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Наи те испжди тебе отъ воиската ?

уна сжхн1ша все пб-вече п по-вече. Не се виж-

Мене лп? Никои!

дало вече усмивка на устнит1> й, !ЮIIТО бива.1Н

Никой ли? а що търсшпь ти тунъ? Не-

преди

м:\ се свърши войната?

вече

Не се свърши, всички още се бнЫ1.ТЪ,
азъ изб1>гахъ тихичко, защото те обичамъ

Паунке.

та съ вода.

Тя се ИЗСjl'Вла р13зко и кротко.
Нем.\

-

1'11

вамъ, ГД'БТО моя

згодеНlIКЪ

е

б1>глецъ?

-

..

пращашь

да заГllНЖ,

да умрж.

Н1>кога,

кыlъ върховет1>

Да

не

отговаРКlа

както

правя-

затжжена,

загледвала

се

на планината

Бучеджи.

Взело

да се говори, че ужъ Танасъ сп дохожда.1Ъ въ
село;

1I111!

Паунке, толкозъ .111 1IIе обпчашь? Ти ме

то

едикои и едикои

се

бпла

зашыила

го вид1>ли

гората и

тогазъ.

даже

KOril-

ПО:3Юl.l\1

Г.lаса му, когато тои говор1>лъ съ Пауна.

..

Върви, кжд1>то щешь! hRзвамъ ти: азъ

-

никому

закачюrт1>,

въ кладенеца, и ОПЛaIпено си обръщала ОЧИТ'В

мислишь, че ааъ ще се зарад-

се махвашь по-скоро отъ очит1>

-

на

с1>дала при кладенеца и си расхлаждала глава-

Обичашь .1И ме?

-

весели;

остго

ло тъи ловко по-напредъ. Тя си раБОТЯ.1а мълчеШКШIЪ, и често толкозъ се умоnявала, щото

-

-

толкозъ

тя

Ногата се

u

случвало да ы1. распптватъ, че-

НИIЮГil не ще тп станж жена ... Да презирамъ
мжжа си азъ туп не бпхъ истърп1>ла!

лото
се ПОI{рIIВало съ капки потъ, устпит13
и се растреперваЛIl. Тя отговаряла: - Струва

Ти сп залюбила другиго, на ли?
Не, Танасе, азъ cajlO тебе обичахъ и

ми се, ногато се б1> :шпалшш гората, въ нашата кжща б1>ше тыllо,' II тихо.

обичамъ, п ц1>ли нощи не сыlъъ заСПllВа~1а за
тебе. .. Но и насън13 нс jШ е идва.lО, че мон

Паунината манка си поклатвала l'лавата,
захапва.lа сп устнит1>, п заб1>л1>,{{ВaJШ, че въ

-

згодеНlIКЪ е

-

страхлпвецъ.

сегашното

Тя си ааКРИ.lа лпцето съ рлщ1>т1> и заплакала горчиво.
нешь

съ радость

срамъ

и ще 1\[е

О, сраыъ

ме

е,

време

се

случватъ

ЧУДIlII

пава

А, <lЗЪ :lшс.l1>хъ, че ти Щf:'

-

грtшно

поличби. Скоро дошло Iшв'Бстие, че има.lO ({ър-

:lIe

защото

е!

СЪjlЪ

jIe

битка. Пауна тоя п,nть се наУЧII.l:l понъсно отъ всички: ОТИШ.1а бържf:' у т1:;хъ си,

ПОСI)"tщ-

Сl\риешь...

извикала
ТIЮЯ

върза,1а

ыmшта:

тиква

-

згОдсНIща....

си

една

бохча,

и кукурузъ,

ВОтена,

~

заВИ.1а

а когато

пошпа.lа,

:3<1.

си нъ

нърпа

jШIll\:t й. растре

Ктд1>

се

щшбllра,

'!'fl

Но l\аЗВЮIЪ ти, по-скоро ще И3ГОРi; П.ЫШlНата

сащ) туп отговори;ra:

ьучедnш, отъ налното да тп станж азъ жена!
- А азъ 1'11 назваlllЪ, IШВИШL.1Ъ Танасъ: -

- Мамо, азъ ще се върн,n скоро, за мене
не се грпжи.

ТII ще мс ВlIДIШIЬ само jlърТЫJЪ IIЛII ОСilкатялъ!

I

Въ

вечерната

3годеющитt стоеЛII еДИIIЪ ср-Вщу други; : СТИ.1<lЛО боiiното

тъмнина

ШПРОI\О

се

раз-

IIоле; на пего се ТЪРl\а:ШЛII

очит1> (шъ св1>т1>ли до то.пю:ш, щото се :IЪЩ'ВЛИ

хиляди

въ тъмнината.

навеждаl1ЫI ГЛaIшт1> си, спънали се о трупове-

Изведнъжъ, въ ВИСОЧlIната се разл'Вла огнена червеНlIна;
отъ острит1>

1'1>

убити; кониет-В се

свивали, Уllшраfiки;

1'1>... При св-Вт:шт'В стражеСКlIогпиове отпочивала

се огледали и l3ид·Б.1II единъ: войската, безъ да чува охкашшта, fЮИТО идели

гранитни

върхове

на

гората Бу-

отъ къмъ полето.

чеджи обвзетъ въ П.1ЮIЪЦlI. Огъня ставадъ I3се

На полето пристигнжла висона жена, тър

Пi.'-СВ1>Т.1ИВЪ, ВДПГНffiЛЪ се ГО.1'ВЫЪ П.1ЮIЪКЪ, ис- сяiIЮI И питаИЮI за Танаса. СlII'В:Ю сс приб.'Шхвръча~1И искри като зв'Взди
Тана съ и Па- ,I{авала кыlъъ своит1> И КЪjlЪ враговет'Б, на мноуна останжли като ВКЮlенени
Въ със1>днпт'Б i гома пода.1а вода да се наШIЫ1.ТЪ и прегледваНffiЩИ ПОЧНЖJ1I1 да отварнтъ прозорцит13: "Джб-

i

ла

внимате,lНО

убититв. Вече

настанж.lа дъл

равата горп!.. Не, БучеДjf\lf горп! ,. Нучетата· бока нощь; м1>сеца осв1>тявалъ м1>стото на по
залаяли, п1>ТJ1Ит1> з<шукурига.1И. . .
С~ltднята битка, което представлявало ужасаю-

Пауна УЛОI:НI.1а за П.ltщит1> Танаса и го ; ще зр1>лище, но Пауна нсе обикаляла полето,

тласнжла надалечъ.

-

blахвап

се! извш{ала

тя -

, все

вървяла, спирала се, нол1шичела, туряла си

скрпti СП: на грждит'в главит1> на мъртъвци 11 на отвра-

лицето, и.lIl ще умрж отъ СРЮIЪ!

Ти затръшнжла вратата си догасила св1>щь-

тително

обезобразени

трупове

тенъ или жълтица на шия ...

търсяла

пръс-

та. Страшно туптяло сърдцето Й, тя гледала,
Calllo веднъжъ, отъ страхъ отскшшжла:
нанъ Тана съ се ПрОВИрtl,lЪ въ с1>НЮIТ1> на кж- жени обирали трупъ; пръститt му исхрущ1ШII,
ЩlIт1>, накъ П.'IalIIТК1а гората Буч:еджи, канъ
всичко по малко тъ~ш1>Н,10, - и не се обаждала,
когато ьn вика.'III да види чудото.

Отъ тоя день вс1;кип заб1>лtжвалъ, че Па-

ногата 1'1> взели да вадптъ пръстена ...
Тя поб1>ГНЖЛR, но тутакси пакъ се върнжла,

цtла

нато

прегледва убитит1>.

ГРЪ1l1нжта,

заловила

се

да

268
теча. Но таи се не сърди на това,
lIIО дy~a:

"Ехъ,

:шыди

сж,

псна

сп са· ~ ри.

TOtl

ШIЪ се

хуоа-

i

градинка, ПЪh:Ъ

i

ВОТО. ма,lКО ~ШСЛImТЪ за транното. "
Той си

и~а СВОЯ

ДI3'1> .103Я.

кжщпца,

Отдавнй сп гп е h:УПП.1Ъ

e,J,HO.

n

сега C'L нърпеппсто пренптавnтъ сс съ баба-

п,шща

данъка.

Дюненя

fI{t:ни

НО не ще

1I

та и

Много

му е

Tofi, :

IЖ

подпптuа.lll.

праВИ,I\(1ТО

е ;шюго .lоша

,J,a

често, на чссто преГ.lеiJ;Дn

бови
ги

сюю едно

сж

праВlmТЪ ала тя се

и щою~

ГИ ElЦП.

допълня.

Нс

жепn,

,J.'t;(o
по

защото

fI{счевпТ'l;

че сж

знюж

I,Ю;Ъ

сс

че неразUира.
пп

c\п,(~

:\!аП пра:3!ш. та

ЕОН

причинn,

но

неfiНИТ'Е шенерчета не се раст,шятъ п прегъ паti

ЖГЪ.lче отъ ~Iа:шата )[У нжщица. 3Шli> БЪ него : rO.li>~JaT{l .тЕтна ihera.

сс пюшра едно пръстена ~raнга:lче, почти вс'1;- !
нога

пълно

щото

дtдо

на IЮНТО

СЪ

весе.1П.

Жечо

е

черI3СВП

ВЪГ.lеНlI, за-

:ЗШЮРННЧЪRЪ;

~НlСИЧI.;ата,

се Ш1l\шратъ п6-,l.ребннтi> ~IY c-Б'IIша

'

Баба j-1\ечеВIlЦ<l е виеОf\а. б.тВда, еРЮleiI,

.1Irвa, п по'!Тп

~1аШlТатъ,

01'10

възД"хъ е

РСIIЧ!{О.

неХТИГБ мешшш

ДОГ,J,'Б 11Y1. не

на на J('вда Жсча. обаче IIOС;lушаIIllСТО й не е

Il трп, четири СТО.lчета безъ Г1,рбопе. Гор'tщпя
за,J,пшrте.lенъ ОТЪ

Н!шога не говори.

Тя сс впдп ВЪ ВСIlЧI,О ,l,a с ПОС.';уш

еТр:1ХЪ,

110

НО баба

защото

съзн:ша,

iКечеВlIца

че

Toii :m;Н~

не е са:l!а въ

по

п ТIа"ТЮИОН<lТ3. ;lеРИЗЖ1. Чудна аПlOсфера. З:1;Щ С.1уиII!ОСТLта сп сщУt~IO .тl;да Jftсча. :Jащот()
л-LIlвtе нъ неlЖ ~!JY,;ЧJOстьта!

Чссто
на

nСI!ЧI\1!, j,O!JТO ГО по:знаватъ, с;ы!!.() тъП п I С:IУjjj;lТЪ.

JIЖТИ се ВИif\да. пtl;ОЯ iI{СИй да I1;1С

бърже, на бържс и да

Jlсчсзне въ ДЮ!;ЯII-

чето на д1>да iНсча, II паи,
с:i'Едв:ша

,:J::1

се ,ШИ, но по-

отъ нсго.

ра 01'1,
ЯПЮ

Д"ьДО fНечо с дрсбtНЪ 'JOвi>чецъ II СJl'tшпо ХОДII. но бърже ВЪРВ!!, 1\01'<1.1'0 1'0 J31!!{атъ по
тозп начинъ.

;(OI;TOp:1.

да I'П

не се страхуватъ

на. отъ

.101'1'0]1,;

Шl~IРЪЩl3а. почне Д"- Х:IС:НЧС, но ыщmсна.

I;OI'a-

}\а.

~!y Ю\iI{е :~ДО()l)'~;. ;~обр'h, а:п, ЩС 11-

ДЖ jtH !JOНIIi;:ШЪ д1;;~a Нtсча. Струва щ! сс. '1;'
II топ ТО.I!\О:Ш ра:з(jl1ра".
Д'!;цата щ,юго .1!\с.'СНО се преДРШ<1ТЪ /Щ И;)СЗИI,а СИ, :за ;щ

!\ап;С

да

п

го ВIIдl1 ;('b;~o Ж(\!IO:

Тl3ърхt ПОС.1УШIШ

ОТВОРIЖТЪ

устата

!{OI'ато

CJh,

ен.

'le

но

нюra:за.тL

I Toft

Р:НJОТI!Ш\а

П[JIli1ПШ

~!СрlIЮ!II.

в!,усъ. ДЫiСТВIIте:шо, тоН
туря

IН~ППСР~lентъ,

до!{тора,

дан,с,

I\а.не.Ш

С).НЪiI'Ъ

се

а

еж

II

по;щра-

CjYi.

С,ЩДЮI

ТО:J!,ОЗII ~!Нoгo

II

на

ОТJЮI3НОТО

носа С1, рIЩШ!ОЕО

JI

това ш.' с: ']l'j)!;'::ll6П.1iIС'.

Ш1С.Ю.

:),lТOBa

а r: ,Т;ТЬ

I!bJ;oti

UОI'аТaiI;Ъ

СИ. [юtlто

~!y е

;щ П.laТН г(Ъ:lга

раCiОТИ:IЪ.

на

Hc'tJ;oii

: ;шае, I;Ш,Ъ тоП наI;арал, Ха;l(JШ Раш;n да П.lёtТИ
сто 1I ;l,ва;(('сеlЪ [1 четиги I'IЮШ:\ [1 ТРИ;(l.'сеть JI

ШI'Ь, прп, парlI на Иванъ Драа{снъ З:t IЮС{'JJ1!С дър

ЧО!\О.lато,

ЩОТО

II

РСI\.lЪ.

ПОДIJгра.1Ъ

31ериса.lа

'IC

МОп{е ;1.'1 напшпе f\;tЕЪБЪ да е З::lПIIСЪ I! то,

Jщ Н:lI;ар"

съ

!ih в!!Д'В.1Ъ.

6е;п,;щ m)e~Ie ни счупена Шlр;J.; а h-Бh:ОПl Щ,if,е

З<t да ш[ъ

на. ВСllчю!Т't д'1;;I,О JIiсчсни Ц'БРОВС

е

{I

CT<tB:l.l<1 m'J-

,1а rше Of(f"TE, c"I'l;ceHh съ пn;l;]. 11 О,ЦГ: Ш 'Б,I1l,
Но Сlю.iУIШТЪ на х!ца jl{e'I:l но ;;ШЮНОвtдс'Пюто П GОГОС,10ппето еж още пО-ГО.тt'ш.

дадс Ц·ПРЪ. hо.'ШОТО за това, то сн ШШ ЩJlJЧIIuенп

гр~'бъ-

!!OBII~a.l!! ;т1>;('l jf-iJ'Qа (·[;Р;ПОЧ'!.

1'01\ Е::lза.1Ъ. UЮ:,IЪ

ШIЪ

шп, е ;;ра

(~ е;ЩНЪ

:за червени,. а тп С<t~Ю

то сс

осв'пнъ това

ДOliтора

Н<ЦУТЪ ГОСlIO;ЩНЪ. 1'01'0'1'0 шнюii не О()lIча. ik:\;l,ОН 06нча. да I!овтарн UC'IC Пе iI:.3I;,I;СТIJпгl; ПIJI,!

него, [-\а[{то 01'1, дorпора. Щш!ъ шti!'JhТЪ а.тБ. То,';ша

П;J.:t!JУ,ТЪ

I;m:то

[;1,

}Нрчо п(н:ече pa:j(\I1-

ПНl,ъ 11 па хораТ;1

(·.Jушатъ.

на н'tшое д'i;те, че ще повш;атъ ДОI,тора,
то ~шПЕа

СС прш;а,зватъ,

xkto

!,;1:нm, че СтаН!{ОIШIЩ А.lТn,парJ!:lI;а БП:Ia п'!;рр-

Дiщата го обичатъ: ТБ

отъ

~IHUI'O щmI-;:lСI;И
пепа сс IIOEa:1B;1. че

Ба отъ

['ОрИi11'<t.

:заПО'lНЖ.1Ъ да

сп

Пu;:шъ

ги

ПСI,З.'JЪ.

МПС.Ш, чс шшога

ПСI;атъ,
нс

ще

но

~lOi!;C

че Toil ~1O)f;сше да даде по C,l,HO парчс 'шсто ;(;} ГII Hae)IC. Ха,(fIШ Раш\О с паfi-CiOl'атия въ
ЧОI;О.laТО на д'1>цата, и тъП дN СВЪРШII ЕШlе.:щ-: градеца ни; шra !ЮрlIi1, IЮДСJJlЩII JI ;lНЮГО дру_
ята, когато го ПОВШ\аЛI У ДаНЧСВlIчеНJ! да f.le- ГJI богаТСТВ<t. If<tfi-пос.1i> Ипанъ Дражснъ по~lO

да т'1>хенъ

Ас-Бнь, когото Д'Jщо Жечо цi>РП.1Ъ

ДВЪ ссд~шцп. Но на ДОптора отидохж пы\ъ трп

.1lI:JЪ

AtAa тсча да :чу CHO~IOГHe II Toil ~IY

не отназа.1Ъ.

ц-БЛI, догд-Б да го J!СЦ-ВРП, затова Mail!{a ~IY на
С.1i>дующия ПЖТЬ когnто се Р<1з60:1'1>, поВ!ша

ХаДiЮI Раю,о ШШ.1Ъ ГОСТII неы, вечерь
бlI.l0 на. върхъ на Нова-Година. попа и по

ШШ и друго сдно нi>що, lюето ги ПрШIЮШ:l.

все пре~I'1>неНIJ.
Топ като влt:Ш.1Ъ IШ ВСИЧЮI l\азахь: "ДО

панъ д'l:;да j-Кеча.
Освtнъ прнятНIШ вкусъ на ц'hровст-Б lIlУ,

Bc'tHora с.ltдъ J{aTo даде ц'tра, Toil пуща въ

паДIJята, и н-Б!{ои други роднини. ВСJIЧЮIТi> били

устата на БО.1НПhа по едно С.1<1Дhопе, Т:llезено
шенерче, [{оито сюю CiaCia Жечевпца, знае да
правн.

бъръ Be'Icph. да ВП е С.шдко," JI топша безъ
~!нoгo заоБIша.'ПШ се отправилъ НЪ;lIЪ ХаДiIШ
Ранко и му назалъ, че е npe~le да си П.laТII
дълга, тъй като Иванъ Драженъ е човtнъ

на приятеЛI\а,

то

Тя се научила да ги прави отъ една нейу КОЯТО с1щ'Ь.1И Н'Е~IСЮI инашне-

съ семейство и твърд-Б много се нуждае, З;J.що
paCiOTaT3. е дошла дО ТЮIЪ, че п хлi>бъ Н'В-

CEJIEt'IHO оrrШЩЕ.
матъ въ КiКЩП. "Горкия IIВ:1НЪ, той н1ищ Х.1tбъ

от6ира отъ преш;то. ТоП сс IЩЩ ;щ pa:!G!lpa
на об.ЫЦl!гt 11 B'I;TI,pil, T!.ii J,aTO 'IC 'Jl'TC но
J,Jшга. IImюii не 611 се СУ)IШf.ТI.. че ill,( I се !JН

да 'БДС, а нюю ЛИ да кани гостп п да ги гоща
ва съ псчеНII мисирни и

lIIИЛОСТИВО д'Вдо

Жечо,

трапезата; "той HtMa

МИ.1ИНИ,"

Jmза.1Ъ

не

като поглежда:rъ J\ЫIЪ

еЖ'I!IС да

това, отъ Jюето се д1>й

ствително нуждае, защото ТII

ПС му

II.mщашь

на!lШ!!l' l,il.IL'НДЩJl.,

(iII

тоН

ШtIlllса,ТI,

П'lзщо ШIOго Н() :за B'];pBaIlIJL' отъ о(jшmОIН'II1lт'l;

AI,() <.:'bl"'J;;\IITI; ~11J('.II,y,·Г'l" .,·(а 0'1'11тъП С'!, '];j\eIllIe, TI; !'р ,\'IIJIITHaTI,
Хаджи Ран ко пзоti.lIIченъ, тъп предъ гос до .тJ;;Щ'Нl'ча. I! aI,O "aiI,p, '/(~ ще' ('L' ра:!!;;\, Ilf
ТИГБ сп, пзваДИ.:rъ IШСIIнта отъ джеба сп п IIре !JРСЧl~Т(), II!I!ЮН ;Itl'H:t H(~ (~ ;~O Т():II,О:!Il 1':IYllal'i.
брои.'IЪ петь ноnи пеТО.rеU!I II горюlП ИваrI'l. ЩОТО i\H СII ПОВl'де ,т!;цата, IIШII)(IТ!II!'J" al\o ":(можалъ да купи Х.1'Вбъ за Д'Вцата сн.
if,e: .. оG.'I;I'ШО е, но Щ(' С(' II;IIII·IIII.'· 1,0. II,OTO Щ(~
Бсичюr ЗНaImТЪ J,aI{J, Д'БДО JНечо сдобрI!.1Ъ. на~Iры!IIlоo 11 ;щ (:(' 1'.I(':(a I;P('~I('T(). J)lIp'I;I':iTЪ iiOПстръ Нокорювчсшша съ IИна Ые.зШIката. I!'lHO :laTa II отш)атъ. Чr !,аliЪ нс ЩС .~a се ,\OII'I;рл
;\[еЗШ[К<lта не иска.1Ъ да нппраВII I,УРШШЪ на ваТl" Еато ШlIюга не е Ha:m.ТI, (',lIIO, а 'Щ ('(~
I\ОНОШЮrт'В си, а т1> се О:\Iжча.Лl презъ П.lста е C.IY'II!.10 друго.
все у Петра НокорювчснПlШ п ~!y 'ВJ:е.Ш ;~е.1еп
Д'БJ;О ,Ке"о ;mае, I,ога ще :З;ШРЪ:Н/l', 11,111
ЧУЦIIТ'В въ граДIIната. РеКllI СII по II'~,КОП 11 ще падне деUР.'Iа C.IaHa. "[!l0I'0 II,!,TII HCI!'II;IIT];
това, що

му

ДЛЪiюшrь."

I

Im:IС!Цilр'Iета.

)~lhTl>

НН

:10:11\

друга сурова дума 11 Щ'ВЛI, ДaiI,е, да се занвяватъ.

JШ ц.вtтн въ гра;~IIНата

Но ;~'Вдo iНечо I,a;~a.1Ъ па КШ\ОРЮilчеШ!Пit, ЮПО ~IY

рано, рано

ПОЮIШ'Н,V,ЛЪ

~Ш, 'lC1

съ

СIIШIТ'U

CII

ОЧII:

., Защо

не

на

правшпь сдинъ !,урННJ\Ъ, съ ху6аJ:JIIЧIШ по.1О3И, на
е)ща

го времс
си

П.:rеПI,

ОПУШI!.1Ъ

Н<lпраюI.ТЬ

вече НО!ЮШIШТ'В сн,

сп

Ногато е въпроса

отъ

h'ЫIЪ

II

КУРНII!\Ъ

II тъп

щаватъ l\онорюнчшшна

II

()пх,у,

т'Вхъ

неПУUщ.1Ъ

престаЯЖ.1II ;щ C~IY

да накара

:~a

H.11!

то!!

Г!!

.\а Ш! нра;зу

:lil!,рlll'ЧЪ

СЪ

хаС'LРЧСТ<1.

/{;1.h'ънъ

гра, (lшаретно. 11

~Ю;!,С~

.. ~a наП,blllI
II llF.lBHe. ;Знае да прпсаll{J;а еТПрl! ,TI.PI!('T<I, а
l{aI,!Ш L'.l;I,,'~IШ 1l:IOJ;OBC .1.aBaTI,! i-:OHTO ,ю;за IJ(Ч

.1,а с Т[JаН,:.Щфll.ть

p'[;iI,C. ТЯ .~;1!m. нап ~шого ГPO:;;~II(,.

!I Гр[ЦIшата му.

:!а чеРI\ОВIПI работ!!.

!I:J\!j)'I::Щj',:Ш. 'п,if

IH' ('

<11,0

Топ ра:з6пра II отъ

Петрь, и не се ;'ШНit,.1О ДЪ.1

I\!е;1ШIЮIта

С'сеш"

Г!I ПРII6('J,е~l1,

ЧУ13а.1Чl.'та

стрпна въ граДllната сиl"

Това и СТОрII:!Ъ

на

.J:Jцо jlt('ЧО :ша\.', I',T/; IНit:Т,':',Т'Ь
то

юп1;

еПIIТрОПЪ отъ )!НОГО годшш

'111,10

наН

С·.I:Ц

l! !Ur,IIII!!Il II II<lI'()!JВa ,l'!~llaT<I, Ta,I'I,
е иан'tстно RС'ВI\ШIУ, че IIOПЪ СтоП!п, не ~roа,е ;щ IЦ,У,Т'! .. 1lel'oHaTa \In,.'I,J)()('П. (',ly;lill 1;'1, .\I;I.II;J!TI; pa(i()TJJ, !iaI\T() 11 };Ъ I'().Т!;ШIГ!; 11, .(;1;1,('. ;;<1 II:!И
DТС:lУЖИ, IIJI една :ШТУРI'IIН, ;шо нс с та~!'l, д'k\()
Жечо да :'t!y ПОДСIшзва. Истина е, 'IC I!OHa (' ;LIJPt)II<lIIIIT'!; JП. ;lmIюта. : ~alll 111\1'1;11'1" ;11,'1 I 111;1;1111
старъ чов'tнъ, Но ВСIIЧЮI 3На!N,Т'I" 'ft:' ,Т!;;(О l1\е ("I,c'I;;(I\:1 11(' ,10;1,(' i(a ('11 тур" I[I"II,:lT:I, [1./11 11'1,1,"1,
чо II два ПЖТJI П(J-старъ ,Щ стане, IIaIiЪ ще CII
:01.\11], <:.1'1;:('1, I,aTO (' Tyj)('Il:t, ТII ')("H~: .. 11 11.\1;11·
!,аНте -\,I;,(a CII (1\("1:1, )l'liII,:l, ,(Н В!I,lШI'I, T"ii 11"
о,кде д1>до Жечо.
Сегн;:!'!, ТОГlшъ, ПОIП, СТОЯ НЪ l\а;ша С.ЮНО ЖI;r;(' .111 1111 "а:т JI'I;щ()," JI 111' ('(' ~IJIII~'I:;I ,\'1.:11'0
въ чернова. Това се случава. ра;зБIlра. сс, на НРL'М\', IЮJ';\тО I!I)\Н'ТIIПН'
p'I"I('!l111I (',.,11)('1('1 •• ("1.
го.Т!ШII пра:Ш!!ЦIJ, но JI тогава. хората. се C!lI)-: IЮiltt'!lата IIPl'CТlI:I1;a на ItP'I,(~Ta JI ,,'111,1:1'1';1 Н,I
ГЛСi!iдатъ и тукь ТЮI'Б С!l шепнжтъ: .,д·l;до iКсчо носа, Първото III;що, I,O('TO 1а" !,:lil,(' l' 11, III:
.,ПСЧlшта J;ШШ, :защото I,У~IШIJI ва l!(' (' li'j!II'TI;I!'J"
тр'Вбва да го е С~[Ыfра.:[Ъ." БСllчюr сж Т13ър.тБ
уб1>дени, че да БII.1Ъ се ОПОПI!.1Ъ д'hJ;О Jl~ечо та прt'ш," п:ш .още с;ща Tp,y,(ja ;(а с(' ТУрll
на :lIЛЦИ ГОДllI-lll, топ щ1;,lЪ ,(а бжде п6-добъръ на гор'В,:з;r ;1,а Т'1,г:ш п6-.1,оGр'f.;,·О 1I Щ'II'/!,О се
управн.

свящепНlШЪ отъ попъ Стонна.
Д;вдо JI{ечо е

j/ПJ)(II

в:raап

това,

въ рсда.

печката

насамъ п ПРlIчината, гд'Вто :IIИOГO Н'Бща ОТlшатъ

ншюti не ~!Оif,а.1Ъ да

по насъ,

д'Вдо j-Кечо

тъti

'KaI\TO Tp't6Ba,

се

Д.'lЪif,ЖТЪ He~IY·

Дtйствптелно lша ВЪ него п'Вщо.

ноето папml

l\air;e

11 първото

Кlюча на печката.

Е;цп,жъ,

;Щ~!Н:!:t,

I!'БЩО

бll:Ю

НЖ.1а да горп,

J\ОСМИ брада? не 3Haьv,.

Едно н'tщо шra, обаче,

трtбва.lО сюlО да сс

което

СЪ

IгБ~Ш.10 Koti да го ;заб'l;.тtа,п?

СЪГ.1асява

цt.1ШI

;IIУ

И3Г.1едъ

!l

,l.:t оправ!!

IlОС.тl>;щата

Ш! на чов'Rна за аПОСТО,1IIТ't, но да .1Il е доб
родушното :\JY Лllце, или спъстрената :\IY съ б'I;ЛII
не се

С.l У 

гaCHH:JЪ

П[ШЧlшата. Дохоа,,1,:!

Вс;щага

да Gучп.

;(аа,(', СС'

огъшr

!,аIПО

скоро ОЧl!стсна печна. Не бll.1а
ОПрiШ!I

Знае сс ДaiI..:е, '1С г:е;ЩЪil":Ъ

:за!lО'l

правп

Bc'I;J\a на
pa(joTaTa l'O.TI;~ra,
K1IO'la, !lО па.Ш
Tori

спmIOГlI,у,:п,

II това е бл'tщукашrето на ыа.llшт1> му спвп
очи. .мжчно може сп представи чов'tJ\Ъ, апос

па една нсгова РОДНlша, !,()ЯТQ БП.1а превър:за

толъ съ такова б.тгБшукание въ ОЧI!Т1У.

.1а да тъче, това, ГД:ВТО

Осв'tнъ мждростьта,

нолто

се

заJ\лючarза

въ гор'tСПОМ'ВНЖТJIТ'В три ТОЧЮI, д1>до }Ксчо знае
още много друш н1>ща. Чудно е за прrш1>ръ какъ

т1>хъ
уста,"

ГО

mшатъ "СЪ

J\paJ\a." Отъ първо ПС~!ОiI..:а.l0 да
по

НРaIшта,

нато
по

доше.1Ъ

Ш1.ТI!СН,n.1Ъ

да

сТ'lзГНЖ.IЪ

Р;щнъ, дпа

шест/'

~от!3аря
ОТ;:\О.l)"

II,V,ТП

п

;3<1-

СЕ:\IЕИНО ОГНИЩЕ.
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lIOЧНЖЛО да "отварн уста. (( Разбира се, че с.lУ-

ГОДIIНИ.

чаи, подобни на пос.'Itднин,

рнчали

сж твърдъ

ако не е даже и еДНIJЧЮIfI, защото

ПlIтt саШI

yыыiкъъ да сп

по насъ же-

peДliКTЪ

но тозн е билъ IJзвънреденъ,

рtдки.

liК пратили въ по-голt:lЮ учи.lище,

гдъто една

ст:шоветt,. отъ учителкитt й г-ца. Левисъ стаНЖ.1а

11 принте.-I

защото за пръвъ ! ка до животъ. Д'Втето страстно обича.l0 четени ето.

пжть се тъчало "съ шесть I-\рака."
Да лп Шlа Н'ВШО, което дъдо Жечо не знае
да uрави, не могж ви каза, защото ДО

се е узннло.

По-голt~lИтt МО~lИчета 1т га.1Н.1П н на
"малката маика. " На ос~шта й го;щна

cel'n

: Първата книга що чела БШla: "Живота на Линне: та" която спа:шла презъ ц'В.1Шl си животъ, като
: СГЮ:lI'ВНЪ. Сл'Вдъ HeliК, тя че,1il :llНOГO ПЖТlI "Ис
: соповит'В басни." По това вреые една със'Вдка

не

* ::: *

! зnе.lа нn сестра iI единъ отъ Валтеръ Скоттовп
I
i т'В романи, която 1'0 ПОВЪрНЖ.lа пре;щ :МаРШl

I Анна да го
доисчете. Твърд'В отчанна, че не
: :llOгла дn довърше приказката, тн ЗnПОЧНm:Ш /J,i1
Марин Анна Евансъ се роди:ra презъ :llt- ' си liК пише, до пОЛКОТО 1т ПО~lНlI, зn дn си ы;.
сецъ ное~IВРИИ, 1819 година, въ ЧПфЛlll-\а Ар-' юш. ОчудеНllгt й рОДlIТе.1П В3С.1И повторно I1НИ

TeOIH'I[ Е.1IЮТЪ.

бури, недалечь

отъ Гриффъ,

въ Варвш;шпр1"

гата и дiпето се уС'tща.lО щаст:пшо. "МаП!\nта

Англия. Когато бнла на
чеТИрlI :lltсеца, семейството се прим'Всти.'IО
пъ Гриффъ, гдlпо жип't:ш до двадесеть 11 първата сп годпна,

често ПЖПI ~IЪjlр't.ln, че
ТО.'Ш03П :lШОГО СВ'БЩII
се IIзгарП.llI вечерь :зn

четение, н спраНСД:IIIВО
се страхува.lа, че ОЧllт't

u

въ една

двуетажна вехта

кжща,

ще се

попреДliУ,ТЪ.

Въ с.тtдующето

учп-

обрастнжла съ бръшлннъ. Баща iI Робертъ
Евансъ, БИ.1Ъ здравшlИ-

.1пще, ГД'БТО 1т прати.Ш,
тн се У'lI!.1а тъп ;~обр't,
щото другит-г, ученички

С.1ЯЩЪ чеЛОВ'ВI{Ъ, по заняпю з п дар ь, послt
управпте.1Ь на едно ПШlt-

чувствува.1II НЫIЪ Helm
едпнъ впдъ почеть ПрlIlII'Бсепа съ страхъ. Презъ

щие. i\IаИh<t iI била ж е Н < l 1 8 3 6година

се

праКТlIчна, способна

ПО:lШ-

НЖ.l<l

~ШИl\а

и.

~lщ}[ш

съ тпърдъ хар,штеръ.

Анна

ПlIса.lа,

по

-сетнъ

3а ТIШТ't д'tца. ХриСТИШl. ИСai1hЪ нМарип
Анна, живота бнлъ твърдъ монотоненъ въ
Гриффъ. СаllЮ два пn\ти

въ -Жllвота СИ. на една
свон прияте.ll\а ТЪ!I:
"1\з1, б'tхъ на шеСТН(lдесен, ГОДШШ, l\OгaTO
внусихъ непснн:заната

Tpall[-

СI\ърбь, ,Щ се ра:зд'h.ll!ШЬ

вая по нраи кжщапl. ЮIЪ,

в'f>чно съ Htl\OI'O, И то

на день lIшпувалъ

11

отъ БИрШШГ<lllIЪ:за Стамфордъ.
Марпн Анна била любезно, ч у в ст нит ел н о
д'f>те, твърд'В предадена
па

пгрп,

б'fнпе отъ lI!itiiKa lIШ."
На с.-Itдующата нролtть сестра й Христина се ш!mЖИ.1а п с.l'f>дъ
като се наП.laI{али добр'В

подраn:шваЛ<l

въ ВСIIЧКО брата си, и

съ брnта сп, че тъй се

ГЕОРГИ Е.1ИОТЪ.

раскжсва.'Ю се:llейството

рано ПОЧН;ftла дn чувствува, че ще

стане

четири години,

ИlIIЪ, тн наПУСТНЖ.lа УЧII-

" нi.;що. ,(

с'Вда.lа

KOf-~:то

на ПШlНОТО

бп.'Ш

да

на, лището п стаНЖ.1а

свири,

lIшкаръ че не отбира.1а ни една нота ОТ1, друга,

сюю слугинята да 1Ж lIШСЛIm, че тя е вече го-

,ТЕма .1IIЧНОСТЬ. Д'Втинството
щаСТ.1ИВО.

I

I

Обичыа

кжщнпца.

11 кыl1ъ ннигит't раст1>:ш. Тя си

наела единъ учитель за да дохожда да й пре

подава френскп, нtlllСЮI п итаЛИЯНСЮI, до 1\<11'0
СН, тп прекара:ra. другъ й преподавалъ музика, конто тн страстно

обичала. По-късно, тл учила старо-гръцкп, ла-

Въ петата й година, :lJ<lй~;а t\ като БИеШ' ТШIСЮI, испансни и евреиски. 3атворена сюш
С.шба т1:;.lесно, праТИ.1а Im <';'1, сестра й ХРIIСТП- на чпф.1Ина, жадна за знание, тя учила съ так

на на пансионъ, гд1:;то

прсеТОП.lа три,

четири

вози усърдпе и постоянство, което

отъ

ПОСЛ'В
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Подредакторката БП.1а вече на тридесеть и
дв't ГОДIlНИ; ГО.l'Б~шта

1'1

НтJl.рапа нафfша lюса, СI!ВО-СШШТ'Б

патпчната

:\lе, неСПО.1УЧ.1ИВЪ редакторъ JШ еДIlНЪ Б'БСТII!ШЪ

Г.l<ша била покрпта съ

I!

ОЧИ, епм-

II

СmЩО

тъй

неСПОЛУЧ.lIlВЪ пъ

се~[еfiШIТ'!)

СИ

работи.

t\ уста, ГО.l'Бматаt't брада, б.l'Бдното •

Че оБШ,НmЛЪ г-ца. Евансъ не е ЧУi(НО; че

u

й .1Iще, ТИХШI
С.шдъкъ гласъ, ПрИ.1ИЧНII Шl тя се въсхитила отъ него 11 Сihщ~~ре~[енпо го
Доротена въ J1Juдд.1JtaРШО "гласа на душа, i СЪi!,елявала въ растроеното му се~[елетво, и това
}\Оято е iEив'Бла Н'БI\Ога въ н'Бноя еолсна кита- не е чудно. Отъ първо, тя пе го харесва.Ш; по

ра." Г-пъ. Бреи МИСЛИ.1Ъ, че главата на г-ца. : отъ ПОСЛ'В писала: "Г-нъ. JIевисъ е .1I0безенъ
Евапсъ, с.1'tдъ тази на Наполеопа, е БИ.lа наи- 11 внШ\[ателенъ, затова доста ~[e е ПрIlЕ.1еК1Ъ,
раЗПlIта

отъ В'ВЖДIIТ'Б

дО ушит'Б.

с.1'Бдъ

като

. едпнъ
ТЯ ШШ.:Ш п;:шънредна епосо б ность за из- :
които

"l 'я

JШЗIШ

ЫаТИ,lда

нараше

;щ

С

много приличаше на

.

Оl\рата,

'.,
шшхsY, .с.1) -

СИ,
н

по-

н·lшо.'ШО

е отъ ыа.ll\ОТО

вре:llе

ОН'БЗП хора,

б
о се ВII'т'"датъ
'I.O Рll отъ KO.1f\OT
In.·.
.-1,
Ъ 'I(lC
сърдце 11
съвьсть,
но С
.> (
'НL
"
<}

съ

P

ГЕ'"' 'Г 'Т
-ца

нонто

.

Ст

за

.1еП,ШШС.:ше.

~

Б.1ИНДЪ, "ПО наЧllна, по

.
. -.,
~шслn(т ь хората, I,ОИТО

"на

подразнихме

други. Той

РЮf\еЮlе и Ilзвънредна ПСIlХО.l0ГlIчна си.:ш, но. Ч.-I"
, привлекателность бпла веео б щото п • е,10В.tШЪ
Г.lавнатз- 11
съчувствие.

се

T[I,

И

. вансъ
..
1,0й

.1И

се

не

е

се

У;\lОРП:Ш

.

рюря!3а

отъ

въ

раоо

h

"

а
}

този св'ьТЪ,

" ОУ l\IРЪ::Ш,У,.10 ~Ш е отъ четсние на статии и отКЪС.1ЪЦИ
ОТЬ Р/У.I\ОП!IСИ; НСПО МII е всче.. че ~!Oб'Бше са:lЮ едпнъ простъ
И:Ш ка'ата
глав[I,
Нlпюг[l, пе ЩС род!! I1-Бщо при таюш:ш
къ въ да е др\тъ ра б ОТНIIКЪ
тя нпкога не се
13
•
. rI,
'rI,
rI,
. обстояте:lстна;
но ((30 СО.но nnp1IJb.lII(J((...
заДОВО.1нваше, догдь не изна:\[ьрьше)въ
що осоГ
. L' 'Icp[l,
'"'

•
h
чаfi да се
СР'ьЩНihТЪ
съ неЬ1"

.-1.;
не врьди
да.1II

,
нундораДiЮIН

б енно
НИТь

се

сп

rI,

ОТ,lIIчаваше

отъ

СsYiщата

предпоч!!таше

ОТЪ

J-\O.1KOTO

понйзваше
I,Ъ~[Ъ

да

тя

'"'

друг!!
•

расказва

доорината

Тн

Кlасса.

С.1уша

да

на

;lecHoTaTa

съ

11,

сеос

сърдцето

Il

'

четеше

по-

СII,

'1

н"то

се

iI

състоеше

хараf\теръ,

харантера

и

дра-

'"'
uезъ

TOU[I,

Г-ца. Евансъ

съчувствпс.

•

сега БII.1а вече отрупана съ

ДЪ.ла

визита

отъ

еОрГIl

нОЩ)'Ь.

е наll-ВЮШЮТОСР'ВДСТВО
.• з[l, ПРОСВ'l;Щснис

по .1Iпературно отношенпс:

·11 ,ос о'енно
о
'

с

една

Тои на:ша, u че Вссm.Щtнсmеро подъ .llOCmO управ•

.1ение

•

)!ат!!чеСIШП п геШlii." Ниноfi не ДОСТllга до зю).1.
l\!'.tШlIтоеть

Iшахъ

-

'.

приказнатъ.
,

въ раПНО:\I'tрния

НОНТО

Bl.:bl,Ora
rI,

да

за

•
rI,
U
по-сра~[еЖ.1I11ШТ
ь. Т апната

ВЪ съчувствието

отъ подо б

.-1,
Т03П че.lОВЬКЪ

Ьr)llнG!Jj)1(l ПОДЪ у-

. .

. '1'
.
f \e.laTC;[-

'"'

праюенпето
на ihеффри, НИЩО
не ОIl.lЪ.
б
~
.
((
но

п
П ОИ.l0

Il

аз" да МИС~llffi.

о причина на

вобо:ше , тя

сmщото.

продъ.lжите.1НОТ~

наПУСНih.la
за Bpe~le
'Б
Ы

си

г.ш-

раоотата
В

сп

п отишла да пос ТII г-ца. 1 арТIIНО.
1, това
нре:\[е,
поел1щнята
.
ппше.1а
ШlУЧIШ
СТ\'ДШI
ПО
.
..
•
.

rJ(lЮЛ>ОJ1.mщаНllсто, ;heH(lтa

6"

ФрmЩllЯ,

Ев(lюе.l-

11 пр.
p[I,UOTa. Първата [1 стаТПII бнла сдrшъ ;\Ъ.11,ГЪ
На 1854 годнна, г-ца. Енансъ СII да.Ы ос
преГ:lедъ па I\ар.1[1,ii.ювата нн!!га Лl11(Jота на T<lB[,[I,Ta отъ Весm.шщсmеро l! ОТ!!ПI.1а съ Г-пъ.
lIamn Ст r'jJ. 111 НI;;. Тя ~шого оuича,la биографШlТt. Леннсъ нъ Германня; Д'!;.10 ноето всичн!!. копто
Ве:шю:т1; У:\!ОВС, СЪ I,ОИТО се cp-БЩ[l,.lа, пра- i !Ж обнчатъ, Тj)'Ьбва ;щ ['о броы\тъ, IШТО RС.1П
ВП.1И il\lнюта tI постоНlIНО весе:[ъ. Тя се :запо:з-

ското

! ната

!J'ICHUC

ПО!'Р'I;ШЮt на еДI!НЪ uе,lШ,Ъ jfШIЮТЪ.

JШ.1а СЪ Херберта Спенсера !! пшие отное!!те.1ПО .
Г· нъ. Легшсъ събпра.'lЪ :\lатерна.1Ъ за I,НlI
пеl'О: ., Ниn с,[е J(ОШ.1е до общо СЪГ.laспе, че нс , гата си )/illIiO))/(( на Гсmс. По та:311 П]J!I'IIIIIa Т'!;
C,IC в:поGСПII СДШiЪ въ други; но че Н'iша НII- i ОiИI!l.-lе въ 13еЙ~lаръ. Туна Георгп Е.шотъ е!уi;щ
к:шва ПрИЧIlН[I" защо да се пс съБИРЮlе ТО.1I\о:'Ш . нк,.1а. JIистъ П .,за пърнъ II",ТЬ ВЪ if\шюта сп
IЮ.11;ОТО НИ се псна. ТоН е д06ъръ, пршпспъ вид1;:I<J. що е д"bficпште.1НО ВЪОД\"IllеВ.lеШI с- за
дрJта.рь 11 BC'bf\oгa се чупстпува~IЪ по-;~обрt, c.Tb;~ъ първъ ПffiТЬ чу.'Щ IIСТlШСIШЛ г.ш·съ на ппаното. (:
вн:штата '[у. Hait-пршIТНОТО н'Бщо въ ;ЫIВoTa
И двюшта СП!Iсате.Ш ПРI1.тtiIШО работп:ш.
3111, С.Т!;ДЪ )!ОИТ'Б старll пршпе.1П, е пршпе.1С1'ВО- ' Георги Е.lIЮТЪ ОПlIСВ::С1а ВеЙ.нар;; a[l, ФраЗСjn, а
то на Xt'p6epTa Спспсерп. Ний се Ср"БIЩlЖ' БсtЮI H!J.1IJIlIНlo за Вссm.ч1tнсmсро, ПРСВОil\да.ш п Сппно-:
день Il [I]ШНТНО сп другаРШIЪ въ ПС!!ЧIЮ. iНпзовата ElIl1th'a.
Iюта :\Ш бп БН.1Ъ несносепъ беаъ него. ((
И дп-БТ'в статпи се пе'lата.1И 6сзъ подписъ,
НИf\ОИ пе :\южс ],аза, I,аf\lЮ 611 1I0с:гБдва..l0 тъИ като нс струпа.10 да се :лшс, че жена ГII
отъ това П[J]]ЛТС:[СТПО,

,ню Хсрбертъ

Lпенссръ

не бшъ 11 препорn,ча.)Ъ Георг!! Хенрп Ленисъ,

че.l0В'ЬКЬ съ ГО.-I-Б~Ia споеоuно("ть ;за ра:зговоръ,

l,oiiTO UП.1Ъ паписа.1Ъ една IIСIIIОРШ-l ЩI фu.l0СО~fiilЯIII([, двn н()ве.11l 11 HJI,h'O.lh"r, рсцr:НШ1t. Г-пъ. ЛеВlICъ UП.1Ъ ДУХОПИТЪ !! гопор.11lПЪ чс.l0В'Б!,ъ,
дрюmтпченъ !-\]НIпн{ъ) ш\Тi\оръ за JI'EHO:H,O вре-

е писа.Ш. ОбраЗ0ваНllето на rh)-ВС'lето жеlПI 6И.10

ТЮ,IЮЗП, ЩОТО стаТШlГЬ щ't.lIl ;щ сс пе ваеЖtтъ
IIОДЪ вншraние, [l,KO сс :шае, !,ОIl ШIЪ с шпора.
3а добра честь, днесъ СI3-Бта с :З<ШОЧНn,.lЪ да
си IIЮI'Бнява понптието ;1(1 нашия 110:1Ъ. JI{енпгв
не ш[ъ се нрави, Jюгато ПI гле/~атъ нато по
ДО.ши; тогава

Iг!;ка

се

сдобшffi.ТЪ

съ

Та!,ова

образование,
lIIJY,ifte.

ю:швото иматъ наit-образованитt

много ~шtiIШ пс Уlll1нn;тъ и НС знаш,тъ Ю1.I\Ъ да

Г-пъ. Левисъ нс бнлъ добрt: "Това е го- ИСПЪЛНЫ1.тъ това си на:шаЧСIШС. fl'l)J,OIl паl,Ъ
л'I,1I1Ъ !IСПlIТЪ за насъ бtДНИТБ драС!\аЧП, за грtшжтъ ПрОТIIВЪ прави:шта на сюшта ПрllJ10-

I

Ш

1
1 то

да

зtдравието е пари и толкози Н\.'ЖНО, 1\0,71-

ното пс но друго скжпо н1>що." Т1> ШШЛII само

i

една
МУ
!ffi ст ал за работение, драСI\анието на перото
•

раздразнявало
до ПО.1уда.
"
,.-

J

t
точна
:зр'ьние

0'1'1,

да се хранЫ1.ТЪ

-

защото

IIмало

Шtрична

четири

lJ.иЙ

СТl)aIШIO

панаЗaIШС.

ДOI,а:зате,1ства

11

беЮl'l;рIIllТЬ

па

:~."

,) •
тона

lIовсеllli,СТШI

С.1учап по д'lщата. НЮIЪ СС

ще

1"'I,a,

J
и отчасти, да ПОI\аil,СlIIЪ l,iY'iTI, ШIСШЮ
СЖ ВШIOIШТII сюш .\lаiiIШ'l"I, II I\j\\д'l, това :ЗШШСIl

уста

наli-вечс

тримата синове на Г-нъ. Ле-

УСЛОВШ-I.

ОlijЫ'>il,LlЮillllТ'Ь

01'1,

оБСТОJlтс:rства

п

Споредъ UрIlТ:ШПСIШН 1I1СЮЩlIIIСIШ il\у\)]Iа.l1.,

.
остьта
СllIЪрТII
живота
ШIЪ

c~\!e твърдt заНЯТII, а днпт1, сж мно-

го нъси," пише тя. Т1> четели прсзъ свободнитt
си 1IIIШУТП: ШеI\СПИРЪ, Гетевитt
съчинения'

~

lIЩЮ'; .1{ждР:I~а; l\Iаколеевата АЮ.lйска История;

42

:Мурова Лiuволn на

реШlето.

.Шеридан'"

ЧIШТО заглавия само бихж

II

lIШОГО

на д'ьщпа
въ
1.

въ

други,

отtгчи.;Ш много отъ

0'1'1.
18S 1 -

първата го;щна

щю)lеiку'гыъъ

1890г. е БП.1а на ХП.1ПДО
ч lС;10ТО ШIЪ ВЪ3.1П3G.10 па

ХGliНСIшт1> поеми; Лессинговптt ЛаО;;ООН7J и lIa~
ЧllТате:шТ'Ь,

бе:ЗСlюршr

',!а1\аръ
\

висъ ПT lIШЙ1\а ШIЪ.
)J

11

С.1РКЖТЪ, въобще,
С\IЪ
. рТНII

J
uорбата ШIЪ бпла ПО-Тl}"дна
ОТЪ

~c ,IШ други пжть,

затова Т'БГ.1IЖТЪ

11

u
r.
шш-до\)рп

отъ

142 jJ:lща, авъ IS!JJ г.
149. 01'Ъ това ЧПС:1O

О/О сп;' Рlр't.ш отъ растроПство па Пllщева

blO:lfjr~ ви се гоеПОЖJl! Тукъ стаТНСПIката п

а I,ЮЮ .'lП да ги исчетfYtТЪ всичюпt.

Цllфрит1>,

О.l1ъдва.

нп

ХОНТО

вп

и неприятни,

01'1,
та нс е

тtзп цифрп

еднаква

ПО,l,арства.

сж

ТО,1НОШl пе

играЫ1.ТЪ

доста

се вп;кда,

въ НСlIчюп1>

Отъ стаТIIеТIIЮlТt

сшrпапrч-

важна

рО.1Я.

че С~IЪРТНОСТЬ

еВрОllеikю!

.'leCHO

гос

ЩС се УВ'Б

рIШЪ, че ТЮIЪ, гд'lпо по-добр'в храНhhТЪ .J:lща

l\IАlrЧIППI TPlIatII.

та, ТЮIЪ

п чпс.1ОТО на Y~lp1>.1IIТi> е ПО-~lа:JКО.
Въ ШвеЦПfI II Норвегия, С~JЪРТПОСТЬТ:l на ,1.1>цата е haii-~lаЛ1\а - отъ 10 О/о - - 1 а 0;0' но това

Отъ В. Порmуm.1О67J.

аЙЧПНI!т1>трудове, майчпнит1>ГрШIШШIaТЪ се ДЪ.111\!! наii-вече па обетопте,1СТВОТО, че Ta~I1,

j~'II:~~",- твърд1> голtмо значенпе прн ВЪСП!П<lJ ~ , ..", нието на д'1>тето. НИЩО не 1IIОII,е да :щ:'I~
'\Itсти ~la:iiKaTa; тя е неаGМ'ВНШШ съ нп1\01'0 II съ IIШЦО. l\IаЙlштrl пац'Ьло ПРШlа-

длеiIШ на д1>тето п безус.1013IlО .чу с ПОТj)'вбпа

BctKora. Вспчкпт1> пейни ПОШIСЛI и ~рШIШ Cif,
еЪСР'БДОТОЧСНII върху едно н1>що: д1>тсто u да
бжде ЖИIЮ II здраво. Д1>тето, Т<l:Ш часть отъ

маfiюпа, е наh-скжпото нейно Иll!<lнпе; нищо пе
може да се сравни съ него п вспчюш ~IY iIШ-

потъ, ВСlIЧК<lта негова бжджщность, преДlI вепчно, зависИ отъ самата неIЖ, отъ грижпт'1>

u за

него, отъ умiшието iI да го оТХрЮШ, отглсда 11
вЪСШIта. Тя ПО.1<lПl основа на адравието за

едва-.-ш пс ВСПЧI,IIТ'l, 1I!aiilill С;ШIl дor,у,тъ ;~'lщаТ<l
СН, а НС 1'11 ХlJaIIIiY,ГЪ съ ЩJ)ТО П'!;ЩО. Въ ВIOРТ('~lберl"l, отъ ;~'I;HaTa, lIЩ ()O;lal,i,T'!. OTI, ~Iaiil\a
сн, Рlllратъ I;~ О!,,, J\OI':tTO lIрll lIеliУСТ!J('III10
: l,ЪРМСlIll\' У1l!пратъ ,и·~ "/0' 13lIil\)laTp 1;;II;H:l 1'0: .тlща p:t;1.11lI,a; отъ ;~'Iщата, що c(~ XpaIII,y,T'j, 11(:: l\усrвешlO, 110'lТII ЧСТ/ljНl 11,),,'1'11 fI()-НСЧС' ОТlшатъ
: въ гроuа! ВЪ 1ЧНJIIХСНЪ СС заб'ь'I'I'>iы!а Т;Ш:tва
! ра:цпnа: от!, ,твцата, IЮI!ТО UO:HlIihTl> отъ ~Ia!i
: на СП, у~шратъ 1В';) ~/~ <l 0'1'1> I1СliУСТВСШIO liЪр
: ~IСШIТВ - 85 О/О' ВЪ ЮiI,Н<l БаварllЯ, г,l,'lпо Жlii
; юrтt сЪВС'Ь)IЪ рtДI,О 1\ЪР~lIn;ТЪ сами ,1,'lщата си,
: С)I1>ртностьта у д'!щата ВЪЗШlза lIа :)0 0'0'

СаНIIтарния ,ТБЮlрЬ пъ ЛlшеРПУ:IЪ, Д-ръ.

ВСlIЧНОТО :му по-нататъшно сжществувание; тя
пос1>ва въ него с1>.чето на човtщина, нравственность, доброта и истпна 11 се грижи щото
т'взи ctMeHa да не IIДЖТЪ на пусто а да иарастжтъ и да даджтъ лвни плодове. ВЪ всичко
това, въ вспчхпт1> тtзи стрtм.1еНIIП, ГрIIiЮI, и
IIOТlЩП, нпщо не 1I10iI,e да се lI1i>рп съ ыаfi1\аПl,
нпщо нс може да ы1. наЮIlIне. Сюю ~!ai1l\aTa.
вършп това вС'Бкога наПЪ.1IIO п ИСI\реПIIО, I\ora-

Нопъ, въ 1ООО С,lучаи и:зс.1tдва.1Ъ ПРИЧlIната
за C~1ЪpTЬTa на д1>ца рlР'Б.'l!I отъ дпарlllI и съ

ра всичко е,ИЛП само за лице, ПЛИ пакъ с.1ужба.

маfiЧlIlЮ ~.I.1tHO

l\аIШО сж се храНIПИ ТБ. Оть 718 РIР'Б.Ш дiща,

сюю 30 СЖ бlПП таюша, IЮПТО Cif, се храlШ.Ш
съ )шfiЧIШО ~!.1i,l\O; 3!) 1 храНСНII IIСI'.lЮ'ШТС.1f:О
съ ИС1\уственна храна и 2а7 таlшва, I;ОИТО С,У,
храпеШI c~ltceHo - и иснуствснно п съ ~lai1'IIIно )1.l'Бхо.
Отъ ТУI,Ъ lIеСЪ~IIГ\.;IlIIO П3.1иаа на НВС раз

то въ друга сфера и отъ страна на други хо- .1ш,ата ~lежду I,ЪР~lеlшето на д'lщата сюю съ
..

11

ИСКУСТВСlIIIOТО I,ър~lеlIllе. Твър-

На жалното ТУХЪ е, че, беаъ да се Г.lеда Д'В жалко е, че ~lоисеей забраВIIЛЪ да постави

на всичката естественность на това ПРllзванпе,

БЪ чпс:юто на СВОIIТ'!; заповtди още еДI!~:
.\,) "от

СЕl\IЕЙНО ОГНИЩЕ.
гледай

д'Бтето съ

собственното

си

да бжде добр't и на двама' ВИ."
не е ЛII абсолютна

истина,

мл'Бно, за· моето е заб'Бл'Взано въ Германия изобщо

И всичко туй

вь Берлинъ,

ано СЮIO сжществу-

словие

именно,

тамъ

Ч<lСТНО

II

сръдъ военното

съ

смъртностьта на Д'Бцата е по -l\IаЛI\О

рас

ваше такъва па св1>та ... Но тази аапов1>дь не

р о:зтрз. нена,

С<'Е\Ю тукъ IВШ значение. Тъй

Въ Бер.'IИНЪ, напр., смъртностьтау дъцата IIзоб

напр., доказано

с, че смьртностьта на незаконнороденит1> д1>ца

що е

е :шюго пО-го.11>ма,

военнит't

отъ I\ОЛКОТО на :законноро-

денит1>, което, впрочемъ, се обяснява отъ много

вина

постраНИЧНII обстоятелства. а именно, че незаНОННОРОДИЛI\lIТ1> ~ШЙЮI

по.1зупахm.

родеНIIТЪ,

съ сm.щит't

то,

ГРШI\И,

разбира

сс,

Il

тъ

живи. ВЪ ОЧIIТ't на природата
роденп

равни

,т!ща;

пр'tдъ

непк

и се ползуватъ

дъца се

!,акто

законно-

би

съ еднанви

C,GesL111dlleit"

М

21 %,

о/о

т.

е.

а l\1еiIЩУ

на

поло

M'tpH<l, смъртьта Il живота на д1>тето
IIaIlII!T't ржц1>, зависи не отъ случаtiни об

стОятелства,
наПЪ.1НО

н1>Шt незаконнод1>ца

- 12
4).

Берлинъ

а отъ

ыайчшшт't ГРШJ\И.

i

останm..1П

всичкит't

въ

в1>стна

I

не кър~пжтъ сюш Д'Ецата си, а ги подхвърллтъ на i въ

чуждит1> хора. Ако не:закопнороденпт1>

О/о, въ ц'tла Пруссил

Всичкит1> т1>зи данни ни учm.тъ че, до 113-

Д'БВИЦИ- почти никога

-

12

отъ колкото въ другит1> СЪСЛОВIIЯ.

прави.люто
Гдъто

испълнлва

вота п здравпето

ИСПЪ.1неIше

майката

1"ЕЗII сп

Шl

съвъстно

ГРШI\lI,

тю!ъ

на д1>цата сж Н<lПЪ.1НО

и

жи
обсс

печеНII.

CJh

граждански

ДЛЪЖНОСТhта на

НIшакъ

lIIafiKaTa

не с тъП

права. Даже въ ОН'ЕЗ!! Cel\1ctlcTBa ,гд1>то РОДlIтеЛIIТ't
.iIШВ1зпктъ граждаНСЮI БР<lКЪ, ыакаръ че ТсШЪВ1,
6раl\Ъ официа.1НО не te с~!iзта за д'ttlствителенъ,

.1еГЮl. Ще пршзсдеыъ ПИСМОТО на една гоеПО;I,а
отправено HЪ~!Ъ една ~I.lа;щ )шtlка, за Дil си еъ
стаВlШЪ понятие, нолко сж С.lОжш!, ~IjYiЧШ! 11

д'tцаТil се

всеобеJI.'IИIOЩИ нсJiпнт1> I:'рижи*).

ползуватъ

съ сm.щнт1>

права.

както

н заI\ОННОРО,l,еНIп1>.
Освънъ това, явяватъ се l~tлъ редъ toЦI!а.1Пl! условил, I\ОНТИ предн;звикватъ

"Ти се оплnющшь, че твоето маЙчино щастпе е отровено СЪ н1>ко.I!Ю горчиви l,аПЮI, тъП

УГО:I'tшша-

;{<1ТО

ние С~Jъртпостьта па д'tцата. Въ градовет1>,
гдъто насе.lепнето БОРсtнll по-вече изъ фnбрп-

щастието

1'11

е било да рОДНШL

;(<1 и

Il

машь работа съ с.ыбо и нежно сжщеСТl10. Б/У',Щ
твърда, дрilга моя, ХИЛЛДIl майки въ първо вреж~

КИ1"Е и гд1>то ЧllСЛОТО на новороденитt д1ща е
доста ГО:ГБМО - нrшто въ анг.lllЙСКlIТ'Б градове

- догд'!по привпннжтъ Hil новото сн ПО.lОже
нис -- ;(охождатъ до отчаяние сiY,ЩО [\a~;TO и

Ливсрпу.1Ъ 11 Ыанчестсръ. ИЛl въ !гlшсюп't Гр<1- ти, <l !! а;зъ преди шесть ГОДI!!l1l !!СПllтахъ ('''''_
доне Хещшцъ 11 illагдебургъ - таыъ смърт- щит1> горчевшш и б-tхъ ПОД.l0ft\спа Hil СJУ'ЩИТ't
HOtTbТil на д'lщата е ВllНаги пО-ГО.тЕ~lil. 01'1,. )!ЖЮI. НО н'!ша !! на двюra 1Ш С.1УЖll за ут1з

друга страиа, въ Фрашщя!! ШвеfiцаРIIН, гд'!по i шеНIIе това, че )!Оето слабо д1;тенце С'ега,
ЧIIС.10ТО

ето

на новороденит1,

отива

НЪ~IЪ

е малко и населенп-

НЮlа.1ЯВaIше,

таыъ

н

каръ че не е I,ОП знае

чис.ЮТО' шшъ

станж

II

здраво

:\1<1-

I\Ю,ъвъ герой. а.la BC(~

Сil.1НО

дt.Еоfiче.

Азъ

на

на СJlЪРТНII1"В С.1УЧЮI е ПU-~lа~lКО.
драго сър;ще ще 1'11 обаД1Ж, КЩ,Ъ се 06ХOlндахъ
Пе по-маЛI\О значеНIlе шra тукъ и н.лшата. съ своето с:raбо, но оби'lНО д'!;тс; ШШСТИШl ;щ_
ТоН е HClti-зго::ното срiздство ;~a распростране- радъ НС'ГО азъ УlIотр'l;бихъ неС:ll'l>Тно lЮ.llIчестпо
ние и:~вtстна оол'tсть н върху эдравит1> д'Бца. гриж!!, търпtпие 11 СсШОПОЖСРТВОВaIше, но маН
И наистнпа .1'ВТНО Bp1>~le, въ задушН!пt днн, : ЧlIIшта любовь е въ сила всичко да Ilа;:J;ВИС II
lюгато е ~шого топло, се явява у д'tцата дна-

:е

готова на всtканви жсртнп."

рнн, НОЯ:ТО отнасл въ гроба стотини 01''1, Т'ВХЪ.

'.'

11. О

отъ разстрои ство

на

.

KOl-ато

~

СТО:lIaХЪ эаОО.1яватъ,

.,

отъ

ното

"

вина все П<шъ

доста серпозна
вие

гра" ",а.

е ИСl\уствен-

шс С'ЬР'(Ц

pO.lb

въ 1\0ЛIчеството на СJIЪрт-

по
, ".

.

причина
-

на

,,'

01>дностьта
С~lъртностьта
•
",
д' ~
б

на дьцата !I.Зоощо е ПО-ГО.тьма.

ООр'В

п

6И.10

II

е ще

;

J

.10граЮlа,

че

сто

ми,

С'I Т""!I
(\О)

'1

I

ти

".' •
l' ьже-

то

пшпшшь

още

8

фунта или около

'

3200

дума, че ма.lката тяжесть душе-

.

.h

но л ькарьтъ

3

!

а

• ",

Д ьтенце,

на едпо нормално родено

зе~ra да го нършж СЮШ
с>
ЯI\НL.
а щастие, азъ

ПО.lожение на рОДIIте.lllТ't играе

пит1> С.1УЧaI! у д1>цата. Междv работното със;lО-

Н

'1'

кър~!ение.

СOl?//(I./JiOmO

Н

ТО,

. О;~И lIIOf , ТО

д1>те тежината е около

.

а Г:Iaвпата

..

"чи Шlце
J"

3начн, че К1ШIaта шra тукъ СЮlO косвенно

В.1ПЛНllе,

2 L'II

ВС!IЧI'О

L'

ПОЧТII IIСК1IOЧIIте.1НО д'tца. що сж I\ЪРlllIiY..ТЪ
искуственно а не съ маfiч;шо :lш1>ко

р .т

Q

"c~

ш"

.h

~!e УИ ьри. че ако

ГРНЖ.1ИВО

MO;'I,axb

да

'

то
зема

.

ще

за-

върху

IJP!! яп1а Д.1ЪЖНОСТЬ. П ри това о б аче
,,"
"
со.:, че на }(I,TeTO неДОСТlIга храна и

зао" ", "'''''l'jl
,ь,', Ь, ,

чс е ШШ.l0ПНО I{ЪМЪ IЮ.:rе (бо.'ша въ червата),
а

това. ме

НaIшра

да се распр1>Д'В.lIl С:llъртностьта на д1>цата спо- хр"на спо ед
р

.

Ъ

съобразнвамъ и

неговата.

\
б'"
1 зъ
ьхъ

свопта

принудена

редъ К1аССПТ't, т. е. кйква е тл въ дворянство-

•

то, у търговцит1>. буржоазит1>, духовенството и

*) Тр;ъ праВШIЪ е:Н!О пзв.-ю'rенпе отъ топа I11IС~1O, защото
много н'tщз. Io:аэанп въ него, Ю1ТО наставдеНIIН за Ы.~а:щт't майки

1.

между военнигtJ.

Т

",

ВЪрДь пнтересно е лвлеНlIето,

«

да

нп се В!!ЛiДЕ.тъ непри,lО;ЮШИ на праЮlIка.

I1еВO,J,ача.

,

СЕЫЕЙНО ОJ'НИЩЕ.
манаръ п временно, да се откажж отъ всtюlКВН

се С.1учваше раастроНство въ СТШlаХ11 П11 }('I;т('то

Р11СКОШIШ ястия Н да се ограничж пршшуще-

мн и се явяваше диарнл. Но а:п, тоаи '1асъ ОТ

стпешIO на СУЮl, но питателна храна. Азъ трtбваше да се въздържаJ\lЪ отъ всtка1\ВИ възбуждепия и пълнсшш, защото наЙ-~ШЛ1\ОТО ми от-

страннвахъ тt:ш Iг!;ща, щmlЪ "ато lIaIIpaB'!;:O,
съгрiшающь I\mшрессъ па СТШIаха ~IY. IЦtШI,

КlOнение

отъ диететичеСНIIЯ

ю1.то забt:Itiкехъ, по и:mСРiI\СППЯТ:1 Н11 ,1,'I;TcTO. че
:\lY стана н'!m(lЮЮ ВрСlIl!С (ФСI)~f('IIО

начинъ на живtя-

въ червата

ние, BctKora влечеше подир1; си Нр<tЙНО резки, т[щин), :1аъ ~IY rюстаuяхъ К'IССТИРЪ отъ ТOII.Ш
И неприятни с.тВдствшr за д1;тето lIIИ. Да ти i вода 2;)0 ЦеХJIIСВЪ. ОТСТР<НПffi :ш тона. аз'!> ,'Щ_
IfзБРОЯВЮiЪ Ц'ВЛШI СПИСЪ1\Ъ отъ раЗНИ1"Б пред- I биuахъ Iшfi-добро С.тl;ДСТВlfе: }('!.;ТСТ() :mcrlI!вalll(~
lII'ВТП, щО СЪ:IIЪ употрtбявала за храна и Пlfтие и добрия t:ЪПЪ го ущ)'!шнвашl' ..
презъ всичю1Н периодъ на нърмението, н1;ма
"lЦШIЪ аабt.тJ;il\еХ'I., че t:ТШlах·!.п. на ,TI;-

п1;IЮЯ особенна важность. Това ыожешь наыtри, тето е с.шбъ, а:п, ОПРf',I't.1НХЪ PC:~Ъ въ )П,р
ВЪ което обнчашь ржководство, та 1IIЮ-ШрЪ и i lIIепието -- С.11;дъ пс'lнш три чаt:а: лъ;-) часа
ВЪ юшгата на i-КУI\а "l\IаИЮI и Д1;ца."
утрпнъ първп П,У,ТI> If П1. 10 часа вечерь -- по"Всtки день, безъ дil обръщю!ъ даже впи- с:!1;депъ ПffiТЬ. Съ това се отстрашшаше нрс
11mпие, че вали дребенъ дъждецъ, азъ изнаснхъ - ПЪ"1нуп;шието стшraха Шl дtтето и то нс но
момиченцето си на чистъ въздухъ и Iшнога не връщаше, съсирено ....
го оставяхъ calllO въ РЖЦ'БТ'Б на слугинята, а~с.:ltдъ 1\ато I,ЪРШIХ1> д'/пето си ПО.1О!:ШН<t
I

nctHoгa ГрШК1ШЮ С.тБд1;хъ саш1. за него. Н:огато сс С~lучеше да и:.lш сiшсренъ НЛИ ctBepoисточепъ пtтъръ, ний cTo1;x:lle у дома и прсзъ
това Вр'Бме ПРilвtхме раСХОДЮlТt си отъ една
СТilЯ въ друга. ДОГД'kго с'БД'ВХ:.lIе пъ едната стая,
друmmа въ това вреые се пров1;тряваше; С.l'Бдъ
това се ПРС:.l!tствах~!е панъ въ неlЖ. и т. п. По

година, азъ рtшихъ ПО.lеГЮ1-.1еГl-\а да го отбlJ!JY,
за TOBil, преди ВСИЧI-\О. C!I IIlluавнхъ COI-\C.1CТОЕПЯ аппаратъ, а ПОС.тБ еп до(;тarшхъ :.I1.1tl\O
cbltceHo съ овеспно брашно въ 1,0.1пчестпо ;)00/o,
Подиръ ТУЙ ПОЧНiY,хъ да употрtБНВЮIЪ супа отъ
те.1ешко :.I!eco съ бо.lГУРЪ. Вспчко Toua пред
варите.1НО се процtж;~ашс ГРШl\.шво. Д;!;ТСТО

1I

този начинъ, ний ШIаХ:.l!е вс'вкога чпсть пъздухъ ~lIi псtrш денъ пзtждашс 11/2 .111ТРИ ~I.T!H\O.*)
въ стаитt, носта указва твърд1; б.шготворно Тр'вбва да заб'Б.ТВiIШ, че I,ЪР~IешICТО азъ ШII\()
В.'Iпнние на д1;тето МИ.
,'а пе УПОТР'в6нвахъ IШТО срtдство :~a ушrРJl"Всп'JНОТО си вншmНIJС азъ със!)"!;,~оточа- ВaJШС на ,т!пето, lЩI-;ТО що прав,у,тъ н6-в{~ч{'то
ВilХЪ върху 'шстотата въ l"'ьЩИ, въ ВСИЧЮlтt :.Ilailliil. Таl\lша с;(на .'111 IIC HTlfI,!:<lT'I. I(lЩliНта
стаи :ш jlшвtнис, а особенно шшъ с.тБд'tхъ :щ ' 1/.'Ш II<ШЪ iJиuсрона B'I. устата на ;~'J>ТI'T(). Тв"'!)·
чистотата на д'втсто СII. 06ИЮIOвеНIIО рано ут- i /l,a храна Iro'lII~.x'I. J(a ;(;ша:.lIЪ на ,Т!;ТСТО CII 1',(РИП<:l ааъ li,ЫГБХЪ д'1;тсто (;IJ, <:l пе НОЩIЮ нрс- I ВЮIЪ на втората l'O;(llIIa. Ila О(И;;('I, {){·п'I;I!"I.
ме I1ЛН II<Н,Ъ на СИТ1. СТОlllалЪ, !,ш;то що

нра-

- супа, ;(a!H1X'!> :.IIY I\Р;ШСIIII\О ~I.;I'IJI;{), 1;01;0I"(~ :.II'!;C(),
шlt,ТЪ дру['!! :.IшЙюr. Щомъ :щ6,tл1;i[,ехъ, че СР - а' III Jl':П, ,1{'III. ;ЩiJ(С сухщн. (шш'l;р"о паТOflt'lIЪ
зацапа д'tтето 1I11I, азъ то:зъ часъ "О О:.lIlШ<1ХЪ
ВЪ ~I.TI;I'()). СюlO C.TI;)(·r. ОТUlIlJaШJeТО, а:л. IIрН
съ сюнгеръ. Вс1ши депь :.11)' ПРШI'!mIlХЪ 11\1'1,- УЧIIХЪ xl;T~TO сн на сухи ОВОЩIIП 11 то lIаН
Ш1IЖIIТ'Б I! то два п,у,ТII: УТIшна н пе 1 !СРЬ; 11O[{- .Iепш. 110 ГРlIiI\.lIШО н:зб1.;гвахъ пс'!а,аIШИ .IIOT,IIIJ

I

РНRJШТ'Б, ПОСТИЛЮI'Г'Б и Юl.l1.ФIIТ'i; Ш1 r,ъ:зг, IапНIЩИТ'В турпхъ да се провiпряватъ на двора

IШ раБОТII; дапах1. ~IY ОрlIСЪ (б ПiУ,ТlI П)н'u<t
ренъ), ра:ШII бобови растсшIЛ, нр!щ'tдеllll Прl':lЪ

и

СIIТО.

то

не

по-малко

отъ

ПОЛОВIIНЪ

деНОНОЩIIС.

тъ!! щото Д<1 сс ПО.1У'Ш

с3.~IO

една

С,1II

Он1;зи

които се пров'втряваХiYi денt, нощ1; ги : зиста раСТlпе.lна течность, 11.111 паl\Ъ ~!y ;ЩВ;1ХЪ
внасяхме БЪ стаята и наОПЪЮI онtЗII, 1\011- :.I1.ltчна 1\аШIща отъ овеСШIЬ бо.lГУРЪ.
то нощувахж H<:l двора, употрt6явахъ ГII ден'Б.
,,11 тш-ш спасенисто н Р:1:ЗШIТI!ето на спо
По тозн начинъ се извtтрнваше II наЙ-)Iа.1ката ето д1;те, азъ ДЪ.1il,/У, наЙ-~IlIOГО lIа строгого
лоша lIIерnз:на. Въздуха въ стаята на д1;тето ИСПЪ,1неlше ОСНОВТШТ'Б хнгнеШlчеСIШ праШl.lа II
lIШ б1;ше BctKoгa чпстъ и прtсенъ. Всtни пжть,
с.1tдъ нато ОКiY\ПlЖхъ дtтето си, а особенно поднръ сучени ето (бозанпето),

азъ истрпвахъ lIIЪ-

а1\О и ти, ЩI.lа ~Ш пршпе.'ШО, ТО'lIlО н праПН.l
но се по.13увашь ОТ1. llЪЗДУХЪТЪ, водата 11 ;:1.11етата, то ще се нзбавишь

отъ

Ш101'0

~I,ЫШ

Il

ничнит1; :lIY усти ца съ чиста 6t.1a, отъ тънко
платно, КЪРПИЧIШ; СЪДЪТ1., слtдъ BCtKO упот-

ще предваРДIIШЬ РОiкбата сн ОТ1. :.IШОil-\ество 'l'tTCI\H СТр<:ЦШIШI... и тогава, I\<:1.TO Н:1двиешь

р'tбление,

всичко това, ти ще б,~~ешь въ право~о С:I ~l,a

I1зшшахме

грижливо, И:ЗТРlшаХ:llе го

Il

IШТО го понриеlll1. съ ЧlIста ПOlЧJIШ1\а, държехме

го

въ

,; При

чистота и

всичкото

1I111.1a ~III прияте.1I\О,

редъ.

това пазенис,

че па1\Ъ -

преДСТaIШ

сп,

а1\О и lJ'БДКО -

се прПЧIlС.1IIШЬ НЪ:lIЪ HilJl-щаСТ.lIШlпt~laJIIШ.

10-

---*j-IЦс ПрПnn'ВlПIЪ ()ТЪ ('СиС ('11: Jlпii l{а:.Ш:l.:'-Н:', 'lll~ .10 II!НОП,
папнето на :ы"illТ'Б. чпiil>пта нетр-!;i'\вп да хранн "tTCTO съ друго,
оспtнъ СЪ со(iствСIПЮТО СН )!.ТБI;О.

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.

27G

ва дълго писыо не е нищо друго, освiшъ просто
еДИIlЪ раЗГО130РЪ

доста

меjl,ДУ

поучнтсл:но

Йllеit.

за

дв'h

жени,

lIfладпт':Б

но

lIIаflкп

то

е

(Gesun-

и сирище.

Обаче по ноличесТIЮТО и Юlчеството

на т1>зи в1>щества, 1'1> се раЗ.1ичаватъ доста зшого.
Така напр., сто граШIil женско ;\I.'гБко съдържа

]\2 3).

Обаче не тр1>бва да бiYtдемъ жсстокп п не
lIIожемъ

l'лавни съставени части, а именно: :lше.10, :захарь

да ПЗПСIШ,НIC

BctKa

ностпт1.; отъ

испълнснието

на

Д.1ъж-

майка, та маr;аръ въ що и

да е. Много често, БъпрtЮ1 ВСНЧЮ1тt сн СП:1НП
желаНlШ, майката не

cal\!a

може

да нърми дt-

тета си. Отъ друга страна, у неьу. може да се

грамма масло, а

3'1

има всичко

граilIllIЪ СИРПЩС, а въ

2

1/2 -

нервозна,
толно

ра.здразнителна

01'1,

се ВЪ.1нува

НЪРl\Iе1шето

и

тана

ыа.10r;ръвна,

впечатлите.1На,

вс'lшакви

би погубп.10 съвършенно

11

до

дреболии. щото

д13тето.

А l\юже просто да

Htl\la мхlшо п дtтето да г.шдува. Тогава юшво да правп! Тр1>бвало ОП да
търсп

доНка.

щастлива,

Не

BC1.;r;Ora

щото да може

СИ. l{азвныъ

)J

JШlпката
да ДОI1

е

ТО.жова

С(lыа

Д'Етето

щаСТ.1Iша" за това, защото да пе

шш

кравешкото всичко
ското

е

граl\ша. Въ

пiYtтп повече,

l\I.1tKO

женското

значите.ШО

тя

1

три

грiYtДlIтt й,

пакъ

сто грюша кравешко

-

поквари 1II.1tчното К1ilгаЛlIще, да се исприщЫ1.ТЪ
IПП

5

почти двоино

млtко е

кравешr;ото

харь

По та:ш

по-сладко,

сега,

l\!Jl'БНО

бll:1il

-

граl\I:.\Ш
по

тп

че

причина

l\IY

ще

з!.11.;чна,

БЪ

п,СН

l\ШЛ\О Т.1ЪСТО

IlЛI

И

r;равсшr;ото.

ще раЗрСJ(!ШЪ

и че

въ

захарь, а

r;0.1KoTO

п6-рtдr;0 отъ

Да Допуснеыъ

r;равешr;ото

но за туй пю.;ъ

6'2

4.

-

женското l\[.тБr;о

съ rю;щ

щш6авш!ъ

паr;ъ

:за

обш\Но

веню1.,

цв1.;К1Овична. При все топа, паr;'Ь ще 1ша
сiYtщественна и доста чувеТl:штелна ра:З.'lш;а. Ето

пъ

що се

чаша

СЪСТОII

женско

j1<l3.1ш,ата.

l\IJ11шu

и ~!y

ЮШЮ1 СТОЩlшенъ СОl,Ъ

ЭеJlE~ТС

въ

С,'(IЩ

!l'I;r;().ll\O

прпб,шсте

(С():lеllа ~I:I't;I[Ha lшсе.1II

нърыи е нещастие, както за д1>тето, така и за

на съ пепсипъ), lI!.тIшото тозъ часъ ще

.маЙната. Жени, lЮИТО раждатъ, но не r;ър~IЫ1.ТЪ

спри И ще зе~IС И3Г:lедъ П(l тъшш 1гtIЮШ П:l.р

саыи д'lщата СИ, обикновенно биватъ И.1II таки-

цалчеТ<1. Повторете то;)и

ва, I,ОИТО често раждiYtТЪ, И.1II стра;щтъ посто-

ыл1>ко п впй НЮ1'БСТО тыl!! парца.lчета, ще по

лнно

.1УЧIIте съсирени бупп отъ Н:l.зеIIНЪ, IЮПТО сп.
твърд13 ::\IНoгo ГЖСТII. Това с,у.ЩОТО става п въ

01'1,

тето с,ъщо

БО.тБстп въ ПО.10ВllТ1> органи; и Д'Встрада, защото ее дава въ р,ъцtт'!>

на чужда жена,

а

да Пон1;рпшь

д;у.щпостьта, nшвота п здравпето

гоцtнно

първаче ДPYГlB!Y,

сm.дбата,

бж-

на своето дра-

е r;р:l.ПНО РПСI\Овано.

ыалкото
ното

стозшхче

:1[.11>1,0

парца.нета,

се

ОШIТЪ съ

на бозайничето
съсирва

I\OIIТO

бърже

но

въ

сс съ

r;р;шсшr;о

д'!>тс.

Ыаi"iЧII

неIЮШ,

сс Х.lЪЗВ:lТЪ

.1еГЮI

ОТЪ СТ()

Обаче, отъ дв1> З.111Нll обш\Новепно сс IIзбпра: ::\шха въ '1epBaTa П ТalI!Ъ се ПОГ.1ЫЩ1ТЪ
отъ
lIO-Ы:lлr;ата. Споре;:;;ъ това, да се зеЫ:l ДОfiка е i органп:нш, когато r;равеIlШОТО l\Iхlшо се обръща
1,
Bc'br;ora

."

h

01'1,

по-доuр'ь,

налното

IIскуственното

.h:ЪРl\!еlше.

BCtHOr:l.

п не всtr;iYtД1> ~ЮiI,е

да. НЮI'Бри човt1{Ъ доIiI\а. Да доставпП1Ь ;J;обра
ДOI!Юl пъ ПРОВIIНЦIlлта, е ~шого ПО-lI!.Уi.ЧНО, OT~
:ко:шото пр'псснъ ап::шасъ"')... Това не е тъп
лесно, Kar;To въ Франция, гд1>то Бретанъ доста-

вя на~,.р~РИiI~Ъ доliЮl въ haH-ц.~tтуще здравие. . .
1 Ъ11 щото човtr;ъ "H'tr;olI пжть по неВО.1П

'"

опва прппудснъ да прпоtгне кыrъ

сж

Много Ir;ени,

въспптанп,

".

I\OIITO

оуци

нежнпя

Но, ето, че нс

.h:ЪР~lCние.

па

попто добр1> п

праветвенно

предварително,

Т13ър.,']:Б

3IЖЧIЮ

~lOже

Д:!.

Сl\!еле. И сто, че дtтето повръща съсирено

ги

l\1.113l\O

ПаИСТШIa СОК1естъ е пзна:lItрп:п урс;'\ъ
за обсззаразявание на .члtкото. но то:ш уредъ
само предпазва :I!.TfJKOTO;J;<l НС би да ;щбпе бю.;
терни и ыинробп, IЮIlТО ЩЮJI;)lJеI1,датъ П!llСППС

въ ы с1 '13 J'; о l' О И.1I1 шшъ
ar;o вече сж се ра.зВЪДП.1I!.

ГИ у Н 11 ЩО jj, а в <1,
НО ТО:Зl! yp(~дъ пс

зеина на

Ето З:l.ЩО

l\lOже да направп НИШО,:1а д<l. нс СС СЪeIlрИ

l\[.11>r;oTo

д1>ца, ноито

въ буци.

се КЪРl\1ЬУ.тъ

\'

1,:1-

:ШlOго

Д::lже при П~~!ОIщ.та

че

на СОКС.1етоВIШ апаратъ, сс паr;ъ сс явлна раз

пеще l\ЮГiYtТЪ да r;ършiYtТЪ сами дf.тето си II
r;аr;вп Ы,У.юr ги чщ-;атъ, въ таr;ъвъ случай, на-

строНство на стомаха и С:lIЪрТIIостьта ЩШ та
кива дf.ца, макаръ че се HaMa.'IHBa, a.-Ia ПaI,Ъ

в1>рно, бихж CJY' ОТI\аза.1П да се ш!it.жiYtТЪ, нсжели да бn;;J;ЖТЪ ПО.10ВIIНЪ :I!аi1Юl и сiYtщинсюr

е доста повече, 01'1, r;о.1НОТО при д'lща, които
се храшжтъ съ майчиното сп :lI.ThHO. Съ една

ar;o

знаехж

IIcr;ycTBeHHo

l\IЖЧНО преl\шнаватъ въ черва та п

СТОl\ШХЪ

)IiYtченпци. .. Прп псе това, IШiI\Дill\1C че !\ърl\ПiYtТЪ д'tца съ нравешr;о MJ1tKO... Наистина
нършm.тъ, <:I..1a рtдтю ... А защо? 3а това, 3<1-

р1>чь, r;O.1KOTO и да Cl\re иснустшr, l\Ia1iЧII!ЮТО
l\bltKO с незаl\113Юlезю СЪ ншцо. И заПОlJ'tДlпа

щото l\lеЖ;J;У 1,равешr;ото

ще остане БЪ Всичr;ата си си:ш п ще шщ :.ша

l\1.l'.lшо

II

жеНСIЮТО шш

го.тl.ша разлша. har;To женсr;ото l\!лtr;о, Tar;a и
l,равешr;ото наистина

съдържатъ еднп и СiYtщи

*) Тъй нареченото A:I[ejJI1KaH~t;O I1.10ДОВIIТО дърво.

"r;ЪрШI

дtтето сп съ собственното

сп

~!.li)[{o"

чение за винаги.

Превел отъ РУ~СКII: Т, ГАНЧEllЪ.

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.
ито не могжтъ да се помtсты;тъ, ни подъ едно

отъ спомtнжтптt :заглавия.

• 'ЕДКО се намиратъ мжже, КОИТО държжтъ
точно cMtTI<a на приходитt и расходит'в си,
а не C<lMO на. рtдно се Н<lмиратъ жени, които
държжтъ см1пка на приходитt II расходи
т1> на ижщата си, но едвамъ ли можемъ наМ'l.рп жена, ИЖЩНИЦ<l, Ноято държи точна и

cMtTKa

права

по насъ.

нс

сс

сс

отнема

точно

нанъ

cMtTHa, ващото

времето, а има и таквизп) IЮIIТО

наематъ

поради

чувството, че не ЗН<lЬYtТЪ

се държжтъ

смtтни.

HtMa по-добро време отъ Новата Година,
за да се почне да сс държжтъ смtТI\И; затова
~шслш!ъ,
IЮ;ПЮ

че пе ще бжде

~шс.пr,

като

[{11КЪ

злt ако внушимъ
може,

ноя

да е

нато

НС'!JJШ

mшути, за

вечерь
да

си

преди

лtганпе

напише

всичко

уравни

дълга и

отдtля
що

е

гата

да

е

съ

черна

сгруппрюш

1О

широка.

покривка,

ШtaТЪ

раз.lIrЧIII!гl

J(tCHaTa

стра

да

се

не

ОНОЛО

се

01'1, .11;-

остаВII

два

саПТШlеТР:l

:Ja

Първата сюпщ нп дава IIдея l\а)ша чуt6па
бжде
д'всната страшща на Ю!IIгата ПП. Bctда
заглавие
е отб'!J.ТБжено orropt.
IЮ

" :;:
1896 ': ~
а

~

~:. ~,- ~~,

-

_._-

-

- -;----- -l--~------=сс=Н,-с~
~

1-----:-- - - - - - - - - - - - - - -

HtKa бжде на
OTBtCTHO. .кНП

за

сантш!етръ широчина, а да

---------------,-.~------

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __

ца

I

1----- - - - - - - - - - - - - - - - I

на

1----- - - - - - - - - - - - - - - - -

малко.

3а пршrtръ "БанаЛСНII" да внлючпа псичко

1----- - - - - - - - - - - - - - - - -

що ~!Оже да се нупи отъ бакаЛIlтt.

" ПРОВIIЗИИ"
ленчуци,

еж

вата страна lГВсТО
lIf'Всеца и датата.

----

Да се присм'Втнжтъ заглавинта на различ
нит'В расходп и да се СГРУПbll.тъ, НО.тшото се
по

п:юета

ще

ница oтrop'!; на долу въ ТО.lI\ОЗП СТЪ.1IlOпе, )'().1

!:

лесно.

~lОже

като

тогава да се IIачъртас

по

купи-

смtТIШТ'В.

чъртана, хоризантално, но не и
па

с.1tдъ
заглавия,

Януарнjj

Са:lЮ една юшга е доволно, и тя да е 16
сантшrе"тра

а дpyГII

Ht-

ла I1резъ деня, п БС'ВКП мtсецъ отд1:ши половина
часъ, за да

затова много ще

нужда да прпбавптъ.

жена

да държи редовна смtтиа презъ цtлата година,
ПС1Ъ

които тя шra нужда,

внтъ н1нюи отъ даденитt,

ното заглавия има, да бжде ВС'!>Iюt! съ по с;(Ппъ

Много жени не държжтъ
IIМЪ

.

Горtспомtнжтптt сж дадени сюю :щ прп
lIItръ, но вс1ша жена ще си нареди тtзи, отъ

да ВliЛючва,

lI!tco,

IЮКОШIШ, зе-

риба, рпцп п пр.

Въглищата, дървата, газа, св'lшщт1> да

i1;kHaTa

13.11>-

<'Т!"\lшца на ('~f'l;-П!ата rтига.

затъ подъ заглавпето "Отопление и ОС13'Втление."
АIЮ е ВЪ3~JO;f\lЮ, ,1<1 се Ha~l'l;plI е;ща lilШПl
"Донторъ" да ВН.1ючва визитата па сами а дон- съ трндесеть и една хори:заНт<t:ШIl :ШШШ. съ
торъ II цtроветВ.
: два сантш!етра праз;~нпна. отгор1> и ТО.1IiОВа.
"Понжщнина" да включва вс'Вко ново нъ- i отдолу. Това ~JНOгO би спmЮГIJЖ.10 да се опро

що, що се набапя, нато чинии) .'Iенени или па- I стотвори работата. тъй I\(1ТО смi;п,аТ<1 на ц1;.lШI
lIfУЧНП шrшюrри, покривала, столове, маси,

liaP-:

тини и пр.
,,3аплата

па

слуги"

~шение. мазанпе нжщата,

" Биб.1иотеtiа "

да

включва

градинарство

прание)

и

пр.

да ВНЛlOчва нниги, списания,

В'нстници, харТШI за писма, пощеНСЮI марни, и пр.

"Въ спптателни " ВСИЧНО
училището,
ние и пр.

~r'Всецъ ще стоп сюю на една странина

II

.1еСIЮ

~ би ПОСЛУЖП.111, ако е нужно да се провtрп н1;що.

щО се

било то учебници,

отнася

музика,

до

рисува-

"Облtклото" трtбва да се раЗД'l;ЛII на толнова части, КОЛКОТО лица има въ ceMencTBoTO
и за всtкиму да има отдtЮIa cMtTKa.
"Дреболии" да внлючва многото н'вща, но-

;

Лtвата страншщ трtбва да стои Сi1ЧО

парlI приети отъ Еждt !I да БИ.10.
ница да

е

начъртана

само

съ

ХОРП;ЩlIта.1ШI

.'IIIНlШ, НО съ СТЪ.1попе отъ .11;во

отъ

AtCHo

испълш

за париТ't,

съ 06ПСНСlIИС

за .тпата.

а празното
ОТЪ IЮГО.

.1а

Та:ш стра
а

~!'t;CTO да сс
П.1!! оп,

Ci'fi ПО.lуче!Il1 rшрпт'В. 3а Прll1l!1;ръ

,1.1\0

1\,r..Tb

!!арпгt

сж ПО.'Iучени отъ прпходъ, отъ работа. П.1I! Bыъъ
отъ ~!жжа IПП БDщата.
У:lШО би било вс'вюr день да се Бписватъ
ПРНХОдlIтt илr расходит'В. Нс с д06р1; че.10В·!;!,Ъ

СЮIЕЙНО ОГНИЩЕ.

278
да се 06лtга

на памtтьта сп. Н1нюга двадесеть

и четири часа вреые

ЧjYiТЪ

Bctl\a

сж

годината

Iюгато

за

да

ил!! може да шш и нинога

за,11I-

га пб-ГО,1t?>шта

дирл отъ пб-маЛIштt дребоЛ!ш. Сж-

що тъй доб1У!> е, да се

на .тВпата

доволно,

страница,
наедно,

поиш!

накто и

защото

пО-ПОС.1t

и

може

ТЪрСIШЪ

ТУРI1

на

датата

дtсната,

да

1'11

:lюже да намал!!

а

да си не предпола
ВС'Бнога

по-малната.

въ :lIНOГO I-I'Вща. 3ахарьта,

нафето, маслото lIЮГЖТЪ да бжджтъ въ по-малюr

съ, КО.шчестпа.

За заб1шtЖВaIше

ни

улесни,

жени

цtната или

НО.1!!че-

ыалю вино,

ството на пзвtстно Н'ВЩО.

сумма,

,

като

iНЪMPЫ\TЪ

Tt

е топа,

мжжетt

че J'lIНOГQ

си да ШIЬУ\ТЪ пб

сами сж твърдt тераюш за нафе.

Има жени, които си варЫ\тъ кафе по три, четири

Въ тетрщщата трtбва постоНIШО да ш-ш: ш(>.ти на день. "Това не е нищо," назватъ Tt.
една попивателна, Р:1ВТШ по форматъ съ стра- "Това е много н'вщо," К:1зваllIЪ азъ. "Това не
ницата, за да си слуЖИ!lIЪ ЩОll!Ъ впишемъ нtщо.

'

Тл СШНlага въ иконmшсвание на вреые, З<lЩО-

i по юпограШIЪ кафе, а захарьта, тл

то не щеl\IЪ

е нищо"

да чаЮНlе, за да !!зсжхне, и още

себе си състаВ.1Нва

ще пази юшгаТ<l Ч!!СТ<l.

Едно

парче

ги ПрRВИ да нупуватъ

особенна

за исчисление,

ЮlЛограШIЪ кафе ::значи

се заJ\Itс-

то l\ачество)

тл, ЩО!IIЪ първото се е !!списало съ цифри.

!!

лева, значи че ще

пжти

по

даде

а това

храни

една седмица

похарчи:ш

шесть

души.

!!зрасходвана
чпста

въ едпнъ М'Бсецъ

идел,

за

но,ша

мtсеца,

Cl\Ie

еДIШЪ

се

ку!!!!

шесть

I-\ИЛОГРЮIJ\IЪ
едно

та като

ВI-жтъ, а

това

седемь

което
отъ

ще
петь,

рtч!! ШIЪ да сгот-

разбиратъ, че тр'tбва да обърнжтъ

Tt

знае:llЪ Сl\ItП\ата на расходит't сп "I-ШИВО J\IожеllIЪ

цt.l0ТО l'ърне :lIaСЛО въ тенжерата.

______________________

"IaШЮ искатъ да

знаЫ\тъ че

Tt

съвсtllIЪ

нилогрюша му

се

дава 21/2 .1eBa. Т'в знаЫ\тъ, само: ::.blЖihО, мас-

I

лото се

I

ЛнуаРlli11f;%'

: казватъ,
-

Ян.

-

...

•••. _ .
_.~_.

_ ...
-о

.1ева

-.---- ---------

~

_~-

__ ._

-~~

.,. . ~ -

1.

1----1

I

свърши,"

пакъ

и наЧIП-Iа. по паНто го

нара человtка

да

да каже: "Видt ли, Iшква
lШIХЪ го,

хеllIЪ тъй

на

МIIС.1И,

че

тя

иска

CblI'!> героина? свър-

бърже, на

бърже.

ХФ!

да те ВИДI-Ж пакъ да донесешь." IИ,hОИ "IOгжтъ

Ilо.Т)"JIIХ1> ОТ1> 1II. С. Р.
:15
"',
-----'------.:.:..--.:.:....:...:..--.....:..:..:--=:..:.....

да възра31ffiТЪ.

- - - - - - - - - - - - _ __ __

готви безъ lIIасло'~" Истина <', че не lIюit\с да
се ГОТlШ безъ Ы<lСЛО, но СjYiЩО такнази истина

I

е,

l'

1_____

__ __

че може

во е, да сс

Е

,,<

,
-------------, ---," _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
:'
----

че

накъ

тъй

.J.a

l\1OГ.10

сс

да се готви съ пб-J\I:l.1НО :lШСЛО. Нримисли, че 'встиет()

въ :lШСЛО, ;за да е

1

а

до

lIl'BCO,

семеНство

ИlIШ ПЪ къ другп жени,

Bpe:lle.

Иыа:l!НОЗlIна, ко!!то ще RъзразЫ\тъ,

11/2-2

сп, вече четири петь лева. Съ т'вз!! четир!!, петь,

пове JI тогава сбора на вс!!чкитt СТЪ.1пове ще
,,!ного

лева (отъ наfi:-долно

3

да ТУРШIЪ, че има Ol-;оло

да се събержтъ су,шшТ'в въ отд1J.1нитt с!! стълсу:юшта

по

сушш. Ано тt:ш

килограшш захарь, ето ти другъ левъ,

Ногато се испълни страницата трtбва саыо

вече

м1Jсецъ.

саl\Ш

госпож!! си l(ържахж см1ПЮl и f{ЮI,ехж, че единъ

чиста хаРТlIЛ

трtбва, тъ!! сжщо да се нюшра и ДR

е

веlши

истощаватъ

BI-;УСIIО.

Tpt6Ba

на д1Jцата

cToblacIIT1J

да П,lУПНС

Ын()го женп просто

сп съ ТБХНII-

Т'в вtчно ТВЪРД'В мазни ·ЬСТIIета. "А бе, 'БЖДЬ
бе, синко" се моли тл на д'втето си, и се ЧVДII
J
КaIша

е

прпчината,

защо

He!iHlITt

д'Ьца

не

tджтъ.

Доыакпнята l\lOже да направи твърд'Ь много

;r'Бвата страница 11<1 C~I'!;THaTa КНl!га.

IШОНOl\ШЛ въ облtК10ТО,

стори? Расходитt сж сп пакъ расходи. " Ннка къ
не е тъй. Щомъ знаеыъ колко ШI сж расходи
Tt, ний лесно ще се интереСУВЮlе да знаеllIЪ II
приходитt си. ЩOl\IЪ знаеыъ едното и другото,
пиIi вече не ще харчимъ пб-вече отъ НОЛКОТО
ШI;Нlе. Вс'Ьнога става р:lЗСIlПничество, защото
си не знаемъ c~ltThaTa. Рtдко ставатъ б:lНКРУТ
ства тъй съ отворени очи, повечето се случватъ
ТЮIЪ, гдtто се върви с,тВпешката.

}Нената трtБВ:l д:l :шае КО.ШО

пари

има,

СУ:lша за
ще

не

а неЫ\
ще

да

11

раснарвали
си

шш пох::tрчената
Тогава ИВaIша не

I\aTO

отдtлно.

се сърди, че на кака

дрехи,
та

всtкои

купува

все

купували

съ вехтото.

П.1IOшенъ

нови

Госпожа

фистанъ,

I-;O-

гато J\Iжжа й ходп още съ ШIНЖЛОГОДlIШШIтt
си отрити дрехи. Да, съ държение CJ\ItTl.;a въ
една

нжща,

ВСИЧКО

ще

се

види

ясно,

цифритt ще б.тtщЫ\тъ на тетраДIшта.

защото

СЕ;\IЕЙНО ОГНИЩЕ,
че.10в'tка

ЕДIIН'Ъ :Ш[.l1110НЪ II ЧС'l'IIРIlСТОТШп. ХШШДП
дева

аа

11

двадесеть

пеТI)

с Ц'Бната?

СТОТIШЮг.

.ыта

01'1.

ПРОllсхождtlТЪ

три рtl3.lИЧ1Ш

из-

IШ

търговията

НII

11,0Ш1СЯ,

1'11

И~Ш

н'tЩtl,

които

не

изискватъ

много

:за

1
М<1.lIIl1ШIТ';

ра-

та.lЪ

плодо-

Iюiiто

П'!, 1Ю1IТО

па ПРСIlOса'ИIТ'I;,

на 1iIIlIiliЩ)IJ'Г'I;

и

J\:IJIII-

тр'hбвtl да сс взе)IС съ .1IIхва. liОЛТО TOil'e сс
вадн 01'1. ц-Вната па юшгата. Азъ остаml)IЪ на
CTp~Ha автора; неговап работа се нс uPO!!; тоЙ
ще

сс

чувствува

е СПО.1УЧИ.1Ъ

Истина

полезна

еДШl

IiОlJача,

ПjJа-

11:1 рЖЦ't. :за Дtl сс H.1aТll на раUОТIIIщпт'l;

работата на ЧI'ЛОВ'Бна, нс струватъ почти нищо.
ПрIцпва

;за псчаТaIlIIС, на

IiOiiTO

ЩШIЪ си свършжтъ pa60TtlTa, <1. T03II liaIIIIТa:I'!>

ЖII х.тtбаря. Най-ниехв ШIa други, хоито безъ
имъ

H'I;-

хаРТIIIIта. на фаiJ

ЧИр<1.ни'Г'Б ШIЪ; наП пос.'!'I; тр'!;6ва ;\а шra

иснатъ ма,шо приготовление тъЙ: водешщата
превръща ЖIIТОТО па брашно, СЪ носто CII C~1Y-

l1рщюдата

ог!.

Но Tp';uBa ;щ се

фабршщнтипа :за

подвър:зача,

BeT'h, дърната за отопление. Има н'tнои, ноито

с, че

:ICHCHOTO

Cl' НЩJСiIi;ЩТЪ
БУКUII'Г'Б, Htl упраВПТС.111 на ПС'lа1'IIIща1';t, на С.1n
ВОС.1<1.гtlТС.1I11''i;, 1Ш псчtlТ<1.РН. на liOPPCIi1'opa, на

съ т'tхъ.
Д tl СИ СЛVЖИl\lЪ
J

бота за д;). се ПрIIГОТШж.тъ запршгвръ:

на 1ШllгtlТ<1..

с шшр::НШ,lЪ фОр)I1IТ'!;,

:зява и Прllспособлява за нашето УПО1'рtбнаfi-посл't

отъ

рикаНТIIШl :зtl 6уюш'Г'1;, па )IСХ,ШIlIiа

. вора: природата ни дава СУРОБIIТ'Б матсрIШЛИ; индустрията ги в:зс~ш, прсобраление,

с искар<1..1Ъ

Тя не с, 1Ш сдна дпадесст<1.

cтotiHOCTb

П.1аТlI на

"реД~I'tтит't, хаито С.1УЖЖТЪ въ lfУЖДИТ't
ни

съ трудъ

С'Б~IС, 11 отъ СЮI\Дll ;1,06111'11 отъ 1'0РСНIlСТО. Ето,
ВСИЧIШТ'Б първопача:ши маТСрllа:ш. l\aIша ШIЪ

дол-

да

ННllга,

възнаграденъ

IIЗВ,lДlI
,ню

е

:за труда сп, ано

па 613.1l>
СПО.тучи.ТЬ

свiпъ

е;l,Шl

да

даде

ПII

Шt стоНность. но работата па че,l,.в-Вна увелпчава тази стоiiПО(·'ГL.

н'hf\ОЛНО добри настаВ.1еНIIЛ 11 пt!\О.1КО яеШ1
познания. KO.1f\0 ~IНOгo работа! 1\0.11,0 хора ТР'Ы:;-

Да пре,'\по.[()r!\~[\[ъ, че едно ор 13XOBO дърво
струва 25 лева на f\OpeHa. Да го С.1'tДIВIЪ догд:в
ПЗ.1е:зс 01'1. работи.1НИЩ1та на довра~IaДЖIlЯ, преобърнжто на маси II гардероби: Tp'bl:iBa да се

ва да сс

отсtче, ОД'Бла,

НЩУБже 1Ш

сжтъ у цоврамаДЖIIЯ.

пече увеЛИЧИ.1а,

да го ра60ТИ,

ДЪСЮI, да се зане-

Ц-Вната па дървото се С

З<lЩnТО

ТРУДIЖТЪ!

КО.1КО )II!ОГО парп ра ех ар

чеНII, догд'h се ;1,0611С )!<t.1Ю1та l\Нllil,l\<l!
И)!а ;\ругъ СДIШЪ прш!i;ръ, I,O!iTO 11(',· яепо
отб-В.1-Вжна това. ПО.l0ВlIПЪ liИ,1ОI'IЩШIЪ if{Р,Т!;;Ю
се liупува за 2;-) CTOТlIII"II. Эа()'lj.тI\',!il'те. че ;I,Cл'I;:юто е ПРС)IШ1,у,.'1O I1РС:31, p,y,I\'!; BI',\II'I,il,'I,. Виii

)\ОВрЮIaДЖIIЛ нс ~lOже

тр'l;бва ;l,а ('11 еIЮjIllНТС,

'H~

IIРII!Ю;\:lта

11(' ;\;\ва

догд'tто е още па I,орепа;

Tp'I;6- ,iI,l'.т!;:юто Т:I"IЮ:31I, liаliВОТО 1'0 ВIЦЮI'I. 11 'Н'
ва да ыу се :занссе па дъсни п таЛПI1, :затопа ! fll'!щ;га 1'0 (~ от,'1,'!;,Ш.1а OT'I. ру;\ата.
тр'hбпtl Д:l сс 1I.1аща на раБОТШЩII, 1\0111'0 (',У,:
СЪ IIO.'!ОВlШ'I, ЮI:JOI'раЮl'l: ;1,('.'1'1;:\0 \1111',),,'1"1,
го шзраБОТlI,JИ тъti. АIШ довр,ищд;шlН l1анраНII .:\а се паllраВl,У,Т'I. Н(),ООО lIi1l'IJIl на 'la('III:IIIII\II.
СЪ нашето Op'txoBO I\Ърво деI3СТЬ, дессть lIа р- '1"1;:311 ~Ia,I1ill нп~нrl С,у, Tbllf,lJ, нато 1,/)("1 .Ч'J" 1'1;
чето мебеЛI,тогаВ<l ц'IшаТ:l на op'i,XOBOTO дър- Cif, Н<tПIIТIJ ВlIТ.'IO(нlра:шо 11 С,IУili,у,Т1, ;\;1 \"lIpaво се ВЪСIШчва до ТО.:н,озп, КО.шото струватъ ВIЖТЪ ;\Нlli"CIIJICTO lIaCTpOl'HO ОТЪ )'(),I'!;,юm лii.
:\rебелит13 RКУПО"IЪ. Въ тозII С,1учаfi, \lНДУСТРIIЯ- BC'B!ioii )!а.'(ы,ъ ВIп.100Uра:з<:нъ нп, IЮП1ТО /~ 11;]та е въсr:<lЧИ.l<1 ц'tната на първия :\штерна.1Ъ; работепъ 01'1.. IгtIiоii IIcIiyceJIl> paUOTlIlI!i"I, стру
пъ това ПРОIшве;\снпе тритt извори на 601'aT- ва 18 .1ева. И тъП аl\О ПО)!НОilillте 18 ,('па НО,ОО()
ството: природата, ИН;l,устрията Jl търгоВIIята пжти, сто ви, една ШЦУСТрШI, I\OHTO проп:шеili
I

сж. еъдtйствувал!

пред:н13та.

Книгата,

:за окончате:IНата

1\0111'0

;1,ЪрЖIIте

въ

ц-Вна на

piKKaTa

да еlJ.lIНЪ наПIIтаЪ.1 1,440,000 оТЪ 2;) CTOТl!I1IiII.

И тъii работата е hai't-Г.l'ШПШl

сп ~ю-

же тоже да пос.'JУifШ за прпм13ръ. Цtната Htl

догд'h с)!с )1.1аДП. Да се ПРIIГОТВЮIЪ, още ОТЪ
УЧII.'I1IЩ:tта за :~:lНнтпнта, IiOlПО )Юiliе)!'I, ,Щ СlI
пзберС)IЪ. 1,0гaTO доnдс BPC)IC. По ;т пmIllШIЪ,
че 1iaI,ЪВТО и да IIII б,Учl,С :щпанта, тт;а що У'IШ!Ъ

правп 01'1. па~1УЧНII п лепеНи парцалп. Печатарбуквп,

копто отпечатватъ

ДРШ'Г'Б,

(io-

Трtбва да сс преУ'lВЮIС да работш!ъ II то,

първонача.1ННЯ iI )J(1терП<1..1Ъ е твърд'h ~Ш.1На. Канъвъ е първоначалшш материа.lЪ? Хартпн, бунвит1> п )IaСТПЛОТО за печатанис. ПЮlука плена
ПРОП3.1аЗЯТЪ 01'1. зе)шта, а знае~IЪ, че хартият<1. се
CKIITB

нзворъ на

гатството,

въ учп,-шщето днесъ ще пп тр'l.;бва. ({огата па

сж IН~)Il> чираЦll, да сп отварЮIС очптl.; и :m.1ЛГn)IС

съставени отъ j~Ba ыетали даденп отъ природа да спше)IЪ hai1-;{оБРlп't рпUотншщ. IIIJI\o!'a ;\а пе
та; но т13ЗlI два ~!етали, O~lOBOTO II елава, СЖ забраВЮIе, че че.10n"!;КЪ НОСIl въ IЫЩ'!;'Г'!; п Г.1а
претърп'tлп п:зм'hненис преди да сн СЛУЖШIЪ
СЪ тtХЪ.

вата

CII

пзвора на щастпето СН.

,~

Печетарсното мастило съдържа "шсло, което I

280
съ суха ситна соль. МПШ'О ШШlIеТ<l се счупватъ

безъ време, са:lЮ защото сж много голtJ\Ш П
еж много застtгпжти на ламбата, та IШТО сс

ВЕЧЕРЬ 01\,ОДО дАi'IБАТА.

,"
*iWI
.

нагорtщIЖТЪ

ората , нопто се освtтляватъ съ възду-

п ХЖIЩ1ТП по прилича на у до;\[а.

Но, .1амбата за да пспълня на цъло рабо

тата сп т. с. да дава дополво свътлпна споноfI
ствие

и

ПрШIТность,

В'Бщипа,

изисква

много

вншш.нне

и

{юпто твърдt на често липсоватъ.

За "шого il\ени чистенпето на .1амбата е длъж
ность, НОЯТО се изб1;гва щоыъ се ыоже, ОТЪ но
ето послtдва дпыението на .1Юlб<lта 11 )IЪГ.lИВО
то П св1пенпе.

Тайната

на доброто

та. Съда нойто
вре)lе

на

шшс

съдържа

вреые

петрола

съвършенно

да

трtбва
се

преди .да се наПЪ.lне

пначе

.1<шбата

ЩШIЪ

се

ще

почне

отъ
да се

отъ ново съ масло,

да

пука

п

пращи

запалп.

ll'lшогашь, само

не СПО~l(lга;

едно просто изыпв,шие, да

юю бп да е тъп, тог,ша нали

па се Ы<l.l1'О ,шмонпш\ъ,

lIспла1\нува

се на

BC'i:-

l\/I\Д'Б 1I исцtжда се. Лошата )Iсрпзма проплазя
отъ нафяната отайна що се е събра.1<l 1Ш дж
ното,

а

<lШЮШНIIШ

ФППI,10ТО

на

да се изuърсва
р1>.lIП't

части

тр'пова

РlmТЪ

вода

вниыате.1I!0

се ИСТРIШ<lТЪ

ВС'ПIШ ДВ'.!;

съ

а

прего

lIIa.1I\O

парца.ТЬ.

прегор1;.1П

че по-доБР'Б

Не

части

сода.

па

I\ОИТО

тр1>бваше

сс

части

CTbl\.lCHIIT't
да сс r;;'t:IIЖТЪ,

осплва

и .1ЮIUата
въ оцетъ

шишета

1I

а нато фитилото не с запа.lено.
служи

II

талашъ,

се ОСТ<lВЯТЪ

на често,

се наДЖХ<lТЪ.

но да

Трпенпе

извади пятната по

по

1;ова

съ

нанво

Нt1\огашь шпшето
'шето,

Дtl

омерисва

петро.'Ш

стаята.

Много .юши СЛУЧl\И ставатъ съ .1амбп,

по

причина на невнимание. Никон .1Юlба не тр1;б
ва

да

се пали,

ано· не е поне три четвърти ПЪ.1

на съ петролъ. Когато има само :lШ.1КО пеТРО:IЪ
въ ламбата, тогава се образува едпнъ
те,lенъ газъ,

които

ано не

се

заШ1.Ш

остави Д<l излезе

може да избухне, ЩШIЪ се д06.1ШКП запаления
нпбритъ,
изгаря

строшава съда, распръсва

ВСИЧНО

щО

Ж1С.lОТО

11

досегне.

Вода не може да йзгаСII

Жl с.ы ,

П:[[lЫН/Ъ.10

но сухъ пtсъкъ може, затова пс е лошо пред
пазително срtдство да си IIJ\IЮ!С едно

J\lЮIе

пtСЪRЪ,

тогава танъвъ

се задуши съ нtRОЙ

плю!ъкъ

вехтъ

ВЪЛНСIlЪ

БЪ.штt порцеланени абажури

сандъче

1\1\0

съ пtсъкъ турено нtКiYiдt на .1есно.

lI!Ofl,C

н'lэ
да,

парЦR.1Ъ.

давптъ най

задоволителната СВ'Бтлина, МЮ\аРЪ, че

:lIНОЗШIa

предпочитатъ кре~lавитt. 3еjjСНИТ'i; обажури е&
Rрасиви денеllIЪ, но ноще)!ъ пранrжтъ св'tТ.1ШIa

та неестественна. Червенит't

хвър.'IЯтъ

P030B,l

I свtт:шна възъ цtЛ<1та стая, но тя пы,ъ е вр'tд
па

3<1

ОЧИТ'Б,

понеже

СИ.1Но

ги ра:цражаВ<1.

IЬъ

Бес1',1,11 аа а,1,раВllет(}

HOllseholl1.

не

и

пу ше,

се

IIIОГЖТЪ

въ единъ съдъ,
за.тБlffiТЪ

се

съ

на огъна, догдtто

нъ ма

нужда

да

се ll:збъреват'ь, като

сода

cYXtl

A<l

СТOII

е

може

да

стъклеНОШlIше.

мъгливо,

пре:lшхва,

;lIaKapl,

ано се истрие

на жсната.

(Кратки nозншн.UR '1/0 шщmОJlItяmCl,

ЧУВСТВlfтелнит1;
повърхностьта
ность

нервн

1'1;.101'0,

на

Фuзu().101щm/сt

на женския Орlаниз"n).

{t'umeHama

(Пгодъ.'тn,еннс отъ

да пзсжхне

.1Шllбата

Слtдъ това каление

)IШж.тъ

е

на

ако се ТУРIЖТЪ

е Н<lтурепъ

вода

ЗПВрЖТЪ.

че

само

на фити

добр'Ь преди да сс тури 1Ш ЛЮlбата.

1\Oi1TO

п.ш

фитил о то издиг

нжто, а маслото постоянно се ИСН<lчва по в:шк
ната,

да се пре~шхпФ.тъ.

а1\О се свари ФИТII.юто

студена

.1'1:II6a-

се гаси

Това се

горенпе на П.1Юlы\а

отъ преГО;,:Jt.ШТЪ

ПЛЮIъка

Ш1

фИТIIЛОТО

е да се отрива съ еди нъ

paBHO!IItpHoTO

се щшчпннва

се

i

По-вече хора оставатъ

съ една I\JIеЧ1\а кибритъ. Н1J1\ОИ КЖЩНИШI

lIIИС.:JhЪТЪ,

въ

мъна.

фитилото, когато

седмици да се ва

вс1ншдневно да се премахватъ.

TptOBa

~10TO,

ч)'нбва

расшпрение

11 сода.

llСИЧЫIт1;
прави

.тIамб<lта

съ едно парче ШШIЮ<l

да

ФilТlI.:Iaта
въ

пре"raХНУП<l.

IiY.

та ано се снема

испразни,

съ гор'tща вода и сода и ВНШlате.1НО

пзсуuш

il,e,

освtТ.1ение е чистота

за

Много по-дълго време, би СЛУЖП.1а

~;i.\\Q>: с!'шспъ газъ, електрпчеетво и петролъ или

~I~ наменно масло, по предпочптатъ ПОС:ltдно
то, зпщото СВЪТ,llшпта не е )шого св'.Iпла

MtCTO

нiша

стъклото.

iJpoi!

1!)

сж по-щюгочислеННI!
отъ

ка:щото

та му; тъй щото болката

по

нъ вж тр1;ш

отъ кой да е растро

енъо рганъ се чувствува много по-сидно пО-повърхность

та на 1'1;.101'0, отъ колкото въ са~IИЯ оргапъ. За при
м1;ръ, когато черния дробъ бива повр1;депъ, то болката
се

чувствува

не

въ

самия

орг::шъ,

но

въ

хвсната

пл1;шка и страна. Сжщото става и lюгато матката
се из~!1;СТ!I - чувствува сс бо.lюt въ :нръста !I гърба.
Ногата н1;коя отъ СВрЪСКИТБ отслабне и не може ;щ
испълнява своята функция,
ту на една

страна,

то матката се от:нлоннва,

ту на друга;

сл1>,'],ствие

отъ

това

и нервит1; въ неьк се растягатъ. Отъ това не нор~raл
но съетояние се ус1;ща болка на ~!1>CToTo, 1','],1>1'0 ста
ва опжвание,

сжщевре~!енно

и

на

т1;лото въ близнитt чувствителни

павърхностьта

на

нерви,

въ

ю!енно

кръста и между плtшюп"u п горната часть па гръб

нака. Ако това растягание на HepBIITt ПРОДължава сс ПОЯRяватъ

дълго време, то понtкога се ПОЯВЯВа твърдt СIIЛНО

главоболие. Освtнъ това жеНИТ'Е, у които матната е
из~tстена биватъ нерпознп, мрачни и мнителни. Въ

наи-отдалечеНИТ'Е органи се появяватъ често пжти
отразителнп страдания, ноито се л'l'шуватъ ПО HtHoгa

lIOСТСПС!IIJ()

TI;x"], се lIе у:,шра
•
Маточпп БО.УI;сти сс ПЮlllра1'Ъ 1'ВЪР;('I'; често \' же
НI!'1"H, но се СР'hщаТl' 11 у ,('I;BOIII\l11""I';, сюю че въ llOе.тt;J.ШIII
случай ?o.'I-БСТI.Т[I ('е ааМЪ.'I'I[lВ;[ и старатс:ию СС с",нша.
веднага, по сс 1"1';1'.'111

и ОТ'!.

пр'l>:lЪ цi;.1ШI iЮШОТЪ.

C~lh.10 ~IOЖl'~IЪ ;щ !;aJ!;C~I'J" ЧС нрп ;Щспш;[та
фО]))[[I на оU.т)н(Лото, JlIНЮIl шепа нс MO;I;C ;~a П:lu']а'

не то:ш нидъ БО.'I'!ХТII. Н[lааIlОТО T)'I:a IIс (~ 1I:1~11Il;
лпца, а ,],OI;a:I:III'1, ф:ШТ'J, ОТ'!, ц'!;:п. рсдъ lIаU.1Ю '(('111111

АIЮ МО,ШIХjlе да 11:1.10ЖШll, ВСII'II;ИТ']; JIO;ЧЮUIIOl;~ПI. Тl;

ВСllЧIШ UИХМс

I·:щсъ.

C(~ ЧЮ1'1I;\;:Ш и 11 СII;У, 11 lI;а.'! и

E'CIIICCII/lU:HHOillO 111/,//1111I1/11'

11:1"1.

iII n./о

J/CCI/Ch'OIllO

1/(/

с 'ЩII'!,
•

__

110.106а11l(( 3Р1Ь.1ОСlllЬ.

С.'I1>дъ Ч':ТПрllиадесстата ГО;Щllа, въ ОРПlllllаа

ЦlIята на д-Бвошшта ПОЧII)'ва да става I·О.l"!;~Ю IIpml1;-

нение. АIЮ, дО това B])'h~le тя с UIl.1П :lДр:1II[I

11

се

t! pa;l-

ВIIва.1а праВlIЛНО физпчеСIШ, то РЮI-БШ11'<l, l\I)ъста (та

.'Iш!Та)

Искривнвание на матката пазздъ Фигура У.
съ години и все пакъ безъ успtхъ. 3атова ще ка
жемъ тъй: когато у П'ЕКОЯ жена бол1;стьта й има
постояненъ характеръ

дtкувание,
мание

на

и не се

исцtрява отъ

то тр'l>БВ[I неlIре~!1;шIO
този

MtCTHO

;щ се обърне вни

II бедрата iI uпватъ ПОЧТII lIа l'дШlhва ШЩJO'lIIl1а.
01'1, анатшшчес!шя очерI:Ъ IШ еж изв'hспш пе
че, фор~шта и ~I'];СТОПО.'Iожеlшето lIа ЯJ1ЧIlIlЩIТ1;. 'Гп;а
ще каже)IЪ, че 1"Б311 ОРГ:1ПП СЖ ~шого М:1.'IIШ II Р:'1с
тжтъ бавно, об:1че, около чеТII]IПН:1деССТ:1та ГОДПШl

започватъ да се )'голtмяватъ.

ты1 се
за

орга нъ.

раЗВIIватъ,

за

нараСТНЖ.1Ит-Б

да сс раЗВIIватъ

оргаllIl.

JI

КОСТIIТ'В на таза сжщо

да ПрПГОТВJJТЪ

по-вече ~I];CTO

С,);щсвре)!сшlO

~l.1i;ч]штi;

Ж.Т!;;Ш.

ПОЧlJатъ

Този

перIlО:J:Ъ

въ
живота lIа ;I.'hlюI1Юlта ее
иарнча 110.1011:1 :IJI'J:.TOCTJ.. Д1;ВОЙI:ата :за ВРСЖ' прсстава ;щ расте lIа

бой, а с:.о1О ПЪ.'IIl'!;е. Тя сс 'lyBcTIJ)'Ba 1!l1-Сll.lIIа, ~IOЖС

да ВЪ])J]III

~IlIОГО

pauo1'l1

(;'1,

IIU-BC'IC

:Il'СIIIШ:\

11

('110]1-

1I0l'lЪ, ОТЪ I;О.ШОТО I!l'Hlp'!;.OI; 1':1:11::1 ii ('Т:lВа 111'1111'1'1'11'1.
и 1I()-сlI:lеll'I,. ТВ ('С ра;lI:lIва 11 y,'I(:TB"IIIIO (",. ,I,I\ОПllа
еIlСР"IIII;

y'JII:III1I(11I1T!; :JaIIIITIIB (:тав;[тъ :1:\ IIl'Ы; 11("_
'1<.'ТСIIIН'ТО 11:1
('('1'110:т11
1(1111I'11 11 ('(' ВII;Ш
П()-УВЛ('I;аТI'.lIIO ОТ"\. ';О.'II;ОТО 11("-111'(';(11, :1:IЩОТо B'I.
тi;хъ ТII ПЮlllра 1J(')-I!С'Il~ рН:ТВl'ИII:\ xl'alla. ()'II1TI; it
U.Т!;ЩI,ЪТЪ съ 1I0ВО, Р1ll0 11:11':1 iЮ'1I 111', ("1, ('1\'1;1'1. 11:1 :1;1родеllа ЩIС'I,.ll, 11 OTjI:t:!IIB:IТ"I. IIjlO(IY;I:Y'I1I1(' 11:1 111I ТI',1
.1СI:туа.1СIП.
iIШIЮТ1,; ()(II]()('ЮIТ'!;
11 ('iY. H1,:J.TI,paillH 11
израанватъ l\ОСТОПIlСТВО; напуща ;~'I.ТIIПСIШТ"!; 1'11 111"1'11
II СС З[\.швн съ п6-сеРПО:ШII З[\НПТlIII. На "paТl;o ;1,1;воiiчето сс IIр1>НрЪЩ[l па ;I.'!;воiша -- ~IШIn.
ПIIТС]Н'СIIJI;

НаСТЖIIвапието па
критическото

джще

Матката е доста твърдъ органъ, тъй щото, ано
лежи назадъ (Фиг. У); или шшредъ (Фиг. VI) и при
тиска нtкоя

артерия, то кръвьта не може
т. е

отива по-малко,

JIУЖНО. Да предположимъ,
която

носи кръвьта

слtдующето:
JIие

на

е

Отъ това

произлиза

първо, ноз1>т1> биватъ студени по н1>ма

доволно

кръвь,

и мозъка се препълватъ

затова

свободно

отъ колкото

че тя притиска артерията,

въ ноз-Бтt.
за

да

ги храни; второ, стомаха

отъ излишно ноличество кръвь,

и въ двата т1>зи органа се чувствуватъ

въ

ПО.10вата
живот[\

1'1>1'01':1

фllзичесно

С.тужи за

;щр[\вие,

n;сната.

с

паП

:1:IЩОТО

с раЗВIIТЪ

PICT-

lюр~ш.1НО

"ръста на

сизурод ванъ отъ IшрсеТJпt.
3ПЮI1>шпата статуя ва "Вснера :\IС;ЩЧII~ сс взс

Т'В, затова О1Ъ пюlТИ в-Бка

пр. Тtзи страдания

ПОС.11;;щото ще

се р:IЗRIlЬУ,ТЪ

По този наЧШIЪ ~lOже да сс с''';J.п, ;l.a :ш
ноя· да с д1;ВОЙl'а

~ а въ други се появява

сериозно нервно разстрой

тоВ:1

ВСННlIт1> способности 11 б.1!\ГОРОДIIIIТ-Б душеШIIII;ачсства.
Вс1>ка д1;война може да узнае, ;l.a .111 1'1;.101'0 i!
е съраю!1;рно развитО, като сторп С.1i;дн()то: ;1,а стои
права, съ пеТlIтt събраНII, а пръстит1; на HO:Ji;T1; р3:1
д1>.1ени, тогава да IIЮI'I;рll I,ръста сп 11 ПОС.тt (iC;J.paTa
СII. Ако раЗ.1шшта :1СЖДУ M'I';pHaTa lIа 6сдрата 11 та:ш
на кръста бждс g сантшютра, то тя с ;l.06!)"]; рааВlIта.

предстаВ.1ява

спаЗШI и

а

ОСlIова, ВЪрХУ IЮЯТО да

и болки.
Всичкит1>
ТЕЗИ .призшщи рtДIЮ се I1шшратъ
сгрупирани у едно и сжщо лице. Н1>кои само чувстну
ватъ главоболие
и болки въ кръста и гръбнака,

ство, като припадъци,

з])"1;.10 С1Ь

па

тогава трtБВ:l да се IIO.lОЖИ основата на пt.10ТО бж

ИСКрИRнвание на матката напред;ъ, Фпгура VI.

да тече въ неЫ',

Bpe~IC

И.111

ма за образецъ па правилно развито ЖСПСIЮ
УДИВПТС.ша

ЖП.10 като 06разсцъ

1'1;.10; то

съраз~!tрпость ~IСiКДУ чаСТII

1'1;.101'0 ва Вснсра с с.1у

за ХУДОiКНИЮl.

(фиг. УП).
3!)

282
които бихЛ'i. поевtтили цtлия се животъ, за да учЛ'i. тъ
Кптайкитt да .си не ет1;гатъ l'paKaTn. НО, МОЛШIЪ ви,
Глава

YI.

можете

ли да ни

кажете каква е разликата

между

oen-

Ка'Кво mР1ьбва да бж.де обмь'Клоmо ни?
Въ поел1щно вреые, въ Америка, много жени еж
IlОЧНЖЛИ да

И3М1ШЬКТЪ взглядоветt си

относително

обл13клото т. е, З:ШОЧН.-К.1И сж да се облачатъ не
споредъ капризитt на !ЮД) С'", по споредъ сегашнитt
тр13бвания на хигиената.

Норсашъ. Фигура

IX.

катяванпе на краката и примазванне
разлика,

да, и р:нликата е голt)la,

на кръста? И)Нl
но за въ

полза на

КитаЙIшта, а не на образованната днешна Европейка.
Индпйцитt оа да направьктъ главитt на свонт'в
рожби красиви - плоски - притискатъ ги, още нога

то сж малки, съ дъсчени

форми. Отъ

т'взп

ПРИМ'hрп

става ясно, че !юже да се попрtчи па естественното
развитие на ОТД1шнитt части на т1щото и да ШIЪ

се

даде таквази форыа, каквато желаемъ.
Фигура УП.

НО за съжал13пие е, че по-вечето жени, на всъ
кждt пзъ образованния сн'нтъ, сл1шо се придържатъ
още о модитt, безъ ни Шlй-малко да обръщатъ вни

"Да, каЗватъ много отъ нашпт13 читатешш, кор
сетпт13 еж врtдни и твърд13 ВР'Бдни, но за он13ЗII,
които се СТЪгатъ много, затова таквиЗИ да му мпс

льктъ." Корсета е вр13денъ, не СЮIO, когато се С1"1;га
твърд'!; много, но и тогава когато е халтъвъ,

затова

Alание на здравието си. С:НIO серпозното изучвание на

Фигура

VIII

Норсетъ Фшура Х.

Ластични пов'Бски за фуста.

устройството на 1'13.'101'0 може да нп накара да исхвър
юшъ вр13дното 06л13кло, а главно - корсеТI1ТЪ.

Друго, тtжестьта

отъ облtклото

трtбва

да

се

прехвърли на рамъната, Юltсто на кръста, затова тр13б

ва да се направьктъ платнени
илечета (корсажи),
точно скроени по формата на 1'13.'101'0 и добр13 ошити.

На долната страна на корсажа

да има

нончета

на

шити, а на

отдолнитt фусти да се направьктъ по
съраЗ)ltрни М'Бста илъци, за да се закопчаватъ. Други
пънъ могжтъ

да предпочитатъ

да зашиьктъ

фустата

за корсажа или другояче, фустата !юже да се тури на

{Гледай фиг. VIП}. лаСТIlЧНИ пов13ски, каквито носьктъ

МЛ'i.жетll презъ раЫ'Бната си. Корсета съ жел13ЗlllШ 1.1у

буетъ Tp136Ba да се 1.1ахне и за1.1tсти съ илече (кор
сажъ), който ще държи прибрано горната часть на
т13лото,

фпг.

но

не

зат13ГНЛ'i.ТQ

до

задушавание.

(Виждъ

IX и Х). На нолко жени здравието е опропастено

отъ т13зи диаволски машини корсетитt, по панъ
гп употрtбпва цtла армия отъ образованни жени,

че той юш желtзенъ бустъ, нойто натиска съ горна
та си часть па грждитt, а съ долната па lюре)ш. Дру

го, защото т13жината 1.1у пада на бедрата, а не на
pabl'llHaTa. Едпичката пол:::а отъ корсета е, че дрехитt
не се събиратъ, а испъватъ. Желателна е, обаче да
се знае, ное нtщо е по за предпочитание изопнжти
дрехи

на тънка,

цинголива

талия

или

здравието

на

жената.

Кой знае да ли имаме право да се см13емъ на
Китайкитt относително малкитt имъ нозt! Ний не
сме много далечь отъ тъхъ относително това. На кол
отъ насъ ни СЛ'i. тъй безобразно извити ноз13т'Б въ
вицъ на трижгълникъ,

накъвто

е кроежа

на

модни

т'!; обувки?

Обущата трtбва да еж свободни и не тъй изо
стрени,

щото пръстит'!> да СЛ'i.

събрани на КУПЪj

1'0-

ковет'!; (петитt) да с.ж. ниски и широки. защото ако

сж много висOlШ т13ЛОТО се наклонява напредъ, а съ

това растроява равновtсието на всичкитt

жетt

въ това

органи. Ыж.

ОТНОШение сж ни паД!lИНЖЛИ.

":

.~-=-----=--

ОГШIЩЕ.
---СЮШIШО
--. --..------~~.

Горнит1; дрехи тр1;бва да бжджтъ ШИРОI\О Сl\рО
ени, за да лежжтъ свободно на

т1;лото.

ПОЛИТВ

на

РОl\лята да не еж отрупани съ безбройно число гар
нитури и

кждри,

за

да не

тъй т1;ЖIщта РОКЛII още
на РOIшята,

струва

ще повторимъ,

ТНГНЬ_ТЪ

и

по-несносна.

ни се,

праЮmТЪ

поне за он1;зи,

~m'~~f
1;:: "~\ . )'СИЧI;Н

3а ДЪЛiюшата

вс1шой разбира,

... -

но пакь

олизва

по

долу,

които не сж Мислил!!

защото се

трие

о

ЗС,lНта

и

шюншшчни

причини,

пъкъ хигиенични.

но

ющ

lJою:шта съ

и

други,

тътраНIlСТО

мята повдига голtJ!Ъ прахъ по

С,,

много

T1,{i

че въ праха

всевъзможии

ШIa

разни шшроби, бактерни

други ШIl{РОСКОПJIчееки

не сж друго

н'tщо, по

Rаро;щшп

които IШСъn.тъ челов1;чсството.

ЖНВОТ!!IIIШ,

на

да се с1Jди н"lшо.'ШО часа нарсдъ на едно

дяно

ПОИ"ЬЩСН!IС

ИЛИ да се пжтува

mН;.1шша

M'tCTO

въ сту

3ШlI!итt

отдол

.тЬ

безъ да гп отражава,

а ПрИ отсжтствие

на

нс

пс С lIа;IарСIIЪ м.У.жа

I;O]1TO

заНJlТJIята,

Обра30ВЮlllето
ности,

саJЮ нзост]>н

повърхнината на т"tлото,

!I I1СрВJ!Т'!; С.У. по

IШТО Н.1'Jацит!; I!

каприциитt на МОД:lта се турш'1, ПСРYIШ (чу:ща
да знаеиъ, че гръбнюш

Н:Зflс\ша

I;oca).

вс'!mога

да

бжде ;:I;обрt ПOI{ритъ и, чс тоН шшога не ще сс СВIШIIС

съ студа.

Ушит1J и шията

нi;Ш1ТЪ нужда

()тъ ЮIOго

С'hЩОТО Il'tщо стапа
не ъп.

И
по

зимi; и лtт"Ь

нtкоя

11

на

дреха,

за да

тр1Jбва да
сс

взе,Ш~IС съ

покрие,IЪ

ЩШIЪ

I

'

себс сн

почувству

тя

тр'!,ипа

СП. [I()(~;I'I;;(lIOTO

родата, че смс въ оиастность. Студа показва, че по
стоянното отд1mение на кожата, което става безъ
да го усtщаме ний се е спрtло, ю!tсто да се нос!!
навънъ чрезъ КОЖНИТЕ пори, то остава вжтр-В и прп
чииява лоши послtдствия,

ни болtсти,

като разни треСI\И, стомаш

предвtстителя,

само юю обърнемъ ВНЮlaнпе па

(Слnдва)"

по I1шl-НОЕ!!гl;

/10

:-3а

ес У'lll JI то НС

JI('О(IОРШJa

иеТllllа,

"о

п най

Т1;

С,У.

'ишто РIСТВСШШ

стана:I11
сюю

щО ШIЪ е остаll,У •.10
ТРУДП.111

ствуда.11I

да

орждията,

Отъ

това

1JJ1JI;Ы'П

СllособноеТII

щото, пе С,У, за;(ОВОЛНШI
се

11:11;-1. 1!-1;~1:l
,'\:1 о(j"'lJ1lf'.чh

;~:11110T() е,ыцото ~Ю;J(I~_\I'I,

11 нрптнхъ T!;X-I,. Ilo;\O()peI!IIIIT:I. I;OHTO
m. T!;xJlIIT1; :JaI1ЛТIJ н, IУf;ю;о С(' ;\:I'f,jl, .у. П.

се

C'I.

0'1'1,

съ I\ОНТО

явно,

(~T:III,y.:1It

Н:I

HfHH'ТlIT!;

ОТ'1,

l'а(jОТIIIЩJJ,

с;у. БН.1l! 1'1.11 П:ЮС:Тl'СIШ,
с:г!аю ПОВТО}Н:ШIС

па

прrДШССТВ!.'I!IIПlIIIтf;,

а

У.lеСШi\\ТЪ,

става

(',у.

I\ата

с,у. УС1.ПЪРШСJI

сж рабаТII.11I.

че

юю

п6-;(об

HCI;aMe

ре нне въ сфсрата на женсюп1J RЮIШI:tIШН, трtбва да

II

сс заНШIaватъ

съ тtхъ

да

СПО.1vч,hТЪ.

кашлици, припадъцп и пр. ВСПЧI\О това

~IOжемъ да избtгнемъ,

С

I1Уjlца ОТ1, ('Л-!;Х'j"

с'"

страна на при

ВЪСIШТ:1те.1f;а.

:(:1

ЛlllOl'О Н,У.тв ('(! е,II'1 01 ,У. Т'1, ~f,y.il;(!T:I"
'11: а;('НВ'Г!;
JI(')'bl-r'II.'11I ;i:t H:1Ilpal\J,y.TI, 11O,(O(jP('IIIIC В-!, :lаllЮlаllIIIlТ:\

га се появява,

отъ

11.111

I(,У.ЩНllпа.

тf;:ш,

06ра:Ю:JаНI!

ir сносоБНОСТII, по нш,анъ

l'O;(IIHII.

:IН;Щ

това,

предвtститель

способ

па)"шит·!,. Ilиii ес ПО:НШI, 110 il(С.Т!':ШНIПl, III)~llаl"ШIС
и:;n1;СТlIlIта <:Н НО Тl·.1('I·Р;lфll'I~<:Юi
il(IЩII, pa:!I-Оl1арю!(~
сс C'I. 'j"(':I('<!,OHB, :1 ОТ']. ,(pYI';' <:Т/I:I1I:1 В1.РIllШП, \;,Y.IIII1lI'Г!; <:11 ра(j()ти. TI,j'l 1;:11,'1'0 е.У. 1"11 В'I,Р!!IИ:111 111'1',(11 хв·

ваме студени т]>ъПIШ Шt гърба си. Това чувство ВС'БIЮ

1;[(1'0

съ шсната.

11

У'IСТ[)СНШIГ!;

приготвя

работншщ.

огжваЮIFf, осв-Внъ Iшгато е много студено.

рrСТПСНШJТ1; ~IY

отъ 1,0.11,01'0 С;IIШЪ IIСП'Ьir,а, 110 паI,Ъ
безъ практш,УJ3ашн~ Н11. зан::нпа, той го не :тас.

по отживе.1Iпi; ВС'Ю ~!сто,-r:и,

ноз1;тt. Главата тр"Ьбпа да сс държ!! прохлаДI!О, но
и топа Р'БДIЮ се съб.1юдаВ:1, тъй нато чссто П.У.ти НО

Тр1;бва

С,"

пшвачеството,

-за скърбь.

близо до

НС))У

за да ,юже ПО-СIЮIЮ ;щ IIRУЧJ! юцарстпото, И.1П

да знае п дв'!;т1;

~ШЛl{О от1, тtзи, иа IЮПТО I,OCТlI1"!,

~

11'1;_11:\

C"I. осоGСШ!1, !Шl:ТJIIН,Тl>
OCTaBeIIJI ;щ върш!!.
Най-доброто ср'!;дпо 11 ПIlСШС оБJ)а:юваШIС \lС бll '!OI'.10
да напраВJ! ШIко[i М,У.Ж1, IICI,YCCIIЪ :lIцарl" IJIITO ШIШ:1'IЬ.
за

чедопtl{У

Об.тIШ.10ТО трtбва да е рППНШI-ВрНО РПСПРС;J,t.1ено по тЬ.l0ТО. Т"t:ш чпсти, 1,0111'0 природата с clla()ДИ.'Iа съ мпзь I! ~IYChy.1H Tp"l;()na да се пm;РllmlТ1. 110-

('('Тi'(~ТI!l'ИI!О

'](' il('lIaTa

Т'!::III :r;Ц.n'iJ('IIIft', щото

i сферата, IЮЯТО 11 С ОТРС;Щ.l() п(jщС'('твото. И т() ТО_1);()
1 н[[, I\О.1КОТО

слънцето

НaIIOМНiПЪ

;щ

JI(ЦI'отоВ\,а.

('. по Н:Н;'I. Фаl,ТI. неУСIIО/,ШIЪ,
H<J;IapeI!a ('1, Т:ШЫП, ННСПfJIНП, :J:1

с

придаватъ

неволно

на ;iШl:\

СЪ;.J(а.1сппе

жсната

сто 1IЗ0строва

И

ytlpaBIITe:IJ;:\

IП. наро;щ еи, tp-bl"iв:\

'1:]('!!'1,

OTI, Оl:оБСIllIO !lJ!ИГОТОВ:Н'Il\lС'. (~TIII'a С('I'И:П, ТО
;:I;a IJJI;J,П, нт;ъ става '1'01::\ И.111 онова Н'!;IIIО. J! IJOCСЮfа ще го нършн; H'I;/I\O IНl;(o(jllO на I!('ТЩ!f(та на

чувствува се по-вече студа. Ний ШШJlе нужда толкова
отъ тотПII1а КОJlIЮТО и отъ свtтлина. Чернитt дрех!!
мрачность

П:I\[

М:1Н!,;\та 1I.1Н IП,l:IJIIтаТ!~:н;а

1;",ЩШ11\;\ Н:II!

I;'J.)П, В('Н'Н;НТ'!;

3а
чс

По добрt е цвtта на дрехитЬ нп ;:(а бжде св1Jт.'Iъ
отъ IЮЛlЮТО Т'Ы!СНЪ, l{Ю{ТО .'1'1;1'1; тъй ИЗШi-Б. ЧерН!Тff
да събира лл;.читt на слънцето

н(ц-

рп бата за водата.

ни фусти да сж в Ь.'Iнени, защото сж и пО-.1еГЮI
н по-топли, отъ IШШЮТО басыенит1J наПЪ.'Jненисъ ПЮ!УI\Ъ.

цв'tтъ има свойството

;(:1 ес
l:bllpYI"a

I(ато

нуж;(а

разни болtсти

Твърдt е по:;езно да се Hocъn.TЪ прсзъ студено

oco(jeI!Ha

СН.

ГIlЗЪ

II

то врсмс високи вълнени ImЛIЩ. особно когато е нужно

l:1I,

:\[ПО;Щ\lа е,у. '1!j(·:II!:Ш.
1

l{ОИТО

Ш\I(ТО ншюе друго Н.10.

сн,

и jlа:!уменъ

Шlа

с,у,

прашни и твърд'!; зл1; послани улнци. Този прахъ ппП
самит1; го гълтаме, паl\Ъ и други невинни хории;" а
знаемъ,

сн

11.

'1(' ш('ната аа

("bl'.I;\('IIII,

на;Ш;РIl'l!IН'ТО

на ~1,У.жа

;('I,l\aT:\

на

I

си по ас

наШIlтi, и

l:~!('

{"ОТВIf;Щ

~i6;j'~ ,1p~Tapl,a

ш\бll

I.ОПТО

(L \

<?;l'· ; -

ра се много по-вече прахъ по отдолшlТ't дрсхи. Топа
сж

of

"'1"1' ."

по този вы1осъ.когатоo ронлятае дълга, ТН се много лес
но

~1\('I1aTa JI ~-'1J1.lJIща'fа

"
~l' ~•.J"",")';j
,
~",""",i

I1

,югжтъ

да

р[\з!3!IТП

уяственно

жен!!,

за

На кратко I{азано, шепит't тр'tбпа ;щ ШIaТЪ об

разование,

тъй IШКТО

I!

мжжетi;, за

;щ

,ЮГ;",1'1.

да

подобръn.тъ сфсра'fа, въ ноято жнв"hи.тъ, :З:НЦОТО тн,
никакъ нс е по-маловажна отъ таЗII на ~I.hжа. Д'f;й
ствпте"но не

може

да

достигнемъ

до

то'шата,

1iOЯТО

гонш!ъ въ цивилизаЦlIята, безъ топа. Въ съграацаllll
ето на зданието IIUВ«.t!I,1аlЩЯ ИЗIIСIша сс не сюю
височина,

нО

шпрочпна,

ДЪЛЖПШl п

тлърдость, а

ни

кап' ЦlIвп:шзаЦIlЯ нс МОЖС да бжде съвършенна, кога

то

захваща сюю една класса оТ'ь

ВСПЧIштt сп гигаНТСКII крачки,

остава назадъ, защото тp1J6Ba да

H,h.laTa

невtжестпенна

частъ.

обществото. При

НОIlТО

3а

прави,

почана

Il

ПРII~'tръ

тя

ВСС

за оста

може

да

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.

284,

__:_...,.,_== ,-,---,-.......,...- --о--,-.-:с-=

----..:.=.==:;.::;....::..,-::...:....:....;..:,~=__

ни послужи

рус ския

народъ.

Въ

Россия

шш

много

учепи хора, по массата на нарола гпие въ нев1>жество,
затова Руссия не може да се вземе за 06разецъ на
образованна държава. Да, наква е массата на народа?
ето въпроса на въпросит1>.
Ей, ,цобрi>,

женитi>,

три години

днесъ,

почти

на

всi>кж.д-В

по св'!;та влазнтъ въ тази нев'l;жественна масса. Това

е една краЙность. Отъ н'tIЮ.1hО време се е почнжла

друга посока и отиваме КЫIЪ друга I'раЙность. Ний C~le

започнжли да даваме образование, нозанимаряваме пракТИЧЮJ.та часть на жината. Тр1>бна да на~li3римъ сега
блаженната ср1>да '1', е. жената да е подготвена за

практичния жшютъ, но да

Самит1>

има

да може да си го подобр1>ва.

доволно познания за

въспитателни

заведения

тр1>бва да сж

а) дi3тскит1> градини; б) първоначални или основни
в) ср1>дни или гимназиялни и висши.
1) Въ д1>ТСЮIт1> градини дi3цата да пренарватъ

2)

-

отъ

4-

7.

година.

Въ първоначалното, или основното отъ

8 - 11

година.

3) Ср1>днит1> или гимназиит't да бжджтъ съ по
два нурса: а) доленъ и б) горенъ. Долния да трае

четири

години,

като

се

растеле

маТ"'~;;ала

на

сегаш

нит1> три долни класеа, сл1;дъ като. ," прпбавятъ теоритично домакинство по 1 часъ сеДШIЧНО и 2 часа

БългаРСIШ История въ двата пб-ГОРIШ Imасса. Теори
тичнит1> уроци да бжДiКТЪ са~ю сутрина.

Презъ дn1>т1> години на СRоБО)(НI1 посл1> об1>дни

Ще възразьктъ н1>нои: "най-доброто м1>сто за да

часове, д1>нойнит1> да с'Бдъ'Yi.ТЪ у тi3хъ си и заучжтъ,

си, при майю\ CII." Да, това е тъй. Това е най-доброто н'tщо. Но въпроса дохожда сега до това: може

въ нрая да могжтъ да издържжтъ испптъ по готве
ние и шевъ. Въ третия 11 четвъртия классове сжщо

се приготви д1>войката за практичния животъ е у ДO~!a

ли майката да приготви дъщеря си д1>йствително за
съвреi.lенюш прантиченъ живо тъ ? Въ състояние ли е,

нолкото се може по-вече. домашна работа, тъй щото

тъй теоритичното обучение, като става сутрина, д1>
войкит1> ще бжд,v,тъ свободни, за да шштъ три п,у.тИ

една въ сто Т'вхъ , да запознае дъщеря си съ най-новит1> методи по готвение, прание, гладение, държание
см1>тки, отглеждание и въспитание на д1>ца? Не ИСI<аые да I\ОрШ!Ъ нашит1> добри майни и трудолюбиви

на седмицата практични уроци 110 готварство и три
пжти ио шев'Ь. Тука вече '1'1> тр1;бва да заучжтъ и
едното искуство, както и другото, Сотвдъ IШТО сж ШШ.1И
практичното обучение при майна си, т. е. слi3дъ IШТО

жени,

да се

сж

значи

ски, шивачески и напеларски училища.

юшто

има

дързостьта

единъ

господинъ

изрази, че Вмшр"нnиъ не знаяли да хърnьюnъ.
леnва.Ш 1!0 една 1О.ИЪ.ча Я.\(а. Смtемъ да каже~IЪ,
много по-високо мн1>ние за нашата Б'Ь.'Iгарка,
си каЖЕ:ШЪ, че д1>войкитt щm все, че ще
cY~IMa полезни нi3ща, пакъ споредъ както се
живота днР.съ; ще ШIЪ липсоватъ

много

Т1Ъ ca.IIO
че имаме
но HtKa
научжтъ
устроява

други,

да остаllЖТЪ у т1;хъ с.lаби м1>ста, а това дава на много
млади господа право да ни обвишшатъ на криво. '1'1>
си въображаватъ, че нашето незнание, или нсумtние
главно се длъжи на пе добрата пи ВОШI. Неистинностьта на това подозр1шие, ни доназва факта, усърдието,
съ което се пос1>щава стопанското училище въ София,
манаръ, че има много н'tща, които не сж нанто би

тр1>бвало да сж.
Сжщото

обвинение

нашиТ'h землед1>лци
работьктъ

ыоже да се обърне

и къы'Ь

и занаятчии, въобще, че още си

по старш!у,

мана ръ че има вече,

н1>колко

образцови 'шфлици и занаЯТЧIlЙНИЦИ.

усвоили

всичко

що има у иасъ Българ.IТ't.

Въ образцовитt. училища, т1; ще заучж.тъ това,
що други пб-умни отъ насъ C,'Yi. ИЗШШ'hрили, или пакъ
разни по-лесни начини за извършваНllе нас,кщото н'tщо.
.JIнозина, вi3роятно, щt: кажжтъ, че държавата
има по-важни работи,отъ IIOДКОТО да отваря готвар

си върши д06р1> работата, ще опропастява това, ноето мжжет1> съ много трудъ И поtъ печельктъ.

Щомъ жепит1> могжтъ да свършжтъ въ пб-крат

ко време това, що имъ е длъщность въ т1>хната сфера,

т1> могжтъ да посвятьктъ

Ний Шlю!е нужда отъ образцови училища, за да

подготвьктъ д1>войюп1> ни за нжщнипи, за упранителни на дшюве. Това е първата ни нужда. Жената

Но държава

та се е погрижила за образцови училища по заняти
ята на ЫiКжет't 1I, ако не вземе подъ внимание да се
пnгрижи за образцови училища I! за З<lНf!тията на
женит1>, съ това показва ,че тя ПО-ЩIЛ!IO се грижи за
пос.'I1>днит1> отъ колкото за първит1;.
Женит1> не съст:шляватъ отд1>ленъ народъ, '1'1>
сж половината отъ народа, конто, ано не се паучи да

Иdвежданин, обработвани е

останжлото вреые въ проIt

проданание, особенно на

женсни потр1>би,
Идеит't, които излагаме не сж съвеlшъ нови,

тр1>бва да престане да бжде товаръ на мжжа и да
си ВЗЮlе ы1>стото, като истинна помощница. (blолимъ

ыанаръ, че въ Никоя държава може да HtMa, ни дър
жавни готварници, ни капеларшщи, ни перачници. Въ

ито

мена и :,акали да се развиьктъ постепенно.

да се не докачатъ он1>зи благородни наши жени, НО- I другит1> страни хората имали време да пос1>ьктъ с1>
денемъ и

ноще~IЪ

работьктъ.

Ний говоримъ

за

НОВО~ЮДIшт1>, които не пержтъ, не ~lИЬУ.тъ, не тъкжтъ,

Нии сме останжли на дирi3, за това бърза:е да

не преджтъ, не П,lетжтъ, не шиьктъ, пъкъ и не гот-

пресадимъ това, що виждаые добро у т1>хъ. Тун

вьктъ, пчпето ЧИС.10 се уведичава отъ година на година).

каме да нажемъ, че пресажданието не тр'вбва да бжде
саыо

за заНятията

на мжжсния полъ, НО И

ис

за т1>зи

:МИСЛШIЪ, че т~зи обра.зцо~и училища Т~1>бва да на женсния. Ний желаемъ да продължаваме въ сфе

се отворьктъ на вс1>кжд1>, но наи-първо въ гра.довет1>,

гд1>то има за сега д1>вичесни гшшазтш.

Тази идея тр1>бва да е хрумвала сегизъ тогизъ

въ умовет1; на н1>нои, та за това сж прибавили рж-

нод1>лие и папагалско стопанство, пре.n,м1>ти които за-

рата, ноято ни е отредена, но иснаме да се въспол

зуваме отъ напредъка, въ нойто сж достигнжли други

по-щастливи наши сестри.

Друго, н1;ма никакво норенно ПРШI1>нение, а само
1) потиквnние на образованието една година по къс

еъштъ ПО два часа време седмично; първото, презъ ц1>.'Iия шестгодишенъ !{урсъ, а второто въ посл1>днит1>

НО; 2) растилание на материала отъ три годИJIИ на
четири въ долния нурсъ; 3) уреждани е на програъша

тиченъ резултатъ. Тогава можемъ да I\ажемъ тъй:
Д1>вическит1> училища тр1>бва да се д1>льктъ 1)
на въспитате.'IНИ и 2) специа.'IНИ.

об1>дъ, за да се занимаватъ у дома си съ Доманинство,
или посл1>днит1> дв'!; години въ образцовит1> нлонове.
4) Държание практически екзаменъ при IIОСТЖП-

дв1> години, безъ да се е достигнжлъ до н1>кой пран-

та, тъй щото:д1;цата да оставатъ с'Ьвс1>мъсвободни посл1>

СЕМЕЙНО О]'!ШЩЕ,
ванието ШIЪ въ третия классъ на образователния курсъ

.'lllшепо

и първил на практичното обучение.

lIграЧf::l т.

3а да не се уплашжтъ мнозина, че съ това ще

отъ

Г.1авата

си,

па

p.r.II:J1Ti;

распръепа

се,

..·.1УчаfiНuстhТ:l.

IЦе Ю1.жете, че I;еjJе~I!ЦН1"l;

ИЗ~lIIта,

етап;!

на :Ш::;О1'а.

jУ1;,'l,IЮ lIа;ЩТ1. тъй ~

се уве.'lИЧИ и тъй твърд't l'ол'tмил държавенъ бюджетъ,

ВЪЗ~ЮiIШО.

то тр'tбва да имъ кажемъ, че т'tзи образцови учили
ща 11ОГЖТЪ да се уреди.тъ, тъй щото да си шшщатъ

ва да се страХУПЮlе. ОПЗll день, СДШI'!> (jaHa.llll1'!>, ~юfi
съсtдъ, I;ОПТ() nТIIВ:1.1Ъ у ;1.ШIa [;11 но uб);дъ, II.ТI,:Ш.У,:П.

рааноскит't.

се на

СЪ парит't, които днесъ се харчжтъ за държав

нит't пансиони, можехж да станжтъ прекрасни образ
цови заналтчийски училища. Тъй както сж учр'tдени
т't:ш заведения

днесъ, не

освiшъ петдесеть до

под:'!уватъ ншюго другиго,

СТОТ'ВХЪ д'tвойки,

които се

на

м'tрватъ нъ т'tхъ. Пакъ и ползата е сумнителна по
нататъкъ отъ тази, че родителит't ШIЬ сж сигурни,
че щеркит't ШIЪ сж подъ над:'!оръ. Но J( fЮЛlЮ дimоl'i
ки могжтъ да се ПО~l'tсти.тъ въ т'Ьхъ? П6-вечето пе
жив1Jи.тъ ли на частни кжщи? }{аюо 100-150 дiз

войчета си нам1Jрватъ жив1;лища, тъй и т'взи

50-100

Въ н1Jкои отъ т'tхъ особенно е за заб1Jл1Jжвание,
наклонностьта ЮIЪ да

се

броhКТЪ за

арИСТOI;раТlШ.

3а ПРИ~I1Jръ, кога се препорi'n.Чватъ н1JКШIУ казватъ,
че тЬ сж ШlНСl10нерки, а па прнходящит1> еочжтъ,
като на ученични. А това не се заб1>л1Jжва, само въ

долнит1J клаесове, но се види особенно да

б.'l1>енува

съ иеключение

дшшшната

работа,

на много т1Jжкит1J сегизъ ТОГI1ЗЪ, или

съве1Jмъ да сс затвори.тъ

и ЗЩIЮ1ита,IЮПТО

се

упо

II:ттата ОТ'!.

ВСIIЧI\о

добр't

но

отъ

Д::). УТВЪрДIl,
~IaЛКОТО

че

и Ю1. пю;ара
ствпе

ще

Сжщо 1I0жеше да се постигне

II

че чслоп'lш:l.

чрезъ

частна

ce~lcfIC1BOTO

вото се об1Jщава

дружество

да

дружества, за поддържание е на

Най

тп да I1рсщше

cnoI{oii-

01'1.

)шзсрпя.

lIа

су~ша.

да П.'lати па
C.T1;;1.Ъ

п1шос

УСIIГОРПТР.lIlО

ДРУл;ССТDОТО
паС.тIЦIIНЦIl1"l;

шесть l1'l;сспа,

остава

1'11

У С.10ВIIлта МОС'А,!"'1,
IШШIТ:1:I<l
ва

пре:п,

I'О;ЩIIII,
ЖlIIюта

нсс

въ

за~I'I.ша

пъ ;\спл lIа

щена

онред,n:IСII'Ь

ТjHцeCCTЬ

II:tJlpaB1JYtTI.,

;\eCCТI.,

IЦоТо

IIСТII:цеее1Ъ

JlCml

:lI\О .'1е,юв'I;I;а

)\а се

п:ш

В'I,('IIO.ЛУ

СН.

11 да

BHn

(, ,у.;\ ,)",1"1.

В:!aI!ЩТl'

шсството lI:ш'!;етсв'[, ПjJIIХО,о.;
на

п:ш

С,У.UЩН.

ОЩ(~ ,(:1 C(~

CX!;;\'j,

дС СС П:1.,IТIl

НО !,аюНlТО

plpe

ние на еденици БЪ

ГOi\IlII11?

щшJ1IIа ЖIlвота ти,

С~lърТhТа му е;цшъ опре;J,1;.lСIlЪ ЮНlIIта:п ... НС Нр'!ЦII ;щ

би било най-похвалното

Още единъ начинъ има и той е чрезъ егрушша-

да ТУрll

п:!аща

IIзв'tстна

се заДЪ:lжапа

ща,

н1Jщо.

ГО;ЩlllI,

Дп предвпдпшь, значи да преДП:1ЗПШЬ.
НаЙ-пос.l-Б, що знаЧII ОС1IГUIЮIШС 11:1 ЖlIвота?
То е контраIПЪ, чрсзъ fЮЙТО башата нп се~lейст

инициатива ако иыаше такпва блаГОД'Бтелни хора, M/Yo.же или жени, КОIIТО да дад1Jхж СР'nдствата, а ~pyГII

да си посвятяхж живота за учр1Jждението ШIЪ. Гова

ще б.у,;(с ОСIlГОРС

~юже

до haJ1-страшната

та на IJСII'ШОТО:

помньу.тъ,

пст;\сееТl,

БСЗllоле:шо

раБОТII lIl'тдесс'lЪ

ПрШIСЖДIlе

облагородява ИЛИ унижава работата сн, а нс ТII пего.

като

раUотшш.

добр'n

ДBaдeceТl,

достоинство,

11:Ш :г)аЩjJl"

11 '1С ll'П~lalШ, ;\P~TЬ IIрIl
P:1(jOT:lTa ('1:. 1\1;0 IIРО;(·!,.l

па ;ЮlВота

ВСIlЧЮI

жени, които не ще се срамуватъ да вършжтъ IШI(Ш1. да
е кжщна работа, безъ да l1I!СЛи.тъ, че се УНllжава

тъхното

1'0

TJI; al\O с:гl;;щ:шп, праВII:IOТО па 110'1ype.'l,ellll л:m1rl!;JIIIСТR:l, I;nCTO (, ;(а
ПКОНШШСШIШЬ Bc'tI{a ГО;\ИШl по IIi;I\O.ll\O .1сва, )ЮЖСШh
да ПРIlГUТВIIШI, н'nщо 11 за G;У,Д/"ЩСТО. Но ной )юже

нпето

ще умре

аристократки,

II

щс б,,,;\е,

IШПllта;l:l.

ОТЪ

IIl'X{;:lJI

:1;! 11 allТ 'Ш JI ,

ж:шашь Щl ЖIIВ'nСIIIЬ

той

ДостЛ'i ПЪ.

'!СТВ'I,jП'I,]{Ъ

Нl,

чс сн а,'l,ВОI;атъ,

ХОД1"ОСВ'ПНЪ

ГОДШII!,

Ний н1Jьшме нужда

Въ

да [;с IIС1");ГIJ(·~I'I. !JЪ гроба.

I'OTOBII

11.111

лп

f{ЪБЪ

I'jJ;ша.

l'alll'])('lIнспа.

IlДIl УЧПТС.lh,

занаятчийски

една

да

Да пре;\IЮ.'lOJt;Iшъ,

тр'tбяватъ да послуЖЖТЪ за IIои1Jщения IШ образцови
училища, гд1Jто всички да юIaТЪ

СТjJOIШI:I'I,

~IY

юшута Тj)"пGва )\а e~le

Нашето СI;РОМlЮ мн1Jние е, или дtвичеекит-Б пан

д1шойкит1J сами да си вършж тъ

си

11

А Tjy!;cl;aTa? xo.1cpaTa~ ll:ICBjJIITa:- IIIf('~ЮIIIIJlта 11
пр. П IIр.? Хайде, хайдс, Iг1;на [;11 го I,a;];(~M'I" 'IC Iн"I;Юl

въ посл-Бдната ШIЪ година.

СИОНIl да бжджтъ ,'],ОНОЛНО гол1J~ш И приематъ ВСИЧЮI
желающи да IIOСТ,Уо.Пи.тъ въ тtхъ, I{aTO се остави.тъ

деда

ПОЧII,Уо..1Ъ НJнша
ПОГl)'l;(Jохж.

ти

можехж.

Но пе е С:1110 I;СРСЩlдата, 01'1, 1(011 го т])');б

IIН, на

,1;(;HaTa

yc:roBIIIIТa,

('ТО

II;(IЩ

ва УСШ'ОРН'!'('lI10ТО

;\ру

а то,

11:1;1-

1111,

B'I.

11.'111

jJa:l~I'I;lIa,

на

('ДIlП.

mH;'I,

j;;ШlJта:IЪ.

ПО то:ш Шl'!llIl1. ЧС:IOIJ'(;Ю,

на ~ШГЪ.

i!\CHaTa

да се страхупнТЪ

отъ

~lOжс

п ,т!щата

ШIЗСjJllllта

~IY

;щ iIШВ'I;с 11 ;щ

нужда

Il"tMLl'f"I,

11 НСПЩСТIIIIТа,

ЫОГ,Уо.ТЪ да ги СIЮ.тtтьу.тъ.

I\OIIТO

подобни заведения, като ни служи за ПрИМ'БрЪ сто

Не преЗllрайте да УСllГОрIIте ЯШПОТ:l. на
защото отъ него зависп до го.ТЬ~Ш степепь

твърд'!>

ыо

на душата; ~шзеР!lята ПОl!llжав:l. 1I.1И ВЪЮI)'щава п наН
гордит1J хараR"гери. ,jl/Уо.ЧПО е да се З:l.СТОII ~празнин

твърд'!> гол1J~юто усърдие на едни, или отъ голt~юто

чу ва.1Ъ ," каза.1Ъ ФраНl\.'lIШЪ. Доuрt р:1ЗГ.lеД:lIIте тази
ду~ш. Не казвайте, хпкто егоиста: .С.'lt;J:Ъ мене, aI{O
ше II потопъ да СТ:1пе." НапроТlIВЪ, IOIC'l1JTe, 'Ie сте
натоварени съ души, въоружете ce~lefIcTBOTO сп IIрО

панСКОТО училище въ Софил.
1ШОГ6

затрудненил,

гжтъ да не постигнжтъ

Но

това си ШШ

и още

ц1Jльта

заведенията

пакъ

си, по причпна

па

хладнокръвие на други, и тъй уничтожение на енергия по в1Jтъра.

Въ идущия брой ще разгледаl1е, каh"Ъ трtбва да

се ypeДЬYiTЪ горнии курсъ на ср1Jднит1J и висшитt

училища и какви ыогжтъ да станжтЪ днешнит1J д1Jви

чески пансиони, тъй щото д1Jвойкит1J да
вятъ за практичнил животъ?
ОСlIгорение

се пригот

ТllВЪ ОП:l.стноститn

Никой О1'Ъ насъ не ще пребжде вЪчно. Минувашь

и ти расц1Jпва главата. Ето ти, Уllр1;лъ челов1Jкъ.
СБОГШIЪ богатство, сБОГОllЪ талантъ, сБОГОl1Ъ ге!шй, сб 0гомъ гол1Jып планове и дълбоки Ь\исли ! Се~lеиството е

iЮlDо~а

с.lучаЙНОСТllт1J па живота;

ПРОЗОРЛИВОСТhта на uащата да наз и жепата

Il

H1;I\::l

д'nцата,

даже отъ дъното на гроба.

па ЖIIвота.

изъ улицата и една кереыида се О1'ы1Jства О1'Ъ покрива

II

rt.101'o,

~КсфеРСОIlОПIlт'I. ,l,CceTJ. праЮl.lа.

1.
2.

Не
да

OT.'laraJ1

;щ утр1> това, ноето можешь

евършишь.

Не карай други дс!
ыожешь

;J:a

сторпшь.

тп

върши

ТОВ:1,

що

;J:псеъ
СЮI1.

СЕЫЕЙНО ОГНИЩЕ.
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3. Не харчи парит'В си, ДОГД'ВТО не
4. Никога не купувай това, що
защото е

5.

гордостьта

ДOlшрватъ

"Този ЧЛЕ'нъ отъ семейството,

длъжностит1;

сърдце.

l{одlЮ

грижи

C~le

преШlрали

отъ

тозп,

злощастия,

Ако си Р::13драженъ

-

говоришь; до сто,

Реl~епта

брой

;щ ;~a шшшь

юю

до

десеть,

преди

честьта

Въ това ВРЮlе, когато всtкой се оплюша, че

сн.

)11101'0

си,

и

i

пари;

начина,

по

IШКЪ ~IOГЖТЪ да ш!атъ

който се ПЪЛНImТЪ праз

НИТ'В джебове и още, !.акъ да СТОIЖТЪ вс'Вкога ПЪ.11!И.

СюIO двt

ЩJOСТIIЧКИ

правила бихж

СВЪрШИ.1И

това,

ако сс доБР'Б испълняватъ.

Пl,РВО:
ДЖТЪ

НtlШ

всегдаШЕИ

Второ:

работата

и

чеСТlIостьта

день

иждивявай

ти бж

II

те Г,10ШДИ. JJ;h.1ШI
то:ш

ИСl,ашь
тай

CB'LTb

ще стане по-бл1;СI(ЪВЪ, и ра

сс

на

жгли на сърдцето

ще б.кдешь

11

3;)-

а и глада не ще
ти.

щаСТ.11!ВЪ.

да у311аешь ]~'!iНaTa на иарит1;? Опи

да :зае)lешь;

па ы,'ыт. Наещпн;а

РОДEIша; с.кщо
преШlущсr:твата

да СПОД'ВШI ВСИЧIшт1;)lУ
е

лошь

тъй с СЪ
па

отечес

т1;гоби, губи

граж;щнинъ.

тр'вбва да прави че.1ОвtК'I" за

да б,ъде
би

Jllap/( я JIap.lOll.

хора шI::tТЪ пдеJIТа, че фр:шцузоiiI;ИТ'!;

:\IHoro

'!;стиста

ОТ1, ШIЩО.

ствите.1НО, това не с тъй, но НСПI\lI!О

)10-

Д'Ьй

С, че чре;JЪ

)')!'l-

ние да съеДIШЫ.тъ рilЗIIlIТ'l; храни'Ге.1II11 ВСЩССТlm, т'!;
ПрИГОТВJIТЪ здравословна и

вкусна

храна

отъ

Т:II(ВП

зи късчеТR ~I13co и :Н:Лf'JlЧУЩI, !;(што бих,у, сс I!схабшш
изъ нашит13 готв::tршщи.

Често се задава въпроса; "НaIша с

т::tIШ::LТ;) на

ЦУ30IIКитi; да б;кд,у.тъ ~I::tЙСТОрП по готвението. ВСIIЧКО,

те пресл'Вдватъ,

С'I,В'ЬТЪ

.111

отъ

а1\О е силесн,У.-тъ ще се издуе

дость ще I1СТllча отъ ВСllчкит'h
С.l'ВдпаЙ

спшшга

превъсходството па фрснсi;ото l'ОТВСШlе?" Тайната нс

не ще вече да илаче, че Iюрема му с прЮJенъ.

ШIOдавщп1; пе ще

не

двадесетъ пари

по-:на:п;о отъ П.1атата си.
Тогапа джеба ти,

лошь

гsътъ да сготвьу,тъ ВI\УСШI

другарII.

ВС'БКИ

е

Отъ

съ празни джебове, Iшкъ да ГII напъ.1НЫ.тъ. Азъ ще
всъкога

KofIТO

JICI»'CTB{lTO пъ фреПСIЮТО ГОl'lIеПIIС.

~Ш.1КО пари юш, добро н13що е да се науч.ктъ хор::па
IШЪ предю!ъ истинната тайна,

.111

добъръ граждаШIIIЬ?" Iштахъ а:n,.
.Да правп за оте .еството сп това, коста
напраВП.1Ъ за баща си и майка сп," I;аза той.

си МIIОГО раЗJ1ДОС::lНЪ.

вс'}нюга нарн пъ ~жеба

безъ

"Какво

да

сп,

който се радва

твото си,

които никога не сж се случили!
BctKoгa улавяй нtщата отъ правия Iшъ край.

9.
10.

.НО да

въ нуждитt му, не спод'В.1R щастието му, П нс IIСПЪ.1нява

Никоя работа не уморява, lюгато се работи отъ

8.

ПРОДЪ.1iIШ той;

ва да го обичаме."
"И да бждемъ справедливи, чадо ~!Oe," прибави той.

гладъ,

студъ.

Р1;дко пж ти сс каемъ, че C~le 1;ли много малко.

6.
7.

тъй сшшо,"

разбирашь това, наето ыу ДЛЫКШIЪ?"
"Ний c~!e му задлъжеНII за всичко; затова трtб

евтино.

Пустославието и
жажда и

"Точно

си ги спечелилЪ.

ти ебесполезно,

он:ш, IЮЙТО

отива

да зае~lа

с робъ па нае~штеля

ОТlIва

е една,

Шlа ЩJOГО тайни, 1\ОI1ТО СJlш!агатъ на Фр::tН

110

обаче, не зависи
та

достига

състояние.
ГрlIlliЛIШО

отъ готваЧt,ата, защото зе)!.lС'Д'!,.lеЩl,

Mi;capH 11

граДlIнаря,

въ

Нр.

3е,1енчущттt,
се

пазятъ,

за

въ ШllI-ПРlIвлекате.1На

и Д.1ЪЖШ!lШ

тъй

въ

както

и

да

донес.ктъ

се

щото храна

най-доброто

П.l0,l,опет1;

п заДОВО.1ите.1н::t

си

т!\ърдt,

на

лазаря

ФОР)Ia.

JJpmomo6,lCH/(cmo на .1tIы:оmо.

зюшодавеl~а.

ФраН/ •. mнъ.

Мtсаря раздtЛf!
цата

по тю.ъвъ

че.101J'ВI,У,

I1~O Е ОТ,ЕЧЕU'fIЮ ~

СПОМ::tгатъ,

готварницnта

11

наръзва

единъ наЧIШЪ,

че с било за1\ЛaJIO

},I'БСОТО въ ~!tс[\рни

щото

никога

говедо.

не С!IО)I1!Я,

Р1:ДI\О

нi;що

е,

да се види кръвь или по столопет'Ь И.11I по потона на
м1;сарницата. Нс с чудно, че начина, по който сп

"В13роятно НИIюга не си ПШШСЛИЛЪ, щО е отече
ство," каза чича ми, като възложи ржната си на рамо
то ми;" то с всичко що те оБИ1\ОЛЯ, въспптава и храни,
ВСИЧКО,Iшето обичашь. l\Itстностьта, IШRТО видишь,

КОЛImТЪ

доБпты,' много

спомаГil

кжщит1;, дървеса та, дiшойкит13, които минуватъ тамъ
п сс cMtrm тъ, всичко това е отечсство! Зююнит1;, но
ито те защшцаватъ, хл1;ба, за който работишь, дрш
ТВ, IШИТО раЗ~I13нявашь, радостьта 11 скърбьта, 1\ОIIТО

испразнуванието

на кръвьта

става на бърже

и

въ това

отношение.

Да. не би да си предположи н1;кой, че ОТС;У.-тстппето
кръвьта

заВIIСИ

отъ

това,

че

ш!ъ

истачатъ

на

КР1,вьта

и посл1; да ги КОЛImТЪ, прибързваме да имъ Шlже~IЪ че
отъ

съвършенно,

артерит'В
1\ато

и венит't

сл13дствпе

отъ

ти дохождатъ отъ хората и н13щата, ~Iежду които жи

t\ланието. Слiщъ това надуватъ ЖИВОТНОТО, т. е. на
ПЪЛНImТЪ го СЪ въздухъ. Гол13)!Ит'В артерии се рас
тварятъ и в'Ь тЪхъ се втикватъ духала. Догд1;то се

в1;ешь, то е отечество.

пълнЫi.ТЪ

Стаичката, гд13то СII виждалъ

маЙI>::!

си, ВЪСИШltпанията, 1\ОИТО Т1I е оставила, земята

гд1;то

почива тя, то е отечество;

ти ГО видпшь,

ти го

дишашь, на всiшждt. Представи си, СИН1\О, правата
и длъжностит1; си, обичьта и нуждит13 си, ВЪСПШI1;
нанията

и

признателностьта

си,

съедини

дума, и тази дума е отечество."
Като го слушахъ IIотреперяхъ
гор1;щи сълзи пълняха очитt ми.

"Ахъ! разбирамъ,
мейството

"

въ увеличенъ

то е

въ

една

отъ усtщание, и

се извикахъ,
видъ,

ги

азъ: "то е се
тази

часть отъ

~B1;Ta, 1'д13то Богъ е привърза.1Ъ т'tЛQТО и душата ни."

артерит1;

съ въздухъ

отъ единъ

челов13къ,

другъ бие закланото животно съ една плосна пръчка.
Това се прави за да се распред1;ли еднанво въздухъ
изъ плътьта, затова всичко се прави твърд'В на бър
зо, догдъто е още животното топло. Това надувание
предава на м1;сото по твърдъ изгледъ, а и спомага
по-лесно да се испразнЫi.ТЪ артеритt и BeHlITt. Фран
цузит'f> не си държжтъ м1;сото, догд1;то се скаши, зато
ва не употрtбяватъ твърд1; много, ледъ за да го спаз
ватъ. Телешкото имъ м1;со е най-добро, затова най
ыного се ц1;ни на м'f>сарНl'цата. Но въобще, не вр1;Дll
отъ какъвъ JШДЪ

е

м1;сото,

то всtкога се занася въ
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ДОШIIIТ'Б качества.

ГОТВСШIСТО СИ И съ

м'Бсо

рена

сс

CnnpImTl.

въ

11

ИСЧIIСТI,У,ТЪ

водата, догд'в

бi>хъ,

че можеше

да му се напраВImТЪ една ду

по това ме НaIшрва още по-вече да желаъ1'. да се опи

тамъ, да ли е таквази трудна работа, каквато Im пред
ставлнватъ Ti>. Гордостьта ШI и честолюбието ми не

1/2

Дп се об'h.1JJN..тъ

ми дапахж

лбъ.lI\lIтt, дп

СТШljУ..ТЪ

да се обезсърдчавамъ,

ри:штi>.
Имаше

меши, но да

сс нс натрошжтъ, да сс турнтъ пъ една дълбока
пръстена ШIl1ИЩl, (НО H~ НЪ H<LX;lpl\a) и пuIм"(;нть съ

времето.

една

риза,

Im

Азъ не

която

распрах,?,

БЛIIХО до шивкитi>.

Бре.lЩ се прави тъй: Сгорtщлва се МЛ1ШОТО дО
завирШlПе,
прибавя му сс 4 ЛЖЖIЩИ захарь, 2 лж

огладихъ вс1;ко парче

ЖIIЦП

шивка. Тука ми се испр1;чи

НШlIеста,

Iшето

Дfl. се

нж тъ на пiша,

нt.IШ

да

е

раЮIl1ТО

рпзбиватъ
да

кръкне

въ

маЛl\О

веднъжъ

но

ста

вехтата риза б1;ше

все Дfl.

съ м'ЬреНllе

сс бърка, за Дfl. не стане на парцали.

Крс.IIЪ съ 'lOJШ.lшJtъ.

I/!

Настръгва се

отъ

есть

въ ЧllllllеНII

чаШII

тури, :щ

II

An

се

кило

деll1., турп

се

ОГЪШI, догд'ь

11:1

почти ИСТllllе, да се

1\01'nTO

1/2

о1lIтра МЛ'lщо,

ЗППрll

С'ЛУЖII,

ша

сваренъ

ра на

орпзъ,

1 лшюнъ,

лiilЩ добр'!;

3

ЩI!Н,О

1

СПТlШ

11

11

подсла

сс преп'ВПИ

ю\ша п

ЖС.1ТЪЦИТ'Ь

1,01':11'0

иа

IIСТШIС.

раз6ити,4

ЛЖЖllца маС.10,
соль,

Il}Jеlшра

лж

1

ча

половината

ко

прсзъ

пtДJlлката

и на.1'БfI въ мл'ы1'о •. Да сс разбиьу.тъ ницата на п1;
на, да сс прпбавл1'Ъ маС.10ТО II захарьта и бие дото
гава, догД'!;то
слi>

да

се

сс превърне
прпбrtвптъ

отново ВСИЧIШ

настърганата

Материала

една

мжчнотия,

извита пъ
гледание,

нката,

защото
но ШШЪ

отпуснжхъ

това,

за моитi> ризи стори ТОЛlюва, кол

като го

да

азъ опрахъ всичкото

KpOIm,

попарихъ

се

съ

бистра,

врi>ла

вода

и,

ОГ.шди.

на п'Ьна,

ЛЮlOнена

по
кора

и СО:IЬ1'а и ВСИЧIЮ оБЪРIЩ съ М.1'ЬКОТО. Да се шшi>е
c~l'bca въ еДIIПЪ съдъ нюI:.tЗaJlЪ съ ~raело. 'Бде се и
студенъ, щшто и гор'Ьщъ.

~Kpc.HЪ безъ .1!.!1b/iO.
ПрпбаВ1I сс на една чаша вр1;лп вода ДВ'Е .1,1'.брашно; н'Ька сс свари доб})'I;; lюгато истине
да сс разбие 1 яйце, да сс прибави Hp'I;CHO масло кол
:ното ПОЛОВIша яйце li 1 чаша захарь, соль НОЛlшто
да ВI;ycBa исака на ПО.10ВIllIa ЛШIOIIЪ IIЛИ 1 Л,1'.ЖИЧl\а
жици

ВЮШ.1rt.

М.ЬЖСIШ pII:JII.

азъ

нар'tзвамъ

тогава наИЛИДlIсвамъ

j

ситно настъргана. Да се свари ориза,

догд'в стане JШТ(J

много

и внимате.1НО

то кроь1'.,

прсц'hденъ

ПрllUЛВНТЪ

:юхарь,

на

Готова б'Ьхъ вече за работа. Отъ първо, скроихъ
саыо една риза, защото се опитвахъ. Сега, кога

Пре.нъ съ Opll.lo.

ЖIЩII СИТlIO счуюша

изрi;зохъ

Im

извадихъ половината риза,

безъ да го исцi>дЬУ.. 1I0стрi>хъ го да сжхне, Извивани
ето нагръчва платното и пос.1i> твърдi> трудно бива
да

;щ6})'I; рrt:IIJИТИ п!\па 11 еДII:1 чаша см·!mша. Да се
ТУрll отъ ново Ш\ 0I'ЪШI, I10СТОIIШЮ 6'1ojН\П, догд'l; С'!;

11

отслужила
страхувахъ,

и по него си шшадихъ КрОЙIШ,

Преди да почнж
платно,

пече де

1)

вчеСТJI, да ес Н:lЛ'!;С пъ Ч:lШII

но

се

кото за една отъ готово ошитит'Ь.

1;ре.IIЪ съ lIЩJ1l10/i(l.1I1.
ПО}ПОЮlЛlI

бi>ше

1/2

платно.

щшути.

Сою1. на шесть

си

защото

което си мисл'Ьхъ, че е нужно. Азъ купихъ 8. 50 мет
ра муслинъ за три ризи, макар'Р, че 7. 50 бихж (;тигнж
ли, ако надi>хъ ржкавит1;, и
метръ тънко ленено

грюшъ ЧОКО,lатъ, за.1ива се съ една чаша врt.ла вода
п се остава ПрlI огънл да С'ЕДИ, ДОГД'ЕТО сс РnСТОПII.
Ра:збllватъ се 8 яйца да станжтъ на пi>на, нато се изо
ставятъ б·.tmТЪЦIIТt. на 2 отъ Т'ЕХЪ j полеl\lIчка да се
на,lива п бърка ПОЛОВllНа .1IIтра ~(Дi;ко, посл'ь растопе
ното ЧОIЩ;ШТО П ТРIl ЛЖЖIЩII зnхарь. CMi>ca да се
нnлi>е

Ногато

ето IШКЪ ошихъ

като оставихъ по половинъ сантиметръ за изрi>заната

студено

яйцата, догдt.

11

и

че парчетата ще се растi>глятъ,

зnхrtрЬтП

Юli;НОj топша

-_._-~

зина ризи за четиридесеть и петь лева. По-опитнитi>
]ЧаН приятелки ми думахж, че не било лесна работа,

В:Jе~штъ сс (j гол'БЩI С.1nДIШ ябълки,
чаша
вода, .1, :IЪЖИЦll l:1J'iIJU (;'1)' t\ШШ 3[lX[l.f.I1>, 3 '!аШl1 МJ1'lню,
яlil~П.

-

ловина дузина за четиридесеть и пеТL лева! У ni>-

отъ най-

(С.l1ьдва)

]{рсщ) съ яGъ.lli//.

7

----------

~=c-::==

шиьу.

I ДВ'!;
I

на

машшш та

и

по

три

трит't,

ризи

догд'Ьто

наведнъжъ,
ыогж,

ги

ПлатюlТ'h отрt.звамъ исц'lшо, отъ колкото да сж
и да шш

1l1llBKa.

Набирамъ

горната

страна

на

задшщатп н заlIllша~IЪ наопаки за плаТlшта, тогава об
рЫЦП~IЪ

11

ьу. НПШlIвамъ отъ

лицето. Азъ праВJN,

пред

lIIЩИТ'!; достп 1Ul1lJOIШ'lЮI, защото рlIзпта се кр'!ши по
вече 11 трпе по-дълго време. 3а дебеЛlIна турямъ само
СДШ1Ъ кптъ ОГЪ лсненото платно. По н'вкогашь турямъ
отъ ABt.Ti> стрюш по една гжнка шшлонени на д'Ьсно
IJ JШ л'Ьво, Сл'Ьдъ топа съеДlIнявамъ преднпцит'Ь и зад
шщата и зnшивамъ платката за нървит'Ь. СъеДIlНП
ваннето е доста трудна раБОТ<t, но кпто се ВНШIaва
да

сс

не

IIзопва,

III1

едната

стрnна,

ни

другаТ:1 и това

може да сс улесни. Но трi>бва да сс зашивптъ до долу,
а да се оставятъ около 10 сантиметра несъедин~ни.

3а по-здраво да се обшиЬУ..тъ и дв1;Т'Б отверстия на
ОКО.10 съ едно парче муслинъ широко около 21/2 сан
тиметра.
ни

3а

парчета

подгжвката
около

2

отдолу,

азъ нашивамъ

сантиметра

и

да"Fе

nс

по-т'tсни,

но може да се

ПОДГiY..не и отъ СЮIaта риза. Ржка
велиТ't да сж ТЪСIlИ. :Муслина трае по-вече време
отъ лененото платно. Ногато нашивамъ ржкавитi>, на
раы1;ната оставамъ по-вече отъ ржкава за подгж
вание. 3ашивамъ 1'11 веднъжъ съ пжтека и послъ
ШИIm поваленъ ржбъ. Разбира се, че и на ржкавели
т'Ь турямъ отвжтр'Ь ленено платно. Нопчета не на
шивю\ъ,

защото

праВIm

дупки и на

дв'втi>

страни

и

се закопчаватъ съ маЛКJI седефени (бисерени) нопчета.
Шиение ризи, не ми се види срга таквази страш
на работа, но ми прави особенно удоволствие, защото
cъ~\ъ yBi>peHa, че кройката ми е права, а и всичко
друго ми е извi>стно.

Кm,ъ се 1~paвhКmъ .1IЖЖСКIl ]11/311 ? Той имаше нуж
да отъ ризи! Ногато бплъ ерl'енъ купувалъ си по-
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