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ВtеТНИКlтъ излиза дважъ:' на

1 и 20

ДИРЕКТОРКА:

а притурката,

-

ТЕОДОРА

еднъжъ: на
Г ..

число всtки мtеецъ

10

I-IОЕJЗА.

=============
въ тt:ш дни ниfj'UБураТIIО да ы. посtщнватъ 11

Съдържание:
Ве.rUli.llе!lс/mлuь lIpll1nHU/jIl. IJfhPlI1/UI
;КеОРЭ/СfL
ЗfL/lда. I/рu.шьреflU Л,j\,)IC~.
Ве.lщiflеIlС""
РflШll.1iJ. СnUСflflUЛ U efbCmltU/jlZ. 3(( 3/и/щс. Обllв.rеllllll.

8елинденекиrt праЗДНИЦIf.

Ето пакъ, драГII читателки, се УДОСТОlIхме
още ВtJдilЖЖЪ да видимъ тип 'fO.IJI\QBa
велики

праздющи

нжжъ наit-наглtдно
чието

и

11

усtт/шъ още вед·

божественностьта

да

е

ВЯЛII въ оушда да се обършhТЪ I\bllЪ веы;. вllln·
дажъ болнпя, БО!IУТО AORToponu1t л'1;IiЗРС'Iва

и наfi·СИJIНО веЛIIна

религия. Нвма ПИБаБва религип,

толкова

най-реЛИГИОЗIIО да II:ШЪрШЖТЪ CBOIITt> XIHICTUHIIСIШ обизаШJOСТIJ, бсзъ UllliаБВI1
вече раЗМJlIII.1С
ОIlИ, 110 lШТО 0611:10llll0CTI, сстеСТВСllllа, IIс06ХОllll
ма ЛОГllчuа 11 пр. Ii.OraTO СЖЩIIТt) ТIIЛ хора, може бlJ,
прtзъ
годината, за вла чест/),
Ч6СТО С,У. :~абра-

ве.lI11чественна,

не

l\IY

ср ПОМОГП,11.1JII

пашата

отчаянъ

толкова

lJипшпе во съ пълна

liОЯ'ГО

своитt

утtшителва и ТОЛRова естественна. Тая
истинна вие усtщаме Bc1JKora въ церк-

вата, а особенно прtзъ ВеАUБдепскитt
праздници.
И дtfiствително, една вжтрtmна си-

ла, едно вжтрtmно подбуждение

11 ЪJlI '1.
наlfIlр8,

Жорта 3анда

накарва чело-

да yctTll нуждата да види Исусовитt веJlИки страдание и затовапеусtтнотойсепамира въ

BtKa

церквата. Хора най-валко иптересующп .ОТЪ религията, БОllТО, може би, не са. ПОТСТЖПИЛll
чрt3ъ цtлата година въ церквата,

виждашъ

11

му е ТО-

дtгв&.1JО вече да сtДII въ .1Jtглото 11 Tofi

fll

че RОЛКО

се

П СЪ

явпви

ПОДПОl\Нlгап'Ь
насълзаНII OII1l II

Btpa

отъ

по-

прпстжпва

раСПЖ'ПlfО. llСБа
I1Сl\II)ШЬ, БОЯ'fО
защото вnраmа е ОВЪ311 сила,

поето СПilСЯВ8. Вшкдашъ отчаяНlIН, ОБ81IНИII Ii3БЪ страхливо се Прllб.llllжаВа
KыIъъ раСП(11таго, защото те" )'сtща B~

се сгрtшавалъ

прtдъ

Бога съ ПlI-

ЩОiБlштt МУ, спрt!llО ОПllЯ па распитаго страдаппя и БОЛКО той не е бllЛЪ така за отчаяпuс,

не е бплъ Toii ТОЛliова ОК8ЯПЪ. Распuжтиii го
\\ утtшава му вн)"шава надtжда, дава му сп.ТJa,

енергия п тоП 113.1l11за отъ церRвата вече неотча-

ЖенекиА СJ~tт'Ь

00
1IНЪ,

но

чрt:IЪ

СЪ ПЪJlна

св()итв (;траДаllПН 11

u

горднн

тщеСJli:lВlJН

IIздеЖД/l\; СЪ r.AHa

1\111'0

енергия u ЖИВОСТЬ.

ОIlОIШ)

ДУЮI) 1'011
топ

BC'I,IiO]IY

1\ОЙТО

ШIU

1\оето

шш

IIД\. ТУIi'1

НУiБда

шшъ

е

на

радос rbТll.

третuя

Ра спи

онова)

день

не ИС 1 IС

Ilаглt,дно,

на вс'!;

н~тжда.

ВНУШllJI'1

въ

на

yllllaeUIIH

внущава

CJl!'A'I. стрuдuнинта (щu
ТИЯ,

ВНУШ<lва

СJlJЩlенность,

J,OeTO

отъ

МiКЧt'НIIН

ИСУСЪ

отъ

въснрес·

ФИЛОСОФ

(;'1

СIШ TeOVIlII) сс 1IОI,а:ша ООi:БtсrВСНllоиьта на Х~'пс

Tlla(JCTIIOrO,

СI'l!<JДН1IШIта се

llC'IC,

Н1>ма IIl::чtJ ОТ 1liJИIIЪ)
ШJСТЪ.

И Oo.IH(IH~ И

ФII.llО(;оФЪ
IНJIIН';

H~1II

ОНiJИНЪ,

!1'IHIa

IIСIIЧIШ

'I.'iJUlIlJ1"t С,Ь весе~1lI

IJУIJСТВ)'IШНIIС

на сърдцето

ВОСТОlinТЬ 11 еТи
Д(НСБ1I1Ъ

Бдаi-\1> на ОНШI
осtщнтъ

110 Нt:'Бна

ПСБНИ день.

И тоП е

се

lIapt(I(~

Щill~ТJШВЪ
РПjЪ

BCBI\1l Ilра:{:~НIIНЪ,
C;CIIO UНЗJJ) r;oUTO ~Iоше да
ХРllстнаПlIlIЪ

IJt.ltJвtli'Ь.
на

Ве.ШБдеНCI\IIтt

Нед"nла,

с,'t',ЩIJIIСIiН

цВ.IЬПl

ВСIlЧ

хора, НОП1'О тан рндость, тан

прааДНIЩII)

Той I~ ОНЗIJ)

JlюБОВI:Тi:l)
ВlIДЪ

11 сtl1ЩIIНСI\()

!.oilTO е иамъ

1Ji1IВUПI

ла

t

ето

защо

1\0llTO

,;ата

Садата,

60здоржа1lНОСlJlыnа

CH~J() Исусовuто
д)"ши

~ltJifiеше

да

рН'1'а,IIUif,еацата

то,

а

на

ЧОI:>1;l\а! Чудесна

Боато

ОТС,У,ТСТВllето
IlUt:(I.HНI

ис!! ЧIiIlТ't

lIа

свъта,

~Ш.'lОСТUIlЯТd

•1111'1>, 1\0111'0, Щ)ПЧllНЯВ(\ТЪ

СЖ

Бротостьта

I\IШТО

ЛОГlJIiата

IJ:ШОрЪТЪ

духа), ето :1i1ШО ТНС сърца

ППl10га

съ

дъ

съжа

пвяа

да аа·

ШIЗы\ТЪ въ себе сн н'lJщо ведпно, н1>що ВIJСОБО;
в't,рв"тъ

са11О

матерllята 11

l\aHTO

беСIJувствеНIl

l\ilБТО

безъ

1\0111'0

рапитв,
IIЯ

С11ЪРТЬТ<l

I1ърва1'<I)

н

сж

\1

ЖССТОIШ

вторнта.

Ние (Ш01It'нуuаш\
нойсыа,

ое:\ъ легеОI1I1

ОПIIТОlUlJХМ

•

СИ .'НIТН

31М 1lеПIJЦIIТ't, 11 ОНШI герон,

.JIeBOneTt

J!

1I0б1JДПХ,'D

щото бfJ 3IОlIШlа

да

ЕДIJНЪ нtlu-добродвтелен'1

сила) п ТО.шова

IIРВIШТУРП

~{.щ~Вfiцп,

прuстата

~e

МУ

Бато

се

~Iорална

:шi)t.'1'В:1вахж

llОТРУ дндп

снБта.
се раз

110BtIa) I\aTO

Д'I;.1Я 01''1 Бога) то TOU се ПрIIБJШIшва
I'ОД'l>мптв

отъ мъ

OTIIeXif.

Вврата е една IНIЙ ·гол1иш
гОд'I>Шl,

ТП

пр.

1J.

1iЪ3l.Ъ

по

На

ИСI'О

гдвда

TOlll\a. Ано
TItH не

Г.llВД(lи

TOB<I нвщо, то

много

аа

ра(mрt,дtЛЕ'НIJСТО

i!.10TU IJ на доброто. ХРIIСТНilНСТВО
то Н f ЮJЛО е пуж;tа) ка I\TO А р:ютоте .IЬ) да I1:~на
!IIВрll с,Т'1,16(1) за да постаUi1 IICliYCIIO H"t,I\OH доб
родБте.вь

тнита

lIа

помежду

Ш' I 1!lО·

чрвзъ спгурно СРЕДСТНО) ПОliil:1ваUIiП НiНIЪ,

че добродвтелитt
I\ЫIЪ

дв't :мнии; то рtшп

см

1'<lIШВ3, ДОI\.]t се BTJJ.lJaTJ.

U~ЧlOра сп) сuрtчъ

I\Ыl.Ъ Бога .

,

Шl

чрtзъ

нен l\I.задото

чудесата

на

чрtзъ

01\0,

е краСiIва,

сtЪДIl

за

т1;хъ

е убвдено 11 въ тан I10ШIС"Ь.'l.Ь СТlIхотвореПllето

и

1\ОСТО ОТБрuнате

сввта п СШJ:aта па

ва ще ИрIIпознаете че св.

една ЖПВОПlJСЬ

глtДilТЪ

на

обърнете съвършенно 1\Ъ3IЪ творецu; Ю\О ПОДВIlЖ1IТС

u

СИ.1ата

OROTO) IioeTO

111'

'IУВСТВlпедностьта Шl

!I

реШIС с божественпо)
IIJlII

IIПЩО

ВСИЧlштt хубавп

Bi:t

духътъ

IIН

СЧlIтатъ Нt:IIIIIШ'l"tстр!J~I.'IeJI!IН

t:c :ншлюча lJa въ
вВрати. Една UОШIСЪJЬ е СIIлна) сдио CTIIXOTBOзащотv

НОПl'О

ЗЛОщастпето

ДВUСТВIIТРЛНО

добродВте.1II.

еДllНЪ

llaU-ПО(j.'Jt al\o употрtGпте в1>раТiI Доор"в) 31iO а

е

В1;ратае

ПВ

'11::

сж

щастие

ПрПЧIlIIЯВН

Irc

1 lаUша

доБРОJ,t)те.

U

ШИIЪ ,

't

Il БЛОlоразу.!lllеmо.

ЧУВСТШlТеЛllа lJ В!'.IИ

ПРО!lОIl'tДl\а

11

~"'t'ДРt'Цll

отечестно.1юбllето)
чувства

сърца)

пара.l0ГИ:НIП;

I'раШlЦптt

1~011 t:tl1 IшU·I:\С.llШIIТ"!. дuброд't;те.1I!, НрО!lОВЪД

оппя

ВЪ:НlllшаlН:lНпето

uих,у,

Ba!lll отъ ;~lIaMellllTIlTt CTi:lpll u 1I0lШ

ВIIСОIШ

l,ато ФilнтаСТПЧIIО,

деНllе

подъ

Р а та.

ПРllнте.nствоrо,

НСПll/ШТВ

ФII,IОСUфIIГБ

в

дВI1-

I!

вЪра.
И

не.НШ

на ХРИСТОilОТО

прtзъ

отъ него.

вече

участь па ХРIIСТllаIlIlИн..

не C(\~I()

вн

Т'I>

ХрПСТПНII!J,

ве.1Ilчпето

ЩiНjТДПi3uта

11

ВСIJЧНlI ПРЪ;{Ъ

11

бtl1д.ктъ В~.:НIIШ

едиuъ повъ свътъ, 11 ето навпн сввтъ ~A ОТIiРП

UpOTU-

не моГМТЪ да

Да стаllатъ

БИ ваедно да ~'сtТiliТЪ

УТЪХа

сп

ннждашъ 1'/1

JJvа:1ДJJl:IiIl

I\ЪСБреСt:'III1~

fia-

ще

.lJ.умОъ) самъ преТt%~иvа.,1Ъ п вврвалъ, че пиа още

душат(\

ПЗ 1lсзпахм

че 'гв,

ствпте~lIIО станtl1ХЖ такива въ дрlJвносТ!,rа. Ro-

пла

ВJliБдатъ, 11~

прв:{взеШtнпето

ОраRУЛЪТЪ l\i1заJ.Ъ недпtl1жъ на Ри-

.млннетt,

вврватъ)

ЩiOтпвъ естественото подбуждеIllJе

110

на свВта.

011:\11

вече' наедпо съ насъ хрис

U VНiI,ОСТШI. ТIэ

не съ много Boi1Cl\a првдприелъ

пеСII'

1,011 1'0 до вчера

т'lJХНIIГВ 'HO!,IJII се ПО!iо.:IеUах& 11

ТО ДШ!Ъ,

НВМН

нр'tди отчанннн, 11 СНШfЯ

l\IIIОГОУI1!;Н'1)

ВСlJIJIШ,

ааОрtlВIIХЖ,

число войнцци, конто се уповаватъ на способ
ностьта на l'енеРilла сп? А.'Iександръ Ве.:rшшИ

дtЙСТН!lТСЛIlIIН

mпвотъ; ано ПОСJIужпrв съ неы нато
въадигне

надъ

злочеСТIJНIIТВ

на

llисаНIIС

[iрПДБ

ва да

живота,

TorII-

H~

првпох

ваЛIIJО тан д06родtтель) Бога, говорЪ.l0 за чуде
сатн, ноито може ЧОВВ1\Ъ да извърши чрвзъ нен.

ЖIШОПl!сьта I13НlTЪ една таtlиа UСТIШil. I~al\BII

u БО.1

Ввро небесна! Btpo УТВШIIте.ша, тп l\lожешъ да

БО

,ма.:ШО

извършпшъ

чудесип

ПОДIШЗII

пс

ill.Oже да

II3ВЪРШII

повече

u

отъ

првмвстванието

ва

Женскпй Св1;тъ

-=-~~==-'=-========

i;;;;=============

вс1>КII qе.:IlIв1>чеСIН! помощь. Ти поо.з{'Iшашъ т1>·

вап всичкптt

жестьтз, RОПТQ често прнтtЖНВiI човtШRОТU СЪРЦI'.

съпи си I':ъuл па всички опил,
Н

ти стори

химери на епохата

добрt,

защото

и притури

fi

КЫIЪ

които бtше възлюБИ.1а.

свътътъ

живtе

само

СЪ

сънища.

Жоржа Занда *}

3а какпо още укорлватъ Шоржа 3апда? Фарисеи

Всинца веке зех& да се отвръщаватъ отъ пауч
нитъ и Психологическит[1 романи, както и отъ другптt
художествення списанял.

Сега голъмо

вппмание се об

ръща на забравенитъ I'Пllсатели, които и пакъ ставатъ
любими.

Че защо да не обичаме Жоржа 3апда?
Т1I,

заедно съ Ламартина и Мишеле да

която се

отпечатах&

11

по-широко

е

Може

би

душата,

въ

излъзох&

на

явt

сънищата, мислитt, надеждитt и .Ilюбовыа па връмето

й.

Тя,

като жена, е била допра, а литературната

дtятеJIНОСТЬ, за

випаги

ще

бжде

най-хубава

и

u

най

интересна.

Жоржа
велико

3aНJ~a.

сърдце,

която е пмала силна

притъжавала

фантазия и

всичкптt

добродtтели

на еДИIlЪ честенъ чов'!;къ. Фантазпя:а· й обича
то, дtйствителностьта,

която

реално

тя я украшава съ ~шого

1rомБПllации очарователни и хубави.
Т8 испървомъ е била

басни, и до
като

крал

останж

нtвица

и съчинителка

младата

ПЗМИСЛЮВ1Iла хубави

»10ма

на

на

Bcrry,

нстории за забавление на

....

иалкитt овчари

Itасателнu лицата въ произведенилта.il, читател

Itl!!QfO

ката срtща много често въ ПЪрВlIтt [1 трудове,
и&же

раБОТПИЦ\J, поети, и философи, почетни даDrи,

бени съ селепи

и всичnи тие лица

.lltMa

сила, но пай-естественно

мето

тъ ставатъ толкова

декламиратъ

съ го

и, колкото минава

по-малко

влю

неприлтни.

връ

А ма

наръ' пие да не C~le тtхни еъврtменници, по обноскитt
имъ пе ни дотекчаватъ,

напротивъ,

ние

ги обичаме, защото впждаме въ т'I;хъ

захваща~lе

тогиваШШIII

да

ро

мантпчески отпечатъкъ, толкова люБИ~IЪ отъ по-стари

т'!; казватъ,

че първитt

ни 11 но еДIШЪ чудеllЪ

й ромаllИ

пора:шх&

ниети с.У. говорtли, както и ФаРИСI\Итt.
ноказва,

че една

IHi,'e!

чеда А

~IНOгO же

-

пачппъ натураJIIIстптt

граждапка

се

Г-пъ

Зола пи

разваля, защото

Опие, IЮИТО падатъ

послt

рома
е

нро

ПРОЧlIтанието

бtХN, зрtли и готови да паднжтъ, а може би 6езъ «Ип

.....

диана, бl!Х& падп&лп още по-пизко

Азъ D1ПС

JIiж дори, че натптt первозни жени 6их& се заМIIС.llИ

ли ~10рално, ако чет'J;х~ «Якова» Л «Леii.1Л).
При все това, ако ромаптизмътъ на Жоржа 3аll
да продължава да не харесва,

обаче

IlрОlIзведенпята fi достатъчно
каквато

е

-

онази,

па~1Ира

I!збранuа

1\08ТО

I'е

се

истина,-

псказва

чрtзъ

лата на IIСКУСТБОТО. Азъ не говорiЖ за толковато
Jlестни моми п пtм:!

да

напомпiж,

пъ
дъ·

пръ·

че тя е направила

най-тъпкитt и наЙ-СIl.шптt анализи върху характерпт1;

па художнпцитt п аRтfiорптt; но не трЪба л да се забl
рави,

че Жоржа

(идилиа).

Тл

Занда е ИЗМПСЛlJла
първа,

мислiж

ПО.'IСRИЛ

II

разбрала

РО)lанъ

обпкн&да

въ д'l;йствителность селлниuа, живущил далечъ отъ Па
рижъ, изъ ПРОВИlIциитt,

n

стыа направитt
ствовала
чава

въ

колко

копто

величие

простота,

уваРДIIХ&

обичаит!; IIМЪ.

въ

и

колко

ор"гппа.IlUО

Първа
поезии

търпението,

въ

тл почув
се

закоНО

сноmенпето

па

сеЛИПIlтt.

На Жоржа 3анда ние длъжимъ още възраждапьето
съжпвнвапието па чувството внужающа се от.

приро

дата. Тя я познава по -добрt ц е по близко до пеп оп
колкото други топографи. Защото, догдtто другитt-виж·
датъ оБИRlIовеlШО природата

11

мtняnатъ, като

отъ

високото п я видоиз

отдаватъ r-воптt '1увства;

тл остаВII

себе си пеОДЪРЖIIма къ мъ омал па пt,щата 11 се обзема

тъ хора. Ромаптичнитt 1" одеи тоже с& принтнп. Чу
деспин и неопрtдtлеппя мпстицизмъ па Сппридона

все цtла отъ тl1хъ. Тп безсъмн'lише ПИ е ПРПУ'lIIла да

и на

и божествеппо

естество,

спокойствието,

кротостыа

Const1e!n,

малко

песвързанпй,

еваПГf'листпческий социализмъ на

toil1c

. . .

но

дtйствително

Pechc de monsiet1 r Ап

..

върата, къмъ прогресса, КЫIЪ человtчеството

ВСI1ЧКО това угождава, на щото происхожда отъ ве

ликото сърдце на прtвъеходната жена. Социалпстпчес
нил п философския u ромаптизмъ, като се пепита доб

ръ, излиза, че е една Фор~l3, е'динъ примtръ на добри

пата L). Само върата й КЫIЪ

бжд&щето

въсцарявапье

на правос&дието показва добрината й къмъ
и

снисходителностыа

й

КЫIЪ

толкова

вселената

СЫlllителната

дtЙствите.JНIОСТЪ.

Ако романтизмътъ

отпаднжлъ въ пеупотрtблепие,

това се длъжи иа човtтката
се е харесалъ,

мизерия.

не защото нп застави

Съныъ не ни

да чувствуваDlе по·

ЖБСТОКО дtйствителностыа, но защото бtше съпъ. Ние
потърпtхме

единъ

се наслаждавахме,

видъ духовно

развратлвание,

като

оть зрtJlището на злото, затласкани

КЫIЪ това отъ р,дна

пародоксална

Въ произведепията
~.) Виждь биографиата

па Жоржа

болtзнена гордость.

3апда

се

отража-

й в ь l2-ил 6рLЙ .. ж. СВ." rод.

Н-.

обичаме съ

паиnпость и чеДОЛlOбие

Добрипата

което

ДЪJIIШ пейни д;:уга IJП.
най-правидно.
11

не

б.lагодtтеJ1UО

I1еiiПlIтt

Стидътъ
се

си,

и добрувапие.

е дума, колто ни П;\lJ ВlIнаги

Но и плодородното и щастливото

хладенъ

това

нр·l;дава па-n1;рllптt

изобилие
раекаЗI1

се

fi още е наивен'Ъ

отличава

пито

по

съ

сж

lIел.

lIераз

ИЗ;lагатъ

11 леr.епъ,

деJIикатностиа

СГ.

нито по IIзв'Ъпредпил си uлtсъкъ, пито по-добродtтелитt
си,

КОIIТО

происти'штъ

П пакъ

')тъ

безграппчпата

i1

добрина.
Жоржа 3анда е БПJIа печатътъ, върху който се ОТ

бtлtзах& веЛI1КИТЪ 11 храбри IIдеи.
Тя е

Isis

па съврtМ<JННПЛ
ЦИЦll,

все

fOTOBII

человtчество

съ

изобплното

съ мпогоБРОЙlIитt

жеДI!1iiжщето

млt!:о.

CII

рома нъ, добрата БОПIlIII,

(llзъ

J.

да съживяватъ

п

БQГilТ{)

Сеша Hre,)
В. л.

Великденски

Лримьренъ М;nIfiЪ

разказъ.

Отъ Марка-Вовчка.
Писмо

а [1/;;.\11

другия свtтъ.

orl>

гuдиии се е по)шналъ

'fVll

еДIlИЪ U,IПIГЬ търговецъ,

ШШНI СI\ърбь МJliJДil

се

l\llllJaxii\

I\ОЙТО е ОСТilВIIЛЪ

м'!;сеца,

-l

въ

4000

неут'!;

По.1У'JаВiJ

чрtзъ

.tеlШ въ бакнотп;

UiltJДНО

мо

1IЖiКЪ.

ч~те

ПЗJ1tзtJ

едно

Сл'l>дъ

ПlН~МОТО,

Сil.1l0РЖ'lио

пис

кзто се с свъс,тила,

пъ ноето

i!

покойшIН

)1ii\ЖЪ

I11lшеще:

Лю6еэна ми с;;,пруго!

«Его
лопахъ

nIБсеЦiJ се IIЗ1lllнаХii\

ue'lc -}

отъ б"!;ЛIlI1

отъ

прt

"ill\J,

св1;тъ.»

'1'11 1!Ожешъ дн сп преil,СТiJВП, дО ПОЛКО ма е тtж
ко въ

1IOl;oTU }I'tCTO. .
Азъ се мж 'Iii\ за

1l.!Jill;Ъ

грtховеТБ сп;

~IОЛII се :ш мене

ЗilГlшваЛI'1.

U!

I,ОЛI\О. JIП се пска Аа се ВЪрllЖ и още вtднъжъ

. . .

да те Вlцi,у.

i\I llДIIlIКа ,

!IU.1lШIIllЪ ЛII,

?' ..

ли i 1iаза .иоОн те .

<1

те .110БIlХ'1,
разАtденъ

ТII

uаЙ-ШlПрtдъ

сега особенно повече те любiж, "зто СЫIЪ

д:а.rrечъ отъ тебъ.

Поцравп
за твол

ПОl'ато

пtрвай, Драга, че ЗЗ'1 впнаги

рОД:ШlUит1; 11 ги пояо.rrи

неЩilстеllЪ

да

се МОJIIЖТЪ

ЛО сж се ТрУ;~IlЛИ

I\Нr;ъ НОI,ОПНИП
)If)же сега да

да ОТГЩ;II8.тЪ

jj шьжъ

jj !lJ! ше

тази

УЛР".rrъ и

СЪ

'Iудесн<!

ceRt

Ii.

ВЛОЖСНИС Н ТО отъ

ГР'Цl. Ы.

;)

Ыппа:JП С8> още
'1П:Iil ПlIС)IО

ОТЪ ДруГll11

година тп ПU:IГ1ава.'13

}Ia
i];a
инс

съ бiIfIl:НОТII;
но.rrУЧ1lва
I'П

е

)It.сеца,
(~в·t,тъ.

Отъ

ППС)liI,

щото

пъ една страна,

е, че ПОllоi1Шlll

11

а;еиа сп

СRърnьта

(j с.хtдъ С)lъртыа

3

"l -

BC'IC

нпс

ШIППfiUii\ла

(~ъ 1'0.тЕло

cpla

пато е

ТНКIIБ:1

ппсма

търговецъ

нстърпе

С.'1'I;дъ слъртыа

опред·tлснпи

lioraT()

ДО тодкопа

ПРI\)Iепа

сп

)IY,

(i:a

капва

е

ще е

той още ПрИЖlIве е на

съ

на Ж~lIа

парично

1IY
щото

ВДО1КеНllе

въ

JJOДНIша, като П()Рii\

търговеца),

IЦОВlщата ПОЛУ'lавзла
е бида увлtчеиа,

извъпредпо

преДВllжда.1Ъ

BCt~O одпо, ПРlJда,rrъ ги е на СВОll

ла.

Bpt.)le BCtI\<l

по

да праща

въ

по едно отъ ТlIlI ПIIС

задгробно

IlIIсы,' ТlI

"Рllзнавала

~e сега

п()пе'IС обllча }18>жа си ОТЪ БОЛКОТО ПрПЖlIве.

Въ
.10СТIlIlЛ

Bt',1;r;o ШIС)IО
11 други Богу

се

прtllОРii\чваше

праВlIlIПII

УГОДНII пожертвуваНИll.

Лрtведе А. С.
---~--

;\111-

разбрано

ве

CII отиде.
l\aKBa рабо

не ра3СКi:lза

«Ci1 'има,тъ 1»
само, се paCXOiКдa: измине петь версти, -

и

А

отиди

i\3 понь

хайде на дру

~a; то гораТi:I обиколи, то полето, то стенитt.

O~ъ Рi:l

дос.ть на едно мъсто не го сдържа.

Като ще се iКelllI,

да се жени

проводи

ницата

)fy

добрt. Анна Федоровна

на

годе

IIКОНi:I въ сребърна ПОЗ.lатена риза; годени

цата Й написа много любезно писмо.

Рътено бtте ;щ

праВiЖтъ свадба слъдъ СВ. ТРОППа.

ВСИЧКИ ОКОЛШI
повеселiжтъ

у

~IO»II

l\I 01!Ц 1I

1I

l\IладожеНЦИТБ

;

се събраха да се

ВСIIЧI\II

поздраВЛlIвахз

АJIeI;сtл ПеТрОВlI'lЪ п му же.rrаl1ха добро;

всичко

6ъ

ше весмо II ~fИ]JПО; заБЪЛБЖИЛII бtХii\ даже, че п р1>зъ
това

връме

едипъ

ни

Пii\ТЬ

бури,

ето

НII

"акво

ВЪЛШI

СЛУТlI

ВЪрП<1 той на еДНi:I госпожица

Iti:lIiBO

не

е

ЮI3.'IО.

да МIIСЛiж за товз,

С<1МО

ПеТрОВllча:

AJel\ctII

нръетепа,

отговоръ лу ПрОВОДII .куртумъ.

а

тл

вмъсто

Да, С8>ЩII куртУJIЪ.

.rrе.'Iичке?

питаше

той

Анна ФеДОРОIlIIП.

Нищо, ХВЪрЛII ГО ТОЛ БурmУllIЪ, за какво ТII е?
Азъ право не Зllаiж, какво значи всичко това.

I\i:lБВО! НИЩО,

ГЛУПОСТЬ П повече нищо_

-

1[ напстина, че било глу!!оr.ТЬ; послъ тал
JБIIЩ~ тъiI 'Сii\ЩО доде

11

прп

ШlздиТ't"

весе.'IИ се

госпо

)-

т1;хъ

вечера.

Въ това Сii\ЩОТ,1 ПРЪ11е доде Прll Анна ФеДОрОВllа
отъ И-ската 01\0.111111 еДИIIЪ познаi!шшъ 11 fi гъвори:

-

нолу

очнr;вала.

оБН'lа.1Ъ

'111.11.

папъ

това

elI

отъ Мii\ЖЪТЪ

н ТЯ ДО ТОЛliОва С i)ИЛiJ

тзк(ша

ОqеВII;J;ПО

ПIlса.lЪ

В:\ОВIЩilта

ПIIЩО

работа!» говори,

та? РiJЗСI13ЗВi:lха

Bpt-

ПЪ

маЛI\О,

«Работа,

-

тална,

н()гр"I,бсиъ

па РН(1lI0

паистина дочакаха. ДО,1е АлеI;СII Пе-rровичъ

!I

«Силно те Ц tлуваиъ".
п дыго

;'1'0;1 6 ii

селъ, съ златепъ пръс-rенъ 1111 ржката МУ-Сl'оденъ. По

1Iii\ЖЪ.»

Вдогшцата съг,р<!.1а ВСIl'ШlIТt РОДIШПIl

l'у,'Г;И Ю[ГД. КаUЩ"IIIt:ВU.

UT'!>

IIрJ;(ь.l;кение UT'!.

I'радъ I~.

ПlIС11ОТО безъ ~IaЛКО щtЛil да по.1удtе отъ

; (;,. /l(IPllyot
ОТ'1 1I0!;оjjшlН i!
да

вдовицата

ПIIСМО СЪ

стра хъ

ПО'lUа:lil

въ

iКeHiJ.

пощата ЩIIО Ц'!;IIПО
юно ОТВUРИДil

I/pt.ue;\e

Е, Аина Федоровна,

попрпмьрЮП,
не

ШIЙ

Шlада дома 1>11::11; а осмото

чудо

Анна ФеДОРGвuа распитпа,

-

сега съ васъ ще се

Гл·tдаitте да пе ударите ДО,1У: прп васъ

Тал ~1.'Iада госно жа таlшва

неl1 Никоfi пе може се сравна.

на

св

tTa.

гостътъ

u

баби

J[ особенно

раЗСБазва:
ие'Iе, че съ
нрави

тл

едип аllанасна баба

- Сii\ЩЪ aHaHa~ъ. . . .
- Ананасова ЮIРИЗ)!а, зпаiii\, каза Анна Федоропuа.
-- Каиво! пато че е (~ii\ЩЪ aHaHa~ъ! ако зажу·
~IIIтъ ,,1. 0'11(, та да ти . СЛОЖii\ТЪ въ устата и да тя
ПОПlIтатъ, KaI\BO е това? ще кажетъ ананасъ.
Хайде стига ме Jlъга! - каза Анна Фед~ровна.
- Саnш ще Дi:l ВИД:lIте, спомните ДУМИТБ ми. А

то праВII ТII още 1JlЮ.Ul.". б',й"

-

е, майчице, не азъ

диването да ви разсказва)IЪ. Ще да ВlIдите сами по -добрt.

Гостътъ ()CTa':Ia у Анна Федоровпа да объдва; въ
ВРЪ11е на объдътъ се шеl'Уl:i:I, смъ се, хвали I1стпето, п
не единъ Пii\ТЪ

замисли?

запнтва

Анна

ФеАоровна, за каl\вО се

- А пъ::ъ азъ ви се чудiж ва!IЪ байно, ка хъ тъ й
вип нпкага за пи що пе МIIСЛIIте, му отвори Анна
Федоровна.

ЖенекнИ Св'lJтъ

3а това не !lИслiж, Анна Федоровна, защото

-

J.1ИСЛИТЪ п~що недаватъ, само ТВ състаряватъ, да се
не видятъ. Сега съ когото се насръщна, всtки мп го

-

Тр'I;бва всtки за душ~та си да помисли го

прtкжснала Анна Федоровна сърдито.

Е, може дпесь

нtщо да й се е с:rучн.ТО

Тъ заприказваха
День

слtдъ

помпсли той.

11,

за друго.

това

ОТllде нри )1JIаДIIТt.

Анна

Федоровна

Ва рИНСIrа

доровна )!ълчtше 11 Г.llедате

съ Ва plIHCl\a

б'l;ше много драго, пъ р

it

тtше се изъ каллскато п все

«Види се много се ядоса за тюлевата баба,» СIl

-

остави на страна!

вори: «ВИЙ пзкъ сте се подмладили, а ако мисляхъ ...

-

53

бръщолевtте. Анна
всичкото

ВрБме

на

Фе
една

стра па полета, прtзъ които минаваха.

Гостътъ си замина, а Анна Федоровна остана за

Лладоженцитt

гп поср !1щнаха на СТЪ.'lбата п ШIO

го весело ГII ПРIl~ха.

мислена и растревожеиа.

Него 'день тя бърка

к.почеВllтt, ни дума не про

-

Помо.ШХ:l 11 да ост"не да обtдва

Ашш Федоровна се съглаСI!.
~" ~OMa си ~IJIадата GtШ8 още по драГо.1нбпа,

пе

дума за А.1Jексtя ПеТРОВlIча, нп за го,;епицаJ.а му, IIII
раз~tлно милвате.

сеJJIIчка, .'IюGезна, жива п МИЛl\ава като котснце. Тл п

А Alежду това Алексей Петровичъ заМIШЖЛЪ да се

въ граДJшата ПОТИ'Iil съ Варинска, п послt) п :\нпз Фе

~i;'\ св:.JДбата II внучката СIl нtкакъ

вtнчава и слtдъ недъля го чакаха

съ младата

БУЛIrа

доровиа

прtгжрнж, п на оргапътъ

поеВlIJlII.

Мина се недъля Анна Федоровиа
на; то говорtше:
то говоръше,

все бъ З:1lIшсле

«колко скоро се !шнува

че връмето

BpЪ~1eTO!"

вате

Аина

отъ

Федоровна чу

день

А.IlЙоша!

~III

TII

дотегна!

Анна

Федоровнз,

такова

като па голtмо праздпикъ, но бt

то па С.'ItДУЮЩИR

часъ

УСJIовие,

че

ШI3МЪ

ходtше по стаитt, запреща

хиляди ПЖТll.

ваше на внучката

да

играе и я караше

ОтгОварtше дума, пе се УСМllхваше, -

Така се мина

СУТРИllьта.

Най·сетнt

додоха. Вл'l;зе Алекеtfi Петровичъ II введе
;кеllн,

--

'млаДlIтt

младата

си

ахъ, каква хубаВlIца бtше! свtжна, червена,

'Съ благородеllЪ изгледъ, очи кафени, ГОJItми,

свtтлтъ

като свtЩlr, If такива ЖИВИ вее~лп п бърже ГIf въртп!
Зелената

fi

копрппена рокла mуму.'lП; въ ушитt й алат·

ШI обици И тъй

хубаnи'!Ко ее nиiжтъ тышпт'I; й КОСШJ

по челцето й! Никакъ не б'l;те ера~lежлива,

ТIIВЪ, прикаЗJIива JI вtжлива

На часа

се

а

пап ро

раСПРlшазва

съ Анна Федоровпа 1I захв:ша да милва ВаРПШ\i.I, А
Ашra ФеДОРОВНiI не бtте на себе си. ГДБ пс1;когашното
й обнасянпе? Гдъ пейпата мплизлпвость? Лко та п да
говорtше па младата 'любезности, но въ пог ледътъ й
ее :J:tбtлtзвате тревога,

Ii

въ

лrще го й грижа,

гласътъ

nl;ше треперливъ.

,-Младитt об'l;дваХii Прl1 lIеiж; въ

Bp'l;)Ie

па обtдътъ

ВСI1'ШО безснокоtше Ап на Фе;юроnна, веичко й се чи
Iг!;ше недоварено, или пр'Jшържено; ТЛ говорtше твър'

Д/; ;наюro, каНБте ТЖЖНlJ.

11

1I

ntтърпичавата

на пе гледате, гледате

ca)IO

-

:

Алfiоmа; ca~IO за·

(}тъ погребение!

Алйота? Като че се е върнала

П все се ОГJItжда

насамъ

нататък'Ь,

като че пожаръ очаква.

_ Това тебе такатп се е ВlIдtло, Глашо?
_

F-TI1

нищо пе

ш!ъ

похвали,

нова, уредепа,

II

акацил, лилякъ . . . .

,-

ПРЮ1tнена,

всичко като що

подъ прозорцитt ЮIЪ цжвтtха

рози,

бt.~з

деныъ се мучи много хубавъ

ясен", горещъ. ltжщата бtше построена на рЖТ.1и

ната, по

БОЯТО Jlмаше стара ГЖСТ3

Но
Даже

нищо,

НIIЩО не

Алекс't,i1

11

отговорп:

11

nеселJ>lПС

lIетроВl!ЧЪ

«!iа!шо вп С, .'ICдriC?»

УСШlхна

градина;

ДО.1У

по

pliKa.

Iiа~!ЪШlТt гър)!11ше

.\ннз

заfi'l;Д'!;iI;П

Анна ФеДОРОIJНЗ

Федоровна.

11 11

понита:

НС'Iil.'lI!О му сс

«НОШIIВ't.l! liОЛ!iОТО мсне,

Адйоша,

ще ВIIДJlШЪ!»
Па мдаДIIТБ IШЪ !,(ожедt
.1'l;днахж

С1Jднаха

йа БIl'ша та.

по близо до нен п я

едипъ гласъ: здрава

.'1"

г,'ь

е?

Анна ФеДОРОВllа гп ув'J;ГЛБаше,

Та тогава защо

Т'!; се спог
попитаха

че е здрава.

не сте весела?

3ащо пе сте

Rждt, па старп ГОДНИI! да се весеЛff като васъ

-

НББога

ми заr.тжпатс

CII 11
MtCTOTO,

ззъ СЫIЪ се вссеЛШlа,

~lладитt пе оча!шаха такъвъ
ТБ ~!ДЫiНaXa

сега впй

вр1;ме З!II е веке да ~IРЖ.

за нБI\О.1КО

ВрБме;

мраченъ

помt

oтronopъ;

паIrЪ се опита

ха да развесе.'1iжтъ

Не, тя е весела.

~aKBa весела

видtла,

аIладитt

що е такава патжжна?"

_

~!ладитt,

даже не ПОГ.1t~

все въ зе~lЛта гдедатъ.

веседн? питаше н АлеRсtй IIетровnчъ.

Като се връщаха !Iладптt у т1;хъ си, жена му Irаза

-

ala,

н:шравено;

той на стра

по очптt на жена си.

ЫеНБ лелл ти ми се ха реса

it

очитt

а т1;!IЪ веllЧКОТО имъ б-I;ше много хубаво. Itжща ГО.1Б-

ВаРllпска

та забtдtжи, че баба й пе е на себе сп.
Алексtfi Петровичъ не забtJltжи

-

3а нищо пе понита

за

Авиа Федоровнамушаше, а не

' ....

на нп едпнъ пжть,

азъ

сто пжтл,

право да ги цtлуна и

Bct

сtди

ЗRО

it цtдупа ржцtтt

вана, тя не сtrrаше, а

да

говорьте

Ний 1I~!a~!c УСЛОВII~, деJIичке, ГОВОрБте той па

~.1Блъ пладнt, Анна ФеДОjJовпа бt примtнена него день

си

fi

А умовието, Г.llашо? наПО)f!lлше Алекеti1:.

-

единъ часъ не уснtiж да

БJItдна и раЗВЪJIПУ

л IIН1щше п Gезпрестанно

M.~aдaTa.

гдt

то толкова се радва и скача, като чу тоя вБсть.
~lJIадитt додохж при Анна Федоровна еДIlНЪ

Toli

му,

ржцJ;тt

Стига,

-

Тл строго нагълча внучката сл

ОЧllТ;,

цt.'lуваше

'

върви бавно.

Додоха J\IлаДl!тt въ Саковка,
това и ноблъдвt

лирно.

Адексъа

ПетРО!Ш'IЪ не~!ожеIПе да it се Шlгдеда; ЩО~IЪ се изгуб·

въ Саковка

на. випtло ми се! Да не съмъ ~!алка?

прtстапаха

.1Jеля сп, но Нllкакъ не спо.1учих.а
да се трудiжтъ.

СБдиаха да об'J:;дватъ.
ЛСТllе

u

~lИрпmете

па

п

На Анна Федоровпа веБЕО

апашiсъ;

сготвено Нtкакъ си особенн,:;.

всичко

it

се

Вlцъше

Не искате тя да пита,

та се не сдържа, ПОПl!та: «Що, НОВЪ .ш ви е сега гот
вачътъ

?)

,

вога, вищо не било както

Не, напрtтнпfi, отговори АлеКС1!it Петровичъ.

-

По ли е хубавъ обtдътъ,

отъ какво,:,о бивате?

Ето

се

на, кой се распорежда.

Той показа на жена си.

-

Азъ чувахъ, Глафира lIвановиа,
добра домакиня, каза Анпа Федоровна.

Ахъ, каква домакиня е! извика

-

че вий сте

-

тя

даже

искала,

понtкога

п

като че й по

келерътъ,

Тл сега

прозореца,

HtKaKBa

легко,

по-вече сtди

като

въ

махне

въздиша;

то все за младитt,

-;ън&.

пtеенчица.

Дойде ли нtкой да 11 навtсти,
заприказва,

се

жгълътъ, а не

подрънкава съ· ключоветt и си
та.жовна и пvtтжжовна

лива както по-нанрtдъ,

Тя такива баиllЧКИ измисля, такива подпраВliII,

поглеждашt'

въ

ника

cMteme.

съ нищо не й'
не

едва го поглtдне и ПО-~fiUРО го скрива

до

Алексtй Пет

тя

приготвеното,

отпрtдt й.

ровичъ. Тя отъ тебе не пада по-долу, лелич;.е.

Графи ра Ивановна се

уl'аждало;

тл не е разговор

еДВЮIЪ слуша,

и съ огорчение

а ако·

говори,

"е Аа се не начудимъ . . . . . Разскажи, Глато, какви

какви сж за сега млаДИ7t самоувьрени

банички вчера съчоия?

лtМОСf\ държатъ, всичко умtiжтъ 11 всочкознаiжтъ!

Л

-

виждъ,

какво

ИЗМIIМJI!

Струва

да

се

вече и за Варинка

рJзсказва!

Разкажи, Глашо, разкажи на леличка

-

!

утtшавамъ,

.Jlеличке, К3'за Глафира Иванова,

ричате Иванова?

Глафира

Той

като е Алйота

Федоровпа

ВЪЗI(ж.хна,

Вий

показа съ

3а това какъвъ бtше животътъ въ Саковка!
Колко весело шетаха Ta~ъ! Глафира Иванова IШ

поглtда

ПО'Нlшрtдъ

Cll

ра ~IЖЖЪТЪ си ~a чисти

наведе очи

й студи лъжицата съ сиропътъ въ ледъ; той й прави

наричайтема Глаша, леличке

молtте й

Форми и отъ книги за банички, и когато

Моля ви се, леличке.

-

се, '!е се У!IОРИЛЪ

тъй

ко

п

да

По~шишъ ЛП, каза й Алексtfi
паричахъ

това,

онова

разсмtха

и

и да

fi

се помолиха

да остане

тл

да нощува,

не отстжпп

па

на си 11рЪХТИ НОСЪТЪ И говори

педtлл нtщо пово:

сварнтъ

натъ

варнтъ

J;

оцетъ,

-

прпкаЗСКII,

охъ,

ще

сладко,

плодове,

ще турнтъ

IШКЪВЪ

тпчъ е тогава,

какъ всичкп тогава

че господарка'rа за нищо

BtMa

-

въ

да

се

ще

-

си отиде,

въ

BptBa,

распорежда

се,

запов1Jдва

и

на всичсо

и да

надоn

~lжжа си:

t'да но'

Нсш

ПОCJl1l ще се раеприказватъ съ гос

п ГОСТЪТЪ

не ги

стtснява,

и не пмъ

всичко

се ще.

това,

.

като.

че си остапю!И

сами: СЪС'ьдитt ИМЪ ходиха на често,

ca~Io Анна Фе

Tt

Глафира

IIвановна

забtлtжИi
пита тю

3ащо не ще иска, Глашо?

1.

ii

ПМЪ

безъ иtрка се радватъ,

гледа

спокойно и доволно.

.'lицето

rt.

привличаше за.

АЛ8ксtл Петровичъ.

А нен година Анна Федоровна се распореждаше съ тре-

весело и снисходително;

ги

ще

това: защо ле.'lЛ но ще да дохожда, Алиоша?

ее сбиiк..ть пр1>дъ вел, пакъ ~e да прости; ти г,1>ди въ

Iipec.'lOTO,

Tt

доровна не счестявашf'.

знаi&ТЪ,

разгнtви,

на

да го пуснатъ да си отиде, а при

захва~

саЛЮlУРВ,

каква

сж смtлп,

оставятъ,

BetKa

ЗIВшина;

наистина

тътъ, п за обtдъ. ще го поканятъ, и да нощува ще го.

се вече не развесели. Бивате за нен най-веселата часть
приготвл

п

«как-·

И двамата отиваха да посрtщатъ гостътъ.
на е и това. че

Като затжжп отъ това врt:йе Аина Федоровна, че

CII

I\3жатъ:

забравила за tдение.

сп

замина.

отъ годината бtше кога

оп съсtДИТII

да

-- Молiж ти се, ти не кани ::а обtдъ, прtдпазва,
Алеltеtй Петровичъ, присторп се, като че съвсt~1Ъ СН:

или поне да

п

ще

се не ззсtджтъ».

IЮ.JIКОТО

МО.'lбптt

нtкой

въ бжджще а сега дойдеше ли нtкой Глафира Иванов

.....

остане да вечерл;

713

джтъ по нова година; това повече

захванаха да си ПРИПО~1Нятъ

Анна Федоровна рано си отиде негодень,

и

га дада.тъ угощение, или колко гости

lIвановна?

Високо БJlвате да ВJlкамъ: Глафира Иваповна, а въ умътъ
се

дойде

отъ дъждоветt

Тtмъ и съсtдитt не ШIЪ трtбватъ,

си: Глашо! Глашо! Глашо!

1'13

се да го пуснатъ

си приказваха RОЛКО ще ба.де весело на Рождество, ко

IIетровичъ ПОМ

Глафира

моли

во лоше врtше, наистина!»

Ивановна се исчерви~ поотмtсти се мал

~lлыша.

-

fOBOpl1

му

колко см1>хъ, какво весе.JIие! 11
хубаво, че даже отъ Bpt!leTO оп.

приличие се оплакваха;

наричамъ Гла

се оплаRl;а

пешъ лп, какъ азъ тя

-

TO.'lKOBa

Фира Иваповпа.

Глафира

да работи,

вtдва му да работи
имъ бtше

вана да се моли АлексtИ: Петровичъ.
Не, Алиоша, не могж

Алиоша·,

да ти'

да си по отпочине ГЩIФира Ивановна не го пуща, запо

ЛеЛllчке! наричайте Глаша и вий Глаша, зах

-

постарае

А понtкога Алек~tл Петровича го домързи, ТN.ЖИ

и ти.

Защо само глtдашъ! по добрt помоли леля.

-

ее

той

Глафира Ивановна.

?

Алиоша моли се

гжби;

.. Заслужватъ

-

се даде златенъ :медаль за това,

Не, Глафира Ивановна, това е неВЪЗ~IОЖПО.

Е че защо тъй, Глафире Ивановна

ягоди, да избира

колко хубаво всичко направя!

се Глафира Иванова.

-

Ва

и прtдполагаха, какво значи това?

къ мъ земята.

-

какво ще се-

по които й да

ринка il бtше мжчно, а съеtдитt се чудtха, мпелtха,.

защо мя на

(тя

на лtво, послt на дtсно, а послt пакъ

Tt

пжтища,

ше, за првздницитt не капtше гости на об1lДЪ; на

гкавН на мж.жа си), то азъ СЫIЪ Глаша.
Анна

"ще·

е, ще дtйде и ще тя посtти.» Почти никждt не ходt

каза тя. Не принуждавай

Иванова.

-

а говорtше така:'« кой знае,

СЛУЧII? Кахжрътъ има много

цето, й ее забождате.
Че защо?

по-напрtдъ:

Та

вастанiж сволта Варинка» и съ нейното щастие ще се

На Анна Федоровна като че остъръ иожъ В'1 сърд

--

Iial\TO

наговорtше

и колко на го

-

Азъ не могж да разбера, Алйоша?
(С.flъдва),

5б

2tеПtКII" Св'tтъ
Списания, в1;стници И книги

раСI1UClштt

Жi\.\ТЪ,

получавани въ дирекцилта ни.

и

IImОJlО

Pa,1: ' .II?>,

познuв(!

,I/l/{II'/('';Ull

CI!lhllt,1I1111l

Бп.lIUJlСIiIl

"Динте.тность..

За Знание

IIpu.';bllliJ

ltilTO

/;/ttJ.fII-

че И1С

~e публикуваме имената имъ.

IШ

правсх,)} сжщото.

,I/e-

'1«
Нtnоп отъ

<JбонаТlштt

I1:\да НШНа

ПП,

сеГа

II

1160наТПТБ

ШIЪ

С ,,0БЩilllа~IР

.1IоfiСЗlIптt

сс рtlспореДII.111,

щото

ОТ'Ъ

се съБСр'У1ТЪ аБUl1iJj1СIIТIIТ!'

сп ЧIJТаТС.1БII,
l1В1,0I1

градове

IIР'!JЗъ Т. П. Стан

ЦIlП,

то УJIОЛНIШШl
1'11, щото да Вllсе,у,тъ
ДЪ.1I'11
СII lIа ра:Щi:lвача Нрll първо поиекаНllе срtщу рас
писка ОТ'Ь ДIlРСIЩlllIТ<I, ПОllеше В!,СТIlIIБа 1I1I IiHто се ШlтоваРll 11 съ
ПОЩСlIСНII
Mapl\l1, рааlIОС

НIJ,

Н11 редъ пtnОJIБО годп

ногато

да

311 да 1'11
I\OIItO 6e:il>

.llo,Jfl/i/ia,

I'ri"J'lia

U'/JIl~{iIlIII!C:ill 6"J.ll!fllUlI;).

С.iltдъ nато еж ПОJУЧllJIII

IfСI,НТЪ

аООН113Iептъ!

всtlШ TIII1 01Шl1ll11 сжщt:ства,
lIaII СПОfiоttно нрадостно

I1здате.lII

Cf,lJp'lIt/le

.i'bliIJ 1I/'('/ii1 1IJ,!III1I11111 за [-596·97 IОП. H)prJlf1l/,t'';'' IIP/bl.I"'!l,
HaC'J.th
деIJСIiУ, !jlщгnе.!I, '1}/cellUlltlI, 1l0-.llС,НСП.'l C/t I<омеднн.

дру»;.

Да

дВI1СТВlIте.1Il0

прIJДЛО:Ш

UlIЩОiБlШЯ

сБОРIlIll;;) I'O,jlllll/'lI1i Olll'le/ll;; 1/11 IIл,вr)I1ПС/U/I//.(/ й,1РЗ/С.

УСIIt то на ЛЮНСI,.

Ч1' Дflll (;.1\

по разни

се II3;1,ЪJ

на J(РУПIТt, 11 за
дн се lIа311 отъ твхъ всtlШ, нле ще 1l~·б.llIнува3IС
IB1~H11T<t IШЪ. Mlloro добрt 611 011 . 10 al,o ВСI1Чlil1тt

ШII' Ш/ СIlIlСЩ/l/lI/Тlа, XPIJClfIlltlllC';U Cii/l,/Тl', Търговско бюро IIIL
С. Ж. Дацонъ СОФИа 1898 год. Ц/Ы/О/lllU';;;lttl С/IJ.llеноmа. [Ори.
f1Оп Ш111 , .10НСЦ;;,
'/J./I/a 't/I1/ {flli "ellu'clll"e/llllll;?>,

да

ОТlшзватъ

НГНОрl1ратъ труда 11 раЗlIос,штt

lI.to'iiJaB;;

ДllеlJ//llI(U от;) народllото
СIJ,Ш, Кннжни СПИ'tlниа flо~;;,

:ш

бе.н~ъВ1>СТII()

да 1'11 Грl13П .;)ъВI;СТI>Т(J,

11.111/1,)"80. GIIIICU-

jJ/l1leC/ill rt/"bI.f/'rJo ,'JojJtl,

I,ОI1ТО

нлоупотрt6жтъ

10

щrllllllllQ 1I,J.IO}lCe//lle на

ХОРН,

TIIII

вщъ отъ Ру<:ски. Jl9 22 Издава liнил;евното дружество .. Про.
'си'tта', въ гр. t;m':t{JIt ;]llIOp", 18iП г. Нона 3агора, ц1;па
"т.

Ви,ра

т. п. стаНЦIIII

11

Ifсrr.'laПffiТЪ ДЪ.'IГa С11!

L!leiJUl{//ilCliIJ сбор 11 ШU; ,
ВеmеР/lПОР'/Il сиIJР/И ,I'1I,1lLfl 11
д!l,ые, J'.tUmeAh(·lm liеС/l/Щп, PO!]el" domesti1jue, Opa,llI, 3/llbJrЭll'
I{", .,10вецп, J'/fUllIe.llJ, CHlhm.IUllll XllIllella НIl C/IIII.rtnxu. II pt.-

С/Щ/Щ) II/hll'lеt·/щ ilp!],lIcecm{JO за 1897198 ГОД.

чрtзъ

безерамно

се

псприща

IIТВ НlI се унеЛ1Рll1ха, lIа в1ННlllС ВЪЗЯОШIIостьта

ОТИРЬТТА ПО/J,ПI-::IСКА I-IA 1~9~ ГО,ll,Ъ IIA Я{,')ТРНА.!J:'Ъ

XIY ГОДЪ И3ДАНIJI 1898 г.
П.l.тюстриронанпыЙ
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XIY ГОДЪ И3ДАIШI 1898 Г.

двухнед't.IЬНЫЙ В1\Стникъ совре)IСНН"Й "'пзни, ПО.I1IТИКlI, .lIfТcpaTypы, наукп, пскусства

~
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2 4 РУБла

11

П[Jш;.Т:1ДНЫХЪ знанШ

~

без'r, веако!! ДОП.;шты З" пеРССЫ.lI;У премi!!, lIUДIIИ<:'IИКН "нови .. по.тучаютъ ВЪ 1898 ГОД}', съ "осташ;оlO за грашщу,
с.1'1;дующiн шесть
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ЖУРНА.тIЪ

1)

:

ОСОБыЙ ИЛnЮСТРИРGВдННЫЙ

З)

МОЗАИНА

2.! выпуска въ ФОР,\lат1\ Н"ИUО,ТI>ШПХЪ
(' вропсйсю! хъ п.т.1I0'-'трацi И"

(24
lJЫЙ

;1;)'PlJ~.1'!>

110

(()т,~t.,тъ

12

CU.:\f{JCTOHTC.ll,·

ПI"II;.ШДlJЫ·)!Ъ

::н"

l.IOСЕШ,

ПЕРЕП,~ЕТЕННlIХЪ
ПО.1наго с',бр"нiа
П.

И.

5)

ТОЫОВЪ

I10.lшtгu COJpHIIia ('()'IIIIICHijj

l\lЕ.ПЪНИRОВА

вл_

(ДНДРЕЯ'ЛЕЧЕРСНдГО)

:P.I:B_

ДАЛЯ

(Itа;JаБа ДУl'аUСБаго)

нрн

1Jt:~\I'JI П~lата

3(1 Ht.'t; Н3ЫСJ-\ивае1Т;t

ii3

м1;ст!; И3ЗН(1(Iепiп, по

1I110СТРП/,ному ПОЧТОВОМ)" ТЩНJФУ, оДВОRре}!СННО <:Ъ достпн.тенiС}fЪ

кингъ. l'аЗl'РОЧJШ П.Шlсжа ДОПУСI,аетса, прп чеuъ прн IIО:\ШII'I.1;

"O.J;[;HO <JblTr, внесено не' ~leH1;e f) руб.; остаJЫIЫН же денын )1')Г"ТЪ выеы;штьса 110 УС}fотр'tвiю ПОДПНСЧИliа еже}J1\~IIЧНО, до у
п·.шты вс1\хъ 2--l руО. При III)Д'III<:I,1\ въ ра~СРОЧIiУ беЗП.таТllыа
пре ,Jiи

ВЫСЫ.таютса

тольк"

по УП.1нтt,

всей

по:\писпой

C~7}fm,l.

Къ свtдtНiЮ ГГ, новыхъ ПОДПИСЧИI\ОВЪ не получавшихъ «НОВИ»
Лица,

въ

1897

году.

не со,:тоаПllliа ПОДПНСЧИl,аШI "НОВII .. ~ъ 1897 ГО,,)'
еще liсрвой ПО.IOвнilЫ
СОЧИНr~НШ
АНДРЕЯ
1ШЧЕРСКА['О I] первой IIО.IОВины СОЧ1ШIШШ В. И. J,А.ПI,
)[(JfУТЪ, ПОДIIНСЫВtlllСЬ на "новь" въ ]898 го"у!" ПО.1У'IIIТ[, пер
вые шесть тmIОВЪ (т. е. 10МЫ 1 ПО В) еОЧlIнеНIll А. l1e<JepcI,uro
11 первые шесть ТО}!ОВ'Ь (т. е. TIJIIbI 1 ПО 6) <:ОЧllllеlliй В. В.
Да.тн, ЮJ1;сто томовъ, ВЬЦlJ,ва"мыхъ въ 1898 ГЩУ IIре;nНIIМЪ НО:\

Il не ЮI1\ющiu

ПII<:ЧIllШМЪ. 13торап же ПО.10ВlIна сочвненii1, КUfiЪ А. llе'lерСIЩГо,

IIOBt.CTCII.

IlЕРIШ,lIЕ'l'IШНЫН IШIlГI1,
ФОр)lаТ:L

ill·r"li",

',Ж И в о ПИ Gной
ПОСВНЩ"IIПIolП

р о с GI И'

ОШIСaIlilО

l\IОСIШЫ И ИОСi\ОВ. про:шшлен. 06,11.

I'ОДОIЗАЯ l1()ДIlИСНАЯ Ц'ЫIА за BCt. вышс,,<JЪНВ,IСИЫН H3,Iallia съ lIере(·ы.ткОЮ за ГРПНИЦУ
СОГ.1асно ПОЧТОВЫ:IlЪ пра"И.'lЮIЪ :щ ПСрССЫ.шу ДВУХЪ I;НИГъ
н iКlIвопиrИUll POCt:ill" Y[J'~la'IHRa етсн 1 O~lb[\O Д() rУСl"nОЙ граНIiЦЫ ~
,J,:I~H.Ht,j"IIUa:I п~ресы.lЮl ИХ'L НРОIIЗllодитса на СЧСТЪ )JO,..{IlIlC1HI"H.
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ОТД'ЫIЪ
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~L.1-

р')7 В.:

'Ia,,", 11 В. П. Да,ш, iiУ,IСТЪ выд,,"а СТШIЪ ПОВЫIIЪ ШЦШIСЧllкамъ
I<'!> I'DЗ ГОД}', ВЪ '1")lЪ I'С,\аlщiп 'ICllepb а.е 11 Ilрнпшшетъ пеге"ъ

НII~П

оGнз"тезство.

Новые IIОДlIllСЧlllill lIа .. HO!cl)" 1898 года, т. с ..шца, не
fiывшiп ПО,1Шlсчиt<аЩI на ;K"pll".J'!> ВЪ )!Иllувшеиъ ]8\.17 Г., прн
уп.Ш1'!; за 11'98 г. -Ьо I'у(;.1СЙ, B~,1;C'IO 2--l руб., )10ГУТЪ llО.IУЧВТЬ
въ

1898

г.

ЕС,!;

14 томзвъ ПОЛllаrо собрачi.1 ссчиненiй дll \рея l'iечерснаго 11
вс'!; Н! томовъ fOfoH.rO cOJpaHi~ со,иненiй В. И. Даля,
а ТlIктс 11 т'!; ДВ'!; переп.1етеПllЫII
!;НИГII ,.j['ПВОIIIIСllО!! Poecill",
I,оторып НЫ.l.аrЩ.'IlIСI} ПО,J,IlIН'ЧI!(,(t)!Ъ въ 189Г году; зва.читъ~

BlI1;~

Сто "B~'XЪ 1'lIlIrъ ,,}l\lIlЮПllспоii
п"реп.тстснныа IШ 11 ГlI

"того

!'ol'l'ill" ОШI liO.1учатъ '1стыр'
п~"а Hia, н, ЮI'tсто ]:! ТОМОВЪ сочие

IICHiil А. [jеЧ('РСIШГО н П. Н. Да.111, 2.1 тома.
Отъ п. бо.тгарсовхъ IIО,\llIlСЧIШОIJЪ, IIО,1П!JС1Ш
ПРllнв)шtтса у г. Хр. 1\1. 3.татоустова
11 R Ь Г.тtlвноЙ liOllTopt псрiОДIlЧС('КНХЪ

lIа ,)IOBh"

въ Бургас'!; (1,олгарiн)
ll:цапill. 'Говарпщсств;\

1\1. О. 13'.тьФт, ВЪ ('. IlCTcpGyplt. (I'о,'сiп) ['OCTl!lIblt1 Дворъ.Ы :И.
1I0"рО<lllыа ООЪНlIдснiн НЫСЫ.ШЮтс}] llЗЪ С. ПетсрОурга бе~
п.нtтно по перВО)I)' TpCOOBallilO.

2.

да ЧUIШ31C. 01''1 друга СТРIJllа пы'1,' рtШIJ ..'Ш сме
щото llUliО.Ду на 61Ьра да не

llСlIраща"'lе

61Ьст

nUlia си, l\ouro u така

ТОЛl\ова ШIЛI\О струва.
Надtва~lе се, че наl1l11т1> Ilптате.'IIШ ще 1I0б'1раат'1
да се IJВДЪЛЖ,I,Т'1 11 тана да улрсныа'1 ДlJреI\ЦИИ

та :ш да nIоже ТII да направи lIеоБХОДIIМllтt улуч·
шеНllfl на в1;стНИКз, 11 да 113~1I3а ти пай-редовно

този
за

еДНlJlШlltl женски
С'1бllраНllе

на въра
ОТ'1

абонамеНТIIтt

не е ОТ'1

ОПJlalШ3ТЪ

оргаиъ. ТаЗIl

H1>I\OII

неоБХОДlJl\IOСТI,

lI'tM3Hile
ОТ'1

11

BII

мtрБ3

добрптt нп

IllIБТО

1111

се

абоuаткп, а

:\ИМИКЪ

1.

съе~пненпи,

отъ И. Алибранти
-

Цtната на БУТШIIшта

Отговорниъ:

А. Петровъ

3

кожата на ЛIlцето,

и за запазванье

лицето

Цtна на бутилка

-

въ юно

3 лева.

З. «Роза на кремъ».
Бtла течностъ, пмtiжще

сжщото съ трпандзФшrе

ната роза назначеНИIJ съ разлика само, че дава на ли·

цето бtлъ цвЪтъ.

- Цtна на бутилка 3 лева.
4... хроматозипыJ

Бtла течность за

бондисванье на

първия il цвtтъ безъ да поврtДII кожата.
бутилка 3 лева.

косата, Дt1ва

-

Цъна на

лева

1-6

БУТИЛКII трtбва да се прибавhr.тъ

Главенъ

бранти.

80

депозитъ въ Варна у Г-llа

ст. нощеllCl\ll.

Периили Али·

"

ЗЛАТЕ НЪ МЕДЛЪ ОТЬ IlаРИII\С"ОТО кзложение

послt

1887

г.

постоянно МЛАДИ!
130;(11111 Hidcr ПрЪМНХIШ БЪ 48 'ШСIt МUДIiIПт, Иа
'0'111111, J'IШТО 11 ОНlIН НН БУ:J1i1 t.

« Досикомонъ».

fiрЪ'1Еаности EI)!l!!

трtбление на пършеитt 11 най-бърз? порасмпие па ко·

-

н пжпчицитt

шеската прtсность.

ПР1JДИ

.\ПТСlil1рЪ.

Б1Jла течность протпвъ пспа~аньето па косата; за ис

сата.

«ТрпаНДа.Фплепа роза."

течность за I1счпстванье

N. Н. Най горtщо се прtпоржчва отъ ВСIIЧliП ло
лични доктори въ Цареградъ.
3а вс"!ша ПОРЖЧR1J 01'1.

ре до ВIIОСТЬ.

хубость 6езъ поврtда.
приготвени

пtтната

непспрнщаПllе

11

ДОв1;рпе,

Спецпални за расхубавнванпе

Розова

50

ст.

11 браД,\,а,

IiOH1U

УГIЮ:JИВНТЪ

;I;f'HB"J't въ

-1')
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