже з воску, а імснно: відмірю- 
стся по однаковій скількостп: 1) воску пчіль-
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ного, 2) живиці 31 смерзки, взглядно сосни, 
3) норовячого свіжого Л'О'Ю. Наперед розпу- 
скается в начиню на гіорячій блясі жнвицго, 
нотім додается воску, а наконец лою; то ;всѳ 
по розпущеню лишается і відставляется, а 
воли масть заетигне, смарѵется еі тонкою вер- 
ствою на чисту шматку і ирлкладаетея до ра
ни. Масть тая дійствуе дужо добре. •

Як робити хліб з медом
ХЛІБ ГРИ СОВИЙ.

1 горнятка шнешічноі білоі муки, 1 ло
жечку соди (поташу), четверть ложечки соли, 
1 горнятко грису, пів горнятка. 'меду, 1. горнят
ко квасного молока, нів горнятка рэдзинків, 
лосипаних мукою. Лересіяти разом муку, со
ду і сіль, додатп лнші продукта впсше ліодані 
і вимісити. Через 3 годНнн паріпуі в печи,, або 
цечи 40 чінут в легко н ап а л ші и печці. бели 
дати лівтора раза бідыле молока, то х.тіб буде 
смачнійшій.

АМЕРИК АI і( 'К111 АІЕДОВИИ ХЛЕБ.
'Взята 2 горнятка меду, 4 горнятка жігшоі 

муки, 1 ложечку соди, 4 ложечки насіня ани- 
жу, 2 ложечки імбіру, 4 ложечки порошку з 
кардам, насіня, 2 жовтка, пів горнятка цукру. 
Змішати муку, коріне і содѵ, потім додати 
рзш ту і вимісити. Тісто дати до узких блях, 
таки х  як до цвібаку, натертих'маслом, накла-
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дати доі висоти 2 і 'лів .цеятимеггра і печи в го / 
рнчій печці.

МЕДОВ! 'ПОТОМКА.
Взяти 3/4 горнятка меду, четверть горнят

ка масла, нів ложечки цивамо-ну, 1/8 ложеч
ки гвоздиків, 1 яйце, лівтора до 2 горнятокі 
муки, пів' ложечки сиди (поташу), 2 ложки 
столових води, 1 горйятко родзияків . иокра- 
яних на дрібно. Мід і ;масло розтопити і до
дали коріне. Коди остигне, додати троха муки, 
добро убити яйце і. соду, розпущеку в воді 
і рюдзинки. Додати решту муки, щоби тісго 
задержало форму. Капали з ложки на нама- 
іцену маслом бляху і печи, в лагіднім огни.

ЯБЛОЧНЕ ІІЮРЕ 3 МЕДОМ.
Обібрати яблока, порізати на кусочки, іви- 

брати зернятка, покласти до горшка, накрити 
иокришкок> і печи. Потім перетер™ через си
та і на 2 шклянки дблочноі ма,си дати одну 
шклянку білого меду і варили, поки не згу- 
сне, цілий час мішаючи, щоби не приторіло. 
Як вистигне, вил о жиги в полйвяну посуду 
і поставили ,в теплу піч, щоби з верху засох
ла і не илісніло. Таке пюре уживагот для пе
ченях ішрожків, блинців, для перекладаних 
тортів, до кремів і т. п. Таке само пюре мож- 
на зробити зі сливок, але по перетертю маси 
на ситку, варили поки не загусне, аж потіц 
додати меду і заварили.
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СИР 3 ЯБЛОК.
3 квасних яблок рбібрати шкіру, порізати 

на кусники, вишня зернята, скласти [в: горня, 
накрити і дата др печки, :аж упечется. Логім: 
перетерта чер)ез сито, на 1 ріклянку яблочно! 
маси дата 1 шкл. імеду і знова варити, міша^ 
ючи, щоби не пригоріло;. Варитл, поки не буде 
відставати від ложки. При кінци вареня до- 
дати пом ара н ч о во і дікірки, цщщмону і гвоз
дики, все добре перемііпати, скласти в, мокру 
серветку, перевязати шнурком і дата під нра
су. Через 2 дни сир' дже готовий, але гіеріе- 
ховувати его слідуе в сухім місци. Слідуе та- 
кода час від часу витирати сухою ншаткою,. 
щоби не пліснів.

ЦУКОР ДЛЯ ПЧІЛ.
Що року каждий пчеловод може дістати. 

доі 2 кг. денатурованого дукру (білий дукор, 
змішаний з тротанами і діском, в лропорціі: 
на 100 кг. дукру додается 8% тротин 1 піскѵ), 
по) діні около 48 ,гр. за кільограм',: з, доставок».

Для цолученя дукру слідуе предложитд 
засвідченѳ уряду гмінного о посіданю ульів. 
Можна також пересилати спільні засвідченя 
кількох пчеловодів. Наша рільнича дентраля 
Р. Р. Союз може лолучити позволено через' 
Львівску Рільничу Палату.
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Д ля продуцентів і вбираючих лічвичі зела
Продуцента дічебних зел яовішні зпати, 

щоі від 1-го січня 1937 1р. {входит в жите закон 
прю̂  охорону природи, т. эн. Щ О  без ДоізвОлу 
не вільно збирати лікарских зел В дикім ста
ли, а  тому слідѵе вступали :в члени новооено- 
ваного „КООПЕРАТИВА ЗЕЛ ЯШ К О ГО ", з 
в ід п о ів ідальностью уділами в Варшаці, філія 
во( Львові, ул. Асника 1, котриіі буде відбнратп 
від збираючих сухі лічничі зела.

Мід ізза своіх додатних прйкмет мае ши
рока нримінене в щоденнім Нашім житю. 'Мід 
уживают яко лічниче средство, дальше до ви- 
робу ріжних тіст і медивників, азкінци до 
виробу питного меду. Длятого то мід в тор- 
говлі есть ходким артикулом, лриносячим про
давцам значительні доходи. Якість меду за- 
лежна від околиць, управи відповідних медо- 
дайних ростин і пори року. Розріжняемо кіль- 
ка  родів імзеду, а то: (гречаний, цвітовий ви- 
соко гірскій і линовий. НаЙдешевшій мід есть 
гречаний, дорожшій есть лнповий, а найдо- 
рожшій цвітовнй — високогірскій. Мід кѵііу- 
ется на вагу, а не на міру. Мід найлучтие пе- 
реховувати в. нових дубових бочках. До ви- 

-силки меду уживается бляшаних посуд, котрих 
стінки перед наповненем мѳдом — нокривается 
тонкой» верствою воску — тому, що від бля
хи мід псуется

Торговля медом



В и н  іі [іатута кооператива і а к у п у ! тбита
§  4) Цілью кооператива есть: 

підносити заробок і господарство членів веденем спаль
нях предпріятій, котріГ й закупі товарів для домаш ного і  ріль- 
ного госпо^арства забези ечую т членів перед товаровою  лих
вою , в рільнііі продукціі підносят д б х о д о в іЖ  "земелъних го- 
сподарств -членів, а в збуті і  перерібці рільних иродуктів  
і  видобутих з  зем пі сирівців усуваю т носередництво обчи- 
олене на зйск . К ооператив буде т ож е підноеити культурний  
уровень св оіх  членів.

§  5 Торговельну діятельність кооператив веде серед  
своіх  члешв, а на нечленів м ож е пош ирю вати тую  діятелй-- 
ність тільро до чабѵ коли Загальне Собранія ріш ит ограни- 
чити діятёльність виключно до членів кооператива. Кредит  
м ож е уділювати кооператив членам тілько в виімкових слу
чаях і  то -на виразне ріш енё Загального Собранія.

Кооператив не м ож е уділю вати кредита нечленам. і

§  6 . Для осягненя св о еі ціли кооператив бу д е;

1) в'остп т о р го ід ю  средствам и пож и в и , предметами  
оер ш о і потр еби  і  предметами для домаш ного і рільного го -
сподарства;, „

2) вести скуп прбдуктів рільного і  л ісов ого  господар- 
ства, не шіключаючи скота і  дом аш ноі птиці так за  готівку, 
як і  в обм ін  за  товарі або принимати т і пр одукта  до комі- 
со в о і и родаж і;

3) випож ичати членам госп одзр ск і маш ини і знаряди, 
а також  вести  перерібку сельско - господареких продѵктів 
і  видобѵт.их із  землі сирівців згаданих в точці 2 ;

» 4) для піднесеня культурного уровня своіх  членів, для
поширеня кооперативноі ід е і і  ід е і ощ адности, а також  для 
приеднаня до • кооператива нових членів. буде кооператив  
основувати бібліотеки, читальні, устр ою в ата  лѳкціі. спеціяльні 
й у р си  в перш у м іру з  о бсягу  коопераціі і  сельского госпо- 
дар‘ств '1  організувати  вистави досвідчальні поля і всякого  
І>ода товарискі забавп притягати своіх членів до всякого  
р ода  епортів. ' •• л *



С О Ю З  С Е Л Ь С К И Х  К О О П Е Р А Т И  ВІ В

„НАША ПР0ДУКЦ1Я“
кооп. з  відпов. уділами во Львові 

Коятора кооператива:
ул. Рутовского  ч. 22. м 3.

КУЛУ6 I ПРОДАВ ГУРТОВНО:
Мід в бочках і пчільний віск.

ДОСТАВЛЯВ:
готову вощину для пчеловодів, новочасні 
ульі, медарки, всі приналежноств для пде- 
ловодів і сімена медодайних роствн. — 

Проспекти і цінники в и с и л а е т с я  на требовавв


