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ТЪ АД)!

·lо.IШIЪ аБОIlClТlП'!; сН. да прнбър;зать II HH~~,y.тъ абонамента си, nато се отнесжтъ

,to 1,II1li(,flIНllщата на А. Н. В .1чеп'Ь,

-

В~Ч)Н~I,.

уСJIOШlята 1111 З11 Юlстояте.lII.

hОИТО' ин ъбере до

1() -

JО

абонати пр ДП.ЫТИlШJ!l :задържа З11 себе си по 10

010'

За отъ

;Ю абонати отбива ~ по 15 01." а аа оть 30 абонамент.u на гор-В отбнва е по 20 О/О.
ПИ ')fi1 съ пощеНСl-iU бонове. П.lП ;заПIIСll да еж предплатени.

ClIТ~.lНO

ВClItIКП писма пратени ,~o редакцията. 11.111 до IiНJIil\арницата на А. В. Ведчевъ, отно
Спш:анието. тр1>бва да сж П.l<tтенп на пощата.

EIIТЬ.

Же.18ЮЩII'rt 33 rпора~J.r]('tипе,

Ве.Iчевъ, въ rри);ъ Варна.

-'а r

r"I

отпееЖТL:I"О
Rви.....
;.-,
_ "'рииц.,
..та

на

'В •

А.

ИЛЛIOСТРОВАННО ДОМАIIIНО СПИСАНИЕ
ИЗЛИЗА ВЪ ирАЯ НА ВС13КИЙ М13СЕЦЪ.
Година

Аш')'стъ,

1.

IЦac~eT<>
-в;'

;J~

Брой

8.

:в:а IIе:в:де~~:и::т-::Ь.

ОЛlЮ приятно е туна, "наза Анна, нато

fi

год.

1895

Тази стара нжща се съборя предъ ОЧJlтt НIJ!

сложи патерицата се до една ябълчево А злото е, че не ще можемъ да ьh попрашшъ."

11' "дърво, и съднж на единъ столъ засtненъ

0'1'1.

цвътъ,
:мериз~ш

Анна ВЪЗДЖХНm, по мълчеше.

нлоноветъ му. Дълата градина бъше въ

въздуха

и Анна

си

благоухаеше
възд,ЖхнiYi

отъ

отъ

"Петь

сладна

години

сж

се

МIJНЖЛИ

спонойно

години

IШl\Ъ е

0'1'1.

умрълъ бзща ни "продължи Естирь,"

И четири

ЮlКъ си продадохме ижщата и доН

0'1'1.

задовалствие.

дохме въ тази съборетина· Тя

Сестра й Естирь, се разгледа на оиоло, но
не й отвори изведнъжъ. Чувствата й бъхж въ
борба; исиаше да се съгласи съ Анна, 11 сж-

н1шоя стона, по вс1;ни депь се съб<1РЯ по-вече.
Понрива тече, ст'lншт1; се поднъртnатъ, проаор
ЦIIТ'П ТI)'l.;БВ<1 да се ПОИСПУIIJВЖТЪ, нап:щиТ'l.; да

щевременно да

II

противорьчи;

' . J ,

по пе

да стори, ни едното, пито другото.
ЮIонениТ'в

му

лу'lИ

грtяхж

върху

JIIЮ[!l.

II()-

"ано да не

Ее

3<1

б'i;ше

}т чухъ да п.Jaче."

наза

HtHoii

това,

нато

отдалеченъ

очпт1>

I1

се

преА~ltтъ,

б1>хж

Г.lасътъ

I1 бп нпсънъ, ПОЧТII ШСПlI'вше, а .1IЩСТО I1 се бt
IIсчеРВП.10. Тя си l\1пс.тi;ше, че с СВЯТ(JТ<1Т(:ТВО
да говорп за Т<lUШIт'i; СЪ.l::Ш па майна сп.

Естирь бtше свtсила челото сп. И неннптt
очи б-Вхж видtлп всичко, наето ссстра й 61;

забtлtжила, но се спрtлп пай-послt на НJY,Щ<lта.

"Il.'Iaчеше ли? За Н:НШО? "ппташе

JIIНОГО

св'Ьссно.

хубаво само да пе б1>ше наше!"
"Охъ, Естпрь!" наза Анна Н<JiIшлено, "но

Не

бtХiУ>

lItaИЧIlJIlIТ'Б й

18, ВЪЮlущавахж, но

СЪ.1ЗП,

Естпрь

},ОIlТО

жеСТOIщта СJУ.дба, I,ОЯТО

гп с П[ШЧIIJШЛН.

туй е нашия домъ."

Анна.

тн сериозно,

Нощесъ

ВШI:Ш въ

принтна усмивна.

"Не С~!'БНХЪ да ы, ПОПlIТЮIЪ, "отговори Ан-

по зл1; за наеъ!" избъбра Естпрь.
добр1>

J{<1за

Анна

u

по

Еети!))"

"}-l:оЛfЮТО за мене, щаст,шва 6ихъ би.1а,

TIIpb,"

бtлtжила само пембъниТ'в цвътове на ябълчIIИТ-В дървета, ясното синно небе, гьл,У,битt,
ноито прехвърчех'ж, затова ОЧИТ'Н
сrзiп1;Хi\, отъ

" Толнозп
;) Толнози

ес II:ШШШ

Апна 6'!;шс на дв:щс('ст" 11 Т!))I НЦШIII,
по ШШОГ;l нс С бнла здраВ<1. Чрс:!ъ етра:НlIIIIРТ()
си, обаче, тн 6'1; се паУЧII:lа ~IЪ.:lче.·][ШО да
търпи.

Анна не гледаше на }{'жщата. Тн б'Ьше З<1-

е хубаво,

Анно!"

ЛУIIСТЪРIlСЛIlIЮ, IюлувъеХIIТСIIО.

въ която жив'Ьш.хж, бtше па пърха Шl lIЮl'ШШта. Тя бtше стара и се изглеждаще още по танава въ сравнение съ пролtтната хубость, която б1; украсила нивята и ГР<1ДИНIlтt ШIOJ{ОЛО.

"ВСIIЧНО

-"

~ Нално 'шеТ'[. въ:щухъ J[Ma~le," 1IJ)(Н1ЪР~Ю-

ОТ- IJl! Анна.
)'. Ахъ, 1I111.'[()
ПОЛСГ<lтата
IJ

градина съ една Оl\1'вгкотепа СВ'l.;тлшш. НJЫIщта,

"Да," }ШЗJ. тя,

тогаЗIJ не б1;ше

IШЪ СС Т)'РНТЪ IJсзста, аа "
".'1 сс
IIC t":).1'I,CI,".'lT'},
l J

lIfожеше

Слънцето б1>ше зал1>зло на запад'},

IJ

за

насъ,"

па Шlihе.1~ПО," защото тя не подозира, че :ЗШlJiYi,

въ:зд,у,хпж

че

"Та е ВСIIЧIЮ щО Ш(lll1е."

"Анно! Анно!" пзвпна ЕеТIIрЬ нетърпе.lIШО.

"Чудно мн е, ню,ъ ~lOжешъ

;{<1 сс 3ПДОIЮ,lFIВ<lШЬ?

е П;l aIШ.l

<1,

JI струва

~III

се,

че не ПСIШ

ilil

зн;\ш,."

.

"Р<l;збпра сс, че е П.1<НШ.lil за парп," IШЗН

ЕеТI!IН'.

_Отъ год[шн на го;щна IJIIii C)le пiН)-J;;ЩIl

1I
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п6-б'lщни. Омръзнжло ми е да шюномисваlllЪ! По запознавание съ семейството на Пенд.ешшгитЕ,
предпочнтамъ да не се събираме съ хора, а да

тл се б13 замислила, какъ да IШЪ по~югне, безъ

си СТОШIЪ у насъ. Не могж да се задово- да се види, че ЮIЪ прави I\1ИЛОСТННЛ. Нищо
ллвамъ, както теБЕ Анно, само съ добриюпt не~lОжеше да се очаква отъ Анна. Тл б l;iше
па полсшш Ж.\Iвотъ. Азъ СЪ)lЪ, само, на дваде- достойна, но неспособна за нап.!;') друго оев-Внъ
сеть гоДlШИ - а челов-Вкъ бива младъ сюю артистично в'tзание, а Г-ца. Трентъ l\Iисл-Вше,
веднъжъ! Естирь стиспж устата еп р'ЕШiIтелно,

за да НС бп да заплаче.
Струва ми се, че тази бtше една отъ причпнит'в, гд1по плачеше мама," каза Анна. "М8".чно й е, че не може да нп достави

lюато се наслаждаватъ l\ыадитt."

нtщата, съ

"Ахъ, Анно!" ИСПЬШfШ Естирь, но бо.шата,
lЮНТО чуствуваше бtше по-вече за майка си,
отъ КО.1КОТО за себе си.
Анна, обаче, мислtше въ тази шrнута само
.за сестра си, като

каза:

"Бжджщето

че

е

безсъвtстно

да насърдчава

едно

дели

катно 1\1ОШlче вь таквази работа, въ конго за
да искара НЕЩО трв5ва да ПОВРЕ,!;;! здраВ:-lето
си. К').1кото за E~Tapь, работата бв:nе рнлична.
'Гл б вше хубавица и

нухозп га

че бвше по-вече духовита

-

ВЪЗ}lОжно е

отъ кол{Ото

БЕше

желателно но здрава б13ше, граЦ~lОзна и съ
добри оБНОСК:-l. Г-ца. Трентъ ББше чевръста
ца открде всичкаТБ Естирена способности и да
из}шсли

планъ, по който да може

Дfl. спе'lели

ВСБкога

НБf\ОН и друга пара, за да ПО}lОгне на ДЮ1ilШНИ·

добр't предв'tщава, като за тебе иmШ'-Iета,
1I1ила Естирь.
"Анно, 1\10.11& ти се нед'tи да се въсх:ищаlJашь отъ моето "св1пло бжджще", както каз-

ТБ си р13НОСКИ. ЩIСТЛИВЪ, б Бше деньт ь Зil
Естирь, а още пО-щаст.1ИВЪ б-Вше за ц-Влото
сеыеиетво, когато Г-ца. Трентъ доиде, за да си
каже ПJ1анътъ. Тл каза, че се нуждалла оть

ва Г-жа. ВаЛIlСЪ. Работата е сериозна и не тър-

едно

пи глупости. Азъ се чувствувамъ тъй слаба,
тъй безсилна, въ нашил М8".ченичеСЮl животъ.

слугинл а, просто да надзирава
вечеринкит-В,
об'tдит't, литературнит't
сутр'tШНl-1
събранил,

да

Cal\IO

б'tХl\lе

I\IO)lчета!

Но 1I1mшчета

какво

1I10ГЖТЪ да напраВIЖТЪ~" питаше тл съ презр-Вние.

интелегентно

и съ вкусъ

МШШ'lе, не като

ве'lернитt й концерти, и увiэрена бнла, че Ес
тирь l\10же да й :завърше работата. Естирь ко-

"Азъ познаuамъ едно I\IOШlче, което е t;TOрило иного доБР'h, нато се взематъ предъ видъ
обстолте.1ствата," каза Анна, "и Шlето iI е Естирь

ято не бtше,

"ИСIЩШЬ да IШЖСШЬ за моята работа съ
Г-ца. Трептъ ли ~ Е, ч,шаи да ти IШЖiP, че СЫIЬ
lIсчерпала до Il'!шжд'в случал си. Но Анно, I\шадежа Iша надtжда, че ще се залови на търго-

на. Тъй като разбираше отъ хар}IOЮIЯ, Юlilше
вкусъ за краски и способность да И.3НЮI'tри кое
най отива, тя се разви за СfЮрО едно вре)lе що
то банкеТIIТ't, които Г-ца. Трентъ даваше се б-В

ВШI

хж прочули, Н;lи-вече, по украшенията

Пендсппнгъ."

II

СЛ'ВДЪ

BPC)IC

Дl3воНката н't)ш

да стане незаВИСIIl\1Ъ

,а за

подобенъ случаи. А когато й

H:f твърдiэ скро)ша относително
своит't способности, на твърдв СРJ.}lеiIоива каза,
че може да се по;;rарз.е, и, H~ е чvднi), че щ~

се научи. И Естирь, се нау'lИ с ь не~Брна б ьрзи-

Трентъ

й

плащаше

затова

си. Г-ца.

двадесеть

и петь

се падне по HtKora с.1учаЙ, тл не Уll1iэе какъ доларн 1I1tсечно, заедно съ много {(руги подаръци,
да се въсползува".
тъй щото Естирь нtмаше нужда да си хар'lИ
"Но ти д'tИствите.1НО си се въсползувала своит13 пари за украшенил по т'tзи увеселенил,

отъ твол случай съ Г-ца. Трентъ, " каза Анна: когато б'tше нужно лично да ПРИСЖСТ13ува.
распалено.

Презъ

ц-В"шта зима

Естирь,

при

все че

Г-ца. Трентъ б'tше богата жена, на СР'ЕДНИ
години, безъ НlIIШlШИ роднини въ свiэта. Тя:
ЖlIв'tеше въ една отъ най-голtмит't и най-ху-

жив'tеше у дшra си, пакъ четири петь дни въ
седмицата б'tше у Г-да. Трентъ. Работата
б'tше затруднителна, защото lIIакаръ че сестра

ше :много увесе.1еНШI. Обноскит't й б'tхж малко

бързи и неможеше да търпи никакви преносло-

ди н'tщо ново, н'tщо не бивало до тогава. "Да
не I\ШСЛИШЬ, 'le ВСИ'lкото е игра,« казваше тл

впе: но задъ всичката си неприя:тна вънкашна

понtкога на Анна. "Г-да. Трентъ не е

ТП'lность и

угоди."

бавит'h кжщи въ Родне, но не вод'tше ОСЮlOтенъ
животъ, З<lЩОТО обичаше обществото и прав't-

обноска, тя имаше добро сърдце, и ШJ-ве'lе так-

де.пшатность, отъ колкото си пред-

полагахж другпт't. Тя б'tше дала СЛУ'lай на
Естирь да искарва по нtщо за семейството си
като н б'Еще дала самата работа, колто момичето можеше да върши. Г-ца. Трентъ 6iэ насноро ДОШ.1а въ Родне; но още отъ първото си

й: и манка й й внушавахж много н13ща, тя пакъ
тр'tбваше да се напр'Бга да I\ШСЛИ, за да изва

ангелъ,

но ШlКъ струва СИ, челов'tкъ да се труди да и

Естирь угождаваше ТОЛКОЗИ добрt на Г-ца.
Трентъ, щото тази взискателна жена БЕше си
вдала сърдцето да си присвои тази l\1лада д13
войка, чиито способности тя бtше първа да из
нам'tри. Не привикнжта да и се не сбжжда
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воллта, Г-ца. Трентъ не очанваше за съпротпв-

"Нанъвъ добъръ случаН ще ШlalllЬ, Естирь, да

ление

видишь СВ'lпа!"

въ този случаи,

и вtролтно,

че не би

кааа несебе.lюбппата

Анна.

поср1Jщнжла и сега, ано не би била тъи само"Да. Тл ми СПОМ'ВНЖ ВСIIЧIЮ, съ носто могж
yBtpeHa. Но аа голtмо неино очудвание тл па- да се наслаждапамъ, ано напусн,у, т1;:ш, IЮIIТО
ft1tри, че Естирь не бtше лесна за управление. обичю!ъ. Види се, за да мс предр!а, тн ми наПослtднлта не бtше още нищо назала на за, че подобно П'ВЩО не~южахъ да очанвамъ
сестра си за стаНЖJ!ата .случна въ петънъ меж-

при маИШL сп; че положението пп щ'IJЛО да ста

ду HeЬYi. и Г-ца. Трентъ, а шшь днесъ бtше
вече недtлл.
"Нога ще отидешь у HeЬYi. ~" попита Анна,

ва пО-.lОШО и по-лошо, :защото мама не y~!'IJJl.la
да върти работа, нолното едно J\'lпе, даже; че
да било нtнол друга жена, НОЛТО да отбllра.lil

сл1щъ вечеринната, защото исна.1а да ми говори за работа. Тази бtше причината защо бtхъ
занъсн'l.ша толкози. Е, добрt. въ нtнолко думи

добавлше ВСИЧIЮ нанвото сърдцето II поже.ше
ше. Разбира се, че Г-ца. Трентъ знае да сп
управллва работата, но тл се е свшшжла отъ

да ти кажж всичното. Тл иска да идж да жи-

много години

Btьv, съ неlЖ на цtло,

имала по-вече случай отъ мама да се научи, по

смутена до нtнждt отъ дългото й мълчйние.
отъ Т'I;зи работи нашето положение би се по"Ногато прати да ме повика," отговори добри.10."
Естирь на нъсо, нато хвърллше парчета нора
"Страхуваll1Ъ сс, че ти е Haaa.la пстшшта,"
въ TptBaTa. Тогава като се обърнж наза на допуснж жално Анна.
сестра си: "Ти нинога не можешь позна, юш"Да си преДПОЛОiЮШЪ че е IJстппата! Панъ
во ми наза Г-ца. Трентъ въ петънъ."
ншюй въннашенъ человtнъ н'lша право да ми
"НадtВqJ\lЪ се, че е нtщо прилтно~"
казва това. Ано мама HeyM'te, то пе е неiiпа
"Ще видишь сама. Тл ме задържа да стол вина. Отъ гдt би могла да знае, lюгато тате й

ногато отиде и.

да пжтувамъ съ HeЫ'i,

насамъ. Азъ

че и молта майна е превъсходна жена."

-"

"Да ни оставишь ли~" попита Анна уплашено. "О, Естирь!"

"Страхувамъ се,

"Недtи да ме осжждашь, Анно.

Отъ пър-

"Не Анно, но само
гл, да допуснж

вото

маЙна ми

да си

си, и

кажж, азъ се Зllсрамихъ

отъ

себе

бtхъ тъй готова да напуснж домътъ

й Iшзахъ че не 1I1ОГЖ да й ОТГOlюрr,у, нед-

нага, но трtбва да си помислЫ'i.

до

мама.

да

се

понаавамъ

много готова

предъ

че

1I1аЛl\О сп

M:tMa,

XOpftTa
мене.

удобрпвамъ

да

схвап,1'

iI
да

ПОЮlзахъ, че не мопршш:шатъ З.тБ за

Азъ

си ~!lIС.тВхъ

преД.lОi!iеш!сто

М!lсл'l;хъ :щ васъ.

II()

lюгато

тъП l!Сl!оtJтпте:шо, тогава

да

11,

11

нато

говори

СЪРJщето

~!II

се раснали, Ю1ТО Orblll" Jl Р:I:1()рах'l> че нс ~IO
r,Yi сс съгласи! А:п, мра:I1,У, '1'0:111 CTI;C!I('H'!> ilШ
ЕОТЪ въ та:!!! съ()орсна

((

"Но азъ не 1I!ислtхъ за мама тогава," СIl
исповtда Естирь. ))Азъ си мислtхъ, че не тр'вбва

нажж,
:lа

"

»Това било наи-добрt," наза Анпа. ))Раабира се, че ти не можеше да се съгласшпь, догдtто не се допиташь

че не си БП.la много уч-

тива въ този случай."

во сърдцето ми подскочи отъ радость! Но праси, гдtто

й казахъ, че тл е

Il/bl!l,a,

но O()JltJa~I'!> ~la~Ia,

тебе I! д'Iщата 116-ВСt IC отъ но:июто ;\ЮГ/У' ;щ
I\ПЖЖ съ дрш. Ядъ ме б'l;ше, дпже, че б'l;хъ
си

пош!слила аа

l\lIшута

време да

сс

СЪГ.lасн

случал."

на предложениетой, затоuа 1! Iшзахъ че по пред-

"Назала ли си на lIШllШ~" ппташе Анна съ
растреперанъ гласъ.
"Не съмъ още. ((

rточитамъ да УМрЖ отъ Г.1аДЪ У ДШШ СП, отъ
НО.1IЮТО да се pacxoiКдaMЪ съ Heln, , «
"Нанъ lIЮЖ:'t да iI речсшь това, Естпрь~"

»Тл никога не би се ЕЪСПРОТПВИ.Ш на
планъ, които ще е за въ наша полза, за това
съмъ yBtpeHa. Тл ни обича толнозп много."
Но И ний IЖ обичаме! Ний ЬYi. обпчаме,"
"
се извика Естирь. "Разбира се, че ти вс'lшога
си била YBtpeHa, че ЬYi. обичашь. Но Анно, шзъ
съмъ била BctHora нетърпелива п струвало ю!
се е, че пе сыl!ъ обичала, нп мама, нп тебе, пи

"Torauft тя ми наза: Сбогшrъ Г-ца. ЕСТllрЬ
Пенденпнгъ. За въ бжджще не ще ш!ю!ъ нуа.
да отъ прислугата вп. Н:t~ш нужда да се П.la
шпшь ТОЛl,ОЗJ!, Анно. То тр1;бuаше да се C.1Yчи нtкой день; защото тя е ТaJша:ш опър.lпчава il.eHa."
"Над'tВftМЪ се, че нс стс се шюнчаТС.1lЮ
разд'tл!:ш?" ВЪЗД/1'ХНЖ Анна.

д1щата. Н1ша нужда да ме гледашь тъй очудено, защото азъ 3HaЬYi. сега, че наистина ви
обича1l!Ъ много по-вече отъ себе си. Много Ht-

"Разбира се, че не б!е!" отговори Естпрь
уutрешIO. На лп ще дава ():ншетъ на двадессть
п третпй апрплъ, и ще ШIa необходш!а IIYj-liАа

ща изна;шра человtI\Ъ, като iшrв'Ёе съ Г-ца. отъ ~Iепе. Тл пакъ ще се пршшри, xe~!ъ тъй па

Трентъ, " приб.ши тл, нато й трепеР'Бше ДО.l-r! бърже «
,
ната устна, а ОЧl!тt u се ПРИ.1l1вах"к съ СЪ.1ЗП. "Но 1'11 СИ по ;\!.lада,

JI

нс тр'вбгm .1П да се поста-

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.
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раешь да си
двадссеть

примиришь

и

петь

по напредъ ~

доларя

СПОllIагахiК

Твоитt

пари да се приживява,

толIшзи

YlIfte.

опасность

МШlчето е имъ още

малко. Спукана ЮIЪ е работата, ако Г-ца. Трентъ

много на мама."

"Н'в~ш IПIIШlша

а Г-жа. Пенденингъ не

Горната Анна хроми,

се е расърДИ,1а на Естирь."

отъ неи стра

Г-жа. Валисъ

на," нааа Естирь. "Н'в~ш нtнол друга, колто мо

бtше една отъ многото хора

·то мсне. Ли66н Дппъ мислп че може. Тп е спо

въ Родне, която бtше видt.1а по-добри дни;
но чрезъ го-твма ИКОНОМИЯ, тя пакъ си живtеше

м'внsу,ла сдинъ, два ПiКТИ на Г-ца. Трентъ, но

спокойно,

же да аавърши работя.та на Г-ца. Трентъ, кан

на се опита първом'!>! Либ6и

ПaI{Ъ

Yl\Ite

прави

туИ,

да измисли н'Вщо.

прави

IItщо

ноето

другитt

отъ

IICJЖ

Тя може

правитъ,

СП,

да

ства

на

съ

семейството

събпраше

u ы'i.

Патилата

на

вече

карахж да

Пенденингитt,

че по

TtXb бtше доБРОНЮltренъ, ианаръ
HtKora ги смущаваше п никога не б1>ше

добрt посрtщнжта отъ по-малката отъ

че всичко

сестри.

пак'!>

по медъ

Тя не можсше да се искаже,

и

масло."

че се е на

отъ Г-ця.. Трентъ. Тя още се ня.д'Вваше да при
и да

стане примирието.

искаше да обезсърдчава

юtзохж! "Естирь, ТЙ: не бtше на черкова тази
сутрина, затова азъ казахъ на сестра си Сели

Но Анна,

.като не можеше тъй лесно да се надtВ:l,

а не

сестра си, почнж

на, че ще дойдж да ви пошшидbYi.." И ТЯ

да

по граДlшата

МШlче,

тя

на

"Благодари ТИ, че си се С~IИСЛШШ тъй за
мене," каза Естирь, нато се псчерви отъ доса
да. "Мама IЖ боли главата, затова останжхъ у

долу

НЫIЪ тtхъ.

"Чудно l\1И е
наза

припкаше

защо, се е растичалъ тъй1"

дома."

"Ахъ тtзи чести главобоЛlШ! Манка ви да

загрижено.

"Страхувамъ

се,

МЮlИНОТО

главоболие

да

можеше само да разМ1Ши МИСc1IIТ1> си!

СС не обърне Шt IГБЩО по сериозно," Iшза Анна.
Всднага протБГII.Y\ ржна за патерицата си, за
да пде да ШЩП, защо IsK вшш маИIШ й.

"Защо постапно се въображавашь

отп

рави очитt си нъмъ Естпреното .'!Ице.

гледа НЫIЪ КiКЩИ. Тл видt, че братъ й Рогеръ,
тринадесетгодишно

дв1>тi>

"Колко се радвамъ да ви видЫ'i. и двtтi>
то.1Кози добрt!" наза тя, нато Анна И ЕСТИРh

дtвала въ сжббота прtзъ цtлия день за извtстие
еме покана,

чиято

наз ваше въ

това

1I1е прави да се не страхувамъ и да се надtвамъ,
ще тръгне

съ

СЪЧУВ

история тя д06рt знаеше. Интереса, конто по

бива. Г-да.

въ всачко,

макаръ че не се

обществото.

но да на

не и

Трентъ изиснва орнгина.1НОСТЬ

Ht-

вкусъ, нито

HtMa

щото,

ноето ме е наистина

С~IУТШIO

Трентъ даде вчера единъ малъкъ обtдъ
го малко гостие ющше .

НО

Hi>-

е, че Г-да.

-

мно

чухъ, че Либб;I

.f(oraTo

HtKaHBa Динъ е нареждала и унрасявала отведнъжъ си

злшш, Анпо~" на;за нетърпеливо Елисавето.
Юlзахъ: "Канво е станжло на Естирь1"
"ВЪЗl\lОilШО е че Г-ца. Трептъ -"
Естпрь изслуша това съ разярено сърдце;
Като ставаше, Рогеръ пристигнж распжхтtнъ. но догдtто да продума, Анна пзбърза да наже:

"О, елате, бърже елате! Старата Г-жа. Ва

"Г~цa. Трентъ е много добра да остави и

лисъ е въ приеl\шата етап, а IIIЮlа и боли силно
главата, та не 1II0же да IЛ'i. присме.

Либби да се поопита. "

"

"Драга ми Анно," отговори Г-жа Валисъ,

"На BtpHo ми е донесла нtиакво извtстие, «(
Шl.за Е.шсавета. "Естественно нtщо е Г-жа.
Трентъ да пратп Н'ВКОИ другъ Bl\ItCTO да доиде

ти си твърдt добра къмъ Лпббп, когато всични

СallШ;

ва да се нуждае. Но види се, че тя си мисли,
че наквото вий можете да направите и тя МО

м,шаръ

че не

IIЮГЖ

да разбера,

защо

знаитъ, че тя н'lша нужда да работи, тъй като

братъ й може да й дава ВСПЧНQ, отъ ноето тр'вб

е

пратила Г-жа. Валисъ!"

,,3ащо
тя

не

шшстпна ~"

сп IIШС.'l1>ше Анна, но

проговори.

i

ва отъ него. 3а съжеление ще бжде ано Естирь

п

пзгуби благоснлонностьта на Г-ца. Трентъ. Трtб-

•

•

же да го направи. Много е вtтърнпчево туй

Либби Динъ, и челов1>къ незнае какво да ~чак
i

ва да

Ижщата па Пепдешшгитt бtше ПО-ПРИЕ.1е- I търча
".. •
i

I\ателна OTBiКTp1> о::ъ колкото отвънъ. l\Iалната

е много

чудновата

у насъ Сil1>дъ иа
"
н то

урежданието и

знаете

приемна, въ IЮПТо оtше ПOlшнена старата Г-жа.

жава _"

нарсдР.на.
'"'
" ГоркитAoI"
Ь. си наза. тя на сеое си.

н'вщо" наза ECTllpr

Валисъ за да чюш сестрпт1>, бtше много добрt
'"

Добрt

жена. Либби
'"',J,

какъ

оьше

У

Mte

при-

свършила

Д

а

по

др

а-

Тр1>бва да се срами да върши подобно
'о.

Да

"''''

щерио" п

n,

отвърди

Г

-ца

В

алисъ и съ

че СИ опазихiК пон; хуоавата ПОКжщнина. Нои главата СИ. СiКщото u назахъ и a~ъ Но Сплина
ги знае какъ

ЖIШьИТЪ

съ

малното

приходъ,

които ШШтъ ~ Иска доста умъ за да може съ малко

се смtеше."

"

Да ПИ

.

.

е

сполучила въ

работата си1 по-

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.

пита Анна, II тогава се исчерви, нато си поып- шша въ тебе п lЩТО чс нп ЖС.ис ;{оброто. Зна

ели ю:шво чуство ьк кара да пита този въпросъ, щото Естирь почнж да се смЪе.

ешь, тл е бпла llс'lн\Ога .много
къмъ мама".

СЪЧУВСТВllТС:Ша.

"Като правЬ'К заключение отъ това, което
"Н'вка бжде СЪЧУПСТВIIте.1на I\Ъ~IЪ ~IЮlа, 110
Либби каза и още по-вече отъ това, което при- да остави мене п 1I1О11Т'!> работи на страна, l,aaa

мълчава, суинително е," отговори Г-жа. Валисъ,

Естирь,

като съ това искаше да ги поутtши. Но Естирь,

ВЪ коСта се шншраме, a:IЪ

Много да се шшлновашь на Г-ца. Трентъ, спо-

не обръщамъ ВIIПмаllllС lIа

ако разбирашь

още по

раЗJIДОСННО. Въ

Cbll'!>

IЮ.10i!,е!llIСТО

НРIШУДt'!!а

отъ интереса си, нъма нужда гледа~lЪ на сериозната страна па ilШlюта

редъ това lюето съмъ чула," наза старата жена

съ особно значение,

защото МaIЩрЪ че ЖИ13t-

еше осмотено, тя шшъ чуваше вспчкитt новини.

"Ни наИ-1I1ално не ти разбираll1Ъ шшво искашь да Юlжешь~" каза Естирь натъртено.
Г-жа. ВИJlИСЪ гледаше Естирь съ възхищепие II тогава се отправи- нъмъ Анна.
"Сестра ти е много I(расива, но трtбва да

пости, IЮIIТО

ГЮIЪ, че

I!

;{;!

еСIlТШlспта:пш

1'.1 у

ВСПЧШIТ'l; ~IШIIIЧСТ<l,

С.1ушатъ.

Азъ дО

вз1>.111 подъ внш.l3l11le

да

си

НрС;ЩО.1а

ТО:I1Ю:Ш не

С'ЫIЪ

това, щото, Дail,С, на тсбс

не СЪ~IЪ СПШl'БIЫi.lН, IШ ду~rа."
"Тогшш, това :3<1 1\01.'1'0 нрш,азваll1С
Балисъ, не е безъ ОСlIО13ание.
Естпрь почнж

да се см1;е.

педtfi става глупава.

r-i!i<l.

"Сега,

Анно,

IИШi1 ШШ,ШIЮ оснопанпе

ЬУ.. посъвtтвашь

lIШЛНО. Тя ще изгуби случаитt,

за да се гpaДЫ'i.TЪ рmlани, увtрпвюrъ те, защо

ноито хубостьта

й доставя, ако тъй необуздава

то всичко б1>ше

бързия си духъ. Азъ слушамъ, че това момче
Артуръ Хакетъ ьк искалъ. -"
"Г-жа Валисъ, азъ неодобрявамъ -, (( ы'i.
прекъснж Естирь распалено.
го презира

защото мащеха

Защо единъ

още

при

за'Ia.l0ТО

вптt сж TtcНII прпяте.1П съ Г-ца. Трентъ п Ар-

"Азъ не ГОВОРЬ'К на тебе
равлява.

попарено

му, ано имаше нtщо за попарванпе.
"Отъ Г-жа. Хаl,етъ лп1
"Отъ Естпрь Пенденингъ! 3наешь, Хакето-

му

младежъ

щерно.

Естирь

иска да

го уп-

руръ Хакетъ дохожда много на често у Г-цата,
видп се, да се залъгва

СЪ ~leHe. УВ'ВрЯВЮIЪ

те,

на дванадесеть

че нищо не съмъ напра13ила за да го преВ.lеI'Ж,

и шесть години да си нс избере самъ ~ Ако
тtзи Хакетови не бtх.ж новопришелци Tt МО-

но ТОЙ постоянно ТЪрСИ с.1У'ШН да ::.re с.l'Ьдва.
Една вечерь СПШIШIШЬ .1И сп )f)'ЗПIШ.11I<lта

жехж да знаЬ'Ктъ че Пенденингитt«

вечерШIНа преди дп1;

"Г-жа Валисъ, "Ы'i. пресtче Естирь по-на-

сеюпlЦИ?

Г-жа.

Хаnстъ

излезс отъ присмната, под'!> преД.10ГЪ че

n БИ.l0

търтено," името на този господинъ не ТР'l;бва
да си спомtнува заедно съ това Ш1 Пенде-

лошо, JI 1111.' IIО13ШШ да иде~I'J, въ трапс:щрилта,
:щ да
ДOHI'!> една чаша Jюда. С,!, чаШата въ

нингитt. "

р,ыm, тп заб'];:J'!;i/Ш 'Гr,П ЩНШТlЮ, чс се пад'!ша

"Добрt ще гледеме

я, да ли тъй

ще И3-

.'Itзе слtдъ време," Шlза добродушно Г-жа. Валисъ.

"До колкото ЗНaJЖ азъ нев'Ьрвамъ че

чето ще слуша мащеха

че да струва за Естпрь.

си

--

MO)I-

неще ано е lIю~r-

А като

си

нма

двt

много добри очи, пе е ЧУАНО че ще ги употрtби за въ негова полза. Анно, ти тр'вова Д<1

u

че

1I1mlll'ICTaTa

сина й, отъ

пс ЩiУ,Г'1, J~a сс :1,Y,)I(,1',T'1. !lОДIlРЪ

1I1а.'П\ll1"I; му

ЧС шr<1.10 мшшчета,
веждаЛJJ. ПО

ЮШil.1СРСIШ rrplfe:lYГIf;

IЮI!ТО МIЮ!'О :[t~('1I0

Т<l:Ш Прll'lIша тп GП:lit

('С

нод

IIрПllу,l,Сllit

даже, да IJаПО~lII1J 1т Артуръ да В/lшraва

--"

"О, тогава ТII iI IШ3n' нtщо нсприятно съ
ОСТРIlЯ СП е:шкъ!" се п:шпка А шш.

говоришь на Естирь. Азъ се над'lшахъ, че тя
"Не бър:{аli. Азъ еДВЮIЪ ;щшахъ отъ раз
ще припознае златния си с.'lучаli поне за-· драженпе, ;щтова Г-жа. Хакетъ имаше с.lучаЙ
ради домашнит1> сп."
"Колно ми се ще да си ]\[шшче тп, Г-жа.

д'1. ПРОДЪ.litiП кроткото сп ~lЪРl\анпе. Струва мп
се, че :ми е Д:lъitiНОСТЬ да тп nажж, lIШ.la Госпо-

Валисъ! се изсм'В Естирь.
iIшце. че
"H~ мпслж, че ти искашь по-вече отъ lIIeHe!" ; кое да е
отвърнж Г-жа. Валисъ. " ЗнаЫ'i., че да бtхъ на; ворпхъ твоето lI1tCTo хаЙде щерко не мп се сърди: защото п
толкози МНОГО. ЖелаЬ'К ти доброто, и мжчно мп : мене. Азъ

синъ lIШ не е свободенъ да ЮIСЛП за
мо~шче въ Родне. Тогава азъ прого
п1>ма нужда да се стрtснашь Апно,
<lЗЪ бtхъ тъП любезна JШIПО тя J\Ъ~lЪ
ilказахъ, че ышшчетаТ<l не сж ТО.1JЮЗП

е да ВИДЬ'К, че едно момиче, като тебе пзгубва

много чувстшпелшr КЫIЪ нава.lерсюrтt обносни

случая си. Анно, труди се да IЖ преДУlllашь.

на господата,JЮЛ!ЮТО сс предпо.1ага; че шпюе 1I!Омпче съ здравъ разумъ не 6п се повлеJtl0 подиръ

"Канво исна да каже~" питаше Анна, но-

гато

си отиде

старата жена.

"Страшна клюкарка и пазарбашйка!« маза

Естирь твърд'В разядосано.
,.Но, Естирь, тя се види МНОГО З<1пнтересу-

еДIIНЪ деНotубщо, които се е уморплъ отъ празно

СТОПlше; но че отъ малкото мп запознанство съ

сина й, топ lIШ се ВПДII да ШНl нtnой добри
качества, IЮIlТО госпожицата, която не сжще-
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етвува въ Родне, може да ги обработи и тъй

Да й се молЫ'i. слtдъ като е взtл.а Либби

Д инъ'~ Никога! "извика Естирь гордtл.иво. "Ht-

преправи на челов'l;къ."
"Естирь, това е 6шю ужасно!"

ка първо тя да прати да ме повика, и тогава

Страхувамъ се че бtше. Но трtбваше да

рекж» нtщо, или да умрж! Азъ можахъ да

азъ ще CTOpЫ'i.

това, което е прилично за да.

u се извинЫ'i.. Но догд1>то не прати да ме повика

IШЖЖ нtщо по-добро; можахъ да се поусмихнж

недtй казва на мама, че Либби ме е замtсти-

п да

ла, даже за единъ день.

u ренж,

че е желателно онази госtIOжица

да е ТУIШ :за да го

пази, та да ми не ,прtчи,

кога съмъ толкози много занята съ
"А тя юшво направи?"

"

Но Г-жа. Пенденингъ чу неприятната но-

вина чрезъ баба Шане, едничката имъ елугиня. Баба Шане знаяла Пенденингитt въ за-

-"

/fя ли~ Ахъ, тя ме само погледнж, сложи

можнитt имъ дни и още ги зачиташе, като не

си чашата и измърмора: "Благодаря ви." Стру-

мисл1>ше, че бtдностьта намалява достоинетво

ва ми се, че доста й бtше

поулекнжло. Мог-

то имъ. Шане чула въ нед1>ля, че Г-ца. Трентъ

.1а бихъ да IЖ възрадвамьпо-вече, като :й нажехъ
че бtхъ му отрекла да дохожда у дома. Азъ не

дал:а об1>дъ въ сжббота и въ понед1>лНIШЪ paHO~
рано отишла да съобщи н.)вината на Г-жа.

обичамъ безд1>л.ни хора; т'!> сж наклонни да си
мпсльу,тъ, че могжтъ да завъртЫ'i.ТЪ главата на
кое да е момиче, стига да искатъ. Охъ! Анно,

Пенденингъ.

"Тр1>бва да е станжла нtкоя погрtШК<1,"
каза неспокойно Г-жа. Пенденингъ. "Естирь IIП

тази стара Г-жа. Валпсъ, ме доста

що не ми е казала."

смути. Вед-

нъжъ въ живота си се радвахъ,че мама има главоБО.ше

-

но

- не
HtMa

е, не е това що

"Възможно е, че и тя сама пищо пе ЗШl.е,

искамъ да кажж

избъбра Шане, която никакъ не :й

нужда мама да знае, че имамъ съ-

перница, даже и да е привременна

-

ятно

да види, че

друга

н1шоя

бtше при

тъй

лесно

се

разбира

нам1>ства на Естиреното м1>сто. Но това не МО

се, че ГОВОРIЖ за Либби Динъ." Естирь се исчер-

же да бжде погр1>шка, защото Жанни ми шtза,

вп като ранъ, слtдъ като се поправи.

а леля :й е ~отвачка у Г-ца. Трентъ.

Анна б1>ше доволно СМ!Iсленна да изслуша
попраВl\ата бсзъ да шшравп заб1>лtжка. "Да"

"Възможно е, че е тъй," отговори Г-жа. Пепденингъ, като станж по сериозна и прекри съ
това смущението си. Естественно кротка, тър
пелива и мълч~лива, тя б1> сполучила да укрие

отговори тя аагрпжено. "Надtшшъ се, че мама
не щс да чус, че Лпббп те е ЗШI'Встпла."
"Защо на:шашь пад'lшамъ сс, тъй отчаено?
Г-ца. Трептъ пе може за дълго време задържа
Либби. !{ОГНТО дойде времето;;щ бaIшета и
Шеl\СIIироваТ<l всчершша - ."
"Но, трудната работа, начъртанието
на планътъ с пече евършенъ, "наз а Анна от-

борбата си съ сиромашията предъ д1>цата си и
приптелитt си. Но тя не можа да укрие не
спокойствието си, като попита Естирь, защо
Г-ца. Треl1ТЪ 6'!> повикала Либби Динъ да й
урежда об1>да въ сжббота.

чаено." Г-ца. Трентъ има всичюп1> тп забtл'вжки. Отъ тукъ натюы,ъ н1>.lIIа н1>що много трудно, 3<1 да не може Лllббll ДIlНЪ да го довърше."

,.Мила мамо," каза Естирь, "недtй се сму
щава отъ баба Шаненит1> прикаски. Ti;: зна
ешь, че Г-ца. Трентъ е лице, което лесно се
върти на самъ натамъ. Ht.llla нужда да се сму-

ята си, но тя е почтенна жена п не ще да заб-

Трентъ, сл1>дъ като си отпочинж."

рави моитt права. Но вчерашния й об1>дъ билъ
н'Ьщо внезапно. Н1>маше, ни дума затова въ
пеТЪf\Ъ. Струва ми се, че той е билъ даденъ

Естирь направи това утвърждение съ пъл
но ув1>рение, че говори истината, но когато
погледнж на слабата си майна и ЬУ\ чу, че ВЪ3-

"Ти не знаешь Г-ца. Трентъ!" каза Естпрь. "Тл може да прибързува въ изискваНII-

щавашь. Либби Динъ ще ме замtсти само при
временно. Разбира се, че ще идж пакъ у Г-ца.

съ Ц 'ВЛЬ."

д""хн""
"'"
ш задоволена отъ Heoгrpt дtления й

отго-

"Страхува~IЪ сс, че е тъП," потвърдп Анна. воръ, тя се над1>ваше, по-вече отъ вс1>кога че
"Радвамъ се, че не сыIIъ се подигравала Г-ца. Трентъ не ще да закъсн1>е да напр~ви

съ Г-ца Треитъ, даже и предъ тебс," В1>ЗДж.х- примирието си.

н", Естирь.
" 1,ова

Iшкакъ

не

б

и ти

.,

приличало:

Т

и

i

При все това, понед1>лникъ вторникъ ср1>"
ИЗминжхж а дума нtмаше отъ Г-ца.

да, се

р1>жешь съ ~зшщ си Естпрь, както казва Баба ; Трентъ. Въ четвъртъкъ, Естирь нам1>ри за нужно
Шане, но не се гавришь съ хората."
I да излtзе И3Ъ града по домашни причини. Ано
"Съ това ИСЮl.шь .lП да ме хвалишь, II.'Ш Г-ца. Трентъ прати за мене
каза тя на Ан-

да ме С.lllЪ~lрешь Ашю?" питаше Естирь.
на," съгласи се на каквото и' ~:l. предложи. Азъ
"И дв1>т'I;," отговори Анна. "Споредъ мене ще се върнж около два часа и ПО.10впна."
тр1>бва да се извпнишь предъ Г-ца. Трентъ."
ПР!I все
б
.
че ра отата u не 61>ше да мине

=============="",:С:::.::'Е:;:;~;::IЕ;;;ЙНО ОГНПЩЕ.
презъ наи-главната улица на града,

ПRКЪ Ес
тирь обичаше да минува презъ неи, защото
казваше тя: "Азъ принадлежж на тази улица,
тъи като кжщата, която продадохме бtше туна."
Друго нtщо, Естирь чувствуваше тази сутри
на, че облtклото
:макарь, че бtше просто,
пакъ бtше прилично и за та~и наи-модна ули
ца. Анна се бt старала съ всичната си сила
да й измtри и ош ии ясно-пепелявата рокля II

u

да накити

евтината

u

напела за да

съотв']п

ствува. Една кичура пембtни цвtтове на полса
й отивахж добрt съ пембtнитt й страни.
Не б'вше IIЗМИНЖ.'Ш много пжть, ногато
срtщнж Г-жа. Греисонъ, Г-жа. Валисановата

1i.)

u

излtзс 01'1> печатъ IШlIгата
U/щаmа."

I\ОЛТО

ХИ.1Лдll други

пс само

"О'lеjJюt ото

МСНС

ЧllтаТСЛlI.

BO.lII

расплаl\а,

Манаръ,

но

чс Г-ца.

Ал

1\01'1'1. U'вше топша сюю па ТрlIliссть го;щшr, тя

се изглеждаше слаба и и:шурсна. Преэъ овава
Bpe~le тл се БОР'БШС съ ~l,у,чrЮТIШТ'Б на iЮlВота.

Сега па псдесетьт'I;, 1'11 сс II:1Г:IСi!iСaIlIе щастлп
ва II СПОl\оНна. JНслашrcто на
ше постигп,nто
и

да

печели

да прави

-

ДОIЮЛlЮ

нари

СЪрДЦето й

добро на

аа

да

се

б'l..;

ХII.lIЩИ,

ГРIliIШ

аа

тtзи, IЮIIТО оUича. j-l{пвота на Лупаа АlIЮТТЪ,
на}{то Шl

много други

препълпенъ съ

прочути жсrш,

ЩШПЛТСТВIIЯ. Тн се

Жермантаунъ. Пенсилванин,

29

е

БИ.1Ъ

рО;I,и:ra въ

Hoc~!.,

1832 год.

"Сестра Селина." Още не й бtше минжло не

въ домътъ Шl една много .IIобсзна MaHI,a п раз

приятното

вптъ бащй, Амосъ Бронсонъ А.lIЮТТЪ. Топ 6П.1Ъ

чувство, ноето питаеше

Валисъ и Естирь щtше да мине

НЫIЪ Г-жа.

само

съ

по

бtденъ, но голtмото му же.'ШIШС за 31ШНIlС го

здравление, но Г-жа Греисонъ ы'i улови за рж

накарало да се изучи и стане учите.1Ь. На 1830
година се оженилъ за Г-ца. ЫаЛ. Лупза Ыртонъ
въ историчесюIЛ сп очернъ на Г-ца. 1\..11\ОТТЪ

цt'Г'Б.

"Говори за вълка и ТОЙ на срtща ти

-"

:каза тя распжхтtна." Сестра ми говорtше тази
зарань за тебе.('

"Г-жа. Валисъ добрt ли e~" попита Естирь,

назва: "Чула съмъ, че се~!ейството blttll, би.lО
много противно, хубавата IШЪ дъщеря да се
омжжи за бtдния учитель и фп.lОсофъ." Но
тои би.'1Ъ добъръ съпругъ, макаръ че спршшшия

нато на сила изговори думитt.

"Тя е много добрt. Но е много смутена та IШЪ била за дълго време гостшша.
3а единадесеть години, тоН БП.1Ъ усърдснъ
заради тебе Естирь, наи-вече за послtднитt
И СПОЛУЧЛИВЪ учитель въ града Бостонъ. Ыilрга
новини, IЮИТО е чула 01'1. Г-ца. Трентъ (,

"Искашь да нажешь за Либби Динъ ли~"

рита Фуллеръ бп:ш една 01'1. ПШЮЩНИЦИТG му.
ВС'БКИ зачиталъ

"Не, не: послtднитt новини на ли те рс
IЮХЪ. Не си ли чула~"
Естирь, ноято бързаше да IIзб'вгпе попита

учснностьта му. Отъ доБРОДУlIШСТО СП тоП UП.lЪ
ЩЮТIшснъ па тl;леспото II:ша:ЩIIIIС, а у;~оБР/l

само: "Накви
гл3.съ.

бплъ

новини~" но

съ тю\Ъвъ
(СЛlьдва.)

остъръ

валъ

пспорочпосТ!,та

себеУIlраllлеIIlJ(~Т().
ДОСТlIГНiY,ЛЪ

до

Св'!;'га, ТО1',ша още не

тоан

лази.ТЬ полсна лена нъмъ

ВI!СOl,Ъ

ЛУШШ

}I.

АЛIШ'fТЪ.

накто

и

въ

щ~(~а:1Ъ,

110

IIСI"О. дог,Т!;ТО БО/l

СТalЫ,ЛЪ едно отъ I1агуБСIIIlТБ
лището,

па iюшота

11

попита Естирь засмtио.

е

с

I1снуства въ Y'H~

до~rътъ.

TOll разбралъ, че учеШЩIlТ13 тр'I;бва да сс
заинтересуватъ; а не да сс с.тВдпа старата па

: коло

една дузина жени б1>хж насtдали за

,
об1щъ въ хотела Белвю Бостонъ. Една 01'1.
f.
(; • тtхъ бtше жената на единъ талантливъ пасj тирь; друга една бtше писала двt, три но

'-:l'

i

вели; третя журналистка;

въ надвечерието на

едно

четвърта

точно

пжтешествие; имаше и

една друга, ноято всички се радвахме да почтемъ,

извtстната авторна на "Малки жени." Лицето й

пагалсна метода, по IЮЯТО

3ilучва.1Il

ду~ш,

на

IЮIlТО значението неразбира.1И. Tofi ШIa.lЪ прпя
те.1СЮI разговори съ ученицптв си относите.1ПО
възвишени пред~I'ВТИ. Една отъ учеНИЧI\ИТ1з ~ry,
Г-ца. Пеабоди, ТОЛ1\ОЗИ хареса.ш разговоритt
му, щото си вз1зма.1а заб'Iшtжки, IЮПТО ПОС.lt
наредпла и

напечатйла въ

една юшга.

Мнозина се произнесли, че ре.1ИГИ03Нllтt му

бtше приятно, очитt й сиви, свtтли, ноито се IIЗ

учения не БП.1И прйви. Друго едно Н'БШО, lюето

глеждахж

не се удобрнюло било допущанието ~ry неГЪРСКIl

весели, нато че не ИСЮ1ХЖ да l'ледатъ

на трудната страна на живота.
Rашенъ

изгледъ

IiY>

Цtлил й вън

препоржчваше,

нато

жена

(черни) д']ща ВЪ училището. ПОЧНЖ.1а
lIlrша

п

съ

това

се

паlllалrшо

ЧIIС.10ТО

cJY,

ПО.1С

на ученп

съ здравъ разумъ, нъмъ ноято всtки може да
се отправи за съвtтъ. Тя ни расказваше смtШНII

цит1> му, ноето го ПРИНУДIL10 да се отт13глп на

принасни за мнозина, които й пишели и просtли

Ноннордъ.
Туна Г-нъ. АЛ1\ОТТЪ l\lожа.1Ъ да

съвtти,

или помощи, II добродушно ни расказ

ваше за личната си опитность. Азъ бtхъ ЬYi. виж
дала,

нtщо

прtди

двадесеть

години,

когато

1839

година п да отиде СЪ семейството си

ВЪ

преli:1рва

по ИIюно~шчеСIШ II СЮIЪ да УЧII четирпт1> сп
дъщери. Луиза наи-голt~taта била д1ШТС.1На,
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распалено

Д'Ете, на всtкждt

по причина на

влазяла въ бtда

откровенностьта и неумtнието

си да се преправя,

а сдобила се съ много при

ятели поради великодушието си. Ной може да
забрави героинята Жозефина въ lI[алкu жеnu, коя
то е дtйствително
било

смъмрано

Луиза, момичето, което когато

да

не

свири

съ

устата

си отъ

сестра си Ш1зала: "Азъ мразя призети куклички!
Не СЪJlIЪ госпожица. Ако навиванието
1IIИ

ме

прави

двt опашки,

ни.

таквази,

догдtто

то

ще

си

на косата

ы'i. плетж

на

станж на двадесеть годи

:.м:разЬYi само, като

помислЫ'i., че трtбва да

порастнж и да станж Г-ца. Мартъ, да НОСIЖ дълги

рокли

П да се изглеждамъ

тъй като IIзлtта

на

ка;IЪПЪ! Нато че не ми стига злото, гдtто сы\ъъ
1IЮ1lIИче, когато толкози по предпочитамъ игритt,
работата и обноскитt на момчетата."

На петнадесетата си година, "Жозефина бtше

сжщото,
който

надесетата
мжчнотии

IЮIfТО

носа

iI

КОllfиченъ, очитt й сиви, остри,

всичко виждахж, п бtхж, илп

свирtпи,

Сllltшни, или смисленни. Едничката й
б'Еше

дългата й

тя

заJlIоталана

6'1;

гжстiI. коса, но

въ една

пречи. Прегърбена

хубость

въ

мрtжа,

за да й не
дълги бt

и

самия

като

управлението

още

на

и приятелкитt

писала

късно, по безъ Дй

химнъ,
три

срtщамъ

царството

си,

прикаСКI{

си и на шеснаде

една

u донесе

Н'Ё

книга

II:fiJb1J1Hlt

години

пб

HtKaKBa сл::tва. Сега

вече била загрижена да иснарва прехраната си.

Тя не

била

задоволна

да

сtди

празна

да

11

ч::tк::t Дй се ожени нtкой з::t неь", или пакъ н1>
кой богатъ роднина

да ы'i.

поддържа:

по

pt-

шил::t да си направи MtCTO въ св1Пil. Тя наз ва
въ .1l[ctлщJ, женu: "Жозефиненото
честолюбие
бtше дй направи
и

тя

сама

да

Н::tправи

й

нtщо отлично;

незнаеше

покаже."

първия

си

още,

но

Времето

но нато

IШI{

го ост::tни

вре

бtше

дошло да

опитъ.

Тя започнжла да учи двадесеть д'Еца. B~I1>

сто богословскитt разговори, ноито ималъ баща
й съ ученицит1>

си, тя IШЪ расказвала прикас

ки което време й било най приятното

обикновенно лия день.

бtше Жозефина

година

сетата си година

цt, които й само пречехж. Устата й бtше Р'В
шит елна,

е

бас'ltU, която се напечатала шесть

мето

знаеше какво да прави съ ДЪЛГIIтt сп крана и рж

"Той

Луиза бил::t мечтателна, расказала

вtкъ повече

никога не

сп

нй сестритt

во

защото

казала:

то още изразяв::t сърдечното 1IШ желание.
мамъ нищо по-добро да ви поднесж."

много висока, суха и черна, припомнtше на чело
за младо конче;

като

съмъ писала. Съчинила съмъ го на

нжли

на

Сегй ДЪЛГIIТt трудни
цtли

-

д1>воик::tта

петнадесеть

богат::t

презъ

години
но

-

ОШIТность,

ц1>

започ

които

която

дали

често

хж й ржцtТ'Е и нранатай, дрехитt й хвърчахж

пжти била много горчива, но пакъ съкровище,

и въобще имаше неспопоенъ

отъ ноет() п6-послt черпала

изгледъ на моми

материалъ з::t

I1Н

че, ноето СIЮрО ще премине дtтинството а не му

тереснптt си IШИГИ.

се нрави промtнението.

Много отъ времето си тя пренарала пъ
Бостонъ. По нtкога се грижаЛ::t кйто гувернант

ЧеТИРИТ'Е сестри
нордъ, макаръ че

живt.'IИ

весело

срtдствата

Често пжтl! по внушението

Иl\IЪ

въ

били

на майка си

Нон
къси.

Tt

за

пуснали СУТРllна само съ хлtбъ и млtко, за да

на за

HtKoe

болно дtте;

HtHora

съ шевъ

се

трудила да увеличи прихода си. Сегисъ тогисъ
ходила въ К.У.Щ::tта на

благогов'ЁЙНI1Я Теодоръ

1IЮГJУ,ТЪ да даджтъ добрt сготвеното си tстие

Парнъръ, гд1>то се срtщала сь ЕмеРСОIIЪ, СУlll
на една сщюмахюlНЯ съ шесть Д'lща, която ги неръ, Гарисонъ и Юлия Вордъ Хове. ЕlIIерсонъ
наричала АЮС.lсюt дJЩct, за гол1шо удоволствие билъ всtн:ога много благъ къмъ дtвоината, но
на Луиза. Други пжть пакъ. приготвялидиалози,

ато по знавалъ още отъ НОНlюрдъ. Г-нъ П::tркаръ

упражнявали се,

при поздравленията си ы'i.

уреждали сцена и

канили

съ

улавялъ за

ржка и

С'вдитt сп да доfiджтъ да гледатъ.

ы'i. ниталъ; "Нанъ сп чедо~ Господь дй те бла
Луиза особно обичала да чете Шекспиръ, гослови. Не се обезсърдчаваи Луизо," и тогава

Гете. Е~lерсонъ, Маргарита Фуллеръ. Г-ца. Едж
nортъ

и

Георги

3андъ. На осемгодишна въз

расть писала едно

11

ВНШIaтелно

стихотворение, което 1IШИI{(l

снжтала,

като

слtдпа тъй до време може да
сrшръ. «
благи

п

думи

ни

насърдчаватъ

въ

борбата нп СЪ МN,чнотиитt па жпвота!

На тринадесетат::t си годшш тя шшиса.lа
СТlrхотворенпето 1I1oeIJ/o l~a]JCmao. Ногато сл1>дъ
години Г-жа. Мунсонъ Смитъ й ПIlс::tла Дй ЬYi
~Ю.ll! за н1>н:ое стихотворение

ВЪ

осамотената си

по

дързостна

стая.

~a деветнадесетата

u

j'ОДШШ една отъ ра

':1 пазала, ,,<tKO HIlTt u ПрИН::tсни бил::t напечатан::t за КОЯТО й пла
CT<lHe втори illel'- тили двадесеть и петь лева. Нолно се радвала тя

Благословени да сж хората. IЮIIТО съ

усмишш

тя Сй отивала пб рtшителна и

:за сбирната Л{ена

1IIа 11 свЯЩ('ННlIlJЬ l1nСJlи, Г-ца. Алrюттъ й пратил:)

нй париТ'в, печалба нй мозъгка й. Нtно.rшо lII1>сеца

по-нъсно тя проводила на единъ бостонски жур
налъ друга една

принаска, и за гол1>мо пеино

удоволствие, ПОЛУЧИЛ::t петдесеть лева; но п1>що

то, което ыi

повече

задоволило

на редактора за друга ПрШШСIШ.

каска

Г-цй.

приета

::Ja

АЛlЮТТЪ

било молбата

BTOPilTil

ДРПlll<lТИЗИРilJl::t

дil се преДСТilIШ

на

сценаТil

си Прll
11

БИЛil

шю нс
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били се скарали актИоритt. Тя си МИСЛIша, да- ; п съвtстната Луиза сс 6И.1<1 У~101Ш.1а отъ т'Вхъ.
же, да стане сама

театъра

актриса,

си строшилъ

но

управителя на

крака и контранта

Една друга къса пршшсна БаI1Р/ЩU/( шнt.1<1

БИ.1Ъ

щата участь юшто Цmыlt1т

Баснu.

Cif\-

IИн;ои ЩJII

уничтоженъ. Накво ли бихж СТОрИЛИ Американ
скитt момчета и момичета, ако TtxHaTa любпма
авторка бt станжла аКТРИС,а ~
Разбира се, и друга прикасна писала :за

ТIЩИ IJY, хвалили, другп IJY, ОС,"iI'Да.ш, но по
вечсто хора остан,у,.ш Х.1<1ДНОЩ)ЪШШ. С:I'!щъ то
ва тя поднссла сдпа ЩШIЩСIШ па рсдающнта на.
Аtlапtiс MOl1tllly, но пс бll.'нt приста, а ПОВЪРIы,пt

сжщин журналъ. Луиза била вече на близо до
славата си. Тя казва: "Една отъ наИ-заб'Б.'Itжителнитt минути нъ живота мп бtшс, тази

съ 6:шгпя СЪВ'БТЪ да си Г.'Iсда УЧIIТС:IСТВОТО. По
Луиза АЛI\ОТТЪ имала твърда во:ш и ДЪрЗОСТНО
СЪРДЦС, та прсннтствнл.та НС~IOГ:Iе да 11 падви

ногато

ЬУ,ТЪ. Граждансната

отивахъ

единъ зиме нъ день на УЧИЛИЩС.

ноНна БИ:Ia НОЧl!i'!,та,

сърд

и ОКОТО ми паднж върху едно желто обявление

цето па УЧИТС:lfщта 6И.'IО трогп,у,ТО. 'Гл. fiИ.1а вечс

съ тtзи сладни думи: Берта, една нова Прlшасна отъ авторната на Сl>J1ерmЩItJJlJЪ l1jmJш-r'l,оюl1t

на три;~есеть годшш, по Щ)Сl\lIш,у,.lа врсаъ Тalша:ш
опитность, IЮЯТО IJY, ШШрЮШ.'Iа jI,CIIa съ НСЖНО

(Първи госпожи актриси), ще се публикува въ
Сжббоmuаlllа Вечерн,а Га,зета. 3анъснtла бtхъ;

сърдце. Много пn,тп тръндrН!Ш.lа пздпвп 6.1<11'0понната
сп lIIеlШ311Ia С.Т!ЩЪ lШТО е 6п.ть пре~rа·

много студено бtше

блъс-

занъ. Тя се рtши.lа да иде въ

стра-

да се представи нпто 1I1l1.10серднп сестра въ пtнон

времето;

нахж нато lIIинувахж;

хувахъ
пакъ

да не ме

стояхъ

вахъ гордtливо

припознаlЖТЪ

учителка;

желтото

се

lЮЯ съмъ;
се

но

бо:ппща.

наС.'Iаж-

обяв.lение

и

каз-

,Туи,

ученпцитt

защото

туй

мп

е

имах,у,

догдtто

слава!'
много

си пишехж

"Нрп!1 ГОЛ1шата соба б'ЕХЖ се

съ6рп.ш hafr-OI,аяншtта
вижда.lа

бастон-

,(о сега

-

група хора, IЮПТО

почнжхж

Ш!ОJина обвити съ чергици, тъН

перото

упражненията

съ таблицата

ми щ'вше

но приятно

да ми

зп УМНО-

богатството,

спече.'III

БЪ

6.1'1>-

ди, нални до нолtН'Б, съ О!;ЪрВПВСШI преВРЪСЮI,
ноито не сж били ПрОlll'lшявпни

азъ си пресм'.Бтахъ

сыI1,

ОДрlшеЛII, ИЗСJY,ХIIЖ.1П,

четата на плочит-Б, азъ си съчинявахъ; и ногато

жение,

lЮПТО

отъ боНното ПО.1С при Фредрих

с6ургъ. ТЯ Iшзва:

б,шга

п

НЮ1'tри.lа

:много рпнени и Yl\llIрПЮЩИ,

бплп донесени

Презъ

ВаШIIНГТОНЪ

С.l'Бдъ много неПРIШТНОСТII,

сс посрtдъ

на себе сп съ думптt на Впн-

центъ Нруммелсъ:
день

:много

и очитt ми, нато че

давахж да гледатъ

онзи

хората ме

твърдt

ноето

ШIЪ с,у, БII.1II

ненспото,

б,У.джще.

IIзгуБСIШ,

ВСIIЧЮI

се и:зглеilщахiY,

сявпше

ш'НJсче

и:ш

I\flTO

панъ

отчаСIШ,

отъ вс'!>!ю

отъ :ШЮГО дни;

а

;~pyгo

lIIУII;(притt
БСЗПО:IС3ПII;

това

ПрОГ.lа

Н'l;що,

че еж

Онази подиръ пладн'l; сеСТрИ'Г'Б МП ХОДИХЖ
на ПOImоненпе при желтото обявление, и нато

били ра:>БИТII, I!о(Ищеllll. ТО.'ию;m Гll еЪiIi;ЦIIХЪ,
щото JlеСllJ'];НХ'I, да JIlIIЪ IJ!Ю!·ОВ(JРliY,. Л:!'!, (:а~ю

го наll1tрили

жс:raнхъ }(а

раСПОI{ЪСПНО отъ в'втърп,

но го отнраднжлп,
го раЗВ1шахж,

и си

дойдохж у

lШТО знаме,

дързост-

'n:Olllft

въ лоното

нато

на въс-

СИ И:ЗУIiУ,ГЬ Ч(Jрашп'!;,

хитеното нп семейство. Ра.СПОI\ъсrшото оБШJj\ение още сжщестпува, сгжн",то и снжтано Htнждt, .между спомtнитt на МIШЖЛОТО отъ OIГБзи рпнни, .много трудни, но панъ СЛПДI\II дн!!,
ногато първата побtда

бt спечелена, и ентузи-

u

както го нпричп-

ше тя, Жозефина се чувствуваше жена пъ добро положение и ра.ботtше прилежно върху lIfDЛнитt си романчета. Но и ГОЛ'БМИ плпнопе се
въртtхж

u

но

изъ занятия й мозъгнъ И честолюбия

умъ, И въ голtмата готварница мално по ~IttЛ-

числото на

ржнописитt,

които

щtхж

прославятъ името Мартъ, се умножава.хж."
Но

разназитt

й не й

принесли

с.швп,

да

I1aii-OIiНIII!111111
С'I,6.тljf(,У'I'Ъ

от'!>

Т'I;хъ.

,НаjlШ [Ш,. ;\а
1IIУIЦ:Iрl!'Г'[;

I!

ршштl;; да ги И:ШIIеШI, добр'l; 11 ;(а \IlI1'I, o().11jчешь ЧIIСТ!! [Jl!:>!!, а C:I)T!!T'l; дП довърш,у,тъ оста
НЖ.1а.тп работа, п ,1,а ГlI турнтъ да Ha.T!jraT'},
въ .1еглата.' ,-

,

азма на млпдинпта облачеше всичкитt м,у,чно-:
тии съ романтичность."
'
Нато видtла., че пари се печеЛln,ТЪ съ·
таквизи ПрШШСЮI, тя започнжла. усърдно дп i
работи и написвала отъ де сеть до двпнпдесеть
на м'tсеца. Тя назва въ J.lfал'Кu ;fCсии: "Догдtто
РасnросmреU/lЛ Орело
плащаше по петь лева
на стълпъ за неиния смtтъ,

УСЛУi!iiY,

с.тl;;1,Ъ l\Ia:Ш(J }(оНдс мп :ЩIlОВ:!;Щ,:

"С.1Учи ми

се

да преUЪрЖ,f\ е;щнъ

старъ

Ир:raндецъ," назвп тя "коПто 6i>шс нараненъ въ
главата, IЮЯТО ПРШIIlчаше нп градинп, превръсI\11Т1; ()'вх,у' пж.теюпt, а Iюсатп растешшта. Toii
го ~1ИС.1'l;ше за танвпзи ГО.тБ~ш честь една Гос

пожа. да го мие, споредъ Ка!ПО СС nараЗII топ.
щото нищо друго нс пра.вtше, а СallЮ си пър
тtше очитt на СЮIЪ на тамъ н ~IC б.lагос.lаВШlIС.
по ТПНЪВ1, единъ НПЧIIНЪ, ЩОТО ПС

lIЮiЮ1ХЪ дп

се сдържа, та п двамп ПОЧН,"Х~Iе да сс С)I'tе~IЪ;
fioraTo нол'lШIIЧПХЪ 3<1 да lIIУ съБУ!JYt обущата.
Tofl не мп ДilДС да му похвана, дю!\е, 1I1ръснит'h
поста.lII.

I-I-БIЮИ отъ т'.Бхъ

докарвпхж

на сън

ливи дtца., нпто ги миехъ, тt си О"lягахn,

Г.lа

вата БЪ[ХУ мсне; другн се изглеждахж СllЩШШ.

I а HtHO.1HO отъ наfi-грубитt се исчерпнпахж наа! то СрПlllежЛIШИ

)IOl\Iичета."
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Ногато било донесно tстието,
единъ отъ най-злt

HapaHeHHTt

другиму СЖЩ<lта услуга.

и

тл хранила

трtбва да съмъ, като баща на дtцата,

предлоJto:И.lа

мжжъ на остарьлата си маика, ако могж. "

"Благодарж. Госпожа,

каза той, не МИСЛIN, че ще лмъ вече,

защото съмъ

нараненъ въ СТo:Iшха. Но дайте ми малко водица,

и като

~

,4,

"Не е чудно,

че си,

Иване. Но

кажи lIfИ

какъ станж да се запишешь войникъ?"

"Азъ

се записахъ защото

"Веднага оттърчахъ," казва тя; "но нофиТ'п б'.Gх,у, отнесени, ;{а да донесжтъ вода и Ht-

слава; но желаяхъ да се оправи работата, а
хората все повтаряхж, че тtзи, които били у

време

се

пари,

ни

за

върнжтъ.

сърдни трtбвало да отиджтъ да се биж.тъ. Гос

При все че IIlIШХЪ много работа, азъ не забравяхъ бо.1НИЯ, 1\0111'0 бtше ПОИСЮ1ЛЪ вода,И щомъ

подь знае, че бtхъ усърденъ! но азъ не се за
писахъ по отъ рано, защото не знаяхъ точно

1IIIIHS"

донесохж, завтеl,ОХЪ

догдt да се

станжхъ, ни за

другъ

исходъ.

I\ОЛIЮ

Азъ не

нtмаше

ано не сте много занята. "

се да му поднесж пъ една: ДЛЫЮIOстьта

чаша. ТоН 1IШ се ВШI\Даше, като заспалъ,
нtщо БЪ б.1'!ЩОТО, уморено лице ме НaIшра

си.

Майка ми разбра

борбата

но· даде ми пръстена сп за да мп СПШlага и
да· )\[и: 'Върви, и азъ доИдохъ."

се ПОУС:IУШЮIЪ да ЛII дИШil. Престан,у,.lЪ БЕше.
ПохванiКХЪ челото :.IIУ; то бtше студено. ТО\'ази
разбрахъ, че догдtто чarШ.1Ъ за вода ДРУI'а Htкол КРПС.1ytl\ница бt :IlУ да.1а п6-студена отъ тази,
която азъ Щ'БХЪ да му поднес,у, и го бt исцt-

"СъJto:елявашь ли по HtKoгa,
ногато се lIIЖЧИШЬ тъй?"

ми,

каза

че си дошелъ,

"Никога Госпожа. l\IHOl'O не СЪ~IЪ СП01l101'
нжлъ, но СЪ~IЪ само ПOlшзалъ, че съмъ готовъ
да жертвуваlllЪ живота си, И вtролпю е че ...

ли.:ra. Азъ пренрихъ съ чаршава вtчно заспалия, : Това 1IПI е първата

битка; МИСШN,ТЪ ли л'Вка

когото нпюшъвъ ШУ~IЪ не можеше вече да събу- i ритi>, че ще е послtдната ми?"
ди, и С;l'ВДЪ половина часъ .1ег.lОТО му б'Бше
"Страхувамъ се, че lI!ИСЛIЖТЪ, Иване."

IIСПРilзнено."
Съ весе,10 ЛIще 1I горi>що сърдце ходила тя

Отъ първо тои се ВИД'Бше като оплашенъ,
но иска за желание да се пише писмо до Нко

между со.щатпт'В, да IIlIIЪ пише писма, дil ШIЪ
~IIIС ОЧIП'Б Il да IШЪ П'Бе пi>сни. Единъ день,

ва, защото тои най-доБР'Б умi>я.;rъ да съобщи
снърбната Bi>CTb на майка си. Съ въздишка,

СДШIЪ ви СОИ>, СIШiIiСIIЪ 1I1.1ilдежъ билъ донесенъ.

Иванъ~!И наза: "Надtвамъ се, че отговора ще

ТоН

РСДIЮ

ГОВОРИ.1Ъ

Il шш;шъ не И,У,ШIШ.1Ъ. доиде на ВРЮlе, за да ме свари."
С.т!'дЪ I,aTO )Iy 1I[Jl'върэа.1а раШIТ'Б, Г-Цil. А'1- i
Два дни по-късно прати.1И да викатъ Г-ца.
IiOTT'!> :заб'I>.Т!;iIш.lа, че сщш СЪ.1аП IШП'!ЫИ ПО Алкоттъ. Иванъ сп прострt.1Ъ п Д8'ЬТ'Б ржцi>,
страШIТ'l; 1'1У 'li1Ii'!> ;щ ПОТОШ1.
като ка:за.1Ъ: "Азъ бi>хъ ув"вренъ, че ще доиТа I,а:зва: "Сър;щето lIШ веднага се Cl\гlJли дете, Госио,r,д; Тогава СТИСНЖ.1Ъ рЖliата u тъй
:щ нсго и liaTo ш!'!;хъ Г:laBaTa lIIY въ ржц'lпt СИ.1IIO, щото СlllЪJПНИfl бi>.li>гъ ОСТaIЫ't.'lЪ за дъл
СИ, с,ьщо като че б'Бше Д'Бте, наЗ:lХЪ му: "Ива- го npellle по HeIтЪ. Е:щнъ ЧilСЪ по-послi> Ип а
не, II'!жа тв 1I0001OГHjyt да ТЪрШIШЬ UО.1юп·Б си!" новото ШIСl\lО пристигнsYtло. Г-ца. Алкоттъ го
Ншюга нс Cbll'!> ВIIili:дала на друго .1Iще танва- турила ПЪ РЖI\ата му и цi>.1уНiКла челото на
зи С;ЫДIШ УС~ИШl\а в б.1агодарпте.'1СНЪ погледъ, УМР'ЕЛИЯ Виргпнски Iювачь, заради мапка му и
когато 1'1lI рече:
го погрi>бала.

"Б.'lагодаря ви, ГОСПОiI;а; ~IНOГO lIШ е дооБ.'lагородната учителна се изнурила ОТЪ
Р'Б тъп! Това lIПI се IlСli:aше."
работа и трtбвало да си отиде у ДОllШ си. На
"Тогаnа защо не сп Iшза отъ по преди?" сноро слi>дъ това написала ннигата, Qчерnu ото
Не ПСКilХЪ да вп СlllущаваlllЪ, вий сте тъй Бо.1Ulща}//(( и ЕЖ публинувала на 1865 година.

заНЯТil, а азъ се стараяхъ СЮIЪ да търш,у, бол-

ЮIТ'Б СИ."

IIрезъ сжщата година, като се Нvждалла ОТЪ

почивка, тя отишла въ Европа, K~TO другарна

Л'Вli:аритt БИ.1Il каза,ш H~ Г-ца. Алкоттъ, на една болна жена, гдi>то преКilрала една го
че Иванъ ще y~Ipe п тя тр1юва.10 да му из- дина въ Германия, Швейцария, Парижъ и Лон
вtстп; H~ нi>lIlала дързость да го стори. Една донъ. Въ послtдния градъ тя се срi>щнжла СЪ

вечерь тои 1JY, ШНiаралъ да lIIу.пише ШIСllIO.

1;01'0 да го

отпраUЫt, па

майка ти

"На

)Нанна Ингело,

Францисъ

Поверъ

:Коббе, И

ЛИ,или на ванъ Стюартъ Миллъ, Георгп Левесъ и други.

жена ти, Иване?"
Таквизи хора, нато спомtн,у,титi>, не питали да
"Ип на една!а, пп на другата. Жена азъ ли Г-ца. Алноттъ е богата, нито панъ искали
П'БlIl<Е\lЪ, а Пil )IaШШ си ще ПИШJY.,

Ногато ста-

нж п6-добр'Ь. Азъ СЫIЪ наtl-старин синъ въ
кжщп И не струпа да се женж., догдtто Елпсавста, сестра МП, се не задоми и Нновъ да сп
~
б
земе 3ilнантъ. fI ии не сме огати, затова азъ

да ЗНaIЖТЪ.

Прсзъ 1868 година, баща

u взелъ

нtнолно

отъ послtднитt й раскази и ги занесълъ на

издатеШlТi> Вратил Р б
•
о ертови,
лп не може да се и

за да види,
,4,

да

здаджтъ въ ОТДы1на книга.

СЕ~IЕЙНО ОГНИЩЕ.
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Г-нъ. Тома Нилсъ, членъ отъ съдружието, че- : дата и даРОВIIта, ссстра, I,011TO се mls)\ilшла па
лов'Вкъ съ образование И разсждъкъ, казалъ: ; 1878 годипа за Ерпстъ Ппсрш,сръ, P1I)'!;.1a по
,,3а сега н'Вмаме нужда отъ сбирки на раскази. ! ДIlрЪ годипа и ПО.'IOВIIШl П OtTaBII.la М'Lшата tIl
Не би ли написала дъщеря ви една ДЛЪЖЮl дъщеря Луп:ш МаН Нисрш,сръ на НСilшюа 11
прикаска за момичета~"

. ,гршна. Баща 11, l\OiiTO се пара:ш:шралъ Ш1 1НН2

Г-ца. Алноттъ се страхувала, че не може: ГОДШIa, с бплъ нс'lнюга УС.lУЖСПЪ отъ Лупан:
и заПОЧНЖ.Jа да пише ffIалхu Л{Сllи, за да ПОН<l- i Сама го ЧУХЪ, веДШI,il,Ъ да I,а:зва: ",\:п, се BO:!!jY,
же на издателит'В

си, види

пише принасни за

се, че ис

;llOмичета.

Но тя

JtOжс да
не

пъ пеВната :златпа нолесшща.·(

могла,

IIопечето отъ IЮ~I:ШIlТ'!; па Г-ца. А.1I\ОТТЪ,

да уб'Вди, ни т'Вхъ, ни св'Вта въ неспосоuность- i CsY\ писани ВЪ БоtтонЪ,

та си. ВЪ два м'всеца време първата часть отш,
свършена И пуБЛИJ,увана презъ Онтомврий,

i въодушсвяmша,
"Тя

1868. '

гд'!п() е

ulI:la ll(l-вече

ОТЪ IЮ.ШОТО НЪ l{ош\Орд'r •.

шшога ПС

с Шlа.Ы

особна

стан

:щ

Прикасната е много естественъ разказъ па ЖIlВОта на ТРИТ'Е
сестри И сама неи" въ НОНlюрдъ.
Даже И ний, ноито сме възрастни съ накъвъ

раuотеШlе," на:31Щ 1'-iЮ1. :\lу:IТОНЪ;"' ное ;щ е
м'псто й е Ull.'Ю удобно. Та H'I;~Iit:Ia 0<30б\lО нре;\
ПОЧIlТaIше за пера, I1.111 хартин. Е;щнъ всхтъ

интересъ четемъ за "Лаврентовото момче," най-

атла:зъ слоn,снъ на l\О.тЬната

u

вече, ако

си

И:llаме

свое

мmlче,

и спод'Влшш i. ппса.1ПЩШI

чувствата на малкото д'Ввоиче, ноето ппсала на

Г-ца. Алноттъ:

"Много

съ мъ

сълзи про.1'В.ы,

заради Елисаветената бол'Всть. Ако въ втората
часть не ы'\. ШJжжешь за
да те простЫ'\.,

II

Лавре,

. Шla.la ЧУДllата
' една дузина П,1аНОПС въ Г.1аmlт.1 сп С;ЩОВРС
~JeHHO, 11 да ~ШС.1П аа I\ОП да е, I\OгaTO it се ИСI,а.

никога н'Вма: Чес1'О ПiliТll поср'ндъ, 1l0ЩЬ 110гато другпт1; сп;,

ниное отъ момичетата

въ на-

шето училище не ще да ти чете, вече книгпт'В.
МолЫ'\. ти се, lIЮЛЬУ, ти

се, н'Вка да се Q)IЖ-

же за него."

, СП'В.1П сла;(ко, ТI1 е ЛСiI,а.1а будна н П:П1JlС.111:lа
, ц'В.1П Г.1аВП. ВЪ нап-раБОТНIIТ'Б сн днп тя е ппctl.1a чеТПрШIaдесеть часа на дснь, постошшо
. занята, едва ЛI1 ТУРН.1а Iгtщо въ устата сн,

Втората часть на ннигата се ПОЯВl1ла презъ' ;1,огд1;то

Априлъ,

11 UИ.ТЪ НСllчmlта
1\OI1TO сс IIYil\,-~аJl.la.
Та
.
способllОСТЬ да ааДЪРiJ,а 01\0.10

маса, отъ

не

сп ДОПЪрUПJ.la работата.

I-\огато

CTaHjK.1a ' ТJ)'J;бва.l0 ;I,а Н:lJIl1ше 1I'!\I\О11 ЩШl\аСI,а, та OТlI
прочута. "Купа нацапани РЖIЮПIIСII" тури.ТЬ 11 IШ.1а B'I. БОСТОlIЪ, lIae~la.'HI св 1I'!;I\ОП тиха стая,
"името Мартъ въ СПИСЫ\а на С.laIШIIТ'Н." II1>1ЮП ' 11 сс аатлаРIl:m нъ IICI1I\. с."I'!;,'(Ъ ~I'I;сеl~Ъ, И:1I1 J](Jотъ насъ неllЮiК<lхме
да се пршшрпмъ
C'I. il;C- Be'H~, В))(~:\H~, I,IIIIl'aTa сс ;(ОП'I.Рll1ва.Jа, \l ТOl'ш:а
нидбата Шl. Жоаефlша за Н'П~lеIЩ щюфссоръ и
,ШТОРI,:lта 1I:1':la:llI.la, II;ШУрt'l!<I, I':НЦllа lf l'ър,(II
И училищсто IШЪ въ Плумафи:IДЪ, ногато Лапре та, ,'()това ;(:1 се Н',.рllе т. !(OIII;()P,TI. :щ ;щ IIP(~
ы'\. обичаше ТОЛIЮШI нежно. НIlП IIлаН<lхме :щ! l\flpBa H])(~~H~TO (:11."
Елисавета, в се ЧУДIIХl\lе, IЮЛlЮ l\Iарга до!;арна i
I'-lЩ. Л,II\()Т""!" l;al;T() KllII'aBcTa ('ТlfmрТ'!.
на нtIЮI1 други ылаДI1 ДOlllaIШШI. Потю Tp'I;(iI;a Фе.IIIСЪ, (iша 1'()p'l;m<l :lamIITIIIII~a Ila IlpaH<lTa lIа
да се е радвала на сполуната сн П;ШУРСII<lта У'Iи- , il\ClIaTa l1 pa(iuTII:la IIIЮТIIВ'I. IIIIIl1Н:ТJЮТ(). ]{О!'ато
телна, и сестра МlIлосердна! "Та:ш ГОЮlllа," ТII 11\Iарга нъ .Jlil.l/,"U ;/,"'IlU lI,шарва ЛаВ]JР на B'I\IIписала на издателит1; си, .,сл1;дъ lIШОГОГОДIIШlIO : Ч<l.ШШI iI ;~еlII. ;~a tc aapc'Ie ;(а нс IIIIС, il,o:!cнапр'Вгание да се ИСlшча на Гор'в по пжтя, l\Ofi- , фlIlIа сс въеХlIщава, Па 188:\ ГО;ЩlIа, l,aTO 1II1IIIe
1869

година п Г-ца. Алкоттъ

то е вс'Вкога много по-труденъ
телни,

аа а,СIШ сппса-

особно съмъ признателна да н,шtрIJУ"

че

О'ПIOСIIте.1IIO иаuиратс:шото

пжтя става на1i-посл-Е по-лесенъ, тъй

.тl;ш!

нит'В м'Вста сж по изравнени,

търпение

цжвнжли

мални

ЦВ'lпове

I,<1TO CTpblIII TYl\" таlllЪ tж

по краи пжтя.

Ногато се обявило че 11I((.lJЩ .11Екжс ще llЗ-

право на iI;спата. тя

I{азпа: ~BetJ{;1 ГОДlIlJа еЫIЪ IIO-УВ'ВРСП<l

пт1;

Н<1д1Jжда

I,Ъ~IЪ ОП'В:Ш,

Н3Г.1Я;J,ове,

' I\aKBO

IШЮIЪ за
и

1\0111'0

усърдно

е моста влшпше

СПО.1УI{:t,

и п6-го

по

го,т1шо

не епод't:штъ

ше.1:tНllе

~1O

да узнаы'\,

върхъ п<1щ)едыш

~IY·

л'Взе, петдесеть хиляди еlt3емпляра UШШ ПОрjk !
Г-ца. АЛI\ОТТЪ е И:ШЪРUllI:Iа U.1агоро;ща
чена преди публtшуванието. ОIЮЛО това време ! работа :за ПОIЮ.тIшпсто СП. ННIIГПГП й cn'\ БП"lII

Г-ца. Алкоттъ ПОС'ВТIIла Рииъ съ сестра си Маи,

i прсведен!!

на ЧУiI,деtтрашш СЗIЩП, п вараil,СШIJl

или "Ами" въ ]JfаЛКll Л;Сllll. На за връщаНlIето ! Шl обпчь СП, iI ПРССТIIГlI,У,:Ш отъ НСТО"Ъ, IШI{ТО
СИ писала Сmаро.1l0Оиаmа ДIbООйh'((, 1l0д'6 .11l.1Я1'0- П отъ западъ. Та 1\а:ша: "Нато ОUрЫЩШЪ :ш
вunщ

д'6росmа,

Лсля

}/;ОЗСФUUСU((lIIlt ОIll,,;КС.lИll((

цето сп I\ЫIЪ ааХОЖДllIl1Iето на ilшвота,

па~ш

торба, ;JГащ; II л.:uл и други. Отъ т'Взи юшги рамъ че С.1а3ЯШlето мп на до.1У по ръта с па
Г-ца. Алноттъ е получила петстотинъхилядилева. гладно и ПО-ПрПНТПQ, н I'lOдобна па Хрнстнанъ,
Тя ВС'Вlюга била наи-преданна дъщеря на азъ отнвамъ весела по ПiliТН СН."
РОДlIтелит'В си. До смъртьта на майна си въ 1877
Г-ца. А.11\ОТТ1, yMpt на 6 .:\Iартъ, 1888 1'0ГОДIlна тя се е грижала

за

Hebl\.

:Май, наП·l\I.lа-

дина,

на

петдесеть-п-петь

ГОДШШIa

пъарасть,

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.
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три години сл1щъ смъртьта на баща си. Тя била
болна за

нtнолно

мtсеца отъ

много грижи И

претрупана работа. Въ сжббота сутрината пре
ди да

YMpt,

"Казватъ

тя писала на една своя приятелна:

ми,

че ано

дина въ това

MtCTO,

пренараll1Ъ

още

една го

IIОЧUО1i.а иа Свяmuunuь, то

гава ще живtIЖ още двадесеть години. Но азъ
пе

жеЛaIm

за

ТОЛIюзи

и

не

МИСЛIm,

че

ще

ми

Италиянецъ отъ Генуа, бtденъ, но человtнъ
съ добъръ харантеръ; майна lIIУ Французойна,
жена благородна, енергична и пълна съ надtж
да.

Tt

си имали дюнянъ, IЮЙТО

билъ полови

ната баналница, а половината панаиръ. Туна
Оназия, жена му, помагала всtни день на мжжа

си, за да иснарватъ поминъка си. Ногато еднич
ния имъ синъ билъ на седемь години пратили

се даджтъ. Обаче, тъй нато не живtы;. за себе

го, въ едно Изуитсно приготовително училище

си, тоще живtlm за други."
Вечерьта на сжщия день, тя изгубила съз

ли да стане священнинъ. Майната много се гор

нанието

си и остаПmла

тъй,

до

вторникъ

су

трината.

въ Монфононъ, тъй нато родителитt му жела

дtяла съ него и имала голtма

Btpa

въ бждж

щето му. Тя· го научила да чете отъ "Нацио
нала," вtстнинъ, основанъ отъ Тиеръ,

съ ре

публикансни начала. Тя гледала съ въсхищение,
че макаръ много малънъ, той заучвалъ р1;чит1;

ЛСОН'Ь ГЮlбет'гn.

на Тиеръ и

BeTt
а

6

Ян.

1883

година, Парижъ предста

вяше печално, но величественно зр1шище.

сюпалъ изъ тtснит1; улици и старПТ'Б мостове

на Кахоръ.

Въ Монфононъ,

топ деI\.1юшралъ

обще

предъ другитt дtца, тъй нато мпtlIШ му му IIС

ственнитt здания, канта и частни кжщи се

пращала за награда многоцtнил. "lIпционплъ,"

Дюнянитt

""

Гпзо, които намиралъ въ стълпо

на вtстнина и си ги денлюшра.1Ъ, нато сс

бtхж

развtВ<L\:Ж
препълнени

затворени,

черни знамена.

съ

СТОТИНII

предъ
У.1Iщит1;

хиляди

хора,

бtхж
ВСИЧl\И

щомъ добиллъ добри бtлtiIШИ. Да .Ш Изуити
сж удобрявали това не се знае, но поне

Tt

Една голt

оставали на свобода малното си репуБЛlIнанче.

ма погр'.вбална IюлеСНIIца, прекрита съ черно ка

Въ осмата си година голtмо нещпсти~ го
сполtтило, наето щtло да подкопае ВСИЧЮIТ-В
МУ над1>жди. Като гледалъ еДIlНЪ новачь да
пробива дръжната на единъ ножъ, строшава

обезкуражени,

l\1нозпна

расп.шкани.

дефе, СЪДЪрll;аше сандъна обвитъ съ трп цв'.БТНО

то знаме. Издпгаше се благовонна l\lерпзма отъ
IЮlIТО ГОР'Бше ароматично ве

дв'.Бт'Б пази, пъ
щество.

Шесть

чернп }юние Т'J;ГЛ'ЬХsh погр1;бал

се

остреца и едно парченце отвъркнm.lО въ оно

ната I;о;н;сшща и ДВ'!;СТ'Б ХИШIДи души съставшша

то МУ и

х,у. шествието, МIIOЗИШt нос1;хж В'БНЦИ отъ ЦВ'БТЯ

дини п6-послt, когато лtвото ~JY око отъ съ

И ВШ\<lХjf.:

чуствие кы\ъъ дtсното, се виждя..l0 почти 1I0В

Да

iIшв'.вfi

репуБЛШ\<l та!

Ца

ЖIш'Ыi

ГЮlбетта!
У'lредите.1П

слаДlюр'h'lИШ1П
У~Iрtлъ:

на

lIOЖДЪ

УllIрt.1Ъ

въ

републиката,

на
ЦВ'Бта

БJтнскаВIIR,

Фршщузптt,

б'Бше

на живота

си, на

четиридесеть и петь годпнп. "Фигаро" изрази
чvвството на всички ногата писа; "Репуб.'шка

т; е изг~rби.lа наП-ве.1ПЮlЛ

си lIIЖЖЪ." Па.l

Малсната Газетта писа: Той ще живtе въ френ
сната
же

история,

Гер:шшия

като
го

наfi-дързостния;"

хваляше

нато

и

да

най-юначния

:между юнаЦlIт1;, 1I се ВlIдtше, че тя сама диша

по-свободно, като наза въ Берлпнскатп Пресса:
"Гамбеттовата смърть избавя европейсния миръ
отъ застрашения." Ржката, ноято, безъ CYMHtние, бп се пострtлп да вземе назадъ распла
наНИТ'Е Алзасъ 1I Лорренъ б'Бше парализирана;
гласътъ, Iюitто управляваше множеството, по

Ht-

кога съ сладко предумвание, по HtHoгa съ шума

на силния ПОрОЙ; върховната воля, която дър

жеше Франция, нато послушно дtте съ силата
си, б1>ще отстжпи:ш на неизбtжното - смъртьта.
Леонъ Гамбатта се родилъ въ Кахоръ, Фран
ция, на 2 Априлъ, 1838 година. Баща му билъ

поврtдшю зрtнпето.

р'!щено II то,

турили

Двадесетъ

го

му стък.lено, II тъй се

спазило.

Когато Леонъ билъ на десеть години ста
нжла РеВОЛЮЦIшта на

1848 година, свалили

Лудовина Филипа, Орлеанеца, II ЛУДОВIIНЪ На
полеонъ

стаНmЛЪ

предс-Вдатель на републината.

Нужно е било народа да знае, че чеСТО.1юбието
на Бонопартитt не може да се задоволи само
съ предсtдателство.
започва да увеличава

Това се види ясно, ногато
силата си, чрезъ привли

чанието на Католичесната

чернова

нъмъ

себе

си. Изуититt

не позволявали,

вече на Леонъ

да говори за

републинанство.

Tt

видtли, че

то било осждено, затова нарали му се, били
го, взt,11И му "Национала," и наЙ-ПОСЛ'Е го ис
ПmДИЛИ, нато писали на родителитt му; "Ни
кога не ще да l\lожете да го направите священ
нинъ; харантера му не може да се дисци
плинира."

Бащата се ядосвалъ ногата се върнжлъ у
т-Вхъ си и със-Вдит-В предв-Вщавали, че той ще
снончи живота СИ въ Бастилията, ано поддържа
танвизи радинални l\Ш-ВНИЯ. Горната му майна се

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.

обвинявала, че~ тя му дала "Национала" въ рж-

I въ

ц1пt, и че тои билъ Причината на всичкото·
зло. Ахъ, тя е дtйствувала по-добрt отъ НО.1кото е разбирала! Ано не е билъ "Национала"
и Гамбеттовата непобtдима любовь за републи:на, Франция и днесъ можеше да е играчна въ
ржцtтt на нtкой императоръ.
Между това Лудовинъ Наполеонъ турялъ
свои

си приятели на

служба и си
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н1шоfi ПрОВШЩШIЛенъ градъ. ТоН си пла

ниралъ начшш, кю,ъ да IIзGtгнс отъ mrразна
та си работа, по П'Бмалъ пари, IIIITO панъ при
нтеЛII въ !'О;ltмил градъ.
Но маfiЧШIIIЛ му ШI<JПЪ пс OCTaHi1\:Il. бс:.!ъ
пос.1t1(СТШIС. Тл назала па г. МСIШС, фаБРII
юштшш за IIIOIЮЮ1ТЪ: "Ааъ ШIЮIЪ СIШЪ, ноНто С много способснъ 11 ИСI,ЮIЪ да го праТI,у\

ПРИСВОИ.'IЪ

да се УЧII въ Парижъ по правото, въП})'JН\lI жс

войската и полицията. На седемь часа сутрпната на 2 Декемврйй, 1851, прочутия държа-

ланието на баща му. Той с добро мmlЧС, а нс
е 11 глупаво. НО l\I,ЫIШ мп, lюiiто ЖС:Iас сина

венъ превратъ станжлъ

и предсtдателя се про-

пп да продължава

въ с,ыцата ТЪРГОВlШ,

възгласилъ за императоръ. Близо двtстt и пет-

ДЪРiIШ гшщенъ, )(ОГ1('lпо сс ПОДЧIIIIII.

десетъ

сто

депутати били

въ тъмница,

арестувани и

а републинанцитв,

хпър.1СШI

които се про-

i

I1СI;амъ l~a ти

l\aiI"J\

вашь ШОIюлато па

е, чс

:шо

щс го

Това,
~Ш

1\0-

прода

СiYi.щата Ц'Бна, на IЮЛТО го

'Тивили били усмирени чрезъ войската. Тогава: давашь Юl други ПОI\УПЦП, Юltсто да го нродабило позволено на Французитt да ис!:шжiКТЪ чрезъ гл а-

ваме па ТLЮЛ cMtTl\a, съ това
ЩС ти внесж\ веднага СУ!lшата,

сувание,

а ти да го ~шнешь па c~ltTHaTa,

да

ли

самоволпо

приематъ империята. Разбира

че ми го

се,

с а м о е дин ъ

Раз.1Iшата, I,ОЯТО остава меж-

безопасенъ начинъ
и той
гласуватъ положи-

lЮЯТО ще фигурира на C~!tT-

че

имало

и тъй гласували.

ната

Иосифъ ГШlIбетта, бащата, в ид

13 л ъ

бурл, която
страхувалъ

си

синъ,

за

и като
го

ще ыi. давашь

въ МШlчето, н се

се

С.ТПДЪ

ОТl\ровеннин

затворилъ

тази,

II

на сина

ми. Ыение се з:шнтереСУВ1l.1Ъ

политичесната

иде,

пО-СI\,1ШО.

ду СЖЩИНСlшта ц1ша

билъ да
телно,

давашь

въ

СЪГ.laСИ.1Ъ.

нtl\О.11Ю

13рс~ю,

тя ПОПШШ.lа

Сlша сн

на стра-

па,

~IY

р,у\Ц'];ТБ

ТУРИ.1а

въ

лицея въ Нахоръ до седеына-

CIlIlII'!>

десетата му година. Туна той
ПРИВЛ'БI\ЪЛЪ
вниманието
на
учителитt си съ голtмата си
страсть къмъ
прочитание,

Това, <:11111\0,
ще
раЗIlосю!Т'I; ait р;ща ГО)ЩIlа.
Има е/Ошъ НЪ:Н'IIЪ сюц'Ы,ъ
съ дрсхи аа Te(je ГОТОВ'I •.

ВЪ:ЗР.1Ъ пари

силната си паыtть, и обичьта

Труди се и се

си

ЧС,:IOВ' Н''I>.

нъмъ

тината.

историята

На

и

J

поли-

шестнадесетата

11

11 J;а:щла.
1'11 JI."laTIl

B'J,PII1!

у ;~шra

на

~
ОЪрil,(',

'1' ры'JII

глсдаii вшюii да нс НОДО-

си ГОДlIна, той билъ вече исЛЕОНЪ I'.\МJJETT.\,
зрt, ЧС ОТlIВШШ,. На штого нс
челъ лаТИНСЮIТt списатели
!{(\3Ball сБОГО~IЪ. Не ЩiУ, да
и икономичеСНИТЕ съчиненил на Прудонъ. по- ставатъ сцеНIl между тебе II баща тв.«
гато се върнжлъ у дома сн,
че трtбва

да стане

бакалинъ

баща му наза.1Ъ,
и да го наслtдпа

въ търгошrнта. Той послушалъ, но гладния му

умъ за учение, не се llнтересувалъ въ работата. Той се отвръщава.1Ъ Дtl llждивява си:штt
СИ, )J.a преДУ~lВа жената на НlIlета, че еДIIНЪ lIlетръ
генуесно надефе, по двадесеть лева, е по евтино
отъ

налното

единъ

метръ

ЛlIOНСl\О,

по трина-

ЧеСТО,1юбпето

шшъ СС пробуди.10 въ сърд

; цето му и весело llзражение се ПОЛВlI.10 на
; ollщето ~IY. На другаТtl зарань, топ се ПЗЛ.lЪЗ
! нжлъ н CI\OPO се озова.1Ъ въ Паршкъ. Tofi
i

отише.1Ъ въ Сорбоннъ, защото чу.1Ъ, че тю!ъ се
давалн .'JеIЩIШ. ФаЙТОНДil\IIЛ му препоржчалъ
единъ евтинъ хоте.1Ъ на б.1ИЗО II ~L1а,l,еiIШ, Iюtl
то пt~Iалъ още

осемнадесеть

годшш

ПОЧПir.лъ

де сеть лева. Толнози уморенъ билъ той отъ; наукит't си въ сдна спш на тавана. Totl ста
работата, щото се молилъ на баща СИ да дър- . валъ рано сутрина, рпБОТII.1Ъ Прll.1еilШО, слу
жи смtткитt, к()ето II СТОРИ.lЪ по еДIIНЪ зад()во- шалъ .1еКЦШI по ~lедеЦIПlСIШЯ факу.1Тетъ, канто
лителенъ наЧIIНЪ.
и по правото, II СII купува.1Ъ вехти IШИГII. МаСъблюдателната

:момчето

u

1I1Y

JlIаика забtлtЖ1lла~

че

слабtе. Топ бшIЪ неспоноенъ и от-

каръ че много

Пjr.ти не се нахранвао1Ъ

добр'Е

II дрехит'Б му би.1U много прости и вехти,

той

чаР.нъ. Искало му се да иде въ Парижъ, за да

не обръщ:t.тrъ вншшнпе, но се предаВ:l.:1Ъ всецt.10

учи законовtдството

на работата сп. МаfilШ му писала, че баща МУ

и тогава да учителствува

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.
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се

много

разядоса~1Ъ, защото отишелъ и не да

в[).JIъ, даже, името на сина му да се спомtне, въ
неговото присжствие. Горкия, Иосифъ, колко
нъсогледъ билъ!
Леоновата пнтелегентность и

:му спечелили

уважението на

оргиналность

профессоритt, и

СДIlНЪ ОТ'Ь Т'вхъ казалъ: "Баща ти много нераз
сждливо

дtЙствува. Ти си

имашь

предназна

чение. Сл'lщвай го. Но да станешь адвокатинъ,
:защото гласътъ
други,

а

ти

ЗН<lнието

ти спо:.шгатъ.

се
и

отличава

между

хиляди

интелигентностьта

Т1Jсенъ ще ти

ти

ще

бжде кржга въ

У'lилпщната ЗМ<l. Ако пскашь, азъ ще пишhYi.

H<l

На

1860

година, на двадесеть и двiэ годиш

на възрасть, Гамбетта билъ допуснжтъ да пран
тикува. Бащата билъ много противенъ синъ му да

живtе въ Парижъ, гд'Бто, мислилъ той,
чай за

адвокатинъ,

влиятелни

който

приятели,

н'Бма

затова

HtMa слу

ни пари, ни

настоявалъ

да

се

върне въ Нахоръ. Панъ леля му Жанна, ноито
той наричалъ

"Тата", взела

неговата

страна.

Нато имала годишенъ приходъ около дв'Б хиля
ди и петстотинъ лева, тя назала на бащата:

"Ти не можешь да помагашь сина ти да живtс
въ IIарижъ;

но идущата седмица азъ ще

ид,)'.

съ него и ний ще живtемъ заедно." Тогава сс

баща Т)!, за да му IШi!\Ж мнtнието си относително

обърнжла къмъ сестрин ника

тебе."

"Синко, азъ ще ти дамъ храна и кжща, а ти ще

Профессоръ
ГЮlбеТТ<l: "Н<lИ
П<lРИТ'В

В<lлеттъ
добрия

писалъ
начинъ

си е Д<l ги ПОХ<lР'lИШЬ,

:колното

:'lOжешь

отъ търговията

гнешь на сина си да стане

H<l
да

Иосифъ
вложешь

като отдtляшь
си, за да ПОlllО

адвокатинъ.

прпбавпла:

си набавишь останжлото съ работа." Т'!> наели
една

много

малка,

много

ПрОСТ:l,

И

даiКС

нсу

добна, нжща въ Латинския учаСТЪJ{Ъ. Пърrюто
му д'l>ло

дошло

ч[ншние! Греппъ,

"

си п

подиръ

осешшдессть

еДllНЪ отъ

~1'Бссца

депутатит'l>

БП:IЪ

Писмото Н<lПр<lRIЫО голt~1O впеЧ<lтлеНllе въ

обвиненъ за боптувание пропшъ, ПРШШТС.1СТВОТО.

ГЮlбеттовото се)lеИство. Мi:tИК<lТ<l се Н<lсърдчила п
се ~Ю.lIIла З<lР<lДП любезното си чедо, дО K<lTO

Гdмбетта го защптилъ то;шози доuр'I;, щото Нрс

сестрn

да му стане

u

Жанна l\Iассаби, горtщо З<lщищавала

ОТЛIlЧНШI

сп ссстриннш,ъ. Н,Lи-послt

баща му

отрСДП.1Ъ да му дава пзu'I;стнн СУМl\Iа всtЮI ~l'Б

ссцъ. Въ ДIJ'Б ГОДТIIIИ Леонъ И3УЧП.'Iъ
СI\IШ,

т,РШIIIШI,lШШ,

lJоешш,

горсюш

и

граmдан
lIIОрсюш

Т'ОДСI'CI!. Пе БП:IЪ ДОСТИгп.IiЛЪ още по.lнолtтие,

ми 1т, единъ отличенъ аЩЮЮ1ТШIЪ ГО ПШIO.1И:IЪ
секретарь.

родвано изъ вtстницптt,

ca~1O на н'Бколцпна.

Д'l>.10ТО

II

пс бшю

обна

затова бп:ю шш'l;стно

3а шесть годшш б.ltСI\IШИ,

М.lадъ студентъ билъ дthствпте.1НО, I,aTo пързанъ
за сенретарската си J\iaca. СЮIaТ<l :IIУ отпочивна
бшш сегисъ тогишпото му събирание СЪ П'Бlшfl
въ неговата нжща, гдtто .1е.Ш )ly

затова пс му б[l.'1О но;зпоасно да ПрШ,ТIшува, тога

в'hстникари

па тоН преlmралъ още с}ща година IJЪ Пар'Пif;:Ъ,

приготвяла вечерята, която на радо сърдце вър

n~'I,TO шзу'!ва.1Ъ СI(sыюц'lшпгl, артпстичшт сбирни

шила TOB<l, защото вtрвала, че

въ МУЗСПТ'U !I разнообра~Ш!lН ЖIШОТЪ пъ града.

прочуе съ свол гении.

ПО ТО3П паЧТIIIЪ, тоН сс зано;ша.ТЬ и съ

други

Най послt II

!\l1jY,fOBe отъ j-юшота. По случай

неговия

HtKoti

часъ

день ще се

доше.1Ъ.

Въ

запозна.1Ъ се държаI3НИН превратъ, Д-ръ.
Бау;щнъ,
едшrъ
СЪ сдного 0'1'1, с.1Уfl\аЩП'ГЬ въ 3шюнодателното депутатъ, защото защищавалъ Народното Съб
Събранпе, т\ОНто Т\азалъ па младтш студентъ: рание, билъ убитъ въ сдно сБЛЪСlшаннс. Прсзъ
"Ти си превъсходенъ МШIЪКЪ II обпчалъ бпхъ да 1868 година на празника за Умрt.ШТ'l;, Репуб
те УСЛУЖiК.Ако раЗlIсквnниита на3аионодателното
лик[)нци до хиляда души се съираJIII па гроба
Събранис те TIНTepecYBaTЪ, еЛ<l та:'IЪ, пптаfi за му въ l\Iонматръ, да положжтъ n1шци н да

lIICHe, и азъ ще ти НЮltрл Н'ВТЮИ sYiгълъ въ галери

ЛТil, отъ гдtто Д<lможешь да видишь II чуешь вси

Леонъ заучвалъ парламентарната
ПРilКТIша, и видtлъ IШКЪ е прит13снена мисъльта
подъ шшерията. Въ Нафето Пронопъ, м'Бстото
ГД'ВТО се събира.lII Волтеръ, Дидро, Русса и
'11\0."

TYI\a

другн литературни
ПОВТЩlfIЛЪ

шалъ

II

знам'Бнитости, младежа

съ ДРУГ<lРПТ'l>

си рtчитt, които

пре
слу

сп }шзвалъ ТШК\Ю би направилъ тоЙ,

шю билъ членъ. Невtроятно нtщо се е вижда
ло, тогава за единъ бtденъlIIШIЪКЪ да стане членъ
на 3анонодателното Събрание. Той учредилъ
СДШIЪ нлубъ за прочитание и словопрtния и
разбира се, че таи бшrь и главата му. Но въз
моншо ли е, да не е БИ.1Ъ духа на нлуба републи
IШНСЮI1

произнесжтъ рtчи.

Императора

трtбва.

да

е

забtлtжи.'IЪ, че такива демострации С.У, Uр'ВДIIИ
за престола му. Делшуцесъ, главатаря, билъ
арестуванъ и избралъ неизвtстния адвонатъ

Гамбетта да го защищава. Тои бплъ предаденъ.
радиналъ и просилъ отъ защитата си, само СIIЛ

но да бие върху Декемврийсния Че.lОвtнъ, тъй
както наричали Лудовика Наполиона противни
цитt му.

Гамбетта билъ чеЛОВ'Бна за работата. Тои

опrиличилъ !1~шератора на 'Кателина, на раз

бо~никъ, които уловилъ Франция и IЖ ударилъ
тъи силно, щото паднма въ н('св'lJсъ. "3<l седем
надесеть години си билъ господарь на Фран

ция и нино га не си дързнжлъ да отпразнувашь

2

ДекемвриЙ. Ний, C~le, ноито

ПР~'lзнуваl\lе

СЕ;\fЕЙНО ОГНИЩЕ.

вс1ша година, това, което ти не си гото въ да
посрtщнешь, колкото убиицата мъртвото тtло
на жертвата сп. Ногато наи-послt Га:мбетта
свършилъ рtчьта си и сtднжлъ на MtCTOTO си,
сждбата била рtшена. Тои се прочулъ отъ едпния край на Франция до ДРУl'ИЯ И Императора

Бонопартъ п дпнастията му преставатъ ла ца
руватъ за BC'lmoгa I1адъ Фршщия." Съ iНIOЛЪ
Фавррс, Ферри, СШlOнъ п лругп тоlt щшuър:щлъ
да пде на Нметството, отъ гд'l;то Пllсалъ на от
I'ЪС.lЪЦИ хартпп пмсната па Т'Ь:ш, 1,()J!тО ЩС б,У,
д,ътъ прсдводители ва ПрИВрС~lешIOТО праВИТС.l

приелъ удара отъ които никога не можалъ да

ство

се съвземе. Онази вечерь въ клубоветt

ХлаДПОI,РЪВIllШ,

и въ

II

гп

ПУCI\алъ

}~олу

прсзъ

ЩЮ3ОIЩIlТ'I;.

uсстраlll:ШВIIJl

II юна'lIIIШ Г;ш
рjыфТ'l; сн 11 упра

вtстникарскитt канцеларии името на Лсонъ
Гамбетта било въ BctKa уста.
Не е чудно, че въ изборитt на слtдующа"Та година тои билъ покавенъ да предстаВЛfша I
Белвилъ и Марсеилъ. Той IIзбралъ послtДIllШ:

бстта дърi],а.'IЪ Сll.1ата въ
в,швалъ народа. Народа ~IY сс дов'Ьрнва:IЪ, защото TOI1 в'tрвалъ въ РСllуU.'ншата.
С/I,ЩСВРСМСlllЮ п'IШСЮIТ'I; воilСIШ IIхl;:ш 1,'bll'!>
llарIliI\Ъ.

Народа УЩ)'!ШIJ.1Ъ

градъ

потвплъ

да

II

казалъ на

"непримиримъ
га

стаН,~"JlЪ

"Тия,
отъ

избирателит1J

врагъ

Hel'O

си, че БИ.1Ъ

шшеринта."

предводите~lЬ

"Непршшрит1J,"

Iюfiто

на

l-Ia

една

ВеДНtl-

нова пар-

и Н;ша.1еоновото

падarше

часъ нататънъ стаНЖJlО сюю въПрос'Ь,

времето

щt.l0

да

разр'Вши.

ГЮlбетта

умрс,

ано

ГIJада ш

СС П]JII

11

стапе ПУilца,

;за ОГ!lll

щата СII. Преди да почнс обс;цата па ПаIШil,Ъ,
часть

Туръ.

отъ

управлпющата

сила

сс

отТ'!;г:ш:ш

Нужно стапж:ю Га~IIJетта да поеlJТII

С:I1;дшш
но за да

въ

по

градъ прсзъ Оlпmшрий за съв'ЬщаПJlе,
нзвърши

това топ

преХUЪ]JI'НЖ.1Ъ

еди нъ ба.lOНЪ,

:малъ за първия ораторъ въ Франция. Изнуренъ

НУРШРШ, !,огато ШlПува.1Ъ Ш1ДЪ редовет'!; ШIЪ.

0-

отъ J{ЪЛГОТО си сенретарство и

пасенъ БИ.1Ъ опита,

въ

ната си борба, той ОТllшелъ
въ Емсъ,

01'1,

ПО.1IlТпчес-

за нtКО.Шб

време

гд1Jто се срtщнжлъ съ Бисмарн:ъ.

За

него послtдния I\азалъ, "че ще отиде надалечь.

"

вр'Вденъ.

ииримъ

ИСI\УСТIЮ

"Национа.1а"

и

учението

на

ПРУ~·СIШ

но ба.lOна се СПУСНЖ.1Ъ

l\oгaTo

ПjJПСТJlГН,Yt.ТЬ въ Туръ lltШLlO

нито единъ СО.щаТ/шъ; въ е;ЩllЪ ~1'Ьсецъ
чрезъ

врагъ. ((

0'1'1,

гората наб,ш:ю до 1\:lIиенъ, гдtто С.1tЗ,lЪ непо

Съжелявамъ Императора, че има тш,ъвъ непрп-

Г-жа. Гамбетта принесли плода сн.

!юпто БИ.1Ъ заI,ачанъ

съ

говорилъ на всtкжд1J и наскоро вс'lншй го прие-

свърхче~10в'I;.чеСl\а

еШ~рГIII1

п

BIJr~Ie,

hail-!шсOlЮ

н ~1,YtДjJОСТЬ, тоП събра:!ъ три ЩШIШ съ

осе~!СТОТIШЪ ХИ.1JIДIl MiY,i!,C, СII:t(i;(СШI съ ПОТjJ'/;('-

НаполеОIlЪ вид'lшъ че н'!;що тр'Ьбва да сс

НОСТlI'гI; и 1I:tIlР,Ш.'IJIJШ.'IЪ !Ю('IIlIll'l"I; ШI'I. )('I;ikТВШI.

стори, за да занрtпи престuла сн въ СЪР;Щ:l.та
Топ се постаралъ l~a 3.ШОЧIlС ПСI-

Е;щ[!ъ О'Г'!. O'I':JII'!I11IT!; lI'I;~Ш\ll ОфJ[J~ерн !,a:la.ТI.:
/1'a:1II liO:lm:l::t.ша PII('PI'1I1I с r;що отъ lI:tii-:lа
61;.'['1;;1\[ ITr~:1I [\1'1"1. (:'[ ,(i![T[ [11 [Ia C'I'[:IJP~IPjjllaT:t 1[ето

на народа.

свободолобива

ПОЛИТИЮ1,

:щтова ТУIJ1I:п.

E~III.ТJ.

Оливие на чело на мшшстерстпото. Но I'ЮI()ет-

1'1111,11 ще IlpO(':I:tHII ШIРТО "а l'a~I(iPTTa въ от
;(a,'I('I/II11 1I0IiO.T[iIlIIIJ.'·
въ една отъ заб1JХБiЮlтеЛlllп1J си р'l;чи: "lIlIii
Toii ()и:п. Cl'!':t lIа ТРII;(ССl'П. 11 ;(H'I; 1'0;(11111приемр.ми тебе 11 ностеНТУЦИI1Т:l. 1'11, само Ю1ТО на въ;зрасТl. и }(";iicТВlIте:шо ;(III\T:tTOP'!> lIа Фраll
1tЮСТЪ, КОИТО ВОДИ ныlIъ РепуБШIката, но ШIЩО ЦИН, 110 ;Щ.1Ъ lI:tij·I'O.Tt~IaTa своurца на lIечата.
по-вече." Най-послt вопнаТQ ПрОТIIВЪ ПРУССIlI1 l:3C'bliol'a бил. готовъ съ lIеговото; ~ДоБЪ]JЪ
БНЛLl обявена, съ толнози над'вжда да сс U'L- день, П[JllJпе:IIО" за uс'tlШ раБОТIIШ;Ъ, I\О.'П\ОТО
двори lIIИрЪ въ самата ФраНЦIIП, I;ОЛlЮТО да се занлтъ II прРтрупапъ )Щ БП.lЪ съ работа II грн

та

пакъ

си оставалъ

неНРШШРШIЪ

J[

J(а,.ЗН:п,

спечелhYiТЪ поб1JДII въ ГермаНIIЛ. Вс1шоп знас
бързата неСПО.1уна на ФраНЦУЗIlтt II падаlше"то на Наполеона ПрII Ссданъ, на 2 СептеМВрllП,
когато той ппсалъ на пруссюIЯ царь Вилхе.1~IЪ:

Нато не можахъ да умрж на че.lО на воiiСIШ-

~'!; СП, то предаВЮIЪ саблята сн въ рihцtтt на
Ваше Величество."
Ногато

Шt другил день новината

нжла въ Парижъ, народа
И~1Ператора щtлъ да бihде

бнлъ

нато

прrrстпг-

М;сенъ.

убптъ шю се вър-

НЛ.1Ъ рuзбllТЪ. :Мноа.ество се съUра.lII изъ у:пr-

цитt и навлtзлп на сила въ залата на Зшюподателното СъбраНIIе. Тогава слаДlюрtЧIIВIIН
вождъ на репуБЛIшанцит1J, които едва ли билъ
познатъ преди двt години, се въскаЧIlЛЪ на
трибуната 11 оБЯВIIЛЪ че Лудовинъ Напо.1еонъ

ЖII. Той ра60ТII.1Ъ съ ТШШОЗII HpIlC,},CTВlIC на
духа. БЪрЗIIна пъ р'l;шешICТО сп II НСЩШ]'.lОНШlа
UО.1П, ]\опто го ПР::ШИ.1П на nctI,,},;~t II ~leiI;;~Y вспч

НИ ВОДlIте.1Ь. Топ наС.1СI,Т]НIзпра.1Ъ ФраНЦIIП (;Ъ
С.10вата сп; въ:юбвовп.1Ъ ДЪРЗ0стьта й II СЪiIШ

UП.1Ъ IНlТ]JlIOПIЮIa й. ДaiI,е C.Tl;;('!> пораil,СШIСТО

прп Гр:ш.lOттъ

rr

чудното пре;щваШlе на Ба.1СIНl

съ сто ~I с;дещ~есеть

ХII:lПДII

ДУII.I.II

СО.цаПI ЩШ

Ысцъ, 1,~~юетта н:шъ не се ОТ'lагша.1Ъ аа Фран
цпя, тън

нато

~Ю;I'U.1Ъ още ;щ

почтешш ус.10ШШ ....

пепа ~IIlРЪ на

Но ФР:ШЦIIJl UII.1<l IIстощена 0'1'1, сраil,СНlШ.
Парпжъ бll.1Ъ обс:ценъ всче ~TЪ четщш ~I'bce
ца Il HapOil,a търп'Ь.1Ъ г.1:ЦЪ. I\ОШIУIШСТIlтt тъП:
сжщо I1Сl\а.1П lJевъз~юiКНП работи. Затова с.11Jдъ
ceдe~!ь ~!'Ьсечна борба, СНЛЮЧП.1И ~IIlРЪ, съ ноп-

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.

184

то Франция се обвързала да даде на ГермаНЮ"J

въ скромната му нжща наблизо до Парижъ,

нtнолно

той казалъ:

милярда лева,

ноито да

исплати

въ

три години, и да отстжпи провинцпитt Алзасъ

чамъ;

условия

и

въ

деньтъ,

ногата

1882.

щtли да се подписватъ той заедно съ нtколко
свои другари отъ тtзп страни

му

наПУСНiV\ЛИ

събранието.

излазяли,

нин

нметъ, прибързалъ да достигне Гамбетта, нато

"HtHa

MHOГO~

Тои

държавенъ

мжжъ,

като

лежа.1Ъ на просто

ceTHt

тtлото

било

занесено

въ Бур

бонския палатъ, и стражаря стоялъ до колtнt

въ цвtтя. По-вече отъ двt хишIДИ вtнцп би:ш

тебе. Сърдцето мп е сънрушено. Обtщай ми се,
че ще спасешь Страсбургъ." Веднага слtдъ това

п()днесени, само отъ прпятели. Алзасци пратили

единъ прекрасенъ в'Ёнецъ отъ тръндафили. По

паднжлъ на земя.та П ИЗДinХНinлъ. Гамбетта се

Испания, догдtто го

толкози

избавление.

На слtдующия день петнадесетъ хиляди

По

ти стиснж патриотснатаржна.

Този е посл1щния мп пжть да се ржкувамъ съ

оттtглплъ въ

само

то си жел'.Бзно легло.

почтешшя старецъ Иванъ Куссъ, Страс6ургския
му назалъ:

страдалъ

бжде

души хора ходили да видЫ'\.тъ т'Iшото на вели·

на отечеството

Когато

съмъ

исналъ да доживtе до Новата Година, но УМ
р1шъ петь минути преди срtднощь на 31 Ден.

Га~Iбетта не исналъ да се съгласи на та
унизителни

"Умирамъ, н'Ёма полза да го отри

азъ

та смъртьта ще

и Лорренъ.
юша

но

повикали

назадъ за изборптt въ слtдующия Юлий.
Той панъ почнжлъ геройсната сп работа,
държалъ рtчи на вс1шждt изъ Франция, учплъ

величественно,
ставало

нинога

ПО-СRърбно
въ

погрtбение

Франция.

Града

не

е

Парпжъ

искалъ да погрtбе тtлото му въ PC1'e lа Chaise,
но баща му не се съгласилъ; затова занесано

било

въ

Ница,

за

да

се

погрt6е

нnБЛIIЗО

народа на ИСТlшнитt републпнанскп начпла; не

до маина му, която се поминiY\Лn ГОДИШl пре~ю

на }ЮШlУНШ:lамъ, не на беззшюнность, но на редъ,

преди него п до предадената му ;rеля, },оято ум

предппз:швость п себеуправленпе. Тои пскалъ

р'Ёла преди петь години. ВС'lнш день Иосифъ
задължително, Гамбетта носи цвtтя на гробоветt на lIШЛИ
библиотеки да се Т'Б си.

учението да бжде бесплатно и
КНПГ1l Щl

се

раСПРЪСh1lТЪ,

учреждшзатъ. Когато Тиеръ билъ туренъ за
предс'lщатель, Гамбетта му 611.1Ъ Шlи-rзtрнияпри
вър,юшшшъ, lIНШ<lрЪ че

Истина е, че обстояте.1ствата спо~югнжли
да шшравЫ'\.тъ Гамбетта прочутъ ораторъ, но
И таи самъ СИ е създавалъ обстояте;1ства. Исти

първия го 6илъ наре

},ълъ ,,(И;сснъ ГЛУШt!\ъ;" толюзи готовъ 6илъ

на е, че случаи му се далъ ПрИ защищаванието

Ве.'IПlШЯ Републпшшецъда прости грубостьта му.

на Бодиновата демонстрация., но тои билъ при

На 1877 ГОДИШl тои шшъ II:iбави.'IЪ обич
шпа си РепуБЛlШf\. l\IонарХИСТlIт'l; стаНiV\ЛП раз

готвенъ за случал. Той бплъ изучплъ историята
на империята подъ Цезаритt, и ЗННЫ'\..'Jъ какъ се

lIШРIШ и наli-послt

Махонъ,

върлъ

зам'I;стшш Тиеръ съ Мак
РШIaIIIIСТЪ И преДf\денъ на

създаватъ репуБЛИRитlJ и }{анъ

империята. Явно бпло че другъ дъратвенъ пре
вратъ се ПрИГОТВЯ.'IО. Гаllюетта събудплъ цtла
та страна. Топ провъзгласилъ "че ПредС'tдателя
трtбва да се подчини, или да се отрече," п за
т'Ёзп дрш били осждеtIъ на три М'Ёсеченъ з<l.
творъ п да плати

пресждата

двt

ШШОl'а -не

хиляди

бп.1а

случай за предводитель, той бплъ готовъ, за
щото внимателно заучвалъ

ностптt на нашата Грюкданска БОИШ\.. Когато
други се расхождали по Сlшmрs

1\1ан

Elysees,

тоП се

навеждалъ надъ книгит'Ё си, въ станта на тава

на срещу СорБОНIlЪ. Той умрtлъ рано но пз
вършилъ По-вече отъ lIIНозина, JЮIIТО ЖIIВ'БЫ'\.тъ
два пжти по четиридесеть и петь години. Но

гплъ, отренълъ се отъ чина си. Г-нъ. Греви го

замtстилъ. ГПlllбетта бплъ избрпнъ за предсtда
тель на Събрпнпсто п безъ сумнtние, ако бц
ЖlIвtлъ щtхж да го пзбержтъ и за предсt

гато въ бжджщето, Империялиститt ще се тру

ДhЪTЪ да пскубнжтъ управлението отъ ржцtтt
на народа, името на Леонъ Гаl\lбетта ще бжде
въодушевление, побlJдително расковнече, за Ре

датель на Републиката.

публиката.

Не липсовали и тtзи, които ТВЪРД'Ёли, че
топ IIСЮIЛЪ да вземе въ РЖЦ'Б върховното уп
равление; но когато Сll1ъртьта послtдвала едно

на пищовъ, ВСИЧRитt R.1tи Францин ВlIдtла идола
въплощението на репуб
преди ИЗДЖхванието му,

въ

подготвеllЪ, защото билъ запознатъ съ подроб

Махонъ, като шщtлъ, че РепуБЛIшанската пар
тия била пО-сп.:ша, отъ колкото си предпола

случаfiно гры\lувапиеe
вети били заllIълчани,
сп, накъвто билъ .1IшаШ:Зll1а. Два часа

хората. Когато

Туръ управлявалъ -военнпл ОТД'Ёлъ, тои бплъ

лева глоба, но

испълнена.

исчезватъ. Но

гато въ 3::шонодателното Събрание се указало

I

==============""....::с~Е~)J~Еи;.;.;:~ но ОГНИЩЕ.
РаЗВlI'fJIeТО на лъжата у дtцата

11

опас-

ностьта отъ HeЪYi за възраСТНIIТ'Ь.

I

ШlДЛ'БilШОТО М'БСТО, съ просба, да

спре

'1'0-

ЧШIOшшкъ,

С.11щъ нато у:ша.1Ъ ВСПЧIштl, lIЗ:Юil\СШI до ТУ1,Ъ

: подробностп, ОТJlIIIелъ въ )"Ш.шщето, гд'l,то
. сл.'Вдвало момчето, П3ВIIIШ.1Ъ го п:зъ К1асса 11,
: подъ сенретъ, НОIIСIШЛЪ отъ него да :'IY обнс

Отъ Д-р3. В. ЛхуfiОIJllЦ3.
(Продъджение отъ брой

, до

, ва момче. НомаНДПРОIЗашш по.'lIщеIiСЮI

7.)

'пп: :защо, за ШШI3II ааСЛУГII му се явява БОiIШЯНЪМЪ този родъ лъжа може да отпесемъ ' то маЙна. 'Гогава момчето :~ахвапj)'\:Ю едпнъ раз

и случаИТЕ, :когато д1щата, по запов13дь на он1>зи, що ги поддържжтъ, тр1>бва, чрезъ просия,
да се грижжтъ за прехраната си. Въ ГО.113мптt

ШIЗЪ СЪ Та!,Ъвъ ТОНЪ, Юll,ТО що раСlшаватъ :за
ра:злпчнп ШlД'llШШ СТJ/,ШСТПУIOщптI; ЩЮССЦII. То
: 06аДIlЛО, че ве)(IIiY,ЖЪ, "ато UII.'IO пъ граДIlната

градове,

11 чело "Отче
, духа ЧОВ'llllша

:както е

изв13стно,

:кяруватъ

съ 613д-

ностьта: Ловкит13 аферисти *) съ6пратъ ГО.1'Б:мо

I

i

l\оличество д13ца, които заставlЖТЪ да учжтъ
н13IЮЛНО фрази, що могжтъ да въз6уждатъ съ-

пюпъ, (, шщ'l;ло

ВlIСОIЮ

въ

въ:з

фигура, об.l'Бчспа въ ОС.l'БПIlте:l

тени, далечъ отъ надзора на полицията. Тани-

на б'Ела др'Ьха, съ св'IП.10-СIlНJI Ж~IIта 01\0.10
снагата. 'Гова ВlIд1ШIIС, Ш1ТО се СПУСПsY,.10 на
земята, кааало: "любе;ншfi Иосифе, нс бой се
отъ мене, а с.lушаfi I,ЮШО ще '1'11 Ш1жа! Тп не
Tpt6Ba отъ ceг<t нататы,ъ да г[Уlшшшь, а хо

па дъца

ди всtнп день въ ЦЪрlша

чувствие у минувачитъ и слъдъ това ги испращатъ да просlЖТЪ милостиня, въ м13ста затънповтарятъ

J\lашинално

научената

и не ПРОИЗВО,lНО,

лъжа

а съ

пспърво

II

се :'!О.Ш!"

НоН

сп

тп, Господп3 поппта.1Ъ Иоспфъ. ,. Азъ C'blll>
: пресвятата Маина Божин, почитана отъ ВСПЧI\II
собетвенна- хора; 0'1'1, сега нататънъ ти ще праШ1ШЬ ЧУ
на танъвъ, деса. (( Ногато НОПШI '1Y;~OTBopeцъ зе.1Ъ да се
НОрИСТО.1Юбой, че хората lI'FMa да го повtрпатъ, Св. Бо
течение

на

времето, това имъ се вслажда и тъ почватъ да
IIзмислюватъ лъжи съ помощьта на
За иллюстрирание

та си фантазия.

rюдъ малки лъжци,

щО ЛЪЖJУ.ТЪ

бива ц13ль, ще раснажж единъ

отъ

Rippil1g'a 1).

Презъ

СЪ

случаfi

оппсанъ

м. Апрплии

ГОРОДIIЦ:l.

ПО.lицията въ единъ l\Iалънъ ГермаНСЮ1 градецъ

дочула, че на Иосифъ Ж.

момче на

-

често пжти се ЯВJшаJlИ на полето

Дl!ца :захваНУ,.lа iЩ ~IY се явава 11 пр(~дъ

14 годшш, • да, по lюс.тl';ЩIIП пе 1iY, ВПjl'i~а.1Ъ;

Св.

дица, всл13дствие на което населеНlIето

,ужъ, му об'lнца.l:l ;(В<l~Щ ПШIOЩШЩII.

г.· Паli пос.1Ъ, но ДУМIIТБ П<1 ~!шrчсто, СП. Богоро

1877

Богоро-: IШТО поср'I;;~IIIJ1;Ъ

i 01ТОВНРЯ:Ю

M('jl,;~Y

IНЪ)',

п

то

паро

С:IУiЮI.Ю

I1Н[Ю,'Щ,

1,:1'1'0

P:l:\:III'III11'1"I; Bbll!)()(:II. IШIlТО I1НрО
нитъ M'hcTa вз1>.тrо на цtли тълпи да се стича I )Щ а:Щ:lна:I'I, lIа 1(ppCltllTaTa JL'lma, <:'1. ;~Y~IIIT'[;
ВЪ този градецъ. Полицеfiсюш ЧJIIЮВШШЪ, I\OH- i .,Щi, ~ Il.'lil ., 11l'. ~ 1~:tTO I!:H':I~ H;a:l'!, ТО:III ра:IIЩ:I'I.,
то билъ пспратенъ да Н:l.Пр:l.ви П3СЛ'Б)(13ШШС, ;~o- : '1III101:IlIIl;a не c(~ O('~I";:III,I'J. ,'(:1 O')'IH';(P 'ly,(OTIiOнесъ.'lЪ на началството сп сл't;ДУlOщето: ОI\О:Ю реlЩ въ Y'I:lCTJ,J;a. 1\!ра;ду това ТЪ:lllата отъ ;((~I/I,
8 часътъ зарань, до ЦЪрlшата па ТО:Ш ГР:Ц(,I~'J" на-. (('1/1, Н('!' pac:la I! се yli('.'III'lar:a:la 1;:lТО ('II'I,il\l/O
се стичала тълпа отъ пародъ Оf\ОЛО ХIIЛFIда дуВЪ.1МО, тш,а ЩОТО аа IIО:I1ЩШlТа
ета 11 ,1'\.10 Be'l'"
0'1'1, 01'0.'1-

шп. На близо до· църквата има,lО И3рllта дунна (яма) оноло два фута дълбона. Тази Дуm\а,

lIа

пеВЪ;ПIOjЮlO да т'I.lнш та:ш съU:Ja:ЗШ,. bl.la,'~11JI
сннтецъ UII.l'!, IIспраТ('IIЪ първо въ У'lаст'Ы;а, а

ето канъ била изрита: Иоспфъ }К вс'lшп день

отъ ТЮIЪ въ Пl'I1ХllаТРIIЧ~Сl\ата

пъ 8 часа СУТРИlIьта, въ присжтст13ИСТО на грамадна тълпа, че.1Ъ мо,штва, c.'ItJt'}, ноето jl,,-'lIата, що го придружапала вс13нога. Р<l:ц:ша.1<1 Ш1

1Т:~с.l'Е,(патъ HOp~т.1HocTЬTa па РIСТ13СНIIГБ ~IY спо
COUIIOCTII. Спрапюп'Б, що наПр:ШII.1И :за пего пъ
У'lII.шщето. ПОI,азп.Ш. че той е страшенъ .11>1111-

желающитt, все отъ едно И с,nщо ~1'1)l:TO, 110 е;(на шепа пръсть, :която ужъ шшла чудотворно
д1>йствие, тъй като на него :.rtcTo заспша,lа

нсцъ и I\{шенъ .1Ъil,еI~Ъ. Въ бо.lшщата :'Ю~I'Iето
вече не IШ,l,Ъ.l0 Св. Богорол,I1ца, по за тона
пю,ъ ра:Л,:tзва:lO, че нощ'l; въ станта ~ry се

св,

Богородица

винжги,

чето. Ако би пос1:>гнжлъ

Iюгато

се ЯВИ на

н'lшоfi

да

зе:'lе

Mml·

ЯВН13а.1II

СЮl~

ВЪ борба, П~II

апге.1Ъ

па:ште.1Ь

I\OHTO

и

ангела

земя жената заявявала, че "така тя не помаг:l..

поб'llднте.1Ь. За да се п:mеде

Между

jкецъ отъ

,

хората,

слъпи, ХрОll'lН
ва

що

1I

се

събра.1И,

ШНlЛо

много

съ други немощи. Подиръ

момчето си отивало

въ

УЧП.1пщето

н

~

заU.1УiI,де1ше,

БО.1ШIIЩ.

,'~JШО.l(l.

СТJY\пва.111

П3.1н:за.1Ъ

ТО:ЗII

направе:,ю

:за да

IЗIlllrt\ГII

:'I.lадъ

.ТI>-

011:10

р<1З-

~

пор'БiКдание, щото вси'пш въ .тВчеошщата да сс

'1'0-

'1'1,.1- oTllaclihTl>

Ш1~а се разотивала. Понеже народа ~рестанжлъ

съ уваil\енпе

!,ыlъъ

него

п да не Д:l.

джтъ поводъ l~a разбере, че го с.тIщватъ I,Ш,

да посъщава ЦЪРlшата и доходит1:> 11 знаЧlIтел- i во ПР,1Ви. И:~ЮШIУ..10 се доста Bpe:'le отюшъ пос
духовенството се отнесло ТЖПl1.l0 мmlчето въ бо.lIIпцата; ;щвалп 1I1Y доста

110 се намалили, то

*) Хора, liOlIТO uредприематъ да вършатъ н'\;що ca~!Ь за
.'IИ'IНИ o6.~arll.
1
47

') Eulellberg's

"ierta1jallrscllr 188

сгр.

.

:

хубава храна, ползува.l0 се ~ съ чпстъ nъзп въобще съ ВСIIЧЮ1 удооства. За чудеса-

i духъ

2t
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та си то съвършенно забравило и съвсtмъ на-

подмtтвания. Четението на този шшантенъ въ

пустнжло първата си роля

просъ доставяло на помtнжтитt съпрузи гол'k

като свнтецъ чо-

-

вtRЪ. Единъ пжть служительтъ, що билъ пос-

мо удоволствие;

тавенъ при него, нtRакъ си случаино, му оба-

ко и съ

ДИЛЪ, че въ сжщото село има още едно

мом-

Tt

голtмъ

чели ВСИЧRО по редъ, висо

интересъ, като

коментирали

сами окастренитt отъ цензурата нtща. Всичко

че, на което се явявала Майката Божия. Нато

това

чуло тtзи

цето, като не преДПОЛ:lГали даже, че то може

думи,

момчето се

искикотило отъ

вършили въ

присжтствието на момичен

смtхъ, а когато довели и това момче въ

бол-

да разбере нtщо.

ницата, то поискало да се види съ него,

като

това, съпрузитt, като се върнжли отъ раЗХОДRа,

двамата

заварили слtдующата картина: ;lюмичето било

обадило, че се познаватъ и че

Tt

и

Обаче, нtRОЛRО деня слtдъ

сж разигравали една и СiYiща роля. Слtдъ то-

съблtnло голtмата си накичена кукла, цалува

ва

ло ЬYi. страстно и правило съ HeЬYi. разни ципи

Иосифъ чистосърдечно се

призналъ, че е

лъгалъ почтепнаТ:l пуБЛIша едно

ние,

понеже

билъ челъ

вtствования за

.а

за развлtче-

чески манипулнции. Попитано, ноп го е научилъ

по-преди разни по-

святиитt и

тtхпитt

друго съ користолюбива цtль,

да прави таЮIВа нtща,

чудеса,

понеже по-

сжщото, канвото

лучавало отъ хората, участвующи въ неговата
Rомедия:

пари, вишнп и

други

сладки

то, безъ да се

смути

ни наП-l\IaЛRО, отговорило, че прави съ I{уклата

сж прави.Ш

При това момичето

нtща.

съ сюшто пеlЖ.

обяснило,

че ногато бпло

у кърмачката си на въспитаШIе, ШШ.l0 за свой

Този с.lучаЙ краснорtчиво иде да ни убtди,

мжжъ първо

съ каква ЛОВНОСТЬ и съ какъвъ колоссаленъ ус-

ниче, слtдъ това

пtхъ дtцата l\ЮГЖТЪ да лъжатъ и измамватъ,
б.lагодарение на TtxHaTa жива и буйна фантазия, а така сжщо и на това, гдtто за тtхъ

дtдото. Съпрузитt, щО УСИНОВИ.1И това ;lЮllШЧС,
били поразени нато отъ ГрЫIЪ, I\3.TO чу.Ш та
къвъ разказъ отъ устата на едно 4 ГОДИШIIO

отдавна се е съставилъ възгледъ, като

дtте.

за съ-

здания неШIIIНИ, справедливи и чистосърдечни.

Tt

ПО-l\lалIЮТО сп братче
въспитателя

бозаii

-

си и паЙ-ССТII'В

мислили вече да заведжтъ процсссъ

Противъ ВСИЧЮIТ'Б винопни лица, що посочвало

Между това, на ВСИЧЮI дtца е своиствено да момичето, но единъ опитенъ човtl{Ъ се УСЖlll
приб'вгватъ I,'ЫIЪ, по-вече или по-малко, н('впн- нилъ въ истинностьта lJa тази история и ги
па лъжа просто отъ любовь КЫIЪ HeЬYi.. OHt- съвtтвалъ първо да ы'i провtржтъ. Ыедпцин
зи, IЮИТО ПОЗIшватъ д1пската природа, HaBtp- СЮШ прегледъ доказалъ, че ВСИЧf-tо назано отъ
но, зншiY,ТЪ

удоволствието,

що

ПСШlТватъ

Д'В-

момичето е пълна измис.шца, а набtденитt .1И

цата отъ июшсленит.в разни певtролтни разI\3.ЗИ п небивалицп, въ IЮИТО ТБ обичжтъ да
прпппспатъ първата роля на себе сп. Ако при
това и възрастнптt се ПОIшзватъ че вtрватъ
въ разназит'Б ШIЪ, тогава т':\:;хнитt ИЗllШСЛИЦИ

ца зели страшно да негодуватъ отъ taf-tОва
клtветничество. Най ПОС.1t, нато заб'БлtЖII.1И
на момичито че лжже, то прпана.1О, че ВСИЧЮ1
та ИСТОРИfI е ИЗllIИСЛИЛО саыо то, II че пскало да
прави съ нуклата така, както праВИ.l!! ОН'Бзи

н'Бматъ нраЙ. Този пидъ невинна ·.lъжа обlШновенно изчезва съ възрастьта на дtтето, ЮШ,

разбира се, липсват:ь б.lагоприл.ТН~1 ус.l0ШЩ
коита пшraгатъ за по-нататъшното и развитие.

дами, за които се писало въ вtстНlЩИТ'Б. Този

I случаи
I

нагледно llоказва съ канва предпазли

вость тр'Ббпа да BOДЬYi.TЪ разговори възрастни
Т'Б предъ дtцата, безъ да

допущатъ

нп

най

Въ н'Бко!! С,lучаи такъва нанлонность RЫIЪ лъ- малко, че ПОСЛ'I:;днитt HtllIa да разберiYiТЪ нищо
гани е, било отъ любовь КЫIЪ искуството, било отъ тtзи разговори. Дtтската впечаТ.lIlте.'lНОСТЬ
отъ подражание,

може да повлече слtдъ

себе; е толкова силна, щото съ чудесна отчеТ.1ИllОСТЬ

си печа.1Н1I пос.ltцствия и за възрастнитt. За' 1I1ОГЖТЪ да заПОl\lНЬYtтъ

всичкит'Б

движения

и

разлснение на, TOBa~ ще разкажж единъ случаи
на пзлъгвание, които произлиза отъ наклон-

думи, що би ги заинтересували, I\IaЮlРЪ че въ
момента на заПОllIнлнието не даватъ да се раз

зи, които крайно го ооичали и излtли на него
ВСИ'IКlIтt СИ неудовлетвореНII родитеЛСЮI чувст-

растьта ШIЪ

ностьта у Д'Бцата да подра,...жаватъ на възраст- бере, че ги интересува разговора на възраст
нитt. Едно l\Ш.'IКО 1I1О1Iшче ОИЛО подхвърлено и нитt. Въ туй отношение бихъ 1II0ГЖ.1Ъ да при
паднжло въ РiYiцtтt Н; стари бездtТНlI съпру- ведж купъ примtри, гдtто дtцата очудватъ съ
~

CBOIITt OTrOBOpII ни"аиъ не
~
,
n
н
своистпенни на въза TaRa с""щ
. ,<
О И купъ ДУМИ, КОИТО
Tt направо сж зае ilИ отъ в
13 ,...
, < ,. .
J
ъзрастнит , оезъ да

ва. В еднъжъ въ града, въ които живt.ll1
. ;;.
•• .
. ~
ОКРЖЖШIIl сждъ разглеждалъ единъ краино скан. .
далиозенъ процессъ, въ нойто главната РО!IЛ

Jl\

разоиратъ Сl\lИсъльта и'.
"IЪ, но азъ МИС.'IIЖ, че и
единственнил току Щ

б

играли аристократически дами. Подробности~t ста убtдите;енъ В- о нав;,денъ , ПрШI'Бръ, е доСИЧЮIТ'ь из роени отъ 1I1eHe
видове отъ Д':!:; с .
.

на този процессъ б или толкова СЮlНдаЛИОЗЮI
,
щото въ печата се ПОЯВИ.1И саыо въ видъ на

ватъ У съвсtм

.

т ка лъжа, 1I1ОГЖТЪ да се разви-

ъ нормалнит

13

въ душевно отно-
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шение д1ща. Такива д1ща, при правилно и раци

ва да заема м'нсто

онално

Всичкит1> лъжци

отъ

въспитание

тази

когато

врtдна

навика

напълно

привичка;

да

лъжжтъ

т-Вхъ, когато е станжлъ

-

могжтъ

е

само

се

отучи

въ

случай,

хванжлъ коренъ у

TtxHa втора природа,

само тогава изкоренението й е съвсtмъ не

и

да

съзнаватъ, че

изваждатъ

това дава,

СЛIжтъ

никаква

жертва,

само

и

само

да може да удовлетвори своята слtпа

страсть.

Но има и друга

-

ци, които
ние,

не

катеl'ОРИF! отъ

никакви способи,

сж

въ

състояние

дtца

лъж

никакво въспита
да

отвикнжтъ

отъ

БО.l1>сти.

ШIтегория,

лжжжтъ,

пс

:манаръ

lIЮГЖТЪ

да

се

Шl

яве

недостатыш

И.1И

ПО~lрачсни

ето на своит't умствешш способности, а ВСИЧIЮ

се

предъ

тазп

удържжтъ отъ този си нашшъ И, ОСВ'БНЪ това,

възможно и въ таКЪБЪ случаи лъжеца, вече, не
спира

мсжду душсвнитt

отъ

Tt

ти.

разбира

се,

кыIъъ разрнда

да ги

причи

с)'беl{

шraтъ съвс'l3мъ С.шба свободна ВО.1П,

то що се заб'Бл'lшша

обшшовешlO

умопобършшпт'l; и

Tt,

поводъ

на heIIOIhra-пшт'l>

I{;lf{-

ПрlI ИДIЮТlI

и;юбщо у душевно нс

нормаЛIшт'l; хора. Отъ тунъ

саж) по

себе сс

биватъ по

разбира, че эа танпва

мислите.'Iна

ЛОiI;ЖТЪ наП-lI!ПОГО грижп, не за И31ЮРСНСНIIе на

способность е толкова унищожена, щото едвамъ

лъжата, пос})'!щстпmIЪ прави.lIIO въспитание, а

този порокъ. Такива д1Щ:l
вр1щени

отъ

природата;

BctKora
TtxHaTa

д'lща ТI)'/;бва да се по

се заб-Влtжва у т1>хъ слаби слtди отъ разумъ.

за наГ.lеiI'ДaIшето ШIЪ пъ

Лъжата у такива идиоти влече

за идпотптt и да се .1'I3I;)'ва ОСlIOШЮТО ШIЪ ду

нжги важни

е насочена КЫIЪ лошо и
ц1шь

подирt си ви

послtдствия, тъй нато тя вннжги

да прИЧИНЫiтъ

BctKoгa иматъ за

'1'1>

неприятность

на

шевно

глава

търговецъ,

идиотъ, съ

(микронефалъ),

се

заведения

СЪПрOlюа;.:щ съ

(C.lJbr)(J(()

окржжа

чудесно

ыа.1Юl

който не умtялъ,

нн да

чете, ни да пише, постоянно

разтройство, ноето

.1ъганпе.

ющит-В ги хора. Азъ ще прнведж н1шолко об
разци отъ подобни лъжци. Синътъ на еДIIНЪ
почетепъ

разниТ'13

се стрtМIIЛЪ hЪ~IЪ

"Н (ШОЛ .I,епа не е IIп.lа ТО.lIЮ:Ш а.l(\'1еста,
I\O.ll'OTO С'Ы('!. аа'!.."
Биографията lIа Софпя J{ова.l('ВСIШ, една отъ най
ОТ.'IичниТ'Б жени IШ ТОШl сто.т!;тпе, е П:l.тБз.Ш па СIЮ

това, щото на ВС'БКОГО да докара н1>lюе неща

ро отъ печатъ. И)!:l интересни фаКТlI въ

стие и да

вС'Ьь:о мшшче, I\OCTO, I\аТО НСЫ,>, СС труди да

BctBa вражда между хората. Нап

любимото му занятие е било да НЛ'lшети друга
ритt си на родитеЛИТ'Е имъ, да МЖЧlI ЖПВОТНlI

Tt,

да безпокои сл)'гпт1>,

жава всичко

чуждо.

Nl

разваля

УШIIЦО

11

Това Iюварпо 1IЮ~lче, ноето

на гледъ се показвало нато святецъ, 6п,'IO пред
м-Втъ

на

страхотия

вали.

Падне

за всич!\и,

ли му С,'IУ'шй

ЩО

го

OI,p,y,il\a-

да извърши едпо отъ

тtзи си мръсни дtла) лицето му СВ'Бтпа:ю от'!>
пеисказана

радость.

Когато пораС.l0,

то си ос

тапжло все такова, канвото и въ дtтинство
лошо И лъжливо. Тгеlаt разказва за едно

-c.'Ia-

боумно

още

момче,

което

наВJlКНЖЛО

да

лъже

отъ десетгодишната си възрасть, шшъ отъ ceTHt е
било нещастие за семейството си, бпчъ за OlЮ.l
нитt му.
такава

клtвети

Неговата лъжливость

мърсота,

на

ужъ водила

че не

баща

си

интимни

се

досТIIГНJh.lf1. до

cpaMyBa.lo

даже да

самата си майна,

сношенпя

съ

че тя

братовче

да му. Turdes наблюдавалъ едно 9 годишно
lIюмиче , което се опитвало да заблуди сждиит1>, като скроило

съ

голt1ll0

искуство

единъ

скандалиозенъ процессъ. За щастие, неговата
лъжливость и безнравственность на време из

л1шли на яве и обвиняемит1> млади хора били

оправдани. l\fогжлъ бихъ да приведж още мно

го такива прим1>ри, но мисшж, че и тtзи сж
доста, за да се състави понятие за тази к.ате
гория лъжци. Отъ приведенитt случаи, можемъ

да се увtримъ, че У танива дtца лъжата тр1>б-

пъ

Iшигата за
СПО.1УЧII

живота сп.

PyecI:aTa д'!аюi1ю] сс }юдн.ш (:'1. п:шънре;ща ;:щр
110 )lаТ(')ШТlI!\:па. С'Г!;IIИГ!; lIа станта il UlI,lИ nu.TI;IIСIШ съ вехти .1J1l:та Х:1рТИН 110 IЮIIТО 101:1.10 .1I1тnгра
фllраllП ЛСJ;I(1I11 IЮ 11'!;;IIIT!; 11 (j('('IЮIН:ЧJIIIТ'!; ЧIН::I:1, въ
ба

1I<'1-1II1<:lIIаТ:1

)1:IT('~t:ITlllm,

Т:lIIl1(;ТВ(>Нllа

11 [lIIВ:I<'JШ'!'(':Н!()(:ТJ.

(rУ;(lIlIгI; фор~tУ:tll ш!а:11I (',ща
:щ

Об!:lта СII I'О;(lIl1а ТII "11 :щаН:1a
ШП. раа(jира

J{OI'aTO

XI;BOiit;aT:1,

на lr:iУ('Т'I"

J[

ОЩ(~ на

но (j(::п. ,Щ

:шаЧ('JllII:ТО.
I'у, IIРОВО:Щ,ll1 на

)"111:11111\1:

,ТII lIаllр'/;;ща:Ja

въ матРмаТlIната el. снО\ювр," J! ;~OI';\'!;TO ;щ ;l()СТIIПIС
па ('сд(')нт,1,ссстата (;11 ГО;~IIII:I, тн (j1l.1a вече нредце
IШ lIа HaYI\aTa. НIIЮШЪ не сс ГрИШ:l.lа:щ храна 11
дрехи. ОбщесТlJOТО, ;\ШIЪТЪ 11 дmt:lIШlllтh iI дотЪгва.11I.
Тогава II'Б~raло УlllшерситеТII въ Руесин, аатова
София 11 сестра iI р'tши.'IИ да 1IДЖТЪ пъ ХаЙде.1бергъ
;J,a нродъ.'Iжаватъ пауюп't сп. Това БИ.10 псвъа)ЮЖIЮ
6е:lЪ ;:J,a шraтъ н'!шоя по-стара жсна да ги ПРIцружава.
'1'1> УСВОII.1И е,J,IШЪ П.1ЮIЪ, нойто 611.1Ъ тОгава

обикновен;' между РУССIШТ'Б студенТIШ. Предрш.lII е

;:J,инъ добъръ, почтенъ М.l<IДСЖЪ да се Ожсни за Софил.
СЪ името. и ПО.lожението на ОМiКжената
жсна, тл
МОГ.1а да станс

за"рИ.1IШЩl

на сестра

си п

н1)1\О.ll'О

други ;J;1>BofiKII. С.l1>дъ тази мнюш. жснидба тл ОТИШ:lа
въ Хаfiде.1бергъ п преда.1а сс ВССЦ'Ь.lО на pa(joTaT:l сп,

l,aTo
си

маш'О се грижс.1а за нсщастнигh п УСЮlOтснит1>

стари

родитсли

ОСТaIIiYt.1И

въ

домътъ.

С.11>дъ чстири години занимание

I'еттснгснтсюiЛ

университетъ il Д:lЛЪ ТИТ.1ата Докторъ по Фпдософи
лта. 'Гл дава.1а тъй СIIО.'IУЧЛИВО леющит1> си, щото
наЙ-пос.1Ъ БИ;lа покансна въ Стокхо.lОМЪ да заС~IС катс
драта 110 Висшата МатематИlШ, което мъсто тя З:l;J;ЪР
жала

презъ

Въ
ът..

останiКЛПЛ

1888

наградила

си

животъ.

година Француската Научна Ака;J;еюIЛ
съ

най-високата

матеМЮIaтическа

на-
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ра;:щ,

по-сноро И по-лесно схваща. Това Г.1авно ДЪ.1ЖИ тя на

.не сюlO за обшироюпъ и дълБОКИТЕ Й позна
оригинални

по развитата си памъть, която с пораснжла въ у~ербъ

нслtдвания. "
Биографа й пише тъй: •Тя бъше вече героиня
та на ШlЙ-наУ'ШИТ'Е Rржгове въ Европа; въ ОЧИТ'Е H~

на разсжждението. Но не може да се каже че и лип

НШJ, но и за голъ~шта

IJ

способность

ВЪ

сова способностьта за заучвание еЗIIЦИ.
зи не

неоБИRновенъ и твърдъ желае~JЪ чинъ.
Но уе;J,ШJението на живота й било й нетърпюlO.

{,ато

се

бори.1а,

JШI\ТО

казва

тя

ТОЛIЮЗИ

.да

БСЗl10.1езно
aIШ

1,0raTo

с

и

Т'БЗИ,

2а

1уБС1Iuе на врс.НС .111 ЩС бжде?

ыомчето,

но

"оито же.1aImтъ

ако

го

на~I1Iратъ

да продъ.1ЖЖТЪ

за нужно

Да,
за

образованисто

си ВЪ нъкое висшс учебно заве;J,ение, то ще бжде сз,

намъри

ылад'ината СII," да повърне нtщото, което е изгубила
отъ живота сп. Бъ менътъ,

та

отрекла па

гръцни.

злочеста, J>О.1IЮТО С'ЫIЪ :lЗЪ." ТЯ се опитвала да се
пър:шлн но .1еда, да 'Бади на конь, да посъщава ба
лове

HaBtpHo,

"ОШШССlшта е

дъвойката заучванието на старитъ езпци: лаТИНСIШ и

cBtTa тн зае~raше

.IIш>он ,~eHa," се произнася тя, .не е била

е причината, гдъто

що тъй необходимо и за дъвойката,

тържествувала, тл

С.1Ъдва въ подоБНII заведения,

"онто

освi;нъ,

же.1ае

ако

да

~IИС.1}mтъ

Юlза.1а на прплте.1rшта сп: .Не ЗШlеШI, f\(ЫIЮ ыи е теж

по

"о ТVIШ на сърдцето.

С.1ава ШНl отъ вън'Ь, но щасти

.1изиратъ висшето образовюше, сюlO. :3[1 )!;Кi!,<.:IШН полъ.

жсни, 'любшш отъ се)lейството <.:п, това же.1аI,у, азъ,"

дtВИЧССI\И ГЮ1Назш~ да бжджтъ l;.1а<.:сичеСIШ, I,Ш,ТО 11
Вtичюпt )!ihжtf\И не с,у,. Дв'в бих,у, 611.111 ДОIЮ.1НО а!Ю
tC наШlрах,1'. на ДВЪ раЗJllIЧНlI чУtДОТОЧIlIJ въ НПНже<.:твото. ДРУГИТ'Б ныIш сж pea.1I1II, лю,,!> може да

сто ~ '(а.1еЧL ОТЪ Hel,Y,. Щаетисто на обпюювеннитъ
C"ъpТI,тa iI ес УСI\ОРП,1а отъ

;J,::l

това .ть.160!\О душешIO

е жена. f\ОЛ;ОТО ;Jлровота и да

начинъ

да й ЗRТВОрНТЪ

враТ11та,

Въ таl\Ъ13Ъ С.1учаЙ не бп бll.lО

ОТШЦ11Нllе.

.Ыоже Л1 IЮЛ

този

1

;щ

нужно

~юнопо

ВСIl'lIштh

БЖ;J;е да прпнебр'Бгне ,JДЪЖНОСТlIТ'h СII,сю!сйпата обичь,

бждж тъ и педш'огичеСI,И.

безъ да ПО<':ТР11да

Друго e;J,HO нtщо. което бие 131, 0'111 11 то е Ч.1еиъ
Горния I\Ypcъ при д'lшичеСIшгh гшша:ши трае ТрlI
години. Въ него се ИЗуЧВRТЪ СiliЩIlгh пре;J,~I'I;тп, юшто

н'l.аШf\Ъ си ~

12.

пъ

П}lоеr:та :ш ПJ)ОJ'}lюшт'h па ГIШJш:шпт'h
пъ nъ.ll'll}lСJ:ОТО Кнпжество.

,111 11 11 С 11111 учсбни ;/{/IIсдСIIIIЯ.

Чл. ~. ГОРНIIЯ Л'УJlСl, иР/1 .1r,кЖ'ЮIllI1l,

1U.Hlla.1/I1I CoCil/OU

О/l/I)u,ла: IU((СII'(('СЛ'/I U JlC((.ICl/o. }"IfCIIIICIIIO въ
Х.UlСUЧССIIЯ оmдn.l0 mplf(' Ч('ilIIIJlII 101)111/11, (( IJЪ ])(!(I.lIII1Я
тр/I.

Чл.

12. ГО}llltlя

Л'!JjIСЪ ирц r!1/,I11/IICClilllllll, 1/I.ниа.m/1 IJIIЮС
1IIJ!1I 10r!1II1/1. Во 111'10 CI' /t.lY'IIIIIIJI7, СЖIЦII/I/IЬ 1IJlU,I).1ICIIIII
1.([/110 111> Л'.lnС/l'lеСI'i/l}(
СО

/lCI".llO'II'UIII'

llа

О/l/а/ь.1О

('lI/aJ! I11111/,

.IIЛ;JIС1:I11JI1I,

11)111

1/1.111/11.11111

Jt.lII1Щ.

31161Ь.11I,ЖI;(/ •• 11l1111I1lСЛ·1I я./ш. ·ъ .1I0JJCC
lVРlllЬЯ 1;!J/IC1> IЩ r!ШJlI'({'СЛ'll11t11,

li((

С(' 1IJ1I'II01)((IJiI 1J1>

ВП.1а рilЗ.1ШШ )lежд~' )1O~!'IeTaTa и Д'j;ВОIIIштt,с очсви,'ЦIO.

Задачата на гюш[\:шптt с да дад;ктъ на )l.1аДС
житt по-обшнрнп по,шашш п да ги ПРIIГОТIШ!1.ТЪ 311
висши учебни заведеиия. Ч.1. 1. нс изразлва добръ

тов[\, "ОСТО се подразбпр[\ отъ 110 ДО.1НитiJ ш!снно '1.1.
f), 12. И.1П думата 1I1.1адежи с тер~шнъ Iюйто не Тр'l;

бва да сс употрtбява за lI1Шlчетата и lI1шшчетата, илп
па нъ да се обяснеше че гшшазшп'Б биватъ отъ два
вида, т. е. че въ lI1ЖЖЮПЪ сс добива обширни обще

образовате.1lШ познанил п приготовление за висши
учебни заведения, а въ дъвичеСЮПЕ се добива обще
обра:ювате.1НIl познания.
Това е, дъйствително, ис"азано въ членове f) и 12.

Нmшсш!Та, конто е изработила проекта за да

направи тази разлша тръбва да си е иредположила,
HCCllocvoml

за UЗУ'lваНIIС 1Iа сmа

]JШ1l1Ь сз/щи, или 'lС с оеСIIОЛС,JНО 1убенuс 11((

IJpe.1tc.

Истина ли е че жената - дlblюtlЛ'аmlt, с 1ICCJlOсоб1lа да ЮУ'lва С.J/ЩII? BctRoii, JЮЙТО горъ долу е
вникнжлъ въ выlосаa ще утвърди прОтивното.
остаВШlЪ

на

страпа

лреподаватъ.

разликата,

езици

та на

ССД~III'IНО

ко.ШО

МЖЖСКlIтt

преподава

ШIЪ ее

наfнш.1КО по

прибави ц-Бла

()

чаеове

ГШШ11:НIII

още една година повсчс отъ жеНСl\Iпt"

)штериалъ

tЪ

чаеа,

ее

Tp'h6Ba

аа ;щ I!ЩI

ще ес

прибавн

;~a се

иужда да

ГО;(llна. АIЮ .1И, оба"с, сс ШIa

която

Като

сжществува

между частни еденици, като отдtлни личности, и на

блюдаваме училища въ които се обръща ПО-вече внима

IJпе па ЧУЗДll езици, скоро ще се уБЪДIIМЪ, че женнта и

и се иаучва

правдаватъ дъвойюпъ,
11.1а се СJ(ЪСИ,
ностно

знание,

то ТБ
което

по-добръ,

то съ това се оне

защото въ е.1учай че

доБIIватъ

<.:юro

тш;во:зп

за НI1ЩО не бн ШIЪ

~IaТСРИ
повърх

ПОС.1VЖИ.1Q,

, оtвыIъ ;щ се хва.1ImТЪ че УЧИ.1II з<\ това и OHo~a, IЮ
гато тъ знаImТЪ СЮlО "орат а на нъ щото. А"о .1И )щ_
тсриа.1il бжде едн[\"ьвъ И з<\ въ двата BII;J,[\ гшшазии,

а времсто за
ще

се

пзувание

е НЮШ.1еllO,

то ШII\Ъ нпщо не

у<.:вои.

З1 това Шln-добръ ще бж..де гшша:зпит-Б въ ни

111.111111,1/111 :[iIlJ;y.IllI1I11I11IiI/V.

Че I\о>шснлта. "ОЛТО с съставлнва.1:l ЩЮСl\та е пра

П.1И '/С дlыJtlюlI/tlьb СЖ

при ~l,У,ЖСIaПt, ГШIIНl:JIШ,
еЗИЦII.

предъ видъ да сс распространи ПО-ВС'lе ДРУГIlЛ )'"ебснъ

Oil/o дlЩ

-

ОТ;J,'Блъ

на старитъ

СтарИТ'Б

Ч.1СНЪ 1. Г.1аси тъй: ГII.lf)ШЗIIU1JI1Ь СЖ срnдни У'lсбнu :ю
IJсдсния. ТJI,хн((m(( ,юд((ЧII С дп дадЖ1Jlо на .1I.1адСЖIl1JllЬ
116-0биЩРIIII 06щсобра.JOIJIJII1С.нш 'J10.m((IIIIЯU да 1н ЩJII
101J1IJ1Ж1JlО

!\.1асичесюш

И<.:К1ючение

що да не

Р<\ЗЛИЧiшатъ,

нито по

ЧI1С.10ТО на преД~l-В

тптiJ, нито по количеството на ~щтерпа.1а, нито пакь

по числото

на годиниТ'h, пъ копто

;J,a

ее

изу'ша.

Са~шта забtлhжка прибавена при Ч.1. 12, пока:Jва

че шшло е хора, които нс е,1'. бп.1II СЪГ.1асеlll1 и за
успш;оенис на съвtсть ПРl1турена е и тн. Да, Д'l;лои

юпt сл'hдъ като заучжтъ въ три ГОДl111И вси'шия ма

ТСрIIалъ, "ойто ШiaТЪ ~юмчетата въ четири, тогава ще

взе~taтъ факултативно и

латинсю!я езпкъ.

Е, МО'lIЖ

ви се,

al\o не излазы;.тъ умственни герОЙIШ! Пакъ дърз
Н'Бте да кажете, че жената стояла пО-до.1У отъ мжжа.
Тя заучва въ три години това, "оето е нужно на мж
жа да учи въ четири, и пакъ не БИ:Iа способна.

НЪJюй може да възрази, че тя не ще да изучва

материала тъй обширно за това не ще й е нужно
четири годинп. Тогава жената може да схваща по

;1есно общитt начала отъ колкото ~lжжа, защото НС
му СЖ ПОТРЪUIIИ И подробноститt :Ja да ЮIa пълното
п право понятие относително н'Бщата.

И въ този случай, не пи е псно, защо ее прави

таквази разлика? Да ли като глеДЮlе на другит'h lIа
р?ди, че ги просто копираме, безъ да Г.1едами кое е

по-доброто
за насъ, а най-вече когато Т'Е , ноито еж..
"
по-стари, _ по-опитни си поправы;.тъ
погр'Бшкит'Б,
пли и нип да направимъ сжщото, че подиръ десетина
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НО какво да се каже за роклит1>? Колко ~IНOгO
пари се прахосватъ съ т1>хъ! У насъ е останжлъ стария
обичай на затрупвание рокли, и се е см1>силъ съ новия,
който е прml1>нение вс1>ки три м1>сеца на кроежа. Ис

е, че не е саlllО смtхорията произведена отъ извън
мtpHaTa голtмина. Преди да бtхж се появили тtзи
балони, доволно б-Вше два метра двойна материя за
една дрешка, а и оставаше за закърики. Днесъ ши

катъ

вачката ти наржча да

да

иматъ

много

рокли,

а

да

сж

и

по

модата.

взе1llешь два метра и

половина,

една жена, която има

а басма-три. Значи, че модата се докоснува до кисията.

гоина една доста добра басм1>на рок

та й, и корделата отъ нръста й, би била пре въ сходна

Съ това не искаме да кажемъ че всичкит1J жени
еж за осжждание. Благодарение, че има исключение,
иначе ний като бtденъ народъ, сме за оплаквание. Но

рокля за

че и до близни

пакъ никой человtкъ, който има очи, не може да не

ОСТaIuкла е отъ минжлата

заб-Вл1>же, че нtкои слtДI:ffiТЪ модата тъй с.1tпеШКШIЪj

Сега да си предположемъ
отъ

минжлата

ля, която съ премахвания на тантелит1> ОТ'Ь рам1>на
подиръ

със'hди да се

пла).i.Н'h

въ кжщи,

отиде. Още

година една рокля, отъ тънка вълнена материя. Исти

на е, че не е тъй съвс1Jмъ нова, но ако се направя
ше една блуза отъ H'hKaKBa материя, JЮЯТО да не е
скжшt, нито да изб-Влива, тогава фустата съ блу
зата можахж да се носжтъ въ по-гол-Вмит-В гор-Вщи
ни,

когато

се

излази

на вънъ,

ка, когато се захлади

и

а съ нейната сп дреш

тр'hбва

да се носи нам-Втка
или жакеТIШ. Тази рокля си предполагаме, че не е
н-Вкой много ясенъ цв'втъ, но тъй н-Вщо, което "киръ

да носи."

Ако жената излаЗJ1 вс'hки день, не би било

чудно,

ще

че

стане

нужда

да

си

направи и една нова

рокля. Тя, обаче, внимава цв'hта й да не бх..де твърд-В
св1>тлъ, материята
кроежа й да не е

да е споредъ годишното
твърд-В въ модата,
т. е.

НОСI:ffiТЪ rO.lt~1lI рх..кавп,
сж пб-възмалки,
се

нато

бъчевки,

време,
ако се

нейнитt

да

защото тя мисли. че тази рокля

ще

носи II до година, а тогава въчно ИЗМ13нливата мода

може да се премине. Ако хората носи,тъ розетки по
дв1; и три на

врата сп, тя сп

IЮЛlЮТО се може пО-ма.1Юl, :щ
разва.1Я пакъ,
вре,ICТО

е

защото

туря само една, и то
Il't,la нужда да I:ffi

да

знае, че е губенпе

на време,

а

нари.

Фигурата лъ IIллюстрацинта

е ПрШI!'tръ

на

една

IЮ((.lН на lЮI1ТО I;роежа не

Tp'];(iBa да се И:ПI1шнва, дог
Тъшштата " въ l,ръста не е за

д'/.;то се донеси.
ПОДJХl1неШlе, обаче, aiЮ се гледа ц'I;Юlта фигура, ще
се за б'J;,тlшш , че нс е н CblJc'I;M'!> отъ ст'tПIi"титt, за
щото не е отъ 1111101'0 ПЪ.1111I1"J;. Но въ ЖШJOта си, BCtЮI день, ний ср'Jнцаме, 1IIШШ, жеlllI, IЮИТО на Bc'Bl\iY..д'/.; СЛ, пълни, едри, само че въ ((ръста сж прекшши,

като оси. Не отдавна гледахъ една Д'Jшойка, която е
пре;щодптеЛЮl

на модит1;,

дрехата й ТОЛlюзи
ПШIIIСЛИХЪ

11

за

щото неволно си

пръчка.

тъй нашата

гол'Бма. часть

ТО.1IЮЗИ С1"/.;ГIIЖ та отдолу и

ОПlIi"та отгор't,

госпожа

1IIШIува

пакъ й:

.'11;1'01'0,

есеньта съ една

басмtна, една lIIИ

НshЛО годишна РОК1" съ прибаВЮ1

една блуза и една

нова

01'1,

рокля ако

ЮIСИЯТа. й

допуща.

За

година ще й ОСТШlihТЪ новата рокля и блузата като
второстепенни дрехи, а да прибави една басмtна рокля и

една блуза. отъ нtкоя lIIатерия.

Ако жената

ошива дрехит'h, никой свtсенъ lIIЖЖЪ не ще
за

сама си

I:ffi

мисли

раСIЮШ1Ia.

Иск уството на спокойно,
не е, ни въ

NllOгообразието,

CBtCHO, напето об'tкло.
ни въ

много

голtмото

ст'tгание. Ахъ, IЮЛКО малко разбираме отъ хубость!
Кой скулпторъ би взелъ за образецъ днесъ да Извая
нtкоя нреЦВЪЮIihта кукли'ша. Дtйствително, ако за
учихме малко по-вече началата на хубостьта, ний бих

ме СihДИЛИ пб-добр-В.

Кой не би се cMtmrь днесъ на онtзи гърбици
които носихме преди шесть, седемь години? Днесъ само'
нато си СПомнимъ за ~xъ, че се смtемъ, но ToгaB~
се напредваРJ1хме

Рок.1Л, на колта кроежа не тр'IJбва да сс 113~I1;Jllша,

с.тtдующата

коя по-голtма гърбица да си тури.

Днешната лудория за голtми Рihкави, ще е сж
що тьй смtшна подиръ н1>колко години. Но работата

догд'IJто се доноси.

дPJТИ ужъ Пб-разбиратъ, но сегисъ тогисъ си затва
рятъ очитt И вършжтъ работи, за Които се каI:ffiТЪ

отъ послtj а трети само въздишжтъ и

че нtматъ срtдствата.

същеляватъ

Работата, обаче, не е да не слtдимъ модата за
HtMallle ВЪЗ1l10жностьтаj но да не I:ffi слtdимъ
защото гледаме че врtди на кисията, на здрави ето ,

щото

и отнема времето, което тр-Вбваше да употрtбимъ за
украшение на ума. Желателно е да се знае IЮЛКО

време BctKa жена, която знае да чете. се занимава
С~:.illlЧ~О въ, прочитание на н-Вщо, което ще развис
у тъ и и и даде материалъ за мисдение иразговоръ.

рЖRод1l.'IИЯ съ Н3НllщеШI ЖJЩН.

k 1 Украйнuкь за .I!aca.

.много красиво би стояло ако се изработи на

по-
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HI2
се

распокъсва,

насолява

се

исп,'вжда

съ

Шlбрашнянва

соль

и

се

добрЪ.

пиперь,

Когато

намазва

се

истине

съ

на

се и се тури да се пържи въ тнганя съ

масло. 3а по-гол'hма леснотия може да се наръже на
равни нъсове, преди маюнието съ масло. Съ таквоз и
пържено М'БСО може да се приготви и итал~янски соусъ.

]fmаmlЯНСlшlt СОУСо се приготвя тъи: tJар'hзва се
Шl ситно една глава

лунъ и

н'Ьколко

турн пърломъ лу[{ъ, сл1щъ мално н

гжбички

гжБИЧКИТБ

И се
да се

посолена съ соль и пеперь и една .'lжжична браш

но: желтъна на едно яйце, мално ситно наръзанъ май

масло,

данозъ и гюзомъ. Да се осуче добръ и привърже съ
единъ дебелъ нонецъ, за да се не изсипи пълнежа, тури
въ тенжерата

и задуши

съ

малко

вода,

или да се

пече

i на фурната 40 - 45 минути, слъдъ като се запърже_
I
Пълнената плешна се развързва и туря на чи
I

ния, нато се обгражда съ варени морновн и лукъ.

Лукътъ се приготвя тъй: Слъдъ като се до по

I1ЪРЖ,У\. тъ лъ 50 грама масло, прибавя се една пъл
на л,у,жица брашно, което да се допърже добр'Ь: H~

ловина свари, и исцi;ди; туря се въ една тенжера съ

юша се една л,у,жича оцетъ,

мално масло, малко соль и

половина чаша

остава

сонътъ

лйонъ; да

заври,

исчистеllI!

литра

добъръ

буи

тогава ди се прибави една лжжица

г;у,стъ Дшштенъ СОI,Ъ,
мати

1/2

или панъ

и об1шени,

нъколно

луна

се

се да

ври, догдъто

пр1;сни до

една стисна соль и мално

СИТШIЧIЮ майданозъ и прибави

Наръзва се предния бутъ
ве, ШIИватъ се, исцъждатъ

се, и се

да :заври;
дапозъ,

запържватъ

стиска соль

.1ж.ЖИЩl

се съ БУfIЛЙОНЪ за да се ПOI,рие
тогава се прибавя

брашно; З:1.1IIва

MtCOTO

II'fшо.1IЮ

и се о(;тава

f)лончета

ман

l!дШl Г.1ава ЛУI(Ъ набодена съ три, четири зър

То!'ава ес и:шаж;щтъ ЛУI;а и майданоза, а се прибпв

2 I(O()p'!;

Р:l:J()ИТИ яйца, ра:JМИТН (;Ъ lIO.10ШIШl чаша

м.т!а;о.

<:е съ

<':0.11, 1I

да

<':l!

110

~\-1, МIII!)'ТII оть в<:'lша страна.

ОНЪРЖ,У,Тl,

въ ТПl'аНJI;

11

въ е,\Шl

(;С

турнтъ

.Ы·,ЖIlIЩ

мас:ю,

}{OT:ICTIIT'!; сс lIарСJh,:ЩТЪ на П.10(·!;а чшшн нъ
"Р,у,I'Ъ,
I;aTO <':С о(;т,ша въ срiцата пра:шо
~l'!;CTO аа !,еСТL'пето пуре. ВСIIЧIЮТО Cl! наръева 0'1'гор'!; съ ыа.11{0 (;ОI\Ъ ОТЪ печl'НО ~I'b(;o, 11.111 папЪ ма.11\0
ВIцъ на

от'],

занърженото

ЖIС.1О.

/;('('/I/('НО nурс. НечеI{натъ Cl!
:за.1Iшатъ се съ

оставатъ

<':L'

cTy;:J,eHa

ноДп,

да вр,,, тъ за

;)

500 граШIa I{еетени;

IЮ.11\0ТО

минути;

да Гll ПОl\рие;

тогазп пе(;тенитt

сс lIIJ'Ш:IЫ\l'Ъ .1LЧ:НО. о(),u.lеllПТ't I,естени се турятъ въ
е;цшъ ,'1.Ъ.1(jОlfЫ,Ъ Тllганъ, Н.11I тенжерп, ЗП.lIшатъ се
СЪ вода

l,a

то те придружава

1,0.11;OTO

да

1'11

ПОЩJlIl!,

нрибпвн

се една стис

СО.1Ъ, е;ща Жl.1!;0 Шlрчеllце мас:ю, една СТlIСIЩ за

харь: Н'!>I;а да нр,у,Тl" ДШ'Д'БТО да стпнж.тъ ыеГЮI, l\aTO
~ю:Jы'I,,

11

(~ остан,у,.10

во;щта

;:';1

сюю 2/з'

е 1I~!врi;ла

дО ТО.1IЮ:Ш,

С~lачnватъ се

1I

щото да

<:е прец'Ьждатъ

пре:JЪ 1\'!;Ди.11,ата съ ~I'ЫIЮ ТОП.1а воднца. Туря се отъ

ново ЛУРt)ТО пъ теШБl'jmата,

БЪрl;П с!' за да стане на

вре;!,ъ l!ДЩШВО; прнбавл: се още ~НI.ЖО буйлйонъ, И.1И

M:I'tl{Oj турн се па огъiIЛ И:ШОВО дО завнрание 1I нпfI
ПОL'.тl, нопарва <.:!' съ 3;) ГрШIa пържено ~ЩС.1О.
По.тсна n.lI'1II::(( съ в((рени .1I0РКОВU

<':l!бе си, надъ

11 .1.111.1>.

И~:!Rажда тъ сс КОСТIIТ'В на ДВЪ П.1ешпи j празното
М'БСТО се напълва съ СЛ'ЕДНИЯ сы'tсъ: 50 грамма отъ сръ

въ рж.цtтt си, тtлото ти между НО.1tll'П'гБ <.:и, дута
та ти въ сърцето си, НОЙто ти

дпва

M.1'tHOTO

сн,

но

гато си МПЛЪf)Ъ, хлъба си, Iюгато порастнешь, живота

си B(;tKoгa, на 1{0ГCTO Iшзвашь. JI:шо! и 1\01ITO те на
зовава: Чадо мос! тъй ~ПI.10, нежно, щотn ТЕЗИ ДВ'Б
дрш

весельу,тъ

Богп. Е(I

Тя бtще сирота жена,
за

прехраната

си.

ПоДхвър.1ЯХж.

добр't,

азъ

шшхъ

пtеше по улщитt

Азъ
по

маИl{а.

Hi1. Бре

ы'i. ПРИДРУ;I;::tВПХЪ

Htnoe

и друго

и хо

петаче. Ед

ноято пtеше,

безъ

да

рпзбира, е има.1О дрIИ докачите.1lШ за нъкои господа
ри въ грпда ни и причинявах,у, cMtxъ нп с.1)ТИТЪ на

едного отъ ПОС.1анницитt.Въ с,у,щото вреж' ~!lIНn, еДИIIЪ
сенпторъ, иаГЛl!да Ы'i., чу, пtсеньта и

Ka:Ja на I;апита
НИНil, който го С.'Itд'ЕшС: "На бtСИ.шаТil та:311 жена!"
Ыайка ШI бt уловена веднаl'п. Тя не продума, ни
дрш, ц1;луна ме съ сълзи на 0'111, пОИТО ПОЮlПilХ,У, по
челото ми, взt (;11, l{ръста и се остпвн дi1. ЪТ, свърж,у,тъ.
Като че още го 1·.1еДШIЪ онзи ыеденъ ЩYLстъ. И1lCТО
~Ш е написано отдолу съ КУрСИВНII БУIШИ. Hi1. шесна
десеть годинн бъхъ тогавп, и Г,1сдахъ юшъ стрi1.жарн

Т'В свър:захж

маЙка мн,

П.lаче, неПОДШIжна,

безъ да говори,

ВИЮl,

Тъ.1Пата Т'I.И сж.що ~IЪ.1чеше. Но съ сенатора
едно

мо)!ИчеIще,

И.1И

В.1едеlIa, примр'tла, ЮIТО че сънува.

ное то

вод'tш&

тnи аа

Р,У\.IШ,

нмаше

безъ

сршtние дъщеря ыу, наето отведнъжъ се сыилн. Гор

1{0TO

се хвърли

при ноз'Ьтъ на

сенатора и плюш до

ТОl'пва, догдъто опрости ыаИпа ыи. Когато ы'i. развър
зпх,,,, маt'ша мп вз'в l,ръста сн и го даде на нраси

вото

д'Ьте,

IЩТО й Iшза:

"Госпояаще,

f)рЪСТЪ, той ше Ви донесе щастне."

паз'hте

По сетнъ

този

)шйна

)Ш умр1>! Азъ се оБОl'атихъ сдъдъ години и днес h
жеЛil.1а бихъ дп ВlЦЫ'i. онова д'вте, онзи ангелъ, IЮt'Iтu

избави майна ми! Кой знае? Възможно е, че тя сега

е 3.1Очеста; ВЪЗ~южно е, че тя има

нуждп, пакь отъ

мене. Въ вс'tни градъ, гд'tТО и дп отидж, повиквамъ

наЧПЛНИНil на ПОЛицията, раr;казвамъ му за СЛУЧlшта,
и на оногова, който би намtрилъ жената, ноято тър
съъ, ще ыу дамъ десеть хиляди златни монети.

дата на х.1Ъба, Шlтопена въ МЛ'UпО и тогава истиска-
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...

на Bci;Kж.д't, нойто те учи дп 1'0-

пъжъ, IJИДИ се, въ п1;сеньта

пеJI('рh,

01(().10

при себе си,

воришь, да се смtешь, да ЛlOбишь, СТОПЛЬУ, пръстит't ТИ

рата ни

1\Оllа}I'];:mаТl. ('С IЮТ.'IСТIIТ!;, от(шра ШIЪ СС маз
IЮ('О.'lIшатъ

че имашь

не, не се :шае още да ли е жена, едннъ aIlI'СЛЪ, ной

(;ня

А lIи' I IIJ'I I "·()I1I.lI~IJI/I.

пото,

ствувашь.

себе си, да ходишь Iшгато ходишь, да се спира ногата

въ i се спирпшь, да се УСМИХВil ногато П.1ачешь, една жена

и маЛlЮ

на f)арпмфи.1Ъ 11 по :ЮВIIна .1итра пръсенъ I'рахъ. Н 'Ьна
nрп 3/ ~ ча(;ъ. ~1'b(;OTO, IШI(ТО и граха, трtбва да (;е
е ВЪРЬУ' тъ до()р'Ь и <.:оуса дl! Cl! пама.1И, ~Щ да не е воденъ.
JlТЪ

Знаешь ли, що е да юшшь майка: И~Ia.1Ъ .1И си,

ти? 3наешь ли, що значи да си дъте, бtдно д'hте, сла
бо, голо, онаянно, гладно, усамотено нъ cB'kra, il да чув

на срiщнн късо

Mtco

една

черенъ пеперь, една пълна

МАЙ КА.

мално лимоненъ со1{ъ.

АZUСIll1\О .II1ЬСО СО lрахо.

грюша масло; туря се

изври п

зачерви.

пеиерь. H'hKa да ври соуса, догд'Ь остане само една
TPf-'тя. 3а по-вече внусъ да се нар'Ьже на твърдъ
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"СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ"
ИЛЛЮСТРОВАННО ДОМАШНО СПИСАНИЕ

ИЗЛИЗА ВЪ КРАЯ НА ВС1lКИй М1IСЕДЪ, ВЪ ОВЕМЪ ОТЪ 3 ПЕЧАТНИ КОЛИ, НА 4-НИ.
,

ПРОГР.А.:М::М:.А.:

1) Романп, повtсти и разскази (оргинални и преводни). 2) Биографии на прочути МJ-кже и бла
ТОрОДIlП жени. 3) Статии по въспитаllието. 4) ДомаRИIlСТВО: а) Rроенис и шевъ б) РЖI\О;J:'UЛIС; б) упжтва
ние по готварството; г) забtлtЖRИ по градинарството; д) хигеНIIЧНИ правила. 5) Оrnжс.1СПИ оп музика
6) Нtща, RОИТО струватъ да се знаъкт'Ь; 7) 3абt.ltЖIШ за мш!Ичста.

ГОДИШЕНЪ
3а Бъ.:lГария

АБОН.АМЕНТЬ:

8 .1ева, за странство 9 .leBa.

Абонаментътъ става само въ пре;щ.lата.
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