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,J,el!b отъ Э<1ПОЧU<1нпето сп.
~~oii,~e ;~O ,\",Г'[,.Ы: Ta:II'}, };<1Са Шане ;\НПОЧНil,
.'~a I.. а:ша, ч(' "I"'I)'bl:Ta 1\ не,J,ърir,ать о
;щтоr.а СС
1I:11:IIIIII 0"1"1. ш'Нlататашпо ПО~l<1ПШllе.
.. IIСТlIшта Саnо lПапе ('о" r;а;ш Естнрь на
C}!'J;",'J., .. 'Н: ПI <.:(! СР<1}IУlJашь ~~a те !J[1;~Iil,ТЪ, че
1,013(,1111)...
"ПР,II:О 1;а;0:а][II). ще [JI\O. ,. <.:t! щш;mн Ша
lIе . . ,"\:п <:е СРШlУI;а:\lъ;m сеСе <':11, }Iш . . аръ, че
т('й(' 11(~ Т(' (' ep;l}I'1 .. 'l'yii н(' е тсоа paGoTa ~(a
('(' З;ШШl,шаШI, ('Ъ ПО,(о(ша райота; по та щtii
П(' (',[\,шаш]) I[ II1;:\la ]1O,I;за
отъ го!юреШIе. Та
}I!I lIа·]f()'IIШIШ]. аа U[JaTOH\Ii~,(a сн, l'-In. }~app().Tb
АlI1Ъ. Х,У" не <.:JI .'[1] '1Y,Ja [f()[ШПНТ;\!" ПОПllТа тn.
Естщн" Нil Чt'тВЪрТl!П

.. l{шmа
,.Не <.:]]
Г-IП..
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Iil,

Q't;ше

<:ъ:шаваше

топа

о<:таПII,l;t,

II~() прав!!.

UЪШl~ \;;ша:lа. щото не чу ПРll().Ш·,h<lЮU(llтt СГ'l'П

:;!!. И;шеДГ1;,I"'Ъ та чу на О,ЮЗО ;~O C('u(' ен \'.Iасъ.
,.,J,об[10

утро. ГОl:I10ihlще

Ilен,((~ШШГЪ!

Съ

liO,1hO ра:З,lllЧIШ T'L.1<IHТll ете н:ц,\\Н'Шl!"
ECТlIlJb

СП

ПО,l,рЪПП""

llOl'.le;~H,Y, ~ Шl "\ртуръ
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IlШ;О[';1 не

е

.. г~ойро
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l'{)СI10,~Ш!Ъ
най

IlI<1ш,аТ<I

l!

}Iy се ~TOP!l,
Il0-I;ра(·III:<I .

[ПГ.1Сil';Щ.I<l

у 1'[ Ю.

бе:зъ

IIа:за,(Ъ

XaI;(~T'!>

X;I!;(~TTЪ,';

,(:1 110!,<I',!,С

}!;\:IIiO

0'1'1'0-

С\!УЩ\~

ШI('ТО

1IОВlша!"
.ош

чу.lа.

'1\:' U;lIЦlша

l{арро.lЪ

~\шъ

('

П;\

~I;lI;a[!l> 'IC е,(П'ВIЪ
l)auOTaT<I l! I;\~, П[!II
н\',Щ ;(,L I!:~.тkзе OTKbll'!> l!ap~l'bl;TI>I . . ;t, НО !If<lш;а
T;~ 11 ;~ату.шше В~ИЧI;О ;~p~TO. ()('B'l;II'\, ТОЧI;ата,
Г,('ПТО у;(рнше ЧУЕ;! 11, Il TO.II;OJII б'tш(' ~e ун('с
.1а пъ ШIС.IСIше пърху lIOНШIата. I"'OHTO иТ,ше Ir
IПаllС

1:()l!II

Iше;З<lIJJIО.

--------------=

TI]

С"};,(Н,h.lЪ

оратm;llе,J,Ъ,

саШ.

]\'[.

I;,у,

<.:I1: С,ВIO '1(' с.тl;,(УЮlll.I!а П:(Ч,(('ii }II\OI'o на
l;рШШ 1'0 па611 ... А:зъ ШIЮ!Ъ СШIo (',(1111'\) та.I'Ш'1"I.,"
го лопраВII 'Гп, оОта.l;шта :\<1 Р<lСота."
"Е;щнъ

ПСН,J,еНIIШ']IТ'l;.'·

"Въ нашата 1UI,ща :ш!'; ЩJOГОБОIНI
;:за,J,УШ<'НО. НО ЧУJJL:ТВОТО

1Iа

::ЗНШIСТn

CI\OlIO utHle

пос.lt,~(БШЮ съ :~pyгo отъ па:(t;]'~(а. Тн съuс't\lЪ
}!:1.1]\о :нrаеше за Г-нъ.

ШlOl'О

;(ОU'Ч)'1,

т;t,IаIП"(.,;·

ЕсТIJрЬ , тоЕ: "но пе }II!(',llпе :I!!. ч(~ ('Il('lН'lшта

l{нрро.1Ъ Лшъ. Тn. НII

}f]ШУС:l ра;\с фi!;с~еlI!!('ТО

O1TOI~1 }рll
Н!!

н.ц

11II!"

"Ахъ, Ш\О IIt:I.. aTe .~a l;ai!;(~Te, 'Н: T\yi;{)II:l
,\:1 H<te~la Сгl,IШЪ ,!('ьрвсцЪ.lецъ," I,<t,Ja Есп!рь: .. то
трtбна,J,а I31! I;aih,"-, 'Ie Ilщшт't <':.У, 'IIaii !;ъеl!
у на<:ъ." П ];ато IIСI,аше ;иL CII IlСI,ЩЩ ЧУВСТ
l3:1та, поне отъ ПЩ)jIaКIЪJ\а У;ЩlJIl }Ia,I!;O ПО-Сll:!

Еога 1Iе 1'0 G'};ше НIЦ'[Ha :шщото ,(ъ,по пре
}IC !Il)(~;(1I 6:lIщшата I1 ;];еШ],'(uа, тоП и'В напус
H,h:]'!> РО,'(не н ОТ]Шlе.П, въ Европа но m.. o
u'tше ];y][]].ТI, I;,ыпата на ПеIЦ('IIlJШ'I!Т'В лс но I! lI:зпе~ПЪi],Ъ се съборn.са, ШЮI'О по-ве'Iе,
но 6'J;III(', 'Ie тоН t' '1('.'IOп'I;I;'1. C'I. Ср'};,(СП:<I. ЛеСIIО 0'1'1, 1\0.11;0'1'0 о'пше строшено отъ първо .
;lJOiI.. eIlIC че:J(Ж!;I;I, ,Щ сп щ)('~(ста[ш, ']с' L'hP,(I(CTO
.. Ето райота Ю1ТО :m }IeHe \I,I,цеil\Ъ, I;ОЙТО
ЫУ бн CC~ OТII('(·.I() ]I!)[IIITI':[<:I;II. Паl;Ъ E(~Tllpl) Нс'
С!! H't'lla сноп!" се IIзвш,а Артуръ Хш . . еттъ. И
;НJaСШ(', ,!(а .111 да
Сс'
ра:~па.
1[.Ш ;щ C'j,iI;a,IНl:a, еъ ;(pJaHIIeTO П<1е~но хвър.1[[ <:II lIа,пото, заl,а
Ч(' е В.тl;:\.Т1. въ '1"1;",11aTa 1"bllLa, I;ОIlТО IIpa;cJ;,(a ЧII го на е,ЩО 1.. О.'IЧ е , Il на С:lt;~У[()Щ<tта mrнyTa
11 lfeJl:~t'JIlJIlI''!> u'J;IIIt' С'J,f'ра,(II,IЪ. Лр~то, Чt' Gаща . тоП в:зе ЧУI;а ОТЪ Р,lщ'!пi; па Епнрь .
11 п 'J'О:Ш }Iy UpaT()!:'1P,~'I. 1Iс' <':,1', ()(') 11 II;\ Х ,У, ТП'I.р
.)11101'0 е ра::згнеонтснъ '1'0:31[ пар\Iar ....lъ1\ъ,"
;('1; }ШOl'О. 11 1I'}ша",,у, IIIII;аJ;Ш] C·I.OUillellllll по ЩЮI'ОIJОIШ Естнрь. "ВLIIЧIЮ е раЗГНf'(Jптепо Т;1
3Iеа,,()' СII .
дi;ва. "
.. Toil }JНOl'o UОГ:tТЪ .Ш е?" ш]таIШ:' UlaHe
"OCBtHI, ШIi1 ГО<:ПОI!,lще!" Iшэа Артуръ Х:1
съ lL't.]I).
I\сттъ П 1,1', ПОГ.'lе;щж о тъil щото тn. отъ папо

"Д'ЫIcТJ3IIтс.lIlO о азъ }JНOГO
пего,';

Щt.JJ"'О :шаJi1, ;щ

отг(тОРII Х.l:ЦНОI\j)'ЬВНО ЕСТ1IРЬ.

се

псчеРВJI.

на 6аща

"Наti-ПОС.1':I:; не е до то.шо;ш .1ОШО," I.. аза
Артуръ ХаI\еттъ. ,,'l'о;ш l\О.lЪ Ж)iJ . . С ;\<1 се под
пре. Да шraхъ е;(на лопата п Н'!)[Ю:II\О парчета

ни.

Д1,сюr

., Но

то!1

'1'11

е рО,Щlша,

С,lШЩ

6раТОJJЧСДЪ

1'11, }J;шаръ че Ш1СН<ПС1 шr C,n раз:шч
Toii Tp't6Ba да е богатъ, другояче пе 6н
}ЮI'.lЪ :(а I"'УПlI 1"',У,Щата. ГОСПОihJще ECTllpb. 3па
сшь, че ,;огато }laiiI;a тп ,,у. продаде пеТШIа се
t:ЪДРУiЫIХ?i" :1а да lЛ't 1\УПhY,Т'[, :\:1 хоте.1Ъ, а сега
СШIЪ To!i ы;' Дър;rш II осв'!шъ тоиа прави т:ш

въ

IШЗIl попраmш, jюпто ПрНВ.шчатъ вншrаНllе. А

върп,к съ .'ЮШ1та, брадва п парчетn ДЪСIШ ОТЪ

тоН IJ'Б}Ш о ШI jf\епа, IШ ;J;Бтео ни I"'ОТС. 3а TOJJa,
EL:Тllpb.

щер]\О, тр'Ы')ва

j(a сп ЩШЛИ'1На въ 06ПРIl:шчrюстьта е enТllHa II всt]юга

HOCJ,aTa

СII:

св П.lаща."

ECTIlP!> <.:е lI:JC~I't, но се IlсчерВlI,

затова
IШ,l,вi;С!l по-вече IШШ1\:1та сп. като се СРЮIува
ше отъ ~шс.llIrb, KOIlTO ПЪ.1н'Бх.Yi Г.l(Ш:1та ir. ТЯ
ПРОДЪ:Ii!\:1Iшше да па1\оmша гвоз~(ен. с.тБдъ

IOITO

}ю;!;ахъ

да

ГО

по:защуВпьу,."

,,1\з1, }ЮI'm да вп доставя !I ;~вi;Т'в!" се В3
вшш Естпрь, п 1\ато се прm[.YiЮ!.Yi П]1езъ една
отъ

многото дупки на

:заС.ЮН:1

:зндъ

пар~raI\)ГЬhа

завтече

готваршщil.Тil.о отъ

ГХБТО

се

се

едно вехто га:зено сандъчс

"Ахъ, l.. а1\ЪВЪ геней сте, Д:1 сп спmшпте,
че п брадва тр'l;БВ:l!" се п;зшша Артуръ. "и
наче 'тр'вбваше

панъ Д:1 сс

"Но впй не можсте

върнете назадъ."

да си с.l)'ihIПС

едно

нрсыснно съ брадваТ:l I! лопатата," на:за Естщ)ь.

"Нюкете ми К:1КВО да праВlih азъ? Трi;бва да
вп ПО}!:l.Г(1)[Ъ."

===========-====
, "Нс"

~l~'l·~:~!.!.I!~::,:'I~IIIО ()J'llIllllE,

таи, I;ато сн ПОСТ[J'U рж[;ата II

I,a:3<l

Il]Н"Щ ,(1:'/; I'(),(IIIIII I[

не II допушаше J,a хпане IШЩО ... ТуП нс с ваша

П Ш('I,

ни." Пе :.Iюг /1, J~rt тъ]ш!,у, да }Ш r,IC,(a}I'r" че IJЧ)

:~aXT(,!

работа." Естпрь ВIЩ'U, чс ОЧIIТ1;,I~: б'вхiYt rШ\il,
ШIIте това

-

"

"По тя пе
се С,l'Беше,

проыър}юрп

}Ie

.. ЭР}lнта

таи.

ECTllpl. ('('

;(01J;J,C

ва юша тоП

СII }·.ысъ:

I\il!;'I,

;(а' употр'l;бш;ат(:

ЧУI;n, Г.lсдаliте, то:зп С наЧIlна."
лБ,lаго;(аРIN, Ш[! C'a.iJ() че не е ш'ра,

11:)(')1'1;,

.. 1{;II;I:;'

l,aJ,TO

СУТРIIIlа

рано

НСIIЧ!(О

!J

друго,

F10CTO

"Не ;mа!,У,.·:
:(,ЦI!,

НОIl('

fI'ITfll:flPII E('TlIp[,.

I(a:);\ Toii .

.. ]{<lil;I'Л'

:J('}IJпа

1I<'I-.(О,lIIа

:З<l

;,Х/1"

та mШ ПОЧП/1,ХТ\: да поправяте Haii-

Шl:'

Н;\

.\laiil;a

1~'I,Ifa

('I[

.~a 111' (11)(',(,11:<1

0'1"1, '1':1:111 111,11 l' }1,J<lTH-

Ф 1111; 1II 11, 11 Н, III (1.

"На ЛII отговщm аа t.:era, .,F1a:la ЕСТПРI, ПН'
хптеIЮ." Сюю ;~a 1ЮiI,ахъ )10 ТО.1I,О:Ш ,'(11 CIIU:iY'liY,
I! L:'!> грп;:t,lша рсп:ото
"Но

IШ

нара

нареТБа

-

:ЩflO'I!IУВ,1Т(~

Знаете '?"

'1'0.11(0:311
топ

-

mшо'ш,1',

:I1I1t.::Ш, че lштерсt.:а ~IY

TI,!i

НfIl%IIIIl()

то.н\О:m

;(а

"'Ы:Но.

l'pa,OIl;al;To

T]J'!;UI:allll'

:~a OTllli:\

,(О

h'Ш,Ъ б'Еше ПОПр;ШII.ТЬ оградата IJ сеlJlJO,ШllJI

па

чпнъ, по I1Oi!TO топ о'l;шс Н:JС,lуша.IЪ НЮI'!iреIIlI

тя

да стане Г]Н1ДIШiljн;а, щото Heyt.:'];'ГIIO, 11'1;-

IIIIOTCF1iI Ta ,
,,;'llaiii\<I НII ,IlIС.'I1;ше, че I1РЮJII прm:о ,. }(а:з:\
сп,

l(ОГ<lТО

та "у раt.:l1н:за

за

,IY 6tJile Р<lЗI;а:за.'Ia :Щ 110l,уш;ата на

ДаНЮl,lЪ Ып.l:}сровата зе1!Я. "Тя П]ЮДЪ:[il\Нuа ;(а
11lIС.1П тыl: тл го :.IllIс.l1;ше, чс е

честно п 110'1-

тенно да IIСПЪ,lНП оащшroто пп оu'нщаrше на
щшате.1Я ,IY. ВСПЧF1:Lта 1fJl,)lPOCTb на :.I!аПl;а IlII
се СЪСТОII пъ сърдцето if," та щшб:ШII, съ IIl'JJ,ва

I/;JI:IIIТIITI'

-

lIallll['I"I;

/1

pa{,oTII,

,1<1 :I"{,I';II:IITI;

'I.'p'I;{,I);[

,(а

1'-Н'I,

l:cll'I!\O.

"II'I;)la 1III!Il.O :т 11:\1:11111'11111' ...

",1,\;1 Toii ... ,\

T'l,ii 1;;\'1'0 (''1'(' )[(. l[(j'II',111 ("1 •• ~ol:'I;I'III'TII ('11. 1;;\1;'1,
.\1(11',)', ,~;I ·1'0 :;;I(II';\I:H!"
,,:\I<liil;a

'l~', (11. Тн

)111111'(1 111(' ('1'

.\1[[

111'

(1/1

y,~O{,PII,I" ('I:O{,O,~IIIIH 11;1'11111'1" 110 1;llIiTO ;\::'1. 1:11 1'<1("-

1;<I:);\X'I, !;('II'II;(). :\:1'1. IIPII{,'I.P:H::t.\I'I. I:<"!";III'<\ 11 110('-

Но ЕL:Пlрепото :.IIJI'I;IIlIl' О'ГIIOСI1Те:шо }I,la,le-

I(Ю;Ъ

}!('

сс ОIl,111ТiI ';ilTO СН I J()-

жа б'БIlН~ сс ДОL:та П;!}I'I;НII,IO, (',тIЦ'I, 1;ато l :II.('t;,

11

l;al;'I. t(~ 11:01 <1)11 IX'I>. та IJO'IIJJY,ХЪ

IШ l'OI:0IJI.Y, ;1;[

[;;11(110

бе;юч:шпость."

ето

:шаIjУ,

;щ

:\<11;1''1''1''1" ..

t.:1I"

:,ащо." llOШlта то;] lI;m(':~II'f,il\'I,."

i(il

tT>'-

с(' стара

CIIH' :(;[ IIЮI'l;рlI lIilЧIIII'I" по l;oiiTO да ШП. IlшltJl'Ilе

.. Н('

да трае u'tчно."

1;<\:;<\

I,y, I;YIII,Y,." II<1CT(tHIJ<I-

;заЩОТ(j тя П<ЦО:)I[!lilше, Ч(' Toii

ВСIIЧI1О

се, че HP ще

1;\'111[."
.

., Б, lal'O;(:11 11,1', 1:11," F1a:)a ЕСПI!jl, }la,I!;O

Н:IГ:IСiI1даше работата tII. "Не с .юша Iцел н 1'01:<1 не с :3.1'1; напрапl:'НО h'aTO (:е U:3(!Ж'
Ра;)б!I]Jа

..

тоП.

..\ртпп. ХаI\СТ'Г'Ь, Еато

БНШНlНlIС.

I/I~

111'(1-

,,"\1;0 се JIlШ I!'/;I;()ii ,(<\ Iл', I'YllYl:a. ПШltl.l'!;

.(t'I10.

ПО;(Ъ

1,)"

}I<\iil,a ('11,(;1 1,У, 111' IIpO,I,al:a."

Hi\

те !,у, да ''-У, Н(' ,(;ша, <\:П, ЩI'

първо оградата,;; "ааа

..IIIII;flii

lIO,10J:11I1<l 0'1"1, 1('f'lIaT<\ ![ -

:1iI

.,]{<I;I;('TI~

С

Byil(IIO. "

0'1"1.

11(' ('Tpyl:". 1;":\1:<1 1'0('11('-

знаете," Естнрь поб:},р:зn дn. IЮfIСШI, .,НО С н\'а; ! :Ia," Ы, сы'!>тl:аll!l~~ Toii YC'I'P,(111).
:,Х,1',. II111;oii Ш' a;C',I;\\! .(а 1,)',
да. Азъ C'blI'!> р'Ьшп:ш нсч\: выlоса,' че ше ~Ta
В/У, гралипар"а, ты! IIСJJlIIНШI гра;(IIII<lрI;iI, т,ато F:CТll]II, ;3:1t.:)J'!;IH).
СТaI1ЮIЪ

на ,Ш ! ..

110,1:1;1 11)1"

IH:I;a :(а ] ,У, I(YI11[. :\la)la ('Р (' Tl'y,~[[,la ,~a

"Ai\O :.IШС.1IПС ;щ поtТОПIIl',1'J)УJjате нъ та:ЗII

IIГрй, Н'Б!1а IШ ПОl\а il1/1'

.[Il!"

,../]al;'I, )[(j',l;(' ,(а (''1'01'11 11'1;111,0,"

ВРС:НС да начрша гпо:цеII. Toт~

съ оошшопеШI!IН

(',ЫI)I.1',jlФI[,I,~'I,

ТOI:а! :!е)[нта :)а llllЩО
;(llIl'I, ФаСТIIII'I,."

I;еттъ започнJY, вс,'щш'а работата СН II }IЪ.I'll'ШС.

ДОГ)('БТО

,~()

.. 1'< H:HO;I;;\ II ('н, (('Ш (Ш"l. H,I;([ 11.;\ ,(; 1H'I,I;: (.

:шшаръ че Н'БЩО

3rt ГО.тБ)ю неuно УСПOF1Оенпс Артпn, Ха

(' 1:'1, J11'C:[(Jl;()'j'() O"jlJY,il;III' ,111. ,;а-

]),Ш:)О

..)а"

В]УБДП," дрmше ЕсТ!!рь, I\ато

FП, СТIIс!\ашс :за
гърлото II не ,:Оi!\t'ше по-вече ;J,a !1ai},C.

I!a(",I'I;,~IIIIII,I[. 1111'1'0

I!'!;)[<lIIII'

I! а (','1'1;;(("1'1:0. .\111 (',1 IJY,. "

IJЪ:ЗДIIШ!1а.

"Ра;збпра}[ъ," },<lза ,1:IaдеiF;а съ TOH'I" I,oii-

ТО го още по-вече препор;у,ча на Естнрь. ;,Но,
неанае :ш Ып.l.lеръ I(аюю себеПОil,СрТПУВaIше с
веПрЮJIJ.l<t тя?" ппташе тоП }Ia.'Il,O I:JЪ:ПlУТСНО.

"Ахъ, TOli Plpt," ОП'ОlЗо]ш Естирь, .,но стру
В<lМП се, че НlIF10ra не у:нш. ToiI сс ПШIlIII,у,

,1'1; ('(' I;:Ш т, ЧJ'I;'I'I[III.I~ 11 11I'I((',ll,."

.. УI:'IilН'IП.

C'I,)I'I. l:'), I':(IЮ

II'!;[НО."

111 '1I{,<ll:1l

Toii C'l, XI,:IUOI;O 'IУЩ'ТI:О, .,'((' Hlll;1I1',\ 11"
не

IIy,I(,(a ,(а се

I1ii аа

p:tcI;:tiiIJaTt',

lIt" (:'1'<\-

(',(lIа :(y}la.

оп, ТОН<\ що L:Te )111 [;a:la:lll." С'I,Р;ЩI~ТО )Iy };yflf!'[;l'ШС

НIle

Il

,(а

шra

ПjJiIl)ОТО. :(<\

НjJ(',(:Ю>l;11

УГ!;Ill('

llO}!ОЩI, на X!;lJOiil\aT:\, I,OHTO u'!;I1Ie

да, ;J'I,Р:ЗОtТIlа, 11

I1еt.:сUе,1I0БI1I:а,

110

110

)[:Ia-

Нl'Щ:1

CTlle НРИНу,(сна :(:\ P:\UOTll, :mра;щ U'];,(I10TO tll
c(')[ciieTBO.

('ъ));щ\:то )IY eH'!;T!;IIlC H]Jl'TI,

)!~. 1I Естщн,

{,'I;

ebl:C'I;}I",

С,"~'Т(,I!а. Тн

0'111'1"1;

tlJ

6'1;

1I1lt:lIl, [а, 'IC cTpylla :.I[JI01'O I11'Нj(~че OT'I. то:Н\ ,1:1:1;('il;'I"

но CCI':\

I11I'IТOil1l1a въ

1)(!.l,IIa['a

Ho'lyllcTHyHa.

Щ)llt:N,('ТВ11t~Т() па

1H~

таю:о:Н\

(,'liIIlC

(:TpaI!Il0

:щ IН'I,1', чу}:t.:ТВО 11 ПОТр'(;lIе))а.
"ОUIlЧ,1}I'I,

те."

I;a:m

Toii

lШ'IJII(~1Il1\О1!'I>.

"T!)'liUIJ<1 пс'БI;ога ;(а t'blIlJ те О{,ll'lа:lЪ."

Но Iюгато II:ЗГOlJO!Ш ;(УШI'Г't, ECTlIPl, не nl;pвашс

пече

пъ

"Нс, не,"

ЧУНСТI10ТО

}IY.
1;:\:1'1 тн, "ато се lI:З)lji, чаlll(' mцй-

CEjIE(rHO ОГНIIЩЕ.

2:Ю

.'IСЧЬ

0'1'1,

;чу р;t,IЩ .. ,на Н<1СЪ вп се

простр1;ната

С ПОНРШШ,lil новостьта, е;ща ,l)НЮПhа
ШII ра[ютата

.J:i1

Л.

БЪр

на ~!Jt,iI'Ъ."

'0 1\ хъ. 1\0,11,0 ш'J- добр'в ПII ра:зБIIрЮ[Ъ а:зъ,
ОТ'!> IЮ:I1;ОТО ШIii ж'нс," IjY, прес'Ьче той съ YhOРIIТС.л!а Yl'~[lIJ)I,a." А:зъ (j'j;x,!> ув'L;реIП"
че щс
I,aiI;CTC това; но топа нс с ~Iс'па. Сър;щето ые
Uо:ш. I;ат() ~Шl'.llj·i, ;щ [тсъ - БЪ та;ш ПСГНШ]J{),
uOlJua - "
,. А:\'!, C1,}I1, СС р1ШПI,Ia ;(а l'по.1У'!jt,! I,a:3<'l Ес-

Фаетона ве;(пага се СПj)1J пре;(ъ Т'ВХ1"
OTfJiТi;(HaTa
препра13сна

да

-

-

оороа.

та

-I
O'6!IIC

не

с,ы;(ость

., :\!о.lЫ,.. ~IOit\eTC
БЗС}!а 1"

,'( 11'() '"'11'с'",()

гот О!)'
ПО
С

Ti'! "о"т,I,ш"
",L>
'"

-

на
еъ

haitiCTC, hoiI п m. ть

Артуръ, Хш,еттъ, ;3:1-

'Г1,'1 p,'IC"Ol(!,'," C'I'
-',

но IШI;ога не б1нпс

НО ECТlIPb

., Не"
I\aI,Ъ

се П:ЦРЫIНif"

I\аза тп."

}шг,у, да

Даil,е,

остаВiI

сп,

Г.1асъ

"

J

ШШNL,!а

"О,'!,'l

1\

13сtЮI

,'ень,
,

нреаъ то:ш п,у,ть.

'. Ах1" I;Ш;Вrt пео(jШ,НО!JСIша I,ЩПIlна!" сс
та сп, J,OraTO а;п, на драго t:ЪРДЦС UIIХЪ попзв!П,а il,CHaTa ОТЪ (\mетона.
СlI.1Ъ товара '1'11. Естнрь, t:СТПрJ, ОUIlчаti ж" hO.1hOЕСТIIРЬ, J;OHTO utшс СЬJJС'!Ш1,
;m6раПII.1а
то щеlllЬ }Ia,lI,o, но ВЭС}Il! }le ;ш }!i1",ihЪ?'; l'е }IO06.11,1\.10'1'0 СII, I,OCTO ~n, праВiIIIJС :~a С}I'ПХОрПiI, I,;Ш.тБшс '1'0(1 съ простр1;ШJ lЫ'Ц'l>.
то й U1.i J\аза:Ia Анна, II:ЗВС;(НЪiJ,Ъ еll t:ПОШШ.
"

}I:Ia :(Iша та

t';(IIНЪ

ПОlIIIта.

ЛI ;~a ~Ш

ОТ13еДНЪiI,Ъ }I,lilДНТ'В

,l,адс на то:ш }I.'I<t),CiI'CЬ.

Да праХОСJJ<НUЬ

II

па Пi1,ТiI

щото не }IOiш::ше ;(а IIзоtl'НС, а Естпрь защото
особно наС,la.it;ДСШlе ЧУ13СТВУI3ашс
;(а й сс по
I\aiI,e - ее оБЪРНihХi1, I,Ъ}[Ъ Г-iI,а. XaЫ~TTЪ.

тПJН, горхЬ, Il!ПО. ГРПiI,а .'Ш }Ш С ;за борбата?"
С'!>рДI(СТО й б'j;II1е на 1('1;.10 прс;щ;(сно 13h 0'1'чапната

страна

още
п

Т't:ш,

,1':-1

п(,
ВlI

ftOIlТO

Ii1,TЪ отъ }lепе, н I,OllТO еж ме

сп,ы-

-

НЮJЪН1,.

:,;J,обро утро. Г-iJ,а. Хш,еттъ,;; I,аза тя съ осо-

об!Iчах1"

бешm. еСРIIOЗНОСТh; по Артуръ

се НУili,Щ-

обllча.1!!

"Ха

ПРС:З1,

,,1I

а:\Ъ ШIШIЪ хора,

.\IIIХШI'ТО;"

XaI,CTT'!>

('С II;ШjУ,СIl.

а, тн б[I,'Ш ГОСПОiIilща ПСIЦСПllIП'Ъ.

Д;tfIСТВIпе,lПО,

цt:IШI }Ш iJ,IШОТЪ 1
JШ пре:\'!,

-

впИ

сте

съ

таны:ъ

ЧУДIIОI3атъ

i\Остргь. ИЗВIIН'пте: но аз1, не ШI ПО:ЗШlХ'L."

I\OHTO C'h }IC

Ц'!;.lIIП ~III iJШIЮТЪ,

"OТJ'OUOPII

ОUП'Jil-,
ТОП ус-

"Съ тозп

'

I\ilза ECТIIpb.

J\OCTpIl, а;зъ пе щше}lа~[ъ rOCТII,"
;; Съ тона оU,тБl-\.lO аз1, раБОПi1,."

но Т'];хната

OUIPIl> нс ШI С доста '1'0'1"Об"ltl-\.1ОТО сп шш това прснъсходство, че
HYil,,'(;tI,y, ОТ'!> тсБР
0'1'1, тебе е у;~оБIЮ за работа." 1,:1.:3:1. Артур1,. още HtlUm.са}шта, нъ 1('I;.IIIiI t·B'!;TI .. Обllчай }1('. попе <.:шю сснъ. ,.OCP,'L;H1, тона то е I,ЩJПIIlIЮ Il хЬпстнппо таЗII I1j1II'JlIII;l. (,
те,lНО й ЩШ,lIIча. (,
., Не." Iia:Ja Еетщн, повторно. са}IO ЧС Г.lа "А, ДjJш'п!i Ы!! Артур е," li<lза }Iагша ~JY
са 11 u'L;IIlC Ilail\a,ICH'}, то:ш J!JY,rb. ., ,\;\1, BIl ха- много .1юбезно, ,.'1'11 Hc'tI\Oгa I\аЗБашь най-прн
РСС]JШIЪ ДIlС<':Ъ. IJ(J-BC'IC от'!> BC'!;IiOii JЦJ)T'], пtYLТЬ, .111'IlЮТО нtщо. ГОСПОЖllца ПеН,J,еНIIНГЪ тръбва
но това пс е .l!обоВ!,. AX'I,. ешю ;(а ;шанхте,' i(a ~IC IIЗШJIIП.
I,а!ша ХЬр:ЗОl:Т!, ЧУВ<':ТНУВЮIЪ ВЪ сърдцсто t:!I ;~й
,.Сега, ahO сп об.тЕчешь па:lТОТО Дй :ш
;~Q}шшшп't С!!, lJIIiI бпхте ра:Jбра:ш, IiaKb с с!! го съб.т!:Н\Ъ.1Ъ па <':ihЩШI УЧТlШ1, ПрПНЦlJПъ,
неВЪЮЮi!ШО ;(а НС СПО.1У'J;r, I\iШЪ С пе ВЪЗI\ОПТО НйI\ЩЩ:IЪ еД!lНЪ отъ фрапцусюпt цйрпе
~IOiIШО да ПОl'рtЩНi1, .\I,У,ЧНОТШI въ предпрпятпе- Дй ппе отъ ЧШШПI,йта сн, Jшt<.:то 0'1'1, чйшата,
то си, за Т'Б;Ш ЩО оБИЧЮIЪ. ,;
:за да уго;щ на стщштt il,еШI, у I,OllТO БП:1Ъ
"TIl не сп опптала ДЪ.1бочината на }IOпта Нй гостн?"
.1юбовь? Не рйзБПрЮllЬ .1П. че ще стйнжтъ ~IOп ,
"Не", отговори Естпрь пзведнъжъ. "Гоепопа. П а:п. ('С

Т'i;;ш, I,OllТO обпчйшь ти, Естпрь?"
.,А }ШС.lIIТl' .Ш, че йзъ че Т'Б ще прп-

дпнъ Хаhеттъ не си събхвче па.ПОТО отъ з:1.чптюше КЪ}IЪ ~IOП КОСТУ~lЪ; той поправнше

е}!ат1,

пйр}lак.1ы-\a

-

1"

Естпрь не МOiI,еше да ДОI3ършп преД.1ОfI\енпето СП.

пп".

»А - й1" Кй3й Г-жа. Хю\етт1" кйто си пзди-

:'ГHJh

вtждитt, тt.'lодвпженпе, въ I-\ОетО

Естирь

"Ахъ, Г-нъ Хакеттъ," ВЪ3Дп,ХНЖ ТЯ,.,съ- : прочете много нtща. "Ей, добрt, tlI-\О си довърже.1ЯIJЮ!Ъ,"
ШИ.1Ъ вече работйт::t, м.lЙДИЙ че.l0вtче, то )!ОЛЫ'i.
"Но паI,Ъ МНСЛIl, ПО.\ШС.1Н }!a.'Itio," 11 се .\10- ТlI се, притеЧlI мн се нй ПOJ!Ощь. С.1VШЮIЪ че
.1еше той . .,дtiicтвптс.1НО, струва сп, дй се взе- тадtвй, на б.шзо, ЮШЛО еДIlНЪ пж~ь, гдtто
ме подъ вншшнпе." Естпрь не сн по~шс.1П тозп растtлп дпвп трандшlшлп. YBtpeHa съмъ, че
пжть. че е на;щtнность отъ неговй стрйнй.

Но CI,OPO се чу ТIJOПОТй

Г.lеДtiата на ДВй бt.Ш I-\онпе,

Нй фаетонъ п

I-\ОПТО

го ДОВОЗПХih ДО тtхъ, ПрИПО~ШIl
за ВС'Бкодневнпя iiшвотъ.

на

Нrtбърже

ы.1аДllтt,

Госпожица Пенденпнгъ ще те пзвпнп за сега.

HeBtpHo, днесъ не е деня, I\OГtlTO прпе.\ш гости."
"УвtРЯВЮIЪ ви, че не е" прпбърза да по

твърдп Естпрь; "затова не !lIOГЖ да вп ПОIШЮЖ
Г-жй. Ха:кеттъ."

СЮIF:ГШ() ОГПlIЩЕ,

:!:.!I

Артуръ й ХI3ЪР,lП еДIIНЪ ПОГ,lедъ) въ "ойто

'1'1)(,11'1"1,. ,'1 "а Ill)(',T IЦ'I.I\'I. 11 IljlIIJI'Г(':IH "11. l' -"'1,.
-"\ пп,.;'
}'
...\ X'I,. ,'(а.I <I;П. ;ЩОI'<ll:I!Х'I,
-/('1. '1' l Н • Н Т'/" ,;
\
1 IП\'Р'I, ('Р lI:mlll;;\. 1:'I.('ХllТ('!П. 11 :1<1,(')\:11,1\'11'1,.
"hoii П,У,ТIJ ТР'Ббва ;щ aejlC~I1,". поппта 1\р-'
lIpl';!'I. това l:pl,"11' ЕСП1I'r. (i'!;IIII' ("I;,IIl.)'"la
туръ I\aTO сеН<lдв1;сп напре;~ъ, за Дй СI)'БЩне П()- на L:Т'I..'I(iаТ<I 11 ('11 '111L',TI;IIII~ (11"1<1:1110. '\'111:a 'Н'
добрt ЕстпреIШТ'Ь очп ..,Л'tFJIJП ,lП?"
U'];IIIL' JI'Ч)\)llii 11,)'.1'1, ;la 1'1 Ill)(',I,IO;I;11 1I1;I;oii. 11'1;"Д'ВСНПП," отговорп Естпрь.
jl<Ш!I', (Jlll(~ ,\I;'J; J'o,l"iill 0'1'1, 1;;lIi'l, ] 11/('111/"1,. (Ip;t"ДtСНШI .1fI? НtjШ да З<I6раВlit,," l;а:за тоП. 'H'II('I~il lIа 1'-11'1 •. Ф,ll'ТIIII'[ .. I'(~ (-1'1;11((' ;\<11;,1'1;,1'1 .. '11'
"СБОГШIЪ. "
Щ(' ('(' y(i\I\'. al,o тн 1I1111,1'1"i',I;aJ:a ,la 'I~' "'1'1'11'1<1.
СС БIОIOчваu:е въеХlJщенпе) ~IЫIрtнпе. ~ro,lиа;
ToraBil сп ОО.1'Б'Iе ШI,1ТОТО II С'lщн,h. БЪ fto.1i1Ta
ПJШ маПftа СП.

"СБОГОjГЬ," ПОIПОрlI, blITO СJЮТЪ r-;I\a. Ха1>етт1,. съ УС:\lПВЫI II ПОКlОНЪ. '1'н "е НЮI'I;I'II
rш/,аюю З1l'1'ру:щеШIе ;щ OTBe,'~e Артуръ ОТ1, :шTI)a'1'1l ~I,la."a
,"'BtJor,CI"'щ
","
\,~

"О тн

"СБОГШIЪ," отговори, ЕСТIIРЬ.
1{йто OTjIlIНn, (jmйтnна, та сс нане;(е да

в:зе~lе ЧУI\<I. I;ОЙТО ."Iе;J,еше на lуБСЪi\а. ,,1\:з1, ЭIJ:1Ыi.
I\(lftI30 ~ry ГОПОIШ '1'Н сега.'; сп Д\'.IIaше на себе СН.

XaЫ~T'1'Ъ се TpyiCeI~Je ;(а се c.lIRe

l'-;I.;a.
;1.;е.'Iаеше

,,r-IУ;~I1i, се. СIIНIЮ ,IШhЪ сп спос06еIlЪ да се
'\ВО

щастш"

че t:e С.1УЧПХЪ

да те II:ЗОrIВfI.·'
.,По· азъ Hl:'
ЮIЗ<I то!!.

да тп

ПОjЮГНл"

б1;хъ нъ пtl\ОН

"А, ВIIЙ :'I.1<lДII'Г"Б

u'l;шс

Нй-

I\ааа,и>,

1I

.. "\1;0

!I

УСШШhа'1'а й да се ПНДН сстественна.

турншь въ THf{llBa 113ВЪНрСДНII ПО,10ihеНI!fI.

i

lIal,'I, \)'!; ()('Tall,)'"la TJ:'I'P,I<l 11 11"1':111)'1.
(j'!;IIIL: OTlllllt',I'I. lIа 11'1;1\,1",1'1;. а 1111'('Л, чkl'II,;[ 1I1~
Й'!;Х,)', ('(' ,\11111,1',.111. "III'<I'j'() ('1' 'JY. 'Н' 1'(' 0;\;1')111.1'),.
l''л'П!II\, ('(' ('Ч'I;,1:\. '1'11/';11:<1 II ]1;[('1;;1:1;1:1;\ На .\1111:\
:!а Н;РIШI<l. 11l! l;oiiTO 11 ('(' OUHr'lIll, '"1,: 1111 ('I'I'a
тл lIе 6'1;llll' l'al:lll1,IO;I\('lla ,~a 1:" ("\'\;1'. 1I11Т0 11:\1;'1.
;1;С,lаL'Ш(' ;щ \;a;I;(' II'\;I;ОЧУ ,IY:'I:l от'!, '1111:а. ЩО

,\Р'1'УIП, Хш;еТТ'I, 1!.Ч<t!l!<:

TaIiJ:;!:!!!

TPY,~-

IIй :,:ца ча :!а p·tIII('If[!(·. 1;:1 ];1:<1 то ШIюr'j, а:п. тоН

не

бн UН,П,

Iшобенъ.

СюlO ,та ШIахъ

,.;а!;то не

:'1'1,11;0 IIнрJl :за ;(а

C'I,:'I'I. (J а:п,.
:1:11I0'!II,Y,. А

:за

БР<IТОВЧ('.~'I. IIII е 60гаТ1, II iliIIВ'te т, I;,У,Щ<lта ШI."

опаСlIOСТЬ,"

'Гн :заНО'l!Iit, ,(а СН ~ШС:II!. IIСТШJa ,JJI L'. че
таЗi1 СУТРIIlШ Ч~'ХЪ н(mШI:lта?
.:гоп р ТО,Л;О:НI (joraT1,." ('11 ;(\':'1:1 ШР тн:

,.:3<IЩО ,Щ вр ПОЖII'!Il' Н:I llO;IIШlllп'l; ('Il! ('а:.1О
;1,:1 JIl] :!al'jll~ II<l]HI. ;101',1,'1; :1:lIIO'!IIl'~I'[,. Ill)('.Т!; J!1lti
се, Артуре. !';rIа..:п отъ I.;oe ПРСjlе CII ;\;ШОЧII,У,.ТI,
Щ(' ~IY П()])'J'I'II!'Ч'I, !:('II'II;o."
да [ЮIJРrIПfIШЬ раагнеБПТeJI<Iта огра;щ на I'OCIHITOI'al:a 1':/:'1'111'1. ('/~ 1"1>111/1 ;(а ('1' ОТII!'('!' ,10
;'IШЩl Пендешшгъ3."
I То:!!1 ('11 1I1'llo:HI<ITI. PO,I[(lffl:l: [(О ('11 [(:1,\111(',/11 ,(;1 11('
"И~!а 01;0.10 еДIШЪ час1,. ,. l;a:lil Toii.
li:\:II::I B;t'I'\;[II'IIII('TO 1'11. 1111 lIa jlaiil,:I ('11. III! lIa
"Н[цtUЮIЪ се, че работата с н('че ('I!'I,jJ-, ('('I'тра ('11. ,la н(' \Jll. '1'1; ;la ('оУ, IIIII)TIII:IIII. ("1,
шена ;за l!С'tftога?"
тона p'I;IIII'Hlll' '1'11 lIal;'I. ('(' Ha(:'I,p;I'111 Il (IТII,(I' ;1;1
:l'ыI ШI да ,'1, е 11 1'11 Юl l'а;зUсра."
е'J,о(jЩII 111<1111'11;11';1 [(O\:!I!!:1 11 JJ<I ,IO,\J:lIIIJНI'I"!', СН.
Г-ihrI. Хйнеттъ не U'Бше уп'Ьрена. iTa, ,111 (' I
.. До(Jр'I;." !;,/,;ц,y,ХIJiiL 1'-;li:l , 111·II,~I'!/I!III"I ••
разбр<Iла прано, :заТОВ<I I.;a:~<I: .. l\Iшшчето ~1I1O!'o .,а:п, по IIPI';IIIlJ'IIIТ;\:II'!, Toii ,(:1 юrа 1\,)',111:1'1':1 I!II,
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бра.1Ъ) а СПШ,СЪ IШПIIСi1.1Ъ IГБrlO,lllO Tmra ПО :lIНii

В(~ЧС С ,'~()(jll,тr, ТНI\I:а:ш ОТ:III'ша
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I1.1:IЮСТР:l.ЦlШ
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стествеппа нсторпя ;щ БРi1311,ШП, но У:llр't,lЪ пре
ДП да СВЪрШII раБОТ:l.та СН. МЩЩIIУСЪ ПО:lIO.Ш.1Ъ

ЛГ:l.сснза да
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СН
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ски университетъ, въ Швеицария; но тоП отреюъ, I пре:зъ

1~59 ГtЦlll1it и

"реаъ

lюе:lШ]Нlii

1S(iO

защото има.1Ъ вече опредt.1енъ П.lанъ въ A:lle- • :ц:ншето б,,:1O О~ВНТl'ПО. ЧIlта:"шТ'l; i'iIl:1II не;(
рика, да основе еди нъ голt:llЪ :llузеп, гд'lпо да пага отворен".
Н aii-;(o(ip'l; (i":1II IЮ('I)'!iщаШI

l\ЮГЖТЪ да се сл'Бдватъ нап-доuрпт'Б :'Ilетоди.

! учите.111Т'!;.
:щ IЮIIТО ВХО;Щ (i11:1'I, ('во(iО;(l'IIЪ.
Презъ зимата на 1855 годпна, Агасс"зъ· JIСIЩIllIТ'!; :11\- UII:1II l'дllitюю ;(ОСТ,)ШНlI :Jit :l1,1',il';('
заПОЧНЖ.1Ъ пакъ лекциит'Б си, съ ГОДИШШl П.lата 11 а.;еШI. ЕС1:есТIН)ШЮ н'l;що l' ;щ ('(~ очаl,;наТ'f,
7500 лева, конто обаче не била доволно за да : П(J-IIIЩЮfШ В:JГ:llцове И IН'J-врч(' почеТI. II ува

поддържа фаМШIИнта му. Сега

благородната :'11)' . il';(~Шlе I,'ЫIЪ il.;рпата. отъ Ч('.'IOв'lа,ъ. liOНТО Шlа:J'I.

жена ИЗilшслила планъ, съ ноито да му ПШlOгне.

т:нша:ш

U:Jаl'о!нцпа ilIaiil,a
Са:\п, тоН liа:ша:IЪ, 'JC ШJ;I

11 СПО('О(,П:l il,(·"a.
l'o.TI;.\lO C'J,lJYBCTJJII('
ни. Агассизъ незнаялъ, Ю1КЪ да сп ИСЮ1же ра- I,'ЫIЪ ili('ШIТ'!;, въ il';(':Jашн'то ШIЪ аа 1J(":I·O.T!i:\lit
достьта, когато се научилъ за плана. Топ и:з-; и пб-ра:шоо(iра:шо IЮ.Н' на pa(ioTit. i-1-il'IIIIТ!; 1Ш
веДНЫf\Ъ започнжлъ да преподава на Kla~COBe- 1\01':1 IН' Ж)\',1',Т'I, ,'(OBO:III0 U:Jаго;(а!J1I на II(ЦО(,НП
Tt по физическа география, eCTecТI3eHHa ИСТО]ШЯ :\J,y,ilie.
и ботанина. Училището, съ шестдесеть до седе:\!Бъ 1S(;:~ l'tЦIIllа СПOilIOПЫ,.lЪ ;(а С(' основе
десеть дtвоиют, се продължава.10 oce~lb ГОДИШI. Наро;(ната Научна .\Ii<цеil!ШI. Toii чепо п,1',ти
Тн отворила въ нжщата си УЧИ.lIIще :щ дtnоii-
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Нолко души сж се ПОСВЛТlIЛИ на HaYl\aTa!
Нанво не сж страдали Т'Б за да увеличжтъ
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.
Tt :за насъ, повечето пжти въ 1'0.'1':/;:\1;1 нуа.;- :\lOil,a.11. ;(а ()ТПin,'LИ ОТ1. Y)la сп :\l\Iеl.:пm1 :щ
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Презъ 1857 година Агасси:зъ ПО:IУ'III.ТI. пе
"\I'a(·<.:II:I'!> IJ(' caillo ('IIIJ('IJ",ТI. 1i1ll1l'1I 11 ()('II<)очаквана почеть, ПOfшпа lIа па!i-:ШВIIДIIОТО 1:;\11",1'1. :'I!y:I('lI) 110 ,'[":1'1. lIа ('II'liTit 0('1''':\('11,'1., ',а
l\I1;сто, катедрата по Па,lеОIlТО:IOГИII B'f, :\IY:\('II. то lial,'I,J:'J. TI"liUIJ" i(" (' '1"1'1)('11'1'(':111 lIа 11("1'1111;\'1'''.
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сТ ЖПlffi

:JilЩОТО

ще
на

ТЮIЪ

П.1ача:ю,'·

mm. Il

(;

1~4б

II О il, l! ца

р еа ъ .Iеiiшщгъ,

:за да НШlага
ЛПIЗ.'l. ;ЧО ""'.lI\ОТТЪ.
IГ.те.щi1 (урnй ЛII. странпца 1/.;.)

ИС1 завръщанието tlI въ Швеция, тя пt.1;
ВЪ Хановеръ II ВЪ ХЮlбургъ. Вечерьта БIЫil
си, отъ цtло

HCIffi.

:(0

П'1>еш(' ~ и !,ill,Ъ

Лшцъ Т\YLГНiУ,.lа :щ Ви

сраЖ:'il'.lН

въ кжщата

I,a!,'},

ГO;(llIIa .. Г о

постьта сн: но нрнбalш.1Ъ. "Да .'Ш небето вн по
могне да прпбагште то:ш бпсеръ при другпт'h
IШ С"'hпоц1ШНII дарби, Н.'Ш нс, но IШИ ЕС'lН,ОПt ще
ОЖДl::'те :ы :'lене. дlш['а мп Госпожице, едпнъ
отъ паii трогате.1Ниг1> II благородни характерн,
I\ОИТО С'ЫIЪ ср'БЩil.'IЪ ВЪ ~!НOГOTO сп СЮlТilНШI

заведена

ЮI,

11(1-, (o{)\)'j,

РШЮ въ аПРИ.IЪ.

а

тру/щ

I;Р'ы:та

'IYX'!.

НИJ-\ога

се

ц'tНС1та на

Ыеliербееръ

рШ!С[\I!

C(('lmaTa;

ецената.

uII :1 а

/( е н

п,й

на

~!e пусне ;щ

бн.Ш нсчуmша

й ппса.1Ъ, да
да

;~ а

1/1",

(:1::'

че

п'lшач!\ата.

·СОННЮlбу.ш',

H,l

(;!'

П.1аl,ахъ.

,\IIп',сIЪ. 1IIII,ога п(' ("ЫIЪ.

ОШЩШI

l\ilTO

11

(;'1. XI..Il'a саба

..

да c~ СП,рПl/У'

ПО,/lI.У, ;(<! iJ.тtЩII, "ато па

'Н''1срь

cы,laclI..

:('ЬiiСТВУВtШI('~ Не ~!ОiI,ахъ

поч

IlОДО()I!О па това.

'lIop~!a,' lIа това

нхъ на 6.1\1;\0

jЩ

13(;1;I,a

11

прп

се

~\xъ,

I,OгaTO

Н'БЩО

~Il'

отъ ,(\1УГИ1"I;.:\ilЩОТО сто

е? <.

ВJIд'l;ла, IШТО чу.1а,

:(а

тоН

а;п

С;(НО

IIllTO

nтп

B'I.

HВlIX'!.

II'IH;.. 'I1Щ(·ТО 11 ('Р
Il't;iiСТIШТР.II!О
II:!:\I'!;!!II 11
п,у,

..Ааъ

тiн'ып. Iгl>I\ОП вс

;m

;тнасана

е."
х уОава.1II

:~aBeдe

'1(~jJl)

иоiiIII!I;'I

Меfiероее\ю

в 11 j(

го

че.lОв'j)/,а.

oU.TI;'H'H'I"

lIШ

Тя ОТГОВОРПJlil.: "Проt

., blпого

да ы'i

llшва чь,

/(О(;Т;ШЯ фигурантп

e~IC

ШIТil. пiзвач!,а~"

то аНГС.l1,

I\а:Ш.11,

да

го IIQjIO,ШХЪ

у

сп,

и

нt:'Ш.1Ъ tъ що друго

f\OlITO

o't-

СII ОТIIШJla

доше.1Ъ

О't.:(t~НЪ

н1шахъ па рп да еп I\УШffi 6е.1('Т1,: ;~aTOBa

, дохъ

ше о:.чаяте:шо."

Ногато

си

преД,10iIШ.IЪ

всп-

Чf\ОТО С.lушатеЛСТI30

двадссеть

поетъ, доше.ть да наВ'БСТИ даро

да

като че

п'Б.la

Хансъ Андерсонъ

посtти. Едннъ день н'tf\ОИ

друго

БП.lII

б'hХffi ОСВ,'БтлеНII отъ I'еНШI l! ДОСТОIIНСТВОТО и.

13.lплнпето

lIItсеца

осемь пжти. Ту"а въ Кffiщата на профессоръ
Виюшннъ се срtщала съ наИ-от.ШЧНИТ't ХО\Щ

което IIЗ~Itнп

II ФlIгурата й, lЮПТО

петь

витпя Данецъ.

НОТII

ВСIIЧКО

НС1Н-:.шого

СЪВttмъ

ГОВОРII съ

въ операта ТОВС1 УПЛС1шено дtвоfiче.

Отговора lIIУ бн.'п;
то дошло

да

слtдующнт't

шеСТВIIе

съ

маша.1П въ ржц'Ь. "Тл е ПЪ\ШС1та БЪ ХС1мбургъ,"

КС1зва "Д-ръ. ~ep~~1.HHЪ Иде," ч!што ц'Ь.ш фIIГУра е ОНЛ<1 тыI ООСIIпана съ цв'tтл." l\Iюшръ че

ЩШСТIIГНЖ.la ср'tдъ нощь въ ШвеЦНff,
У~ШЦIIтt би.ш ПЪ.1НII съ поср'tщачи.

ПНf\Ъ

Бетх

'

ва ~[cH;~e.l

(;(;она нъ l\ОlJIl('рПIТ'I; Щ'.

ТоН

.'~

. "

l:BIIJНI.1'I. :,а 1I0t.1'1>-

дснъ ..,lIiYtTb на НlIаноТО

~;.l:'I:o.B'lТa .,11р,шцерова Соната."

,1 thl::'НlШ Ландъ особенно J:Пl:"JаТ.1l:'III!С на

П\ЩВII.'Ш
ГОl""lаТ't
,
:. ь .• , ( п реДfllIlЮСТЬ

на

~Ieндс.1ссона

h:blIJ> сеиспството :'!)'. БРОl\хаусъ ПIlше въ днеБШша CII'
А:зъ "Ъ
'
~
~!Ъ ) В ьренъ. че тя на драго
С1,рдцl::' 011 рtlЗ~I'tНII,la ВСIIЧI\II;'t сн ТJНlО!фIl за
Просто Дшщшно
"Г
.
.,
щастпе.
я BlIi-liДа топа БЪ
Jlенделссоновото
"
.
се~!епство,
1';(1;1'0 il,CHaTa \I
д'Ьцата СЪСТlВ1n
, . Ilватъ ПЪ.1110ТО ~I\' щастие."
ГОСПО'l\lIца Л
.
,
IIНДЪ ДЙ.1а дрщ да п'1>с въ
. " В пеНСЮIR <
ТеаТI)Ъ"
.
-~
"
,
, Конто UIl.l'!> haii-ГО.тt.ШШ
по онова Bpt~!e н
. СТРС1хува.1а. че Г.laCfl II'
. , о се
,f,"

,..

не. ще

се

ЧУе

. ,

догдt то прняте.1I1тi;

Ю :'!аЛП да се ош!т

.

.

tJ

а.

О

ПIlта

й

БП.1'h

u

lffi

пре-

\'в'Нпчанъ

СЮIЕi'lllO ОJ'Ш!ЩЕ,
съ сполука II

прие.'Ш и

тука

СsYiщата оваЦlIll, ; честь, но l,oгaTo се

olIllТa,la ;(01 п'!;е. ;!а

уго;(а

IШКТО и въ Берлинъ.
на ГОСТИТБ сп, тн не мог:щ отъ CTpaX'I,. ~Iаl\аръ,
Накто вс1шога, не!! бпло мило за отечест- , че Ij\> ПРIlДРУil,ава.'IЪ ~lеlце:ILt:OIIЪ,
I

вото, 1I писала на Г-жа. Виюшннъ:" Тол,ози ,
На първата веЧ('I)J>, l\Огато il'\'11II1I ЛIIIЦЪ
ми е било мжчно, щото еДВЮIЪ зналхъ да ,Ш I Щ'l;:Iа ;(а с(' 1IВ11, Tp('BOI'aTa UlI,la ГО.т!;)!а, Ilaсъмъ жива, или умр1;ла."

пре,J,варJlllllето за

M'I;I'Ta

IIИ:IO

ТО,II,(J:!II

1'0.1'1;)10.

При все това еНТУСИttзма, съ коНто In\ пос- ' щото I1Ui\il,I' С(' 1I,1'I>l:I,a.'III. il;('1II1 ШI'I, IIРIll](l,(а,1O

р'tщалъ народа, тр1;бва да

е бll.1Ъ ут'uшеIше, ' 11 на МНО:Нlllа ;ч)ехитl; ИII:III ра('1 ЮI\'Ы'а 111 1. 1LaНОгато З<1 сбогомъ БИЛ<1 предст,шепа пиесата рпцата 11 I'HII:!l, A.'!UepT·I, Ilpl1('j)'I:Tllyl:a.111 \''1, щю
"Соннамбула" цв1;тя Пttдалп на I,упове па 1'0 щ))тп :ша)!'!;lIIlТо<.:ТII.
сцената и Д,lже маfiЮl'f<1 на шшеР<1трицата,
а,еllllll ЛIIIЦ'I, IlI'pa,la ро.lIIта на Ашса
хвърлила в1;нецъ предъ ноз1;т't па пtвачката.' ,.ВЪ PouepT'!> ДllаВО.1а." ЦЩJlщата. в'l;ща )1y:J1IТЩ\ВОЗII н'tщо не СТ<1ВП.10 другп пj\>ть нъ Вllе- , I\aHTI\a, UП."Ia ;\,) ТО:II,ова В'Ы:ХlIтеllа, щото ('a)la

u

на. Слушате.1СТВОТО настоява,10 ;l,а чуе Н'UIЮ,1I\0

хвър.III.Ш в'!;неl(Ъ 111)(';\'/' ПО:!'!;Т!;

ДУIlIlI отъ ГОСПОiКИЦ<1

Д13а вечера

ЛIIН,J,Ъ.

конто

каза.1<1

па

lIа ЩJТIII:Тl\ата.

II()-I\'I,CIIO, l',ыцата Iше('а ()н:т ;\,1;('-

нtIlIСЮI: "Впfi сте "lе

JIo6pt р<tзбралп. Б.1Ш'0,J,а- на п L.1УШ,П(':I<.:ТIЮТО Н'!;IЮ.II,О п,у,ТII етава:ю на
щ)ю,а II СII хвър.111:ro шаШ,IIТ'Б II )!аха.Ю I\ЪРШlтБ.
МНОтеството ОТ13ънъ театра 611ЛО ТО.1кmш,
РО.11па й lIа 1\Шlllа въ ., COlllla)fUy.Ia" iI
ГO.1t)lO, щото счели за добрt ;щ почаl\атъ II да праНЯ.Ia ос06('IIНО y,~OIJO:I<':Tmle. 131. пос. I'!;,(IЮТО
не пращатъ п1;вачката въ КJhщата iI веднага .. д'ЫkТlше, А)II\на ХО;(II въ C'bllII CI! 110 е;(IIIIЪ
ТРII Пn;ТII народа bl\ впка.'lЪ да се връща на про- ; J,ървl'НЪ )10<':1'1" 110;\1, lюiiто се ПЪрТII 1;0,11'.101'0
'UJ'
Л индъ, ООьщtt[J
"',f,"
на '"'1lа
[{огата "~'ОLТIIПIС H,l ('I,,!;'IЪ
зореца,като впха.'lИ; "J.LtеШI
НII
- , . "Rо~'еш/ца,
"
,."
"
'"
Т
.\10"1':1,
YhCI,'aTa
"(.'
П!)('Ч\,'lша.
ТII С(' "TI)'!',"I,',',
сс,
че
Пill{Ъ
щ(' ДОI1дешь; оо
Я
(;ТОII.1а 11
П.1<t\"','
',)
''-, И"\.,
Io:a.'Ia, като д'tте, п IШЪ ХНЪр:Ш1<1 цI3'Бтя отъ търна :la\16aTa, и тогаl:а. {)е:\ъ ;(а ('(' LъGУ,J,II,
I{уповетt, I{OIIТO bl\ :заобllf\а.1fl.lII,
ТНХО СII l'.т!цва ПО П,У,ГJI. ОП;(СНИII OlIIlT'!> lIа )111HYIJallllC ж)ста, I:'I,ОUIЩ' С(' и:m'I,РIIIна OTI, II'!;I,OH
Часъ с.тБдъ часъ се Щlllупа.1Ъ 11 l\OгaTO се

Pbl\

ви отъ сърдце."

за:Юрll.lО, тя сп трЪГНn,.lа.

НО

)ШОil,('СТIЮТО И

TOI'aBa 611.10 ТО.ШО:Ш l'O.1'!>\IO, щото <,:,lYI'aTa й
би.п. :).тВ ПОЩ1'Бденъ.

:-1 '~('} l'O,'lllla,
тн lI'I;.la
П р('зъ е<.:еш,та II ,1 1".
,
въ .мюнхенъ, въ ЩУТ1Т,ЧЦЪ 11 ,lPYI'11 1'1'<1,\01:<',
ГХБТО повеч('то 01'1. ПРIIХ(J;lа I:II pa:I,\al:<I.la 11(\
,'eIIIIIIT,'l .","
("'),I',I"IIlП'\.;.
~. 'Чl),J"
lтц
,"
1.> \
l'

Н" :завръщаШj('ТО <':11 въ BII('lIa тн 11'];.);(
ТРllпадссеть Пn,ТII "Вllе.llт.·' 1\Iciicpu('eplJ {)II.ТI,
пад:шраТ('.lЯ. TO.:Il\oall недопtрчш:а u1!,la l,blI'I,
се6е

СI!, щото

прп <':ВЪрШI3ННllето

па първото

предстаы.1еШIС па "Blle.1t\a," когато ;\Il::'iIсрбееръ
доше.1Ъ да й 6.1аГО;ЩРII н J,<t I! I\an,l::', ,', че пtНllето iI 6и.1О БОffiествснно." 1'011 Ы', ПЮI'J;ри.1Ъ
раСП.lаIo:<ша

н

ЩШIЪ

ГО

I3IlДt.1а

се

IIЗI3ш{а.1а:

"Ахъ! Г - нъ. Дllреf\торе, ЩЮСТ'Бте lIIе,:щ
П'ВХЪ ТО.1КО3П :ЮШО

и

l' д1;то

разна.lIIХЪ операта ви.

"

Презъ 1847 ГОДIIН", 1'11 сс УС.10811.1" да пi;(',
въ Лондонъ, въ

тсатр" на НеНно

Ве.1IIче<':тво.

Да.111 I! отъ аПрIЫЪ до августъ 01\0.10 100,000
лева, Io:sYiща, Io:ОШIе, Io:O.la II ;(РУГII 1()ЛОО :за ('ДIIНЪ lII'Бсецъ ОТПОЧIШIШ въ Ита:IIIН. Разбllра се,
този ПiУ1ть I1 дали по-нече 01'1, 1\0.lКОТО l\Oгa
да е другн пжть.
'1('

. IIШlOщшща,

Ю!'l;eТО

ИРlI\lа-;\оиата.

ПО

'(\'\'ИИII

1I"IICI,(\,la ,la )la)lII 11\.·().lllIiaTa. ТII li<l:\(\.la. 'Н' B<:'I;liOl'<I. I;OI'<lTO
'"

НО

\lIIИУI:(\,lа

IIjlllfi:Ш;l.lа:

)IO(:Ta,

I:<'(~

(." cTI',IXYI:<I.la.

'"
,.1 \ :!'I. II/JX'!>
(." Cp:l"yl:<I.I:I, ,\:1 (."

11('lIl'al:H 111"',\'1, ('.IY"I<lTI'.IC'I'I:OTO ('11 11 ,la ('1' 111"'Ill'al:;I:I1'I., '/1' ("1.,"'1, ;1:\'1 .. lill:IТO С'I.Ч'I, ~lIll1.Y"la ,\11)("1';',
lilll'(\TII 1:'1, ,. ,У, III.II( H:'I'I, IН' c'I,,\I'I ....
.:\Оl'аТ;1 11:1'1. IIIН)I:IIIИI.IIII·гl; IH'I;:I,III .l:l 1,\, 'Iy
/А,П,. :;,1'1'01::1. "1'1':\'1, :l1\1'y('Т'I" 11'1;,1:1 1:'1, ';Р'\НТОII'I ..
I;РШIIIШ·Х,ШI,. J(,II/,jt'(:'I'I'P'I" .111I:I'IHIY.l'l., 1(OPI:If'I'I"
J;РllСТО.п" l;а'п, 11 ;\I'УПI !'pa,\()Iit'.
13'1, J)aTI,. ТII 1'()I:oplI:la <,:'/, ,';\lIа cTalJa ;I,('lIa,
I\ОIПО 1:1' pacXOil;;\a.1a IIРI',\Ъ СIIl)()IIIП<1,lПЩСТО.
.,Отъ ;(Ъ.IГО 1:1'(')1(' iIШ!J'I;I,У, въ ('в'!;та." l;а:за.lа ',I;\,ната 11., 1II1ЩО друго 111' il,e.1aliY, пр<';щ (')Iыьтаa
СII. liO:II,OTO да 11)"1,'1, il,('ШIII Лшцъ."
,. ПРIIЧIIНII:Ю ,'111 ПI би У;(OIЮ:II'ТlJllе!': IIIlТа,1" пtвачката.
"Твърх!; )I!IОГО; НО таюш:ш ШРОТII, l\al,TO
~Ielle. не ЖН"hТ1. ;(а OТIЦ,Y,TЪ lIа театра, 11
тъй ааъ 1ll11\ОI'а Ш' ще Ы', ЧУli)',."
:,lIc бllваi\ ДО ТО:П\О:Ш УВ'!;рспа, Ба{)о," I,a:)a
.1а дmтата,

liaTO В.Т!;:\.Ш

B'J,

I,,,,,щата.

"СU;ЩИ

II с.1Уlш,ii."

Старата iI,спа се paCII.1al\a.1a, l,aTO С:lушаС.тБдъ ПРllстнганието СII нъ ЛОН,J,онъ, та,'Ш нсобlll\lювената ~IС,10ДIlII. "Сег", в('че, 1'11 ен
ПОЧНsYiла да се страхува Д" не 6и да не I1 е . чу:ш Н,еннн Лшцъ,« Iш:сза.1а непо:шатата 11
ВЪЗ~IOffiНО да IIСПЪдlШ задължението сп, затова сп 113.11;:3.1;,.
lIIO.1II.1a се на Дllреf\тора да УНIIЧТОilШ I{OHTp<t~.Ta.
Преаъ 1Б4Б ГО,J,шra, ПI <.:с СГОДН.1а :за Г-пъ.
Г-нъ. II Г-жа. Гротъ да:ш угощение въ HeГlНa Ю.lIIfi Гунтеръ, TeHop<t, НЪ ЦаРСI,ШI Театръ, I\ОП-

СЮIЕИНО ОГНИЩЕ.
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ТО п'Б.1Ъ съ heI-Ж Н'БКО.ШО ГОДlIНИ въ CTOKXO.1~lЪ
И топ сжщо тъй се
въ

Парижъ.

би.1Ъ

Сгодежа

УЧИ.1Ъ при

билъ

н'БНО.1НО ~1'Бсеца, по общо

Гарщш,

разваленъ

с.l'Бдъ

съгласие, г.'швно за

ми е нужно, защото презъ послtдната година,
азъ СЫIЪ пtла сюю за
денrш. Безъ

Поне за мене е такъвъ. Азъ СЪ~IЪ ПОЧ[fjfi.lа да

щото раЗ:Цlчавали по своит'Б ВЪЗГ.lядове по те

пlJI-m това,

атра.

сърдцето МII

Тл би.lа вече р'Бшена да

ра.1Н!Ш

си

JНlПЮТЪ, ЩО~IЪ

е

напусне

теат

добродlJте.1НII учрtж

добра цtль, ЖIlвота е нетършшъ.
което

отъ

Bpe:\le

ДЪ;lГО

е

же.l<l.lО

ораторио. Въ Iюнцертптt, азъ

-

МОГЖ да пtIЖ ыузиката, нолто обича~!ъ,

въююжно.

(C.llbJ(J(( )

Сжщата година Шопинъ пос'Бтилъ Лондонъ

iI ОТИШС.:1Ъ да I-m чуе. Топ каза.1Ъ: "Тази Швед
на с ОРИГlIналъ
се представл

~IaгичесюIТ'Б

iI
iI

е

отъ главата до нраната. Тя не

въ

обшшовенна

лучи

на орора

безпогрtшно, чисто

св'Бтлина,

бореа.тео.

но

Пtнието

и лсно; но нап

хаР~СВЮIЪ пасаЖIlтt на

пианото;

вече

привлена

те.lностьта ШIЪ е неописуема."

С.1УХЪ

се

разнеС;lЪ,

че

Женни

Линдъ

щt.lа да напусне театра. Директора на театра
на

Непно Величество, както

и

публиката не

ШIЪ се щ'Б.lO. Но тя се СЪГ:ШСИ.lа да се лви още
шесть

пжти въ

операта. Иназала сБОГD:\IЪ на

театра, презъ ~шп,

1849

година, съ ролята А.Ш

са въ "Роберъ Диаво.lа."
На свършъна три пжти се връщаJШ предъ
очарованото, но

нажа.:lено

слушателство, J-iОетО

се исправнло ЩШIЪ се понвнла.
по странитt й, до

нато

Сълзи напели

народа

ETe~la J!u:ксн:ш )lu:кешш.

съ

виналъ

урра,

,

I"~ЖрЪ :Морел.1Ъ Макензи, от:шчнrш специ
~,~
а.1ИСТЪ по Гър.lенит't бо.llJсти, :ШIС.11J.1Ъ,

~!~ че всtки баща е ДЛЪiI\енъ да даде на дъ

;~\. щеритt си, както и на синовств сп. особно
знятие за прсзъ жrlВота ш!ъ. Са~IЪ тоП,

та;

а

покааалъ

накара.1Ъ

да п'ве, още н'Бно.1ко Bpe~le, но

ствува

въ НСIЖ,

ще гледа,

естеС1'пенно

на

iHeHHII

не б'Бше .1есно И;Н1'БН.1IШЪ.

iI,еше Д:1 11'Бе съ пО-ГО.тLша

но сопрано

.'lеСНОТШI

тъп

за да си

въаг.-m;(IIТ'Б

като

че Шl та:ш

иснара

Х.llJба.

;Ci'~~i:~~-~\

нон

ЛШIДЪ,
ТЛ

сп,

1;:1TO

сн дъщерп, да си
работа

КI,IШТ:1

сп

избрала музината, друга жнвопистпото :1 най-ста
рата, ETe,l<l, си избра,l<l за З:1ннтие .1!Iтература1'а.

церти.

РО!,стро Юlзва: "Г.ЫС:1

дt.lО

отъ трптlJ

избере работа и да се трудн да се УСЪUЪРШСН

ПРОДЪ.lжаВ:1

спJю въ

на

всtноя

до присипвание. 3а девеТН<l;J;ессть ГОДIIНИ, БИ.lа
идола Н:1 пуб.lIIЮ1Т:1. Тл щ'Б.l:1 Д:1

1,:11'0

усърденъ работникъ, твър.J:О в'tlШ:l..1Ъ пъ Р:1бто

.

'-?.

\

'\

~'

\

~16

дра~шатич

отъ

l'O.lKOTO бър;юто п'вние на по
легката ~IУЗIШ<l. Но ТЛ II това достпгнж съ, ПОЧТИ
извънредно, УСИ.llIе. Постолнството ir б'Бше неу
ыорrшо. "
Веднъжъ една нейна ПРШ1Те.ша I-m оставила
да практикува

думата zегsрliltге,

ка нота, съ В понижение
часове,
ПОВТ<lРН

като

нъ

на една висо

"IIорш((

ду~ш.

"Тл се lI!НОГО грижи ;ы гласа си, наза.lа
Klapa ШУ:l!аннъ, затова не данцува, нито панъ
пие вшю, J-iафе, ИЛI Ч<lII! . .. Ншюга не СЫIЪ
почитала 1I оБИЧtма друга жена, канто неIЖ."
Тл призирала свиванието на лицето, ноето пра
пассажп

II

пtвачюr,
шшога не

1\01'<11'0 п'tели трогателни
xapecBa.la пtсеньта, ако

п1шачната не IIзглсждаЛ<l приятна.

Тя нинога не се

!,<lнла за рtшснието СИ,

да напусне театра и пlIt:ала тъп Н:1

една неп

на пршпе.ша: "Съ дрю не :\ЮI'Ж ти исназа, J-iОЛ
ко радостна се чувствуu<шъ. Ще пtI-m въ кон
церти

....

о-

се заВЪрНJYtла нюrtри.ш lЖ, че още

СsYtщата

ВИ.1И нtнои

'0"

,

и с.ltдъ

ПО този наЧIlНЪ азъ ще ПрОДЫlжаВ;ВIЪ

работата си, поне петь години повече; а

това

ЕТЕЛА ИХКЕН3II blAnEHHA.

Ногато дъщеритt МУ, си 6Н.1II пзбра.1И за
нлтията, СЮIЪ си баща ЮIЪ, макаръ, че твърдlJ

отрупанъ съ работа, направлява.1Ъ науnитt ШIЪ
и, надзиравалъ учението имъ. А за да обърне

по-го.'!'t~ю внrшание, Tt били Въспитани у тtхъ
си,ОТЪ една гувернантка, СПшюгпжта отъ два

ма учители. Етела била на
дини

ногата, "IШТО

не

ceдe:\rнaдeceTЬ го

бlJхъ

способна J-iактО

сестритt си, за друго нtщо," споредъ ~епното

наивно

изражение,

р1JШИ.lа да

лизма за занятие. Отъ онова

н:зе:\rе

жvрна

Bpe:\IC Сжръ· 1'10-

СЮIЕlIНО ОГНИЩЕ.

р~ллъ ПОЧНЖ.'lЪ да направлява четението Й, като

Пjf\ТЬ аадаватъ В1,проси 01'1> iI,С.l;ШИС ;~a драа

Иl\Iалъ ПОСТОЯННО предъ видъ бжд.v:.щето 11 зва-

П1mТЪ, И.1И дя. С.lIIсатъ родите:шт'!, си, и:ш :la да

списатели, и не пренебр1>гваля. наи-веЛIIКlIтt новелисти и поети, Ходила редовно да слуша
ленциит1> на профессоръ :Морлеи, които ги дър-

ние. По неговъ съв1>тъ ТЯ чеЛ:l ВНlIмателно 1Iя.)ltры"тъ IЮВЪ ПРСД:lOl'ъ аа Ш\IIOС:IУШ;ШИС, II:I11
Манолеи, Рускинъ, Аддисонъ и други в1>щи mшъ :щ да ~II:lб'L;ГII,У,Т'I, ИCIIЪ.lIIСIШСТО на аа

'l'л

пов'!щьта. ~ Н;ншратъ ес тш,а Cj'blItO II ;~·!ща. на
IЮIIТО ПIJOI\СССя. :ш ;~OIia:laTC:J(~TBOTO. са~п, ПО
себе, :~OCTaBH ОСОUШIIО УДОВО:ICТВIIР 11 C·I. таlilша
;~'lща BC'!HiOl'a се С:lу'ша да Шlа~IС I'О.Т/))IО 1'.la-

билn една. отъ наи предадеНИТ'Е слушатеЛЮI на
Давидъ Андерсонъ, подредактора Шl еДIlНЪ отъ
ПРОЧУТIIТ'В ЛОНДОНСКИ вс'Внодневни вtстшщи, по

вобо.1I1е.
Но ll'/,Iia BIIIII\lICl\I'!> lЮ-;~Ъ:IUOI,О въ ";~'I;TCliIlT/,
ПЪПРОСII;" ~lOil,e би, съ туП ще ;~oii;\C~I"!> ;~O 11'1;-

ЖУРН<l.lllа~ш.

IЮIl

жnлъ въ женската коллегия въ Блумс6ери,

СтрЪ Море.ы'Ь е 611.1Ъ
отъ

дъщеря

СIl, въ

доста

много СПО:НОГIЫ"ТЪ

ПРИГОТОВ:1еНllе много

01'1,

1I0УЧlIте.'ШII

ВС'I;юшу.
СС}lепствата

'\ОНТО

:lаII:IЮЧРIIIIII.

наU:lю;(ава.1Ъ х!ща /п,

('

на НРШIТе,lIIт't

си. въ

оGщеетвеШIII

cTaTIIIIT1>, които бtХm напечатани, о1'ъ негов;] }1'tcTa. ОКО:IO нщжовет'I;. на mШlluуеllТ'l; I! пр.,
CTp:tH<l, подиръ смъртьт;] на шшер:пора Фрид- става. нсно, юнша огрmша 11OT))'blia уС'l;щатъ Т'Ь
рИХ<l. Слtдъ това. тя е имала MHOI'O журна.ШСТ- i отъ ОТГО130РII lт CBOIIT'I; ВЪПIЮCII. ОБШiIIOВ\!IШО
на работа 11 стаН,Ytла ЛОНДОНСНИЯ ДОПИСНШiЪ на . Д'БТСЮIТ't ВЪПРОСII считатъ тlТO IГБЩ() тягостно.
еДШIЪ ФшшдеЖРСЮI в'БСТНIIКЪ. ПlIс}шта u на- 1I.1И H<lT() нtщо. косто :ЩС.1УiliIЩ СЮЮ \!~l,Ha нас
скоро привлеКJlII ВНШIalшето н;] Америн:tНСIЮТО '}I'Бшка.
Литсратурно

ОТl'оварлтъ
UС3Ъ

пише сеГIlЗЪ тогизъ пис~ш по особеННII предм'Бти.

да преС}I'tтн,у,тъ,

Ttx-

ОТЪ

HIlTt

наС<l~IЪ

ноето hYt. е I\:tНII.'Ю д;]

По Н·ВIЮI'Й п6-въ:зр:tСТШlТt

на. НСIIЧНIIТ'Б дtТСI\ll ВЪПрОСИ пеопрс,·(t.н~но,

ТОГ:Ш<l

Дружество.

дъщеРНТ<l

на СтрЪ Ыо-

реллъ Маненаи е И:iв'Бстна личпость въ ЖУрIШлиаМ<l.
Презъ

1890

година

Ете.1а се ШI,у'Жllла аа

Г-нъ. Мю,енна, единъ Стде6еllЪ ИС,ltдовате.1Ь.

отговори

K<lHBO
Нй

В.lIIЯlIllе

укааВ<lТЪ

уж:твенното р:t::ЗШlТIIС

на

д1>1'СТО.

TC}IaTa на
проста

c(~

If

Д'ВТСЮlТi;

}Ia,ЮIJafIша.

ПОЮlili(' lIа пръвъ

ВЫ1IЮСlI

I,Ш{ТО

нс

това

\!

ЖJiI,С

Toii
да

IЮI'.l('ДЪ.

II'/;Iia ;Jau't:11,Съ СЪГ,lшсието па Mmili<l СII, Г -жй. Макеllна про- : j!i(')IЪ. 11(' НЪПРОСIIТ'!; С(' ;J:цаватъ OT'I. ра:ЗIIII доlща
ДЪ.l/f\апа ЛlIтера.турната с\; рпбота, м:шаръ че 1I на (1а:1I1II хора; ве'l;ЮI OT;t'!;:1('1I1. (::IY'lafi II:\IICI,е Оif\енеlШ и IIма д'БЦ<l.
на ('ВОР ()('оБРIIIIО OUP'I,III,HIIJI(·.
JL:I ('С ОU//('!lШ1'/, СЪ !lf/Шl'l;рll, 1/'1;11:1 ;1I'Щ',\I'/.
lI:1ii-lIаIIIН'II'I, T:lIiIIHa I:'IoIIPO('1I "а ~I:I:IIill'гl; ,TI;rla,
I;ОJlТО ааХlщщаТ'I. el. O(jJl'IIIOTO .. :Iащо!'·
) Ц(~
IIIH\I:('iIP}!'I. 1';11111'1, jlH:II'OHOP'I" lioiiTO l' В:IСТ'I. "Н
Пре!Jе,lЪ: Т. J{m'(('(Jo.
IlpaliO оТ'l, iliIII:OT:I: ТО:!!I ра:JI'ОlЮР'I. HI'~IOili(~ ll:t
~
11(' 1If/IJ:map.\l'!, :m доста ТIIIIII']('НЪ;
;1i;
,ZIIJIIII'IIIII. 1\аl\l:О прани liOIlIJ('TO'!
~:~ . ,с1>кп, коНто е ШIНЛЪ работа съ ма:IIШ
.1[I/III;(//}/((. ТО IIJНlПl,а.
~!'6 ' ~Д'Бца, HautpHo, е ::за61J.ltiЮIЛЪ, Юll{на 1'0)lbll/('1I/0. 3ащо IIJШllliа '!
1{~-;.""'"
Л'В.;II,'l ролн ИГlще I3Ъ т'Бхния iЮIВОТЪ 3i1rIa~y
.1[0111;111110. 3;] TOB:t, :защого uър:за 3i1. у
, B<lНlleTO въпроси. P:tHO или късно, ще се
1Il дош1. СII.
З<lб'Бл1>жи, че или само сеГIlЗЪ-ТОГIlЗЪ. 11.
)lblIICII/O. l\ШI ;защо бърза :щ у ;~mт (:II?
BctKora "ТТ'БцаТ<l эйхп:tщатъ Д<l НЮШР:lТ'Ь Н'Бкаюю
3
Jfrll/h'flll/a. . :tTOBa. :защото е :заl,ЪСlгl'.10.

особенно УДОВОЛСТВllе въ З:lд:tваНlIето

въпроси

на. своит't по-стари.

Т1>зи въпроси н'БКОГ:l ВЪ:3Н1шватъ У д1>I~'1та, благодаренпе на IlСТИНСl\аТ:l ш!ъ потр'БU:l

,Z,hl/l('IIiO.
J[((III;OI/l((.

А}II! :З:НЦО е ааI\ЪСIГБ.ю?

3:tЩото с ХОДII.lО ;Щ.1ече,

),IыIIС 1/1 О. А :ЩЩО е ХО;Щ,10 ;Щ.1рче '! 11 Т. 11.
ИнтерееllО с да сс OTu1;.T!;iliII. че у пове-

отъ знания, <l HtKora п'!,къ сж с.ltдствие отъ чето l~'lща т'!,:ш "аащо~ et~ :захнаllЩТ"l, Cbl!c-t~IЪ
т1>хната нервозность. По н'Бког:t дtтето :ШДЮJ:l нсочаl\ваllО. Това ОUСТОJ1ТС:IСТIЮ l' Доста ВaiI,IЮ:
безбройно много въпроси, жедно оч:tюза отго- 1110 1/01\((,111(( ll.1/J//,Cl/lllo ('l/lj',;I/(I./(I 1/1, ?/J/(:}lIm'HHOJIIO
вори И, НЮIСТИН:l, исПlIтва УДОВОЛСТВllе, 1\:11'0 Р((:Ю/{J//I(('

получи л,елаемото jJазяснение, lюгато ~ сжщото
"

.h

туи Д ьте

-

амо д;] ИСЮ1
CТlIf<l С,
"

-

ои МОГ.10

1Ul

rIIЫIIСI/lО.

Да :захване~IЪ съ това. че туП

ЮIa съвсt)IЪ ;\р)ТЪ

характеръ,

неже.111

_,:;защо?~
пъпро-

д<l сп даде прекрасенъ отговоръ на въпрос~, CIIТ'Б "JШНЪ се I-\il.зва това'!" 11:111 ~H,); .. ~i; ОТlIва-

що го

Осв1>нъ TOB:t, д'Бцата Н'БНОИ те;,.'" J\ Шlенно. Т<l3И (Юр~I:1
I
IIIITepec">B,".
J «
па въпроса. Уl\аз~---I.)-Рефератъ по стаТИflта, ~hild~en'~ Questions I,y А, S. Ас- i H<l нача.lОТО на СЪ3Н<lте.1IIO МИС:Н~IIIlе на ,1,'1>те
апд Pitrents' Rе,-iсп' lS!J40 .\~ .\~ 6

J(

1.
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че мжже сж р'tшавали

то и заехж други с.'Iужби, въ които не m!ъ се търси
цензъ,

стига

да

сж

партизани.

Не тр'tбва да се забравя и това, че държавата

и все

по-вече черга КЫIЪ

тЪхъ.

което

види

КОШlИссията,

сж

Иыа
се

е,

гледали

и

друго

е, да вземе отъ едни и даде на други.

за учители

отъ огрmIНитt

плати на

то

училище.

колкото е СтОрила за

учителки.

Тя

живописно

остане

нtщо,

имала прсдъ

много по-вече е харчила пари, за да подготвя младежи

отъ

да

C;J;HO

учителитt

видъ

Това

и

с

то

ясно

въ проектпрано

Кой знае, въююжно

е

пакъ

постоянно иждивява, ежегодно, н'tколко пжти по-вече
за синовеГЕ си, отъ колкото за дъщерит't.
АIЮ б'tше отворено висше училише за дtвойки,

че желаЫi.ТЪ да облагодtтелствуватъ Hapo;J;a! Но това
значи "кшtaрН да цtДЮIЪ, а каМИ.lата да ГЪ.1ТЮIС."

въ

Истина е, че

София

И

Българчета

мшшчета не бtхж отишле:

ако бtхж се отпуснжлии степендии, за въ странство и

бюджета;

нtмаше коя да пожелае;

носкитt,

тогава можеше да се каже,

че заслужватъ понижение. Но ако за тъхъ е затворено
висшето учебно заведение; ако ш!ъ се отпущатъ сеги зъ
"Тогизъ степендии и то когато иматъ нtкой си тъхенъ,
то какво би могло да се очаква? Но пакъ малкото, да
же, които сж ходили се онеправдаватъ, тъй като тъ
"били само н'tколко, то какво имало, ако не се обърне
вншшние на т'tхъ, а се ПрИЧИСЛЫ>.ТЪ при другото 1'0л-Iшо число, които не сж добили висше образование."
Тукъ не тр'tбваше да се гледа на мжже и на
жени, а просто на хора съ висше образование и

ра бсзъ висше

образование.

хо

Тогава HP шtхж да

сс

съ

това

ще

нюшлимъ

но друга истина

раСХО;J;итt

ако 'БдеltIъ по веднъжъ

на день.

КШlМиссията МИС.1И, че за доброто на ц't.шя на
родъ трtбва да намали платата на женитt учи
телкитt,

-

но това е равносилно съ изваждюше едното

око, за да гледа другото пб-добрt, И.1И да СВЪрЖШIЪ
едната ржка, за да тече пб-свободно кръвьта въ другата.

;

Не тр'tбва да се губи отъ прсдъ видъ, че чсло
въка не е само ltIiКжа, ни сюю жената, но ~!жжа и
жената състаВЛЯВi1ТЪ ц'tлото. И ако жената до ссга,
по причина, че е гледала въ
си, съпруга си, и не

си е мислила,

мжжа, баща си,

че той ще се грижи за нси"

за себе си; то

не

би

бпло

чудно,

днешна постжпка; тукъ ТЮI'f:; по-събудснит1;

ито сж

земали

пари

въ

заемъ, за да

слtдватъ въ

странство и се причисляватъ кы!ъ други тtхни сест
ри, които никжд't не сж ходили, нищо не сж губили,
а ако сж учителствували сж били и степенувани.

б) Кан:ви сж усилията, които полагатъ днесъ
преподаватслитt и преподаватслкит't т. е. какъ заля
гатъ на работата си?

1'0'1110

Че има учптсли, които
ностьта

си,

които ма.1КО

учите.1И,

нс

е

за

отричание,

~тpьy, тъ, ЖJже

но

че

има

Д.1ЪЖ

"Съгласис,"

по н1шой

защото

се

Н'БЩО

въ

ли,

пи

дума,

въ

препирня

въ еди

кон

юшжар

въ ГШ1На

че се е С.lучи.l0
влезе

на

нtщо

Bpe~le

и

на уроцитt?
Истпна е, че има и учителки, които не~lарЫ>.тъ
за работата си, но тъ сж въобще т'взи що иматъ
подпорка ..Мнозинството, обаче, е ~ругончс. Тъ нt~штъ
тази СИ.1Шl подпорка, която шштъ lIIжжетt: "Ехъ, ако
отъ

тука

ще

идж

въ

наше

село,

пъкъ

ще станж писарь, пакъ слtдъ нtколко Bpe~le и кметъ."
Това :шачи, че госпо;!,ство
врата

отворена

за

него,

му знае,

та

малко

се

че

шш

и

друга

грижи, ако

тази

се затвори. Съ други думи "неговнтъ кораби не сж
изгорени. "
Въ заключение ыоже да се каже, че КЩшисси
ята

не

е

разгледала

въпроса

отъ

се глсдатъ, въобще, работитt въ

точката,

отъ

която

CB'f:;Ta.

Причинитt, които си ПР2дположихме, че сж ыi.
накара.1И да ВЗЮIе подобно рtшение не сж ;!,остаточни,
за

да

направи

таквази

това

що

чух~(е

отъ

пtКО.11\0

разлика.

Не може да забtлtжи

человtкъ

друго, осв'tнъ

анато,нията, ФIIЗIrО,JОlltяmа

110
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СЪСТАВlIЛА

l}I. ][в. ТШlOфеева (л'tкаРСl\а по~ющница)
Въ преДИС.lовието

не~югжтъ

си съ приготовление

ИСПЖДЫ>.ТЪ

до

:CIl1I1CHama на ЖСНСЮlЯ OjJIOHII:f,HO).

извън

да играЫ>.тъ. Онзи, който идс тъй ненаврю!Снно, "юже
те ли да си въобразите, че се е занимавалъ у тъхъ

I>le

осв'tнъ

([{jJШnh·n 1lOЗНШl1lЯ

ватеЛI и преподаватслки,
това е неоБОРИllIа истина.
учители дО ТО.1IЮЗИ сж навре~lенни,
щото
ШIЪ

пс

БеС'h,];II за :цраВIIето па жената·)

Тюшизи

учителя

Сif,ЩИНС!Ш

3А ЛДАДII Д'J)воilIrII

по-късно отъ опред'tленото Bpe~!e и оставатъ д1щата
сами да ДIIГaTЪ Bp'tBaтa и сыущаватъ други препода

редно, ако

Шl

учителки.

"Миръ"

зиитt, които почти вс'lшога вла:злтъ двадессть минути

мис.1ы>.тъ,

Ю1ТО

Жалното е, че този проектъ ще сс прис~(е 01'1.
Народното Събрание, безъ да се разг.1сда, тъй на
бърже на бърже и ще се прилага, бсзъ Н'ЕКОЙ да обt

пб

увл1;клъ

въпросъ,

ница, не става ли чссто? Че шш учитсли

ученичкитt

нс

приятели, но бждtте ув'tрсни, че щс В;I,игн,у, тъ
гол'f:;~lа степень дов'врието си отъ васъ.

защото сс зап.1tСНiК.1Ъ

:1ачелъ

или пакъ

общественъ

на васъ,

тази

щС ПО'I

учители,

IЮИТО сл'l;дъ об'нд'!> НЛ13НТЪ единъ часъ

на Н'Нкос Iшфене,

да глсдатъ

отъ

ли да сс откаже? Че шш

нъсно отъ опрсд'Б.1СНОТО HPCllI~,

или

испълнявnтъ

нжтъ

I,aTO

тъй шшто

;шо

II

сънували унивсрситети, а

онеправдаЫ>.тъ жени, ко

братъ

е затръсвала IШКЮШИ права,

въсползуватъ значително число мжже, които нито сж
се

на

е, че ще сп НЮIa.1IШЪ раз

си се обръщамс главно

I,Ъ~IЪ

васъ, млади дtвойки, защото ВIIЙ сте ОШ1Н СИ.la, на
която е надtждата па бжджще и IЮЯТО щС развие
нови естественни

възглсди

въ новото ПOIЮ.тtние

гледа естественно на естественнитt пtща.

отъ васъ очакваме съчувственъ

-

-

Ето

да

защо

добъръ приемъ па

забtдtжкитt си, които върваме, ще прочетете съ 1'0-

лtмъ интересъ, съ нужното ВНЮIание,
рете

и ще разби

добрата цtль, съ която се пишжтъ.

Над1>ваме

се, че не ще да погледните легкомисленно, а ще вник

нитt въ съдържанието
заПО~lНите

имъ и ще черпите знание и

всичко, на което

ПОСОЧВЮlе,

като

нсобхо

диыо за запазнание на здравие ви и онова на вашитt

малки сестри. Така сжщо,

B'tpBaMe, че всъка интели

гентна майка и въспитателка

ще се съгласи съ

на

шето ~!IItние - за неестественностьта на сегашното въс
питание на д'tвойката, особенно, като сж опитали

сами лошитt слtдствия, затова ще се трудЫ>.тъ да да
джть на младитt си дъщери естественни и сериозни
*) ИСТОЧНIIЦИ: Е. р, Шенертъ М. Во;rковай, ЛекаЗIIНИ пр~

фесоръ Лебецева

СЮIЕЙНО ОГНИЩЕ.
понятия,

които

до сега

ненужни и излишни,

погрtшно

до време.

сж се считали за

Отъ подобно

съдtй

ствие не може да се не очаква добри слtдствия,

като

е извtстно, че влиянието на Ъ!айкитt и въспитател
Rитt е твърдt голtъ!о. Презъ послtднитt петдесеть
години сж излtзли отъ IIечатъ много ржководства по
общата анатомия, физиология и хигиена, специално
съставени за гиЪ!назиитt. СаЪ!о, че ни на единъ отдtлъ
отъ

тtзи

познания,

характеръ,

не

дtвичсскитt
обходш!О
що

благодарение

му се

нужно,

се отнася

MtCTO

дава

гимназии,

на

своя

особснъ

въ програьшата

Iюгато на

BctKa

на

дtвойка е нс

да се запознае подробно съ

всичко

крадишката.

дtвойката сс научи

Въ

първия

случай

чрезъ опитъ,

какъ

-

до като

да постжни,

то въ деветь случаи отъ дtсетьтt, тя поврtжда здра
вието си, па даже и съвсtмъ го растройва. Втория
случай, тоже е не добъръ въ тая смисъль, че тя сс
запознава, саыо съ една час'Гь отъ онова, което й
трtбва да знае, и още въ това знание се сысватъъ
много нечисти и лъжливи понятия. Въ третия случай,

опасностьта се з:-шлючава въ това, че нейнитt не дО
ТЮIЪ

нравственни

тайно съ

другарюг,

тия нtща,

характеръ

които

Iffi

имъ придаватъ

и отъ това може,

запознаватъ

съвсtыъ

другъ

не саыо да пострада,

но

и съвс1шъ да загин&Yi тъ вроденитt въ дtтето чувства, за
честьта

и нраственна

чистота.

Въ ыедицинсюгтt

ринки, които се

гитt

IffiТЪ

да

КНlIГи и на литературни

даватъ

държави,

ходшю

иматъ

сами

товя въ гимназииТ'k
които

частно

на майкитt

съ Т'Ьхъ. дъщеритt

щитt,

възрасть

за женитt, въ дру

сс посочва,

Т'Ь

вече

знанпя,

сп, :ню

и

че с необ

да

запо:ша

1"1; не cJY, доб([.'II1

3абtЛЪЖIШ подобн([ па lIаСТОII

предлагамъ

могжтъ да СЛУЖЖТ1.,

[;ато

ржководство за мюlЮI п въспптатеЛIШ. Н'Ь~1a защо ;щ
се боиыъ отъ подобни бсс1щп, а да ги ц'!ш([мъ, изуч

ваые, и запомнюlC добрt, тъй като тъ запазватъ здрап([

ето на мипит-Б

ни дъщери, и

TtxHnTa БЖ)1iЫЦIIOСТЬ,

11

нравственна чистота. Почти ПСПЧКИ1"Б ЬШЙЮI саМII IIз6'GI'

за

il

появявапието

пр1Jдстоящата

отъ

стрnхъ

щото си рitзстроiшатъ

вотъ.

Отъ

задаватъ
ме,

подобво

ВЪПрОСII,

СI;РИТlIOСТЬ,

ЗДрnПIlСТО,

и нрапствеШlOстьта

щото

е

развалена.

Много

отъ

д-Бцатn

твърдt

а отъ

отъ рано

друга

знюж,тъ

IЮIIТО

IЮПIТО

сс

1;aI;To

УI\JJ'GПllпатъ

11

ПРС;J:Ъ

H'b~laTЪ ПIlСOlювраПСТВСIllШ
СегюшIOТО

саыо
Прll 11-

:\lаiI1ШТ'!;

,1,'!щата

се

ПJ)J[С~lатъ

посл1;;J;нята,

СТJlJIСIЮТО ВЪСПIIтаНllе 11 обра:ЮВ:llIl1е.

;lЮГ,у,тъ

СП 11 паl;Ъ

да

дъщеРII.

ДШlашно

11 УЧII.1I1ЩIIO ПЪСlIIlТаНIIС не
по ТШI н'!аца, нс il сс

говори IШЩО предъ ;~'IШOlilшта
ПОЗВО.1ява

OТl;PIITO

да

11111'0

:iада;~е,

едннъ

въщюс'l"

нато нс стане жена; но за това ОТПОС.тl;
да ШIlJaI;са

ВСИЧIЮ,

носто с

па ЫЪ.1ЧaJшето. А това
сегашното

дmшшно

ЫЪЛЧaJше

е

чение

ВСIIЧIШ

на

е

раЗlIснеНIIС

ШllIШ

JI развис

пе;щъжъ,

11

непраВII.1IIO,

естестпенното

11

органи,

BI)(';lleTO

нреаъ

още

,'1;0
~ГN,ЧИ

СС

1'11

тогава

саью

че

чс нс

назна
ЫОfl;е да

нравствеllностьта 11 XbliCTВlIТC.1

сраиеЖЛIIВОСТЬ.

:Ы.1a;J:IП't

дtвоillШ

за ТIIЯ ФУНКЦИII,
се

ПЪСПIIТaJше

нужно, а

се съхрани
юна

изгубll.1а

потI3ыIlIваa

;J:a

пазять,

своята

се

!!

да

прпрода,

Г.1едnтъ

сж предопре;J:еIlП,

да се запозшшnтъ

Прllучаватъ

фпзпческа

здрnвпето

трtбва да

нn ПРЮlе

нn

cJn

да

да

па:штъ

топn,

като

;J:a

l;nКЪ

ВIIШ!ате.1I1П

I;Ъ;lIЪ

ЗЮ;0Iшт1;
на

своя

Ш!.

свята

Д.1ЪЖНОСТЬ.

;J:a

Дpyrъ е,I,IJНЪ вЪПроСЪ, върху lюf!то !!зб1Jгватъ

говор&YiТЪ ~rаIJЮIТ'I; с ПОЗllаI!lIлта, IЮПТО хl;ПОIIIШТ'!; тр1;б
вn да шштъ относпте.1ИО npe~!eTO,I;oraTU

01'1.

ьшIJIШ. Въ настоящето много
тат1.,

C.'I;IIa

че

: 11 тан,

ЮН'Н!!О.

ОТ1. ва;ЮIПТ'!;
;(а ;(:lI:а

стаНJУ'ТЪ женн п

ыl!.1нщII'г'1;

Д.l1.;ююет!!

хора.

сч!!

па ~lafll\aTn

па Д'I,Щ('РН (~!! потр!;БШIГ!;

е

110-

11111'1111 :1:1 T:I:m т():!!,()на ('1']JlIO:Иlа фУНI,II,!!1I Н:! ()})j':lIШ~
ма

il, аащ()то

ТOl'Ш!:l

тн

ще

еl'

труд!!

;~a

е('

llO;(I'ОТПlI

JI("- i~O(,P'!;.

~lаiiЮIТ'I:

:la(';III()

(:Ъ

М1ТШ'О ;(P~TII

хора

~llIе:ПJ'''1''J.,

II(')-;\'I.:II'() H})(',\II'

;щ

X!moi'II\I!'I"I; 11'1. 111'11'1;)1\('(',(,110 ОТII(Н~JП(':llIО
":!:IЩОТО '1'1111 :111:1111111 ее :I.'I'!: оТ}Jа:III1J:lТЪ

ТНJI

че е ILО('}У!;,

IЮ:Н,ОТО

Н'I,:Ш()ШllО

l'

Д'l.рШJУ,'I"I.

1I'!;Щ:l,

страна младата дtвойка сама не се р'tшnва да почне
подобенъ разговоръ, ыакаръ ЧС нейнОТО жеЛnНIIС да
се запознае съ това се явява естсственно, а не за-

организтъ.

да

Iш:!ах

съ течеНIIС нn Bpe~ICTO, и бllватъ пшi-:ШП1.ршеllllJ!

лото,

женския

за презъ Ц'!;.lI1Я жи

сс ра:Пllшатъ

IIIIЩО да нс ГОВОрI..1',тъ

при

Il'tща,

запр1JтяпаНllе

сраыъ,

CI;pmI1IOCTb,

ватъ да говорIffiТЪ съ дъщерптt сп за фУШЩШlт't, съ
свърза нъ

и

таl\lШn

у д'!щата сс НВllпатъ, [(ю'То

1"Ьхн:!та нр:lВСТПf'IIIIОl:ТI"

нопто е

мснструющя

правьу, тъ

УI\РlIвюше.

ЛЪЖ.1IШЪ

въ IШСТОЯЩС за

до нейното здравие и нейния организмъ.

Обиrшовенно, презъ извtстна възрасть, дtвойката до
бива нtкакви познания, понятие относително тия нtща.
Но Т'i,зи знании се сж получавали
чрезъ опитъ, слу
чайно и

си

2Hi:i

востьта."

ll'la;a 1"!;:1II

Н'!;ЮI

сп

ыаi!!\I! ('с О(J'I,рп,у,тъ

щшншшлтъ

паR'!;РIIО ще се
бll.10, ако с ЮIII TI;

11

IП.~l'I,

~II!П,У,

('11

д'l:воil'н'еIaIТ'!;

ГО;Щ1Т1I

c'bl'.1acJY' тъ, 'IC ШlОГО пi,-добр'!;
1"1; на BJ1C;l!C б'GХЖ запо:шаТII

;I!айкптt СП съ ТIIЯ ПОПЯТIIЛ,

първ!!т1J

на

та ще еll lI:н'у(jI,у,1"J. ('раЖ'm:IIf

ОТЪ 1\0ЛlЮТО

дn

бlI
отъ

чаl;:l,ТЪ

;J:O

дни на сноп съпружеСЮI ЖIШОТЪ да С.Ч'UШТЪ,

че Ш!аТЪ серпозн!! БО.тtстп придобит!! 01'1. неР11ШII
ето да сс пазлтъ, "огато сж бll.1П ;J:1JвоЙюг. Тр'tбва
,
...
се Ч\'дЬh тъ ако да
сж невинни и много щ'ьхж да
.
'
;J:a
разбере;llЪ всче, чс непъжеството пе с невпнность
бtхж чули' що знаIffiТЪ д'tцата иыъ, и въ каква бсзп не ;llOже да бждс заЩПТIlIШЪ на ;J:оБРО;J:-Бтельта!
,
б
А
IЧКО произнравственна фориа иыъ е о яснено.
ВСI
_

за много нtща

а ыайкитt ШIЪ си пъобрnжаватъ, че

лиза отъ това, че ыайката сама не говори, а и запрt
щява на дtтето да й задава подобни въпроси. Съ
това тя изгубва довtрието му и го кара да б~fе не

откровенно . спрtмо HeIffi. Когато HaMtCTO: "1 ълчи,
БИIffi И още веднъЖЪ за такива пtща да

че сега ще тя

ъ бiШ

не говоришь" тя ыожеше да отговори, по един
горазуменъ

,
начинЪ, въ

ДОСl

'жпна

.-

за него фОр;lШ и съ

това щtше да задърЖИ дов1Jрието на дtтето СII, и 01'-

би раЗДРЮJНила lюбопитството

,

нровенностьта му и не
.' 6 а ~тъ майка сп.
~y щото да търси другарка по-до Р

Защото кое ьroжс ,Щ сс отразп п6връ,:цro
.1пвостьта

лошо

св1JдеllШГ

другаРIШ.

ТОГ,1',тъ

като тпл,

IЮИТО

;щ С.l)'ЖЖТЪ

Bc1;l\a

ВОЙНII отъ СДIlнадесет!> годпшна

Г.1еждат'Ь

И;lШ дtца, които нищо не знаЬh

д1шоiшата;

11

IЩТО до

ще съдържатъ

дtпоiша

трtбва

да

знае. :\Iаiшата ыожс да оБЛСНlIва н'!шоп нtща на д-Б

е друго момиче.

ПЪ.1ната

IШ

ПЪ:ШСН1Iе HЪ~!Ъ общата фп:шо.l0ГПЯ,

H~ кратко да Ht~ta нищо скрито ОТЪ ~eff, да зн~~
че' мама всичко ыоже да обясни по-до рь, отъ Iюе ,
тъ до

ВЪСПlIТaIШ

Тъз!! знб't.11ишш

десеть

б

ЧlIстотnта

на срюшж

прав!!.lJIOТО
обясненпе на c;J:lla ~!Jу,дра и любсзпа ;lшiша, 1I.1!! това,
Iюето дъщсрята саыа IIЗIIЮ!'!,р!! отъ СВОIlг1;, ыного
често,

п

годпшната

01'1,

възрасть, а

ШIЪ възрасть

11

lIа

rop1J

пстна.

ыогжтъ

;J:a

ШIЪ се ;J:аватъ по-вечс оБЛСНСIllIЛ.

Вшчкп ВЪПРОСII въ тtзп
ОТЪ

танnва

Г.1сдна

б'G.ltЖIШ
ТОЧIЩ,

отъ

ще

сс

раз

IЮЯТО П най-
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деликатното чувство на приличието нiэма да се накър

Животътъ въ повечето

вотъ, а отъ условията, въ които той е поставенъ.

I.

.ылади д'tвойки, ний се намираме въ свiэта, гдiэто

всичко дише, ЖJш1;е и се двпжи. На много отъ насъ
ПОЮ1зва

веселъ

и

щастливъ и

гледю[е

на БЛi.ДЛi.щето съ над'tжда. На други живота не имъ
далъ радость и 1'1; нс виждатъ и ВЪ б&д&щето

е

нищо,

освiэнъ

грижи, нуж;щ

И често пжти, въ минути

на отчаяние, желали бихж да y~[P;KTЪ. Но пакта и да
гледаме на животътъ - ний сме зад.1ъжени да жив'tЮIЪ.
Ний, разбира се, ш!ю!е въююжность да прекра
ТlШЪ нашето СЛi.щсствувание, като предприю!смъ Н'В

--

кое престЛi.ПНО д1;йствие

да испие:.rъ н'tкоя отрова,

да се об'tСJШЪ, удавимъ и др.
да

уничтожю!ъ

то

можемъ

това,

JЮСТО

1'.,

не

НО ний н't~!ю!е право

принадлежи

да

прижив'tемъ,

или

както

нещастно,

желаемъ,

ПО.1езно

с~шслено, здрави или болни. Но тоя
не

ни

питатъ

же.'шемъ

ли

да

се

отъ

сююто

му

начало,

нс

6ез

родш!ъ, и !юлко дъл

нашия

принадлежи

уничтоженпсто па живота

добр't

ИЛI

фактъ, че намъ

го желarшъ да жив1;емъ, доказва, че

за

намъ.

. j-Кивота е нашъ и нс нашъ. Той е нашъ, защо

иди з.1't, щастливо

ню!ъ

животъ,
и за това

самоубийството се счита

-

преСТ&П.1сние.

.iRивота с тайна за насъ и ний сме тайни за
себе сп. Чувството, че c~[c длъжни да жив'tе~!ъ, е вро
дено въ Шl.СЪ и вс.ТЬ,'J,ствис на ТОВ[1,

сква

Tn,

СЮЮ

щото

ню[ъ

1;,11(1)

съоGражешн',
IШТО

ЖlIIюта

JJСПЪ.1IIiIВЮН'

сн

съ

нnй

01'1,

lIасъ

ср шш

да си устроиш,

Д1>.lга

много

си,

то

и

щастие,

жш!ъ но-всче любовь и УВnШСНJJС,

се

жив'tе,

а

ш,о се появн

зависьктъ, не отъ СЮ!lIЯ жи

Tt

:Между читателкитiJ има

весели. леГКШШС.1енни,

сериозни, горд'tливи, развити, богати и б'tдни. Всички
стоЫ\.тъ на прага на живота и надiJждата, тан ~св-hт
лива зв'взда на живота," имъ обiJщава ПРОДЪ.1женис

llеТЖШIеппе.

животътъ се

да

ватъ не приятности,

И се ВНИlше добр'В въ цiэ.1ьта, съ която с& написани,

Г./ава

т'tжко

ни

да моглi.тъ да ги раз6ер&тъ и най-младит't д'tвой
ЮI. IЦо~[ъ се разбере съдържанието на тия б'tл'tжки
удобрение.

е

и

какъ

то не вiэрвамъ да се не поср'tщн&тъ съ

не

случаи е хубnвъ

ни. Главнит't факти и разяснения СЛi. изложени ясно,

жпво

дn

НnПЪ.l

П дn

заслу

у,ата вземаме

ЛlIшш!ше общеСТllОТn, въ Iшета жив'Ье~[ъ п
lШИТО c~!c заоБИКО.1ени.

подъ

xopnTn,

съ

на всичко хубаво, което се вече опнта.1Н, И.1И ги МЮШ,
че ще достигнатъ щастието, KЪ~!Ъ което се стрi;~[ьктъ.

Въ н't1\ОИ страни, напрш!'tръ, Knr.;To въ Съеди
ненит't Щати, въ Америка, гол1;мо вншraние се обръ
ща на образованието
шraтъ гол13мъ

на

жената

изборъ за ;занятия

и

ТЮIЪ

д'tвойкит'ь

п по широr.;о попри

ще за развитие на своит't индивидуа.1lJ1I

способности.
Специално за д'tвойкит'ь шщ ~!НO!'O издnдени ЮIШ'И.
Нищо не се жали за да достигне женатn висоr.;о все
странно ВЪСПllтание. Родителит't иждивнватъ го.,i;ю! сру
ми за образованието на дъщерит'в си, IШТО же.1аIЛi.ТЪ
само то да б&де съгласно съ наи новит'в ВЪ31'ледп, до !ю
ито е достигнжло настоящето рnзвитие Необходшю е
ний, родителит't, шшъ п сnшп't ~!Ла;щ д-hВОlШИ, ;:щ по
гледне~!ъ по-сериозно Hn топ въпросъ, IШТО се неогра
ничавш!е

-

тъчно

въ

това,

само

което до сега се е Считало

съ

ПОIJЪРХНОСТНИ познюшн

реченото св1;тско

обра30lJnние:

да

за доста

Tar.;a

п

IШ

ЗI!Ю&ТЪ дъщерпт-h

ни по н'tкой чуздъ ЯЗIШЪ, !,Ш,Ъ дN се ДЪрЖir.тъ въ
баловет't, въ са.10нитi; предъ ГОСТ!1Т-h т. е. ca~!O
една непрактична луnсозность. Да се брош!ъ ужъ за

хора обраЗ0ВЮIНИ, а да не знаеыъ и наti-ПРОСТIIТ13
необходими н'tща за себе си, и Mn не може~[ъ да се
отнесемъ

критически

къмъ

нищо.

И така ВС'Бка мисляща
~Inrша, ВЪСПlпnте.1Кn,
тр'вбва дn се спре и пораз~шс.1И връху сегnшното свое
lJъспитанпе

и

да

се

за.10ВИ

сюш

съ

1I0нnтаташното

си развитие. Гимн<!:шялнит1; познания сж
която тр1;бва да се ПО,10ЖИ още ыного
да изл'tзи н'tщо завършено.

по
трудъ, за

KnHnBa,

3а IШКОГО вече не е ново, че жената

IIШI гра

едю! научното попрпще се предстаБ.1нва зn
!шй-добро н 1'1; из6иратъ нсдагогпчеСШl и:ш литсрn

ыnдно влияние,

турна д1mте.1НОСТЬ. Други 1'п прпв.1И'lа ис!,уството,
)!узшштn, TenTpn, живописьтn. IНшоп мечтаьктъ дn съз
дад,у,тъ СIJОН соБСТВСlIна УТОПИiI и съ всичюп't си сили

Bn

Сл'tдователно, BcecTpnHHo образование, съ ПО.10ЖI1Те.1НII

се

да

се каже,

но

понятие

Hit

стараятъ,

дn

нюшлятъ

челов'tчеСlштi;

Едни СЪЗДnlJnТЪ теории, други се 01Ilпватъ

ществнтъ.
н't~штъ

ИЩl

bll101'O

шп.;nкво

трудятъ,

да

KЪ~!

зnнятин,

h HnyKnTn,

така обезобрnзява обществото.
'съ себе сп, ЫИС.1ЬКТЪ само
расходю!. И~!а и тюшва,
се

трудlЛi.ТЪ

.1ИЧnТЪ

на

ги ОС;К

стnвnтъ

дn

любовь

да се ио

жнв'tятъ

НЮЩсlИ З.10ТО,

T-h

по

косто

се занимаватъ само

;за ГсlУПОСТИ,
гиздение и
r.;оито
01'1, не желание

~!рачни,

челов'Бческп

нито

нито желание

Hn xopaTn

пшюгнжтъ

добр't, нито се стараЫ\.тъ дn се

да

Mn

и, уви, твърд'!; много С,"К, които

же.lание

HЪ~!Ъ естетическит't

страдания.

отпустн&ти,

сжщества,

не

жив1;,"Ктъ

при

с&що

тarш както рпбптiJ. Що се отнася до още ПО-1'олt~щта
часть отъ xopnTa, то ВСI!'шата T'bxHn д'tятелность се
св'tЖ,JД именно r.;ъ~[ъ това: Какъ да пожив'tятъ, 1\0.11\01'0 се може по ОХО.1IJО това е T'tXHOTO пълно
щастис

и

нищо

друго

ги

не

ВЪ.1нува.

Но.шо раЗ.1ИЧIШ проспективп се откриватъ предъ
живота

Hn

~[.1адит1;

д1пюйки!

групи ще се присъе;щни

виси отъ неlllllIЯ
с ;заоБИКО.1ена.

Bc'tKa

харarперъ

п

Кы!ъ

коя

ОТЪ

тия

д'tвойка? Това ще за

01'1, xopnTn,

съ nоито

тъй

като,

KnKTo

въ

ЦИВИ.1пзовашIТ'Б,

ТaIШ и въ не ЦИВП.1ИЗ0ваюп't общества, жената въсппта

маЛIOrт1; д't!щ въ ШIЙ важния периодъ на животn ю!ъ.

з!шнпя

за женnта,

Способностьта
ното

възрастни

и

повече,

отъ

колкото

та можа

за

~!,"Кжа.

Hn ~шйкnтада развие въ i'('Ьпата нс

за правдатn,

равнодушие

ственния

с така с&що неоБХО;J;ЮЮ,

даже,

къмъ

xnpaKTepъ
м&жие

честностьтn,

на д1;цатn
и

И.1П пъкъ

тия идеи, се из~!'Ьрва

жени

-

й,

KornTo T-h

общественни

ней

съ Нр:1В

стан,у.тъ
дi;iIте.1И.

Жената Jle може да ВЪрШИ ВСИЧКО, шо мжжа

прnви, но и нейната длъжность не е

мnловажна. На

неьк е възложена половината отъ дълга на че.10вtка.

С.тБдователно изисква се

с&щата подготовка, а не

сюю едно външно лустросвание, поето не само че не

дав<! храна на че.10в'tчесюlН y~!ъ, но въ подобно въс

питание H't~ra потикъ, IЮЙТО да възбу;щ интересъ къ)!ъ
знанието,

но още

повече заС.113пява, като дава

едно

глупаво задоволствие и така произланя нев'Ьжествен
ната ПО.10вина на челnв1;чеството.

Въ полагitнието основата на женското образова

ние, трi;бва да се обърне внюшние главно на физи

ческото въспитание. Доброто здраRие е !<раежгъ.1НИЯ
каыъкъ въ направата на нашия организмъ. Стр't~Iле
нието у<ъмъ запазвание на· здравнето тр13бва да лежи

на първъ планъ, да б&де първа длъжность на

Bc'tKa.
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жена. Но за да бжде това испълнено, н:акто тр'нбва,
нужно е :'!нание, което майката ще предаде на дtцата си, сл1;дователно и на мжжа. А запознава ЛII

г.lmю

се съ, н1;що подобно, жената по сегашнит1; программи?
- Не, за неъ"К много н1;ща сж неДОСТЖПНII, още повече даже се крие отъ

HeIm това,

n:шъвъто Пi\\.ТЬ и да изберете виП, ~'.laДII ,т!;[юfl
ки, за ДОСТlIГЮlllето на щаст;швъ ЖIIВОТЪ, l;aIШIIТО

което е крайно не-

}[еЧТII и да си съ:~даlJате, mшъ пu-вечето отъ васъ ще

обходимо, за да бжде тя челов1;къ, въ ПЪЛН:lта смисъль
на думата. Тя ражда и въспитава, но както и ЖIIвотнит1;, нищо
д1;тето си.

не

знае за своя организмъ и

сс Шlжжете. Въююжно С, че Н'!;[(ОIl отъ васъ ще сс
СМ'I;ьу,тъ на ТIIЛ ДРIll, II'!;[\ОИ ще J'ж';~атъ съ отвръ

оня на

щеНIIС, по 0'1"1, това работата не сс И:~)"!;llIlВа, фаl;та си
остава пакь фш(тъ [ювсчето 0'1'1, в:н;ъ ще ст:\-

Изв1;стно е, че състоянието на нашил оргаНИЗ~IЪ

има силно

II.

IЫ,ТЪ жени, маrши.

влияние на духа ни. Когато сме НIIЙ фи-

Повечето рО;ЩТС.ll1 1';IС;ЩТЪ на ОЖСIШaI!IIСТО, [(:1'1'0

зически нераСПОJlожени, то и ума ни не бива бистръ,
лошо ли сме настроени и сме неспособни за работа. Много отъ ЛОlllпт1; черти въ характера, които обикновенно

Шl еДlIш;твешra Ц'!;.ll. въ живота :ш ~lm':1T:1, и б'I.Р:ЩТЪ
по ВЪЮlOЖllОСТl., Ш> С!ЮрО да ;(ОСТIIГН,,",1"!. тан Ц'!;.ll.,
бсзъ да д:lд'У,ГЪ нужнаТ:l 1IOДГОТОВI\:1 :!а то:ш новъ

се преписва тъ, че сж свойства на развалена душа, про-

животъ IШ ;~ъщерит'!; си; ОГР:lIIl1ч:шаТ1.

ВЪt'ШIТаIllН;ТО

излпзатъ отъ недоброто смилани е на храната, IIЛИ ш,ъ С:l)Ю дО ,1. - 5 J(.l:lt'ca, а:lхвarlЩТЪ "а 1'11 об.1ачатъ
недоброто окисление на !{РЪВЬП1. Като аналогически i гиздаво, ВО;~IЖтъ ги ПО б:l.10ВС, а ВСII'IIШ това нсно
прим1;ръ може да ни послужи музикалний инструыентъ ! говори, че ЖС.1~НЖТЪ бържс;щ НЮI'!;рl,у'ТЪ )'iУ"I(Ъ:Ш
струнит1;, на който сж отслабнжли,

ржждясали ИЛI

сж скъсани, и не могжтъ да издаватъ хаР~lOничеСКII

I

I

дъщеря СII.

Нищо противно разБИР:l сс II'fща пъ това

звукове. Така СsYi.ЩО бива и съ Н:lшата "хиллдо струн- i д1>войката да Зlше че ~ очш(Ва ожеп~ание но защо,J.~
на арфа," на която е свойственно да звучи ясно; хар- се бърза ТО.1кова съ ВЪСШlТшшето, п да ~e Г.1е,lД на
МОШ1ческата музИIШ на душата нспрем1;нно ще се пре- оженванието IШТО на еДIIIIствеШlа цЪ.1Ь? 3ащо най
връща на нсприятни, т1;жки ПЪillканпя и ще ИЗД:lва напредъ не c~ нршотвятъ Д'БВОIШИТ'Б ,J.:l се бори,тъ съ
нетършшъ десонанс'Б, ако нейнитt струнп сж Р:lЗ- пзв'встни незгоди, КОIIТО МОI'ЖТЪ;Щ СС срЪЩII,У,ТЪ въ жп

етроl'ПП.

Ед!ш

разстроена струна може да развал~

художественното ИСПЪ,lнение на ц1;ла ария. Всичкит '
части па IШIl!llЯ организмъ тр1;бва да се изуч,У.тъ
добр1J, за да се заПi\ЗЯТЪ въ добро състоянис.
lIри рождението си ний всички ПОЛУЧ:lваме из-

в1;стно

количество

сила Зi\

ЖИ!J'вение,

или съ ДРУГII

жив'не

опред1;ля годинит1;, които може той;щ

дрш казано много или ~шлко силна организаЦIIЯ. НоличеtТвото на сплит1;, съ които чс.lов'l;къ захвюца A:l
нри-

вота ШIЪ? 3ащо ~L1i\;:щта ~'Шlа нс се подготви най-първо

да бждс другарКi\ на )I;\;.жа сп, въ ПЪ;!I!ата СШIСЪ.1Ь на
Дрlaта т. с: въ с.1Г ШЙ на пужда да ~юже да )Iy ПШ!:lга
въ всичко? l3ъ С;П'чай Hi\ нещастие въ СС)lеiiIШЛ ,IШПОТЪ,
;~a може да сс з;еЩI съ сериозснъ 11 '1CCTl'H'!> ТРУДЪ, за
да ПОДДЪРЖi\ себе СII 11 д1щата (;11, 11 ;(а нс унижава t'ПО
сто '1С.lоu'!;чеСIЮ ;~ОСТOIШ(;ТВО 11 иаР!!'lа ;('Iщата си сира
чета. !\OI'aTO )I,,",жа умрс и H'I~~!a [[(IЩО ;щ 11 остави, то
jютата съвчНlН'ШIO ;I!юпа;~а, J(('~IOШС (~a~la ;щ ('{~ храни,

жив1;е: Когато тая сила се юзрасходи, или сс pa:J- Tp'f;(iBa 1It'lIрt'М'!;ШIO ,Щ П:ЦII!' l;aTO товаръ 11:\ IПll1lта

руши -

чслов1;къ умира. J\lного АШЛКО хора jЮШ'!;Ы\ТЪ

толкова ДЪ.'Iго, колкото се ОЧ:lква 0'1'1. орг:шизапинта,
конто ШIaТЪ при рождението си. Тая Сllла сс раару-

шава по-рано,
рушп

0'1'1. много ПрИЧIIНИ. Тя можс ,,:l се p,a:J-

внезапно,

или

пъкъ

раЗРУШСIlПСТО

да

CT,lБ:l

постепенно.

СДСТ:lвлнва прич1>ръ на лнсзашю
пр
,
,.
;/,"
ма съ ечlО IШСlIлстнешю Д ьИра:зрvшение на орган из "
,,'
" ("
. П ПЯllИцата, !ЮН"то \"IIIP~
отъ "
б1;~:l
Ilествие.
о""
. горячrш
t rClnCll:3,
) TaK:l се Н~Р11ча
БОl'Бстьта.отЪ
която
. .
j H'l1l111
"
.
,

C:lMO

.

алкохоли

се 'шншшрьУ.тъ за-

",
. 'б....
....ь ко простvдявание
паьлия
о'
....
по'
СiIабъ
С'lМО\'бисца
Пр:lВИ
.Дробъ прави пОсл ьдния
-. , . ., J
,
жава живота си който му
престжпление. като уничто
"
,
Д 1;яте'IНОСТЬ
е дзденъ саыо за полезна
.
, но пе е поv
но , ""огато
нпй разрушаваме нашия
малко
прест",п
н
1; на
....

животъ

Вс

здралието.

като така

ЩС}JIl'Г!; ШIЪ.

_

сжщо

не

пазш'Ъ

З:lКОНIIТ

,

:щравието.

"Нс С 61;,1,('IIЪ (jшна

,.

,.

"..", 11,,

та ;щ ес У'III

"

4, -;) Кo1:lt'ca.

".
•.

Г.lед:1ТЪ

ното сп

.,
11

аа

,

IIСИ

Нато 'lе :шаПIIСТО
!Ц(' JIOПР'ьДИ дъщсрн
е
Т
тя б,,",;~е СЮIO )I:lIIIШ, 11 ВЪСlштаТС.11(а.
;:ша
,

ШIЪ, ако
Н:lшигt

н

ра:1I1Il

(' ,У, Г:IУХII 11 (~:гl;!II1 1,'bll'!>
(:'1':111(' O!;O(1l10 II(:I\:IIO'ICIIIII; :!а ;('1,-

y'IIIТC.1Ka И:III др) га и r,I.<)Jf д ьН1 (.НЮСТI.. Сllll атъ

)lOгжтъ

разрушавапие на оргаю
конит ь на

ЮlТ() '1с :JII щС

!юш

когато

II;Щ 1"1.рни

И:JЪ Jlшвота, но )Ю;(IПС:ИI'I"I;

цит1; ни ПОl'азвз постспенното

,

II.Ш па ;ч)~ти ~'.'",jl('I.,

дp~Ta Н(Цl'ОТОВ!\а. 'l'аIШII:1II (~;IY'I:III ШIOI'О 'I!'(~TO (~TaBaTЪ
1"1;хъ,

С амоу б ии~ на

уыиратъ

па (~;~lIm.,

О()IЦII, 11 УНlIжеllllС lIа 'I";IOB'I;'!('(~HOTO ('11 ;((I(·Toj'IIJ('TBO.
аащото lI'I;~la ;~PYl"I, иt'Х(>;('I., )Ю;(IIТl'.'III'l"!; н(' 11 (',У, ;(а:1I1

J;a

п
'3 нсра:шнтигt рО,ЩТС.1И,
.,
.. "раUШШС.1НЩIIТ'Ь РОДИТС.111
'1'"
Н'
"
IШ TOB:l съвс .)11. ИН,lК'l>.
сно С, IC съ ссгаш. .
.
,h.
, •
обра:ювшшс, ,I,С!ШТ.l нь)!а !JIlI->Ога да сс Uh,J•

)ШС.1Ь"КТЪ

ИС1,О

б

СЮIO

РОЖС.1аТС.111

дпгне IШ висотата на свосто достоинстпо, З:lЩОТО )'С.10вилт:\ на

живота се )'С.'IОЖШlВатъ отъ

дсш. па дснь.

ПОС.l1; съ подобllО прпбър:шанис. :щ да сс аа'лърши ВЪСПlIтаписто па MO)I:lT3, по въз)юж!IOСТl, въ
haI1-I,раТl\оТО Bpe)le - пе по I,ЪСIЮ отъ ОССЩI:ЦСt'еть

.
. б ДСМЪ здравп,
Ако знаемъ, че не можеыъ да жоб · 1; и ш\о

ГОдlll1И - сс пропуща още еДIIО много важно п'lацо, !\Оето С, 'I':1.KTO и по го})'!; ЮlзаХ~IС, осн()венъ !(;l)IЪ!(Ъ лъ

когато кръвьта ни не се ОКИС.'Iява Д о ;ш' кръвьта jЮШОТi\ lIа жсната, осо()ешю прп ожеllваllllето, - фИЗII
сжщо така ни е извъстно, че ОКlIсляван.~~т и' па!(ъ H~ чес!\Ото здравие. IIрсзъ ВрС)'С на р,(:твсшюто iI p:la-

'!

става при дишанието на чистъ B:~i; ~BaMe стапт1>, ЛИТllе ()ЪP:!i\T ь ,1::1 натъпч,у,тъ ~юаъ[ш па ,T!;BOIIl(aTa съ
оБРЪЩЮlе нужното вюшапие, непр
Р хва),с корсс- ВССВЪЗ)ЮiЮШ :шаIlИЯ, до 1\:1'1'0 започва Д:l iI се лърти
не излизю!е на ЧIIСТЪ въздухъ, не п~е~~IЙ '~)[c С,У.ЩО Г.швата, дi\ I1 !l}JJ1ТЪЩШЛ:l па о'шт'!;, щm[ъ се наведе
тит1J, които затрудняватъ. дишаниет,

си извърш-

гърба IЖ БО.111, очигl; iI сс аачеРUЛВi\ТЪ и забо.тl;ватъ,

таквизи самоубийци и убиици на д1;цата Т~!Я които тъй щото дО IШТО д1>войката :Jавършп обра:зоuаписто
ваме сжщо така престжплепие, KaK~~'IOиофОР;IЪ, П.lII си, тя става с.шб:l, псрвно-ра:зстроеП:l, пзгубва :Iобро

съ ц1Jль да се СЮlOубиЬYi.ТЪ, дишатъ.. Р
пиImтъ пъкоя отрова.

lата СИ. Наскоро С.т!;дъ ожснванисто сп изгубва св1;
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.lhестьта си, и не е ЧУДНО, че като жена и майка, тя
не може ;:I,обросъв1;стнода ИСПЪЛНJша обязанностит1; си
тъй като не е здрава, а и липсува и нужната подго

товка. НИКЖД'Б здравието не е отъ такава гол1;ма
важность, колкото въ оженения животъ. По-вечето
отъ м.1адежит1; физически СЖ по-силни ОТЪ д1;войки
защото

1'1;,
лото

е

вънъ,

физическо

TiJXHOTO

ПО-НОР~IaЛНО,

въспитание

прекарватъ

1'1;

на отворенъ въздухъ, играliКТЪ,

развиватъ

мускулит1;

те~ш бива по
вива, та отъ

II

по-вече

биватъ и по-здрави
не~IOГЖТЪ да разбержтъ

и

чувствие

KЪ~IЪ

слабость.

T1JxHaTa

B~I1JCTO

сис

слаби

и

другарката,

която очаквалъ той да намtри въ жена

си, вижда предъ себе си едно слабо, нервно, разбито
сжщество, неспособно да приеме участие въ нищо.
Жената

съчувствие

HaMtcTo

срtща

да станжтъ

невнимание,

не

брtжие; вслtдствие на което двамата ставатъ нещастни.

Много голt~1а любовь е потрtбно, за да може мжжа
BptMe да се грижи за бол

на

4

се повтаря догдъто

нам1;тнжти стълбчета и

болни жени, и не могжтъ да се отнесжтъ съ съ

ПО~IOЩl!lщата,

ющия клупъ на коле~цето, и тъй
мtтнжти стълбчета. Сжщото

се
четворки

4

4 дупки.
2-я. редъ. HaMtTa се, и се бодва въ 1-1'0 стълб
на 1-та. четворка иам1;тнжти стълбчета, и тъй

се,

по-силни;

на

отъ 3 клупа, ставатъ 4 стълбчета. Тогава направя се
коса отъ 4 клупа и се бодва съ HaMtTKa въ сл1щу

време

се раз

lIa-

намtтани стълбчета и заедно съ косата

заобиколи цtлото колелце и се образуватъ

нервната имъ

Т1;лото по правилно

3

зача

упражняватъ

това

сл1;;:I,ователно
нервно

си, затова

НОР~Iaлна.

отъ

бодва въ първия клуIТЪ до косата на колелцето.
праватъ се

че

нататакъ, догдt се ИСRаратъ и 4-Т-В. и се направятъ

2
4

нови ПО косата на дупката; прави се нова коса отъ

клупа и бодва

се съ

въ

HaMtTKa

дупката и другъ въ слtДУЮЩIIН,

3-Я'.

клупъ

на

тогава се сл1;два да

се правьктъ намtтани стълбчета по 4 1'1>. стълбчета
l-я. редъ и се правьктъ 2 други на слtдующата
дупка; пакъ коса отъ 4 Iшупа, пакъ нам1;тнж ти стълб

отъ

чета

и

пр.

до

края

на

реда.

Слtдующит1; редове еж само повторение на 2-я.
Увеличава се постоянно сюю числото на стълб'ютата,
а дупкитt си оставатъ СiКщитh.

въ продължение на дълго

ната си жена. Ако това става въ рtдки случаи, то
бива само отъ чувство на дълга и съ принудено тър
пение, което и самата болна лесно ~юже да забtлtжи.
И така, жената е напълно щастлива, само тогава,
когато е физически здрава и силна, а при това е и
pIcTBeHHo добрt развита, Жена, която обича мжжа
си, непре~I1;нно желае той да е щастливъ; нейното
присжствие въ дома да бжде источника на щастие,
а не причина за постояНIШ грижи. Ако мжжа е раз
брнпъ че.10вiшъ,

то още повече жената не би желала

да губи npe~leTo си за HeliК. АIШ пы,ъ е нераз
БРЮIЪ человtI,Ъ, то здравието и знанието на жената

Tofi

с.-к пужни

още

11

въ себе си СIIла
обществеIIlН1.
ОЩ1З:.1.1а

за тов:.1,

з:.1

дtптслность,

неСПОЛУIШ,

да не

та въ нечс:юв1;чеСIшт1J

може

;:1,:.1

и IIоддържка

тн да нам1Jри

да ПОЧНС нtкоя друг:.1

когато

въ

cC~IerIIIaTa

е ПрIIнудена

lIапндсшIН

да

на м,кжа.

За това ИСТIIIIIЮ оБII'IЛIШllТ'Б

родите.1И

татеЛI1 с.-к Д.1ЪЖIШ,

преди ВСИЧIЮ,

ГО.тБ~IO ВНШШПI1С па

фп:шчеСIШТО

II

СII

ПОС.1Ужжтъ

ствуватъ
случай

въ

обязателно

на нужда,

жпвота

по

т.

иtкоп

въсни

да обърнжтъ

раЗПIIтие
е.

да

се

съ IШИТО

усъвършен

специалность,

1I.1И неСПО.1ука

най

па дtвой

ЮIТ'Б и да ШIЪ дад.-ктъ ПОЛОЖИТСЛIIlI :шюшя,
да

се е

търси защи

та въ

да сж ПО.1езни въ друго ПОПР11ще, гдtто може да на
M1>pIiКTЪ успокоение, а може би, и пълно щастие.

У ДИВlIтелно С

наИСТlIIНl

!

Жената ЖlIпtе

въ

сжщитt

УС.10ВIIЯ, въ които ЖIlвtе мжжътъ, а не и се
нужната ПО;:J;ГОТОВ!Ш за да ~юже

Тантела ПО;JДО;КЮl Л~

въ семейния животъ,

II

даватъ

тя сюш да се бори

съ неЗГОДlIтt па живота -- това бурно море! А това
било РО;:J;lIте.1СКИ обичь и грижа! !

(СлniJва).

Парчетата въ иллюстрацията еж съ по 5 реда,
но Tt могжтъ да сж и съ по 6 и 7, ако се желае
нtщо по гол1Jмо, или пакъ, BMtCTO да сж 4 да бж
джтъ

9.

Тантелата наоколз се прави тъй:
l-я. редъ. 3аплита се коса съ 3 клупа на еднил
ЖГЪЛЪ, прави се стълбче, съ памtтка презъ

чета, оплита се коса отъ
се въ корена на първата

Ил.1юстрацилта
съставена

за друго

отъ

Il

четири

въ М

1.

подложка

сж зашити едно

наоколо имъ тантела отъ

три реда. Парчетата се захващатъ тъй:

Най-първо ОП.'lпта се
сдавя на КО.'lе.'ще,

1-я. ре;:J;Ъ -

коса

отъ

16 клупа и се

безъ Ha~ItTKa.

Опдита се коса отъ

клупа,

коса

HaMtTBa

и етава

3

стълб

се, бодва

стълбче

отъ

става л1Jвото право стълбче. Тогава се прави коса отъ
3 клупа и се повтаря сжщото.

1.

е тантелена

парчета, които

послt llапл1Jте!!о

3

лtво на дtсно, тогава съ HaMtTKa бодва се въ корена
на стълбчето, което лежи отъ дtсно на л-Вво и тъй

рЛiJ:О;:J;1>.-пшп OT;:J;'t.TL
ТанmС.1сна 110iJ.!ОЖ1Ш М

1.

3 кдупа и се

2-я. редъ -

мtтани стълбчета.

е Опримчвание наоколо

съ нена

_ 3-я. редъ - е криволици които се прави..тъ
тъи: Носа отъ 2 клупа, нам1Jтвание и бодвание, въ

ненамi;тнжто стълбче. ПравliКтъ се 3 нам1;тнжти стълб
чета, тогава коса отъ

4

клупа,

като

се

бодва

безъ

нам-Втка въ корена И, за да стане гръчела, тогава 3
стълбчета съ нам1;тка, коса 2 клупа, презъ 4 HCHaM1J-

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.
тани стълбчета,
клупа

и

пакъ

1

стълбче безъ

:криволецъ,

като

HaMtTKa, коса отъ 2

Сл1>;J;Ъ IШТО сс свърши ПЧШШ1

първия.

нареждатъ

Слtдъ довършвание презъ дупкитt е прекарана
кордела. По практичнитt подложки се правlЖТЪ отъ
пепелява бомба:ка, J\i1.! 12. или 16. Тогава корделата

за скоро,

ако се направи

съ

като
на

'1'1>

става.
угжнка
се квад
да стане

по

3

2

биватъ по дебели и съотвtствуватъ п6-добрt

3

ДОJ!Пата страна

I{лупа ПО~lежду

щ)аlllцата

11

Iюлс.'щата.

поме'JЦУ

се

IIЪр

на

)шата,

Това

а С<1)1O lюса

Щ1ТО

се

СIIЧНlШ,

часть, съ носа

I{лупа, 1 на~I'!;тано стълбче въ вс'!нюfi треТII 1(:IУllЪ.
3а послi;ДIЩ оБIl1Ю.ТIШ ПРО;\Ъ.тжава сс съ I(OC;).
клуп;)., {шм'пТ;1II0 СТЪ.'Iбче въ ср'пдата на (;.1'!;;\у

ющата душш, Iюса

I(ЛУП;)"

5

1

стълuче (\сзъ Н;О!'!;Т1Ш

въ корена й, Iюса 7 I(.ч'па, стъ.тUче бсаъ па~I'!;Т1Ш,
коса 5 к'туШ1, стълбче Gезъ 1Щ)I'!;Т1Ш, все въ 1ЮРСIШ

"'; 2

на косата; коса
Иллюстрацията въ Л~ 2-ро., е еди нъ красивъ прн

ы1>ръ па тантелена яка, изработена съ

N2 1ОО,

презъ

ленена

отдtлно

и

стъ.тбче

1

(\езъ

пю!'!;пш

IЖ събере

по-вече

11рСЗЪ

душшт'h

по

I,рай врата,

пъкъ стои И пО-краспво.

послt славнтъ наедно, посрtДСТВШIЪ мрtжа. Прави се
обръща се, забожда се въ

I'.1Упа,

3

дупка, П тъй пататъкь.
Едн<\ TtcHa паН;J.е.1IШ прскарана

1

на коле.1цата ще

б1>ла макара Я!Щ, за ыаЛЮI дtвоЙчета.
l\fаЛЮIтh теменужки се плетжтъ на

13 клупа,

тог;ша

pe;J;l>
но

почнува сс нова обlllЮЛЮ1 по горп ата

:конеца.

носа отъ

рсдъ,

II стълбче безъ IIa~I'!;Т1Ш, т. ср'!;дата на ВС'!;IЮJl ;~уп!(а,

N! 12. и се плете Съ
BMtCTO металиченъ, тъй

Тантелена яка,

ВТОРIl

ВС'БКОЛ душш, а по между НО.ТС.Т1щта Iюсата uива ОТ'"
7 К'IУШ1j продъ.1iIШВ;), се оUшю.шата, съ 1юса;) 1(.1УП;).

СЖЩОТО може да се направи отъ бtла и кремо

:костенъ или дървенъ шишъ,

на

витt, и тъй се ст'!;снлва на гор'п НЪ~IЪ ЛЮ1Т;)..
Сег;)., започв;). сс отъ горшlЛ д'!;сспъ ,У,ГЬ.тъ 11
плете се носа отъ ·t I,.1Упа, СТЪ.1Uче Gе:п. Ha~I'!;T1(a въ

може да бжде тъмнозелена или вишнява.

ва бомба:ка, сюю че омърсявани ето по-лесно
Сжщия примtръ може да послужи за
на хавлии за баня. Въ такъвзи случай, прави
ратъ отъ 25 парчета. Таквази угжнка може

IЮ.те.ща

Прп6авепата БроiiJШ.

7-я. клунъ j

Съ настоящия брой се праща 11 една I(роfllШ отъ
долна рllза за пеТГОДIIШНО )!Шlllченце. Нроfшата е ca~1O

четвъ РТlIна отъ рlIзка T:l, но lIa неьъ е oTGt.Ti;m:eHa
ПОЛОВlIната на за;:J:ната страна съ l1зрtЗ:l1IОТО
Iшрче
Н:lСДНО,

а безъ IIзрtзаното

П:lрче

с

ПОЛОВlIната

0'1'1,

предната.

ВЪЗ~IOЖIIO С, че Il'l;IЮII 11е ще да У;:J:обрьу,тъ пред
ната страна по Прll'lll1lа че е мпого вр'I;:щна па ;~0.1Y.
Таюша ыаг,у,тъ да С1Юр1Жтъ ПРС;(ШtТ<1, !\:што I1 ;Iа;щ;\

та страна. Нроfilшта

е И:lр'I;:I:ша

mm

чава, па рЮI'I;в'I;тI;, по ано

H'I;:H. ;щ се аа1Ю11
lCOJlTO 11(' ,1«'-

(:ъ

lI'IШОJl,

лас, ТО Ж);fm :1;а "У, СЩЮII IICIt'!;:ro, IШТО НIНJШ/(' Н:l:Iта
на дв'I;, СIIОРС;(Ъ

Д'I.:liюшата,

I;ОJlТО

д'l;тсто.
1'I1:1IITJ; пс tp-j;(jна ;~a С ,У,
;J;lщата о(jIlЮЮВСНJlО Jlоеl,У.тъ

По нра!1

I!

1II(:на

на веревъ JJ прсгъва

съ II'l;]юл хубава
се

ост;,\вп

едно

7

нлупа

,

1 стъл б че б езъ

"'тка въ 2-я. клупъ на
намь

.

отъ

7

Юlупа стълб-

току що направеното колелце, коса
., . .
К ~упа на ко :rелцето, коса
че безъ намtТIШ

7

Юlупа

'

,
стълбче

прави се по

презъ двата

безъ

"

.

1

нам1>тано стълбче, и тогава по
а
БЪ ВС'ВIЮЙ кю'пъ отъ останжлат
J

дръжната на темянужката; коса

HaMtTKa

.

коса'

7 клvпа

въ ср1>дата на първото ли

,

това

б

прави
•
б '

стъл че

езь

с; е: коса 12 клу
ц,

, _

'Бдата на второто .'Iпст

.кОЙТО заобикаля теменужката праtви

5

клупа и стъл б че
.'1-,

по-вече

безъ нам

ия редъ

тка

б

въ всtI"И трети

\

"що такъвъ

ива Ст

•

,

се ПРII:Н'I!I,у,
а ПО ираJl

тапте.ша.

ОТПрl'д'l;

ДУП'IJIЩl

IJшрптче,

по I(рЮ!

:щ

H.'IH

да

фреНСБ![ леТО;J.lI

;13

НИТЕ д; оставатъ все надОЛУ.

да

I"отпенпе.

Отъ .i.llаjlllЯ Пар.lOа.
)Iнозпна страНПI! хора пс харесватъ фраIЩУСI(а
та

~Iетода

за

ФранцузптЬ

ГОТВСННС,

с,у"

дО

ДОСТIIГIIЖ.ТI!

{(ато

до

други

ЩIС.lI,У,ТЪ,

еыJрlIIсJlствоo

часть. ТНЪрД'Ь много заНIIСИ, рааGира сс,

0'1'1.

чс

но та:ш

ВI,yca lIа

челов'hlШj ано той оuнча сноп народенъ начинъ Шl IIрИ
ГОТОВ.теJlИС хр:ша, тоН IIС ще б,Yi.де готовъ да заб'J;.1'l;жи,
какво е добро у ДРУГI!Т'!; Ш1РО;I,lI. НШЮЛ отдi;,тна .111'1lIOeTb не прит'вяшва вснч"итt добродi;те.ТII п IIИКОЛ

редъ мене, Французитi; приготвятъ JI 'hд,ътъ

начинъ като се залавятъ да се внимава,

:за

IIIJш'Пt.

ло-предишната коса.

щото дръж-

ПрСIшра

панде.ТIШ,

държава IIС~lOже да ПРllтсп;щра,

а прави по сжщия

паР'J(~

о(m!JIва

~1Oi1((: ;щ

сс

клупъ. Тогава посл"д)ющ
ъ с tдниЛ КJIУПЪ на
'само че стълбчетата се боджтъ в
Р

Вс1>кое послtдующо колелце с.

:I:lЩОТ'О

рОJ(.lII'IlШ.

в,у, T])'J;,

ОПРШIЧС1Ja.

Раа.Ш'IПIJТ't.

,

HeHa~tTaHo стъл че

па, стълбче безъ HabltTKa въ ср.
О.
кржга
опашка та
коло
,
це; сжщото въ третето и
~e обиколна отъ
.коса

I.

TI;cJla

;~').:II'II,

M!I()J'O

1('),CIl

р,у,ЮIlНlтI;

па

П.таТJlСJlО

С га въ вс1шоя дупка
тка.
е.
1
бче 7 на)ltтани,
не
стъл
,
б

t
нам

1 HeHaMtTaHo

TtCHO

IЖ прпuерс

Тn.нтелена шш N! 2,
'НОса

една

II:ШI'lша раста на

е наiiдобро, въ кос

;:J:a

си по най-раЗрlllИЯ

Il

чс съдържа

с искуство,
наУЧНIlЯ

кой да е другь паРО;:J:Ъ,

ВСНЧIЮ щО

П.ТII наука. Но спо

наЧI!НЪ,

който П03ШШЮIЪ

отъ

азъ.

храната
КО.ТКОТО

СЮIЕИНО ОГНИЩЕ.
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Ний сме по-вече запо:щати съ по-скжпитt френ
ски гозби, но съвсtмъ малко или почти нищо не зна
е)!ъ, за по-оБИЮlOвеннитtи по-икономичнитtимъ tсти

ета. Цt.1ьта ми е да дамъ нъ тази си статия на чи

тателитt на

Списанието нtкои отъ

здравословни начини на

по-евтинитt и

приготовление храна, като си

С.1уЖЖ съ материмитt, които всt1Ш

дmшкиня лесно

може да намtри въ града, или селото си.

Въ Фрющия шш три вида готвение: аристократ
ско, буржоасно и простолюдно. Третия видъ готвение,

въобще пай-мпого се праКТIшува, тъй като Французи
т'!; сж ЩlOГО икономистъ 1ШРОДЪ.

И въ тритt вида готвение се употрtбянатъ из

вtстни

подпраБIШ, които

придаватъ па

фреНСКИТ'Б

ПО:I3ува отъ мtсянъ буйлйонъ при готвението на зе
ленчушни гозби. Обикновенно този буйлйонъ произлазл
отъ варение коститt и останки отъ печено, или об
варено MtCO. Твърд'!; бtдно, наистина, тръбва да бжде
семейството, гдtто не може да се ню!ъри малко буй
лйонъ,

за да

направи

се

малко

притури

на

зеленчука,

или

да

се

соусъ.

Ногато се даватъ правила по готвени е, често
пжти се повтаря думата sапtег. Тя значи буквално
да скочи, а когато се употрtбява въ готвени е прида
ва й се значение, че гозбата е сготвена съ съвсtмъ
маJIIШ мазно та или течность и, че B~!ЪCTO да се бърка
съ

лжжицата,

тиганя

съдържаното

е

раздрусанъ,

tстие се обръща

доста

силно

и.

само.

супи, СОУСII и различни видове рагу единъ вкусъ, J\ОЙ

то много пжти липсува на нашитt. Повечето отъ
тtзи подправки сж отъ трtви И зеленчуци. Сипни
ыериюш не се употрtбяватъ, ако ли се употрtБЫ1.ТЪ,

Вкусно растително рmу.

Взематъ се 4 чаши картофи, 4 чаши голо зе.1ие,
чаши моркови, всичко оты1>рено слtдъ като сж били
обtлени и нарtзани. Прибавлтъ се 3 супени лжжици

т'!; ги турятъ ЦЪЛИ, а не счуюши.

2

Лукъ се турл почти въ всъка гозба. Р1щко пt
що е да сварЫ1.ТЪ зеленчукъ въ гола вода, но бива

масло, по

придруженъ съ други зеленчуци и трtви: много често

жици ситно нарtзанъ лукъ,

му се прибава )ШС.10, отбрана чиста мась, нъкой

пеперь и

ко

IШ;1Ъ, И.1И часть отъ студено )!ъсо. Най вкуснитъ супи
се приготвлтъ съ

М.1ЪКО,

BOiJ,a,

зеленчуци, тръви,

соль,

пеперь и нъкой видъ маЗНlIIша. Различни зеленчуци
се СГОТВЫ1.тъ съ останж:ю печено или варено мъсо,
скълцано Шl ситно, и ставатъ па вкусни видове гозба.
ВСЪКОЙ

видъ сготвенъ

С.1ага па трапсзата,

зеленчукъ,

като

когато

салата.

По

истине,

Нlншга

лжжица захарь, соль, имайданосъ :

1
2

голото зелие. Нарtзватъ се на парчета два п;у,ти по
дълги отъ ор1;хъ, съ исключение на МОРlшвиТ't, които

се нарtзватъ по на дребни парчета. Турятъ се мор
КОВИТ'Е съ 8 чаши връла вода да повржтъ за поло
шша часъ. Турятъ се картофитt и голото зелие въ

се

самата

тиганя, наливз
криЫ1.ТЪ

Не тр'Ьбва да сс мисш!,
ПО;~ПР:1Вени

ТО.1КОЗИ

патъ песю!латеЛIIII
.1lшатспъ

IШУСЪ

11

j

зсыята,

зелепчуцит't

много при готвепието,
се

сж

то тъ ста

пе оставятъ

зеленчу

да

вр;nтъ

де сеть

минути,

то

пърже

минути; тогава се прибавя брашното и

пърже, догд1>то стане кат() пtна ШУII.1ИВОj тогава се

прибпвл водата или буЙлЙона. Поржсватъ се сольта,
пиперя, захарьта и майданоза върху зеленчука, сетнъ

въ Фрющил се бе

НЮЮ.10вина

ШIЪ се врtла вода, КО.1КОТО да се по
оставятъ

Туря се маслото съ лука въ тиганя, за да се

истощеШl не ш!ъ ПРИД:1ва тпърiJ,t силенъ

р;КТъ, догд'Ьто сж само

се

полегка петь

до ГО.1'Ь)ш ПС.1l!Ч1ша, и още защото

ВI;ycъ. Почти ПСИЧIшт1; зслепчуци

и

гава имъ се исцtжда водата. Прецъждатъ се и мор
ковитt, па се прибавятъ картофит-h и голото зелие.

С~!IIлатъ.

граДIlIШрИТ'1;

достигатъ

l;aTo

защото

наедно.

напротивъ т'!; добипатъ много де

леrно

Въ Фрющия
пиТ'Ь да

че

зеленчуци

лж

чаши вода или буЙлЙонъ.

а по н'J;rшга се

н1шолко

2

равна ЛЖЖНЧIШ черенъ

Начина, по който се готвы1.тъ е с.1tдующия~
Истръгватъ се морковитt и обtлватъ картофит1; п

му прибаБIЩ е сюю малко чисто дървено масло и сщетъ,

CM'tCBaTJ>

1

се

пор:1СТНJУ'ЛИ, или

ПО.lIIва

ОТГОр-Б

съ соуса. Зах.1УПЮ

се тен же ра

та и се ОСТ:1ВЯ дП ври за ПО.10ВИНП часъ. Французитt

даже

eiJ,lIa третя. Една леха се посаЖД:1 п'1;колко п;nти
.1'1;1'01'0. Тюшизи растешш, 1ШТО .1УIШ, морковитt,
1'0.101'0 зе.1I1е, р'tпичюпt, бълия бобъ и пр. сж. ~IlIОГО

слпгатъ тази гоз()а нп

презъ

се С.10ЖИ и

ш;успи,

1ШТО сеизостпвлтъ мор!ювит1; и голото зе.1ИС, браш

ПОР:1ДИ бързото

Французюш

Вкусно рагу може да

ш!ъ Н:1раСТВ:1ние.

готвачь

пари

всичкит1;

зеленчуци

неЫ1. да

стане сюю отъ картофи,

ното и едната лжжица масло. :Може да се
прасъ нар1;зпнъ на дребни парчета .

съ прЪ.1а пода и ПОС;ТЕ ги измива съ студеН:1. Едни зе

.1енчуци

отдiJ:IНО, но )юже съ

:.!tco.
прибави

се турятъ, Д:1же и па огъня да повржтъ нъ

колко минути, други СТОЫ1.ТЪ С:1~Ю

HtKO.1l;O

минути въ

}{арmофu соmе.

врt.'шта BOiJ,a. Нартофитt се доста употръбяватъ въ
готпепието, но пакъ рtДIЮ се впждатъ, само тъй, оби

Французойката особно предпочита да сготви по

варени, а се приготвя тъ по раЗ.1ИЧНИ пачини. Цв'вк
.101'0, въобще, се пече - н() р1>дко се пече БЪ кжщи.

този начинъ младитt картофчета. Съда, въ който ще

Въощбе то

Туря се масло или пакъ пречистина говежда тлъстина

re

се

купува печено н не е ыного скжпо. На

чшш па печепието му

е,

да

се

въ тигани. Ногато

тури на слама въ пещь

отъ ср'вдна горtщипа. Тогава се похлупва съ пръ

l,prXKo,

мегко,

сока сп. Цв'tклото се 1'потр1;бява

ва

спазва цвъта и

главно за салати н

като

подправка,

а ощС'

;nтвьу,тъ

РеiJ,акторка: М. Неfl.t.'Iкопп·j[ОIIOПП.

плитъкъ,

и широкъ.

мазнотата започне да пуща пара,

тиганя и
да се

картофчетата се

готвЫ1.ТЪ,

трошжтъ лесно съ пръстъ.

догдtто
Обикно

па да е доволно силенъ, за да се исчервЫ1.ТЪ. Не трtб

ва да се турятъ по-вече картофи, отъ КО.1КОТО ще се

събержтъ въ дъното на тиганя. Разбира се, че кар
тофчетата се ПОСоляватъ съ ситна соль още преди

се и на отд1>лно.

вени по ф.1а)ШНДСIШ). Французойката yM'te да се въс-

бжде

венно ТР'Ббва около половина часъ време. Огънн трtб

l\Iорковит-t сж 01'1. В:1ЖНОСТЬ въ французкпта
готварница. С.1tдъ лука ТБ се употрtблвптъ най-мно
Често пжти се варrжтъ C:1~HI ВЪ солена вода и тогава
служжтъ съ нtкой соусъ, но най обикновенния и ВКУС
ння начинъ е Carottes ,\ la Flапшпdе (Моркови сгот

се

llOЧНЖТЪ

гарнитури.

го,

да

прибавятъ се нарtзаНIIТЪ на топчета картофи. Захлуп

стеШl ПЮШЩl и пече отъ шссть до десеть часове. Тъй

опечено цв1и;:ю стапа

ПЪрЖJ'КТЪ тр1>бва

занържванието си.

(О.шдва).

I
Варна, Печатница Н. НИКО.10ВЪ.

