С'Ь

ПРИТУРRА.

. ПЕРИОДИЧЕСНО

СПИСАНИЕ,

РЕД.АRТJ2I:р.А:н:а

атъ

р,иректорн:а: Теодора Г. Г!oева.

I'ОДИНА ПЕТА
ТШIЪ ПЕТИ

ВАРНА
ПЕЧАТНИЦА

Л.

1897•.

НИТЧЕ

а\.Е:Н:J2I::>

Година

V.

Списанието излиза .дважъ: на

и

I

20,

ДИРЕКТОРКА :

а притурната

ТЕОДОРА

:щеltumlЬ оо

lодИ1lа и лиС.tIl о;;р.г!] lIei,J;.

Вuсшето

Прl)lра.Jt.Jt1l Il/!
ЦIIЛ. -

"''lIцltlllе. -

-

1/0

lJep.!IJ//emllt

"З,J;rjо.Ilh1ЩРСIШ СБОРItIЩ;;'•• -

liOu!J1I(1I1111e
"lIIl1рее;;.

~

=============

C.n ЩИllеното

съста ВJШЮЩН

IluIIр'nдыш

I\ЫIЪ

Ilр1>ДННЗIIП

1 /СIIIlСТО

щаеТllе

JI

IВIЪ.

liUРJlееuош)(',/

ОбlllJ.lеllllе.'

•__

число всtни мtсецъ

10

Г.· I:IQЕJЗА

доБРlI!l И,

Съдържание:
I/осаща.

веднынъ: на

Нпс Са\lцсетва ШIЩОil'illl1 1/ lI{)'t,ХОДIlП: т't.1IНIЪ,
__

~

~ .

~

•.

IlРЪСТЬ

liOCTII 3I'ЪрТIIII, духом'!>. обаче, JНШlll8
еllЛiI,
нъ
волто
ес ОТРUШilВН II
еъ:шра,
11

_О.

ТUlшва

като

па ОГДСДН,10ТО ц'вдпfi св'J.)тъ. Ч~.10в'lшъ, спо

редъ UРОЧУТIIЯ lIН'д[ШЪ-фll.:Iоеовъ
еВБТЪ

ВЪ lIIaЛIШЯ

вп:шра

(1I1'l>pHa)

евtтъ.

чеuтита новата

1897

година

лепо,

една

Tofi 11-

сп въ нс

lJувств~тва празбира

HCIJlНiO ВПДПllIО

'18

сп отъ

А I\ато CXBa,~a

1l0ерtДСТВОlIЪ ДУХОВНlIИ

го оргаllъсвtтътъ,

с lIШ,1ЪНЪ

Lotzc,

ВС'ВСnДlНl

и

ПСВПДШlIО Юlа

11

свърхеетествеllна

яаfi·

началото

1Iев'В

щественuа свЛа.

ВеnЧI\О

Новата година и мисли върху Heilfi.

[II,laTo
I!

поздравлнва~lе ВЪ ТОЗII 3IIa~lеIIllТЪ на
годишния периодъ день ,iJюбеанпт'l> си чи
татели и читателки, пожелаВ3!Iе IIМЪ вс'l>R3IШIl

това ВКУПО)IЪ

B~eTO: пеБОСБЛО1lЪТЪ,

възшюнщuт'J.) се надъ глаВlIтl> нп безброfiпп

ов'В

тове,

зеllшта ноято

таБа

с,ьщо

II

прtстено

обптаВЮlе,

саllшfi человtБЪ
ДВlIшеНllе

-

Ж[IВОТНIIТ-В,

C~ нюшра

Вlътрtшно,

въ

едно НС

поер'l>ДСТВО:\lЪ

Бръвиа или ПОДХОД8ЩIIТ'l> се ШПТRОСТИ

-

вжн-

ЖеНСRII« Uв'tтъ
шно, поср'ВДСТВОМЪ разнообразпитt ДВllжеПШI

!JY

членоветt

MtCTO

едно

и ра:ШОВИДНlIтt

КЫIЪ

ПрЪМИiIаваНIJЯ отъ

нищо друго

гимнаСТИIJеСБ3
ПИ,

постоянно

ПОСТОЯННО се. двпжатъ

за да

и

се

една обширна

упражняватъ,

аа тtхъ съвър

Въ това обаче всеобщо движенпе
кое ЛlI е онова

сжщество,

що

разбира

като МО.1НlIП IIсхвърчающата
Tt С.JJtдствпн?

.1111

3РоМНlIТ'!,

ИЛИ

година

небеОllllт1>

творения? Но т1> раабпратъ

на ВСlJЧI\О,
п усtща

и

нейни

неодушевени

.ш задлъжанинта

ои

п стр1>шйJТЪ .:Ш се къмъ усъвършенствуваппето?

Tt

ще останмтъ таБuва

творението

lIl\lh.

1'11

lI.!Ш

J/З!I1ШIl

ствующи

унищожи.

неодушевеНIillтt

но бевсловеСТНI1

Сmщества

А само

IIЛII оду

IJ I1НОТIШТИВНО

н1>!ш ПОННТllе

онова СJlовестно

оБЩБЖlIте.1НО

върху

понятие ан годината

него,

ванието.
«тази

11

папрtДЪБа

УНИЩОilI<lВ<llшето

свръ:ша

на

или

умствеННIIН

Ч~ вствуваНIIН

свътъ" според'1

He!leCllll; .. веJllIКlJllТЪ въ IIIaJШЯН
св'tТ'1, ОТНОСIIТГЛНО разнитt !IY сили П, д'ttlСТВIIЯ»
епоредъ rpllfopufi НаЮIЯНСIШ; «ззндючеНlJето на
ВСIIЧRитt твореНIIН» споредъ. rpIIГOpIIll СО.'lУUСБИ;

.. в.Jlадtющиfiтъ

царь па ВСИЧlштt

IIIIЯ споредъ св. ппсаНllе;

ВIIДIIМU

«храмътъ

на Бога» споредъ ВСIIЧiШТ'l> теОJIоаи;
на тt.~еснитt

СипеСIIП;

11

I~ЧУДОТО

11

цtпнufiтъ

ГОрИЗ0НТЪТЪ

безт'Влесиитt смщества» споредъ

велиното

ЧУ до."

на чудесата>

жителното

творе

Й подобието
(t

ЖI1ВОТИО>

сиоредъ

споредъ

ХеРllJиса;

Платона; обще

сиоредъ Арпстотеля;

ПРИllItръ» споредъ ТеоФрастра,

"без

--

са!1O

подобвин человtБЪ, Базваме, гледаПIШ ЗИМНIIТ'i;
шш1>неНllН
стрtlllИ

II

д1>ЙСТВIIнта

ПМЪ върху

к'ЫIЪ усъвършевствуванието

старае да се доБЛИЖ11 КЫIЪ Бога,
f,шра

ВlШ3БЪ

ВЪ

него, се

сп, вато се

RoroTo

не на·

творенинта.

Но това приб.'Шжавапие, любезни чuтатеЛIШ
1(

читатели,

пе може

да се достигне

зна ние може да е .lJЪшливо,

но

1l0учеНlIе сп остава неПОI'рtШИl\IО.

11

знания

оставатъ неизм1>ННI1,

на божествеННI1
ни,

Мt\ЩРОСТП

понеше

здравия

се основаватъ

11 BtKOdHII

наБО

разсжд'Ькъ и

спра·

распореждавпп

происходящи отъ

тtхъ

Сd!шfiтъ Христос'Ь, нато Богъ, дър'

управлява

челоВ1>цuтt,

като

11

И.JJ1J унищожава тtхнит'Ь дtда

1I

ЛllМ'Ь

напов'ВДп,

тъа

Б<lТО вtрИII,

чистосърдечно,

п експлоатираме

жающпт'l>
ность,
Т0311

насъ

IШТО че

нека

на'IlIIIЪ

Не

1I

му се мо

нато че вСlt'LБО

"анто Н8ШlIтt,

прпродпп
вСllЧКО

блаГОСЛ<lВЯ

се на Него

очаR~а!lе, а IШТО раНУ~IНIJ,

Hezo

чрt;JЪ

lIа1ItреlJПЯ.

И Нllе, прочее, ОПОВ<lПБlI
говитt

се пз

а ИСУСОВlIтt

жи въ !IощнаТ<l си Д,IJЪН!) обстоятеoJ1ствата

ОRрж

съ таliава

llасо

прпготоплява~lе

11 lIa

таl\З

СIIJИ

отб

ото

да се ТРУДIllUЪ
рев

очаl\ваме.

накто

зе!1НОТО,

ПО

така

и вtчноrо НlI блаженство!

По допущание женитt въ Висшето Училище.

му· ИЛlI

зздничеству'

lJ

думи

u

СЗ!10 чезов1>RЪ,

!IY.

ни

И!Ja су

д'IJЙСТВШiта

II

отъ

II

животно,

относптелно цtвтнванието

пр1щtвтнваНllето,

д1>й

за l'одпна,:,а.

опова резонно и съзнатедно дtilствующе

бектllв1l0

и при

до като Твореца БJШГОIIЗВОДlJ да

НИБое, 3Н<lЧI1,ОТ'1

шевеннитt,

каквито бtн'}

редъ

!11>няватъ споредъ обстоятелствата,

веДЛПRОСТЬ.

шенство, спорrдъ своята отд1Jлна особенность.

се раЗВIIВа п

BtKoBeTe

Человtческит'J)

БОЯТО

постоянно се зuнимаватъ

достигжтъ опрtДСJJеното

CII

APYl'O

само Исусовото

ВЪ

не l\lоже да

дългиtlтъ

УЧII, че вс'Вко

!ШЛIШ, ГОJJ1ши, веществен'

невещсственни

другъ Jlачинъ

чувствуваний

(ПОДВIIЗ3Лllще),

-

ВСИЧКlIтt творенпя

и

не е, освtнъ

зала

НIIКОЛ

напрtдва, освtнъ чрtзъ Исусовот!' lIоученпе.

Ati1cTBIITe.1Ho,

дру го.

Цt.JJllfiтъ, значи, умственъ

свtтъ

на

другояче,

оевъвъ чрtзъ добродtтелъта. А добродtТeJIъта по

ОТЪ IШБТ() почнжхме пздавапието на«Ж.
нп еди нъ брой не пропустнжхме,
за

нравствепното

нуждни

повдигаНIIе

на кой да е

жени учени, проевtтени

въ единъ народъ
наватъ дълга

напрtдва.

n

народъ еж

че, кодкото женптt

биватъ просвtтеНII, тош\Ова

RЫIЪ

народа

си, та и

Днесь съ особенна

(Jвtтъ»,

безъ да ДОБaiБе3IЪ, че

Tt

съз-.

парода ТОЛБова

раjl;ОСТЬ псъ вжтрtmно

задоволствие ВIIЖДЮlе, че българIшта се е събудила ве
че

11 почuж

съ голt3Ia жадпость д<l. търси просвtтенпето,

като едничко сигурпо

cptRCTBO

вилизацилта.

резултата

Като

за напрtДЪБа RЫIЪ ци

на

това

събуждание

обнародва~lе тукъ прошението отъ една група
гентни

женп

събрание,

съ

-

до

Боето

ПР'Бдсtдателл

той се

моди

на

~a

ПНТIIЛlI

народното

ходатайствува

прtдъ JlapORHIITt прtдставптели за отварлнпе вратпТ'в
па В. Училища въ Софии n на жени. Заедно съ обна
родваното тукъ прошение,

ние

получихме и

подписано отъ Г-цата Еi1атерина

едно

писмо

Стоичкова, съ което

се расправл какво е положението на жепата въ Бъ.па

рил а какво то трtбва да е. 3а писанитt въ туп пис
мо

ний

HtMable

нищо да

каже~IЪ,

ТЪЙ като

тамЪ, шraтъ сжщил духъ съ обнародваното

«ОТЪ нtколко жени» въ «Ж.

CBtn»

брой

пиеанитt

ни възвание

20, 22,23

ОТЪ м. год., ПО поводъ на което ние изложихме на дъл

г!) наmитt възгледи, относително «жеНСБШI у насъ въп

росъ» П какъ той трtбва да се разбере и се разрtmи.

По нататъкъ съ туй пИ!шо се дава свtденпл относително

6

Женекиii Св'I;тъ

упtреШf ПР'Бдва рпте.ш6, че това ще запптересова вслч

f;J;t

Юlтt пп 'lптатеаfШ, 1\ОIПО ще науч,r,тъ таБа,

п по

рцп каf\ВО ИJlенпо се е лочн,r,,'IО туй ново общественно

ДВIIiг.епнс,
(ШIРОС;,

тана

въ

на речепо

БЮШО

се

то

дв1Iже/ЩI',

,JlCellCI/O

състои

п

l\aI\ВП

Ре;J;ОВIII!ТБ чптате.lIШ на «ЖеПСfШlI СВ'БТЪ'/ ТР'Ббва
знаiжтъ,

че

е;J;ППЪ

съсrОШIЪ

ЛШf,r,.1IIта

ПаРНIIЪ,

ROnTo

о:шость п

фюшпrrСТП'IСС1Ш

годинu

БОНl'ресъ

Пр'БЗЪ Апрп,п

пе се ОТЛИЧШIЪ ЮIОГО по

~ltсецъ

с,r,щата

грссъ

въ Берлинъ,

годиш\

I\OllTO

е

се е

31'всецъ въ
своата сери

уси'Бхъ. Не сл'БД'J.ШlОГО ВIУБле,

врПfi

въ Септем

лде ФЮIllIшстлчеСIШ

Д()СтОПЫI1Iтепъ

това" че е БШIЪ l\гаrtпо серпозепъ

кон

СЮIO п по

I!аженъ, па п б.'Iа

11

да

ШIЪ

се

II данъкоплаткп, сж по

стори lIIЪСТО,

равно

Женското

ГОД.,

1865

движение

се осилп

още

еж бпле отдадеIjИ на

RoraTO

оставадн

КЫIЪ

ни пр:вдразс,r,дъцптt

противъ

Щати,

може топ да, разбере

то

всеобщпл

ще

.'IeCHO

гнъвъ на А~lериканскитt

унизитмно прtДПО'lтенпе.
ката,

негритt

се

СЪСТОIl

ПОJ(аваuието

въ СъеДlшенпт't

;кеШI

раЗ~Itра

Ifa

противътуй

Чувствуванието па аиери~ан

въ това,

че,

СЪ

отричанпето

й достойнство, ти се унпжава,

паti-Н8ДОСТОЙНО,

жеНIIТ't

сж още СМ

п г.'шсо

се ДОl\а'lнва

та въ Чикагското издожеШlе ТЛ сп по

liазада гпtnа за това чрtзъ една картина,

па.1агатслепъ, поради сволта тактпчность

ла

Облвлва се тоже, че

зелп.'IЛРП

феЛIIШIЮГЬтЪ ще

повече

ROIITO

Лllшени. Ако знае Н'lшоi1, IЮДКО

годарепие пе ма:шо п па характера па IГБllСIШЛ пародъ

.:'lOlIaдIlocTb. -

oHvfi

неГрИТЕ, вче

Ш\ и едппъ ВIIДЪ

rr

съ

на )I,r,жетt.

рашиитt роби, поллтичеСБитt права, ОТ'Ь

еж възгледптв за него по Ц'БЛПЛ ИО'lтrr свЪтъ.
да

Ж8.1lа.Ш

женски

;J;uecb

дпесь за

момадtтеЛIШ, а С.'ltдователно

В'1СПРОIIзведеllа

отъ тогава

и колто

Haca~1Ъ

прtдстаВ.'Iлвала

копто е би

въ

ХШIffДП

ТПЛ, щО

ев:

а3IеРПJ\1Ш

държи още 'еДШIЪ коигресъ прtзъ пастъпщата ГОДllна
въ БРЮRсе.1Ь л друГЪ едппъ прtзъ 1898 год. въ а:он

CKlli1

допъ. Още, КlII,ТО еБазапо Jl въ 21-л броn' отъ л. г.

ппцптt 11 • • • жеНl1тt! 3а да се ПОJщже още по-добрt

на {(jJlеПСIiIIЛ Свътъ»,

и~ущип Февруарпfr

ще Шlа пъ

гр. ВаШПIlГТОIIЪ (A~lel)llRa) сд по събраппе отъ ~IilfIБП,
ПОlшпватъ се .въ пего всП!шнт'1; lIаi11Ш

f.1e;l;aTЪ ~.'lъжностптt
шпюшсто,

- 110 11 то

-

ще раз

на лаПlштt спр't,яо чедата и въс

йоето трt.бва да ШlЪ се даде.

Пвно

е,прочее,'lе

i/,ВIliRепле,

Боето,

сые

ВЪ. прпсжтствпе

Ю\О 11 Аа nъзБJж~а още

па едпо

lГБIШI\ВО пе

заRОПЪ ИСК.'lЮ'lва отъ правото па

то: ЧервеНОl\ОЖПТ'В,
иронпята

енерrпчностыа

въ с,r,що

да

сс

~ry

нп за

пего,

сс пздпрп II

та пе ще

е излпшпо,

)ШС.1ШIЪ,

ОТI'рпепачадото, поТIШЪТ'Ь, да ~IY

ра:нше ИСТОРllлта п

да

се раЗЛСIШ

3IY

п оирБ;'

lIа'ш:IOТО па женското
ва ;!,а се постаВII въ
рIIJ.а отъ

fi\'!;TO

1848

ДВIIII;сrшс I\ато дата, трt.б
год., а като }ГБСТО, въ Але

то IШ е дош.'lО

11

пп се с

.10Сп, па тол IIОВЪ парод'/"

allead

полто сп шra

пе с дtilствува.1а

дtлтслность
IIЗПСБа.1а

II

II. епергпа.

правото

Тя,

отъ

canlOTo

па гласоподаванпето

от'1

n

сто такива

Ilзбпрае~ш за въ

сж избират6.1IКП,

а

УЧlШИЩНIIтrБ ш:ши

СIШ; въ ~IНOГO Щати т'!; взсыатъ участие въ оБЩПНСIШ

Tt

пзБОрII. ВIIдtла СЫIЪ съ соiJсrвеlllШТ'В

Iшгсr\Ото IIзложенпе на

1893

сп

очп въ Чп

fOII:. Женп «оБЩПНСIШ съ

II жепи {(п"стове». Пъ \;Уу()шillg, наit-послt

Uta с IJ, 1.0,110 радо, А ризопа и ~~пнесота ;кенптt взе3IaТЪ
участле

ВЪ ВСПЧIшт'l;

П;:JБОрll, ИIlтереСУЮЩIl

тпн щати.

Пъ Шli'rд'в Амерlшашштt пе r.'Iасоподаватъ за ка~шрата,

Се пата п прtдс'I;;щте.шштt пзбори; върху тпл ПУПI\ТО
ве старото IПНllllIЮct SI!f:'I':jge (ЯЖiI;СI\ОТО гласопuдаВil

С)I'Б

за лаНСЮIЪ:

ппе) се е запазпло пепос'l;гн,r,то.

А}lериrшпеца,

въ туп обстолте.1СТВО

\ViI·

11

(Върв'!;те на папр'!;;!'ъ)! А3IеРIIБашшта, 1\0лто

1IНlЩШIтпва не пада ншшкъ ПО'ДО,1У отъ

чертп:т'~ па

!<'I'апсе:з

щ.,-tдстаВ1IДО

тутакси прпдружеио съ ВСПЧl1ата неУДЪРJг.IПI0СТЬ

go

Щати
Bp1J~H\

ВЪТНПЦII»

д't,.llI ц'I••1ыа.

па Мисъ

Въ сегашно ВрБil1С ЮlерпкаНСRllтt жени въдвайсе

юш право
IIIlТсреса

п ДО('тоi\:нств()то

Дружество. ОТiJ;ОЛУ тал r:артина БШIО написано слtдую~
щето :tl1e АтееlС!llI \Vоmнп ·апtlIJеl' Political Реег"
(АлеРПRаНСRата iБена II подоБНЛТ'l; ft въ ПОЛПТИI;ата).
п петвхъ

ПП, 3йо не шщъ

Tyi\:, протестпра

шепата въ Бартппата

Iia

IaL'd, пгtдсtдатеЛl\а 'на АлеРИl\аНСI;ОТО . ВЪЗДЪРiБателпо

на д~пь повече, да сс оспгпп. Това двпжеппс; про'ше,
J1юGОПIIТСТВОТО

гласоподаванпе

У~10поврtдснптt, затвор

I! за да се оспди още повече

нпе, бидп даденп

;J.ов'Врпе, стреми се, обаче, да сс распространп ОТ1. день
поис па~ъ

IIДI10ТНТ'В

Отъ А3Iерпка ПОЛПТl1ческото ДВIIЖeIше лр:В~щн,r,.'Iо

съ ПО Л:Ыl\а

въ ;J;РУГИ страпп; но ппйдt то не е пмало

начало още,

вънреденъ п бързъ

и тута кел прпс

чудеепа

анг.1иfiска

успtхъ
НОЛОШIЛ,

lial\TO

въ

rдtто

такъвъ·из

АвстраюlЛ,

наfi-корениптt

тан
ре

тжпп:ш БЪЛЪ осповаппето па дружества, лпогоброitпп
въ днешно nр'l,ле, ПЗП'!;СТПII
пщъ 1I)18ТО ,у I)ШИ 11'8

фор3lП

се

ЧПНЪ.

ВЪ

Sufft'oge Ceagl1es n llМ:ВЮIЦП за ц:влi, припече.шанпето
на IIai1-ШllрОI1IJТl; ГрЮlцаиСКII права за жената. - Съе

Австра.lII1I женитt прптежаватъ вече правото на граш

~пнението ПО-I,ЪСПО па ПОВII НрОВIшцпп

ПО;I,аватъ паравно

щата

вече А~Iе1IIIБаtIСIШ

съ с,r,ществую

II

RОIlФедерацпп

ПО;J;лагаНllето

ШIЪ па фСiJ,ера.'lПllтt заRОНИ за Г.'Iilсоподаванпето
ПрШIтствува.10
соцпадеllЪ

въпросъ.

.10

особенно въ ПО~lIгаНllеrо

въпросъ,

отъ

тогава

още

ТЮIЪ, въ дtilствпте,:шость,

па тол

1111 реченъ
пе е

б.1аго

защото
НllТъ,

I1ИБакъ

II6

се показа:IО

гдtто же

зея.1ев.1адt.1JСl\П

II

по-годtмата

граждапе

съвършннно

и

на

часть на

граждаюш

гласо

свободно.

Туй прtобразовапле, Боето се е извършп.'lО въ
АвстраЛIIfI безъ ни паi1-~lаЛЪRЪ ПОЧТlI шумъ, ПРПЧПНIfЛО

Тази страна е още такъва, гдtто iJ;eUaTa води ПО.'IИ
ТIIческата борба СЪ голt~IЪ куражъ п излъзла на :края
поб'Бдпте.'Пш. Въ Англпл ВСБпа жена данъкоплатка е

с,r,щеетвува

за етранно,

гласоподаванпе:

въ

haJi-~шрепъ

II

пово заRОПО/l;ателство, бдагопрпнтно за жеШIТt,

оп, RОЛТО )!ного еж ОIl.Ш

дtйствптедность,

по-еrщнъ

жепекп

lШiiilIШО прtпнтствпе IIПТО отъ страна па законит'!:,

e)\llo

често

Be:IIIR'!,

нито отъ она!! на IIравптl; п а,рИ'Iilитt въ създаваllttето

па

данското

пзвършватъ

n

до-

причинява

още

голt}1il

раЗ;J;впшеность

въ

Ан Г.'IП П .

отъ 1870 год. наСЮIЪ избиратеЛБа-, а въ с,r,що Bpt~le

n I1зGираема за въ УЧIlлищпитtКО~ШСIlИ; отъ 1888 ГОД.
наСЮIЪ· веtlШ жепа, притtжателка на недвижимъ ЮIOтъ
Г.1асоподава па оБЩIIНСКlIтt пзuорп; ОТ1,

1894

година

7

ЖенскпJi Сn1;тъ
тя е

изоиратедБа и JIзбпрае~Ia за Pal·is !нщd Distl'ict
Coul1cils (участковп съвtтп); ПЗUПIштеЛБа ТОiI;е за

Cou!lty Cou!lcils (общи съвtтп). Въ 1892 год. МlIСЪ
Jalle Colqel1, дъщеря на прочутия шюномпсть Рпхардъ
Соldел, била даже сполучила да бжде избрана за дОН
.донския

СОilпсil. Нъ рtmенпето на компетент

COUlJty

НIIЯ за

утвърдени ето на такивато изборп

ПОЗВОЛШIО

съвътъ пе

fi

да си упражни своя мандатъ.

lRенитt)

които за сега сж воглавt

на ПОJ1птпче

ското движение въ Англия сж Деди Неш'У

Деди cAbel'deen, жени отъ гол1ша

Somcl'set

11

важность и ПРIшад

.т1iжащп на висшата арИСТQI.рацил. Б.1fагодарепие тъыъ

' ПО.'IЗ<l

епдНО влплнпе сее упражнило за въ

та

(<Iшуза».

НаЙ'ШИРОКJIfi

гласоподавание
Пар.!Iа~Iентъ,

а

въпросъ на

билъ внесенъ

T1iXHa-

ПОЛИТIIчеС1\ОТО

год. въ Англпfiскил

1892

за1\онопроектътъ

иа

билъ

отхвърJ1енъ

вече

жената

II

НЪ

ЗIiO

на

жени

и публични

екромни,

ПО-У31tрени

писшптt

училища

сж

деня иа ПетдеСЛТUlIцпта, Ч.тrеноветВ на феМIIlIистичес
IШЛ 1tOllгресъ сж се събраЛII пъ засtдателиата зала,
гд'вто единъ чеРRОВIШЪ обрядъ бп.1Ъ IIзвършеиъ отъ
една nшада Госпожица, толкова хубава, КО.'1КОТО и се
рпозшt, свещепницп на унптарпеНСRата ЦЪРlша, а сдо

вото бпло проианссено отъ една пейна кодега отъ ме
ТОДИСТIшта ЦъpKBa~ 3адъ тин свещеншщи, които над'Ь
граДС1\И

1\ОСТlOЮI

поже.'Iалп

ШIОГО

хвалiжтъ тил

llта.шл,

Гърцил,

tTpaHII,

а особенно

СIЮТО

движеЮIе

ленъ.

Въ тил

телкnтt

па

въ

начество на

n

се

ВА.

на движението,

ОТllЮIЖТЪ

жената

особенно

да iж

,Въ

отъ

тритt послtДIШ,

Докторъ

еДИllЪ

ТБърдt разнообразно.

които далечъ

нейното

отъ да :цскатъ да

огнище,

стрt~liжтъ се

по-способни

въ ИСП'J>лне

n

й като съпруга

майка.

Нъ у жепата наКЛОНlIостыа КЫIЪ учението, нуж
дата

на една честна независимость, желанието

да

се

по·

каже ПО.!Iезна сж главнит'1i двпгатели на туй движепие.
Въобще
въкъ

отъ

каквато Г.!Iедпж

въпроса,

все пакъ

точка И да

ПРИ~Itрътъ

е

разгледа чо
пзл'1iзълъ из},

СъединеНИТ'1i Щати па А~Iерика. Една А:ашрлкапка, Ели
еавета

il\akuell, сдъдъ IШТО си свършила лtкарското
учение въ HlO-llОР1\Ъ, сполучва да бжде ириета въ 1850

год. като вжтрtшна .!ItкарIЩ въ болницата на Св. Вар
To.тrO~ICJl, БЪ .лондонъ. Една Англичанка, l\Iпсъ Gal'ett,

iж послtдва въ тоя пъть въ

щаСТ.!Iива

въ тая .АНГЛlIЛ,

1860

год., но е по-малко

гдъто въ

ВСЪКII

по-важеиъ

l'pa;J;Ъ ила днесь до днесь поне една жена-лtкарка;

въ

ТОП ,lондонъ,
гдъто има сега особенъ медицински Фа
KyJITeTЪ заженитt, тн бива поврtщнжта нъканъ добрt

ea~Io отъ аптекарското тtло. Въ 1868 год., наЙ-ПОСJIt,
една друга аиериканка, Марин Р'ltrrШD, сполучва да
Qжде записана като студентка въ ПаРI1ЖСКПЛ l\IеДIIЦI1Н
ски Факултетъ. Отъ 1887 год. до 1890 год. I'лавнитt
@ропейскидържави, съ ПСliлюченпе на Германиа, от·
варлтъ си унпверсптетитt
отъ тогава

насамъ съ

кариери

медицината

на

за

«Зz..бол'Ькарския

въиросъ въспптате

по води

жеllИтt;

тъ постжпватъ

иъленъ куращъ ио

трънливитt

п учителството.

щото тъ сж нови зе~lИ, вижда нъной жената аДВО1\аТ1\а
-нtщо. което lltMa да зачуди, ~IOже би, злобнитt
хора.
Нъ едно нtщо,
поето
ще унищожи
БСИЧКИ

1'ъ идеи па старата 'Европа, е, че може

HtKoi1

да ВИДII

и

15

чис.тrо

.гrи.арь.

Сборникъ»

е прt)l.назначенъ

за това съдържанието

nIy

за

ще БЖД6

Ще мог,у.тъ да се ползуватъ от'1

него не само неученитt,

но и учеНllтt.

Такъвъ видъ СШlсание въ нашия печатъ е първо
по родътъ сп.
Ще наШIратъ въ него нtщо полезно и
народа п сашrтt лtкарп.

«Зz..бол-Бкарския Сборпикъ» трtбва да се памtрва

въ ржцtтt на nси'пштt:
на nlжжетt и женитt.

11а младитt и на възраетпптt,

ВСИЧКIIтt хора страдатъ отъ зжБIШ бод1;СТI[: нъ
RОИ ПО-nIaЛКО, НЪКОIl повече.
Haii-nШЛliOТО З110, I\OeTo
може Bc'1iKoit да IIыа въ устата (~Il, то е: зz..бпиЙ камъкъ
11 неговото немепуе~IО посл1>ДСТВIlе

кото въспал&ни& на вtнцитt.
3а да се

упърн

вс'lшо!t,

-

.тr'!;ГKoTO шш тtж

че Пi1ШИтt

дуnш пе' еж

ФпuтаСТИ'IеСЮI, но ТВЪРД'В пtрIШ,

~шого дсено

провtрlI:

прtдъ едно ОГ.tБДil.l0

II

нека отвори устата сп

е да се

да прtгд'1iда внимателно зжБIlтt сн. Ний и паfi-мадко

не се СЪШIЛва~lе, че той непръменно ще НЮltрп иди
зжбитt CII покрити съ зж.бшlЛ Rа~IЪБЪ отъ прtднлта, а
особенно отъ заднлта страна, и.тrи ще НЮItри черни

иитна

по зжбитt си,

лtсть на зжбитt:

т. е.

нача.тrо

ра.зяждапие,

ИЛII

на страшната
ще

намtри

бо

вече.

нtнои зжби разtденн. кухи, които отъ връме на врtле
причинлватъ нетърпими болки и отъ 1\ОИТО дпханието
Бзе~Ia лоша ~IИРlIз~ra, пли ще HanItpH само корени отъ
зжбп въ устата сп, или - вtнци подути, вtнци I,ОИТО

да пущатъ гной и кръвь, И пр. п пр. II всичко топа
защо? Защото НП1\оii до сега пе е обръща.тrъ п:шсче
мото се внимание BЪPX~' състодниеТQ на зжбитt и )-.
ст ата

сп.

Трtбва .ш да се прtнебрtl'ватъ зжБIIтt? На то:ш

въпросъ,

Въ Америка и А,встралил, впнагп по-напръдъ, за

1

Программа:

:ашого

всички безъ разлика,

е лвна

на

Параскевовъ

военеllЪ

ФеИПНIfстиче

уыtренностыа

напраВiЖТЪ

нието на длъжностлтt

въ Турцил.

ir

-

ОТЪ

юшtСТНII

даже
въ

своето 1\ачество

В<JИЧRИ.

IIЗЛllза два ПЖТlI въ nltсеца

политическото· дви

ГермаIШЛ,

състои

С'ГраНII

въ

мпа

3r\\БОЛ-БНАРСИИ СБОРНИИЪ
а R Р ff. О) (\ t~ fJ: Е G['t ~ Gа f{ (: j; н rr Е

висшето

всжду: БЪ Франция,

въ

жепи, 1\ОI1ТО,

-

свещепшщи,
Въ Америка

(С.'[1;,~lIа ).

по

'Iиноветt на

въ нtколно страни само,

л сжществува на

одежди

тамо, гдъто свtтшшата и щастието сж )ШОГО рtД1\П.

по'способностыа на иницпаТОРСБИЯ И~IЪ духъ. То е об
що

чеР1\ОВШIт't

па «служитеюш на Божието МОВО», СЛИ:klТЪ ВЪ дъл
бочинитt па обществото,
за да прtнесжтъ . yтtxaTa

та1\а

дpyГlI,

ca~1O

п УнивеРСlIтетитt

{Jбразованпе на жената, не е, като
ограничено

нос'В.!IП

широка черна риза - седt.ш 18 жени
помежду които п'1iI,О.тrIiО биде uегреси. -

съ

сънуватъ

трибунп,

студентки. Туй движение, зарадп срtдньото
жение,

свещеншщп:

ГО;(. «I\ОнгресиопаДИСТ1\И»,

----.лJVVIN\ГV'IIWvv.-,,--

I!o-юшрtДНЖ.lJитt

деuутатп

185:1

а отъ 1856 год. «универсаДI1ТIШ», послt «методистrш»,
«баПТПСТКiI» 11 ПIJ.- Пр'!;зъ 'IШШl'СI,ОТО пз.'10жеШIе, пъ

едно твърдъ слабо болшинство,
кре(',ла

св~щеННIIl\Ъ! Та1\ива жеШI

еж се ПОЛВIIЛII OlЦ() отъ

прtди

нека отговори БсtКII, като вземе прtдъ ВIIДЪ,

ВСИЧRО,

поврtдп

какви

бодки

П ненорлаЛllОСТlI

11

неприлтности,

ПрlIчиннватъ

а ШШВI[

на стомаха и на

цtлия органпзиъ печисти, неглtдани и раз'tдени з,\\61[.
Има ли зн.би? Има здравне, Иllа хубость,и_а.

веселость!

~КеНСКIIП

Св1iтъ

Отнрива се подписка

Ilазахле п др)та;J,Ъ: 1\ОДКОТО ПО-)laЛКО зваелъ за
ЮIIШОТО и да UШIО н'tщо, ТОЛRова по-малко и се гря'
же~IЪ за пего. 3а това, необходпло е да се узнал лстин
('кото паЗiIаченпе на' з,у,бптt, n да се пзучатъ сегаш
нптт. успtШНI! сръдствз, чрtзъ 1\ОПТО з,у,бптl; м()г,у,тъ
да се пазнтъ здрави шш, въ дадепъ случай, да се из

за епомощеетвоваJIИ за

"Ж еПСRИJl Cn-Ъ'l'Ъ"
и

лtRуватъ.

«Эж60JI:БRаРСRИЛ Сборвиltъ». пр'вдприе задачата да

распространи между обществото всъкакъвъ впдъ ПQ.1Iезнп
знаНIIП зз СЪСТОНIIпето на з,у,битt, за болtстптt ШIЪ,
за т:tХIIОТО JIзлъкувание 11 пр.
Ще се обнародватъ пъ пего частнп бt.ТЬЖIШ отъ
праRТПIшта ШI по БО;'Itстпт'I, на з,у,бптt, описание съ

Фигурп на ИIIстру~rептп за зжби п тъхното
пие, ще се пр'ввtждатъ

отъ чуж;ш сппсаппн

ливо "З.v.болtкарсния Сборникъ" ще с.'Itдва папрtдъка на
еегаrшrото 3,у,болtr;арско ИСI1Yство.
Ето защо повта ря~rе, че "Зll.боntиарския Сборнии'Ь' О
е пр'Вдназпаченъ

за, ВСИЧИИ.

Г. Т. Кр. Да:IJnНОВЪ Си,11lсmро,
нолучихме 7 J. абона
.. }К. Св'hтъ И ДОЯа!ШНП" за 95. г. ,р, ~t. Нероханъ Ит,
Be/l;;, Е. Радева CllrJillll, М. Матева 6/h.ra. Ст. Димитрова С.
ПиСlllm 1'. В. И.lliОllll РаЗIJ)(/д,; н П, Д. Поанова е. [(с,,'Р tЩ" ,
иент'Ь

по.lуqИ~:lJе по 7 дева пбон[(меllТЪ "Я~.' СВ1>ТЪ

JI

Дю!аIiИНIIII З(1.

97 ~щ. М. Г. 1IIЛИАенова {)си'(О8Ilца, К. д. П"нев ь

СВIllЦО60,

П. Н. rьoprOВCI>a 1I.l1ызеJl3. ПО,ЩО.1Б. Гинева C.I/lI!;/fO., пщполn.
Ппрлапаиовъ TiJPJl080 11 М. ДВМОВlL МlL[.е;\GИСIШ София, полу
чшо!с ПО 7' д. аБОИn'~lентъ .. Ж. Сl<1>тъ И '~ДО:IJаI>ИИIIII за 96 год.
Rn'ПНТ. ЫШШОВlL (f.llhвellii, ПО.1У'IИХlfе '3.50 .1. остатъкъ за 96
го,'\: Ив, ХИЦБОВЪ Сев.шеаD, съ Rnl'ыlъ flДРСССЪ ПО.1У'IUВ:lхте
но цаIlр'h~ъ спИСЮIИСТО ? Г. А • .пкю!Овъ f:ItЛJJl,П63, ПОЛУЧПХ:lIС 4 л.
аUОllамсптъ на сппсаннсто 96 J'. А. П Дограыадщиевъ C.1II6eIl3,
1l0.1)"IIlxыc 1 .~CBЪ осп\тыi,' 3'\ г·ца Ц 11. Куеll,'lшнеВ:J. ПеТ]1Ъ
IIоаНJlII)\IIСЪ
Буршсз, IIО.Iучихме5.1. 3.1::\Т. З(1. rIIИСUИИСТО. Д.
)IЮIЧlIлова Е.ll'/IП, ПUЛУЧНХ~Iе 16 л. абонамеитъ за 9G и 95. гщ.
2 .1сва ;щ Др. ,·СЪГД"СIIС'. 'М. ФII.шппова С6и1II060, ПО.1У'lИхме
3 ". аа 96 ro,'. СПЩ'аНllе и ДrщrЩИIIJl. 1'. С. ГораН'IСIIЪ С. дЛо'
ОЩ'Рllе, пО.lуqllХ:IIС 7••1. а60ЮI}ICIIТЪ з \ 96 roд. ,111. д; Шипко
ва 1/0'/0 ce.lo, ИО.1У'IIIХ~11' 7 .1. ЗlL 97. гС'д. Ст. И. Ханджиева

l/СaJщеа no.tY·I!IX~lc· 9 .~CBa за 9() го:\. Спнеапно н "ДО)laIШНЯ".

Да

нп (~e въаВЪрlI1I

обратно.

МО.'fП~IЪ опил отъ г. г. абонатrrтt ни, rюито не
жедаiжтъ пече да ПО.Jfучаватъ «Ж. Свътъ», да пматъ
добрината и ни възвърпжтъ наСТОЛЩIIЯ бро!!:, ПШШЪ, се

счптатъ абопатп, та се rllIО.'J:Лватъ да нл внес,у,тъ, або

наиента

си.

Не е вече агентъ.

;.-

~

период~ческо списание,

3lL

госпожи И госпожици

«(Ж. Св'втъ» И тан годипа ще нзлиза на

по на е;J,па кола
родни,

Г-нъ

10. Ив. Маровъ продължава да е пъкъ агентъ па

«Ж. CBtn» и ((Домакинята», кюrуто МОЛЮlъвсичкптt
ни абонаткп и абонати да иматъ пълно дов~рие.

1

rодиmевь а60ва:мевтъ:

за 11608. въ Т .-п. ста'ЩII!! -

на списанието.

-- на Спнсанието СЪ ПРИТУРR[J,та •
(1 за абон. на право ВЪДllреБ. -- ни списанието
на сппсаяиото СЪ ll{Jитурката.
•
!,. За странство -- на списаl!llОТО • • • • •
__

О на СППСIIнието

съ притурката

ОТГО80рНИИ'Ь: А. ПеТрО8'Ь

д.
1(

3.-:5.50

които

ОГ.[едваrше

фшroлогпчеС1\П и

се отнасятъ до

.и

въспитанпе

педагогичесни въ

жената; а

на

дtцата,п

още

и съ

въобще

за

всичко, що се отнася до женската дtнтелность; а вто

ще

се

зiшиnrава

съ

домакинството,' ДОJШШНО

управдение, домашна медицина, разпи ПШIезни съ
вtти, до~шшна кухнл и вспчко, KQeTo е необходшrо
за вс'Вка домакппя; ощо тя ще дава уроцп за крое
ние и

ШIНщие

сиоредъ

се

на разни дрехи;

послtдната

Haft

придружава п

съ

ци на р,у,кодtлин

Годишний

ще

}rода.

(}собеНIlО

учи р,у,кодtлието,

А

ВСЪКОЙ

приложение

брой ще

:la образ

Ц др.

абонаментъ

заедно съ притурката

на

«Домапинл»;

«Женскил

Свътъ»

1) 3а аБОн.направо въ дирекцилта ни или

чрtзъ друго лице

7 лева, за странство 9л.; на вс'Вко'

списание по отдt.лно за България

СЪ

дtлпо
ща

4 Л.

за странство

5 д.

за абон. въ Т. П. станцпл на ((Жен. СвътъYr
«(Домаrшнлта» 5.50 Jr. на ВСЪКО списание по от·

2)

3

лева.

3аб1>.1. 1. Правото за заuи~в. въ 'f. Н. станция се пла-,
ОТ,1'tЛI!О отъ аБОIl.
'
3аб1;.1. 2. llCII'II'0, Щf) СС ОТlIцса до СПИСВНllет() ИЛИ нрн

Typbl:JT:I,. J!('прцща сс съ вдрсссъ: До ДиреllЦИ8та на nЖенекии
СВ1;ТЪ" ул. Войн~ш~а N~ 122 Вар!!а.

АбонаТlIт1i шt "Ж. Св1i'l'Ъ" IlО.1Jучава'l'Ъ:

1) Само за 3 лева:
((3жБОJI~Rа.рСRИЛ сБОрНИRЪ», перпоД'иче(',ко сппсание

за вспчки, което излиза два пжти въ мtсеца отъ Д-ръ

ПараСRевовъ въ
4.80 лев. годиш.
n . пеоБХОДП~IО за
СТр. 1-ft брой на

гр. Севлиево и I\OeTo пнакъ струва
Програшrата на това .толкова полезно
всtкиго ~ШIсание се вижда въ 7.а
списанието нп.

2)

Само за

6 лева:

(Женсrшfi Свtтъ»съ ((Домакинл», al\() ТБ сж або
на «Зж60JrБRарсltил с60рПИRЪ», така щото, съ 9

11

лева може да се получ,у,тъ три списания:

«ДОМ3Iшнл»

11 (3.

Сборнпкъ».

((Ж. Св'tтъ.)·

'

Абонатнтt на«Ж. СJ3:Б'I"Ь», се абонпратъ за «3.
СБОрПИRЪ» въ диреКЦНJlта ви, по въ 'nрl!.дnлаща.
ВСНБЧО, що се отнася до списаннето или ПРИТУРIШТIi

испраща со "ъ

ул. Войнишна

,,'4.-

"').-

.. 5." 9.--

21)

отъ Фор~rатъ еднакъвъ съ ипн,у,лого

научнп,

проси,

нати

ПРОДЪJIжава да е аrентъ.

II

ДИШIШЯ; иърВПfi ще (',е занимава съ uбщеС'fвеннп на·

Г-пъ т. :в. Абаджиевъ, по свое, с()бствепно же:lIlние, па
не е вече нашъ агентъ.

1

число, а «ДО~I3Iшнята»' веднажъ; на 10 ч. в(','ыш ы'tсецъ.
II (Женскufi Свътъ» и "Дonraкпнята» ще JIЗ,lIIзаТJ.

пуетнж вече агеп(',твото па «Ж. Свtтъ» и «ДшraIшнлта»
И

му

редактирано оtn'О ~H:eJllt

рата

Норресподенция.

притурката

"Д Olla 1\ и R а"

разни ста

распространп мtжду насъ не ea~lo онова, 1\0eTOe отъ
отдавна вече позпато между другптt народп, но още п
р'вдовно И рано ще пзвъстява~Iе па пашпт"!; читатели
ВСБКО пово изобрtтенпе по зжболtкарството, а гриж

на

съ оеобеннно приложение за обраЗЦIrотъ р,у,i\одtЛЦII,

употрtбле

тпи ОТllосптеЛIIО зжбитt п въобще, ще се грпжыrъ да се

rодиmнина

V

иа

ЩIЩи

адресъ: До

N! 122 -

Варна.

Дирещията на

.. Женении

сВ1;Т ....

l\исна неплатени не се прнсма~ъ,
Bc1JRaIlBJI оБЯВJlСНIJJI. ОТНОСЛЩ!! се ДО госпожи и ГОСПIJ.

приематъ

се.

Право;го на записв. въ Т. П. етап. сс ПJlаща отд1JJ!НО отъ абn"

Печатница ЛНитче -

Варна.

