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Им а 33 дни. Деньтъ е 9 часа, а нощьта — 15.
н.ст.
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* мжчен. Екатерина
св. мжчен. Климентъ
2 8 1 П р е п о д о б . Алипий

п.
10
11
в.
12 чс
13 j 14 п.
15
с.
16
н.

мжчен. Як. Персянинъ
препод. Стефанъ Новий
мжчен. Парамонъ
апост. Яндрей
пророкъ Наумъ
пророкъ Авакумъ
29 f Пророкъ Софоний
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препод. Данаилъ Стълпникъ
св. Спирдонъ Чудотв.
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мжчен Тирсъ
великом. Елевтерий
пророк Ягей
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18 ]

Еятъ
Това
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Еъ всвко н-вщо, както ]искате ЧОВ-БЦИГЬ да гipaн а васъ, така и вие правъте|на'£:гЬхъ, заи10ТО
е законътъ и пророцлгв.
» Гл. 7. ст. 12. Матея.

РЕШИОЗНО-ШВСТВЕНО СПИСАНИЕ ЗА ДЕЦА.
Година I. Ноемврий и Декем. 1923 г. Книжка IX и X.

Празднинъ.

Ш

Ведра утринь. Въ тишината
Въ хоръ камбанитъ звънятъ,
Сякашъ ангели отъ небесата
Съ химнъ възторженъ ни зоватъ.
Съ радость свътла озарени,
Млади стари и деца,
Бързатъ въ храма премънени,
Бързатъ съ гръйнали лица.
И смирено колъничатъ
Съ взоръ препълненъ отъ любовь,
Молятъ Бога за утеха,
Крепкость, здраве и покровъ.
Богъ незримъ отъ висинето
Слуша топлитъ молби,
И изпраща отъ небето
Миръ на твхнитъ души.
Той сърдцата имъ очистя
И ги пълни съ благодать,
Кротки ангели изпраща
Надъ живота имъ да бдятъ.
Г. Костакевъ.

Чичо Божилъ.
Въ едно село живееше единъ мъжъ, когото нари
чаха чичо Божилъ. Той бъше разуменъ, работливъ
и порядъченъ селянинъ^и домакинъ: навреме орЪше,
навреме съеше, и жито му се раждаше повече, от
колкото на другитъч
Дойде лоша година :не се роди нито жито, нито
трева. Настана есень, гледатъ хората — беда: нито за
данъка, нито за ядене има. Само чичо Божилъ има
жито—стояха му купи отъ по-прежната жътва. И мислЪха хората:
; . —Ето на — ше спечели чичо Божилъ! Каквато
цена поиска за житото, такава ще вземе: при нуж
дата никой не ще се пазари.
А чичо Божилъ повика при себе си най-беднитв
селяни и имъ каза:
t« t— Вие сега се нуждаете отъ хлъбъ, а у мене
има много жито. Помогнете ми да овърцгвя неовършенигв купи снопи и си вземете ВСБКИ колкото му
е нуждно до нова жетва.
Не знаеха хората какъ да отблагодарятъ на чича
Божила.
Узнаха за това беднигБ отъ други села, и тамъ
имаше гладъ, дойдоха и ТБ при Божила за хл^бъ. Той
не отказа: дава и на свои, и на чужди.
— Ще давамъ, до като има, а после каквото
Богъ даде. Богъ заповЪдва да се дава на тъзи, кои
то искатъ, — отговори единъ день на жена си чичо
Божилъ, когато го запита защо прави това.
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Следъ лошата година имаше такава жетва, как
вато хората отдавна не помнБха. Събраха селянигв
житото, овършъха го и тръгнаха да изплащатъ дъл
га си на Божила: всвки докара въ двора му, кол
кото 6fe взелъ.
— Вземи житото — казваха тв, — а милостьта
ти до животъ не ще забравимъ: ти спаси отъ глад
на смърть насъ и нашит-в д-вца.
— Вашето жито азъ не ще взема — отговаряше
чичо Божилъ на селянигв: — азъ имамъ много ново.
Благодарете на Бога, а не менъ. Той ви помогна въ
нуждата: ако не ми бЪше далъ достатъчно, нищо и
азъ не бихъ могълъ да ви дамъ.
Колкото и да го молиха селянигв, все пакъ чи
чо Божилъ не взе житото.
— Не, братя, вашия хлЪбъ азъ не ще взема, —
казваше имъ той: — а ако вие имате излишъкъ,
раздайте го на хората. Мнозина и сега съ въ нуж
да. Презъ пролЪтьта тъ1 нЪмаха що да посвятъ, за
това добрата жетва не имъ помогна.
— Да бъде както ти искашъ, — казаха селяни
г в : — ще раздадемъ житото на беднигв. Нека заедно
съ насъ се молятъ Богу за тебе.
Каквото и зло да се случеше съ нъкого, чичо
Божилъ б"вше всвкога готовъ да помогне.
Изгориха въ съседното село десеть къщи. Бо
жилъ изпрати на всвка къща по двесте лева пари
и по една коса за косене.
След половинъ година изгоря друго село, а пострадалитв тръгнаха по просия. Знаеха и тв за чича
Божила и дойдоха при него. Въ това време той
имаше малко пари и малко жито. РаздЪли житото
между пострадалигБ, но то за мнозина не стигна.
— Ето азъ имамъ излишенъ конь, — каза той:
— вземете го, продайте го и си купете жито.
Превела от Руски: Зора.
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Не всичко за себе си.
Въ хубаво едно подбалканско сепце отдавна жи
вееше дъдо Иванъ съ своитъ три сина. Бабичката му,
Богъ да я прости, отдавна се бЪше поминала, а той
самичъкъ се грижеше за своитъ двца. Даде Богъ
порастнаха и почнаха да помагатъ на своя добъръ
баща. Какъ доволенъ и щастливъ бъше като ги гле
даше единъ отъ другъ по-здрави, по-пъргави. Но
най-щастливъ се считаше дъ\цо Иванъ, когато синовегв му вече си отбиха единъ следъ другъ воената
тегоба. „Време е вече да оженя най-голямото си мом
че, стига сме били сами, често казваше на съседите
си. Тая зима, ако е рекълъ Богъ, ще му подиримъ
нъкое добро булче." Но, нещешъ ли, още презъ
есеньта се обяви война и тримата му синове отидо
ха въ редовегв на войската, за да изпълнятъ отечест
вения си дългь.
За голъмо нещастие и трима га загинаха на бой
ното поле. Когато ГБХНИ другари се завърнаха и ка
заха това на дъна Ивана, той порони едри сълзи,
въздъхна и рече: „Господь даде, Господь взе, нека
бъде името му благословено сега, всЬкога и во въки".
Д-БДО Иванъ остана съвсемъ самичъкъ. Годинкитъ му бъха доста напреднали, при все, че още се
държеше. Едно благочестиво семейство, като го гле
даше да се измъчва денемъ и нощемъ самъ-самненичъкъ, прибра го при себе си, за да може отчасти
поне да облекчи положението му. За това благоде
яние горкия старецъ какъ ли не се стараеше да се
отплати на семейството. Къткаше и хранеше КОКОШ
КИТЕ и пилетата, чистЬше кочинитЪ и хранъше пра
сетата, бавъше и залъгваше децата, когато родите
лите имъ бъха по работа. а презъ пролътьта и лътото подреждаше и поливаше дворната градинка.
Къмъ края на есеньта, когато всичко отъ гради
ната бъше вече прибрано, дъцата забелъзаха единъ
день дъдо Иванъ въ нея да копае дупка. Отичаха
при него и го попитаха: „Дъдо, защо копаешъ тая
дупка?"
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— Не виждате ли, милинки? Управительтъ на
разсадника ми даде тая филанка — хубава, облагоро
дена круша: ще я посадя въ тая дупка.
Децата се позасмяха, изгледаха своя любимъ
ДБДО и по-голЪмичкото отъ ГБХЪ му каза:
„Ами кога, дЬдо, тая фиданка ще порастне и
даде плодове, за да вкусишъ отъ ГБХЪ?"
— Ахъ, мили двца, не всичко човЪкъ тръбва да
прави за себе си! Азъ, може би, скоро ще умра, но
фиданката ще остане, ще расте и, когато стане го
л-вмо дърво, ще даде плодъ. Отъ тоя плодъ ще яде
те вие, ще си спомняте за мене и ще казвате: „ Богъ
да прости дъда Ивана. Той посади тая круша".
Както каза дъдо Иванъ на децата, тъй и стана.
Той почина наскоро, но и до днесь. който яде отъ
плодоветЪ на посадената отъ него круша, спомня си
съ благоговение името му.
Архимандритъ Инокентий.

ГрЪхъ и разкаяние.
Презъ ВСБКО време грЪхътъ ни дебне и на ВСЕ
ка крачка ни поставя примки — дано нъкакъ си отъ
невниманме попаднемъ въ ГБХЪ. На всЬка крачка
тр-вбва да бъдемъ внимателни, иначе, изгубени сме.
Мъчно е, до като единъ пъть само сгръшимъ, за
щото ако ние направимъ крачка къмъ гръха, гръха
прави хиляди къмъ насъ.
ВСБКИ човъкъ гръчли, но не всъки остава робъ
на гръха. Длъжни сме да се пазим, но ако нъкой
сгрЪши, по една или друга причина, веднага тръбва
да се разкае и да гледа часъ по-скоро па се откоп
чи отъ грЪха, въ когото е попадналъ.
Кой е сгръшилъ повече отъ еврейския царь Да
вила ? и кой се е разкаялъ по-добре отъ него ? Иска
те ли да се увЪрите въ това, прочетете въ Библията
книгата Псалми.
Въ петдесетия псаломъ той казва: „Сърдцесък
рушено и разкаено, Боже, ти н-вма да презрещъ."
А каква голяма разлика ни представлява него-
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виятъ предшественикъ, царь Саулъ! Той билъ потъналъ
до уши въ грЪхове и престъпления, но нито веднажъ не помислилъ, че требва да се разкае и
очисти душата си отъ грЪховетв, чрезъ СЪЛЗИГБ на
покаянието.
Спомнихъ си по този случай за една майка, коя
то имаше две деца и ги гледаше като ОЧИГБ си —
Радко и Любко.
Единъ день тя имъ даде две топки, едната желЪзна, а другата гумена и ги изпрати въ двора да
си играятъ. Въ двора децата весело почнаха да подхвърлятъ ТОПКИТЕ. Голямо бЪше очудването имъ,
когато забелЪжиха, че гумената топка, колкото и сил
но да я удрйха о земята, толкозъ по-високо отскачаше надъ главигЬ имъ, а желязната—обратно. Колко
то по-силно я удръха о земята, толкова по-дълбоко
се заравяше въ нея. Помъчиха се да си обяснятъ
защо става това така, но не можаха. Отидоха при
майка си и я попитаха. Майка имъ ги погали и ка
за: „Милички деца, азъви дадохъ тия две различни
топки, за да видите сами разликата между едно доб
ро и едно лошо дете. Доброто дете прилича на гу
мената топка. То може нЪкога да забрави родителСКИТБ съвети, да сгръши и направи нъщо лошо, но
веднага се.опомня, разкайва се и се връша къмъ
даденитв му съвети, тъй както гумената топка се
връща къмъ този, който я е ударилъ о земята. Лошо
то дете прилича на желъзната топка. То, щомъ тръг
не по пътя на непослушанието, непокорството и гръха, не се опомня, нито пъкъ си спомня вече за родителскитъ съвети. Изгубва се въ свъта и се заравя
въ собственигв си гр-вшки и престъпления, както
желъзната топка се заравя въ пръстьта, щомъ я уда
рите о земята."
Г„Така е, драги деца, и съ гръгинигв хора. Едни
щомъ сгръшатъ, веднага се опомнятъ, повръшатъ се
като гумената топка и съ сълзи на очи тичатъ при
Спасителя Исуса Христа да пречисти и освети ГБХНИГБ души. Други пъкъ, напротивъ! Щомъ извършатъ
нЪкой гръхъ, свикватъ съ него и му оставатъ робъ
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за презъ целъ животъ. Не си спомнятъ за Исуса Христа,
който пролъ1 кръвьта си на кръста, за да ни просве
ти и очисти отъ ВСБКИ гр-вхъ, а затъватъ все подълбоко и по-дълбоко въ гръховетъ си, както же
лязната топка въ земята."
„ ДЬца, покорявайте се на родителИГБ си въ всич
ко и слушайте ГБХНИГБ съвети, защото това е угод
но на Бога," казва апостолъ Павелъ въ посланието
си до Колосянитъ. гл. III, ст. 20.
Свещ. П. Икономовъ.

Истината е най-доброто от всичко.
На Крумча, ученикъ въ второ отдЪление, подари
ли ножче. Зарадвалъ се твърде много отъ подаръка
си и почналъ съ него да рЪже всичко, каквото му
попадне. Занелъ ножчето и въ училище. За да се
похвали на другаритЪ си, че много р-вже, почналъ да
го опитва по чиноветв и тукъ таме нарЪзалъ нЪкои
отъ ГБХЪ. Учительтъ, като влтззалъ въ часъ, забелъзал нар-Бзанитв чинове и попитапъ: „Кой направи то
ва? За такива нЪща виновния тръбва строго да се нака
же ! Не тр-вбва да се повреждатъ училищнигЬ вещи!"
Крумчо почервенЪлъ. ИзлЪзалъ предъ учителя си и
казалъ: „Накажете мене, Господинъ Учителю, защо
то азъ повредихъ чиноветв" и заплакалъ.
Учительтъ приближилъ до него, изгледалъ го строго и му ка
залъ: „Ти не си направилъ добре, и за това
трЪбва да бъдешъ стро
го наказанъ, но за
щото каза истината и
не укри престъпление
то си, прошавамъ ти.
Истината е най-доброто
от всичко. В-врвамъ,
Крумчо, че другъ пъть
нЪма^ да правишъ та
кова НЪЩО."
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Всички~сме една челядь и имаме единъ
татко на"небесата.
Ето предъ насъ една селска кжща съ своя сламенъ покривъ. Майката седи на вратата и преде. Малките дъчица играятъ покрай нея на тревата, а ПО-ГОЛЪМИТБ еж вече на ра
бота. Бащата ги храни съ своите трудове. Той работи земята,
жъне, събира и вършъе житото; децата тичешкомъ излизатъ
да го посръщнатъ, когато той се връща от работата майка
та бърза да сложи трапезата за объдъ.
Бащата, майката и д-ецата — правятъ една челядь, глава
на която е бащата. Когато челядьта е богата, тя държи прислужникъ, който й помага въ работите, живъе съ твхъ подь
единъ покривъ и яде единъ хлъбъ. Те всички се молятъ Богу
сутринь и вечерь; и всички взаимно се обичатъ, и всички
единъ другиму еж по-мили от чуждите. Когато нъкой въ че
лядьта се разболее, всички скърбятъ за него, и ако нъкой се
радва, всички се радватъ заедно съ него.
Когато нъколко колибки еж събрани заедно и няколко
челяди ЖИВ-БЯТЪ една до друга, ТЕ правятъ село. Жителитъ на
едно село винаги се виждатъ помежду си, когато еж на рабо
та. По СВОИТЕ работи тв ходятъ на една управа (канцел. еждъ),
за купуване едно — друго отиватъ на СЖЩИТБ пазари, и кога
то църковното клепало ги вика на Божията служба, тъ оти
ватъ всички заедно на обща молитва. Когато нъкой въ селото
падне въ нужда или въ злочестина, то неговитв съседи му
помагатъ или го утешават ь.
Нъколко села и градове, които захващатъ по-голЪмо
мъсто, правятъ държава, която се ОТДЕЛЯ отъ другите държа
ви съ ръки, планини и [морета. ВСИЧКИТЕ жители отъ една
държава еж едноземци: помежду си ТЕ говорятъ на единъ
езикъ, живъят помежду си въ миръ и се управляватъ отъ
единъ господарь. На земята има много държави, населени
отъ разни народи, пресечени съ планини, ръки и езера. На
родите се движатъ по земното кълбо и ходятъ нагоре надоле
както мравкитъ въ СВОИТЕ мравуняци. Нъкой оть техъ ходятъ
почти безъ облъкло и еж черни отъ горливитв лжчи на слън
цето. Други напротивъ се обличатъ въ топли кожуси, за да
се запазятъ отъ студъ.
Всички ние образуваме една челядь и имаме единъ тат
ко на небесата. Той познава ВСЕКИГО ОТЪ насъ. ВСЕКИ народъ
Му се моли на своя езикъ. Той всички разбира, всички слу
ша и за всички се грижи.
Колкото високо и да стои човъкъ, той не може да каже,
че стои по-високо отъ правоеждието и наказанието Божие. Въ
каквато низка сръда и да се роди той, вевкога има самаго
Бога за свой помощникъ и застжпникъ.
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Това, че е така, разбрахъ, когато порастнахъ и се изучихъ, когато почнахъ редовно да чета Евангелието и Библия
та. А какво мислъхь, когато бъхь дъте?
— Ще ви разкажа!
Б-вхъ на 8 години, когато жив-вехме въ Смоленската гу
берния. Н-вмахме свой имотъ и кжща, а жив-вехме въ имение
то на единъ много богатъ човЪкъ, на когото тат,.о ми пла
щаше наемъ. Французит-fe въ това време б-fexa на руска земя.
Москва гор-вше и много хора б-fexa убити. Ние, глупавичките
деца, се страхувахме отъ французит-fe и си предсгавяхме, че
еж страшни, черни и че изъ устата имъ излиза огьнь. Боехме
се . . . Съвсемъ глупави б-Ьхме и нищо не знаехме.
Ето свърши се войната и подгониха французит-fe назадъ;
казваха, че презъ нашето село ще преведатъ пленници. Любо
питно б^вше за всички да видятъ французит-fc. Веднажъ татко
влезе въ кжщи и каза на мама: „Французина е близо!" Сър
цето ми примре, но ми се искаше да погледна,
Дзъ ИЗЯБЗОХЪ на двора, при вратнята и гледамъ, а б-feше тъй студено на двора — азъ треперя и чакамъ. Гледамъ
върви много народъ и виждаше се, че не еж наши; снага въ
дрипи огъната, Н-БКОИ съ обуща, а друти съвсемъ боси; въ
лице нито капчица кръвъ, изсъхнали всички, поблЪднъли, бъли!
Вървятъ, клатятъ се и стенятъ: „Хлибъ, хлибъ!" —хлъбъ иска
ха. Д отзаде имъ войници съ пушки.
Стана ми много жално за ТБХЪ, така жално, че не мога
и да кажа. Отърчахъ вкжщи, грабнахъ самунъ хл-вбъ и на
улицата. Тамъ затичахъ къмъ предния пленникъ, и страхътъ
ми изчезна, — давамъ хлъба. А той, като ме вид-fe, по своему
почна н-вщо да бъбри, поглади ме по главата и почна жаловито да ме гледа и плаче . . .
Откараха ги. Мисп-Ьхъ, че татко ще ми се кара за хл-вба,
но не — нищо не ми каза той.
И разбирамъ азъ сега, че вевки чов-Ькь е Боже създа
ние, вевкиму теглото не е сладко; французинъ ли билъ или
татаринъ—все едно. Къмъ всъкиго тр-вбва да имаме милость
и извикаме: земни народи, бойте се отъ Бога, призовавайте
неговото име, покорявайте се на неговигв свети закони.
Нат. Гроть.
Преводъ отъ руски.
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Рупчето го погубило.
Въ едно село живъеше момчето Игнатъ. Баща му, Прокопъ, ход-вше на работа въ града и често завеждаше тамъ съ
себе си и Игната. Въ града единъ търговецъ хвърли око
на Игната.
— „Остави малкия при мене, — каза той на Прокопия.
—Язъ ще го обличамъ, обувамъ, храня и ще го изуча, та ко
га му дойде времето, току вижъ и самъ той станалъ търговецъ.
Прокопий помисли, помисли за своята бедность и бездомничество и се съгласи. Отъ тогава Игнатъ жив-веше въ
града и бъше всякога облеченъ обутъ и нахраненъ. Каквото
и да му поржчаше търговеца, Игнатъ всичко честно изпълня
ваше. Всвкакви н-Ьща, а даже и пари, носеше Игнатъ и нико
га търговецътъ не забеляза Н-БЩО лошо въ него.
Веднажъ на търговеца му донесоха ц-вла торбичка съ
никелови блестящи рупчета. Отъ рождение Игнатъ не бъ виждалъ толкова пари. Той дълго време се любуваше да гледа,
какъ търговеца звънеше по масата съ рупчетата и ги нареж
даше на купчинки за по лесно преброяване. Най-после тър
говеца прочете паритв и ги изсипа отново въ торбичката, ко
ято заключи въ сандъка и излезе на двора.
Игнатъ гледа, на масата останало едно рупче — такова
хубавичко, новичко. Искаше му се да извика на търговеца, че
е забравилъ едно рупче, но се спре и като се спре се за
мисли: „Търговеца на има цвла торбичка съ такива рупчета.
Защо му е едно? Той не го е забелезалъ, а пъкъ на мене
то ще послужи".
Послуша Игнатъ лукавия гласъ на мисъльта си и тур
на рупчето въ джебъ. Търговецътъ никакъ не забелеза
рупчето, а Игнатъ си купи съ него баничка. Като я изяде,
поиска му се още.
НамЪри веднажъ време и укри не рупче, ами цЪлъ левъ,
но не за дълго остана тоя левъ. Отъ тогава Игнатъ почна да
чувствува тжга за пари: той мислеше само за това, какъ да
се снабди съ пари.
Отначало той вземаше по единъ левъ, по после все по
вече, докато веднажъ укри толкова пари, че не ги и брои. И
що стана? Ето що!
Наскоро следъ това, презъ това село, гдето жив-Ьеше
Игнатъ, вод-fexa затворници въ окови. Народъ стоеше настра
на по улицитв, гледаше затворницитв и даваше на нещастниГБ по Н-БКОЯ пара и парче атвбъ. Изведнажъ единъ отъ зат
ворниците, съвсемъ младо още момче, се спре за минута и,
като се хвърли на шията на стоящия тамъ поб-вл-Ьлъ старецъ,
високо зари да и каза:
— Лхъ, татко, татко! рупчето ме погуби. Съ рупче почнахъ и до какво дойдохъ.
Това бЪше нашия Игнатъ.
Превела отъ руски: Зора.

Следъ потопа.
Ной ималъ три сина: Симъ, Хамъ и Яфетъ.
Следъ излизането имь отъ ковчега, когато принасяли
жертвата, Богъ ги благословилъ: „Плодете се, множете се и
напълнете земята."
Отъ ГБХЪ, по благословията на Бога, е населена следъ
потопа цЪлата земя.
Отъ начало Ноевата челядь: синове, снахи, внуци и превнуци, живЪели заедно, въ едно селище и говорели единъ езикъ.
Но когато се намножили твърде много и м-БСТностьта, на коя
то се били заселили, имъ станала гвсна, тръгнали да дирятъ
друга — по-обширна и по-удобна. Харесало имъ обширното
поле въ Сенааръ и се заселили въ него, като си казали единъ
на другъ:
„Елате, да направимъ кирпичи и да ги изпечемъ въ огънь.
И употр-вбиха керпичитв вмътто камъни, а смолата употреби
ли вм-Ьсто каль И рекоха: Елате, да си съградимъ градъ и
стълпъ, на който върха да стига до небето; и да си придобиемъ име, за да се не разсЬемъ по лицето на всичката земя.
А Господь огвзе да види града и сгълпа, който градвха челов-вческит-Б синове. И рече Господь: Ето единъ народъ, и
всички иматъ единъ езикъ, и наченаха да правятъ това; и
сега не ще може да имъ се забрани всичко, което еж нами
слили да направятъ. Елате, да слеземъ, и да смЪсимъ езика
имъ, щото единия да не разбира езика на другия. И разс-fe ги
Господь отъ тамь по лицето на всичката земя и престанаха
да зидатъ града. Затова се нарече името му Вавилонъ (см-feшение); защото тамъ смЪси Господь езика на всичката земя,
и отъ тамь ги разс-fe Господь по лицето на всичката земя."
(Битие гл. 11 ст. 3—9.)

А в р а м ъ.
Следъ като се пръснали НоевитЬ потомци по лицето на
земята, вевка челядъ си избрала удобни мъттности и се засе
лила вь ТБХЪ, като въ свои. Отъ тия челяди се намножили
народигЬ съ свой езикъ, име и обичаи, едни отъ които скоро
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забравили Бога и почнали да се кланятъ и молят на измис
лени отъ ТБХЪ богове, а други се предали на удоволствия и
пороци, безъ страхъ, че могатъ да бждатъ наказани отъ Бога.
Само въ земята Харанъ, живЪелъ единъ добър човЪкъ,
отъ потомцитЪ на Сима, който почиталъ Бога и ималъ
страхъ отъ него. Той се казвалъ Дврамъ
Богъ за да запази Аврама отъ ЛОШИТЕ хора, между кои
то живЪелъ, явилъ му се и му казалъ: „Излъзъ отъ земята
си и изъ рода си, и изъ дома бащинъ си, и иди въ земята,
която ще ти покажа. И ще те направя народъ ГОЛ^БМЪ ; ще те
благословя и ще възвелича името ти; и ще бждешъ въ бла
гословение. И ще благославя ония, които те благославятъ, а
ония, които те.кълнатъ, ще прокълня, и ще се благославятъ
въ тебе ВСИЧКИТЕ племена на земята". (Битие, гл. 12, ст. 1—3).
Аврамъ, като чулъ тия думи на Бога, взелъ жена си Са
ра и Лота, братовия си синъ, и напусналъ Харанъ заедно съ
всичкия си имотъ и хората, които се грижели за него.
Когато стигналъ до Хананската земя, спрътгъ въ мъчггностьта Сихемъ до джба Море, съградилъ олтаръ и принелъ
Богу жертва. На това мъсто Богъ пакъ се явилъ на Яврама
и му казалъ: „Тая е земята, която ще дамъ на твоето потом
ство."
Аврамъ, като чулъ отъ Бога, че му се дава Хананската
земя, почналъ да търси изъ нея удобно мЪсто за шатригБ си.
Отишелъ до гората, която е на изтокъ отъ Ветилъ, настанилъ тамъТшатритв си и си съградилъ^ олтаръ за жертвопри
ношения. Принелъ жертва, призовалъ^името. Господне и заЖИВ-БЛЪ тихо и спокойно.

Учението Исусъ Христово.
За спасението на чов-вчеството отъ гр-вховетБ му, Богъ
Исусъ Христосъ приелъ човешки образъ и тръгналъ между
него да го учи и му сочи пжтя на доброто и спасението.
Кръстосвалъ градове и села, събиралъ хората и като малки
деца ги учелъ какво требва да правятъ и какъ да жив-вятъ, за
да бждатъ добри и се избавятъ отъ зло го. Кротко и съ хуба
ви думи той имъ казвалъ кое ЧОВ-БКЪ тр-вбва да прави и кое
не требва. Не оставилъ нито единъ чов-вшки порокъ не порицанъ и не посоченъ за такъвъ, защото мнозина не познавали
пороцитв си и лрав-вли гр-вхове само отъ това, че не знаели
кое е добро и кое лошо, кое тр-вбва да се прави и кое не
тр-вбва.
Наистина и прЪди Исуса Христа имало хора, въ които
пребивавалъ Духъ Светии и казвали съ устата си това, което
Той имъ диктувалъ, хора наречени пророци, но малцина ги
вярвали и малцина ги ПОМН-БЛИ.
ЗЛОТО било надел-вло и пороцитв били задушили добро
то, на което пророците учели хората.
И подиръ пророците тичали хора, както подиръ Исуса
Христа, да ги слушатъ, но малцина отъ тия хора вършели
това, което научавали отъ ТБХЪ.
За да покаже Исусъ Христосъ на тия, що върв-вли следъ
него да го слушатъ, че малцина отъ ТБХЪ ще извършатъ това
що ще научать и отъ него, той казал тая притча.
„ИзлЪзе СБЯЧЪ да сЬе. Когато свеше, едни зърна
паднаха край пжхя; и долетЪха птици и ги изкълваха.
Други паднаха на каменисто мЪсто, дето нЪмаше
много пръсть; и скоро поникнаха, понеже пръстьта не
б-Бше джлбока. R когато изгрЪ слънце, бидоха попаре
ни и, понеже нЪмаха коренъ, изсъхнаха.
Други паднаха въ търни, и израстнаха търнигБ и
ги заглушиха.
Други паднаха на добра земя и почнаха да даватъ
плодъ: едно сто, друго шесдесеть, а друго тридесеть.
Който има уши да слуша, нека слуша!" (Еван. отъ
Матея^гл. 13, сг. 3—9).
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Когато почнало да се смрачава и хората що слушали
Исуса Христа си разотишли, учениците му го попитали:
„Господи, какво значение има притчата за свяча?
Изслушахме я добре, запомнихме я, но не можахме да
я разберемъ."
Исусъ Христосъ ги изгледалъ съжалително и имъ казалъ:
„Братя мои, чуйте какво значи притчата за свяча:
При ВСЕКИГО, който слуша словото ми и го не разбира,
дохожда лукавиятъ и грабва ПОСБЯНОТО ВЪ сърдцето му: ето
какво означава ПОСБЯНОТО край пжтя семе.
{\ ПОСБЯНОТО на камъни е онзи, който слуша словото и
веднага съ радость го приема, ала н-Ьма въ себе си коренъ и
е непостояненъ; кога настане скърбь или гонение заради сло
вото, тозъ часъ се съблазнява.
А ПОСБЯНОТО въ търни е онзи, който слуша словото, но
грижитЬ на тоя В-БКЪ И примамливото богатство заглушаватъ
словото, и то бива безплодно.
ПОСБЯНОТО ПЪКЪ на добра земя е онзи, който слуша и
разбира словото и който принася плодъ: единъ дава плодъ
сто, другъ шестдесеть, а другъ тридесеть." (Еван. отъ Матея
гл. 13 ст. 19-23.)
Малки наши братя и сестри, които получавате и
четете списанието „Витлеемъ", турете пърстчето си на
чело и размислете на кои хора приличате.
Ето ц-вла година получавате списанието, което ви
пише и разказва за доброто, на което ни учи Господъ
Богъ нашъ Исусь Христосъ. Прие ли сърцето ви поукигЪ, които то цвла година ви'?дава? Какъ се отнесохте
къмъ него? — Като тия ли, които го не разбиратъ и
всичко, що въ него с ъ приели, лукавиятъ е изтръгналъ
веднага отъ сърдцето ви?
Като тия ли, които въ началото съ радость го при
ехте и се абонирахте за него, а по-сетне като чухте
насмЪшки^отъ нъкои свои^лоши другарчета защо полу
чавате такова религиозно списание, вие се отказахте
отъ него и книжките му захвърляте на страна и не раз
рязани ?
Като тия ли, на които грижигв, примамливите иг
ри, удоволствията и пороцитЪ не имъ даватъ време, като
получатъ НБКОЯ книжка отъ него, да я разрежатъ, да
я прегледатъ и прочетатъ, а после да се стараятъ да
правятъ това що с ъ научили въ него?
Или най-после, като добритЪ деца, които прочитатъ редовно всвка книжка, обикнали с ъ Исуса Христа,
привързали с ъ се къмъ него, а покрай него и съ само
то списание и никога вече не ще се откажатъ да го
получаватъ, да го четатъ и вършатъ това, на което то
гиЗучи? Жътвата наближи. ЦЪла година „Витлеемъ"
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СБЯ, а сега въ края на годината чака плодъ отъ кого
сто, отъ кого шесдесеть, отъ кого тридесетъ. Втурнете
се между близки и познати, между другари и другар
ки и ги абонирайте за .идущата година на списанието.
Нека „Витлеемъ", който пръска словото Исусъ Хрис
тово да влЪзе въ всвка кжща, въ всвка колиба и на
прави хората добри, братя помежду си. Това ще направятъ добритъ- деца, абонати на списанието, въ сърдцата на които словото Исусъ Христово е намерило
добра почва, добре^вирБе и добри плодове ще даде.

Малкия крадецъ.
(Разказче безъ думи.)

По горнитв картинки напишете разказчето и го изпрате
те въ релакцията. Този отъ абонатигв ни, който напише найхубаво разказчето, ще получи награда едно годишно течение
отъ списанието „Витлеемъ" I година, подвързано, а на
всички имената ще бждатъ поместени въ първата книжка отъ
втората година на списанието.
Най-хубавото разказче, за което ще изпратимъ награда
та, ще отпечатаме въ втората книжка на списанието, заедно
съ картинките, за да го прочетатъ всички и видятъ ?дали за
служава наградата.

Мпостолъ Петъръ и апостолъ Иоанъ.
Следъ слизането на Свътия Духъ надъ апостолитв, единъ
день Петъръ и Иоанъ отивали въ храма, за да (пропов-вдватъ
учението Христово на МОЛЯЩИТБ се вь него. Предъ вратата
на храма, ВСЕКИ день, по време на молитва, седЪлъ единъ
куцъ човЪкъ отъ рождение, за да проси милостиня отъ ония,
които влизали въ него.
Този куцъ човъкъ, като видътгь Петра и Йоана, когато
щ-вли да влЪзатъ въ храма, попросилъ да му дадатъ милости
ня. А Петъръ съ Йоана се взръли въ него и му казали:
„Погледни ни1*
Куциятъ вдигналъ очи, погледналъ ги, като очаквалъ да
получи нЪщо от гвхъ. Но Петъръ му казалъ:
„Сребро и злато азъ нЪмамъ, но каквото имамъ, това ти
давамъ: въ името на Исуса Христа Назарянина, ходи!" Хваналъ куция за дътната ржка, вдигналъ го и на часа нозетв и
глезенйгБ му добили сила.
Куциятъ човЪкъ, като се изправилъ, проходилъ и заедно
съ ТБХЪ влъзълъ въ храма, скачалъ и славътгь Бога. ВСИЧКИ
ТЕ, които били в ь храма, познали го и почнали да се чудятъ
какъ ли е проходилъ тоя куцъ чов-вкъ отъ рождение.
Очудването имъ не траяло дълго време.
Понеже куциятъ не се ОТД-БЛЯЛЪ ОТЪ Петра и Йоана, ВСИЧ
КИТЕ хора се събрали около ТБХЪ, за да научатъ какъ е ста
нало това чудо.
Петъръ, като ВИД-БЛЪ това, обърналъ се и имъ казалъ:
„Израиляни, защо се чудите за тоя човъкъ? или защо се
взирате на насъ, като че отъ своя сила или благочестие сме
го направили да ходи? Богъ Яврамовъ, Исааковъ и Якововъ,
Богъ на бащитв ни, прослави служителя си Исуса, когото вие
предадохте и отъ когото се отрекохте предъ Пилата, когато
той б"Бше решилъ да го пустне.
Но вие се отрекохте отъ светия и праведния и, като
поискахте да ви се пустне единъ убиець, убихте начинателя
на живота. Но Богъ го възкръси отъ мъртвигв, за което ние
сме свидетели. И на основание на квра въ името му, негово
то име укрепи тогова, когото гледате и познавате; да! тая в-в-

pa, която е чрезъ него, му даде предъ всички васъ това съ
вършено здраве. И сега, братя, азъ зная, че вие, както и на
чалниците ви, сторихте това отъ незнание, но Богъ по тоя
начинъ изпжлни това, което беше предизвестилъ чрезъ устата
на всички пророци, че неговия Помазаникъ ще пострада. За
това, покайте се и обърнете се, за да се заличатъ греховете
ви, та да дойдатъ освежителни времена отъ лицето на Госпо
да, и той да ви изпрати определения за васъ Исуса Христа,
за да ви благослови и отвърне отъ нечестивото ви".
Когато говор-влъ това Петъръ и хората го слушали съ
внимание, дошли свещениците и началниците на храмовата
стража. Като чули, че пропов-Бдватъ*спасение чрезъ Исуса Хри
ста, възмутили се и ги арестували.
Но мнозина отъ хората, които чули проповЪдьта на Петра, повЪрвали въ Исуса и се присъединили къмъ неговите по
следователи. Съ тЬхъ пов-Ервалитъ1 мжже въ Исуса Христа сти
гнали flq петь хиляди.
На другия день Петъръ и Иоанъ били заведени предъ
началниците, старейшините и книжниците, за да отговарятъ
за пропрв-ЬдитБ си.
Попитали ги: „Съ каква сила или въ кое име извър
шихте това?"
Петъръ изпълненъ съ Светия Духъ, имъ казалъ:
„Началници народни и старейшини, ако ни изпитвате
днесь за едно благодеяние сторено на немощенъ човекъ,
чрезъ какво биде той изцеленъ, да знаетеЦвсички вие и вси
чките израелеви люде, че чрезъ името на Исуса Христа Назарянина, когото вие разпнахте, когото Богъ възкреси отъ
мъртвите, чрезъ това име тоя човекъ стои предъ вас ь здравъ.
Той е камъка, когото вие зидарите презрехте, който стана
глава на жгъла. И чрезъ никой другъ нема спасение, защото
нема подъ небето друго име дадено между човеците, чрезъ
което требва да се спасимъ."
Сждийте, които знаели, че е неграмотенъ, очудили се на
неговата дързость и познали, че е билъ съ Исуса, но като
гледали съ техъ изцерения човекъ, немало какво да кажатъ.
Посъветвали се помежду си и имъ казали: „Ще ви пус-
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немъ, но никога вече да не говорите, нито да поучавате въ
Исусово име."
Петъръ и Иоанъ, като чули това, отговорили имъ: „Предъ
Бога да слушаме васъ, а не Бога, разсждете; защото ние не
можемъ да не говоримъ това, що сме видЪли и чули."
Сждиитъ, като чули тия думи, смутили се и не знаели
какво да 'правятъ. Заплашили ги изново, но ги пуснали безъ
да ги накажатъ, защото се уплашили отъ хората, които сла
вели Бога за станалото.

Какъ живЪели първигв християни.
Първитв християни живъели по между си като братя, ка
то че ли еж имали едно сърце и душа. Нито единъ отъ ГБХЬ
не казвалъ, че нъщо ОТЪ имота, когото е ималъ по-отрано,
е негово, а всички го имали за общъ. Никой отъ гвхъ не билъ
въ лишения, защото всички, които били стопани на кжщи или
ниви, продавали ги и добитигв за тъхъ пари донасяли на
апостолитв, а тв ги раздавали на всъкого, споредъ нуждитъ му.
Само нъкой си Янания, съ, жена си Самфира, като про
дали имота си, не донесли ВСИЧКИТЕ пари на апостолигв. То
гава Петъръ се обърналъ къмъ дошлия при него Янания съ
тая думи: „Янание, защо изпълни сатана сърцето ти, та да
излъжешъ Светия Духъ и да задържишъ часть отъ цената на
нивата. Догдето не бъше продадена, не бъше ли твоя? И
ОГБДЪ като я продаде, не бъха ли парите въ тебе? Защо на
мисли това нъщо въ сърцето си? Не си лъгалъ човъци, а Бога.
Янания, като изслушалъ тия думи, падналъ и умрълъ.
Следъ три часа, когато Янания билъ вече погребанъ, дошла
жена му, безъ да знаела нъщо за станалото. Петър ь я попиталъ: „Кажи ми, за толкова ли продадохте нивата?" Тя му от
говорила: „За толкова". Тогава Петъръ й казалъ: „Защо се
съгласихте да изпитате Господния Духъ? Ето-нозетъ на тия,
които погребаха мжжа ти, еж на вратата и ще изнесатъ и
тебе". И тя на часа паднала на нозетв му и издъхнала, а хо
рата, които погребали мжжа й, като се върнали, изнесли и
нея и я погребали при мжжа й.
Това скоро се узнало от ВСИЧКИТЕ християни и голъмъ
страхъ ги обвзело. ВСЕКИ треперълъ да не би съ нъщо да
сгръши предъ ближнитв си и Бога. На всички живота билъ чистъ
и богоугоденъ.

C^^JaTar^J

Новъ1правописъ.
Преди три години отъ наша
та азбука бидоха изхвърлени
буквитв; Ь, Ъ и Ь. Почнаха
да се печататъ учебницитв,
списанията, вестницитъ- и другигв книги безъ ГБХЪ, а безъ
ТБХЪ и пишехме. Отъ начало
ни бЪше трудно, но полекалека свикнахме и ни стана мно
го лесно. Сега тия букви пакъ
се въвеждатъ и требва ВСБКИ
да свикне да ги употр-вбява и
чете.
За напредъ и „Витлеемъ"
ще бжде отпечатванъ съ ГБХЪ.
Само въ картинкитв, за които
еж изработени клишета, ще
остане стария правописъ, безъ
буквитв ъ, ь и •к, защото ако
речемъ и тамь да ги поставимъ
ще требва наново да правимъ
рисунки и клишета, а това е
много скжпо.
Домъ на човещината.
Тия дни по училищата въ
страната ни бидоха разпратени
апели отъ дружеството за бор
ба съ дътската пр-встжпность и
покровителство на затворнициТБ. Отъ този апелъ се учимъ,
че това дружество е било ос
новано отъ добри* хора въ ст.
София още преди "петь години.
Дружеството си е^поставило за
цель да групира дейностьта на
добрите граждани^и гражданки

въ страната ни въ борба сре
щу покварата и престжпностьта у малол-Ьтните до 18 години.
Четцитв ни знаятъ, че и маЛОЛ-БТНИГБ престжпници се преследватъ, еждятъ и затварятъ.
За гол-Ьмо сжжаление, въ последньо вр-вме въ страната ни
се навъдиха много престжпни
ци и затворигв се препжлниха.
Между тия затворници не липсватъ и малолетни. Тия мало
летни затворници, казаното дру
жество иска да вземе подъ по
кровителство, да ги постави )зъ
отд-Ьленъ затворъ и чрезъ доб
ро отнасяне, съвети и занаятия
да ги изправи, превжзпита и
направи добри граждани за въ
бждаще.
Каква благородна мисъль!
Но кжде подходящъ домъ за
тия малол-втни престжпници? —
Никжде!
Дружеството, за да се здобие съ такъвъ, решило да по
строи. Отнело се съ молба »до
Софийското общинско управле
ние за мъхто. То имъ отпуснало
такова безплатно, а джржавата
имъ помогнала съ една сума
отъ 250 хиляди лева. Почнали
строежа на зданието, което
нарекли „Домъ начовъчцината",
но едва изкарали първия етажъ
и паригв, които имали се свър
шили. А за да се доизкара зда
нието и прибератъ^въ^него ма-
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затворници, тр-Ьбвало
още много пари. Това дружест
вото съобщава на всички в стра
ната съ апела си, за когото
споменахме, че се разпрати по
училищата. Съ него дружество
то изпраща и по дв-Ь-три кочанчета съ билети по 1 лв., ка
то моли всички добри хора —
малки и голъми, да си купятъ
отъ ТБХЪ по единъ или няколко,
ВСБКИ споредъ състоянието си,
да се прибератъ пари и доизкара започнатото здание.
Сумата 1 левъ не е голъма.
Съ единъ левъ едва може да се
купи една тухла. За това и дру
жеството въ билетчетата казва:
«единъ левъ за една тухла".
Кой колко лева внесе, толкозъ
тухли подарява за зданието, въ
което ще се помогне за попра
вянето и разкаянието на мало
летните престжпници.
Милички деца, четци на „Витлеемъ", Христосъ, когото тжй
много обичате, казва: „Помагай
те на страдающите, като че ли
на мене помагате. Всички еж
наши братя и не тръбва да ги
оставяме да страдатъ. Пома
гаме ли на другитв и Богъ ще
помогне на насъ."
Като знаете тия думи на Хри
ста, помогнете за това хубаво
дъло. Купете по нъколко тухли
за доизграждането „Дома на
чов-вщината."
Грижи за бедни деца —
ученици.
ЛОЛЪТНИТБ

Какъ изнемогватъ дъцата на
бедни родители и сираци, ВСБко милостиво дете знае. Нито
еж топло и прилично облечени,
нито пъкъ нъкога еж добре
нахранени. ВСБКИ день ги виж
даме босички, да се угъватъ въ

си окъсани дрешки
предъ училището, съ сухо коматче хлъбецъ въ ржце. Треперятъ още сега въ хладнигв есе
ни дни И нагъватъ сухитв за
лъци, често, твърде често намокрени съ горчивитв имъ съл
зи. Плачатъ. А защо плачатъ
миличкитв ? Дали еж виновни
въ нещо, дали еж мързеливи,
дали н-Бматъ желание да се
учатъ, или какво още, та се
тъй^тежко наказватъ?
Преди години дружества и
власти разполагаха съ суми и
поемаха известни грижи за об
лекчение отъ части положение
то на беднитв дъца, ученици:
раздаваха имъ облекло, обуща,
хран-bxa ги въ трапезарии, а
сега? Всички свиватъ рамене,
пари н-вма . . .
Д-вцата, добригБ и милости
вите дъца на по-състоятелнички родители, като виждатъ то
ва окаено положение на беднигв си другарчета, сами почватъ да взематъ инициативи и
се грижатъ за ТБХЪ.
„Господинъ учителю! — ми
каза единъ ученикъ тия дни,
много ми е жалъ за Георги.
Той, горкичкия си н-вма татко,
а майка му ходи въ тютюнева
та фабрика. На объдъ остава
въ училището и яде само
хлъбецъ. И то колко, госпо
динъ учителю, ей такова мал
ко коматченце. У насъ мама
ПО-ГОЛ-БМО парче хвърля на кот
ката и то потопено въ нашата
гозба. Кажи му, господинъ учи
телю, да не остава въ учили
щето, а да идва съ мене на
об-вдъ у дома. Ние сме четирма, покрай насъ и той ще се
нахрани, и тъй ВСБКОЙ день ни
ТЪНКИТЕ
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остава отъ яденето и мама го
хвърля."
Изслушахъ желанието на уче
ника си и сълзи ме задушиха,
трогнатъ отъ неговото състра
дание къмъ бедното му другар
че. Погалихъ го по главата и
излъзохъ изъ сгаята, за да се
успокоя. На другия часъ, азъ
направихъ достояние желание
то на моя милостивъ ученикъ
на цялото отд-вление. Изъ очиЧКИГБ на всички закапаха едри
сълзи и се чуха десетки гласо
ве: .И азъ^искамъ, господинъ
учителю, и азъ искамъ I"
Какво ?
„Да водимъ Георги на обЪдъ
у дома!"
Само него ли ? — И Веска,
господинъ учителю, и Веска. И
тя е бедно сираче.
Да, и Веска ! Нека бжде, как
то желаете. ВСБКИ десети день
ще имате едного отъ ТБХЪ на
обЪдъ въ кжши. Съобщете то
ва на родителит-в си и ако на
Н-БКОИ родителитв не се съгласятъ, утре ще ми кажете.
Дойде това утре. Не чухъ
отъ устата нито на едно дете,
че родителигв му не приематъ решението на милата си
рожба.
Направихъ списъкъ и опредътшхъ кога кой кого отъ бедНИТБ си другарчета ще води
на об-вдъ.
Първи ги заведохме азъ и
моя милостивъ ученикъ — Благовестъ.
Училище „Св. Наумъ"
II отд-Ьление.

Християнска просветна
дейность.
Съ настжпване на есеньта и
ДЪЛГИТЕ есенни и зимни нощи,
благоговейните свещеници изъ
гр. Варна почватъ своята про
светна дейность при енорийс
ките църкви.
Въ тия вечерни урОци, ВСБКИ
ще има случай да чуе: какъ
Богъ се е открилъ на човъка,
какви тр-вбва да бждатъ нашиТБ отношения съ Него, коя е
неговата воля, защо дойде
Христосъ между насъ, какво ни
той завеща и пр. Какъ и за
какво тр-вбва да се молимъ,
какъ да жив-вемъ по между си,
за да бждемъ истински Божи
синове? Ще чуемъ още отъ
миналото на нашата църква, т.
е. какь се е борила и победи
ла за възтържествуване на хри
стовата правда и истина.
Нека ВСБКИ отиде при ено
рийската си църква и прочете
програмата на тия вечерни уро
ци и да каже: „Боже, дай ми
здраве, щото винаги да посещавамъ тия уроци и се науча
това, което трябва да знае ВСБ
КИ, за да бжде добжръ хрисгиянинъ и гражданинъ.
Уроцитв винаги ще бждатъ
съ кратка [молитва и общо
църковно народно пъние. Кой
не може да ОТД-БЛИ 1 часъ
презъ седмицата, за да чуе
волята Божия? Всички можемъ:
достатъчно е да бждемъ съзна
телни и да имаме добра воля
и желание.
Свещ. П. Икономовъ.

Сходни дуни.
1. Съ И на края съмъ отъ брашно за ядене,
а безъ й — животно, което дава млъко.
2. Име съмъ на животно съ рога, замъните
ли ми първата буква съ 6 ставамъ име на предметъ за врата.
3;
з —- — дойдохъ отъ Русия.
п — — предпазвамъ отъ котки.
——в
топля презъ зимата.
&??• и тритъ думи се четемъ както къмъ дъсHOi тъй и къмъ лъво. Познайте ни кои сме!

Гатанки.
4. Червена девица седи въ тъмница, а коса
та й на улица.
5. На стената въ къта виси сито, съ ржка
не свито.
6. Черна змия, огнена опашка.
Г. Я. Поповъ — гара п. Тръмбешъ.

Въпроси.
7. Кого нъма въ България, а го има въ Со
фия, нвма го въ града, а на файтонъ се вози
изъ него?
8. Коя воденица работи безъ вода, безъ
огънь и безъ вътъръ?
9. На кой въпросъ не можешъ да отговоришъ t f да"?
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Упражнения на ржката.
10. Начертайте долнитЪ фигури безъ вдигане
на ржната и безъ минаване два пжти по една
линия.

Който отъ абонатитъ ни пръвъ разреши правил
но всичкитъ упражнения, ще получава „Витлеемъ" презъ втората* му*? година безплатно, а
имена! а на всички ще бждатъ оповестени въ I
книжка отъ II година на списанието.

Решение на задачнтЪ въ VIII книжка.
Сходни думи.

1. бор — пор. 2. Стойна — стомна. 3.
кол — сол — вол — дол.
Гатанки.

4. Дветъ кроена на стана, когато се
тжче, 5. очитъ, б. четиритъхъ ядки въ
ореха.
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Кибритени клечици.
7.1 I
8.

Задача. 9. Петъръ ималъ 14 лева, а
Асенъ 10 лева.
За рисуване-

10. Помъстенитъ рисунки въ осмата
книжка не знаемъ кой е нарисувалъ,
тъй като до 5 октомврий не ни ги из
прати никой. Ако нъкой ги нарисува и пра
ти по-късно, името му ше съобщимъ въ
първата книжка отъ втората година на
списанието.
Писмена работа.

По картинката, помъстена въ VI и VII
книжки на списанието, еж написали раз
кази Георги А. Поповъ отъ гара Полски
Тръмбешъ, ученикъ въ II класъ; Димо
Кара Иововъ отъ гр. Видинъ, ученикъ
въ IV отдъление и Светославъ Ст. Кожухаровъ отъ София, ученикъ въ I класъ
Наградата получи последния.
Закъснели.
Осмата книжка бЪше вече отпечатана, като получихме
решения на помъстенигв въ VI и VII упражнения отъ: 1. Борисъ К. Карагеоргиевъ 2. Любомиръ П. Поповъ отъ гр. Варна.
3. Мара Попова отъ гр. Казашшкъ и 4. Райна Д. Долапчиева
отъ гр. Бургасъ.

Къмъ абонатитЪ ни.
Съ настоящитЪ: девета и десета книжки отъ
списанието, изпращаме на абонатигв си и 2 брой
отъ в. ^Витлеемъ". Съ гЬхъ редакцията Завършва
първата годишнина на списанието.
Подъ печатъ е първата книжка отъ втората
годишнина на списанието.
Тя ще бъде изпратена на абонатитЬ ни за нова
година, но ако се презапишатъ за абонати и си
внесатъ абонаментната стойность, направо въ редак
цията или на настоятелигк свещеници и учители.
ВСБКИ абонатъ може да стане настоятель, ако
запише най-малко 5 абонати. Въ такъвъ случай, той
ще получава списанието безплатно.

Отъ редакцията.

я
2)0

а

В.
Открива се подписка |за втората годиш
нина на списанието

I f ВИТЛЕЕМЪ
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религиозно-нравствено списание за деца
Одобрено от Министерството на Народното Просв-Ьщение с
заповедь N° 1286 от 16 Мартъ 1923 год.

Списанието .Витлеемъ"
от 1 януарий 1924 г. стлшва въвъ втората си година.
Презъ тая година списанието ще излиза всъки
месецъ, освенъ месецитъ юлий и августъ, подреж
дано отъ специаленъ редакционенъ комитетъ.
Всъки неговъ абонатъ ще получи:
*
1. 10 книжки от списанието.
2. 2 броя вестникъ «Витлеемъ" предназначенъ за родителитъ на абонатигк
3. Презъ м. септемврий, при започване на ид
ната учебна година, една хубава програма и
4. Награди за сполучливо решени задачи,
ребуси, писмени работи, рисунки и др.
Годишниятъ абонаментъ на списанието остава пакъ само

=

ЗО лв. предплатени. —

Всеки който запише и предплати за петь або
ната, счита се настоятель и ще получава шесть
годишни течения, т. е. едно за него безплатно, а
за повече от 10—20% отъ стойностьта имъ.
Отделно абонати се записватъ отъ настояте
лите и свещеницигЬ или направо въ редакцията,
като се изпратятъ 30 лв. съ пощенски записъ.
Пари, писма и всичко що се отнася до списа
нието се изпраща на адресъ: Мл. Г е о р г и е в ъ »
редакторъ на сп. и В и т я е е м ъ " въ гр. Варна.
Печатница .Просвещение* -на П. Зенгиновъ — Варна.

