.

Год.

1.

.' .

ЮJ1J!~~~~'

"~~~БроiiУ:~

ГО\>l>вие ва MЪ:B~-т1;~":- въ ХРИС'1':(i!~{~'.,:,,:'.,о~ ли на това, което т'!; сqnта:ш-:ев~
ски страни.

\ ~,\ Ж~~.;;..!I}?;JIji~11,1PKBa-Ta, Д'lпо прtдполагала че погре\. \.-\').,:6~н~j~~~жа;IO 110 ::rешо да ся въскреси оть И3'lе горtпие-то е ':'Top~~~~~o. Не ~IOже да СЯ откаже, че рапни-тt

Общо-то щУl;ДПОJоженпе е,
оригина:ший-тъ способъ на раСllравяпие съ мъртвп
Tt::ra между язически наllОДИ. Но utкои учени па

Христиани сж ся ВЛИЯБhЛИ въ това отчасти отъ чувствование-то си. Но чувствование-то е често ре-

R(tзателства, че погребеnие-то е ОРИГIllШ:'llШЙ-ТЪ спос06ъ. Види Ся, че това ~!Оже да сл докаже 11 отъ

е заlшючение постигнато чрtзъ процеси на несенТЮIента::rна-та :Iогика. 3абt:Itжителенъ фактъ е, че

послtдпьо вроБме сж ДОЮlза:ш чрtзъ исторически до-

фактъ-тъ, че огънь-Т'Ь не е БИ:IЪ познатЪ шt челов1и;а

отъ нача::rо; и пе е вtр.IЯТНО, че I'орtниtJ-то
на мъртви тtла ся е въвело TOI\O при въвежщшие-то па упоrрtбепие огъпь-тъ. ВtрояТllО е, тъй
СЖЩО, че почитание-то къмъ мъртви-тt пе UИ допуснало горtuие-то на тtхни-тt тtла, додоБто человtци-тt не изгубnJИ онова душевно б:Iагородсrво,
:което испърво ги ОТ:Iичавало. Даже и )[ежду Рш[ллне-тt паfi-раuншl-тъ до сеl'а изслtдванъ uбичаи
билъ погребение-то. И почти въ вс1шоIf uародъ,
доБто ся е употрtбявало горtппе-то реЛИГ1Ю311И причипи могжтъ да ся 'ОТКРllБhТЪ. IIрtдъ ВIIДЪ на този
фаl\1:Ъ всеобщий-тъ обичай на llОГlJt:JIJепие между

Евреи-тt подъ Божие-то откровение, и присвоение-то
му отъ ХристиаНСIш-та

ЦеРl\ва,

зртатъ отъ инстинктъ по-истински нежели какво да

почти всичка-та си:ш па това движение

тоБ:н!' юtТо :щрзвос:товна )[tp!;a.

става зпачnтеленъ.

Ний HtMaMe заповtдъ по този проБдмоБтъ въ Биб:тия
та.

Но едва ли )!Оже да и~Ia съмнtНllе,

гиозни

причпни еж Юllза:ти въ

че ре:ш

обичаи-ть

между

Евреи-тt, Kal\ТO сж влизаJИ и въ обичаи-тъ на оа:1
СОJIосвание-то )lежду Египтяне-тt. Между ранни-тt
ХРИСТIШllИ често ся исказваJО съжаJенпе, доБто не
БИ:IО възможно да са направи погребепие

доБто сн

Оп callO-То пачuло, на ВСЯl;ждt

раеlJространява~IО

"Малко-то е достатъчно за тогова, който съ него
ся раДВа на Божия-та

вседостатъчность.

сме, че божественпа-та

б:1агоеть е И3ворЪ

Увtрени
То:1К03Ъ

Пъ:J:енъ, щото пtJ!а да ОСПtВИ ХРИС1панипа Дi~ погине
отъ н1шание вода,

al:O той (;RJ/O

пека да

пие."

на И3ГО-

рtпий-тъ на ДрЪВI1И:КЪ-ТЪ яжчеUIlI>Ъ, освоБпъ въ ви

ДОП3:11tuеШL ФОР)Ia.

за въвеж-

дапие горtпие-то на ~IЪРТВI! Tt:Ia СЯ наМЩlа въ противохристиаНRll-тt му привържеППIIЦП. Хора, I\ОИТО
отхвърлятъ Хрпстиаuство-то; еж нап-ревностпи въ
распространнвание-то J!Y· Наистпuа, тt казватъ
че праВJЖТЪ това пе отъ противохристиаНeIШ съображеlIИЯ, но по здравословни и Т'Б:МЪ подобии причини.
Но твърдоБ е сышитеJIПО да ли И~I:1 по-добри здравое~ОВIIИ ПРИ'l~UИ за roр'Jшие-то ОТКОЛI;ото за 110l'реоеuие-то. Едипъ Сl;орошепъ /шrп'lJОСЪ оТ'Ь лtшtри
отъ веIIЧК.~ части па (~воБта, държnпъ въ Бер;пшъ,
слtд1, ШШ-ВIJШIa'I'e:IПО J!U31'леждаПllе на този nъпросъ
о'Г/;а:)":tЪ l1еО()ХО;l,Ю!l)l~ть-та ;щ го!,1шие-то l1a .Уъртви

Христиаuетво-то,

то за

)ltШIВа:то обичай-тъ па горtппе съ погребенпе.
Много Хрпстпапски обичаи t'Ж били и3)!']шеuп ;щ ла
сл: угоди па прt;J:расждъцп-тt па пародп-тt дове
депп подъ юшшие-то Хрпстово; но Т03И оБИЧRИ
остnпж пеПЮltнеuъ.
Против[]тщп-тt па Хрпстпан-

Ний TptuUiI Щl UOJШЮIЪ въ l1аши-тt HPOCUll,
Ч,е ТОВ3, l:oeTO Чe:Iов1ЩIl-тt По.1учаватъ отъ Бош, пе
о прави въ ппщо !Ю-<,lIрОШJХЪ, 11 шtвtрпо това,
l:oeTo Богъ по::ччава отъ че:Iов'~пи-тt, не Го прави
БЪ Ш!ЩО по-()огатъ.
Божпп-та V:т.аго;,щть !lююже да

!

ся исчерпи.

Ню:а

"проеШIЪ

Ш'НЪJI!П р:щость-тn. пп."

п IJj1ПЮIЮIЪ за да ся

'

I1ВАНЪ ХУОЪ.

50

llз г оренпе Ю.lII ft 6-й

Иванъ Хусъ.

T03II ЧеПIIШ реформаторъ п ~жчеllIП;Ъ CiI ])()ЗII1Ъ
1369 год. II бп:rъ пзгоренъ на дръвпш;ъ-тъ въ
1415 год. - Не ~ЮЖ8 да ся I\аже, че той прп6а

ВЪ

наЛI с.\>. вече ДИП-ТВ,

1J 15 ro;J,. 311 ,J;OuPIt честь
[;О1'11ТО

ми

rж. Gюu тъп осж.ждаНll

чюов1;цп за ;1,1;то rж поды\а:Iпп
l'

l\()llTO

•пеншr ,

Gя

раюичаВ<1:IП оп онtзп IНt Държаuuа-та Церl\ва.

ВIПЪ ЯIlОГО на уяственно-то боraтетво на

свtтъ-тъ;
по Оl1'Шlеnъ 6щъ нраВСТВ8НiШП-тъ Бilпппt:1ъ, 1\01lTO
TOII )ly ОСТilвп:rъ. Вп;;щ ся, че нетовп-тt РОДптe:rп

6п:ш въ добро състояние ЧеХII.
То!! СЯ учюъ въ
ПраЖСI\ПП-ТЪ уппверсптетъ, цtто свършп:rъ въ 1393
год. Въ 1398 год. топ 6п:IЪ пз6ранъ отъ ЧеШl\пli

1402 r.

тъ народъ испптоватe:rъ въ унивеРСIIтета. Въ

той :заНЮIaва:lЪ Д:lЪiКНОСТЬ-'Га па УНIIвеРСlIтетС1Ш свп

щеНПIlКЬ.
Въ 1405 год. то!'! 3ilе;що съ ДВЮIit .J.ругп
УЧИТeJП би:rъ назначенъ .J.a пеппта н1п;оп прt.J.ПО
:lагаюш чудеса извършеЩI
БОШО чудеса напраВII;Ш

отъ всич!ш
че ВСЯI\О

6:1И3У прп Внттен6ерlЪ,

Аа сл посtщава ОlIап цtJIн;ва

части Шl, Европа.
ПОКI0IIенпе

С:гt,:r:спше-то

на оная

церl\ва

отъ

uюо,
Чешко

бn:rо запрtтено 1Щ,J,Ъ наЮlзанпе на цеРl\обно опж
чан пе. Хусъ тога3Ъ II3Jд:IЪ 3НЮlеннпта-'Г<t СИ ЮfПжка
въ l\ОЯТО

сп:шо

llepl\OBHO-ТО

r:Ie:J;aTh

тя Аа

напа.ЩltIъ

:IЪЖ:ШВ[f-Т'f;

чудеса и

:П11\0ЯСТВО, и призов:ща:IЪ ХрriеТПilНП

повече на Христа, въ Негово-то пр1;

бивающе С;:[Ово, пеже::ш на пзп :rЪЖ:IПВII ена)iенпя.
НШI не ще с:rtДВЮIe Хуеа въ ВСIlЧlш-m яу
ОТllошепия КЫIЪ

Праа:скиfi-тъ

ще ПОСОЧШIЪ Ю1КЪ ТОЙ СТfiIШ:IЪ

УlllIВерсшетъ,

нито

причина за основа

Jше-то па ЛаJ!ПЦШ:СКШ't-тъ УШIВерситетъ. Въ 1411 г.
аПl1тюниа пе Ршю-ьато:шческа-та Цеlн:ва ся про

I13IIeC:Ia

протпвъ Хуса

Дерква-та.

като пепокорепъ

Той C:Itдва:rъ

ния-та на зпа.uепIIТИU-ТЪ

Вик:rифа.

цtJИЙ-ТЪ

ва::rъ, бил

градъ,

l\ОПто

;щ

ияатъ

Прtзъ

никакви

сношения

БаптиеТI\И

1792

год. ;1,юа Ю1ЧIlШ1ТЮНПЙ-ТЪ ПОТПf;Ъ на ~шссиоперско-то

.J.ВIIжеНIIе, бил на ршранпе,

Г-НЪ

ШIa:IЪ почтп равиа с:шва

него, го посtтилъ ва

съ

ДжффЪ,

които

ся lНt3говори съ него.
I~ЫIЪ чай-тъ па свижда
ние-то Каре1"1 КёI3<l:IЪ тържествепно: "Г-нъ Джффъ,
вш't сте товорюп за ;1;-ръ КяреJ1.
:Когато азъ за

;1,&

минж, не казвайте нищо е,l,

rOBoptTe

Д-ръ Карей;

сюю за Д-ръ l\яреliвъ-ть Спасшe:rь."
Поставяtiте Иисуса па първо MtCTO. Когато сме
hau-жаРI,О запяТII въ Негово-то с:.ryжение, възможпо е
себююбие-то нееъзваТЮIIО ,Щ ПОХllТII видно-то Mtсто, което прпна;:цеаш еюlO Ню!у. У ченици-тt Хри
стови сторихж това, "огато чрtзмtрво ся грижахж
еа IIЪрВИ яtста ВЪ Хрпстово-то царство.
Tt на
правихж царство-то срtдство ь"ъмъ една цъ:rъ, която
цt:IЪ бtше ВЪВДИ1'анпе-то на себе (',l!. Иисусъ по
стави ~Ia:П;О J.tTe прt.:r.ъ mхъ 3ft примtръ па просто
душпе 11 сяпреппе. Не сн:ш Н"ЖД<1а\ТЪ и МНОЗIIна ОТЪ

НеГОВII-тt раби отъ тозп уроi;ъ? И)liLТЪ нужда nЗII,

l\ОИТО

IJс!,п:rъ да С:IУЖЫЪ

салu, КОПНО

11;

избержтъ

брптюно-то прпсжтевие на множество-то, да же:шемъ

заЩИЩIt

rpaAOBe

не

)10-

СЪ него).

1413 тод. все::rенскп съборъ би::rъ

да ся прtобразуваrъ Г:Iава-та и чл:енове-тt на Церк
ва-та; но по причина на Хуса, Чешки-тВ работи въс

.utCTO

ве:шкиJ!-тъ

еапрtщеппе

СВИRанъ ВЪ Т. Констанцъ. Цt;ть-щ орnrина:шо би;та

ПрИe:IИ ВИДНО

l~яре\i

рефоряаторъ,
го

под::rожонъ подъ церковно

Когато У{ПJП1Ъ

)lIIсспонеръ, чието въе6цптюuа пуоповtдь въ

и Ю1.чинъ-тъ на ~Ч;I;енпе~то.
Да правшl.Ъ
вr,якога наи-д06ро-то ЩО )10ЖЮIЪ, да раБОТШIЪ тъй
усърдно въ llеизв1;стно ПО:IOЖОНlIе, както прtдъ удо

да ся придържа о уче

Анг:шпски

(Това значи::rQ, че други МТО:IИШIШ

жа:ш

синъ на

На първо мъето Йиеуеъ

и трt6вало да ся: рt!Щ\ТЪ първо.

)ltcro-To

да сн ПрОС:Iави
насъ-това

наШПll-ТЪ спаСIlТЮЬ

зпачи да поставяме

B:\ItCTO

Ипсуса

на

самитt
първо

Сжщи-тt тtзи сеuююбиви аПОСТО:IИ станахж
ПО-ПОС:It примtри еа смирение.
При врата-та ва.
храмъ-тъ, варtчени красни, 'l1> сторихж чудо И ис
цtлихж. ХРО:\lИП-ТЪ.
Веднага lIетръ и Иисуеъ ета

MtCTO.

нах,Ж центръ на едно зачудено множество; по

кога

нареДШIЪ всички-тt СП частни работи, той тръгиалъ

то тt ПОГ;'lеднахж. па множессво-то и чухж да ги
хвалятъ, Петръ И3ВИК:IЪ :"що CJI взирате въ пасъ,

отъ Чешко въ )1. Октомврий: 1414 год. На 3-й
Ное:\lВРИП той пристнгналъ въ г. l{онстанцъ и ся

тотози да. ходй

Оьборъ-тъ повикалъ Хуса да CJI ЯВИ.

СJlllщъ като

настаНIIЛЪ въ кжща-та, :която CJI още ПО1taзва.

Прtдъ Съборъ-тъ той ОТХВЪр:IШIЪ учение-то за
и иоддържа:IЪ, че Хрпстосъ е

като че отъ своя сила И:1И БJIагочестие сме сторили

1

Богъ на отци-тt

ваши

прос:тави

Сина CBoero Иисуса, • и чрtзъ въра-та въ Hel'OBO-ТО

име, Негово-то lПIе го укрtпи."

нрtсжществ::rение-то

r::raBa

на Церква-та, а не Петръ.

Съборъ-тъ об:mилъ, "първо, Хуеъ трtбва С:\lИ

ренно да

исповtда, че е ЗRQ:1уденъ

приведени нpOТIIВЪ него

"l:'IeHOBe;

въ ВСИ'Iки-тt

Человtкъ,

който работи ва

Бога приииа ва

шата-та си отъ напрЪдъ.

второ, да CJI объ

щае подъ R,,1trna, че нито ще поддържа, нито ще
ги учн въ бждж.ще, и трето, публи'IНО да ся откаже

отъ тtxъ." :Като неприелъ това, той БИJIЪ осжденъ на

Божественно-то yтtшение е 'lолкова СКXJIоц1шпо
щото не нрппма Аа има другъ сRыIрпиRъ ВЪ сърд
ца-та

ни.

[) ~ .--...

~H~A::..:й~-г~O;.]ъ:M~.:;.A.-.;;Т~А=О~П~А~С~'Н~О..;.сl~ъ::.:.

.......,.".,.........==
НАй-гол'tМА-ТА

които

ОПЛСНОСТЪ.

та СН за въ Св. Недt::rя, попита21Ъ сл една вечерь,

БОН е паii-гo::r'Jиш-ш опаспость, протпвъ БОЛТО той
тр'Мва да прtдупреждава СJушате:ш-тt сп.
Като
засШl:IЪ I.:ъ та3И МИС:lЬ въ рн), сн, топ сънува;rъ, че
ВНХБ:IЪ едпнъ анге::rъ, БОllТО го повпка:1Ъ

и яу Юl

за::rъ:

опасноСТЬ,

да БПДПШЬ коп е наii-гюt)ш-та

шt I;ОПТО сж 113:I.)женп твоп-тt брашл.
.1ШeJЪ-ТЪ го завюъ на едно ~[ЪCTO, дъто БПJП
съuраllП

Н1>I;ОЛО

3JП духове, I:OIlTO разпсква.1II вър

ху нап доиро-то сръдство за уюпчанпе въ поги6юь
на

пародъ-тъ

9ТЪ

"310е-то

ОШl:I

страна.

)ш1шпе е," БRзаJЪ е,ЩНЪ,

"че е до

статъчно за Юlша-щ ц1пъ да УО'В;I,имъ чюовtЦII-тt,
че

Богъ."

Ht)Ia

"Не," отговорюъ прtдсtдаТeJЬ-ТЪ, "това бп 6ПJО
п6енпе Bpt)[e напразпо: )!Ного нtща на свъта го

ворптъ за Бога, п ПРОГJllСЛВnТЪ
ствованпе.

Негово-то сжще

Са)Щ-Тl), прпрода е ;J,остатъчна д:], увtри

чe::rовtци-тt въ това."
"Тошзъ," п}шбави:rъ другъ, "Дi], остаВЮIЪ хора

110 да гл докараме до
тамъ, дъто да не Мl1СJIЖТЪ за Него. TptuBa да rn

у6ъдимъ, че всичко свършва съ емърть-та; че нъма
с,,,дъ: че П'БЩl пито небе 11llTO ПЫ;ЪJЪ; че АЪТО пп;ще

с)[ърть-та

юш сждъ.

ю:пчко;

rJRCl.

То;зп

Т'Б:зп, I:OIlТO искатъ да прпдуиатъ
с)[ърть-та IllIЩО не остава."

по че

il,a:Ke 1I

говори

Hel:a

l:ажю[ъ па свътъ-тъ,

всичко

съсъ С)IЪрть-тn;

ся лви

пр1Jдъ

върховенъ

паСJаждава
па вtЧПrt

ще

зависл,

пен душа-тn

Божие, и че
да::rп

съ въчно о::шжепство,
)Iжка;

по пеl;а

зависи отъ ШlЧIШЪ-ТЪ

ще

сл

п::rи ще сн ОСЖ;I,п
едпо нtщо.

участь на

ПО БОЙТО живъе

чe::rовtI;Ъ ТУl;Ъ, то есть,

ще

отъ този

душа-та

прпбаВЮIЪ

Hel:n' ПРП:IОЖЮIЪ, че вtчна-та

".като

-

че ве сл свършва

че СJtдъ

СЖ,Jовище-то

СЖДЪ

въ

сеоо си, че с:r1Jдъ

':Това е истипа," 1l0ТВЪРlI.п::rъ третий.
е тъй,

СJtдъ

I1

душа-та

СЯ обхожда

че )ю:ке ВС.fшоIf съ свол-та

;J,06родtтe::rь и честnость,
ш\слжи небе-то."

съ добрп-тt

сп

AtJa

да

• "Ето пtщо ПО-ЖЖ,iI,РО," Кlliщ:rъ ирtдсtдатель-тъ.

-

I:ОПТО ся заДОВОJJшать

съ

)ш:.шо

въ

рюп

гил-та, и вtрватъ, че чрtзъ. въздържание отъ

roлt)ш-тВ п СI::ШДlШ!О3UИ

rptxoBe,

най

и съ струвапие

сполучп

11

съ

готови за вtчпость-та.

ВСПЧI:П.

Ще

lша

Но

';'0

пе )юже

въ сжщпость Juца,

стори,1П

u
JllnCBa нtщо за да 6ЖАЖ1Ъ

ство П.1П вtчно ОСХiI\данпе; че не )lOже да сл lllJIщо(,пе
небе-то съ с06СТВt'llНП, СП:ПI ИJll съ доори д1J:ш .
Да кпже~[ъ даже н1>що по-вече: ЩL ПРП31lаЮIЪ ЯRlJО

че

еднпчко-то

С})'Б;J,СТВО

за lIрП;J,OUlluаппе

ЖIlEJOТ'Ь

вtченъ е върn, въ Ипсусn Христа, n че CIOIO Той
е ПЖТЬ-ТЪ за ДОСТllГllllllе-то прощеппе па ГР'Бхоnе
тъ.

Да възвtстлвю[е,

тъii вtрпо I:акто

съ една

аПОСТОJп-тt;

едшъ ЩLJI,lЪ J.ъжа, 1I то

дрш

Евашюие-то

С1ОIО да

та3И:

IIрп6аВШIЪ

Вий U.IUlme Bp/b.1le:

не 6ърааЙте. всш;ош сте на вр1ше...."
,. Браво!" llзвика::rъ прtдсtдаТ8JЬ-ТЪ.
е, П:lIIстепа,

нап-добото

сръдство

"Това

за да пе ОСТilВIШЪ

души-m.да ся обръщатъ къмъ Бога-да fllllрпдумваме
да ОТJаштъ,

oT::raran

всю;ош iЩ

Съ това събрание-то
Пастиръ-тъ
начинъ,

~:aTO

CJI

субудп:тъ,

I;ОЛ е hall-fo:Jt)!а-та

Медицинско

обръщаНlIе-то

си.

са раетури:то.
узнаJЪ по ТО3И

опасность

то трtбва .:щ прtдупрtждава

противъ :коя

с:rушаТ8JИ-тt

Въздържание

сп.

въ

Европа.

Допуща сн отъ всички )Iжжпе ll)ltющп високи
зюшпш (профессип), че въ 60рба-та за сиирание на
пиянство-то,

I;ОЯТО дО l'о::rt)ш степепь е

запюraвала

ню! 06рп.зовапи-тt plOBe па ЕвропеJ1СБиJl-тъ :llатерикъ,
твъ рдъ )(алко сл е СТОРJJJО ва защита ин праКТIIческо-то

въздър:каuие.

НрtОО:'Iaдающа-та

ждава

и

даже

6ИJа, че
3JIIIНИ

~Iе;кду

увe::rпчение-то

идел, това сн утвър

ОТJПЧНII

доктори

ш], JУДОСТЪ-тn,

отъ пияпство-то е ПРОIIЗ:ТЪЗ:ТО

'ПН!Ъ,

е

И па други

отъ по-тJ;ЖIш-m

a::rкохоли, п че ЧJIСТИ-тt пеПР'Бправепп

СПllртс>ве, вппа

и бпрп сх въ ежщность ВЪВ;I.ЪРiI:аТ8JUП пптшr. Че
доктори-тt въ Еврnпа сег,], еж почна:тп да ПрО)lt
нлва'IЪ лпtпие-то сп по ТОЗИ въпросъ, сн ДОI:азва

OT'f,

топа, че laБПБ:t ,Iжжпе Бато IIроф.

Форe::r'l отъ

Цюрпхъ, Проф. Бунче, 01Ъ БазеJ:Ъ, иД-ръ Вплхе:ВIЪ
Бозе отъ Дрезденъ, сж оеноваJИ II сп:шо по,Л,Il,ЪР
жатъ

съвършенпо въздържапие въ опtзп

градове

.

JIar,efI, :шаяеиnтий-тъ мисеИОlIериuъ пп Афрш;а

писа::rъ: "ОПIIвшеJпи-тt пития сж ПрОl::'1ЯТШI-та па

Афрш:н.

ntкакво си добро д1>:10, ТБ сж съг::rаспп съ Божпfi
тъ ЗaI;ОllЪ

г:rасъ-тъ

па, Шlа Богъ; че .J.Jша-т.\. е uеЗС)lъртшt; че СJЪДЪ
С)lЪрТЬ-Ш СJtдва Сli\.l,Ъ-ТЪ, {)тъ KO(ITO зависи БJ:ажеu

"Това е павtрпо ср1цство, 1:0ето ще сно:тучи съ

:~Ш03I1ilа,

ШL

че еж

въртпIi. "Тр1JБВ;J, да !;аже)IЪ на чe::rов1ЩIl-тt, че шшсТl!

е ДОВOJllО.
Въ чe::rоп1Jческо-то
сърдце ШШ еДIII:!Ъ
пасъ, Боiiто сn::rпо провъзr:rасява, че пе е пстппа, че
СЛ свършваJО

1l0СJушатъ

спасеНlI и ще го търсьътъ."
"Тогазъ ето l:aI:BO прtд::rаг:шъ," СI:JЮЧЮЪ чет

ТОВ1Ъ пе

"11

lI.а

сп, не ще повtрватъ

ще ЧУВСТВУВftТъ, че ШIЪ

JJ,PB(I-TO, тюtЪ СП П остаШl."·

съсъ С)lЪрТЬ-Т:1

1I0старшыъ

.....

довOJПО, п не ще ожджтъ 6:шгодарнп 01Ъ себе си,

т,]' да В'Брватъ, че шш Богъ,

"Не," възра3JIва прtдсtдатe::rь-тъ,

сл

на съвъсть-та

ЕДl!ПЪ пастпрь, като приготоюпва::rъ "роповъдь

c::rlt

ще

========

гдъ., ЩО и l;oro не ПрОI;;rnпатъ Tt~"

Гo:rtяа-та пужда въ днешно Bpt)le е не за пов\3че но

Be)le

311,

дарО)lЪ

1lC.-J,обрп Хрпстшши.
вода-та

ва живота."

"I\OflТO IIще пека

ПВАНЪ Уf~OJЕЙ
Иванъ V~Gле'1,
3дltuпе-то
което

Kapтu

Ha-Тl!' ШL тазп
стращща

по

1\азва е llСТПll
С1\1t

311,

картпна

я'Всто-то

д'Вто ве.:.rш;пil
тъ ПрОI!ОВ'ВД

ШII:;Ъ Уеслеfi,
иного

често

проповtдвал.ъ
въ

Ш1,ча:rо-то

на пропов'Вд
ничес!:\о-то

поприще.

СИ

TofI

6юъ шшсти
на

.;Iпвница-та, ЛОНДОНЪ, доВто проповiдва.тъ

II

живъ

В'В:ШБЪ

ПОВ'БДНПКЪ

п п:шдове-1"В

сто:rътие,

ПОЧТИ

отъ негово-то пропов'ВдВl1,

J.t:ru

шrе и отъ негово-то
едно

Иванъ :уес,;теЙ.

про
С:З:'ВДЪ

са нюшратъ

въ всtБа

пстпчанпе-то

въ вс1;ки

па

3fатерикъ

и

I1РОТПВя:rи

бп

1\OJITO

иоказа:rъ

CTpalla.

па всш;о учение и Ш1, всtI:Ъ проповtднш;ъ,

оТ!:рп:rъ

тtхип-тв

разва:rенпп-тъ

песъвя'ВеrНОСТJI

Безъ тов,), рe:rпгпо:шо съжпюеuпе шt

Този чюовtr:ъ uп:rъ

въздnrна'l'Ъ

отъ

Господа

въ едно врtяе, 1\огато lЖШГlI03IШII-ТЪ ;1.ухъ БПJ:Ъ
почтп угасна:rъ БЪ АШJИЯ.
Той водюъ }'чешшчеСIШ

жпвоrъ двадесетъ ГОдИНИ.

Той иплъ

ШIOго

учепъ

II GII

ШIЪ ;КИБОТЪ.

Jшшt:rо

то СТOJtтпе lШ l:оето Yec:reII бt ВОДIIте:'IЬ-1Ъ, ~IOже
безопаСIIО да са прtДСI:а;I:е, че Апг:rия пе щtше
;,щесъ ;щ стоп на че:rо IШТО едипъ отъ паi1-)IOЩllIl-тf,
пародн.

ИЖЖЪ, :rогикъ безъ съперrшl\Ъ въ УНIlворсптетъ-тъ.
Топ принад:rежrt:rъ на llenpeJ;1)CllaTo llРlщtдна ли
ния АUГ:ШllСЮТ

б:rагоро;;l,llПЦП.

Нш;аr;ва ШIlПIЩ, отъ

"Като Дъждъ-тъ"

нас;:rtдствепна свръеБа )тtжду него П ра60тuпчеС!Ш-Т'Б

разрtдп, ИЛI АIIГ:rИПСIШ-Т'Б сe:rашr, пе )lOже да сп
прuе:rtди.
Прп все това този uилъ чe:rовtи,-тъ,

р'.вщъ и пршпепъ депь, IШПО)ШЮВЮlе си за ;~умп-тI; на

ЧIIПТО

ПрОрОБа ОСIIЯ:

дрш

зидарп

n

ШШХЖ

;щ

запаЯТЧIIП

трогпжтъ

п

рударп

ТРУДо:1юбпВlТ

п

ТIЫ:ачи,

раuотнпцп

въобще, l;а1\ТО пе u'БХЖ гп трогва::IИ ду:ми-тt IШ пш;оп

другъ чеJоВ1П;Ъ

прtзъ япна:ш-тt сто:rtтпя.
Топ
твърд'В :ма:rБО въ06ражеппе }'110трtбаваJIЪ.
СПJа-та,
съ

I;OflTO

Т011

сгра6чваJЪ

n

ДЪРЖ3:IЪ

с:тушате:ш-тt си, би:та отчастп

духовна.
:rю60ВЬ -

Tt3I1

души-тt

:rогiIчесю1, и

на

отчасти

Вджхновенпе-то J! 6и:rо просто въра п
Хрпстпанска въра, ХрпстиаПСIШ Jюбовь.

"КОИТО ТО с:r}'ша:ш, правя:rъ rп

J,a

чуветвуватъ

че тt пе стое:ПI :rице съ .Iице съ пего, по съ Бо
жествеиШI

учитель.

Че Г-пъ Вес:теl1 пзбtгва:IЪ отъ разярени-тt
ть;:ши, I:ОПТО често то шtпаД[l;:rп, е МНОГО вабtJtаш
те:шо.
3вtроподоGuи
чe:rовtци, [;оито сж с.я впу
щали на него за да го J6шжтъ,

СЖ

СЯ

с~шрява:rи

пръдъ него и с,'! напущn:ш грtшпи:fi-тъ сп жпвотъ.
Тлавна-та прпчппа на веИЧI,О това ИШЮ пена
Въ съвършеппо-то ШIЪ

висть-Т[I, на духовеннсТБО-ТО.

прtнебрtжепие

на

духовни

нъща, т'!;

БУlIПО

еж

Като дъждъ-тъ Шlда I;ЫIЪ ЩНlil-тъ па едппъ
"ще дойде

прп IШСЪ

l;ато

1'0-

дъждъ."

Кш:то ДЪЖДЪ-ТЪ дъхожда ио Нетова-та ВoJЯ, а пе
по пtI;ОЯ че:rовtчес!:а cIiJa, тъй 11 сю!ъ Богъ дохож
да при насъ, 1\ОИТО чаБЮIе за Него.
Отъ с06ствеu
ншt-ш Негова 6:raroAaTb II :rЮ60ВЬ небе-то пз:rива
6езус:rовпо па{1 ;J,обрп-тt
iШ пtща за СВЪтъ-тъ.

Наll!Ъ над:rежп да прпелеяъ вспчr:о жарко, T:al:TO
ве!IЯ-Щ попива ДЪЖДЪ-ТЪ.
НО прtдп дъждъ-тъ
да паДПf тъп БJДГОСJовепо, об:rацн 6'.Бха пот;рп

:rn

сине-то небе, е;ща ~трашuа

ТЪШI!ша ет вижда

ше да ПРО1\06ява юо, в'ьтрове-т'В в'Iшхж СlI:IIIО,
ВШЩ-та, б:l'ВЩ'Бше и гры:отевица-та ГРЫl'ВШС.
еж :rи често въвеждатъ
опитности,

"КОИТО нп

II

cB'Im:aИ пе

БО;I\lш-тt IIосtщеПШI

паПОШIюватъ

за

отъ

пепршIТТШ-тt

вtСТПТeJП нlt дъждъ-тъ 1- Негово-то ПДванпе съ осо
бена ПШIOЩЬ :за сърдца-та пп с:rtдува ръдъ Cl;ърбь,
исшIТЪ II неДОРltппе. Тt:зи С)lущеПШI еж I:ато г:racoBO
01Ъ nУСТПШI-та, I:ОПТО ВПl\!tтъ; "Прпготвtте пжть-тъ
ТОСlIоденъ." I\a!\To дъждъ-Т1) тце БрОП:О, па I;ашш, по
съ нороИ, 1ЪЛ ДОХО;Бда

n Богь.

ЕДJlНЪ БЕ3RЕРНIl1Ъ НОСРАl\IEНЪ.

54
Единъ БЕЗБf;РНИRЪ

Лпщ-то на ДOl:ТOpЪ-TЪ по[;азва:rо счщеппе.

ПОСРАМЕНЪ.

"Е, ДOl\Торе, I>ltзадъ ПРОllОВЪДНИКЪ-1Ъ,"при вспч
Едит. до[,торъ Gезп1>рШ!l;Ъ

ДЪ р

!\() че виii ('те шtтрупа:r'f;, щастие, ЧРЪ3Ъ ваша-та способ

жава-та Те [!Вспii, АлерПl;n, BeAIJbl,b ПОI;НШПЪ едппъ
МеТОДllСП;П прОПОВ'Б,J,I1Ш;Ъ у до)щ ("11 ШL 06Ъ;'l;Ъ. Же
Шl-Ш 11:\ ;1,\}!~TOIYLТЪ б!Па усърдна ХРIН:тиtl,нк:I,.
AI:O

шы;ъ чеТI1РЩ], чеСТnII свпдtТeJИсж свпд1>те:'Iствува.1I1,че

n

жпвущъ

въ

да оn:r.ъ uезвtjНIШ:Ъ въ :х рИС1'IJilJlсm-та ре:тигпл,

110СТ1 да пецерявате UО:П\II, въ чюов1>чеСl;О-ТО т'Б.10,
nЪЖL, а сая\) о;щnъ е;щпчЪ1,Ъ

CBI\AtTe:rb е ]:азаJЪ, че
юн], UОЛ<l." До!\Торъ-тъ СЛ уяъ:r ча:1Ъ, п CI\OPO с:rtдъ

до!;торъ-тъ наСЪРДЧnВfiJЪ проповtдваппе-то на. Ы·
ШШfеJПС-ТО, I;З,[,ТО 1\аяваJЪ той, поради добро-то му

()lIe-тt сп п ги

Щlfiвствепuо

'Го (1 станадъ

вЪци-тt.

ВJШlUllе,

I;оето

то

ШШ:10

върху

ПРОUОВЪ;I,UПl;Ъ-1Ъ, I;ато заВe:IЪ

ЧeJО

разтоворъ

това ТО([ mtп,l"СШl.1Ъ

TOBtL-Щ

безвtрие-то.

пспратп:rъ

'ГМ[ съ()ра::rъ ро

спобо;щп

почтеRЪ и ПОlf:>зеuъ

въ Лпберия.

'Пепъ въ Хрис

ЦеРI;шt.

СЪ доиоръ-тъ, ПО (":1 ъ;1,II П ii 1;а3:1,:1Ъ: "Г-пъ КарТрЮIТЪ,
:шаж че сте че:товt!:ъ
D Itзъ MllC:JII, че )IOfX.

разу~[енъ
да

протпворъчие, че пt~ш

ВП

!I здр,tвШШС.1JIЩЪ,

)J,окажж

ТЮ;ОВIL

н1>що

безъ

като

всяко

lНIмепта.1lЩ рeJШШI, и че е r.B въображение п ИЮ[ЮIa,"
"Твърдъ /l.оор1>, ДOF:Тope, IJПllщiiте сп."
"Е, добрt," l:аза:rъ д'(I!;ТGръ-тъ,
"пе ;щвпсп

IJ:1n

)Пl всяко :шапне, бllJО то чe:rовъчесI:O

(jоже(',ТR(Ш

по, ОТЪ чувствени() д()ка3ftтелетв() Г'
"Btpa-тa, 'le:Iовъче("l\1I

JJI оп IlblOBtPHO
"Да, зarшси."

I1J1I

(н,;ке(:тнеП1l

вп

JI

Щ'ШI

пе

за

ОТl'ОВОРII

на

III1Т<I

Д-ръ Теодоръ ЕаП:IЪРЪ, ПОПIIтанъ l:аIШО ~ШС.1II <Jtt
теtLТръ-тъ,

"Впд тръбва да В38:1ште театра I;Ю:ТО сп е, а
IIсьа да бх;де.
Той е едпо altBt-

дешн~, I:OCTO, al:O 1I0същаВfiте редовпо, ставате нрав

"c~гa :131, IН:I:ЮIЪ
11 пп-та, ];ОПТО ще

("\1

сrаШLJИ

::IllOтеl;;tЮП пъкоя кртmш. Като заведенпе театръ
Т1, JIO JJilвш;повенпе
паж;щ

JJ[

бихте

отговорни, ш;о ПОСЪЩILвате пыояя ОUЩесrвенuа uПu

;,<tдю\ъ.

"ВНiI\;Щ:1Ъ

отговаря 'ГыТ въ еДПllЪ отъ НЮ-ИОРI;СI:И-ТЪ

вtсТllПЦН:

tТЩШUО "IГОВОРПИ за дего, \:О::II\ОТО

ДОI;аЯ<lТюtТВо Т'

"ДоGр'l;," [;113(1]1, д.ОI:ТОl"L,-ТI..
'1еСТIIJI

Театра.

п!:' l:а(;1'О ВII ся

"Завис!!. "
BJlCI!

По

еl;("пе

<:ено <"l,Иранпе.

}!ЮППJЯ-та Г

уппзлва

жена-та,

като

Ь\, И3

lIIl 1101\<131, еъ :мжж[а[ дIJtхи пръдъ едпо смъ

)\]НО1'о често тон М\ IIОl\Q3ШL еъ то:'1

,. Не.'.'

I;OBa

"ЧУП1l:1Ъ :111 tIl utl\llпt РЮl1l'ш!-та?"
"Не."
"ВI:р.:В:lJ.Ъ .'IJI СН IItl:01'a lIЮIIГlш-та?"
"Не."
., уtЪЩ1lJlЪ :ш еП пыI'1L рел ПГllя -та ?"
"Да, усЪща:I.Ъ сы\ъ IЖ."

въ татва tЪСТОЯНl.lе, вий бихте отвърпа:ш О'lП-тi; сп

"дОUР't,"

[;tlза::rь

тъtJжеtтвуванпе,

]l.ОI:,О\lЪ-ТЪ

"азъ доказах'!,

пъпле, чръзъ qетщпш I10чтеППII
шя-та не сл

ВlliI\да,

едnнъ свпД:ВтeJ.Ь,

ТЮСТВУПI1:IЪ,

Ч~'ва,

шrенпо

съ

че тя е е[;спершrепш:rепъ

П роговtДПШ;Ъ-11>

чешн.·,

ОТ1'овори:IЪ:

(;blI-

свиД.Ъ

фаиъ.

"дОl\торе,

cr:J(j-

nenlJ JII (;1е, 1Iatllll-m !I Р1IНЦIIПИ 11 ваша~та ДО1>ТОР
CI..1, ПРal:тш:а да ся IIСППЩ 011> сжщп-тt <:видtтеJИ
I:OllTO вий прtд.ст:tВJ\Х'fе, за оGорвание па РЮП1'ля-та."
"Ск:юпепъ СЫIЪ," от1'ОВОРn:IЪ ДОI:ТОРЪ-1Ъ.
"Доорt," IШЗз";l.Ъ ТО1'I1ЗЪ проповtДПЛI>Ъ-1Ъ.
"ВПЖД:\JlЪ ;ш си пtl:Оrn бо:п;а?"

"Не"
"Чува:IЪ

"Не"
"ВК"СВ:t:IЪ

"Не;'

)Ш сп пtкога (iо:п:а?"

AI\O

ИРОДИЯДИНIl-та дъщеря играе за да ви

yгoAn~ тоfft:зъ llиii сте nтrоворuи :за nrраuпе-то,

вr;ycBa, л сюю

е

состра сп

Но паl;Ъ ВИll прtдприюmте да. Шtt
сестри-тъ иа д[!У1'П хора JJЛ на
рушt1вttТЪ женско-то б::Iагопри:rичие 311, ваше ра:Jвле

видю.lU въс

qybctbobltHlle-тО,

щото, щ;о да ВПД'Бхте

съ ужас,пВ3Нllе.

сппдtте;ш, че }JЮИ

11

дl-НJХII,

Iiщте нари, щото

пъпъ отъ всш:о

~lIIрпше,

ма::II:0

:за

влияние-то

l\IУ върху

Щ3И

върху В1Iше-то uравствеuпо

[;uято

чувство.

играе,

Вий

Thil
II

[;акто

не можете

да изiJ1;гнпте пр'tдъ Богн отъ ваша-та 01товорноеть
за teaTP1,-ТЪ, ако ВВИ по паВШ\lJOвение го поддържате.

. Дита ОllllСНОСТЬ оп театръ-тъ происхожда 01Ъ
yJшйnание-то, I;OOTO той ПрИ'lпнява. Като випnппп

ство-то, топ става страстъ. Хиляди м.:щ.дежи прах ос
вап пари-тБ n връме-то си въ позорище-то. Другп
и по-чисти <Jабав:rения ставатъ прости и блюдкавн.

3дравп ~ДОnО.1СТВШI пръставатъ да угодан:l.n, nй
1\al:TO Т01l3И, l:ОПТО ппе Рfi1ШН, не може да с.н :за.
ДОnО:1П съ студена

вода.

Това

пе е развлечение,

по ВЪ3(iУ:КД811.ие, и много опасепъ ВИДъ възбу;кдеНl.lе,
I;oe~.o вий ще тьрсите, слtдъ като сл пор061.1те оть
оман вани е-то на театръ-1Ъ.

ли си пtкога бо:r.к3.~"

уetща:IЪ ли сп ПЪКОШ БОЛ1>а~"
"УetЩ:LJЪ СЪХЪ, раБИl)1\. ся."

IIма дв,!> нtща,
трtбва да вършжть -

1>ОI.lТО жшш пжие и
да приrnпи:ъ 01Ъ Бога

раЗД:LВ:LТЬ на свои-тl; ближни.

жени

n

да

TГ~',1Ъ

-..,.........

"""""""
Трудъ и

Ия(\.

xl'pa,

11 IIОЧИВI\А.
55
- - - - . - - - - - - - - - - - - - - -.......

Почивка.

~;ОПТО г::rеД11ТЪ на J><tбо
Тarшна

та-ш като нn. тежко н1Jщо.
хора

еД.ва;ш 3ЮЖЮIЪ

;ТЩ ОЧ1l,I\ваме, че

ще

П:Jвършатъ ра60Ш-Ш сп

Въ

тоl1з[[

св1Jтъ,

чевръсть

I\(JI!TO

rша хора,

добрЪ.

оеЗПО1\оенъ

I!

сж нетър

пt::rПВII П ПСI\атъ UO-Сl\оРО да сп свър

lllж.тъ работа-Т1t;

но П!Щ I! други па

KOIIТ()

ие

I;ОПТО

работата

BiLUlIe-то

11.

УI\раШI:\НИIl
НЪJ;ОЯ
те

е

товаръ;

сп удовo:rствуватъ въ

lJОГ.1е,;щ1Jте IШ съ разни

пзд'1панu-тt

l;а~lъппе на

стара съборна церква,

ТЮIЪ,

К11КЪ

ся

е

MtCTO

те какъ въ това

пъ::rъ да прокара
въ онова

l1ж.ЧНОТШI-та.
но

си; ВП:IЩ
ТОII не ус

~ШС:Iь-та СП,
lIЪСТО

той

Че:товtкъ-тъ

работа-та

11 ВИilЩ

удополствувалъ

ХУ;I,ожнпкъ-тъ въ рабоТit-ш

та)[ъ

l1у

че

гу6п::rъ

е рlр']ПЪ,

остава.

Атпня

BptMe

)!Ного

гърбъ-тъ на

своя-та мряморпа

;
" А,"

не щtJЪ да

туя

НЮ:ОII

1\акъ

ШtДВПJЪ

!\аз1tJи на еДIIВЪ вантюь
нинъ,

по

пзвърш

го

за

ста
ВПДИ.

каза:lЪ той, "Богове-тъ вшкдатъ
на всtкж.дt."
Това е IIСТПUСIШ-Ш
тайна на добра-та работа.

работение

само прtдъ

"Не съ

очп-тt

ШIЪ

както че:товtкоугоднпцп, но съ про

стота сърдечна бояще сл оп Бош."
Нtкоп си богатъ чe::rовtl\Ъ, който
ХО;Щ:IЪ на всtl;ждt

1\0 n

НЮltРИ:IЪ

n

впдt::rъ

всичко

всич

суета, една

I1pi>I<:paeHO .J1tTHO

НОЩь СЯ ХВЪрJПJЪ въ ptka-та. Прия-

ВрiПlе.

Тe:IИ-тt му търСШИ тtl0-TO му; НО той въ ежщноеть БIПЪ

е.... теГJПJИ тегота-та

отюеченъ безопасно па дюу по ръка-та на OTCTptшнпи-тъ брtгъ.
:Когато доше:rъ въ себе си, той сл
рtшп:rъ да сл опита да живtе съвсtмъ дpyrъ жпвотъ.
Въ една дa::rечпа страна, непозна1Ъ и 6езъ пари,

I,ОИТО трtбва да ся наС:Iаждаватъ на тпхии-тъ вечеръ.

топ СII цtпплъ като ратай на единъ чифлш,ъ.

По

прtди той никакъ не бюъ работи.1Ъ, сега има:IЪ
много работа.
Жпвотъ-ть ку сл видtJЪ СЪ BctX1,
новъ и страненъ.
НОВИ мис:rи, пови нздtждп, НОВП
интереси,

нови

желания

сл

ПОРОДИJИ

въ

него,

когато слtдъ н1шолко години той сл завърна:rъ
по-прЪ;r.ишно-тu

си

псто,

пе МОЖЛИ да го познаьиъ.

ПРИlIте:ш-тt

311.

него

му

П

нпкаI;Ъ

ПрОК:IlIтие-то

Тtзи

пекъ-тъ на день-тъ, сж. тtвп,

ИеШIf:Ъ БИ:lЪ ТРУДO:Iюбивъ работнпкъ; но топ изли
за:rъ вечеръ на ПO:Iе-то да рав!Шшлява.
ДIЩО всл
кои 01Ъ нашп-rn читаТe:IИ така да работи, щото
най-пос:rt да сл успокои и да сл радва на 1Ш0дъ-ть

отъ трудъ-тъ СИ въ Бога.

ЖИВОТЪ ПО Океански-тВ Вълни.

на

на живота не би:'IО работа-та, но нt3:lанпе-то работа.
Но състоянието
на че:'Iовtческиii-тъ жпво1Ъ
не е се работа.
Богъ не ни дава се работа, бевъ
ПОЧИВRа ИЛИ награда.
Никоп трудъ БЪ Господа пе

ще ся на:мtри .пе е бшъ напраздно.

n

коШ'{)

!\огато жена-та I!звърше ны\яя

работа, тя не

пада по-долу 0'l"Ь способни-тt мжжие.
РаС1\а3ва1Ъ,
че една Ню- Иоркска вдовица притtжавa::rа. една
rnCHa ивица земя, UN колто сл НУЖДaJI:IО Пара
юувно-то Дружество JIп)[анъ, II разбира ся, 'IН ИСI\а.:1а

)lHOfO fO.1'JHta
спораЗ))Itние.

цtна за нето.
Hati-IЮСlt стана.10
Же па-та СI\.10Ни:Iа да изва~ акта 830

;:3АДЛЪJRНЪ.lЪ

--=

..-.,.--,~='''''''''''''

-

зюш-та 1'11, НI;O

ДружеI;ТВО-ТО

-:''''''''''''''''''

праuа (~H

0'1'1, tBOH

съг:шси да ПО3ll0:Ш lIeii п lШ дв1>-т'Ь (i дъщери ;щ
Ш-"'ПВ<Ll1, uе3П:ШТ[l0 до ЖIlВОТЪ I;Ъ параХО,1,II-тt на

СЪ:\IЪ.

Д,IШВOJЪ-ТЪ

~lOже ;1,:1 УПОТjI'G6nпа. )1 прго ПСI;УСUО I'та ро

то lI:шпuенпе,

'3~l;J,]ЪЖIJ1>]ъ

шш се(Jююuпвъ

еы\ъ,'

о\'о(iеIIПО

\;О]':1ТО

Чe:lоп1>r;ъ ;щ ~IY lJощга:'

;:I,р):;кеетво-то .. Ilопе;[,е i'iюа 81,:](;'1'<1 ра, дружество-то
f'r;:НJlШ.10,

Т()ва

i'i1l1O

ВЪ

ГОСJlО;I\,t-Тtt 11 дъщери-гЬ

lШ Jи;ьеетво-то,

1SS9 ['О,l,lша.
ЖI1IJ'lштъ

JI

т}]

шtраходп-т1>

11 1l0неже Т1>ЗI1 [[арахо;I,П

ваТ1, IIOЧТII БСЛ 'I[;\[-Tt ['.ШВШl
'1"["

Оп т()газь

въ

пх.тува ,J,'.Бто

IJPlJtT<lLJ пща

Единъ Гласъ въ Тъмнина-та,

!!I~с1>lllа

на tв1>тъ

[11'1;'1.

Р:1НО щу!J;JЪ
}ШОI'О

:тълно,

ЮНIIil,

ио

са (~В'l;тп:rо па

}!ПН:1:r:1-та

азъ ~южах:ъ

СI;ЮП-Т:1,

дn

\;о:по

ГОДllшt

ВIIДНt;

и~

Ь1>lIIв

въртяще-то

G~Бше

}шого да

2lечъ. Азъ Н-ВШ!,ХЪ харт:!' З11 Г. Ардросанъ, но ~!1>CT()
"3адЛЪЖН1;ЛЪ

СЪМЪ."

то ся ВlIЖ;J,<tше на I'OJ-В}Ш-Т:t }III Xil,PT~t дово:шо лепо,

зit да ~IЯ шtправп Д,(1, сп П<lдtIЛ\, че ще ПЮI'ЬРIЛ\
ЕДП[lЪ челов-ВI'Ъ,
щu

tъ

;ШС'lЪ

бил ЯIIОГО

то

за

I:ОЙТО съGllралъ

ПОДПП('IШ

за

една

lIЮIO

цеJ!I'В,t,

I;ОПТО

ПрalЮ

3(1,

I;a\;-

зсеиъ

гласъ

пуждпа, раСI'а:ша своп-та ОППТПОСТЬ

t:ltABa:
"Първип-тъ

челов1>I\Ъ при

отидохъ, 1;(1,за,

I\OfOTO

че му е ~шог() жа;rно, Il че раGоти-т-В лу БПJ"И 11>Й
зап;r1>тени, ЩОТО НЮlOжалъ да даде НИЩО по

зщшгь.

Мпого му е жа;rно,

ШtfJстина,

задъжа-Влъ

като

да llСПЪЛПП

I'ъмъ СВОИ-тt заимодавци.

Hel'o,

Hal;To-

но чел()в-ВI'Ъ

шraлъ паи-първа

N1ЪЖНОСТЬ

"Той пушаюе едппъ СI'ЖПЪ цпгаръ и нр-Вдп да
113Jl'В3Ж отъ дюгень-тъ му, той I;УПИ
ТУЮЩЪ

продавач1, сдипъ

01'1,

чифтъ., скжпи

еди нъ пж
Iюпчета за

РЖ1\аВП отъ СI\а.1ИСТИ-Т-В П;ШНИНll.
"Вториfi-тъ че:lOв1шъ, нрп 1\01'01'0 ОТlЩОХЪ, б-Вlllе
IlIl(~<tP1,

въ .еДIlИО

чете ЛIIСТЪ-ТЪ
много
то

за хвыJяuпеe (,огв<\. VJП:\О ДО

ВOJlIll

tи,

заведение.

Той

про

в ElШIaТЮНО , призпа, че цеРI\ва-ш БИ]а

пуж;ща,

JI

(,аш;ерСIЮ

по

II

ШНt;rъ

юша,
дpyГlI

че

ииа:rъ да дава за з;л:енпе

д'ыгове и не ВИЖЩIJIЪ,

I-(3,К1,

!lюжаJlЪ да даде н-Бщо.

"СЖЩИП-1Ъ день СJ1щъ u:шдut, Ю1ТО 1КllПУВ<tХЪ
покрай М-ВСТО-ТО д'Бто Ilграяхж игра-та ЬаБе 1':1.11 (бейсъ
БO:IЪ, една АмерикаВtI'а игра па ТОПЪ),I\,З1. видtхъ

топзи ~I;ШДЪ

М())IЪКЪ да п:-.шща

2

лева и iЮ (~TOT.

входъ П го видtхъ да nЪ3J1Пза ropt, дtто СЯ щю
давахж осоGеПНII я-Вста 3ft 1 ;rевъ.

"Третиfi человtI'Ъ на когото поднеl;ОХЪ листъ-1'Ъ
бtше едппъ 36)педt.1ецъ, I;OllTO жпвtшне (,лизу до
единъ 1'радъ.

Той 1;аз(1"

че ЛУ е жа:тно,

мена-та бпли теЖhlI, реl;юта-Тll
IIlIOtel;a-та

на чиф:шкъ-тъ

2lIIхви-'r:Б на

CI;OIJO

пе tшна:Iа

му i'il\Ла тежыIъъ

Щ'Б.1II да I'П шащатъ,

11 той

че яр-В

AoGpt,
товаръ,

уетие-то

ШL

гр11да.

}11>CTO

Азъ 1I:I}'tшхъ

I'OraTO

НРIlСI'itlIllще-то,

ВПI'ОI;Ъ,

СЛ чу пр-Взъ Тl,}ППlпа-та.

"Хей! обърн-В,е

lюраGъ-'1Ъ-ВИЙ

ще Ся

БЛЪt

шпе шtliраво о една СЮ1Jil."
Сега. i1ЗЪ не можахъ да BIIДНt; никого; П() 1'.'ШСЪ

тъ ез виждаше да Ilде отъ ~'1>CTO-TO; д-Вто стоеше
въртяще-то ез свtти;:rо.
Азъ шraхъ два избора:
можахъ отве,l,НЪЖЪ да са по}шсл~, че ,J,у~ш-тt пе
еж истина а ПРОСТО шега, или

1I0жахъ набързо ца
в-Вреuъ Шот

р-Вшж, че това е гласъ-тъ па Н'В1;ОИ
:шпдецъ
тинска

IШЛОТЪ, копто пр-Вдупрtждава
п

ужасна

:UПСJlите

пе

~IОГЖ

:ш, че

д;!.

азъ

ръсжждавахъ,

ВИДЪ\\ ТОГ03Ъ,

ис

въ гласъ-1Ъ,

"Понеже

които говори,

зараДII
Ника"ъ не, (l,З1,

това пе тр-В(,ва да го вtрвамъ~"
I10вtрвахъ

ПlJОТИВЪ

опасностъ.

и ~IY ся ПОВ-ВРПХЪ и 1l0СТЖ

пихъ tъгласно съ даденип-тъ отъ него съв-Втъ.
ведпъжъ

спуснахъ

държало-то

на кормило-то

ва силно, ЩОТО кора(,ътъ

ПОДСЕО1;НЖ,

възвиIЖ.

Шl

на десна

(~Т}нша

то гз:асъ-тъ извю;а,

по СЮIO за

друга-та мпнута,

"ИалеКit:
но НIJ

да

lюга

яалко на десио."

И зъй ЮtТО ел-Вдвахъ водителство-то
го I'()гото n-Врвахъ,

Из
ТОЛIЮ

можахъ

па едпо

да ВПДЪ\\, сл'Iщъ

нtl;ОЛI\O минути ВЛ-ВЗ0ХЪ безопасно въ пристани
ще-то.
С:'It,J,Ъ ~IaЛI;О азъ можахъ да впдIЖ. водачъ
тъ си; 11Ожахъ да :му v;шгодарш,

Ч помощь,

чиа-та опасна Сlш;ra,
пж1'ь-тъ

нав})t~енна-та

I'ОЛТО ез (,tше пспречила

на

МП.

HrIlI

пе впж

за

нtщо повече, 1южахъ да ВIIДbl\. мра

1I

C~16 въ ТЫlНllпа,

нъ изъ ТЫlllШIa-Т[t

tJI

че гp(1,дъ-JЪ ел ~шого нуждз!пъ

чува I':rасъ.
Той ,J,охожда по два начина: първо,
чр1>аъ пие:менно-то С.10ВО ГО(ШО,ще въ паш(1,-тn, Би

"Една tе,J)lица с:т-Вдъ това азъ Вllд1>хъ СЛ\ЩrIj'l
тъ 'шф:ШКЧIIЯ да В:IПЩ съ I;арущt въ града съ ВСIIЧЕО

Духъ ВОЖIIII въ наше-то сърдце n съв-Встъ. hОЛКО
vеЗрШII сж тt3II, които, аащото пе ~lOгжтъ да видbl\.-'lЪ

то еП сю!ейство,

вндшщго

да:тъ

l':tt,Ъ ~южаJlЪ да даде нtщо за цеРl'ва-та, lIрИ все

че т()и ПрИЗП<tва:тъ,
отъ

():шл; второ, чр-Ваъ прлмип-тъ

пея.

II

да

отпва па

ЦПрI'ъ-тъ

(',]-Вдъ

шадп1>, и да П;Iщивнn:t шtЙ-~Ia:rI;О 20 :reBa.
IJп(,;шя-та l;пзва, 'Не СЖ;J,ете да не БЖ;l,ете еж
ДСLlП,' по та l;азва (",Л\що, '(I'Г1> плодове-те ШIЪ ще
ПI ПЩllа Iпе.'
П :1:\1. пе ~1O;I;ахъ да пе мпс:пж, че

Бога

n

Спасптe;rл,

r:rach

ШL ПрtСВflтпil

прптезаватъ,

че

не

в-Вруватъ въ пр-ВдупtдитеЛНII-тt 1I3КВСТИП, 1,01lТО Той
пи

праща.

IlН;:ЩnСЮfi1-тъ ФАl\IJРЪ.
Индийекий

Факиръ.

просто

защото ('ж но l!i1,J,ареllП

оп ,1.руl'll,

по защото

ппБЪ[JЗО 3:tхurшщтъ едио IJv'БДЩJШJl'пе п го спърш
ппп, ДnД'БГО другп още рt13Ш1IIIJJ]па:п.
Но това

Tt
Ду)ш-ш "ф1ll;ПРЪ" е Арабс!;а и ЗШ1ЧП "G'Бдепъ
и:тп СПVОЩ1ХЪ."
ФШ\(!Рll-Т'В С"Я оuричатъ на С"про

Ю1чеетво,

l;oeTo utI;olr

иаШIlJl, п по теория дър;кжтъ сл ио ГО]J'Б отъ llр';

гп ГО прпдоGпватъ

да-та за дo~[ъ, lIяущесТlЩ, 11:'11I пар!!.

тиви Iщвrщи;

Н1н;ои

СЯ С[\I[

Tpt6BH

Htl\Oe 6аняново дърво,
ши при Htf\oii гр06ъ IIJП п'БI;ое C"Btro иtсто чай Gptrь
тъ П}l пtl>ОЯ ptl:a, дtrо да могжrъ да ПрПЮlатъ по

пость, зn, U'};JШОСТЬ

чпшнпя-та

Bl1i'r

I1ОДЪ

Uрl1ношеuпн-та

11

ыожеrе да Пf BиДlIТe

на

6::rагочеС1'ПВII-тt.

по гори-тt

да::rе'fЪ

отъ

чюов'БчеСI\О ж П:1II ще, мръсни, ГОЛ:И, ПОI\РПТII СЪ пе
пюь _И Gоя.
Н'БI;О[J 01'1, тtхъ сж несышtпно пс
Бренни;

ЛЪiЩII

НО безпрt!;ОС;'10ПНО

и ::rпцемtр,J.

кослп-тt,

I-\ОПТО

ГО;'1tяо-то Go::rшппство еж

ОGикновеuпо

СЯ Ю1ВПШ1,ТЪ Ш1

пе си рtжжтъ

Tt

СГЖШ:11

търбъ-тъ и СЛ Зf1БОЖДf1ТЪ съ дървени
БОИ ся

вдаВt1ТЪ на

ОТЗI1ДЪ на

l\арфJЩа.

Ht-

паii-удивпте:щп IIзявлеиия па

търпe:rивость и себемжчителство. ЕДПIIЪ, наприлtръ,
привързва една дъла тояш на тtло-то си, II завърз
ва

на

нея РЖl\а-та си да стои на

l'оръ и търпи

БЮl\а-та, додtто рЖБа-та му ся вдърви и не може

да СЯ сва:ш. Нtкои оставатъ да имъ ся испраВJJТЪ
и двt-тt ржц'В осемнадесетъ палца надъ глава-та,
слtдъ Бато ся сваш.!тъ ПРЖЧf\И-тt. Нtl,ОИ СИ склюq
ватъ рЖl;а-та и ы\ дьржж1Ъ ТЪП, додtто покти-тt имъ
излtзатъ отъ друга-та страна.

Нtf\ОИ СТОIЫЪ пt

БОЛКО години на еДИI1Ъ БР/ШЪ; др}ти нш;ощ IIe лt
гшrь,

по

подъ

мища-та,

ся

ПОДlшратъ
а

или

крака-та

съ

тоеги

~Iежду

II;'lП

това

съ

ся

искривяваn или еп покриватъ отъ рани.

вжжа

ужасно

Пробож

дание еЗllБЪ-ТЪ съ остро l\опие ся ПГа1_тикува;
СЖЩО и прtкарвание

въ гърбъ-тъ на

nil

остри БуБИ

ДOBO:'IНO дълбоко да може да ся издигпе человt!;ъ.

да о('жщеt'!'ВII

ваши-т'в

СПJII.

01Ъ доuрп

II.РУ
ИО

п ИII;пва IJi1ВIЩП всш:о]1 ХрПСТllашшъ

та1'1, отъ ~l'Бе1'О на ~1'BC1'O ши ходатъ на UОI;:Iоuенпе,
другп ся пастаняват1,

прпт1;;юшатъ естествешю,

Ч1'1>31> съсТitвеuи

- ИОТIIПII зn, ::rюбпЩt1 прпзпаТe:I
1111 1I1JIIПТНШI-ТЪ повюптe;rь пп,

Едпо вч)ховuо ПЮltреl!lIе да угоди

че::rов1и;ъ ШI Хрпста става подбуждеппе, I;оето паJ;ар

ва и паir-МУДПllii-тъ да стаIIе Gързъ въ СJужGа-та си.
И~Ш едпТlЪ прпм1;ръ БЪ бързо-то ;,'IР,8l1пе, I\Oeто го ПРП!31I двоnно ПрlIаТllО

п

JШ

е::rужящи-тt и

на с::rужшш-тt. Готовность-тn. rш ПаЮI1 за вслка
}!абота е най-хубава харrtктеристпка па живота
)1)". "Готовъ съмъ" е oтroBopъ-тъ му, 6и;то за да про
Dовtдва въ Рпмъ юн да plpe, ю;о е нуждно.
Еога
то то]1 БII:IЪ прпзвапъ отъ Христа, топ не ся съвt
ща:rъ съ ПJЪТЬ п I:pъвь.
На драго сърдце топ би
ИЖДИВИ:IЪ И бл сл IIЖДПВI1:IЪ за ЦерБва-та, безъ ДI1
ГJеда да ли ся оцtнявn, с:ryжба-та му отъ бра
тия-та юи не.
HtMa~[e :rп и нпn rO.1tMa нуж
да отъ по-голtма прt;щпность J\ЪМЪ Бога и по-усърд
ПО с::rуженпе зя, Нег01 Въ важНО-ТО дtло Ш1 редов
но-то УЧf1ствуванпе въ 6лагодатни-тt срtдства, таБава
готовность отъ страна па ВСИЧI-\И ХРИСТИitПИ би би
ла пеИСI;азапо полезпа за тtxъ.
Тя би била бла
жешш тъп сжщо и въ

отговоръ па всш,ъ 30ВЪ

за

ХритиаНСRn' работа. Брtяе-то на пастири и Недtлпо
училищю! падзирателп дохожда до ГО!l'.вмъ раЗll'J>ръ отъ
липсваппе па драговолно съдtйствие отъ ДРУГ1Т. Отъ
дpyГi1 страпа има вджхпопепие въ примtръ-тъ за
радостно съобщепие въ служепие.
Колебающиm ся
I! обезсърдчепи-тt сл
водителство

о(')одрлватъ

01'1>

чевръсто-то

па другиго.

Въ това положение себеЩ;'idте:'IЬ-ТЪ ся издпга трп
десетъ или четпредесетъ Чfl1;а на

възд)"хъ-тъ И ся

люлtе.
Нtкои лtжжтъ

HtKO:IKO

желtзни бодли и си четжтъ Шастери-тt (священни
тt юшги) и пръвърватъ броеници-тt си. Мнозина
добровол:по ся хвърлятъ подъ Болела-та на Югерно
та.

Има хиляди отъ тtзи факири БОПТО еж просто
СRптающи ся вагабонти.
Тtзи Rлtтници си Ha::rf1-

гатъ

GOe1'O

IНlшtзание,

НИRое

цивилизовано

Прn'ВИ

тюство не би посмtя:rо да на:IОЖИ на наii-лоши-тt
си прtстжшшци.

ПО!lислtте :за Небеепиi!
CJI радва

па

таыша

рe::rnГШJ,

БоI'Ъ, може ли Той да
Юlю;вато

е религия-та

па тtЗII фаl\I1[Ш?

Готовноеть

за Служба.

Нtl:0П чe;rопtlЩ сж естествеНIIО БЪр3II, рtши
те:шп,

xopa~

I;ОПТО

Единъ Истински Рицарь.

години на лtгла съ

пзвърШШ1ТЪ

ве:шки дt:ш, пе

bOГi1TO l'енералъ Грантъ билъ Пр'lщсtдатеJIЬ на
Съединени-m Държави на .Америr;а, той бплъ вед
RЬЖЪ нагости у f-J:f,\ "Маршала Джуелъ въ г. Харт
фордъ.

На еДIIНЪ офП!ща::rенъ прие~!ъ даденъ пе:иу

отъ Губернато'рЪ-ТЪ, д'tТO сл събра:III всички от:ш

чнп мжжие ва Държава-та, едпо просто СЪ шаi1васъ
наплсапо IШСМО въ

простъ UJИf\Ъ И

жена, му ся подюо.

ТI) му

ен

по;:щпсано

ПОДfi::rо

O'l'h

отъ

еДIlПЪ

~шадъ )lО)lЪК1"

I;ЮIУТО (;П Вl1дtJО май с~!trllIЮ "ед
на жеIlа въ щншп" ;1,11 ~1Пl':IП. че )!оже да е,а види
еъ Прtдеедатюа въ тш;оВ1L B}I'1;)le.
"Не са безпо
койте за IIея; азъ L" ИrJl раl'НХЪ ,l.a сп oтrцe - кпзахъ
11, че не сте ДОШ:1Ъ ТУJ:Ъ jI:t Вп смушава1Ъ," Ба
за::rъ ~Ю~lЫ;Ъ-ТЪ IШ Генерn.1Ъ l'ранта.
Отговоръ-тъ lIa Пр1:;J.сtJ.ttТe:IЬ-ТЪ ШЮI'О очудплъ

)1o:llыъ-Th..

"Гдt е жена-та: гд1; ~!ОГЖ да IЖ намt])IЖ~"
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ПОПИТaJЪ топ, като I1З:l'1>ЗJЪ бързо пзъ СШЛ-Пl.
:мо-то, I\оето той .държа:IЪ въ ржка-та,

lIроето съ шайвасъ (МО:IПвъ),

Пис

сп наПИС:lНО

ЮШJО ;КaJП(\

съдър

жапие; то глаct:то тъп: "l\10И-ТЪ синъ ся би :въ ва
ша-та ВОЙСIШ, II биде убитъ отъ .I\рушрш-n на бун
товuиlUI-rn, lюгато ся сражава:IЪ за ваоъ. Прtдп

}Jlpt,

тоЛ да

писа яи писяо, въ

Боето .мп казваше

б:rагороденъ сте, и прпбавяше че вий ще ся
погрижите ва JШЙl\а МУ. .I1зъ с'ЬМъ бtдна, и не

11.111 6-В:тъ, ll.1П ;щ ПРЮltUll
то; нашп-тt

ш!а.1:t

пари

и:rп

в:rшшие

да

заинтересува}IЪ

въ себе си ва да ДООИbl\ пеПСШI.
Драгип
Генерале, ИОЛbl\ ви ся, поиогнtте яи варади yмpt
:Шll-rь ;1IП синъ."

Htl\OrO

Печз,:'lНО ся отвърна.'1а жена-та orь кжща'·l'а,

ка

то llВГрJл;rа и ПОС:ItДЮI-та си надежда.
Единъ
слга bl\ ПОСОЧИ;IЪ на Прtдс1щате;rя Гравта, като тл

въ·рвt:I<1 ПО.'lека Harop'l> по у:шца-та. Старий-1Ъ вой

НИl;Ъ bl\ ПРИСТllТпж.1Ъ СI\ОРО. Тя плачала, и обърна;rа
БЪМЪ него нажа:rеuо :rице, I\ато той bl\ спръ:rъ И ся ис
праВ(JЛЪ ГО:Iоглавъ прtдъ вея на м'I>сечина-та. Нъ
1\O:rKO дymI, които Ii отправилъ веJIИ1шfi-rь б:IaГО
д}тенъ чюовtь.-ъ 06ърпа:ш

сълви-тt

въ радость.

iI

ПеНСШI-та, КОЯТО дО тогазъ не и дава."IИ, й сл да
ваза редовно, П пос:rtДНII-m си дни тл пръжинал:а
ОХО:1НО.

Тр:ъ е 6илъ ИСТПНСIШ чe:rовъкъ, когото поче

стп-тt па

не :можатъ

CbtTh-Th

да

разваляrь.

Не

е ЧУДIlО, че цtлшl-rь cBtn е скър6ИJIЪ, когато бплъ
orнerь пръдn Bpt)le-TO си.

Такива не

I1rflllTJI не еж оевi;IlЪ СТЖПa:Iа въ в:штна.

CThJoa, [[О БОПТО ако въп 536)11, право, Нllll ще MI)-

жемъ ваП-ПОС1t iJJt ДОСТnГНЮIЪ до оная въчна евът
:llша, 11 да, сп радва:\lе за всегда ва нейна-та пи
вота и ху60С1Ь.

1\0:11\0
съжъ

<;таIШ:ТО-То.

3HHЬhTЪ, че llаш:t-та, 1'ЫШПШ1 е СВЪТ:Шllа-та на небе

"Това

:ш е ВСII'l1\01"

И кротко-то

съпруга-та cBtтaa:ro ОТЪ радо(,ть.

ваJ:Ъ дО СЮШП-1Ъ

Ыжжъ-тъ

KlJall на проиасть-та;

му вемни I1рптtжанпп

JlИl~е

ii

па

доетиr

ВСИЧJШ-rn

ОТШIШI, п той ся cтpaxyBa:I ь

да iI извtстп да не 6и да ьh насьъроп, ващото до

тогавъ той най-не;кво ПрОМИШJявалъ ва всички-тБ
и нужди. "Но" киява хубава-та повtсть па Аме
рпканский-тъ списаТeJЬ Жрвпнга, "едпнъ приятелъ
го съвътва:rъ да не дава сънь на очп-n си нито
дреманпе на юепаЧll-тt си, дод'l>то ие iI открие ВСИЧ

KO-1U

сп

жаJ:КО

състоявие.

"и този БИJ:Ъ нейний-1Ъ

та ва единъ

ангюъ

-

oтroBOpъ, съ усмивка

'Това АП е всичко?'

Авъ

ся страхувахъ оп скръбь-та ти да не би да е по
:тошо. Нека ся зеиатъ онtви х}"бави нъща - всич
ка-та тавъ б:rъскавость, пека отиде; ве МЯ е грижа

за нея - авъ само сл грл:кж ва любовь-та и дorrВ
рие-то на ижжа си. Ти ще забравишъ въ мол-та лю
бовь, че си БШIЪ въ благоденствие-само люби ин още
и азъ ще ти пом:оrнж да nрпишъ весело пви малки

неСIЮЛУКИ' ."
Още да bl\ :rюби.

Такава жена трtбва мжжъ

тъ да bl\ почита, ей, и да bl\ уподобява ва са~и-т1I
антели, ващото такава жена е

Не е истинска съпруга онази, конто
държа

мжжа

СП

въ

день-тъ

на

не

злощастие;

ИЖI>a,

не

е

веговъ

ангюъ

Чуждестраппий ПЕчатъ за Г-въ

СтаМбулова.

хравптель,

:които става по-свtТ:IЪ и по-хубавъ БОJПЮТО повече
3:l0щастие-то сн патрупва.
Тоrnвь е bptme-то за
иепитвание вейва-та 1tpOTOCTb, тоrnзъ е bp'l>me-то да
ся пспита да ;rn сладость-та ва неfiвий-rь правъ
евtти само еъ npиврtменна свtтлина И:IИ :като по
СТОЯБИЙ-ТЪ блtсьъ на ворнпца-та, тя сине тъй cвtт:IO
п подъ об:rаци-тt ~ IЬra ли та тогазь УСШIвlШ тъй
очероватюви 1 Назва ли тн, че сьърбь-та не иоже
да ся докосне до ваша-та чистота, и не трtбва да
yгa(~B:I. наша-та ;rюбовь ~ Старае ли сн тн съ иаj1lШ
честити пзнамtрваппл да подигне 01Ъ чувствnтелнпfr-тъ
11}' духъ брt)[е-то ва :мисль-та 1

Ииа еъnpуги

raTO

-

ей пиа сжщества

настанжтъ мрачни часове, BД<'1.Barь

-

RОИТО, ко
сл на обез

сърдченпя и ищения, като прп6аваrь по тозь на
'ЧИRЪ на вънкашнп-n
па. Домашна

грижи И311жчите;пш-тI;

сцени

; като че :може всичко-то :мжll
CBtn да направи един7.> I,Оеъиъ черъ

распра

раппе на тови

откровение ва

под
КОI1ТО,

:коrnто го:тIп!Ото II3Jq)ъщювание на cB'ВТЪ-rь истуднва
сърдце-то 01Ъ

живо

небе-то.

Съпруга-та.

Слъдующип-rь параграфъ, който вае:маме urь
единъ Канадиitски :в1>СТНИh'Ъ, показва :какво :мислять
обравовави-n хорu. въ даJ1ечпи страни за наши-тt
работи, и ва това }fJ даваме IIItcтo въ наший-rь
вtСТВИRЪ.

"Прем:иеръ- :Министръ Стамбуловъ е спвчелплЪ
добра IIо6tда ва Бълrnрпл, RaTo вакаралъ ТУ1'СКО
то npавите:IСТВО да осжди убийци-тt ва Д-ръ Вы
Еовича, БълrnРСRПЙ-rь aгeH'I'Ь въ Царпградъ.
Кол
ко трайна ще бжде п06ЪД3о-та остава да сн види.

Тn: е важна, обаче, като знакъ orь едва страна за
това, че Русспя и Порта-та сж дошле да осжщест
ВIЖТЪ, че Българш[ си пма свое м:нънпе, и не сл
страхува да го искаже; и orь друга, че Вългари-тt
сл утвърдява'I'Ь

повече и повече въ

си дn. сл управллв3оТЪ сами."

способиостъ-та

ЗА

;ШIАДII-Т't.
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II

шестъ ЯОJIчета

-Tt.

За Млади

четnри

пма, II той ще пп

ЖНllIчещ, 1,0:ШО д1ща

отговорп, шеrn: МО)!If'lета

та пе CTpyBan да ri'I броlЛ\n. Когато сл родп
~!О~1Пче, ~'ЧТlшпi-j-тъ със'1щъ lIосtщава прппт():ш
сп

за

да

му

шасше-то.
~1O)fJ!чета

ИСlшже

сл

1!tрпость.

съчувствие-то

си

раЖД1tn

въ

почти

по стаТnСТJ!lШ-тt пе ПOl;азватъ това

пл:tме

КЫIЪ момичета
друго

240

3:10-

едшн;ва СЪР1Ш

Тюш мже да бжде I! въ

Въ едно

за

Въ Европа 11 Амерш;а мо)[чета и

сърам'врпость-та
uп:ш

lШIЪ

каы()

ПUДIIЯ;

;J.e

п..

е тъп.

~[Юlчета

118 къмъ 16;
131 IШ[Ъ 61,

въ друго

98,

въ
въ

друго 39 къяъ 7.
Само едпо мюшче отъ три
сл пзбав:шо ~киво. Въобще мюl:ка-та бuва убий
ца на свое-то дtте.
Тя туря шt гжрди-тt сп
афионъ, които, като
вдиша дtте-то
заеднu
съ мл:tко-то, . умпра. И по дpyrъ начипъ ги тро
BHn,

удавлn удушваn ИШI ги оставатъ въ гора

та да У~IРЖТЪ.

Григорий ВЕЛИКИЙ И А нгли-Т't.

Лопtкогашъ }шпка-та обtщава на идола си
първородно-то си.
На три или четири ГОДIIНИ
"обрtчепо-то дtте" ся хвър:ш на HtKOir Т:IЪСТЪ БрО

ПЪТ.IВи-тt Римо-Католпчески ~IИсионери били
испратенп въ .Англия отъ Папа Григорпл Великий
въ краи-Т'Ь на VI столtтие. РаСКRзватъ, че Папа

дtте-то

Григорий, когато БИJlЪ още диакоиъ, ся зttив:тересува

AtTe

лъ въ .Англи-тt или Англичани-тt по слtдующий
начинъ. Еди нъ день :като излtзлъ на РЮIСlшir-Т'Ь

кодилъ, И :майка-та

между

стои и гледа БаI,Ъ сл раСБъсва

челюсти-тt

BO:Ino

на ЧУДОр'ИЩ(j-ТО.

сн туря въ едпнъ панеръ и сн издига на едно

дърво въ гора-та.

Слtдъ

три

четири

депя,

пазаръ, той забtлtзалъ красии-тt лица и златожъ;rти
тt БОСИ на нtЕОЛКО

все че заЕОПИ-тt, I;OJIТO JправляваТ'I> Индия сж юю

ъшади

момчета,

IЮIIТО

стоели

вързаии и биле изложени за продань ШLТО роби.
"ОТ'Ь :коя страна еж тtзи роби~" Ilопита:rъ топ гос

иодари-тt имъ. "Т'!; еж Англи, Англичапи;" отгово
рили робостежатели-тt. Съе-rpадание-то на диаконъ-Т'Ь

ся исказало въ поетичеСЕИ ху:моръ. "Не Англи, но
анголи," казалъ той, "съ такива лица подобни на
ангелски." "ОТ'Ь кое MteTo сж тt~" "Т,!; еж," отговорили
J!обоТ'Ьрговци-тt, "ОТ'Ь Деира." "De ira (ОТ'Ь гиtвъ)
каза:IlЪ ДИЛlЮНЪ-Т'Ь, "ей, истръгнати ОТ'Ь Вожиir-n
rнtвъ, и ПОВIIкани за Христова-та ~!Илостъ!" "А какъ
сн парича царь-Т'Ь имъ~" "Ела" му l:азалп, п Гри
горий схванжлъ тази дума 1,ато добрQзвачуща дума.

"А.'Iлелуия ще ся пte тамъ" ИЗВИI:а;IЪ той, и си за
миналъ

Бато

МИС;IИЛЪ

какъ

ще

могжn да сл до

ЕараТ'Ь тtви ангелски лица да пtы\Т'Ь аЛЛe:IУИЯ Вогу.
МIIнa:rи сж нtБО:ШО

години и

ЕIШСКОПЪ РИМСIШИ.

Той ся ВЪСПO:IзуваJlЪ отъ пър

ВИП-Т'Ь случаи и прати::rъ въ

дшrконъ-n стана.ilЪ

597

година

монаха

Августина съ една чета миссионери да проповtдва
Евангелие-то на АЛZ,,(U-ТnflJ или Анг.шчани-тt.

Д1ща-та

въ Индия.

На момпчета не г:reдaТ'Ь съ добро око въ Ин

ДППСЕИЙ-Т'Ь дюIЪ.

Попитайте

Uаща-та.

I;ОЙТО

пма

бо::rесть-n му сл
запасяТ'Ь у дома.

ЮЮ

орли-тв ие еж го шзt::rи и
да е пр1ншиа:ш, пакъ го

види
При

ГО CTpOГII противъ тtЗII иtщ:t, IШI;Ъ още С$1 праl,ТИ

};)'ва убийство-то на дtца мо~шqета, защото Хпндузи-тt
усtщаТ'Ь. че не могжn прпготви Iютрtбllа-та lIрИlШ,
а да OCТnHe

момиче

неожепено

сл

счита позоръ.

Щомъ стигне :МО:llиче-то нетиf!-n си рождепъ
день, родители-тt сл загрижваn за ожепвание-то му.
Т'!; би ся считали опозорени, аЕО момиче-то навър
ши дванадесета-та си година бtзъ да сл сгоди.
дtвица-та ся настав:rява да сл пок:тraня на 60ГOBe-тt да и даджТ'Ь добръ мжжь. Докато тя ся холи
баща-та и маЙЕа-та нареждаТ'Ь работа-та. Врах.мипъ

спорtдъ

n

заЕОНЪ-Т'Ь

дtвица, БОЯТО

възрасть.

имъ,

но

да

има

трtбва
една

да

третя

сл
ОТ'Ь

жени

за

негова-та

АБО умре момче-то слtдъ сгодявание-то
прtди вtнчание-то, :IIомиче-то сл счита

вдовица, и

НИЕОга вече

не

може

да

ся

ожени,

а.

прtди запрtщение-то на АНГJIиiiскиii-Т'Ь заЕОПЪ моми
че-то често 6и:rо изгаряно съ мъртво-то тt1JO на момче
то, :което щt:rо да бжде нейнъ мжжь.
Жепа HtMa дpyrъ Borъ па земя-та оевtнъ ПiКa.
Вилъ той старъ, болнавъ, развратенъ или пияница,
тя паБЪ трtбва да r:rеда на него Бато богъ.
АЕО
той сл спе, и та трtбва да ся спе; ако той .пла
че, и тя трtбва да п::rаче, аБО топ пtе, тя трtбва
да

ся

въсхпщава.
е,.

Жени-тt въ Европ:t еж по-б:шгопрпятствуванп.

Tt

трt6вn да СЖ б;Iагодарнп и да lю6ятъ Хрпст:t, 01Ъ
чпето учеппе пропсхождатъ ВСПЧ1Ш-тt ЮIЪ o;raro-

гнtздо-то
ЯЖЖl:а-та

птпца

б:Iжна нива.

На зарань-та па четвъртnЛ дellЬ

ся

щъркюа,

500

С::Iовенпя.

п СJ'Вдва:Iа да ся грпжп за гжсче-то, като

да 6п:то ЩЪРК8J'1е.

IJ:tКЪ

копто
Казва

лвп:та,

прпа;рр.;ешt

отъ

държtJП съ6раипе ВЪ одшt
нп

СП, че

въ

това събранпе

ГOIЮрПJIr пtl:о::rко говорпте:ш; ВСЯКОll 0'ГЬ оратори-тt
ся пспрnвн:rъ

во-то

СИ.

на с,у,що-то )11;сто ПIуIЩII да почпе сло

'l'1;зп ра3ИСI,ШИ1ШI и съв'Вщашш трап::rи

1l0ЧТП ПОJОВIШЪ денъ,

II

ТОТайъ впезаппо

събраппе-то

СП растурп::rо, и вспчкп-тt щыIе:шIП ся втурна:IП върху
З;IощаСТШ1-та птпца (жеНСl\ПП-n ЩЪрКe:IЪ ВЪ

u ,п

то) и Мi~ЛОТО
рпзвit:1П:Ш

:Калугери.

IIървПJ~[-1Ъ
гереки

сл

,Jд::rъ

отъ

lJ::IП

Ka::ry-

Пав:rit Тпвяпишt:

първпп-тъ JIъпастпръ е бп::rъ въ СЖЩElОСТЕ.

отъ Св. д.птонилпр1>;щ

но

учре;:J,еuъ

1526 ГО;I:ПНП. На CI:O[JO ~лtдъ

то

вn Егппетскп-Т'ь пустипп сл наuъ:IНП:Ш съ отшe::rнпцп,
:кошо

СКУДПО

СП

Хр:ШЯJП

отъ

lIустппня-та.

l\аJ}терп-тt съ своii-тъ пр'li;:I.сt;JJtТe:IЪ П:III упра
В:ПeJЪ, Шtрtчеuъ

II

пrРIепъ, жпвtптъ

lIр1н:арв,ъ'ГЬ вр1ше-то

въ

лъпастпръ

сп въ )ю:штва, пработа.

Най ГЮ'БШ[n-ТЪ отъ пъvвоосповarш-т'В лъпастпри
IJЮ'[, Т<1()еUПnUС[;llй-ТЪ,lШедшъ островъ въ IУ.БI'n-Ш
Нил.
За ,д.::t о(,ърпе т1;зп З<lве;r,еппп въ СЮШШlрИИ за
Ш1УЧUII ПЗСJ'В;J:ваШ1:1 II :щ въспатшrпе,

лп~,п([

11

Д'БВП

ГРl1жа.

01:010 второ-то стo:r1;ше
ся OTpeI;::rII отъ ;кеНlцба

на Бога.

ВаСИ,1ПJI Ве

другп зшшеппТlI ЕППСI:ОllП 3eJП )[ъпастпрп

т1; 1I0;:J,Ъ евоп осо(,еuпn

CG.

Оl'пова пне Ш1

u1;\;ЮI,О БJnгочеетшш
за

да ся посв1;тятъ

.АНТОIIПЙ 61>lIIе ю[ъ ;1;ЮЪ
:hСПС[:I1{[

)lЪ1ШСТИРЪ,

ПрЮl'ВрЪ

като

за

ОСПlВII:1Ъ

на сестра сп ВЪ
.Е\ошш,
Егппетъ, едно зnве
деппе за прпюшлпе Т,ll;пва ,J,1;BIf. С::r'В;:J,Ъ това Вр'lше
ЧПС10-ТО

ШIЪ

С:!

Be'Ie

р,Н:ЩЮСТр:ШП:10

шt

)[[1OrO

)11;СТ<1,

I:уче,

ш1;цо, ОТ:I1;т1;JП

оп Т(1)IЪ

Пов1ють за едно куче.

Гппъ, тъп сп
черно

гн1;З;1.0

С,l1;дъ [:ато

II

не сп НПД:Б:IП ТЮIЪ.

.истинска

П[Jш[tръ за ЯОШlшескп

;кпво1Ъ

оскверuепо-то

пш:огн.

n

rII уБIIJII II Abt-тt,

отъ

ll<1рпчit:IО

llородпца-та

чче-то,

uп::rо :хубаво

позната

подъ

юю-то

}[,t:"IKO ччеuце Пf[
СТllю:тъ-тi ~IY СН покitЗaJЪ въ едшt страстЕ. за гон1;ппе
n у6пванпе ПIIJепца, rт I:ато порастпа:то даже п по
го;tмп-т1; КОl\ОШI:П не ~южа:ш ;ш uзб'ВП:JaТЪ отъ ОСТрП
"птп'lП

I:Yчета."

I\опtто

uи:rъ

тв му зжбп.

Haf[-пос:т1J, ЧР'ВЗЪ )шого ТЪ}Jпеuпе 1I на[,<l11шпе оп
страпа на
гонп

I'ОСПОJ,аРJI

l;ОКОШI:П-т1;

Щ,

Гппъ

ВЪ ;lВОрЪТЪ

ся IIаучп:IЪ ;1;<'1 не

па ГО('I!О;I.аря

сп.

Едпо

OTh дtца-Т:t ua сюrеiiство-то юнно една
l\OI:Ol![f,a, I,ОЯТО, [;ато сл lJ<tВЪрШJа всш:ош OKOJO

Га1епа

1,,I,ща-Тil, ~шого ;ЦН1ЗUnJ:t ГИ ПЪ, l:ато oТI:paДBa:тa :Iстпе
то

отъ

чаШ[j]-Ш

съ

трохп

п

1:01:а::rчеТil,

СJагапа

за пего въпъ отъ 1\УХШI-та. Наllра3,J,ПО

ы\ прогонва:1Ъ

ГПllЪ.

01Ъ

До

l:oraTo TMi

го ПaJ,nзn,uпе,

та п грабваJа
лу

сп въздъра:аJЪ

I:оr:ОШI:il-та се ся враща;ш

Htl,oe

хубаво

по-стро
па чаПН:I

парче подъ

СЮШIl-1Ъ

ПОСЪ.

.

HMi-ПОСJ'В ся псчерпа:IО търпеllпе-то па ropl:OII e;~Ha СУТРllIШ Гппъ ся рtшПJЪ ;:щ отстра

то I;уче,

пп 1:01,ОШI;n-Ш, 110 Шll:Ъ:Щ

пе ж, убпе ва

1'011

П3JОЖП па llю;азаппе.

ХВ;Ш<1JЪ

да сл не

I:OI:OI1lI,a-Т<1

СЪ

З;iJiп-тt СП, п ся зnвтеl::ТЪ СЪ lle:I въ градина-та,
;1;1;то, [:ато Ж. дър;к,пъ (,ще въ уста-та СjI, ЮРОI3ПJЪ
IЦърI,eJЪ-ТЪ

е до6р1;

П03П<1ТЪ па велко )[О)[че

II )1О)[II'1е ВЪ Бъларпп; по тошt пе ще ЮIЪ попречи

ДЪJVОК<l J.УПI:а въ веял-та, п ПOJОЖIIJ1, I:!J'Вщпща-та
[:ОI:ОШI:а въ пеп. като lЖ АЪР;ЩJЪ съ e;:J,IIUl!!i-тъ сп

I:рat:Ъ, it съ J.ругпЙ-тъ ааР1l8П,Ii5 .Шi\1lUmс,uш-mа си

да оп.'Вuы. . тъ С:ТБ,l,ующа-та llllТереСП1t 1l0п'БtтЕ.:
Прпт1;а;аТeJI.-тъ на е),Шt I,,\;ща 6JП3У до Бер

Ж:UGП.

:шuъ lIалtршъ сюю едпо пi1IIе въ [Jl'.tз;:J,О-ТО на два
ЩЧJI:е.1а; тu't;:цо-то ilшо паПlJ:шrпо па l;У)!ППЪ-Т1..

ш-Т;t

Той :38JЪ пiiце-то п па пегово-то
лице ,)'П. ГЖСl:а,

I,08TU

гжсче юг!Jсто очат:шшо-то

ЩЧ)J:eJ'Iе.

IЩ сл лиого lJaСТ[НJlJIj;I\И.1il

ПОС;ГБ оп'LТ'tJ·а.

)ItCTO

Т;]JП,lЪ едпо

еъ вр1;ж: сп I1З.1УIlIIJО II

,1.11JO

:\\'I,'J;,;a-ш шп

V1Ъ това СЪUllIllе, 11

U<1il-

jf~elfl:I;:t· та, о'inче, еп оеТ[1паJа па

ШОТО

Толова

;l.06p1; сп

е СЫIlШТeJUО

бвзъ

даJJI

ПО)lOщь.

П:ШЪрШJlJЪ ТОI1 рш)ота-та,
ОП

}~aTO

)!OГJ:1 да пзтвзе 1:0I:(JШ

заРОlJП:1Ъ

l;Оl,Оlш:а-тit.

Гппъ сп ВЪРШПЪ ;I.<l сп спършп :Зn[:УСf:а-та ПЪ ~пръ.
}\(J[:ош[:а-щ Gп:т<t освободепа uеIЮDI1едепа, п ся
заТОI:::rа

paд:ocТ!Jo

тъ, оi)аче,

II 1:or<1TO

1\OIITO l[

нрп друrп-гt

l\ОКОU!I;П.

УрОl:Ъ

д:ыъ ТllПЪ, СПJПО по;сЫiствупн::rъ,

1,01:OIш;а-Т<1 прпi)JП;J:аШ1:Iа, СЮIО е;що подсr:а

чапне отъ Гпнъ 11, уп::rашваJО п Iд\ 06ръщаJО па бtIЪ.

ВСЕШfРНА-ТА

Всемирна-та

ЦЕР:hВА.

праВl:а не

ЦерЕна.

Tt

сл

С:l'.БДУЮЩIl-тt

сж IIO-I'JаВIШ-Т'Б

ТО'Н,П

оТЪ ра

"Наше-то дlыо въ Африка е твърдt ваЖEIО. Ню!
трМва д.а раБОТIПIЪ тю[ъ за да оGУЧШIЪ пе С1\)СО
у)[ъ-тъ II сърдце-то, по п МПШЦII-Т't на, ОН'Б3П ;1'11-

~е:ш за, Дё" ГJ[ на.учш\ъ
JСП'1;хъ IШЮlе
наше-то

е:гБдва.

,J,t.10

пусъ (ваI\анЦIШ).
жепu

Божпе-то гmлrще пt}lа рас

ОпаСUОСТII-тБ

ШI\'С[1011е~[ш,

срtщатъ

дп, раGОТlЛiТЪ. Най-добръ
JI пзъ день въ Аень

съ )1:l:JДп-тt.

еж го:тt~IП.

[,онто съ [O;It)Нl,

П)rюrе

C)l'll;IOCTh но

ОПfl,СПОСТIН"Ё въ онзп мрачеuъ

Жtтврикъ.

l\lЖЧНОТlIп-тt НО ВЪСIШТ,LПIIе-то на )пit;тJ,п-Т't еж 1'O:1tМП.

Ыного

JlЖТП

c~le

П[щнудеrш да

даВЮIe

рОДПТl':lh-тt iliI3:lрсюt-Тit Ц'Бuа за дtЦit-та ШIЪ за

на

A'L

може}!ъ да гп 3ЫIЮIЪ IlOДЪ ШIШЪ наДЗ0РЪ. Робство
т() е 1'O:1'.lBlo llрtпnтствпе.
Н)IЮlе освtпъ 3 ХП:l~I!U
ЧJеПО[Jе, 38 Недkшп учп:шща, 320 J"штюп, 3,,;:>0
Jченuци нъ НедtJНIl-т'l; учп:шща.
и)щ 31 П,еРI;ВII,
копто cTpyВnTЪ OI\OJO 140,000 :leBa. 1] 54 )ltстuп
пропов1щющrr.

ВЪ 00ГОi':10В('I;0-ТО ГНШJlце шщ ~TO

ГIeпш;а, П"ущества-та, 1\0llTO шrЮlе въ АфРllЮ1 Шlitтъ

една стоJiиость ОТЪ 37G,OOO :сева.
1\<1ТО СВЪ1JlJШ:lЪ ЕОПСl;ОПЪ

сп, UtL UJатфор)ш-та

1)П:l0

Те([:lОРЪ

пснрапепо

l)аllОрТЪ-ТЪ

е;що )1,HI\~ )10-

)шче Негрптянче, .l\OeTO ЕПllСl;ОUЪ-ТЪ довюъ съ сеое сп

отъ A'!'lml\i1.

То сн

Дпана.

ilapH'IaJO

"I!a 1\0:1[,0

е l'ОДШLП," лошпа::ш.
"01:0:10 Т[l1I ГОДНI!IС.' отгово
1':11 Пtl,ОIlЪ-ТЪ, "и до Il]УБiI.!! депетъ Ы'Бсецn е

lШJЪ
6п:rо

Н3ПЧUlJ'Jе,

АUГJпikl;lr"

Il въ това

т;рат"о (1)'lПlе е Ilау'ппо

"П за топа 1."'lе ГО J,ОВЮП

-

ференцпя-ш,"

п p:r6auIJ:1l.

Епнс,,?пъ

Ш1

I\ou-

фnyJ'ьръ. съ

слtхъ. ~.J.I/IIЪ ч:rепъ Негръ отъ J)еПТЖ\\IlСl\а-т,t l~~и:
фереuцпн, l'П,1Uu вы6,\',J,епъ, ПОJlСI;ЮЪ ~;J,РПl-та.
,1 011
СВЪjШШJ.Ъ, J:t1TO I;а:за:rъ, [lе [,огата ТОП ВП,LI:1;JЪ t:IIП
C1,0111>

])ОЛl<ШЪ.1а

ВО;:Щ

:зtL РЖI\<1

това,

'ЮJrП'lсuце,

ШlПо)lI!1IJЪ' сп :за ЩЮРО[18СТВО-ТО: "ЕпroПI!Н ще прос1:1,)1'1> Е ош. "

1ре ржцt-тt сп

ГенеjJtI.luа-ш
ЕIIПСI;она:ша

:hопференцшr

Церюш,

J;ОПТО. J:<1ПU

2-11 iJ)IMi Ш1
2-][ :'II:Нl (п.

1;.)

Аиерш;а,

сп

С!,:!lО'IIШI

м-Бсецъ.

ПО }ШОГU Iща;rшiОi-ТЪ

и

ХрllСlluшнсrщй

въ Г.

па

:ЧеТО,J,Пi'Т!;а-та
l'Пр}ltПЖ:ОJе

В1,

СвшtliJ сп UТВОрJIЛ rш

O)Ja:\a, ~'eGjJacr;a, С. д. H~
ШL 27-1-j (н. 1,.) па С;i\ЩПIf
13Ъ11jJОСЪ:

}IOГ~TЪ

:lП

il;eJJ U ;Jл, ся JJаilЛ рат'!> ;J:L ЩI't;!:("таВJlТЮП па Гепе

ра:rШН;1 l{о[rфер€iЩШI

;;е.10 сп I."тБ,ilУIOще-то 1)']) 11I е
пп е: ;щ сн Il0.10а;II [Щ г.1ili\ПЗ,llше щуБ;JЪ )It('еl~lf-l'.I>
ОI;ТЮШРllli п Ное)lВрпii lS9-! 1"О,J,IIШ!, IШ веп'п;п-тt
церl;ВП за ;Щ, i'П рнае ;щ :Пl

1'1>

JlСl;ЮЪ ;:щ .~H ту

рЯТЪ ВЪ ДUСЦ1l11.1Illш-mа i'J't,l.УIOЩН-Т'В J.УШI: jШр:IIШ-ТБ
прt,J,стаппreJП

ще (iЖ;IitХl>

Ш,iJ:I1С.

.1[;0

тазп по-

IIрпе)lе о'гъ ТрП

ип ГЩПШНIJ-IVВ

ЧJ:енове-l"!;

портъ-тъ на ЯПССlJопеРСlшii-тъ ЕПIIСl,ОПЪ 3,1. АфРl!Кtt
ТеiilОръ, четепъ прtдъ Гепера,:ша-т.t J\онференцпя
шt )lеТОДlIсп;а-т:t ЕППСI;она:шit Цвр "ва.
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ду~ш-тt

четвърти Ш1 ЧJепове

l\оuференцпи

11<1. l'еllера:1uа-щ

")шряпп

п отъ дпt третн шt

};оuфереIЩШI,

ЩJ'llJ,СТi\ВIfТЮН"

тогазъ

ще Ш;JЮЧiШ,t1ъ

мжжпе n жеПll, 'l'OБiL JI])'БДJожеНII8 (';1 прЛeJО съ
2-11 протпвъ НЮ f:laca,.
•
Бт, ПСТОЧllШI hIlT<lil, въ J!]ювшщtш-тtФу-I\пенъ
Се-'Гусенъ ПротесrаUСJal-тt )IIICCIIOllepII сж Gп:ш
IШl\Ъ жъртва Ш1 ПОi;ушеuuп. Hit 27-1"1 шша:lJl(r Апрюъ

n

бп:rп нападпатп Jl Р:ШГР:16епп [:жщн-тt па АШ:lП
Ю1НСJ;п-тt }IIIССIlоuерп въ ЧЮI-ХО; IШ ll-й )IПllаJJlIL

)Iai1

UЮП Gы)ренll МПССI!1JСl\IIi!-ТЪ

),О)lЪ п БQ:IШЩ11

тп, IШ I\l1t[IILIШЪ-ФУ.

ДЪРЖ<1l3на-щ
нъ

1890

[еlн;ва

нъ АНГJШI е lJOJ)"'!ПJil

ГОД. -- \,<1ИО СП ВIЦII оп едпнъ p:tlIO)JTh

06Шtродваuъ нас\:оро
шеВШJ оп

-

въ

BlIiLЪ па BOJUll

CTjJ:1Ua на СВОП-ТБ

прuно

Пl)!JвержеНlШЦГ!

въ

рпзнп fJIШРХПП 1111 Апг::шя п ВаJПСЪ 1,608,829 .1ПРП
етср:rrШI1. Лоuд()нъ е ;т.а:п 211,7-15 стер:шнп; )l<lJчестеръ, 121,439; Вустеръ 80,<117; .:тпверпръ 77,

94-5, II таю. пп, тюыъъ
6,803 етер:rпuп.

ДОР!!

;r,u

1'; НЮI,пст:rъ,

КОП1'О

да:rъ

ЛОСJt раЗUОСI;I1-т'Е {)П:lIl ра:здtJСНI1 тъй: за
ностроенле J[ J[оuравпнпс ш\, церJ;ВIJ 1,33·1,226 стер

зппи: нn ГрОiJrrrЩt 29,1-18; Н<1 06Дitр:шаuпе ~енефп
I~IШ 12/j,!J90; зn' енорпйсr:н ;r,о'юnе 118,46:).

ПРII{)lJоеllllе-то ]нс lSЮ ГОд!Шtt въ XO:1.I<llUIIH
шt !,O~T() IfilсюеUП8-'l'0 е 4,500,000, отъ [:ОI11'О 2,
810,000 сж Протееган1'П, е д.Оl,i1З<1JО, [10 01'1> десетъ
го;щuп на еа)lЪ еЪJli1~\)\'.ljlJJ[ОСТl)-т;J,
II,L ['lOю-l\аТОJII~
'lе('!,нй

е.1С)18НТЪ

'JТ.

ОllШ1

СТр<1пn

Ш1)IiIJIIJi1, 1[ т<JПtt TP'J;(,Ha, lI[l'/;,1Н

де Iнt ФaJ;n-1Ъ,

'Je

[,:1,ТО О

на (,OJJIIIILfl'T[JO-l'О,

3J1i1 I l1\TCJHO С:l е
П('J!'I!;О да еп отда

11 ро'[(н:танство-то

то ЩJIIl!.1П[la

lJC·1I1лrа-та

нрн ('01)0 СН 11 jЮ;~О'

ПП-ТВ ОТ'I> е'li;сенп iipal:one.
ЛО JJОIЩl,Ъ па сr;орошuп-т-Б lIе'1а:ШI1 ('ы)1тI1:1 п

меЖ,l,\рсоi/IЩIl-l'.Б )!еа;ду ТУ3ЮIllП-ТЬ )\i\ТОl1ЩП Н [[ро

теСТ<I~П[ въ У.г;tI1,J,П, lLeIlTpn:rI1i1 АфрНI;а, ТаЙ.НСО [,Щ!

8:L: "Rе.l,Ш1Ш О1ЦЪ [;,lТo l'-нъ СТilI1.1еЙ Н[J't;r:П !II:)ТШI;l,С
ееп ГОJ:ШШ ППСi1 ВЪ АПГ,lШI П 1101;;13i1 I:Щ:ВО XyUHBO II(J.le

3n

)[псспопеРСI,Н раiiош I!jI't;l,СТСШ.1:Jва

ОТЪ ГJ:авнп-т!;

~IпеСilОllер("!,п

вр1ше, по жпратп
Ю1ТО jJШIОТП:Ш

ппонерп

УШП,l,а, то eд~o

оiiщестnа

не

\lЗ1'У UU

въ O(f<l~\II (·T]HllНl. СХВ;J,Ъ

Т<lJIЪ ПротеСТПUТН-l"В

J1·.IЩ)JJ\0 lll'·t'le,

Рюю-};аТОJJщп-тl;ШlХ.lРП ln ttXllO-ТО По.1е. ОТ1. ])<1чаJО тh:ш

Фроuеr;п

)lJ[сс!!Оперп

r.-rс:щ:rп

,1,а

)!Оuо!ю

:rи;шрнтъ ВЪРХОlша-l:l юасть 1J1, ~'ЛЩ],:l, n([ ЩОТО
дn IIСI\]ючатъ не rЮ!О съпершщп-т'J; l'П, 1I ротеоан
ТП-l"В, по П rl,[JършеUIIО ,1Д Hj\'h'I:lXII;1TI, lJрtпаН:I:О
то ВJ:п:rш!е. lJЛ:L ,10ПОJ110 Д01,<tзатюеПIil. че l,ар
дпнn:IЪ Дапп;!-;l'П п I1eJ'ОПII-тi; нрпптo:rп

("Ii

nсп'п;о

Т<1:30 еll п'Ь:rь

що С,)\

"ЮГJП :)а J.;t j(ОСПIГНЖП,

J.a :lП :щ ВЪ 1I0:l:зtt Шl Фj'<lIIl1ШI,
па "UepI:na-Тi1," ~Ia:Il;O В:1~КП.

1ПП:щ.

СТОjJюrr

31, I10;т,:щ,

Н.АУБА Н
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МИХАНИКА.
съдържа

Наука и Механика.

20

,шшгрltЩIOl

cptiJpo

JJ

~IПJnrраюш

5

злато.

Много отъ градски-тБ jjЖltзнпцп въ Алерш:а
упот-rtбяватъ

Червеи-п.

(',и;rа

.l\IежДу

,шого-то работници

въ

ШIIрОБа-та ла

боратория па прпр()да-ПL нелалко ~ltCTO ся отдава
па ЗЮfНШ[-Т'Б червеи.
Ний еме навикнали па f.'Ieюше

на

{;О:Н;ОТО

тtxъ

като

доставлтъ

бе~ШOJ:еЗlIП.

храна

плп

ва ЖIIВОТНП

ПО:Iевuп

отъ

ПО

дО

ПУЖ;I.п-тt

на ЧeJов'1Н;l\.

113-

Но докавало ся е отъ

с:т1цвания-та Ш1 паучнп мжжпе, че тt пграJЖТЪ важ
на рол въ природа-та.

n

веmш-та почва,

ЖИ:Iища-та Ш!Ъ

еж

когашъ повече отъ ед.инъ ~Iетръ.

Храна-та ШIЪ

е

сама-та щ)ъстъ, БОЛТО ~шнува прt:зъ T1;:тa-тn ШIЪ и
с:тr1щъ сяюапие-то сл

исхвър:тя на повърхвостъ-та

на веяя-та. Всtкп паблюдате;'lЪ :\Iоже да ва\УБ.1tжп
"ka;-rЖПIl-тt," ЮIЪ, ако ПСIlПта- земя-та
сутрпва
рапо-особенно въ сухо Bpt1le.
3юш-та, колто ТБ
тъп исхвър:тrзтъ е въ най добро състоявпе ва да
С:IУЖИ

ва

храна

на

растения-та.

и

съ

хи:::шдп

отъ

тtзи копачи, които иостоянно работнтъ, ЛВ но е,

че

зеяа-та може твърдъ скоро c'ЬВ(,1;.~ъ да сн ПОI,рие съ
тази

приготвена

бочини.

Г-нъ

почва llзш~сеШ1

Дарвинъ,

01Ъ

Анг:'IИЙ

ски научепъ мжжъ, посвtтлвn едrшъ ТШIЪ на исто
рил-та на свои-тt паблюдения върху червеи-тt. Въ
еДlШЪ случай той покрШlЪ повърхность-та на едина
иа,:ll\а ливада съ варъ, и паяtрилъ,

че въ продъл

жение на нtколко години червеи-тt покрили
та

повече

оп

варъ

два пръста.

пзворъ на

вtща

сега

СЛ

пспращатъ

мtjI;ДУ

чрtзъ пнеюrатпчеки тржuи, когт

то ~ uо;шгатъ 'lежду два-та
нtща сж ТШLСI:атъ

I1НlЩ1.

Пощепс~;п-тt

0'Г'Ь въздушно-то на:rлГ<tlше.

Три кораба сл стрOlЖ:ГЪ въ Испаuия тъюю

l:ато

трп-п ко[ш6а, които състаВ:Iява;rи I\олум60ва-та ф:то
та.
Tt ще сн вапесжтъ въ Ауерш;а отъ моряци

об:rечепп като :КОЛР1GОВГI-Т'Б морпцu и ще
рап въ Шш;агоска-ш Изложба.

фИГПНI

Много добрt нар'Едепи Ilвдустриа:IНИ училища

са

YJlножаватъ въ

Аиерпка, и

тtxъ на~шратъ работа (,"'1 добра

нача:тrо.

Тtзи

училища сж

свършивши-п въ
заплата отъ саио-то

ПЪJlНи съ

ТБ не могжтъ да приематъ lJСИЧЮI,

ученици, и

които

желаЫ\тъ

да ПОСТЖ1ШТЪ въ тtxъ.
Едно

интересно

сл намира

въ

приложение

~raшини-тt,

на

:механика-та

които ся много )'потрt

uлватъ въ Америка ва продавание малки артш,y:rп
uезъ грижа-та на помощници.
Машина-та е тъп
парtдеШ1,

щото като сн спусне еДШ1 монета

nptзъ една дупка,
движение,коfiто

единъ

миханизмъ

(пара)

сн туря

въ

дава на купувачътъ само артукулъ

ТЪ,

Нес'Ышtнно мнозина сж забt:-rtзвали, колко ско
ро

ПощеНСЕ:II

Паризъ п Бер;rпнъ

ПО-ДО:IНИ дъл

зна~rепитиii:-тъ

],ато

Нtкоп отъ Амерш::шски-п жеЛ'ЕЗНОПЫНИ дру

подъ

тt копаIЖ1Ъ доста дълбоко, понt

e:rектрuчество

жества сл приготоюяватъ да употрtбяв:tтъ e:lШ:ТРП
чество 3,1 движение-то на обirЕ:EJовенпп-тt сп В;:ШI-юве.

високъ

раЗ[JЯДЪ, п че l'ЮЮ по този llаЧIIНЪ ТБ служатъ ва

само

.

сл Пl)l>рива единъ калдаржмъ

съ

земя,

ако

не са

за I:ofiTO топ заплатилъ съ монета-та.
Въ
Паризь Т03И способъ сн употрtблва за продавяние на
питил.
Една монета сн спуща и ведпага една ча

често измита.
Това е до годъмъ равмtръ работа
на червеи-тt, които никога не прtкъсватъ скромно
то сп трудо;rюбие.
Напстина нищо не е напраз

ша са паПЪ:'lва съ лемопада, или др)то питие.

но

шина-та да работи.

(,'Ъздадено.

ма въвможностъ ва

ивмама, понеже

само

която има иаискуюrа-та тежина :може да

Ht-

монета-та,
накара :ма

Въ западна Африка има единъ roлtмъ окрж.rь,
:който са държи въ най високо п:тrодотворно състо
~IНие отъ тtзи червеи.
Слtдъ двВ'k три години обра
ботвание, зеха-та IЛ\ оставатъ npа3.JШа двъ години
за да ИСХВЪр:Iатъ червеи-тt нова почва отъ до

Опити за искуственно произвождание на дъждъ
ще са с:rtдватъ тази година въ АмеРИl\а. Внуша

лу; тогазъ та е готова дn

наб:IюдаТe:IП, с.чжатъ

даде извънредно

изобил

ни жътви ва още двъ три I·ОДИНИ. Тови редъ са
е слtдва:IЪ прtзъ нtmлко столtтпа безъ да сн ва
М&'lИ ШI()ДОВИ'IО'IСТЬ-'Iа на почва-та.
Въ вашия-тъ
КЛШIa'ГЪ тtзи червеи не сж ТО:IКОЗЪ голtми вито
толкозъ дtлте;унн КОЛ:КО'IО въ Африка.

отъ

Елеь.-тричество-то сега дава
души.

работа ва

повече

5,000,000

Опити Дot~nЗВ:I:ГЬ, че едипъ тонъ морска вода

ва

са,

че

не

е

шумъ-тъ пропзведенъ отъ експловнп

въ въздухъ-тъ, но че самий-тъ Димъ доставя :много

ЧИС:Iеннп Т}lърди частици, I;ОИТО, както е извtстно на

1\ато ЯДКИ,

сrыJтяваa р;уага-та.

Това може да е

на, но ПИtателъ-тъ

на

този

ОI\ОЛО

които сн

)10 нtкждt

псти

параграфъ е виждалъ

С:IЪНЦ8-ТО СЪВС$МЪ да са ватъмнява отъ дпмъ-тъ на
ГО:Itми огньове въ Американски-тt лtсове, и това
въ

продължение

на, нtколко дви,

не е имало дъждъ.
и

шумъ

п

егъетяванпе

димъ
на

когато

никаь"Ь

Може би че е нуждно да има

:la

да

влага-та.

са

произведе

нуждно-то

Р_1.3НИ

НОВПНИ.
------~--~

въ

Разни Новини.

год.

1830

Г-НЪ

Г:нцсrопъ пде

СJtДЪ

пего;

негова-та l\IIПdша: "Държава-та въ отпошеНlIе-то

1I

къмъ ЦеР1\ва-та", сл появюа oce~ъ годиин по-пос:rii.
ut:ш-та краfiбрtжна :lIIНИЛ на земно-то кы60
сл е прtсжtтна:rа да е 136,000 МИЛI.

Италпя приема годишенъ доходъ Оlю:rо
отъ пнва:rпдп п оТ'Ь гоеше.

250,

000,000 :IeBa

Минала-та година

15,000,000 :IeBa

А:rЯСl\а пзнес:rа .1а(ерда за

лкитови вжси за

7,500.000 :reBa.

Дължина-та на жюtзни-m :ШБИИ въ АНГЛИ!I,
lЮЯ то па 1889 {·од. 6И:Ia 19,942 яи:rи, сега въз
:rива ва 20,073 }IШIИ.

.като ел прiэсмiэтва по пжтувания и 6езъ да ся
ВRлючаваrь

1890

бплети съ абонаменть

год. uадмина:ш

пжтницп-rt въ

817,000,000.

Приходи-тВ отъ пжтници, включите:1НО съ би
лети съ абvнамеитъ, прtнасяние на кола, lШНllе, и
пощенски чанти въз:шза:1И до 34,328,000 лири
стерлинп.

Движимий матеJlиa:rъ обема повече отъ 16,000
ЛО:КШlOтива, 37,000 1\0:13. за ПЖТIlIЩИ и 526,000
вагона n други l\o:Ja, ВСИЧI>О 01>0;70 591,000: което
дава сръдвьо число 30 желt30IlЖТНП Ни:1а за всяка
иила жюtзенъ пжть.
Отъ прtнаелние-то на стоки приходп-rt въз
лtзлп до 79,94 ),000 :,шри стер:шнп. Мина::Iа-та

rадина

разноски-тВ на

желtвницп-тt били

540/0

отъ :всички-тВ приходи.
ПритВжатели-'I"!> на билети
съ абонаментъ би:rп 1,259,000 за 2,316,000 лири
стерлпни.

При продаваНlIе-то ва би6:шотека-та Боргезе
(Eiblioteca BOl'ghese) така-варtчена-та Biblia рапре
Лlm (Библия па Сиром:асп-rl» била купена отъ Г-на
Л. Очки <JTh Венеция за 15,800 лева.
Руско-то lIравите:Iсrво е подарило една велн
колtпена

CMa::ITOBa 3J"'IaTBa

вава

ва

Rапитанпнъ-тъ

на uараходъ-тъ l/nдuлnа, lЮПто завеелъ контрибу
цип-тВ на Америка за старждущи-'I"!> orь г;zадъ Рруссп.
Извtстяваrь,
СВЪрши;rъ.

че гладъ-тъ

въ Россия ел почти

Узнало ся, че гюt.мо количество храпи

ся държжтъ отъ

сиеRy:rанти.

цtна-та на храна-та

паДНa:IR око;1О СТО па cтo-'I"!>.

Единъ статистиь.'Ъ казва, че едннъ ДIOJlЮ}[Ъ отъ
хор е-то дава повече храна въ видъ на риба въ
еДна сеДМIЩа

дЮJlЮМЪ
llИТелво

отъ

отъ

БО:ШОТО

най-добра-та

произведение

може да произведе едипъ

земя

въ една

l\З,КВО

да е хра

година.

Лордъ Тенисонъ е най-старни-тъ

отъ живи-тБ

Апmnйски автори; първа-та М:)" lшиra ел обнародва:Iа.

ПрtДII

ДВЪ

трп

седмици

пtl\ОП

Германски

вtСПIIЦИ ппсахж за Емппъ Паша, че бюъ рJрt:IЪ
въ вжтреШНОСТJ . -та ш), Афрш,а.
Послtдпи-тВ пзвt
стия пюучени прtзъ 3апвпбаръ ГЛilСЫ;ТЪ, че Емипъ

Наша 6П:IЪ жлвъ

6П.1Ъ прлстиrпil.1Ъ безопасно на

n

стаНЦИII на езеро-то А:IбеРТЪ-НИЛП3:t.

fepmaBC1\II-m

Пжтуванпе-то на Бюша Бисмарl:а до Виева
по поводъ на свадба-та на елна му Херберта, е бllJlЪ
иостоянепъ ТРIlУМфЪ за старшт-rь liанцлеръ.
Гер
манцп-тt не могжтъ да Зll.Uравятъ 1\О:1КО Д:IЪЖЖТЪ
ва пеговии-тъ тевий ва обединение-то на Гермавия
и

-

като

не

могжтъ

да

cTopы\ъ

друго

-

стичатъ

са съ BъcToprъ, ври дадеВIIП-ТЪ с::ryчап и правятъ
овации на многозаС:IУЖИВШПП ЮШЦJеръ.

Въ Швейцарски-тt жe:rtВНОIIЖТНИ станции сж
постаВII:IИ пt1\аКВIl автояатпчески снаряда ва ОСИl'О
ряваllие протпвъ бtдп.
При спущапие-то въ спа
ряда 1О СТ()ТИЮШ ИЗ.1пза една осигурителна ПО:IИ
ца,

колто

има

и половина

('ила

день

желtзници-тt

11

за
за

едно

пжтувашrе

юtl\ВОТО

n параХОДIl-rl>

и

да

е

orь

едивъ

В:lOщастие

па дружество-то.

по

Оси

горnте:ша-та премия въ С:Iучай на смърть е 5000
лева; за теЖI(И llарапявашJЛ 2,500 ;reBa, за ПРllврt
иенно остава.пие отъ работа въ сл1Jдствие юшва Д;t
е повреда 2 ::IeBa и 50 стоrиНlШ па день.

Наl1равилъ ся е на пос.1tдъкъ едШtl'l onuml'l
за да ся опрtдtлп съ каква бързнuа иоже да

стане равм1Jнение-то на телеграпи иежду ЛОНДОlIЪ
и Ню-Иоркъ.
3а испращавие-то ва една телеllJaМ
ма и пристигапие~то

ва отговоръ едвамъ били по
трtбни четири мивути.
Въобще вуждно-то З3. таки
ва размtнения BpЪ~e поради пужди-тt на сл:ужба

та, е много по-roлtхо.
Едивъ Американсни вiэст
НnKЪ пише, че ВG-ЪКП день по АТ::Iаптnческа-та лп
вил въ два-та часа, токо прtди шаднt, ел

раюrt

вавать срiэдвьо ЧИС:10 ОКОЛО деветстотинъ телеграшш.

Избори-rl> 3а IIОВЪ пар;rаменть въ .А.н:r.:шя поч
нали въ първа-та седмица на м. Ю;ШЙ (н. к.) И
ще ся свършжгь въ двt седмици т. е. на 18 Юлий
(В. к.)
Избирателна-та борба е 6п::rа ожесточепа и
отъ двt-rt страни.
Г-ВЪ Гладстонъ е ДЪрЖa:IЪ Ht:КОЛКО рtчи въ разни градове па Шотландия, п
"великий-тъ старецъ," както го Н:tрИ'1атъ Анг:шча~
ви-тt, е 6плъ посрtщнать ва всяк.ждt въ ВЪСтОрГЪ,
и елова-та

иу

въ

подва

на

автоноино

упра.вление

за Ирлltнаил еж били ивс::rуmани съ
най живо удобрен пе.
До сет резултати-тt на
избори-тВ сж както с.тБдва: избрани до сега 253
Rовеерватори, 47 Ювионпстп, 246 Лебера;ш-Г:Iад
стонпетп, 58 Апти-Парне:шстп n 7 Парне:тпсти.

(home rule)

C,E.1CI\O хоаюIeтво.

6-1

държа:rо

Селско ХозяЙство.
Масло.

:\Iеж,J,У още lIеОUЯI;П!шп-тt тu.iiHII е това, дtто
tIЮТОВЪ,J,ЦU СЪ ВСПЧ1;п-тt сръдства па

11

доuч)ъ 1;]ШНtтъ, I1РО!J3ВО,J,l!teJШt 110чва
жище

готово

(шt3nръ) lШ раСllOJожепие-то еи, още

СТВУВНIЪ ВЪ стаРП-ТБ

СП способu ШL

на СВОII-п про.хУI;ТП.
6утове (ilш~GОLIИ)

11

ТЪ]I

ПО:~ТО:IU

ватъ съ ГOJt~ш цtпп, IЮгато ВСПЧIШ ~lOгжтъ да

правя1'Ъ
е,;щнъ

II

ВI1ДЪ

)ШОГО по евтшю у пасъZ
ьшс:ю сл прави

II

СЛ

ПСТI1lЩ е, че

продава, по може ]и да

Сll ЧЩВU!I то съ хубnво-то
3ападно- Европеi'rСI;О
~aC.I0 ~ Чуждепцп, тито жив1ШIЪ въ Българип 110ржчатъ отъ вънъ ДaIШ;О яас:rо зn 01;o:IО пе1Ъ
КII:тогрюша,

кошто опптноеть-та,

е доюыа:ш,

:тева

че еДIIПЪ

артукр:ъ ты1оo ТО1Козъ добръ ~lOже да ся произве
де

11

l;paBH.

оп Бълшрскn-та

СпосоБII-тВ могжтъ да раз:шчаВ:L1'Ъ споредъ раз

MtcTa и h:1ШШТП, НО
ся nOCTIIrHe, и lшfi

ЛIIЧПИ

же да

с06ъ, който опитпость-щ

въ Бълшрпп.

сжщий-rъ разултатъ мо

ще дадемъ

еДIlНЪ

спо

е доказа:ш за праКТIIченъ

Ко;шото за глещщие-то

на l>рави-тt

нпи ГОВОРИXi\lе въ ПО-llр']щпшниfi-тъ брой, и ще има
ме (;:тучай да ГОВОРIIМЪ шtКЪ.
НИII ще прtдполо
;I\ПЯЪ,

че M:ItkO-ТО

прп:,шчпо-то

ея о Il3ДОИ:ТО

BptMe II

отъ

I:paBfL-та въ

че ся е ДЪрЖfL;}О съвсtмъ чисто.

То трtбва веднага да ся прtцtДlI и да ся тури въ
едва тенжера на ОГЬНЬ-ТЪ додtто възври.
'l'ошзъ
го

OCTaBtTe

чиста.
:юши

въ едиа х:тадна стан, I:ОПТО е

l\L1']ШО-ТО

II

мириюш

~HOro

лесно

придава

:10ШЪ

съвсtмъ

попива СИJНII
вкусъ

на

и;ш

M:lC::rO-ТО.

M::rtI\O-ТО трtбва да сл Т)1:Ш въ шитки сс-ждове оп

г::rиджосана глина илп ОТЪ
улеснение за постаВЛllIIе

CBtT:10

тенеке.

Ако има

ссждове-п въ студена вода,

то е още IJo-добрt.
Нека да стои въ тlJ3и ссждове
отъ 24 до 36 часа за да сл издигне каlIмакъ-тъ·

ТОШ3Ь съберtте каИ)tЮ:Ъ-n 11 дръждте го ПОБриrr:

и на студено MtCTO, догдtl:О произведеШIе-то отъ
два денл сл ШLтрупа п тошзъ трtбва да C~I бие.

ОБИКIIовешш-тt 6УТfLЛ:КII по села-та uиваn, ако ся
дыJжтъ

чисти.

Бута::rI;И съ Г.1еджосанъ

ссждъ еж по-добрп.
твърд'!; ма:ll;О

-

.8.:IO

ПРОдУК1'Ъ

1\0:1ичество-то
само на една

Бравп, то ~юже дn ~Я: бае, l;ато сп

I:Юlененъ
I.аi1яакъ е
и:ш дв'!;

(jърка съ дър

вена ::rъжпца въ обшшовепна г:типена И:1П дървена

AI;O

паница.

Tpt(jB:t
на

Я:ГВКО-ТО сл е добрt

сюю да сл бърка

)ще:IО.

Htl:O::rKO

~

отъ :Iоп-та,

f\ОПТО

стрита сo:Iь,

топки

ДОU<LСЯТЪ

IIрО,ЩI3атъ

за

ОППТIIОСТЬ

ПOl:азва

lIO:10B!Jlla

пито

отъ

п

да

сл

uриготвп

сгрувп двн, пжти

повече

па шtЗЩJЬ въ нечисти

)ЩС:10.

Възваряванпе

на

въ А~lерш:а J1 яоже би

да не е па вс.ш:ждt Л;5Ъ БЪЛЩJIIЯ

u}ждно;

че певъзвnрено

lJO

lJilШrl-та

~I:1tкo пе

l\аП)IaКЪ-ТЪ на въ:зварено

дава

M:Itr;o.

Д,ържа::rо,

КаЗВ<LТЪ,

е;тда два;t,еt'ета оп, тег::rо-то Шt )[aC:10-ТО.

AI:O

сл е

отъ :Ш:t

450 кп::rогра

'ш пан-хуuaво щtСJО въ едпn, ГОДlIшt.

TOB~!' е ЧУДIIО

п iJ,flже пеЮJOвtрно за ~ILIОI'О БЪ:IГttрll.
ва

l;:t1:BO

11Оже

да

вапр;lВП

То ПОКrlВ

впшште:шо-то

г:rедаuпе.

За поправяппе счупеuп Чапи п, I;Нзв,tn" че сл
правплъ прtвъсходеuъ цш[ептъ отъ бt:rты;-n' на
юlце раЗЯ'Бсенъ съ ма;rIЮ варъ.
Работа-та трtбва
да ел Бърше бържt, поuеже ЦШlентъ-тъ СКОрО за
твърдява.

Едно А~lерикаIIСI,О зеялед1шчеСБО ПЗCIоженпе, кое
то ще сл държи

тази година, дива награда

отъ

500

:тева за три-тt най-голtяи и нnи-добри зелки, що
ще

ся

ПОl;ажжтъ.

Растение-то на жетви-тt ся е въспрt:то въ Аме
рика отъ чрtзяtРl1И-n дъждове.
ГJадъ в:.ri1дtе въ нtкои части на Индия

Казватъ, че една пче:ш трtбва да иосtти' 2] 8;

500 нвtтя за да събере 25 граяма :медъ.

Яденпе-то па незрtЛI1 овощия е пзобшша при
чипа па :тtТllИ бо:.rtсти.
Появление-то на хo;rера
::а въ Русспя, трtбва да напомни на ВСИIща ни да
Jждемъ вниматюни

въ това отношение,

щИЛ сж особенно приспособени
та тt:Iеспа еистеяа въ :ItTHO
прtзрt:IИ ~ВОЩШI едва ли сж
Недtите прtнебрtгва да
съ едно

сты':10o

камфоръ:

:уогжтъ да спржтъ

стрuНlЖТЪ сериозни

HtKO.'lКO

дпярип-та,

капки

u по този

болtсти.

3рtли ОВО

на нуждп-тt на наша
BpЪ~e, а незрt:IИ или
по-добри 01Ъ отрова.
енабдите домъ-ть си
оп него

наЧI\НЪ да от

Топ е сжщо

важенъ

цtръ аротивъ XO:1epa-та.

?бикновенпп-Т't жебчета сж твърдъ IIолtзни за
llстрtовапие врtдителни насtкояn въ наши-тt гра
дини. ФренCl;И градинари ги чпуватъ СЪ добра
цtпа за да истрtuваn ()у6У:IеЧf:П-тt, които изяджтъ
раетеUШI-та

ШIЪ.

3аКОlIП-тt на природа-та

веЯl\ога сж напълно

uспъ:,шяватъ.

ще

не новече отъ

че едпа Кр:1Вn' въ АяеРIll;f!

~eRI1l'i\_~тa ~жерсеitсюt ПОРОДIIЩL да:rа

хриеТИАнеRИИ~ eB1>TЪ'~··
I~.здава !~еТОДИGтка-та ЕIlНGК[l1l8Щ МНGI;ИЯ, GвищrJВъ.

С:rt,а:ъ l:а1'О еа събере яаС:10-ТО Шt I;УПЪ
хубава

II

,rac:ro

л:rtl\О-ТО пе СП практпкува

)II!НУТИ за да стане

OMl!IITe го за;щ сл ОЧI!СТII )1:1tl\o-TO отъ пего , n drш-

ш:шtrе )Ш:II;О

шшрав!! шt

Такова

прnг()тоюеlllIе

TptGn чужди tВI1НСКИ
u ~IRС]О дN сп uродn

~nщо

спрепие

СЯ

за пазарь.
rърпета

l)ЫI'ЩJСIШ

'lПСТО и Х:Iа;що, то ще uжде доста твър.J:О

)!Оже да

I!

.

РеДАRтоРЪ-ОТГОВОРНИRЪ с. ТОМОВЪ

'~~'"

Свищовъ, Печа.тнIIТI,a "Надtждn."

.

