
НИй ШIЕ ЕВАНГЕЛСКИ ХРIIСТИАНIJ.

ство, J;aTO остава.Уе ТВЪрДО вtрrш на способи-тt

на ХрИСТП1t!JСI,О служеuие, I;OJJTO еж но Божие про

видtпие наши. НIIЙ върва3lе, че Богъ AtilcTByBa
I;рtПБО чръзъ сръдства-та, \;ОIIТО е uар'вди;rъ, II НШ[
ся надъваме, че на всяка страница на това спиеа

Iше, читатель-тъ ще може да за6tлtжи папрtДЪJ;Ъ-ТЪ

IШ Негово-то видимо царство. Това списание ще

ив;:rиза еЖЮItсечно, II ще ся издава оп КпижаРСI,а-та

:КОJIМИСИЯ па Методистка-тз ЕИИСI;опа:rш~ Церr,ва.

Всtки брой ще 6жде илюстровапъ п ще ияа сж

ща-та пеЛIrЧIIШ~ {;а!,ТО и настоящий-тъ. Ний ще 06
ЮЧЮДВЮlе само I:раТJ;И статии 11 ще (':1 старшч1Ъ да

}][отрtбява~lе неепъ !! вразумителепъ ЯЗIII;Ъ, 1\011то
да може всш;оii да разби ра. Пр!! все че Gиюю

же;rали да видимъ еДIШ С1.едпнена и напълпо Сво

бодна България. пий ПJIIЩI;Ъ ие ще сл заПШШВftме

съ ПО:II!ТП r;1J,-Ш.

В('I!ЧI:Н I1птюегеНТПII БЪJI'аjJII, запознаТJI съ

рюпгиозни-т'l; ДВI!жеппя па св'втъ-тъ, ЗIШIЖТЪ, че

ЫеТОДlIсТ!,а-та ЦерJ;ва отъ какъ ся е ОрШПIlзлра:rа

е ()шrа уеърдпft еВiшгюе(;а церJ;ва. 3арадп ТОШL

пиП пе ще ПРIIТУР:Пlе дрш-та евапгеJ:CI;а па име-то

па наша-та це]жвt1. Това е харатеръ-тъ 11. Ma:r
цлпа-ш Методnсш въ Бпгарпя принаД:Itжжтъ Ш\,

еД!ш твърдъ гюt)rа ХРПСТШШСI;а цеРl;ва, тыl като

дпееъ шftt повече 3IeToAlI('.TlI OTKO:IКOТO е шш;rо

говорящи АПГJlI!iСf;И езИ1;Ъ па свътъ-n, mгато тази

церr;ва ел е ОРГiшп:ш:шра прtДI! 1;-,0 ГОДИIIИ. Единъ

вюш;ъ П!lез6птпрпаIIСI;И богос:IOВЪ е харю;теризи

раJЪ пшп церr:ва J;aTO ")]Слво Хрпстшшство." Сюю

Пl'iirша 01JГilПИ3ftТОРЪ е НрОIIОВ'БДвалъ 40,000 про

новtди, и сниеа:IЪ 400 1ШlIШ :мали и гo:rЪJШ.

3Iетодпстка-та ЕППСl\ОШl:I1Ш ЦеРlша е ОН3И I,JOHb o:rь

вюш;о-то l\Iето,J,I1('Т!;О семейство, J;OnТO сп управлява

отъ ЕППСI;оrш.
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ОТЪ ];1Ы:Ъ ся е оргаШlзпра:ш МеТОАIJСТI:п-та Церl;ва

тя ся о заUИJlа!щ"щ съ рuс!'ространенио-то на евтини 1,

релпгпо:ши I:UIll'П. 'Гл е ШIiJ:Iа една спстеиа за П]Jодава

ние 11 ра3lJaслние 1'itlШВ11, lаJlIГП ПР'БДИ дума-та ~Щ та I;ова

юшгопродавство (Colpoltage, r;оято е зеm orъ ФР:НЩУ3

с!;и) да ся Нрl10llе въ АПГ1111IСI;ИЙ Я3Ш{Ъ. Г-нъ

Уес:-rей е свисвалъ кнпги да ся четжтъ отъ всичr;и

т1> раЗ]ШДII. Пр1щп сто п петдесеть 1'0дИJJИ той

lючшtJЪ да uечаТll J:U!lГП "а ГOJt~IЪ рази1>ръ. Отъ

СЮIiJ -то 1.:1/ ШLча:rо lНеТОДl!стr:а-та Церr,ва е СЧIJ та-

ла lIечаТЪ-1Ъ за паii-силнпiiтъ СИ СЪЫ;ЯIIИКЪ въ

доБРОТВОjНН'llО. 1\al\l'o съ еЗIIКЪ-1'Ъ, тъй 11 съ IIepo-то

ВЪЗ~[()ЖllО е да са СТОрИ гол1>мо добро или зло. 01'Ъ

тихи-т1> си;rll наДЪ У~IЪ-ТЪ печа.тъ-тъ е ШtИ-ВeJИI;а-та.

3а Д<~ придобие~lЪ мпого П03ШШIIЯ, IIIIИ трtбва ~1НOГO

да чеТЮll,. Този в1>I,Ъ е B'l;j;'!, па. "пиги, перподи

ческп СНИСaIlIЩ брошури и вtСТIIIЩII. Подъ Юlе-то

па Xp"cmllallcКlllI СвтЬ/nа. ваше-то списаппе ще ся

старае да раСII]Jостраиявн, рe:rИг\ЮЗШI познания. По

ле-то отъ което ще събира свt;.r,еюш-та си е lIII1РОБО

БО'IКОТО саМIlЙ-1'1> ХрпеrИ:ШСI;ИЙ свЪтъ. Нии вър

вюю ТЪП сжщо, че това, Боето ПОС1'ошrно става въ

паучнпи-тъ свъ1'Ъ, ще интересува наши-тt gитате.1Ш.

НП(I съ б:'Iагодарение Ilризuава~Iе, че има вече нъ

БО:'! 1:0 вtстници 1I периодически списашш въ Бъ:'!

гарня, I;ОИТО uринасятъ гол'Jнltl. пo:r3it съ ТОва дъто

развиmLТЪ вкусъ за прочитание добри БIШГИ; пtКОII

си 011> lЪХЪ слtдватъ въ пtr;ОП отпошеНШJ сжщий-тъ

наЧИIIЪ, който ще с:'!':l;двnме 11 ппи; по това, което

други вьршжтъ тъй добрt, не :може пи оправда, ако

прtне6рtгнемъ особенна-та СИ Д:'lЪ;БНОСТЬ на ослованпе

на това, че поддържа~Iе 6ратски отношения съ други.

Ниi·l 6лагода рШIЪ Богу ва ВСИЧI:Итt церкви; нпп ги

n0qитa~le за благородно-то дъло, което тъ вьршжтъ;

но нпй вtРВЮlе, че испъ:rUJ:lваме пай-виеОI,I1т1> сп

длъжности въ распроетрапеппе IШ Христово-то цар-

~!~" .2.~
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2 ХРИСТИАНCIШЙ-ТЪ СВ1>ТЪ.

Христианский-тъ Gвf.ТЪ.

Съ тJ;зи думи оЗПRчаваме географическо-то раз

дtл:еlIие на Христово-то царство между человtци-тt.

Христианскии-тъ CBtn ся е разширочавалъ отъ на

чало. Хрпстианство-то въ второ-то и трето-то сто

лtтие ие само ся установи по всичка-та Римска

Империя, но ся въведе и въ Персия, ИНДИЯ, И по

между bapbapCl\I1-тt народи, чийто езю:ъ пикога не

ся е писалъ. Установение-то па първа-та Христиан

ска държава I10слtдува обращението на Императора

RОllстантина. Ячичество-то тогазь почти съвършенно

иечезпа отъ РЮIСl\а-та И:llперия. Въ пето-то п ше

сто-то сто:rtтпя Христnапството въстържествува въ

Сtверпа Африка, Апг:шя, llIотландия, Га:1ЛIIЯ, Испа

ния II между ntKou ГермаНС"1I ШItмепit. Саl:еонци-тt

приехж Хр~стианство-то въ 803 ГОД., и въ десето-то
II едипадесето-то СТOJ'Бтия и Скапдинавци-тt го приехж,

п отъ Скандипавпя то ся распространи дори до

СlltЖllИ-тt 1\о:шбп на Исландия и Грпюшндия. По

между девето-то и единадесето-то столtтие СлаВЯНИ-Т'Б

па ИСТОЧПi1 Европа приехж Христианство-то. п на

Сl,')РО с:rtдъ това то усп'Бшно СЛ въведе и въ Уп

гарин, Трапсилвапия и Русеия. Источно-Православна

та Церl:ва брои дпесъ пе по-малко отъ 81,000,000.
С:r'БДЪ шестнадесето-то столtтие повооткритпи-тъ

Аме]JIllШllСКИ матерш,ъ ночпалъ да ся пъ:ши съ Хрп

стиarш. По прпчип:t па СЪПРОТI!в:Iепие-то па рели

rnозна-ш спобода отъ страна па държавпи-Т'h Церкви

въ Европа, хn:rядп сж ОlIЖТIIЛИ КЫIЪ повпп-тъ Свtтъ,

дtто можали безпр1шлтствеппо да ся пок:шнятъ Богу

споредъ дю,тувания-та па еъвtстъ-та си. Нnй-сил

llиil-ТЪ ударъ, 1\ОЙТО са е далъ пtкош на държав

пи-тt Церкви ПОС:Itдува въ Деюшрация-та (Обявя

вапие-то) на А:llерлк3.нската независш!Ость. Никаква

еВРЪЗСl,з' пе е ежществувала lI'Бкога между ЦерI:ва-та

II Държава-та въ (;Ъ(JдинеШIТ'h Държави па Амерш:а.

С:rtдъ като ся прtсtы\ТЪ 6,910 церкви, 7,658 свя

щеППОС:IУЖIIтеШI, и 4,000,000 члепuве па PmIo-Ка

ТО:lIIческа-т:t Церква, ОСТ:tпало-то население отъ 58,
ООО ,ООО А!dерпкапци еж повече -ТО Протеставти.

Слtдующе-то изброеПИА показва llричастницптJ; на

шестъ-'lvl; пай-си:шп Протестантскп церкви въ A~Ie

РIllШ. Методисти 47,302 церкви, 29,493 свящеп

послужите:ш, 4,532,658 причастници; Баптисти 40,
854 церI;ВИ, 27,88!:! священпос.1УЖИТeJll, 3,727,020
причастници; ПреЗUllтерпяпи 12,868 церкви, 9,429
свнщеПllослужите:НI, 1,082,436 причастници; Лу

терави 7,573 церкви, 3,990 СВJlщеllпос:rужитеЛll,

930,830 причастници; Копгрег:щиопмисТII 4,277
цеРlШИ, 4,090 евящеппос:rужителп, 436,379 при

частници; ЕПИСl:ОП3.:1llП 4,524 церкви, 3,865 свя

щеннос:ry;rштели, 430,531 причастници. Въ Лсточ

но-то по:rушарие освtпъ Псточни-тt Правос:rавни,

ЧJпс;rо-то на lЮllТО да;J:охме, пма 106,000,000 Про-

тестанти, 201,000,000 Римо-J\атошщи. 3а да до
биемъ дuбръ Ilзгледъ за Хрлс,тпапскпи-тъ CBtn
днесъ, впи трtбва да ~РUНПI;пе)lЪ до ~еН'l'РЪ-ТЪ на

язичеСIШII-Th ев1;тъ. h,tTO ИСl;:IЮЧЮIЪ ..;01,000,000
:МохаметаНЦJI 11 8,000,000 Евреи, I;ОПТО отчасти при

иадлtжжть на Европи. ниi'I нюшра~18 като религии

БЪ ИНДIIЯ, Китай 11 Я ноння 14,000,000, 1,01lТО прии

мать Ш п н т У с 1\ а, - т ,t РeJПГ1lЯ, 80,000,000, 1\ОИТО

сж послъдовате:ш на J\оuфуцпя, 175,000,000 Брах

манци, и 340,000,000 БУДnСТll. ПЗ)lежду това гра

:мадпо множество I1Д010ПОl:JОПЩl ЮН\. ЛllOГО миссио

нери отъ равни ХРИСТJШНСIШ цеРl\lШ, lЮИТО иропо

вtдвать Хрис1'it, 11 ~Ill\lrO ХI1:Щil,Jl JI3ЛЧНИЦИ сж ся

ОТI\азал:и оп ЯЗllчеСТIЮ-ТО. Едшt eBauгe:тCKa церква

въ Лидия - ~lет',дпсТ[;а-та ЕШН:I\ОпаJшt-е кръстила

15,000 обращенвпци въ ИРОДЪJл:еПllе Шt едшt ГОДllшt.

Въ Канада, на ctBep'!> О'l'Ъ СъеДПl!Сllll-тt Държави,

оБJ.аvть-та КвебeI;Ъ е Сll:ШО Рюю-КаТО:1ическз" а въ

централни-тJ; и западни 06JaCТII ГQ.1'Б)ю-то UОЛШИlI

ство на наСeJепие-то е IIротестаПТС1:0. ВЪ J\lel:CJll\O
В:'lадtюща-та рeJlJГИЯ е РЮIO-.hато:шчеСI;а, 1,051ТО 6

тъй сжщо И ВJадtюща-та lJe:ШГШI въ всИЧКII-тt

страни ва Южна А)юрш:а. АВСТIЩ:ШЯ, Нова-3елан

дия 11 ~1II0ГO uстровп Bl, ТИХnll океан'!, сж Проте

стантскп. Въ Африка )IОХЮlетапство-то пр1ю6:ш

дава на сtверъ, и nротестанство-то на 1оГЪ, а за

централна Африюt е вtрuлтно, че ще CTade II "ТЛ

Протестантска.

И тъй ний очъртаХ:IIе павпи-тt рe;rигии на

свtтъ-тъ. Трtбвn да прпзнаеиъ, че Хриетианский-ть

свътъ не !tlоже сега да ся покаже по раса ю:и шаръ,

по иародпостъ и;ш страна, 110 ра3ЛИЧl1е на рожде

ние, или обществении прtШlущества.. Испитъ-тъ

сега е СЖЩIlЙ-ТЪ. шtкто l:Огато "Петръ отворп уста

и рече: Наистина разбираяъ, че Богъ пе гледа на

лице; по въ BctKolI нар О;J,Ъ , ошш 1\О"ТО му '~I бои,

И дtйствува правда, приятенъ му е."

ПУРИ'ГАНИ-Т1>.

'Между 1620 и 1640 год. ПIJВече отъ 22,000
Пуритани елигранти (ЧИСJО-ТО Ю!Ъ нъкон ся пзди

гали до 50,000) отплуваJИ отъ Англи{!Ски И Хол

ландски пристаНища за Нова-Аnг;rил (Съверна Аяе

рика.) Причини-тt които ПI заставили да ся пръ

селSlТЪ даватъ пи едва идел за тtхнии-тъ хараюеръ.

Т'!! не били всички яжжие съ развита съвtсть,

които :много любили татковина-та си, но релnrия:-та

повече. Tt ОТИШЛll нито за богатство, нито за сла

во:rюбие, но само за да 6ждж'l'Ъ свободни да ся по

кланятъ Богу. ТЪ отишли, кю"то 1-:а;~алъ Милтоиъ,

като "вtрни и свободни отъ рождение-то си Ан

г:rичапи n добри Христиани, принудени да папус

нжтъ :мшш-тt си ДО:llове, прилте:ш-тt сп, РОДНIIНИ

тt си, хора които нищо друго освънъ океавъ-тъ и
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4- ВъНЧАВАНПЕ ВЪ РЕВОЛЮЦИОННА ФРАНЦИЯ,
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ДlfВll-т'J; !ly<:TIII1II пе можах~ да СI;РIIIЖТЪ 011, вро

С1ъ-та lIа ЕIllIeI:ОПЪ-ТЪ:' 'Г'Ь3!! пе 611:111 ()U\Ii:uовеuuи

че:тов'IЩII, J[ IIl1il lIа~lIIrюIe, че тв 6П.'I1I СПОСОСПII П

шra.:[\[ Ш1U'l;т1;:IШТР-7IеJJЪ X'lj,itI;Tep1,. На шеСТllil депь

Ш1 )(, Сентюшрий 1G20 год. нърва-Т"1 \;О.1QUПЯ па

НОlЩ АUГ:IJIН, иа Gpoil сто JI ,J,Bt ДУ"JП ся отдtпшп

01,> бр:!;гове-т'ь lЩ Старn АПГ.IНН 3t~ 1J0С;Itдевъ IJЖТh.

ВЪ !IJJOдыжеuне HQ шестдесеть 11 три девп доGриil-тъ

l;ораilЪ :\lilyflO"'el' C'lal!cl:o Цпътие) ся UОрШIЪ съ

1I0PCI;II-T'H БУрlI, JI haJI-поет!; XBьp:rI!.1l; \;ОТ811 въ

l\Iаеl~а'lуееТ('I;ПlI захнвъ. НапаДН:tТИ 01'1. Инднilци-тt

n ПО liРПllПLIa па Г!Ш]О-ТО СЪСТ/)Шlllе на ЛОДI\И-1'Б
Ш!Ъ, 1"1; не )\0;);]11 ДtL I13Jtзжтъ пQ СУllш-та до 11-11
Деf\ЮШРИП, [:ог:1ТО страпствующu-тъ Отци uап-шm

ръдъ СТЖПlIJН Шl ПЛПМУТСI;t1-та скала. На у:,касно-то

страдание иа п:3ГI ЮllЩJ1lНТИ, копто И3:I'IJ3ЛИ Ш1 сухо

въ еР'БД1> 3ШНl, еп е дп:rо 'lteTo въ псторпп-та ва

1'1>311 геропчеС1:tI иж:кпе. 1JрО:ГБТЬ-та на 1621 год.

ДОllе(~.ш e;J.llit 3ilрП ОТ'[, Пi1;J.tж;щ за тtЗII утtснеип

Страuетвующи Ощп. Сурова-та 311шt отне,та no:ro
ВПU<]'-ТiL отъ '!I!ело-то ШIЪ. Ва п'f>l;О:ШО Hpt~Ie [\0

ЛОlJlIСI'II-ТЪ сп iioe:IJ! ()ТЪ IIlIдпij'ЦП-1Ъ. BoiicI<"'-Т:l Ш!1,

СЪСТО:l:Iit оп шеСТШlа ~Iжжпе освtпъ гепералъ-т1,.

II Н;l.п (щи -"'1; IJ('~Il;()ra U·Бга.:ш 01'1, ] пце-то II:t еДIПIЪ

6'Б.11. 'le:Iоп1J1;Ъ, по 8ДПllЪ ден}, ВюшitUО:tГСI;И lIп

AIlOI('I. II:L IOI8 С:шоеетъ ен :IВП:IЪ J!ОСР'.lщъ т'Бхъ.

То 1"\ If)IЪ IЮЮ1.11. px.l;a-Тit сн В1. зuаl;Ъ па приятел

ство !I ЩJlIВ'l;тствувn;rъ 'I}'ждешш-тЪ. Чрtзъ пего

п еД\lиъ ,1,1>)'1'1, JJuдпщъ JIlIlIП1'e:IС!Ш СUОll1еПШI ел

У~Т:ШОВ\I:I!I, \1 Ilървпii-тъ ю!ъ до гово 1'1. остаШ1·]Ъ пе

парушеUli II]J'f,зъ lIетдеееть (,OAHUlI.

На lIурптrtllп-'Гt !lJ)ПlltLД.1tжп честь-та за оспо

В:I.ПIIе па много тъ ЗI!ю!еIlПТИ-l1> градове Пtt дър

жави-тъ на Нова Апг;шп п пезfJ,ВПСПМОСТЬ-та иа Амерш:а.

тв Д'ЫIi~твите.1ПО ПО.I0ЖИХ.\\ ОСUО8:1ПIfЯ-Щ ШЪ IШЙ

БJuгодеuственпа-та п честита страиа на l~в'l;Th-Th.

в ..tНЧАВАНИЕ ВЪ РЕВОЛЮЦИОННА

Фl'АНЦШI.

Прtди сто ГОДПШI, !юraто Народпо-то СъGрашrе

F.Ъ ФР:lШ~П:I ръпш:rо цъ:rо-то ФраПЦУЗСf:О духовен

cтno :щ даде KItTBa па I,оuстnтуция-та, повече-то

оп СПJJщеlIlIПЦИ-Т'В пр'вдпоче:ш да ся ПЗJожж.тъ на

:много Tpp,иocТI! пеже:ш да дадж.rъ I::т1>тпа. Гопе

ппе ПОС.1'!;ДУВi1JО ОТЪ ПР:ШIIТeJСТВО-ТО. ~\{по~!ппа оТ'Ь

духовепство-то изiitГnJIП въ Ап г:rпл 1I Аяерш;а. Въ

1793 год. Пilнршm;rъ сл зщ;онъ, който П3ИСIШ:l:'IЪ
всички сващеuшщu. I\OnТo пе lIршшаlЪ да даджтъ

юtтва да u:шуспжтъ вжтръ въ осе~IЪ'деПJI Франция.
1\о11го СВf!ЩеШIПI;Ъ CJI връща:rъ въ Фрппппл ()пвал.ъ
lIсжденъ на CllbpTh. llЪПр'БI;П ВСПЧl:п-m nзи стро

TOcТJI lIПОГО пеIlОДnВШП I::rtTB:t СВJJщеUIIИЦИ С:Itдва::ш

да ;КППЪ!h\'I'Ъ въ Фрапцuп, и даже да упражняватъ

свящеппос:rрште.1СТВО-ТО си. Тъ били прпuудепп

да ся "рИЯТЪ въ 3:lтжuтевн 'I'tCTil, IJ ш:о не (iJl.lO
оР,зош\,(;по 311 T'txъ ;щ прtсЪдява·IЪ 8'1, уеДl1нени чпф

JЛЦII I1:ш замъцп, '[ъ сл l:рНЯЛ 11 ПО ГОрlI-тt I1 пе

щерп-тt. Тъ ХО;1.l1.lll съ гOJЪ)\П IШIПl:II !I (1'1;:111 Д1,.1Г11

дрехп, UQrн.Ш ТОрUИ'lЮl 11 lIРIIСl'llгitJI! НОЩИ/) В\ltле

по чпф.1ПЦП т'.I>. НаЙ-НLlПР't.'l.Ъ ОТIIва:IП ВЪ ПJъпшщп

т1> п почн,IВ'Ш( да yl;pa(','][J;l1Ъ )I'I>(;TO-TO 'lъil щото

;щ позаПР!ШJlШ I1tL uеrнаш. Н'tI;ОJЦIIПtl оп lIall

вtрuп-тt в'врующп еп съ6нра.111 Il JИТ)'l)ГIIJJ ('Л от

С:ТУiI\ва]а. РОДIIГЩIl-тt приuаСП:111 д1щit-Т:l сп ;щ

СЯ I;рьшtlватъ, 11 в'!mчitНIШ ен 113BbIJIII па:! 11, H:1I1
д/)uрп ~!1;Рl;П tл З(J)IН.II1 за да пе ост:шitТЪ :1;i:I1iЩ

рп-тъ да Y31Jaln;n )!tctO-Т() пп. С'I,uпраlше-l'О ШIЪ.

СЮЯUIl-тt става.1П пазачи п llР'НДIIзв1;стлва:'I1l за.

опаrность ЧIJim, ПОД:<'!Н!РU;Шllе съ tВПРf\lf. НедпъiКЬ

една, HeBtl1'a, па Y<:)lotpeUlle-то па I:OHTO пс )IOiI\a:rn
да УП08:!""ТЪ, е iiи:ш воденн пр-Взъ )шого се;ш, при

ВСlJЧ[iО че 131;П'It1.llIпil-тъ or;рлдъ сл извърши:!ъ ii:1ПЗУ

до lie(IHlI(r-Тl> ДО)('т" l\аРl'llщ-га на он:рtщпа-та (>,T(.J:l
ница прt;~стаВ.laJ:ш. едuо O'l1, 11;:311 вt!lЧtlUШI 1I0СlУlщъ

пощь.

День-п. па нетьрпшюсть-Т:L е 3а, всегда IIpt

)ШН:1.:1Ъ за, Фраuцпя, ВСП'ШI хора, въ Ф[JеПСf\а-та

Репуu:rlIl;а шштъ право да ся !!Ы:.lаняl'Ъ Бо~' (',ъ

К01lТО 1;.lOUb H:l церква-ш' :,кЮnьиъ.

КВАНГЕ.1СК() ХРИСТИАнетво.

l~ora;ro с:ryшюIe, че въ lltI:OII )Itcтa БЪ1П1.РИ

ся противнтъ IШ "1lОliОВЪДванпе-'Го ПI1 Евангелие-то

отъ Бъ:rrаРtf\1I свпщеUUОП!)()IЮВЪДUПЦП, Пllii ся 1IП

Ta~e р:tзiJIIра.тъ :rn ШШЪJ\IО тtз!! хора 11<1 f\аIШО ся

противIЖТЪ. Нllй lIоюшваме тt3lГ, I;ОПТО ЮН1ТЪ този

духъ IШ СЪПРОТlIв:rеIше да РQЗГ.lедатъ llt!;O!! оТ'Ь

щщви:ш-та па l\lеТОДПСl'IШ-та ЕПllс\;опа:lllа Церliва

и да ШI l\ail\x.Th ОТf\ровешlO въ що rll Тт. ПЮIПlJ:t1'Ъ

вреДlIте.'IUП.

Нашни-тъ СJl1tmолъ Вtрп

1.- Наший-тъ СШIВОJЪ В'БlJП съдържаонова съ
Бращепие IЩ ХРllеТIIiШСI;П-Г.в вtрваПШI, IiOeTG всп

Ч[;И ХрисrПI1ПСr;И Uepf;BJl'- JlС1'очно-llравос:rавпа,
РЮlо-КаТOJЛ'lеС[\Q и ПротестаПСliа -- ПРИШlатъ. Той
е с:rtдоющин:

I'B'1pBa~\ъ въ едпого БоП1 Оща Все,J,ър:,кИТeJЯ,
Твореца на пебе-то II па земи-та. Л въ lIисуса
Христа е;ЩИОРО.1П!IЙ-ТЪ Неговъ СIШЪ, Господа На
шего, Който Cf! аачна оТ'Ь ДУХ:l Свлтаго; роди ся

QTh Дtва :\IUРШI: ПОl:трада IIOДЪ Пл:rата IIОllТП1lCJ;аго,
распижтъ биде, Y~lp'1; 1[ иогребепъ биде. Въ третий

день въеКръспа ОТЪ мъртви-тt; възш'се са па небе

то II сt;Щ:t отдtсно па Бога Отца Вседържптела,
отъ Г;l,ЪТО ще дойде да сждп живи-тt и мъртвп-тt.

ВtрВ:JJIЪ въ духа Святаго, въ свлта-та Все
:rеUСIЩ Церliва, въ общеuпе-то Ш1 свя.тnп-rt. про-
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6 ХРИС'ГllАНСКА-ТА НЕДЪЛЛ.

---==:=-=-==--==-=....::'----:~ .....:::.----=- ~ ~==

ХРlIстианска-та Gж.ббота
(СВ. НЕДЪЛЯ.)

Двама съсtди ТРЪГllз:rп па сжщиii-тъ день съ
по •нtI;ОЛ1\О Qвцп за единъ JtзлечеllЪ пазаръ. Еди

НШI-'rЪ тръгна-лъ пtI>О:'lf\О часа прtди ДРУГИЙ-Th и

11ш~~на ш I1I]ч~танне-то на v,g, Недьлл,

huГЗ;ГО Amctil иаЙ-Иill1Р'kJi,Ъ по~tПllЪ Амв]Н1I'1\.,

JJопитали 1'0, що му н:щраво.:I() haii-го;Jt~,о ВUВЧаТ

J1eu\\e ирц nРl1стигванпр,-11>,'1)'. 'Гои OТГI>BOpU,'lЪ, ·ТИ

ШИIЩ-1'а на А)\~РИI\з,НtJ::i-Т:i Св, Н~дtл.в.

На едnнъ СJrрпецъ, копго бtше арuп.рпа;IЪ

ХРПСТllаJjСТВn-ТU, заПQвtДQДЪ ~rj' господаРЬ-lЪ му да

раБОТJJ в"" СВ. Недt.1Я, 8() l'ОЙ отказа;'!'Ь. .. Но,"
1\<13:1.ЛЪ господаръ·n" ~ не казва ЛИ У'lптвль-тъ, '1е

ако qе!lоиtI-:Ъ Юlа ВО;}Ъ мп осе:JЪ, lЮПТО е llадналъ

пъ тр,шъ въ с",r,ботенъ день, TUU може да го из-

В " "д J1 Хади. Зо, 01ТОВОРnЛЪ агот, "но ако осел'Ь-ть

си добае наIlИК1J Д;t пада въ tа.щлii-n трапъ Bei
БQЙ C.t;660ren", (Недi;ilенъ) день, тогазь '18.'1081>I>Ъ

трtбва ИЛ!! да Iншъ;rни траuъ-п пли да продаде
Qсе::t.ъ-1Ъ:'

Нод'Ь ХVIIСТJЩIiСI;11-та вередиа J]ървпJj-'ГЪ депь

на сеIlМЛII,а-Т;t СН ОI1рtд1шп 3tt Сih6ботенъ Аеиь илл

день за СВII'са почивr;il Юltсто еею!ull-1'Ь. J11JO~lt

lICIJI1e-',,() сп D:lПР:ННI за с,тtДУЮЩII-n ll})lIЧlllJlI: 1.
1\a~TO EBPCII(;(;a-та UepI:Bit е ЛOlзЩit !:eA~11j'1'1'[, день

II:! сеЛJIIIU)L-Та З;L BbCf!()IIIIHttHne (;вьрJiJваnие с'ы'о-

реПl1е-щ II:L eB'6f'Ь-1"Ь, 11 СЖЩО 11 за IlзбаВ.18U\lf)-Т()

Юl1, \)П. EfIIUCTCI;()-10 ~О6tТВО, тьй n lJЪРВ\\Й-Т'Ь AClJh

1\;, ~В.1)IIЩ;~-Щ ве~н\ош сп ~ U,lJII:\1, оп Xp\\I'>I'\H\U\I

'r~ въ Н;НIП1h иа X\JIII:TOBO-TO ВЪСl:lJъсеuпе. 2. Х j)11
1:"ОI.:'\, не CiL)!O въс(;ръеuж 01'Ь МЪрТВIf-11> ВЪ ТОЗIJ день,

IЮ Го 11 11O'le1l3 сЪ '[ова 1:ато п,шраВII ni;l;o:1E;O по·

е;вщеОllа шt У'JеlJllЦl1-rt Си въ TO&II дeuь. 3. Той

ен U:\'\IIIЧ;~ {'ot[)(}Rllllll-Th j!,eub. 4. 61, ТО3!\ день

Др:..ъ C!lflTlt й СЛ'Бзе Н<~ уqеUlЩИ-1.".I: :ш Д3, ти окач(\

t'fRll 3it оilРЩllенnе-то па Lэtтъ-'l'Ъ [,'LJ\'Ъ Хрuс,та,

а. ВЪ ТОЗI' JI,elJb Uа!llIрЮlt:, че Паве:tъ uроtlоВtд

В1tЛЪ въ TpOilДiI, KoraTII учепицп-rt> Ч ся събрали

за да лрtЛО.\lПНILТЪ Х,It6ъ. 6. Н,lсшюеВПI1-Тil\ t:.оиrо

Аuосто'!ъ IJаве.1Ъ дава на ранни-т1J Х~лстпаНU ОТ

uоеIlТ\J.'ШО pell\\'n03lJll-1Ъ ШI\Ъ (',Ъ<iраuпя, явво rJl
отаас.а'ГЪ д() първпй-n Аень, 7. Uерковuп-rh ОЩЦ

спомеuу ва1"Ъ, '1Р, едпнъ деш, ВЪ сеД1!Пll,а-та t:Ji е па

ЗIIЛЪ D" честь Аа ВЬСI;рьсеНDt;-ТО ХрИСТО!lО, 11 pMI

ШI-1"t Хрпсl'И:\НП СЯ държаilИ Т031} Щ'НЬ по еДИIIЪ

uaii-'ГЬржеетвенъ наЧIJI\Ъ. Щщп. Хрu()тиаНСТnO-ТQсн

3:tЩIJТЛ ОП гра;кдnвеr;о-то J'П{J;J,ВЛ(ЩПС, 11здаде ся

3\\КОЯ'h ГОСDI>ДUI1Й-'М>дellЬ да ся П~;jП I:ат() СIlЯтr. день.

I
I

I
I

I
I о

I

3.~ ;~apa),11 Т()\Щ ОЧ;}Ева ('1) оп Беач\;/( тllТО пм,~п

TOB;I же:I;IJlне, '!о ш.е ll~ 1"0 UOI,a38aTh, \:а10 итИЪ·

тватъ 8\'1\\:аl;Ъ1:l1> ВIIД'h 1,lQ. ()('oGelJlIO, зе~ЩН\lе-то

БUiJ:\lе-т(\ Юlе uащ,;\здu(). ()\~I;IП,VDяв;шuе ГОСIlОДUlIil

деll!>. i'iЮII « 11'~3n ВЪ\lщешнн'О \JIIIП;llOве\iIН\ l\абот.\,

n,lll 'Jpt,JЪ I:YII,\8<tf!ne lIJи аРОД,аnа.ппе <"ИrlрТНВ пп

тпета, 11.111 ~·1l1)1IJt'-I.1(Нl!Те-l0 ЮIЪ, lJl'в'Бlll. въ l:p,).i'IUi\

"УiI;),iI: \:;(\1\1 Ш1е , J:jJ<l110ЛU, lI]/1>uие, OpaТl. )I,\t 'гепи

GVaTiL 11:1 ,'.,);.'1,'[" 01'АНВ"Нllе :до за 3:10, 3.10Сl0811е :ш

3.101:.10Е!ие. I! )Il!ОГОС.lОВИС-ТО въ ае:\llшuе 11 даваПlJе:

ПрОТ[Jf)!};m I;OU!IU 1"Ч)ГJВ~lU1lе е'Ь CTOI:!1, (;ОПТ() lН3 еж.

II':HlТII.11\ :S,t{:ОШЮ-ТО ЮНВО, :'!\'XO/HJ(',l'8ye'HH(C, a.'l()tJ:O

вие Н;/ 'JIIHurmlllLlI. 1111lж.а:шс/:п п.1rr церt:ОВUlf, зе

~1:lIJJJe JJi) :1;I~\l1 •• като utщ вi;РОЯТUlJ t.:рiдсrВit :111.

пеН:Нill(а IIlle, 111 11 1:) lIJS:1.une СТОКИ, 1\0Гl1ТО Ut)!;} n'B
]\ОН1'III\\;П. :1;\ IftJ/,1;\Щ<1Шlе-1'О JllJIЪ; UpaBJJHlIe-тО на

ЩIр'(\ топа, 1;0810 пе 11I;I;a~fII '11; )Щ llрtLВЬИ'Ь !JЮIЪ.

4.- "'I:\I:D:\ 1::1 още да ~] П3ЯJJ)Jва же:шнив-то :за

tlli\Cellltfl '1 рl;:п, сr[lуваuие добро, 'Jрt:rь I)ЛQГО 11 ,!ц

ЛОI.:П\1!11 \\<\I\~Д\lU\н"t <{ръ;}'Ъ Х})\\\lЯlJn~ fJЩJ!,QU-tl, 06:\\\

ч:tШfе !'О.Щ-1-t., 11111 посtщаваПl1е бо;rни-11;.

5.- 0'1;11:1111 ен още, 'JC ще са IШЗ,кrъ ВСИ%II-т1;

ПОС;ЩНОВ.1()IIЛ!} Божии; JЮПТО С'&: u}БЛJl'lНО~ТО боrо

c:rpKell.;e. 11 [JO'НПi1())JО'ТО Л.Ш ТЪ:н;оваемо-то МОВО

Волще, l\Н:lltJ;JПЯ'1';\ Вечеря, ДО~НlIП8а я qаспщ !ltO

ЛDТВ3, (!сrШТВ:ШlJе-т() СВ. 11 ПЩlJие, п()сть и В'ЪЗ.JJ."р

",анис.

Н" й B\IT;()le uithi, [;rн;ЪBЪ }южв да uJ,дoe УПР:\.

ВJ~IЮШIII!-ТЪ }ЮТI1ВЪ на овзи чеЛ()1!tI\Ъ, "ОЛТО ис((а

,11.:1. въсtIР()ШJТС1в)'ва па n't1;Q.ЩllПn Х pllсша В 11 A:t сл

не (;'Ъ6щ\а.1"Ь :\:\ед.оо П да ПР;\,ВIlI'Ь З:lВ'Бтъ ПЮlежду

tll, 'lе ще ж,lJвt\К.'rЪ щка ЩОТО СЪ ВОЖRJl-rа блаГи

JtaTJ, На 1::1 Щ)\\ГQТВЛn за небе-то. Да n\\ принася

человt[;ъ YC:J~Ta UiЩ\ 11:1. Б()гз' 11:t1l Н:\ свое-то Оте

чество, \;:lTO гопи 'Г'&111, I;Q!ПО CJ1 (';ъеДlIнпваn за да

паm",п Недt:нrпJ1-тъ деоь CB:Jl"Ь, да ([оqИТi1ТЪ Бо

;кяе-то Шlе, да СЯ Нi1ЗЫ;ТЪ 011> пиш/ство, р3.З6рап

II:Ш 6езчеСТllе; rt~п, IЮDТ() uаВСЯI\&Д-Б иРОСТllра1Ъ

рж.I\ОDО}(ОЩЬ па U}':!ЩцЮЩIl-тt tII; n;sп за чието пс

l\peH!lO отечеСl'ВОJl.юGuе ПЦ1\оm ве е ИJа.:Jо СЪ~Eltа\1е

n въ 'шито ЖИ:JП UOKOгa 86 е TeI;:Ja I>ОЛКО 01Ъ ае

в1>рна ~;pЪBЬ.

До т!То БQГЬ д<tва на България сво60д:1 01Ъ
uоlt'ПlчеСI;Л-I't оU BparOBe, 'цI)ВО да даде lIil Ilа.родъ

'гъ БЪ:Jгарс\;ви свобода о'ГЪ в(.1И;1I гр1>1Ъ IЮП1'О 111'
пр1ШIТ~J1Iа. ;щ I.i,ме напстпна ве:lI11\Ъ. .

2,- K\I!II<I!;()-TO )t:JoBlle, 1\ое1'О CI1 uрtл: ва!)lIl'елн()

11!Н(I'I;[Щ 01'11 тt,:щ, 1\011ТО :i\е1<LIЛ\ТЪ }I.;t сн ПрllЮЩТЪ

Ч:lеНI)[JС Cl. 1:;t;J,Ш:l-Ш l~ep(\B;)' "е n;ела!llJе д<t (j'Б

nTl. ОТ1. JЩЩIIi'1 ГI11>въ. 11 да rlJ СШН"'''' 111'1. ffJ1>
xobe-l'~ ('11."

щеНIIC-т!) JIi\ грtхове-тв В1. В1.скресеuпе-т(> па 1'1
ЛО-I(}, 11 В1. ЖJIВО1'Ъ вt'IСUЪ. Амйuъ"
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"ара:1O )шозиun да не JJ:III:ЩТЪ ВЪ пего. )lпо:шнз.

ДИТIJ, обаче, ел I;[J,ЧП:Ш па него, 11 IJесеЮlе-то h
чзш,[l-та ГИ паuравп:ш ;щ заuраВJ1Т'Ь ctpaxobe-m
СЛ. Внезапно AYXU:l.:Il, сюепъ вtтръ n УJДРIl:IЪ

Iшраходъ-'IЪ. Топ ся ПрЪ:ПУПП:IЪ, Л neT;I,CceTb ОТБ

lIlIсажеРlt-тt му ся УДаВП.lII. Tor:o lЩ;I,Ъ вола-та CSI

Вllаща.JО име-то Ч "HU-р)'ШIIТЮЬ IIa НеJ:Б:lllIJII-ТБ

дспь."

пжтувалъ СЖЩО-ТО чисдо часове

веtr;и день. ДРУГНЙ-'ГЪ по чи

валъ вс1а,а Св. Нед1>.'IН. Той

пристигuuлъ на пазаръ llай пn

прtд.ъ съ стадо-то сп и въ МIlОГО

ио-добро състотше.

БпБJlIIЯ-Т<1 l:азва, че Сжббо

та-та е Нl1пра,вена за ЧeJов:Вr)Н,

а пе челов'БI;Ъ З11 Сжббош-та.

Нtl;ОЛК() ыедещН!еl\И (;bBtTU еж

рtшавалп, че хора, l;ОПТО ра

б()тЬУ.тъ СШIO шесть деrlЛ въ ссд

МIЩfi-та, еж по-здрави, 1I жи

в'БЬУ.тъ lIO-Д"ЛГО вр:Вме, пр!\ ед'

li(tКВП обст()я тел Cl'BrJ • отъ тЕзи,

които работlЛ\ТЪ [рдемъ ДО\1Я. Т'в

такождс вършл,ТЪ JJORe'le 11 по

добра РП бота.

Чсстшъ ОIlЗИ НnРО)1.Ъ, КОЙТО

е на~!ЪРИlIЪ УДОВl\ЛСТВllе 11 UО.1з;t

въ uазяние-т() ва НСДЪ;IИПЙ"J'Ь

День святъ за uочпвr;а 11 60
гослужеппе.

На~~швние или РазваЯRние на Недtл

ний-тъ ABHh.

Г-НЪ Чеппъ говори за XYUIl,
ва-та ~ItCTHOC1'}, въ ПаРIlЗЬ на

рлпдема ЕЛl1сеiiСIШ Полета, кол

то С 06щеетвеlIЪ паркъ съ ху

бави дървещ n градини; "Тази

M'f;crBocTb," казва 'Той, "с rJ<lB

па-та сцена, дtто Парижани-тъ

нарушаватъ Недtлнпl1-тъ д,ень,

n иакво eTplblllliO зр1шище е то,

О, ПОЯIICЛИХЪ еп 113Ъ, а((о това

е небе-то, 1,0eTo llарижаНI!I1Ъ-n

люби, той никощ въ}ш да сл

радва на ЧИСТО-ТО небе, {;осто

егоръ."

Единъ CBtTCI\1l челов1и,ъ, 1'011

то живъялъ на брtгове-тt на

едно хубаво tзеро, шшраВIJЛЪ

СИ едпа хуб~ва лхта (пара-

ходъ за увеселителни расходкп) за да нравп рас

ходт:;и ио езеро-то. СвящеННОСЛ:УЖlIтe;-rь-Т'I> го по

сtТЮIЪ П иска:заllЪ страхъ-тъ СП, че яхта-та му щ1П:t

да демораЛllзпра .младежп-тt n да ся UОЮlже ШtрУ

шптель на НСД'f;:ншитъ день. Чеl0вtr;ъ-тъ mзil,JЪ

надмънво: "Това е тък~ro lI~e-TO (,'Ъ което ще шt
рекж параходъ-тъ сп. И II:Бiiствите.1UО параходъ-n

uплъ п,}'сuатъ въ вода-щ БЪ еДПI1Ъ Не;J,'Б.lепъ день.

Мнозина 6п:ш ПО1{аненп па увеее:1I!те.1Ш1 JЩСХОДI;fi.

3ЛOl\О6по-то му име сл ра3БЯВl1!10 Ш1 3Ш1МС-ТО П иа-

ОТПШШIIе на ЦеРlша.

,:" о" 1.
.j.I~'
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8 JOНоШ E\JTJ30-TO Иlн'·уrОlЮ.

ЮН(JНI E/J'l'ilO-то Iшс~rсово.

3:1. 1'0,'1,1111II-'I"'/; щ ХjJlI~ТО1!О-ТО ЮШЧf[\)СТВО Ьнб·

ЛППТ1t ип Д:l.ВtL ТВЧ'Д:U '''1.11:0 ев1JД,еШI:I. Дваиаде
ceta-Тit rORl1u:t с (,\Шt, оьрх]; !;IНIтllчес\;.1 а;1 t;с.яко

EopeiI че, I<:;щ:t Ео pei! [; I,:L :IC1'eIlAiL ШI J:a:JB<l, че

1\!оiIcей ШLПУСuaт\. ДОJlk1·1. IJil ФараОUОВ<t-та дъщера

IШ дваuа;J.есеПО.J,Il/lfШl-та СII в·(,зрасть. (JO:lОJIOIл,

даЛ. AOI:<!.:];l,1'e:ICТOO 3<1 ВЮIl1,i[-т<t СО МА<ЩJОС1'h Шt

С,)\Ш,t-та ВЪ:J!щеп.; и иn 3,вап:щесетl'ОlЩШlf,t-та сп

Бырасть lIОСШI tЩJlПС.1l1.1Ъ вв:НII:О-ТО СН прtQUJl<130

В:ll!пв. На таз!! !!ыtЩl'>ГI, ВСШ:О ЕВjJеЙ'jе ОТЪ 1::Н:ВО

да (HI.10 ПOJожеllне (H1:JO Щ)\lиудеио да наУЧI1 \1 '1;КО 11
3,tШНJТЪ за tо{jСl'ввuщt-J'а CIl ПIJ,iI,Д;ЪРЖI:а. Сl1;дъ таап

възрастъ родите:ш-тt j()- пе можа:ш вече да го про

давnп като роliъ. ТОГitзЬ то!, сТitоа.IЪ спНъ на за

1:0НЪ-'ГЬ. До TOrit3b той СЛ Ш1JНI ЧаJlЪ "шtJы�ъ," ио
оп тогазь U<J,Т<J.rЪ(:l, TOГr са С'IпщJ.Ъ 3:1 "ПQраеТНillЪ."

Два,пnдеrеТ1t-та mД11на nт6i11;зВ:tJn п една еuохn т,

ВЪС11ПТ;lUl1С-ТО lI:. [11',;] I;() El3pei\'le, На, flетot-та, \'.\\ 1'0
д(!на, то ПО'IВа10 Д;[ УЧI! ,'13. l1I1С;)ИIIС, па десе'j'i1-'Л~

t!\ l'ОДЩН1, :\1\lшuа-'I'а, !Н~ ТРIIIЩJl.()\:~\"'~-·Щ I'ОД'\нНь, Ta:l

и"дт,-l'Ъ, lIа Оl'е}luitдеtеТil-Тn I'ОДНШ1 тр!;бвазо lНL сН

ожсuе, Ш1. двадесета-та ;щ l1РlIДОИН8 l>иl'iLТСТНО, lШ I
ТJнrд.е<:еш-щ, ШJ<t. На 'leTr! р"д.еес !'а. та , iI,ЩГОР:L3 У1ll(l~,

I! 1<1[:а HaTaT"'I;" Д() l,paii-TI ..
РОДlIте;нн1; LЩ I'О('IЩ.'Щ lJ:ltllel'O ЮШ]Н О(,II I Щli

да !lосtЩ<LUiLТI. Неруса:1ШI'J. lJrJII;a j'()ДIfJl;I. Иа Jl[l<tзд

IНII ..,.-TЪ lI:t ПiLеха-та. Марин, "оцто u:Iагоtlе<;ОIlЮ

Н:LЗП:Ш )Il'iLBIIJ010, 1I[!ll/1Itужава.l;tC'r.upYI'L-ТI. сН. ВЪ

ТО~П c.1Y'!aii тъ зе:1II \:Ъ ceGo CII )10'1'18-10 ИI\СУI:а,

I;OIITI) вече tlПJЪ Шl T;t~;!O;t възrасть Щ()Т() J!.a \юе~lР.

OTГOBopllO(~TЬ-T;~ U:t аЩ;Оlll,-'IЪ.

НазаjJе11. OТtTOrr 'OI,O]() :!7 часа ОТь l1еР~'еа

ЛШJЪ, 11 поnе:"е Ifal~xa-Ta е ДОХ()Ж':Щ,1it I;Ъ}[Ъ чщj'нъ

юъ )[Ul'n п паЧ:LJО-ТО ПП Апрюъ. то JI пр:ша-Т:t

е lIоtJП:1 н:tIН>;J:'БС1";ШО-ТО, uаi'r·;Jюеuо,то. lI:tlr-щ)'\,

лееш')-,\} 1:11 ()IiTlil;:10. ЕВl'еl\-1Ъ, \',\.)[\'1'0 ~n стича;н\

Шt Пасха-!it ()1'Ъ ВСПЧl:П с.тр;шп па ИСТUl;Ъ liрое:tп

IJ'!;ЦI.1[\() C!OTllUll ХII;Ш;Щ. ТЪ IJ!ПII ~шого ПОВ8\j~

011:u,lI;QTO )lоЖаl1. да Houope градъ-тъ. Ilpl13AUiJl>h.n I

Tplm:'l1. (Циn tе.l)tlща, 11 1'огаЗh JIПОl'оqпt:rеUIlП I;ПV

ШlllП трывюи orъ lJер)'t:t:IIНIЪ :щ !'а3:IЛ'lllП-Тт, I:'ГР:ШП

01'Ь дtто GI\;II\ ;1.011Ш1 llОЮОIlUlЩI1-·гВ. Св. Л \'1;11 ВП

I'UЗS:1 '18 "ППI')'I~Ъ ОПn[ЩJ.Ъ иааадь ВЪ ПеРУС;LJЮI'Ь."
P011!i\\11\-'l1; М), като ~IIС,1ЮИ, че ToiI ~щщшаJЪ съ

ПРШIте:Ш-11J Ш!Ъ, 3в:lJl ЦI\llЪ деиь пжть нрtДII да

ПО:J[Ji\IG,гЪ DогрtllIlЩ-Тu. еп. На ДИТlIlt-'IЪ Д8НЬ У!;

Сч'1 выJшII въ Jlерусu.1ШIЪ. Т1: СП<):IУ'lП:1I1 д.а ('О

ШНI1>рь"тъ на Т}н~тпil·тъ д.ень, л то посрtдъ )'чепп

тв IJ:1ВВППD въ ХРЮ[Ъ-ТТ. l\ar:l'O паше-то п:ю6рn;J;еппе

ro ПОIЩ31Щ. Hni"1 UЪШl11е прll'lDпа да прtДIЮJItГЮlе,

че Toi'( 611:11> ТЮIЪ еЮIО 11 СЮIO да ИtПDТВ:.t )'чевп-ув

llаВВППII, по повече 1::1.10 уtърд(шЪ л даРОВIIIЪ yQe
нт;l.. Бl. ОПОВО/.n иа }fuiir:rt ги, 1\0:110 го I1юа:ш,

защо TOJl о СТ;I [[<1]1, H;I:j<iAb, ToJi дltВ:t IЩ ел разоере,

че за U:lПР'!;ДЪ loi, "е ще lJозГШF;l друш рQдптел~

оси'lшъ Небе\'I1I1(J-'I1, Сн Огщъ. 1Jрл все това ТОН

\IiН;Ъ <:Н Dърuал. IНJI:O)iHO В'\, Назареп (',Ъ рОДII

ТЮ \1-'1'1; сll.

въсt\РЕС.БНИЕ-ТU ХРI!(;ТОВО.

(\огато XPlltlOC'J, y.l1)lt, llepJ;B11-r<t };o:rтo Той
о('uщщ ll:jГJ.еД,ваше l',Nзеt~IЪ С.lаИn J[ безнадtждна.

Н а!! -с,,1>.1n i~i -тъ 1J()I':JtЛ,ОВ;lте.1h (iВlJЮ СЯ (!Треi\л.ъ ОТЪ

}чпте:.rя Сн, 11/)(~:lt,'LОi1атеlI1-уl; )I~' 6tх.ъ. 6еаъ мечъ u
uезъ С1.БОj)нще. НеС)IПСleJIfJO Щ'j;IJlf) д:t tJI счпта да

сп uрtде[;а;нщ За Ttx'!, 6жджще. Въ ХРИСТОВО-ТО

БЪС/;ресеппе ний от/(рпва.1f8 1;.1ЮЧЪ-ТЪ на оная в'вра

\;0111'0 е JlOU'BA!1Jil ЦilJ!lIе сЪ ВОIIСI:П-11> mlЪ rI бърже

lIобtЖД,ава (',в'Втъ-тъ. ХР\lстпаu lf-тВ пе СJУГУв:J.ТЪ uа

~п,ртъвъ во 1Ш ж!tВЪ Хрпстосъ. Гр(нп,п-rt шуяове

на БОЙШt МОГЖТЪ да раr.I::rаrы;n сн1>тъ-тъ, но Шl RСИЧ(Ш,

};()I\'ГI) С.1УlllаТl., Toii ОЩ\J Г')llОрИ, ТОI1 r,Я 06tща да

I).\\де съ СПОН-Т" 'Нь:Щ .l,u (',:Щl'ншuе-!о на свtш, II
шн;оii ос е 1/:1,1[ ];/111 11> UJВЩ:tШIН-Т<1 )1)' Д<lllропа;щ'l'Ъ.

П.l:'оt\I1ШIШIlЕ-ТО НА liДЛЕНДАРЬ-1'Ъ.

И3В'!>I:ТnIl е Пiь ВI:1I'11:И uбрilЗ0ваUlI хора, qe Ка

,lендърь-тъ 110 lJol!lIii СТl1JЪ е по-праuъ отъ таr;1t-па

речеtШИ-ТЪ 10.111:111(;/:11 [;:1JвUJЩРЬ. Този J:аiI.еПДitjJЬ

I1QCI1 11'18'1'0 L\IItI"\)РIШШ'lаI011> Папа ГРИl'ОРUН ХIП.,

I;ОМО Iljу}юilР;/:/I[ еЩ[iIl(r-ТЪ калеUДЩJЬ БЪ 1[,82 ['ОД.

11 ТО B'LBeA8 111. ВtIlЧI:п-тt РЮJ:О-h:1то:rпчеСI;~1 сrраllИ.

IIpUТCCTaШ'I:It-1'1; Д1,РЖ:tIЩ 1'0 111)\\e:<,\\ въ 1700 ГОД.

l''iCCIНJ J\ 'BCII'!\;)} Пl)fiВО(~J:авu}{ етраПll още слtдВt1п

('1:ЩJIIII lOJlliLUl'дl l:aJeHR~pb 11 с,к ;1.R,tН<1Де(~етъ депя

lJ"аадъ отъ HOBl\il-n \'Р'\гоrиtl.lltt:и \;аlеНД.арь. На

CI;UDQ n АрМ(НI\~I;it-га КШ)[U'fеСI,а Це!'j;ВiJ. tlpUe;Ia
\'[)ПГОРШТl1СI:IIЙ l;nl:еU;l,:tрЪ, Това сгаП:1:1() r:IaBllO ПО

П:НТПJlпе-то ип ееl'аШНI/II-ТЪ l1аrj)II;lрхъ Азарпшл.,

ЯII);),})"11 7-i\ по ВВТХI!И СТJПЪ I:Я 113}ltпюъ па Яll}'ар.

1\1-i"l. uиll!!!! СТIIJЪ. ПравоtJ:lВUП-1"В АР~J8Iщrr, еж

ен ЩJuТ'IВ}/1П па тази JIОС'J',КШ,n' ОТЪ U:ЩIJОU(tЛUII 1:1,0

(,на.жеuuя. ОGiие, гоnешш-та, };[)ИТО т1; c;v. npt'J'J;V'
1IЪ.1\\ отъ Русспя, ('4\ отпю\( uадtжда-та ЮIЪ, че ще

ыог,\\п. f[.a ВИСТllпО8Ь\\Т1> Ар)/8п(жпil-ТЪ народъ ("-Ъ

JlOJЮЩI,-та. Ш PYtтI;нЙ-п JJ~шераторъ, п въ слtдствпе

lJi1 тов:! ТВ ~b\ tл ОБЪРНИ.l1I "Ы!Ъ ЭНU,7ДllП-Т'I; пароди.

Я !,ИВЪ J\АЛВЕIJТ'Ь.

ВI'ЮНlIШ1t-та Церl;Вi; е IIзтуilП7l:1 ед и111. U1"L паfr

ВЮНl:ll--rБ СП ы�lсс1JонерlI въ \'JlърТЬ-Т;t lIа uетарапа,

JJI:OB:t KU;IВepтa. Бъ 1838 }'ОД, 1'011 UП:lЪ пспраl'е\lЪ

:заедно съ Дjl;ОUЪ Хжuтъ ЫlТO 'Н\t'еИ\)UЩН\llЪ ВЪ Фид

ЖЛIJСI;Л-Т'1; ()с'срове, lЩ (:ОПТО ЖПТe:III-l't ()ЮП ТОI'<131

ЧeJовtI\ОПДI~И. П(\ДЪ неГО811-11; трудове фпджuiier.;IIИ

тъ цпрь, ТilI;о~бо, П1ШТЪРПl1:IЪ ХРЛГТUllВСТВО-ТО. Г-II'Ъ

I\a:rвepT'b }){рt:IЪ иа възраl:ТЬ 79 годнпи.
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10 И3БАВЕНА-ТА МАРJlПКА.

ИЗБАВЕНА-ТА МАРИЙl\А.

"l{aTu чет", НСН() прано-то сн,

3а Нl'беСIlI1-тt жшпща"

JI'Вяше С;НЩЪJ;Ъ Д'ВТИНСI:Н г:шеъ: Азъ ПОГ:Jеднахъ

вжтрt. Ma:I!:O-ТО ми хранепиче меl1>ше I;тая-та, I,ЖД

рева-та 11 I;оса ся мъркаше сегисъ тогиеъ I;ато си

вършеше чевръето р.tбощ-та li3Ъ стан-та.

МаРНЙI\:t б1ш[е ЖИВО, весеко ~юмиче, и вс.'н;оrn

D'мше доuрп-п етароврtменни евангe:rеЮI utсни;

nзъ сл бtхъ тo:rкозь хва.'НШi на приятешш-тt сп

з:1. свое-то (;'Ы;РОВllще, щото т'!; 6tхж почти почва.Ш

да .мп З:lвпждатъ за дiэто шrамъ за С:IУГИIlЯ танова

qecТllO МОМИ'lенце; 11 аз1. въз:rtаохъ горiэ да сп пi1

ред/ж туалети, и б:ri1годар"хъ Богу, че п <13Ъ ~o

жа~ъ да пtЬ't, СЪ еЗIII;Ъ-ТЪ па U'l;pa-т:l,-

"Hctt;1I СТр3ХЪ с"всt)\ъ ще да lIаПУСIld>

ВСRt;и СЬ.lЗil ще да ()бършт."

Всички-тt пердета Gtхж СПУСUi1ТИ :щ да пе l1ущатъ

топло-то с;rъш~е. Сt;ща:rа, на едипъ сто;rъ, азъ че

тзхъ, 11 думи-тt на I\пига-ш ся С;lивахж въ оиова

етраllllО I1Р":Нl.атичеСI:О ра:З()ЪРI;ШlНие, което nрtдше

ствува llесъзuаuие-то, l\OraTO' ЧУХЪ :IеIШ, СТltшка д.:'

Жlшува ПОl\раJ1 стая-та яи, и почти uеIЮЛПО, a~ъ сл

l);Н!'ВРIIХЪ че (':rtДВLl)lЪ Maplfiil::t, l:О:ПО 6'~ше въз

л·Вз.'ш rop·J;.
Въ мол uудуаръ (t;тая Ja жеШ1) стоеше 1ГаРПllf\:t

n глеДilше, п ПИШlше еДIШЪ 1Н1:r'f,(:Ъ елмазеиъ 6рошъ,

въ който, бtхъ зrНJtJtЖllЛа, че ся често 311 г:rеДваше
съ д'l;тпвс!:о ОЧУДU:J\ше. Пвво, че е;,па uорба ся

ВОДШllе въ il.uтогавашпо-то 11 неВПL!ПО сърдце. ТЯ

го Сl0ЖЛ ДО:IУ - I/ЗДrtгпж Г() паи" - П:Jгледа ГО, 11

вай-послt (О, коло си наСI:ърбп сьрдце-то ми 1)
озърна сл uаGързо, екри GjJОШЪ-ТЪ въ пазуха-та сп,

n тогазь ВllПовно СИ прпG]ж шевъ-тъ: Bctl\JI ;хепь

C:ItA'!> п;ш;щt, т С']щъше ТЮIЪ п шиеше.

Иепърво мп сл искаше да 1", изоблпчж, зашото

С'ЫI.Ъ ~n:шо пе1ърпt:lllва; во IIO-ДОUрП )шслп над

вихж. Върпахъ ся въ етал-та сл, n С:'1t,:l.Ъ яаЛf\О

проводихъ да БИЮ.ТЪ ~lариfiкn.

Тя юtзе бавно: весюость-та й бtше псчезю\:rа!
Живостuпi1-тъ 6лtСI:Ъ Щ\ от-то 11 6tше ПО1"вшtл.ъ,
n беаъ д!, пска, тя ':'-ЕДD:i, nfl щото ,Щ iI СЯ вижда

само еДllа-ш iI страна.

"Азъ СЫIЪ смш, ЫщmIJI:е; допееъ сп Tyl;a
шевъ-тъ, сtДШI Ш1 товв еТО.1ЧО да мп GЖ;J,ешь ;J.py
rapKa. Ти пtешо .хубава Jl'БСLJЬ, l:ОШТО С:1'Б30ХЪ тnя

зараnь. )lарlli'н:е, КМI тя llаучп да пtешь ?"
"Maill:a мп, Г(\СПО~I;О," ];33:1. тя съ IJПСЫ:Ъ г.шсъ.

"Да, ааъ ПО~ULъ )faiil;a ти; тя 6tше .J:oGpa жена,

добра ХРПСТII:tш:а, и ceT:L е апгюъ. HtJ ~rпслж, че

тя ОП CI\:10UlI:IfL .:щ 113Hb]IUIH ;1.10 At:ro- ти В·.!;рШIUIЬ
лл Мари ill:O ?"

"Не, госпожо," [J~ОЮt~!fОlЩ )IOИllчепце-то, п

t:граllИ-тt u ся заqървих.t..

.. Азъ ИО~1:l ж,," nРОДЪ:'IЖilХЪ 1131" като че гово

ptXl> ва себе си, "ко:н;о хубаВit \l31'.1iJ,1ваше T~, ко

гато JItжtше (\о,'Ша, и l\ОЛЮ тиха n чеl;Тllта u.вше,

l\ОШТо 11 дойде '1<1C1.-T1.;rд ухре. Ахъ, 31аРПЙI;е,

ти R азъ ~lOже~IЪ да IlMa~le такава CJ3AOt;IИa ВЪ3

главпиuа при С~lч)ть-та си, ако никога lJO сторшl.Ъ

нищо I;рИВО-aI:О само е!!: еТ<tраЮIЪ ;щ. ПСПЪJlllIваме

Вожни-тВ заповtдп."

Азъ видtхъ 'lервеuи Ilа-та да ся УСII:IВа но :rп

це-то iI л устни-ru il да треперlЫЪ. JJphCTlle-тt"

ся расклаТIIХЖ CJJ:IRO, Бато ТJаСБахж IJГ.11t-Ш; т,\,\р

ди-п iI сп ПЗДИГШiХЖ; трогна:ш, Gtхъ правit-т:t

струна.

"МаРПlIl\О, 06ичltМЪ да тя СJушамъ, JШТО п'ьеJ!lI,;

я мп попtJ1 XJGnB:1-та пtснь, БОЯТО НО'lпува съ,-

t · ,.'УЩI, ~юii-тъ Спа~IIТ~,IЬ "рЪВЬ-l';I .111 ('II П(lО.\

ГОРI:О-ТО ОТЪ clJbtrrb-Тit ен /I;JQU.lП'lfiЮЮ МОм:пtte

ПОС,Пlllа просба-та ~" " DОЧIfЖ съ c:ra{)'!> трепер.'lIlВЪ

r;r:tcЪ. Тя пс))nра. пьрвпlr-ТЪСТlIХЪ, по I:ошт() 3:tx
ванж ВТОрИl-I-ГЪ,-

"~ Не 6tшс .111 за беззаf;UНIIII. "ОНТО азъ -

Г:Iacъ-тъ iI сн спре, 11>.10-ТО й ся расrрепера, n ТЯ:

:щп:rака СЪ П<1еъ п сп зарови Jпце-то въ по:ш-тВ си.

Сызи-тt течахж ваiiързо по ",оп-тt страШJ (бузи),

i;!tTO тtжкп-11> ОХl;аюш ИСКi1звахж стра;Щllие-то Й.

"Мариi1l\е," l:азахъ азъ, ~ЩО си шшрани:rlt,
u ~"чадо мое, което тя пра.вп да lIJ.ltчешь ТЪП.

ТI1 иавади BI1HIt-та ОТЪ пазуха-т,\ сп ваеДllО L'Ъ

брошъ-тъ, n като го захвър:rи отъ себе сп, въздъх
RЖ П I:а:за, ";зехъ го-откраднltХЪ ГО-~ШСJЯХЪ ;щ

го ЩЮДilМЪ - 0- п ПРОДЪ:IЖИТe:IllИИ-1Ъ " вш;ъ
бtше голtМIt мж!:а.

Азъ прибрахъ зашJТО-То въ СИJшt Gорбit tlaAO
на сърдце-то си; ПОJOжпхъ ржцt-тt СII ШI, горнЩИ

ТП Ii слtпи очи, и IЖ ОСТilRJIХЪ да I;I;p"e ~IOKPO-TO,
покрито-то оп срам1. :lIIlle въ П!tз)'ха-та ~Ш. Богъ

звае, че азъ ПО'l)'ВСТВ)'В<tХЪ въ опал Jl!ППУта нtщо

отъ 60жеетвевно-то естество па щющенпе-то, II състра
датюно-то СЪ;кмеппе за грtхъ, но ШLКЪ .1ю60ВЬ

КЫIЪ грtшнпкъ-тъ, КОИ го своikтпа, ми ея струва,

въ съвършепетво-то СII, ДОI:аЗ<1ХЖ Хрпстова-та (jo

ЖuСТDевIJO(;Th. Стори МИ сл още, 'le гледахъ прtдъ сейе

СИ дълго шествл~ отъ 3:'Iощасl'Пп[~П, на ЧeJО па (\ОИТО

бtше jlliРШI МаТдil:rппа, простеШI 11 ОСВiIтенп чрtзъ
скжпоцtllНО-ТО посрt;l.IН1чество 11 свято-то 6:шгос.ТО

вюше lln. СПilеитс:1Ь-п, ua гrtUlllн-rt, п моя-та ~LO-
! литва б'Бше, "Врости lJlI .1,bll'obe-тt шшш, l,al\TO и
ЮН! прощаВ:J.~е IШ ШIШll-rt ;J..1Ъ;КШIЦИ."

j{apni11;a еtдП сега ПРIl меие. Ти е спасеU:l.
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3А МЛАДИ-Т'В. 11

ЗА МЛАДИ-Tt.

ЧЕОТЕRЪ КРАЛЬ.

Дн,НСl\llfi KpaJ!> Ф[JПДРИХЪ VI, като пжтувалъ

ПО ЮТJlаВДIIЛ, В;1'ЬЗЛЪ единъ день въ едно селско

училпще, п п<~м1;Р~Цl) д'lща-та твърд'!> живп и го

TOBII да отговори.тъ IШ ппт;шпя-та му.

"Кпж1.те МИ," !lO[]ИПI,JЪ тои, "I,ОП еж Юlена-та

на Ilail-веШIlШ-l'Ъ f;Р1t;Iие ДаиСКII ~"

ВСИЧIШ еДИIlОДУШНО IIЗВllюt::IИ, "Кануть Ве:ш

:КИII, В;Lлде~аръ, 11 ХРIIСТЯПЪ IY."
ТО};О ТОШ3Ь еды() момичеllце, па 1,0eTo учитель-тъ

ПРШIlЖIIНн,лъ пъщо, еп ИСllрави:.rо п сп ИЗДИГIIiL;IО

ржка-та.

"3uaelllb :ш дpyrъ u'tl:oil~" ПОlllIтаJЪ го l'раЛЬ-1Ъ.

"3u:tы;; ФРИДРIIХЪ Уl."

"1\а[.во ве:JlIl.О дtло е IJЗВЪрlllllJЪ той?"

МО)Jиче-то си павело Г:НL1Щ-Щ п lшзало, "Не

знаж."

"Бжди спокоино, чадо ~IOе," lшзалъ l;paJb-ТЪ;

"И азъ пе 3ШIЬУ.."

ПРАКТИЧЕСКА ШЕГА.

ЕДТlllЪ ИтаЛИЛНClаl ЖIIВОI1иеецъ ся ц1шплъ да

испише (зографпса) 06разъ-тъ Шl еДИIIЪ свtтецъ

па сrtпа-та на едиа трапезарШI ВЪ едппъ 'lЪиa

стирь.

l~lша-та би:.rа ТВЪРД'Е ДО:ШП, по каJугери-тt са

обtщалп да Г() храпптъ оп мыстvрь-тъ,' додtто

си свьршп работа-та. Храна-та I\ОЛТО му давали

състояла само отъ х:rtuъ, JУКЪ п вода.

Най-пос:'!t настаuалъ день-тъ за ОТI\ривапие-то

на образъ-тъ. l\а:rугери-тt ся пареДIIЛИ ОКО:IО жи

воuисеп.ь-тъ, Зi1вtса-та ся дигuа:ш. 06РllЗЪ-ТЪ uилъ

много xy6aBЪ~ но гърбъ-тъ па свtтецъ--;ъ UИJЪ обър

нмъ I:ЪМЪ зрптелп-rt.

"Що 3ШlЧИ TOBa~" JШБПJ;,tJ:Ъ СL.р,:ЩТО ПГрIенъ-ть.

"Отче, прuнудепъ utхъ да I1СППШЖ образъ-rъ

Kal,To го виждате, защото свtтеl~Ъ-ТЪ не ~!Ожаше да

търпи МИРИ3~1а-та на :IУ;~Ъ-ТЪ."

БЪРВА И ГЕРОИЧЕСК!. ПОСТЖПJ\А.

ВСИЧКИ ло:ячета въ Австра:ШJl са учать да сл

пазятъ отъ ухаuваПllе на :ИШИ. Дtрепие-то на JJitНИ

отъ ухапвание па :ШllП е пе06хo;:I,ЮШ часть отъ Ttx
НО-ТО въспптаппе. Едпнъ день дв'!> ~JI)М1jевца, па

шесть и ОСЮIЪ ГОДИIШ па възрасть, ОТШJlЛИ въ едип,

горичка да nrраIЖТЬ. По-лалко-то, като ПРОГОlш:rо

еДИllЪ зпю;ъ въ една душ,а, пъхн[t;IО сп рЖI;а-та и

я извадп:rо CI;OPO съ пава-та на e,J,Ha ядовита 3ХШJ,

впита въ единъ отъ пръсти-тt ,ry.

"Cl\OPO, .hарле!" 113BIII::lJO то, ];ато СП С::IОЖП::IО

рлша-та на едно дръвче. "Отсtчи пръсть-тъ ми!

3япн го е ухаllаЛll."

Карлъ 6езъ да сп спре да pa3I'.l!;дIt охапаШJЙ-ТЪ

пръстъ. 1I3Дtlгналъ брадвичюt-щ си n отс'1;К1Ъ не

само 1I0вредении-тъ нръсть, но Jf два дpyГII пръста.

Тогазь МШlчеш-та сл завтеr:лп право въ градъ-тъ,

KOllTO бплъ Оl'ОЛО четвьрть чаСl. отъ 1ШI'Ь, И отпш:ш

при еДИIIЪ ХIlРУРГЪ, KoilTO 1I0ТОПЛJЪ 1I0вредепи-rt

пръстие въ ЮIМОlша прtди да ги IIривърже. Лрtд

сщвtте си БОJша-та оп та 1:<1ва горлща баня.

Една )[1нда госпожа Австрал:иnка вървt:ш еДIIНЪ

депь изъ едиа УЛl1ца, l:or11,TO ВИД'НJа едно окъсапо

и 6tдпо J!О'lчеuце, на 'шnто l;раl;Ъ сл nпюа една

ядовпта 3МIIЯ.

U:тtдъ l:aT() уби:ш 3'111~I-Ta еъ ую5ре:ша-та си,

ТЯ му 1l0И(~I:аJi1 ножче-то, IIзряза::ш панталоНlШ-тt

при рапа-та 'Iy, и като ПОllзрязаJа II смш-та рана

Шlве::.Iа си УСТlIи-т1; 11 I1зсмука:Iа ядъ-тъ. ЖIIВОТЪ-ТЬ

на моячепце-то сл пзбаВIIJIЪ чрt:зъ С1Нюпожъртво

вапие-то на UJаГОРОДП11,-та госпожа.

Р-ЪЧНJШ КОНЬ.

Р1;чнил I,ОНЬ е MH<Jro ro:rt~1O живоТllО; тои е

ОК0:10 4 ~leTp:t ДЪJъrъ отъ носъ-тъ до I:раи-тъ па

ОПaIш~а-та еи. Окржжность-та МУ ся равни съ

ДЪJжина-та лу. Уши-тt:IIУ еж твърд'!> 1\ЖСП, 11
ОЧIl-rn Шl гор'в въ пава-та б:шзо до УJUп-тt. Ко

жа-та ~IY е почти mееть саIIТшrетра ;:J,еUЮI1. BOIl
рtкп грюшдпа-ш сп Го.1t}шuа, рt'1ПИЛ J;DНЬ е ПС~

l:усеuъ u:raUHчъ и ШIДПJ)J\ш~ва '1юовtl:а на суша-та.

ЕвропеfJСЮl-та пуrш,а е паи-д:обро-то орждие ;щ уби

Шll1ие па това ;КИВОТllО. 1:0гато ('Н o[]ymne въ 0[:0-10
И:1II ухо-то. ТУ3ЮЩИ-ТR въ Афрш.а: f),tTO ('Я нn,
JIIIpa рtчния I:OHb, употрt6пватъ едно I:Оlrпе, IJ ус

utва,тъ да го ВI;apBaTЪ ВЪ трапища. BtpBa I'е, че

едно връ)ю лма:rо девет!> раХШЧНII видове рtчппu

I;DIJb. и че I'П llЮIr1 раJИ Шl Оtверъ до въ Бе:rrпп;

по ('ега ШНl ('ЮЮ два ви;щ, и 11; еж ограпичепи

въ Афршш.
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12 ЗА ~lЛАДИ-'l\Ъ.

БЛАL'ОРОДНО Д1JЛО.

Едипъ Аuг.lIIЧiШIНIЪ, <l'ПВУЩЪ В1, 1'. '1'or;llO, Нно
ПИЯ, лн-тувn.лъ еДIШЪ деиь оа г. ИОl:аха~а. 1\ато

стпгналъ д.о рtкn-щ 1\ ие шшtрПlIЪ ЛОДl:а да 1'(1

nptuece ло прнчпнn че та била 1Iрtл1шt брtJ'UВР.-тt

СВ, той CJ1 рtШIJJ.ъ да прtплува на ОL1'рtщпа-та

стра.на, като събра::JЪ дрехи·rt с" ВЪ е;ща <iу"ч,к "
ги ВЪрЗ:111Ъ 1Iа глава-та си.

Дързостно-то ~y ОППТВiluпе ПРllюtl:JО нtl;Ю};О

любопитни ВрПТe:I 11 , еДIШ1, о-м, 1'OiiTO, 1::1.1'0 еъзрt1Ъ.

че странпикъ-ть tlJ ШМ"iР<J,лъ въ м,кчнотял, хвър

JIПlIЪ СЛ въ В(j)Ш-Та. 1I ('Л ВТУРП<1Л'Ь да го IlзОаВI1.

Японецъ-'I'Ъ 611ЛЪ добръ ЛЛ:l.вачъ, Но вода-та теl;ла

бързо, сила-та му отпаднала, 11 топ бплъ ЗilвлечеRЪ

ОТЪ течение-то. 'Гогп<ь ен п;щалъ вп,,'!.. ОТ1> зр"rе

лп-тЬ, З<1ЩОТО ВDдt.1П, чеЯпонщъ-п щ\;лъ ,!Цl поIы/ •. I

ОI\UЛО това Bpt)/e .АНГ;ШЧilНПВЪ-ТЬ бюъ почти

С1'пгиалъ на Dтерtщпий-'J'Ь брiгъ, но, МТ() ЧVJЪ

ВИКЪ-1Ъ на МI10жество-то, обърв.а..l.Ъ сл, ц като 'ви
дt.lЪ <5tдстВУЮЩIlII-ТЪ Яuонецъ, той Ц;l.къ сл ХВ'ь]>

ЛИ::I.Ъ въ вода-та. Като СТИГН&;IЪ ДО Яuовецъ-1'Ъ,

хван:urъ 1'0 съ ед.llа-та })Л\.ка, R I'II.ТО uлава;rъ съ

,n:pyrn-T:t, поnеп го па. 6ptrъ-n Dосрtдъ гръмог:щс

пи-тt РЖКОШ.JеСJ(u.нпя. на мпожеетво-то.

Ако и да пе зпаенъ име-то па този АаГЛIlча

I1ИНЪ, 1!it!\Ъ благородно-то му поведение възбужда

УДИВJlеппе п удо6ренне.

лъж.ливъ еРАМЪ НА МЛАДЕЖИ.

Младежи, които ОТПВi\n оуь сел.а·т~ въ гра

дове-п и ся П:LеЩIlIlВR:rъ на добра paGora, често ся

сраяувt1n ОП родит{\лп-rt (,,11, оп ПРОСТО-ТО C8JlCKO
обл1>к.10, което ВАНО Bpt\Ie цос.а;ш, и оп просто

СЪРДlJчпп-rt ПО честни поет,кrшп на дtТИIlСТВО-ТО сп.

И твърд'!> чвсто, когато тt уево1Ж.'I'Ъ модни-тt дрехи

п яод.ни-тБ )[анери на нови-тБ СИ прпnтели, тt па

nyщатъ n ре;щгпя-та па дtтинетво-то сп, и забра

BЬhТЪ 61агочестnе-то, що еж научп;ш при ноз'В-11;

ва MalrKa сп. T1I мпелJЖ1"Ь, че религип-та е ста

pOBpt~eB.ua п прtмппа:rа. Това е ll'Ъж;rпвъ срамъ.

То е гръхъ проrивъ най-мили-тt 1( нalс-священнн

ИНСТII[)I;пr на паше-то естество. Дале% O'I'Ъ да е

таШlва поетжш;а м&жеСК<1, тн е нлска и страх.:zива.

Бj,дtто увtрепп, че че;rовtl;Ъ-'rЬ hOnTO ще сл уадва

па ,важеПlJе-то па еъче;rовtци-Т'h сп Et на пе6есно

'ro 6лагово:rеппе, ще бжде онзп, които ще държи

веЩ~:йtвоиа пр'f;зъ всичкий-тъ си ЖиВо1'Ь :мантия-та

па пе6еспа I1рiщаuво\"'ть, n, КОI1ТО то об;шча:.rа маЙI:а

му. То'3II, комуто ре:шгип-та па И:Iад.ость-m М)" му

ст:ше IЩ1JШ:Ъ прtзъ ЖIШОта :му - пегова дреха n
НМIШЪ па дtliсrnуваПllе-ще JII'"добuе почести, n
ще ся ра.:щn па ВIIСОI:И-n 6;Ia,ГОС:lOВОJlшr па е,1.Шl'Ь

напъ,шо Сl.l:1а.С,еш, :кпвотъ. Негопn!(·"!ъ ЖiIВО'I'!> ще

uжде U:НlfО)ЩТII;L I\спша, (;ато ~аЧУII:lOВЪ-УЬ живоrъ;

той ще Ш[:l IIOtTOHllLJii Iltlb. 1:0:[10 ще сл t;.1tдва.

)'tuti!IIIO. выI:аllншi!-1ъ ЖIlВОlЪ lце 6жде съгласенъ

СЪ l!",трtШUII~-ТЪ: е,:J.шна 4:II:fb не ще да изобли

чава щ)уга-r<\; п това ЩО (;!) вндп, че е, това СИ е

той BIJ ШIГIJ. •

СЪВ'tТl! ЗА JI(Il!ЧЕТА, l~OHTO вли

;-3.\'Гъ ВЪ РА БОТ1.

Бж;НI TO'lUO Ш!, Bpt\le иа м1>сто-т() сп nсяка

зараuъ, J\ ВlIшсаl' IlltriOra да пе за къенявашь, n ве·

се:10 СJI 1JtllЪJШlвай J,.lЪЖII(JСТЬ-Т:I, Почитай [осио

J!,i\ри-rt сп 11 ВI:IIЧI;II, 1,01110 IOI<tTh в:raeTЬ надъ тебе,

и бжди УУТ!lВЪ I\Ъ)I1, Bt'II'J\\IJ: .l'ЧТlIвость-m не l,ocryBa

II.IJЩО, п тя ще ТП 1J0~ОГlJе Чр,еспо да IНшрtдпеll1Ь

въ cbtYb-l1" И np1;An В\:Н4\;0, Uli.дll чеетеnъ и иети

B~HЪ. Момче. което 3;\ХВilЩа. 1>:\60та СЪ ЗД"{Jавъ уиъ

въ цраво 11>]0; \;оето не I!tD<lла ВЪ ,ЮШИ навици;

което е чеетно, пеТRНЛО, I! ТIJУДо.1ЮU\]во; };О810 DЮПШ

съ ПРПЗП;Lте1JD:\ Jю60ВЬ баща (;11 n майка СИ, и !юето

не I:Л отдtЛI1 оп де1ЖВrL-Щ и оп Недъ;шо-то учи

лище, лрнтtжава ~'ЯСТ8епнn п нравственни J:ачеС1'ва,

които ще !I} оздравlЖLЪ }I:пtхъ до едва заб'Влtжи

телна степень, даже н I\ОГI1:ГО е IШ,il.аренъ СЪ обик

новенна умстенна С[(<lсобвоеть; ;защото честь, ИСТtтН

пость и ТРУДщюбпе еж повече отъ геНIIЙ.

Не бпвай ПУСТ()МlI.вевъ въ об:Itк.lО-ТО СИ, n не

I'JПJваи нищо ДоД'l;то ве ен сваu;/,Ишъ съ НVЖДВJJ-1t

пари. ИзGtгвап БИЛЯРДВrf-та ета», п ВНlIмавай ка.къ
прtкарвашь вечерни-тЪ си 'J·~roBe. Обработвай вкусъ

за прочптание, и чети само ДОGрll lШНГИ. оь ЛЮ

бовь Kbll'h ПРО'lllтание-то ще намtрпшь въ КНИГИ-тВ

Прияте;'JП всегда 1Itрпи и пълuп съ Н\lсърдчеНИR въ

Bpt3l6 па мракъ, ц СЪ сладr;() другарство пръзъ оса

vотели чаСQве. Други Прllяте:ш мmке да охладН'Вbl\n

в да тя вап}снатъ, но lшиги-m еж BCRI\Ora едип и

Сj,ЩI1. 11: въ зак.'1ючепие, моичеП1, ИСКUМЪ паКъ да.

ви каЖЖ, че съ истпuuоеть, честпость п трудолюбие,

и ~ жива вЪра въ Бога, вий безъ дрпо ще ус-
nteTe. .

Н1JIЮЛRО ПРАВИЛ!. НА. ПО-СТАРИЙ

тъ РОТЧЛИДЪ.

Внимате::шо ВСпитваli вс!ша подробноеть на ра-
бота-та еи.

3е.маЙ Bpt)j~ да .мнс:шшъ, n тогазъ рtmавай (jЪРIIО.

Бци храбръ въ борба-та ва живота.
Поддържаи че(~rnосгь-та еи като пtЩО свн-

щенво.

Никога не l\<l.зuаЙ 'l'ЪрГОВСI:11 ;1Ж;КИ.

Пmlщаli дЪ:1I'0Be-Т't си па ирt.!!е.

ИЗU'1>гвай CD:I81f опnвате.:ШИ ПИТИЯ.

УнотрtGЯJ;а it BpE!!C-ТО си J.o6pt.
Не pa.(,.\ffirnal"1 ва е1УЧi1~поеТЬ-1а.
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ВGНМИРНА·ТА ЦИРКВА.

Двъста ези({а сл говорьктъ въ г. Сингапуръ,

Малайзия. Биб:шя-та ся разнася тамъ па 42 раз

личпи езици.

Американско-то Библейско Общество е рtuшло да

направи изложба на Библии на разни езшlИ въ

Всемирно-то Изложение па Шшшго.

Има 12,000 миссийстш учи:шща, :които ся нод

)I.ържатъ отъ приношения-та на Протестански Хри

стиани. Тъ учатъ около 600,000 д1ща и м:шдежтт.

Въ градъ Токио, ЯПОПИJl тша 92 ХрпtтшtНCIШ

церкви и капе:'IЛП (ма:пш церкви). Първа-та Хрп

стианс:ка церква ся построи;:rа пръди 25 години.

Двt образовани жепи негртттяшш въ г. Вастепъ

сж почна:ш да издаваn първиi1-тъ вtстнш\ъ въ Кон

госка-та Свободна Държава. Този въстиикъ има за

цtль "да просвtТII чернокожи-тt."

Въ Индия има 2,284,191 Христианп. Приб

броявание-то въ 1881 гоД. поюыша;:rо, че въ Индия

има:IO 124,000,000 жепи, отъ които 21,000,000
бши вдовтщп; оть nзи вдовици по-дюо отъ 19
години на възрасть имало, 699,000; по-до:ю оп 15
години 286,000; по-дюо оп 9 ТОДИШI 79,000.

Аравийска-та Мпссия е избра:Iа Бусра l;ато

Nавпа иисспi1ска станция. Този градъ е расноло

женъ па сtвероисточпа-та часть на Аравия. Д-ръ

С. Е. Риггсъ, отъ Ню-Иорт\ъ е ШL3IIaченъ миссuо

неръ лtкарь, и е ОТП:lувалъ за свое-то ПО:Iе. И

другъ миссионе-ринъ ще сз на3ШLЧU ст,оро.

Япония има ДEt гo::rtяи библиотеки: ТОIшоска

та би6лиотеЕа и биб:шотека-та ва императорскиu-тъ

yнnверситеn. Първа-та е сжществува:Iа едвюrь 20
години, и пакъ съдържа 6;тИзу до 100,000 Японски

IT :Китайски lШИГИ, и повече отъ 20,000 Европейски

книги. Пос.'Itдня-та шш 101,217 Японски II :Китайски

:RНИГИ, И 77,991 Евроuейстш lШИГИ.

Д-ръ В. А. П. МаРТIIНЪ тpъrнa:IЪ за въ Rптаii да

поеме важни-тВ си Д.:'lъжпосТIl :като Пръдсъдатель па

Императорска-та Rо:тегпя: въ Пет:ипъ. И~ra ПОЧТИ 40
ГОДИНИ отъ какъ Д-ръ Мартинъ пай-напрtдъ отишелъ

като иисионерипъ въ Китай. Тошаь пжтувапие-то

траЯ.iIО почТIl шесть мъсеца; сега се прави nx.тува

ние-то въ нъщо по-мално отъ еДIТПЪ мtсецъ. То

mзь имало само 60 }lИсионери, сега има повече отъ

хпляда.

- Разпр1щt;Iепие-то на чуждестравтш-n мисспо
нери въ r:rrавни-тt иисспонеРСКII по::rета се до;тага

1\акто c::rtДEa: Rитаfi шш е;I,ИПЪ РЖl:оноложенъ ~шс-

сионерштъ за веътш 733,000 отъ ШI('eJeIше-то; СИЮIЪ,

еДJlIТЪ за всt]ш 600,000; Rорея, еДllПЪ за всtl:И

500,000; Ицдил, еДТIlIЪ за всы1ш 8;)0,000; Африка,

единъ за всtlШ 300,000; Япошщ еДIШЪ :щ всtки

215,000; Бириапил, единъ за BciH:I[ 200,000. Въ

Централна Афрш,а и Судапъ има (~ЮIO еДПIlЪ мпс

си()перинъ за всtтш ;,,000,000.

Нова Гвппел е шtЙ-ГО:l'.Iнmji -тъ ОtТрОВЪ на

cBtтa, като счптаllе Австра.1Шf на матерш:ъ. .мпс

споперски-тt общества, БОТIТО работЬhТЪ тамъ, шштъ

повече работа ОТБОЛ;ОТО ~югжтъ да вършжтъ. ЛОН

допсно-то "NlпссионеРСIЮ Общество юн\, пецесеть и

три сТ<tнцип, В('ПЧIШ по краiiGрtжие-то, шестшra

мисспопери, 1'pnдecen учите::ПI отъ Оtтровп-m па

ЮЖНШl ОБеанъ п двадеееть Ново-Гвинейци. Дt;то-то

e~ lЮ'ша:ю па ] 871 год. Има повече ОТ1, двt хи

;:rЯДII дtца 110,11.1. rрижа-та па УЧИТeJТI, JI повече отъ

петь СТОТШIЪ церковпп ч;тепове. Цt:шlt Новии 3а

BtTh ('Л е lIрtве:п. па ~IOTYТICKO-TO нарtчие.

Негово UJагоговtипство д. Л. Jеопардъ, въ

едво Амершшпеко МIIСtJlOперско Списание (blission
ary Review) нарежда человtчеСЮIИ-ТЪ }юдъ l:al:To
CJtДEa: ВеIlЧЮI-m жптюи па земл-т!t дпе(ъ ВЪЮII

затъ на 0]:0:10 1,500,000,000. Въ А3IIЗ ШШ при

u;тизите:шо 0IЮ;ТО 800,000,000, пасюепие не само

гжсто по па ~HOГO Mtcтa НрИТIIСllато, 1:0ето дава

срtдпьо ЧИСJО 120 души па всшш т;ва;I.раТПtt ~IIШI.

ВЪ Европа има 350,000,000 ЖIIТЮII, ер'1;ДIIЫ) Чllt;то

Olю;то 1ОО души па квадраТIШ ют;ш -пасюетше пе

ТЮIюва ПрШlIспато, по шшt'Яl:ЖД'll l',)\с1'й, 11 110 ПСИ'lI:И

точки мпого гол'Ьмо. Въ АфРШ\tt ЮШ 210,000,000
ЖIIТЮII. ВЪ А:мерш\:t Сtверпа и ЮЖШL ШШ 110,000,
ООО сраВПlIтеJПО :много парtдIЮ пръспаТll. Въ ост

рови-т'в, ма:ши и го;тtми, нма ОКO:IО 10,000,000
жители. :Крайпости-тt па Gt:ш-тt и черни-тt са

исказваn съ съразмtрность-та 5 I:ЪМЪ 3; оста:ш-n

700,0000,000 ШШТЪ Ч\Jрпш:авъ итъмночервенъ шаръ.

ОТЪ ВСИЧIШ nзи ОКО;ТО 500,000,000 еж добрt 06
JtчеТIII - то есть, носятъ дрехи за да покршжтъ

I'о:тота-та си; 700,000,000 сж по:rуоблtченn, то есть

покривать само нъ({ои части оп n:.ro-To; 250,000,000
еж ТОКО-РОЧП го:ш. Оп всички-n жите;ти на зема

та 500,000,000 жив'ВЫ\тъ въ !;жщи отчасти Jlоби

лпранп споредъ наред6и -11> Шl ЦlIви;тивацпя -та;

800,000,000 въ колиби IШI пещерл 6езъ ППIШКВII

мобшш; 260,000,000 пtматъ ШIЩО 1:08ТО }юже да

ея нарече жи:шще и еж варварп JI ;J.11ВацТI. На

вьрхъ-тъ стои АНГ:IО-СаКСопска-та ЦИВИ:IИЗ'ЩШI, 1:011ТО

е паи висока-та що впае)IЪ, н lШ наи-дOJПЬО-ТО СТ,\\.

пало еж го:ш-тt Дпваци. -Чпс:то-то че;тОПiЩJl 1:0UТO

лежжтъ по-дюу отъ :ШНПЯ-Ш па чюовtчеtl,О CbCT(lJi

вие е наu-:шпко О!,O:IО три петп отъ ц'kIО-IО шtсе

:тепне па :ЗЮIЯ-та, то еtТЬ ОТ:0:10 900,000,000.
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HA~'KA. И МЕХАНИКА

НАУКА И МЕХАНИКА.

I/а uоr:11;iще ВрЪ)1e ся е ПОЯВIOО шt е.1ЪLще-то

едuо юаТIIО, l:oeTO о Iювече оть 200,000 I\II10;lteтpa

д.',110, 11 lIuB8'le 011. J00,000 /;п;]оиетра /lШРОI:0.

Ч \-;I.е('I[((;[ U:lIlрЪД:Ы;Ъ въ Uрlltllоrоб:ншие на

8:1CI:T]11;'letTBO-l'О т. IШДУСТРl!а:НJII At.1il, ПОlш;зва 'Je
lIд.уще-то ПUJtТI!е ще ~1Q;ке прn.1П'ШО да СН паръче

вt.и ..- П, lIа Clel;rj11148eTB\J-'[IJ,

Rf> е.1.lJи \;\ПО 1\\, Швеiiцарtl;[I-'ft шаflUНIJ lIpn
j'UOI:,}iJlIJn ..л. Сll.lа-та U,t еДIIПЪ ВОДI)ШlДЪ за ПРОIIЗ

веждшше юеl:трп'(еС:КII тои., I;()11TO J.()CT<l.BfI свtт:шаа
па II('l('{[;Il-'I'!; r:х,щп ВЪ t'ЮО-ТО, съ t."Ъвсt~ъ Щ)3Ш1'111

1е.1 и (1 [т;\EIО(~ l\1J.

Ha\'I:a-Т:l 1I0F;a3Ba !Ж1rt-та сп n ВЪ юшрава-та

па D(J),~UI!'IUIf I:ЮI1.IН1е, Hall-Дl)БРII-тt Rод.еНIIЧlIН
t:ЮIЪОllе <:CI';L (:'1 IIlJ<lВ;I'ГЪ оп етрип J:nарцъ, CTpllTh
~lIe~(",r;1" c'lpn'!';! 1'.1,IДЮf;а п ;таеТlIl)а, Tt надмnнуватъ

по тра(шоеть ВI'iШI iЦ.l}r/, естественъ l:амыъ•.

E,1J.1l0 .'1.py;Kel:TBO ('11 е СЪСТilRIПО за еRыl~R,шщ~,'

'1)1'1;;11, e:Jel:pJII'18I'l:\I жюt:\еuъ nж.ть J1щдове-ТБ Шп

taro 11 Саll-л.\и (С. д. иа Ах.); LШЩIСТОlJlluе-то }1еж

ду два-та 11J;L;J"t е 41)0 l;(шшеТj.la. ПlltсмtтШl СЯ

'Ю e:tеl:ЧJl1'lеt'I:<I-та I:O.1а ще ШIВЪ})ВЛ това растояние

въ ди;, If II01I)UIIIl;L 'I:t/·a.

СтrЩ/lUО и.) 11tЛIIЩ е, че Б1, TOBi1 деветнадесето

СТО:1Ъ1'lIе 1);( ХРПСТ;L \1 118УОВО-ТО еВituгелие па миръ

Я1lIl-J>IIl'Оl:01l:!ШЩIII-I'В l1зоорътеUIJЛ еж тtЗlf, БОII'I'\)

Даватъ песuеrl Щl U11. lJ1tрОДIl-n да убllвап хог:1..

Rаi!-Гl)тt)п. ТРУ]l,ъ IIO:tашп вароди-тt да ся дь})жх.'ГЪ
прnготпеlll1 31\ 1I0йпа,

L;Нllредъ l'-и;l ЯШfllГ'Ь l)о::шчеетво-l'О вода I;OI1TO

nа;щ Bt1H:1I '1<1\'1, оть Нuаru.рсь:и й· l'Ь во.з.ОП~!J. ъ е

100,000,000 I'Oll<L, I;О11ТО uрiщставляватъ 16,000,000
J>OUCI;n Сll.1п; I! r;О.1пуеетво-тона J;амеUlJп-11> въг:шща,

J;OnTO !'~ пзsа:l',1.атъ всtrш деп" Gихх, бn:ш JЮЧТU

ДосТ;tТ'ЪЧUII за nетеl':1ЮВ:1.НDе-то Ш\I;Ъ l:l1tзадь (,"Ъ Т,I'

:IyMiln. тази вода,

Наi'r-гюt"о-то теJеrJ:ОЛDчеСI:!) n(:оы�ва.10o и О'ГЪ
двt-п страиlI cTы.l0o ('Ы':\ СП полирова (п:пъс\;ва)

въ 1'. ГрIШВIIJЪ, ПЫJl:Il:шаUI1П (С, д. иа A'IepnKa).
То ще С)[ yl10Tptr;nBa ,въ 8ДllliЪ I1[.I'Б.10УJIЯЮЩЪ те

лесr:Оl1Ъ, JI нма ";З01/2 П:l,ща въ 1I.П3.lIeТlIа !Т neTh 11

е;I.IЩ осма 1I:\:Iца деiJе:шu<\. Te:f:IlU:l-Т:l му OKOJO
137 J;П:ЫГIЩJШ.

Едла твчuость сл е OTi>1JOla пъ Южна А1rеРПl\а
!;,ЩТО ;Щ)ltеТЮВ:t Г)ТПluеiн:а-та; ТЯ: щщ cboiktbO-ТО

Д,t сд BТnhl','l.llua. Тя пе сл раСТОIшва ВЪ вода u
:Щ;ОI';lВ!1И;I n )')14')1;83 С1, студь п топлина. Може

Д1t ;';цы'lill фQjJ}Щ-Т:L rщ (:аЕ:ЪВЪ да е l;ал:х,uъ, )lOже

да ся нар'вже нn 'lJJOfO Т'ЫII;П J пt;тове, " ЗЮlа наli

М:t:II)IfЙ-Т'Ь отпечt\'гы�1> U:L lIOBI,PXHOCTb-r.t CII. Тази

течuuсть И3:1113:1. оп едво IНlt;теuпе, БООТО ра('те ЛЯВО

В1> КОlшаусr;11 (r-1'1 ОК]JЖIЪ.

ВЪ Щ\.Й-llО\Щ-l'}; Русе!;" ОllllТи 33 l!ЩlIтвание

DIщсu()соБЮlQl;l'Ь-1':}' на сп1;;fОН! ИРУСl'веРII II])OTIL''1>

uеПРИIJТЮСJ;Ш/-Т'Ъ orъOb, IrЮI1>рI:.10 C.fl, че e..1.lJa де6е

лпшt 01'1> шеСТh 1:l>:l1;a, 611.1:1. !"ЪВЪРШ\)Ull;L 3i1Щllта оп

I;P}JlIyMII стрt:пJUП ОТЪ едио patrO:llllle lШ ТРllе,та

раС};1Jitча. Отъ ТРУlliluпе СLJtп, 11 UО;НIIШlllе-ТQ му (,;Ъ

вода за да olipa:JYB,t за)fрЪ31J<l.lа ];()l'а :тедъ n:шtl'1I.10

ся, Чf\ hOraTu стаие дебе:I111Jа- га Т/JlI 11 НО.lUUlш:t

t;рщ:а, ТfI вече ue ЩJOПУЩit1:1. I:PYIIIPIII-,·t>.

Едно LlОШJТие 3,1 ве:JИЧJlU:I-Т<J. lJ<L парна-та 11 юе!:

ТрП'lеtl:a СIIЛtl, I:ОЯТО сн пр'tДlага да. ел }иОТР'&бl'

зn ВсеЛllрпа-та lIЗ10жuа въ Шlmtго )!Оже ;1,:), ся

)!.,обпе ОП това, )1.-RTO CJI "аЗВi1, че едва СII:Ш paBIНl

еъ 24,000 (;ОНСl:11 еlf.iIlI ще сн iJ,oeT;IBII 311 1:a.paUHe
М:tШ(1ПН-'ГВ, Сlпа-r:t ВЪ ВСЮIП IH/O-TO lIа:rожеlIlIе въ

1'. ФилаДe:Iфпя вт, 1876 год. БJ!::Ш O'f'Ь 2,500 I:ОUСI\И

спли 11 В1> IInрuзь една cn:ra OiЬ 6,000 1:011(;[:\1 еП:IИ

иила ДОС'пtТЪ'iЮt .явно е, [lрочее, че, ако сд уuотрttiп

DСIJЧlщ-та горtспо~!еUЖТ:t СИ:;Iа ще ома I'рамаДВIl 113
ложiJ<t IЩ .lfаШПЛlI.

НОВО УllOтрМеппе па :J..1)'}ШБРЩ въ ;'/,оста ro
лt~!ъ 1Нtз~tlJЪ сп е 8Н)'ШИ:ЕО оп ваТОАаро:нше-rо
IЩСI;ОРU ЩJ, AeteTb ТОпа оп, ТО:Ш метал.. 01"1. Г. 1JnтСо

бургъ (С. Д. в:\. А"еllщ:а) :за нъкаJ;ВП CI1 uотрtliп
П<1 fep;ltauc/:a-Ta Boi'rcl;:t. АЛУ~ШRР1Ъ-ТJ, въ 1'U3J1

e.1Y'J:1n ще ся yOI))'ptril! ВЪ воJlНСIШ УНDфОl}МП П

оG~УНДВРОВIЩ, К\)\Jсl:п-11> )чщшенпя на Хуссарtl:П
1'1> D/).lf;Oвe ще СЛ ва[lР1llщrь ОТЪ него, rьй сжщо л

УI;Р:1.шеlJlJ:J-П\ на JU7!ЮlOве-тt, м:ше1н:н-rt, uожнпцп

ТЪ 11 п~Ъ под\)GUI1. Нер:ыtдае)f()СТЬ-Пl ~[y ще uжде
ГОЛЪ))!) У:IеJ(ченпе оп трудъ за Rо!illШ:Ъ-ТЪ, II ;te
l:оеть-'fi1 му .\шого ще u]et:y и товаръ-тъ, който тuЙ

има. ;1,[1, !IОlИ.

Най-студено-то П03fНlТо )lt(:TO ПО зе~па-та 110

ВЪрХВОСТЬ е 6JU3Y ДО Be~xo!JHCI:b, въ СИGи!>ь. Тамъ,

bl13i1a СЯ, "tя AOCTllra ha!J-ВигоКIt-та TOlJl:!t Н:1. B:ti·l

ГОJlЪ"ЮJ СТУДЪ." RHtI-АОJllе-тО IIUl)азаuле на Tep}IO

)ler[\'L-n, зе}!ево оп, Сжръ Джоржъ Верса бlТ:IО за

6'klt:кепо въ ф;rоuургъ, l;oeTO (iЛJО 81 градусъ подъ
ира ФаренхаiJТЪ. 3а Дъ:IГO Bpt)le Сл прtдполагало,
че г. ЯРI;УТСI:", 125 часа lJ1"I. ВеРХQЯI1СI;Ъ, билъ unjl
<JTYAeao-то ~lt<;TO на tBtTa; (;КОРОШНII uаuлюдеНПII,
oi)a'lC, са Д<н.азалп 6еЗОСllОВ80сть-та па това УТВЪ1.I
Ж..1.еПlJе. 11РЪСТЪ-Щ n въ двt-п гореСl10менжтп )ltCT11
е зa~1 ръзuа:Iа iI,O едва ды60ЧII на о'ГЪ 400 "pa~;a.

BtPB:\ сп че сп е оuра:Jувала пъ за3IРЪ3U:J.:IО СЪ,'"QЛ
вие flрtзъ :r:еДll:l-та епоха, ПОRеж& НИЮН;ЪВЪ (~TYД1.
пе ~1O;кe да ПрОIlIIJше Ба BJ\Tpt въ :\е~lЯ-та 11.(1 ТО.1
};Ова fOJt'll:t ;I,ЪЛU()ЧПВ:l.
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РАЗНИ НОВИНИ.

J' Виеuа има::rо 40,000 души иезъ раИоТi1.

ВаТИКitНЪ-ТЪ желаЯJ:Ъ да пръобразува церlЮВ

на-та музш:а.

ИтаJ:ШШЦИ щъ::ш да подаРIЖТЪ на г. НЮ-ИОРI:Ъ

едпп Еолум60ва статуя.

Работници останали безъ работа въ Римъ сму

щавали тишина-та па градъ-тъ.

Казва сл зи 6ившии-тъКралъ Мюанъ Сръ()с[шй,

че УЖI) БШIЪ стапал.ъ РусCI:И НОДДaIIНИКЪ.

На ПОС;Iъдне връы�e лаДПа:1Ъ ~IНOГO спъгъ въ

БританCIШ-ТЪ Острови JI по А:lIШ-тt.

JlIвейцарско-то IIраВИТe::IСТВО пе ще ся нрtд

став;rява на Все)ШРIlО-ТО И3.10жеuпе въ LlI и f:<trO.

Викъ-тъ въ Берлинъ отъ пtко::IКО връме е

билъ: "Дайте ни работа, шп UlI даilте Х::I'ВGъ."

Кора6ъ-ть Лудиана, отъ нова (Jкотl!я наскоро

ся запа:IIIЛЪ въ :море-то 11 ВСИ'lКII въ него изгор1>::ш.

РШ[СIШ{[ Папа нрl1ГОТОЮЯ ва, едно CJOBO, l:oeTo
ще държи на ГОДllшшшit-ш на I,ОРОШJ(~ваппе-то сп.

ОТ'Ь 11,000,000 квадратни !tШ:Ш въ АФРIIl\а,

са~ю 2,500,000 оставатъ въ ржцt-тъ IJtt ТУ3ЮШlI

в:шдtтелп.

Казватъ, че Руссия ся И3ВIIНlfJа нрtд1. Аllг.1ИЛ,

за ДЪТО JIСПЖДИ:Ш едипъ Анг::шчаШIllЪ отъ Ilамир

ска-та областъ.

Франция hM:1Ja uамtрение да J!Ж;I,I1ВI! 5,000,
ООО :.reBa за по~трояваllIlе едно llРИСПluище и: едипъ

:каналъ въ Афри I\Н.

Исп;ьдепа-та отъ Държава-та ДУШ3lIяна н отъ

Съеil,инепи-тъ Държави лотария, намърп::ш сшшатпчно

прпбъжище въ Никарагуа.

Нъколко продавачи на въстницп въ СЪДIlнени

тt Дьржави на А~lерш(а еж били тежко щраФИl'анп

за дът() продавали въстпици въ НеД'БJепъ Аень.

Ч:1енове-Т'В на КОl1l'рессъ-тъ на Съе;I,инеllи-тt

Държави напос::rъды(ъ посътnз:ъ Г. Шш;аго. Попро

СИЛИ ШIЪ еДИIlЪ даръ отъ 25,000,000 лева на Все

иирно-то Изложенuе, I\оето ся ЩНIГОТОВJJ1ШL въ тоан

rpадъ.

Най-старпй-тъВЪСТnIIКЪна СВЪ1Ъ-ТЪ е Il е Б II П г

е l( а - т а r а 3е т а, еДIЩ 6РОШУРI:а, 7 1/2Х4 па:ща
на rOJltMIIUa, ОКО:10 2.0 страници, съ ЖЪJТП I:ОРIlЧI~И.

Въ тази фориа тоЛ е сжщеСТВУВНJЪ OI;OJO 1300
годшш.

На една жеНlt въ 1'. HOBII!'] ОрJеl1\]Ъ, Съе;I.П

пепи ДьржаВII Н:1 АмерlIIШ, ;1ДваJII 21')0,(100 Jenu
ва едно ~lt'~TO; НО ТЯ lIе Н[llIюа, :13.щото апаша, че

този, 1(0111'0 дава:'!ъ Т:t3п ВИС()J:а ]('Jша, 'I'ы\мt:л. J.iL

ИЗДllше еДШt Гo:I'Jвш l:р;r\Ч~IU на това )!tCTO.

l'epMall Ш\ \]лаща, 375,000,000 JeBa JIIXBa :щ

ево)] общественъ AJы'» •• Австрии 395,000,000, Нта

::ша б30,000,000, АНГJИJI 735,000,000. Русеня

1,035,000,000, ФраШЩfl 1,33г"ооо,ооо,. II Съе;щ

нони-тt Държави на A~lepIIl:a 180,000,000 JeBH.

Въщю(~ъ-тъ I;oii ще 6Ж,J,е И,l,ущнji-Гl. Пl'еВIJ;I,еJIТЪ

(IIрtдсt;ЩТeJЪ) Шl (Jъедппеrш-'Ji; дьржаю на ..\ме

РIIЩ ся е 11O('ШВПJЪ mll(Ъ ЩI'J;дъ А~lерп[;аНСI:JIrl-ТЪ

пародъ 3i1 l'uарЪшепие. A}le\JlIf:a 11'l;)щ l!О;l,;ЩI1ПIlЦJl,

ВСИЧКII еж граждаuи. ЧасТIIИn-ТЪ ('\Jа;t::I:аIllШЪ iщеl:h,

yTpt }lоже ;1,11, бжде 11 р'lщсЪдатOJЬ.

"Евреи-тt," казва еДI!JIЪ СШIt:НТ"JЬ, "еж по

МПОГОЧIlС.1еПНII IIрll край-тъ Ш1 деветнадесето-то ('то

:r1>Tlle OТl,OJI,Ol'O (:ж (jи;rи въ I:oii ,1,11 е ,J,ругъ Щ'}.IlIО:I.Ъ

на Ш:Т()}.IIШ-Ш (:11." Т'.!> ЖIШ'lнжтъ 110,1.1. СТОТlша :ша

~leIШ, Н}.ItД("ШВJ:lЮЩII В(~JJI(Ш(ВII видове Уllраюеllll:J,

11 еж СИ.11111 ПilВСШ:,hД'В ;J:kro ЖI!В'ВLИЪ •.

СJIоредъ J1}I1!Gl'оеПllе-то, IНШlншеllО па 1-1"1 Ды:.

1890 год. градъ БеlJJIШЪ еЪДЪРЖaJЪ 1,8;;6,1148
IIроте"Та1IТП, 13;),031 РПМО-hаТОJЩII 11 79.2StJ
EB1,ell. Оп 1880 год. JJlJOteetaJJTt'I:O-ТО Jlat'e.1I')lIIe

('Н УВeJИЧIJ]О 18 па ('ТО, 1'IBIO-\;il'L'О~ВJче('I:О-ТО 11; llit
('ТО Il ЕвреЙСJ:О-ТО 23 на "ТО. ЧРТllрЮ,е('етъ 11 ;щ'{;

лща (:а ашшеНПIl без60ЖIIIIIll! нъ 1Ij11l(,p0l'llIIe-тО Щ1

1890 год.

Произведение-то ШL юато-то въ )IeKI.:IJl:o ('Н fJ

УВeJllЧПJО отъ 5,500,000 :IeBI1, прt::JЪ ФIIIШНЦlJaJпа

та 1889-90 I'ОД. на 5,750,000 лева нрtз1. фПН<lН

цпа::rна-та 1890-91 год. lfр'.!;зъ СЖЩllll-тъ пе!IIЮJ,ъ'

пропзведешю-то па сребро-то са уве:ТИ'lПJО оп

207,000,000 JeBa на 225,000,000 JeBa. Оп 1877
]'ОД. сборъ-тъ на проп:ше,J,еlше-то на юато-то въз

~шза на 69,165,000 ::IeBa, а на сребро-то, ШL

2,293,225,000 лва.

Минюа-та ГO,J,l\юt е бl!Jа твърД'Б ;:r,o{jp:;. за ae}l
JеД'БЛЦИ-ТЪ на ВСЮ:Ж;J,t иаъ Сtверний .l\птаll. Ни

КОП1 не сп е влждаJО ТШ:(JВ1L 113(JuЛJле, п 11 [:0 ,J,a
не ;j'БllIе ГЖСТО-ТО насюеппе, II~GИТ'1ЧIlО·ТО IJ}Jol\::Jne
деПllе щtше да В'l,зппгра;J.ll ЖIlТeJl!-Т'В за ПlIIIЧШJе

пп-тt от1. паВО;J,uеПllЛ-Ш ОПУСТОlllеш1Л ЩJ'Ьзъ 1890
год. 3емя, I:ОЯТО сн ПО\:1'I1В11 шесть мtсеци Оп, lюдit

прпшш Сl;жпоцъпеп1. CJOI"i 110n:l JlО'Ш:l.. БПI:ТО въ

Ешпетъ, 11 a::IJ(rt:1Dl!-rt, копто llрtШ1Тствувать на

!IJО;I,ородие-то па lJПСIШ-1-В .hитаJ1СI\П ПOJеПl: C~ из

)!Пвнтъ ОТЪ тiJП пзоr;ЮI1П паво;щеIlИЯ.
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GНЛGКО ХО3ЯИGТВО.

COJb ЮLТО прахъ за ЗжvJI е llO-;l,оG"[)/) Cl)1!!LCTBO

OTI\OJJ;OTO какъвъ да е дpyIЪ прахъ. 'Гл дьржи

ЗЖUII-Т"Б ~ШОГО ii1i.1!!, въиЦII-ТЪ ЛЮI 11 червепn n
дя-хъ-тъ пр·1сеuъ.

AI:o [1,\I.10-ТО та ОЮII, JlaTOUn еДШl l,ърl!Н. пъ

ст\).еuа п tюеU:l вода, U~ТI'I('Ш1Й ffi n j] вържи добр'Ь

H~ Jър.lО-ТО .:U, (,OI'ато сп :rtгашь, и ПОКрl1ll ь\; съ
ср:ъ IННШ;lI!JЪ. 'Гова е щ)'l;въсхO,J,ПО с)уБдеrво.

Е;l,Uа чаuuа :1ЪiКllЧI,tl чпета Ilепe;rь (orъ лърва)

туреиа [11> :1О(/l,-n Па КОПllе веДIIЪЖЬ въ сеД)llщн-та

СЪСТ:tЮЯU<l XyiJHBl. :JJpaBOC:IOBRIIl> I1J1:!Xl> 11 IЮ-РВТIlIf'h

ОП 'IЩН, fioiiro сн продава въ СШЩrljJIIII-тl>.

ILtJH liаJЮIФИРЬ-I;ОjJеllllе сеПl сн УООТР'!>iJппнтъ

за !IСliOl'еuеШlе U1L UЮIl1.1UСТlIНIIII-тъ 11 труда.' ЮIJIIВЪ

мо:нщъ. [{ilЗВНТЪ, че ТБ еж l!O-С\1JD 11 I,aTO пеl'РЪ

бптe:rепъ дtецъ IIеа:е.lll ТlOТЮUН, Jiа~lфl)ра, I1:ш [:ед

рorn 1'а:ШUI1,.

Ыоже (,П да не () 1I0~ШtТО па 'tllTttre.1tI-rt ин,

че С;l,Вn rJ:tna J.\'I;Ъ ОUШЩ\Н:НIa въ )JaДЖУIIЪ е прt

BЪ~XO;~C([Ъ ]~J;l)[) ('I)'ЬЩУ IlJlфчеп;щ-та.·Не ся вижда

iЩ раСllуща I:alll.l ШЩ-т:l, НО l1-БJiакъ {'Н l:аШ:ШЦ[L-Тn

еJ:О)Ю 1J1:'jC:HJa.

Е,~I!!;Ъ liОШ,Ч>l, оп ~>,OOO нче.тн JЩLЩ Оf,ЮО

24 1;\I.10ГVi\~la ~Iе;t,ъ 1I t'fl УМU<Jжава неТOI,ратно ВЪ

l1еть l'ОДIILIII. СrЮl'едъ hau-!юt:l'tДU:J-Тn ('[tТlltтпr:а

цt.10-ТО lJI!L'.l() !:Ошерп въ СъеДПllеUII-ГБ .~ържави

шt :\~ЩН[[:;I 11 ПЪ Еврона е 7,424,()1)~, I! J'ОДПIIIIJО-ТО

пропаВР;I,еШlе Щ! )lе;I.Ъ е 85,000,000 I:\1JОГVЮШ•

.А lJaJlI:П,-Т'f, IШ l1tr;O:H:O цв'!>!,]:! ПOfiа:JВ:I, че

зр1ш)(:ть 1l0IHJ'I~ О'['{;О1I;ОТО l'ол'IПНI1Jil l>1!]У]Щ];;l:J KO:II;\}

захарь tl.J,'h!Jif:a ЦlЗtюо-то. 1\JIIОГо-то :lщ'rпе въ

сравнеllие ('Ъ [,ореllие-ТБ не uп;rо аН:!I:Ъ, 'Je цв1жто

то ще Cl'~"pil;a lIовече захарь, IIO OU));lTUO-ТО.

l'a\~I;lI:lUaTl, че J~Рll:lIща ВlIиорmI пада,lа НI(

СТав:rешш ;щ t:л пе употрtGПВ:tТЪ ;щ /НtJJ рtДl, въ

свыl(;t:a \'1, пell!lll-,[УВ 060РП Ю3дll, аащото еl lJачt

1)]):10, 'Ie т'!; (jп:ш пеПУЖ;J,II11 11 жеtТОI:II. Не~1JI1J1-Th

ПiL;r:!l[рател, uшпе на е;LIIПЪ ГОСПОДIШЪ въ l\аШIДn,

че УIЮ'['j)'БuеНllе-то НlI Ю3дll въобще шt~lа]:нц !ЗЪ

.А.UГJШI, П че 11])0)1 '!шен IJe-тО ~I Пiш1;Рll:IО твърд'!;
пюе:шо.

hПТnЙIl,II-1't tЖ U1!Й-/I,оGри-тt Г]J:tДППiL]JIJ па
сяtТ"Ь-n, (jезъ :1.(1, !!('l::rючавмн; Д!tже и Гермuнцп-тt.

JJ]JП'llluц-та IЩ това е, 'Je Т'В СЧИЩТЪ веi;r;п трудъ
добр'}; лж.:r;пвеuъ, "Мпо нрадава мало JJ'.Бщо Iщ, бо
гатство-то па :/е)l8-Т<I. Т1> СJIеt'З':tв:t1Ъ в('ш;аl;ЪВ1>

ВIlДЪ тои', еъ еДIШ меТО;I,IIчеека rрижft, J,ОЯТО f) СЪВ-

с1!мъ непоявата на ЕвропеЙСliО-ТО папрtдпа:ю ЗО}[

леД'ВJIие.

Добро н'Ьщо е да бжде ЧeJовtкъ СJlстеМi1ТlIченъ.

Учi;те дtча-та {'Л да бждж'lЪ такива. Нека пач

НжТ"Ъ СЪ това, 1\1ITO заПИСВi11'Ь BCНl:O п1>ЩQ- В]J1Пlе-то,

работа-та, l:ОЯТО ел ВЪр Ш ([ ВЪ 'lПф.1lП;Ъ-Т"Ъ, I:О:Н:О ж:ола

хращ СЯ лрtUiН~~ТЪ оп, ПD.1е-то ВСЯКО :l1>TO, цtпа

та шt 8tlll:O l1'ВЩО !:Оето СЯ Т;УПJва п:1П JпоТ]у1;fiлва,

11 доходи-п 01'10 lIр()даЖUIl. Тон!\ е добро Ш1ВПI:UО

вен пе

Е;щit uarpiCla О'ГЪ lЛПО JeBa llеОТДilНII1! сн

ПJ)'I;Д:IОЖU.ш 0'l'Ъ e,l,JlQ ФрС!IСf;О др)жес:тn') за JJaй

доilРШI I:поеоиъ 2:! Al,p:J:HUIJe l;apT/)lvlI 11 ДИ!'!! гра

ДIШ~I:!I ПРОll:зведеlJIШ. ]]Jа1JЪ-Th на Г-JlЪ Ш рни.),

{:ОJlТО СЩJ1jе;m:IЪ IHt('JIa,J,H-,'Щ, UII:I'!, го:щ: :1,:1 С'\I тура'гь

JiilРТОф!I-rt дn tТОIЖТl, 1О IlnC'll въ 1J12 па ('то ра

еТВО})1. /\тъ в IJТ})JЮ.lъ, 11 Сl1;дъ [:ато СН лО(, JI'.f> 11:1
еУUl'\\п, '11; държжтъ НО!JО<Щ O'Гh ГОДIIIЩ iJе:/ъ ;щ

lIрЪТ!рПl,\\ТЪ utl:aI;ВO щшЪrrеll!rе. СЖЩШJ ]IilСТВОрЪ

;llОже да сп ,ПlOтрi>() 11 )[ ПNГО IIЖТII.

Г~'1>lJepHa АJlеllщ:а ЮI1t 01,0.10 ..J: 12 ВП;JЛ :1t,\"Uи

дървещ, ра.спрtдtJеНJI 1:1tTO CJtABa: на Апtш1'П

'IeClill-Т"J; страпп 176; на СТРЮIll-тВ l;pail ТlIхrш Ot;e<lfr'!,

106; общи п IJH двt-т'l; стр:нш 1О; па страиа-та

Шt СI:;1:JII('.ТИ-Т'~ 1Т:I(1НПU 46; ТРОПJтqеСI;П ВИДове въ

Ф;ЩРllда, 74. !;сропа ПЮl 158 ВП;I,Н, ше(:п, оп

С1;ве]ю-А,reРПI;аН('I:П-тt сидове tll нюшраТ'Ъ въ Ев

РОllа. J\[Jаi1па uърао-то пасп'шнпе па А)!е})ш:аНt!:П

тt :ItcoBe не е ('ШIO J;каt~IIТЮ:ПО О[JропааяmШllе ШL

едно срtДtТВО :ш u(iогаТlJвашIe, по е ЩНlЧIIШI.10 11
I'OJ'IHIII аатубп 01Ъ еТl'аШJlн-п потопп, r;опто еег:.!

отдаватъ uаll)'1~raХ[ЩI[]Ю Д,ърпета-та оТ"!, ХЪ:Iчове п

I)Ж1'ове.

Н1Ш<lшrе l;аlIllШ.lЪ :за 1'.l'Ь,1.ва.шrе ]JiIl)/)Щ-тu, 'Нt
чпф.1I11,Ъ-1'Ъ, !;ОilТО ен (',тар,нжтъ ;l,<t упраюпватъ е

fo:It~Ja-та ('ПЖl1liа II1L IiОВtJче-то Чllф:lIlIi'lIШ. '1'0 Г\I

СlJЛlВ<L П въ НРОД1ШllllIНJ !I I'}Н)НlIнне, тъй щото т1;

зависнтъ до l'O:Jt)!il I;тепеU1. оп BO]}f-Ш па оuъ:/п

еъ капта I!JЩТЪ :ЗЮI,ШПtJ ,1.аВllПllе. АliO рfLuаш-та

въ TBlm 'Iпф.1Ш:Ъ е '[',1(:аВ:I, ПО-J.оGрt нродаii иo:rо

ВПlliI-Ш оп '1Iтф.1ш:ъ-п Il IШВЯ-ТН 1:11, П сл IЮljЩТНtII

Щt oupafiOTBaurb друга-та 110,Jовпюt съ I:O.11;QTO IШ

llIпа:1Ъ Ш!1ШIЬ ~1I да )/Ожеurь да ];\1I\'ВШIIЬ I;ЮiВОТО

П1 трМна !I да щю;щвашь ДЪТО пё~,;llIh 11 (;щ:то тп
пзuася. Ще llil)!'ЬРIIШЬ то:щ спос()бъ !IO-Пo:Iе:зев.ъ 1\

по-заДОВО:П1Т(ШШ1. OfI:ЩJ;ОТО l'O:HI, [;oiiro 1'11 ст};;r,ва:rъ.

. .хриеТИАВСIiий СВ'ВТЪ
~здава~В1ГjдУ.ша-1а tПИGНOl1злна Мис~~я, ~ВИЩ[I~Ъ,

РеДaI:ТОРЪ-Отгопоршшъ С. ТО:\10ВЪ:

СПJ!ЩОПЪ, Пе'IаТПIlI~а "Над-Вжда."
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