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Редакционни съобщения.
МОЛБА
Най-учтиво молимъ всички, които по една или
друга причина не с ъ изплатили или доизплатили
абонамента на списанието, да направятъ това часъ
по-скоро и ни улеснятъ въ трудната ни задача.
Мнозина, на които изпратихме квитанции по по
щата, не с ъ ги приели. Съ това поставиха редакция
та ни въ излишни разноски и смъткигв имъ оставатъ още открити.
Още две книжки, които ще издадемъ въ едно,
и ще завършимъ годишнината, а мнозина не с ъ си
изплатили абонамента и поставятъ редакцията въ го
леми затруднения. Молимъ най-учтиво да бъдемъ чу
ти и улеснени.
Отъ редакцията.

„Витлеемъ"
календарче за децата на православната църква
за 1926 год.
Календарчето „ВИТЛЕЕМЪ" за децата на пра
вославната църква за 1926 год. съ подбранъ материалъ и хубави илюстрации излЪзе отъ печатъ и се
пустна въ продажба. ЦЕНЯ 4 ЛВ.
Всички, които желаете да услужите съ разпро
странението му пишете по колко да Ви се изпратятъ
а стойностьта имъ ще изпратите следъ разпродава
нето имъ.
BcfeKO наше абонатче, което продаде 30 кален
дарната, ще получава списанието идната 1926 год.
безплатно. Побързайте.
Адресъ: Мп. Г е о р г и е в Ъ , редакторъ на сп. ,,ВиТЛеемЪ" — Варна.
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Година III.

Септемврнй и Октомврий

Кн. VIIи vni.

Еъ училище.

Учете се, мои птички,
Четете — пишете
И мзлкит-Ь си главички
Съ разумъ напълнете!
/7. С-В5
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е е н ь т а.
тьколко деца се б"Ьха събрали презъ
единъ октомврийски день подъ o p t x a на
едно лозе. Родителитъ имъ беръха гроз
дето, а т-fe диръха по земята оръхи, кои
то б-fexa изостанали следъ обрусването.
Ортзхътъ бъше обрусенъ отдазна —
бъше останалъ вече б е з ъ листа.
Като си намъриха по нъколко optsx••ВйаЬ'
че'а, децата седнаха да ги ядатъ. Въ ржката на всъко дете имаше и по чепка грозде.
И завързаха разгозоръ по това — кое годишно време
е най-хубаво. Всички казваха, че есеньта е най-хубаза.
— Защото тогаза има най-много зр"Ьли плодозе и чов ъ к ъ яде до насита, — казваше Митко.
- - Да, да, — потвърди и Стефанка. -•- По-миналата сед
мица обрахме оръхит+i и бадемитъ, а пъкъ по-рано мама
прибра лешниците. Днесъ ще оберемъ още и ГОЛТЬМИТБ кру
ши И червенитъ ябълки, а пъкъ я вижте колко грозде сме
натрупали
— И колко е весело при гроздоберъ, а ? — каза Хри
сто. — Яцемъ грозде и ор+ьхи, тичаме, скачаме, лудуваме.
— Есеньта е най-хубава и туй то!
допълни Юрданчо, който бъше яхналъ една пръчка вмъсто конь. — Хайде
пакъ да тичаме.
— Едно нЪщо не е хубаво презъ есеньта, — обади .се
и Янка. — Виждате ли какъ дърветата еж вече почти голи?
И малко е хладничко, а пъкъ птички не птзятъ като презъ
лътото. Чувате ли да се обажда кукувица? Малко тжжно е
нъкакъ, като се услуша човъжъ и не чува П-БСНИ.
— Ха I Ехъ ч е . го каза и Янка! — припна и се засмъ1
Кольо. — Не чувала пъсни. Ями по всичкитъ лозя не чувашъ ли хората какъ п"Ья1ъ? Весело е, весело!
— Да," Кольо е правъ, — каза Живко. — Язъ обичамъ
есеньта зарадъ гроздоберскитъ 1 веселби.
Не бъше се обаждалъ още Ваньо. Сега той стана отъ
мъсгото си, взе начупенитЪ си орЪхи и изгледа всички.
•— Язъ пъкъ обичамъ есеньта, — каза той — защото
тогава пакъ тръгваме на училище. Яко днесъ не б1зше не
д е л я азъ не щъхъ да дойда съ васъ. Въ училище е тъй
хубаво! Драго ми е да съмъ пакъ съ другаритв си и да
слушамъ учителя какво ни разказва. Следъ игрите презъ
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лътото много радостно е да учи човъкъ. Язъ чакамъ съ не
търпение да почнемъ да учимъ по новитъ учебници. Какви
хубави четива има само въ новитъ ни читанки!
К а ю каза това, Ваньо тръгна къмъ гроздоберачитЬ и
запъ една есенна пъсничка, която бъха наскоро научили в ъ
училище.
— Яма че е глупазъ Ваньо, — каза следъ него Мит
ко. — З а р а д ъ гроздобера а з ъ оставлмъ и училище, и всичко.
Не, Ваньо е правъ. Единъ день той ще бжде добър ь
и почитанъ отъ всички човъкъ. Я когато дойде другата
есень — той съ усмивка отъ доволство ще си к а ж е : — „Язъ
учихъ на младини полезни нъща и разни науки въ училищ--.
Слушахъ съветитъ на учителитъ, не бъхъ ленивъ и четъхъ,
много обичахъ да чета."
Да, има една друга есень — това е есеньта на човеш
кия животъ. когато косата почва да бълъе и човъкъ требва
да почива. Тогава той бере плодоветъ оть миналия си жи
вотъ — не круши, не ябълки, не оръхи и не грозде. ЧОВ-БК Ь
тогава бере похвали, спокойни дни на почивка и доволство
че се 'е трудчлъ, че се е научилъ да върши добро и е извършилъ много добри дъла. Не изгубени въ игри младини,
носягъ следъ себе си най-хубавата есено.
Дъца, обичайте есеньта зарадъ новото тръгване на учи
лище, защото тамъ учителитъ ви учатъ какъ да бждете т ъ р 
пеливи, умни и трудолюбиви.
Не забравяйте последната есень — есеньта на човеш
кия животъ, когато почва да се старъе и почива. Тя е на ';хубава, когато е дошла следъ добри дъла и честенъ живо ъ .
Учете с е ! Науката и доброто еж слънце за сърдцзто.
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Кждрава лоза жълт-Ье,
Сочни гроздове висятъ;
Златенъ изгрЪвътъ алъе,
Росни капчици блЪстятъ.
Л въ лозята викъ и пЪсни
Отъ ранни зори;
Бързатъ труженици честни.
— Богъ добро дари!
Гроздоберъ е — д в ц а припкать;
Шумъ е — веселба! —
Едно друго тЪ си викатъ.
— На Бога хвалба!
Господъ даде и роди се
Много плодъ — отрада;
Ето гроздето реди се
Честному въ награда.
Както трудъ се награждава
Презъ работно време,
Тъй доброто побеждава —
Знайте — Богъ не дреме.
Той отъ горе наблюдава
И спрредъ двлата
На добрия добро дава
И радва сърдцата.
Блаженъ, кой да прави може
Всички добрини!
Въ старинитъ му, о Боже,
Дай му леки дни.
Л«ля Зора.
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ПЛчТЬТЪ НЯ ТРУДЯ И ПЖТЬТЪ
НЯ УДОВОЛСТВИЕТО.

•feme приятно есенно утро. Дзъ се
бЪхъ спртзлъ въ село на кръсто
път?, където малкото мостче води
къмъ училището, а ГОЛ-БМИЯТЪ друмъ
— нал-взо къмъ боровата гора и
красивата долина.
Тукъ, две деца, чухъ дч приказватъ следньото:
„Добъръ день, Милане",
„Добъръ день, Драгане",
„На к ъ д е си тръгналъ ти Милане?"
„На училище, Драгане".
„Дхь, какво! Въ училището е неприятно, тука
тр-Ьбза да се учи. Въ гората да видишъ само какъ
е хубаво! Ела! Ние ще отидемъ да си играемъ тамъ,
Милане!"
„Надвечерь, Драгане; сега отивамъ да уча: хайде!"
„Отъ моя страна... иди си, Милане, азъ отивамъ
да играя! — ти знаешъ; сбогомъ!"
II.
Двадесеть години следъ това стоехъ въ същото
село на същото това мтзсто.
Б-вше единъ мраченъ, студенъ день. Единъ слабъ
бедно облеченъ човЪкъ хлопаше на вратата на учи
лището.
Учительтъ, единъ левент ъ мъжъ, отвори.
И азъ чухъ двамата като говорЪха:
„Добъръ день, милостивий господине!"
„Добъръ день, дсбрий чов-вче!"
„Яхъ, господине, бъдете милостивъ къмъ мене!"
„Да, какво желаете отъ мене?"
„Работа, господине! Язъ искамъ да мета учи85

стаи: да Ви паля печкигв или друга та
каза служба. Приемете ме!"
„Не можете ли друга по-добра работа да вър
шите освенъ тази?"
,.Не, господине!"
„И защо не?"
„Азъ не съмъ училъ нищо!"
„Какъ се казвате Вие?»
„^зъ се казвамъ Дреганъ".
„Елате вътре, Драгане, навънъ днесъ е не
понятно : въ училищната стая е хубавс. Над-ввамъ се,
ч* тукъ и сега Вие ще научите H"BLUO".
Т Б вл"взоха заедно вътре и вратата се затвори.
Бтзцниятъ чозъжъ незнаеше и въ този моментъ още,
кой б^зше приятниятъ уччтель. Но ние го знаемъ подобре. Той бЪше Миланъ.
ЛЧЩНИГБ

Благочестивиятъ баща на
полето.
динъ баща изл-взе на полето по работа. Де<'|ЩррГтето му, което приблизително бЪше на 7 гоу ? ^ : Дишна възрасть, го придружавеше.
kp\
Б-вше красиво есенно утро и то игриво тиdi.vY чаше отъ ррдость тукъ и тамъ.
J&
Тъкмо изгр-тзваше и слънцето.. Ето, ме ба'(
щата сваля шапка, поглежда къмъ небето и
шепне н"вщо тихо.
Детето забелязва това и пита баща си, защо той
си сваля шапката и какво си шепне.
— „Дете мое", отговаря бащата, „азъ миспя за
Бога, като виждемъ хубавото и любимо слънце, да
ичгр-ква. Помолихъ се и благодарихъ тихо за могъ
ществото, величието и безграничната Му доброта".
„Вижъ, дете мое, Богъ направи слънцето и всичко,
коет^ ти тукъ виждзшъ сътворено". — „И всичко",
каза детето, „Тъй красиво енаправилъ!"—„Затова",.
повтори бащата, „трЪбва и ние да Го обичаме, да
Му благодзримъ и прилежно да се молимъ".
Превелъ: Диаконъ Н. П. Поповъ.
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Ученическа колония.
„Еседушевно се радвахме и
до сълзи се вьзхища зяхме оть
това, що гледахме и слушахче"
t Видински Нчофи;ъ.

•ве години подредъ Видинското младежко
правослазно-християнско дружество, съ раз
решението на дъда Неофита, Видински Митрополитъ, е уреждало лътни колонии въ
Клисурския монастиръ „св. Кирилъ и Ме
тодий". Какъ еж прекарали колониститъ
миналата година, не ни е иззъстно, но за
тая година, самъ дъдо владика, като престоялъ 10—15 дни въ монастиря при коло______
нията, описва живота й въ в. „Пастирско
^ ^ ^ ^ 7
дъло" год. IV брой 38.
""'^Ш?'?'" ""
„Вседушезно се радвахме и до сълзи
'*#"v/,
се възхищавахме, казва той, отъ това що
"S-v
гледахме и слушахме \"
За такава радость и поука на малкитъ
н.1 читателчета, ще предадемъ описанието на дтьда Неофита
и въ нашето списание.
Въ колонията еж били участвували ученичкитъ отъ Ви
динската девическа гимназия. Ръководители i\ c s били — ди
ректора на гимназията г. Д. Стоянозъ и главната основна
учителка въ гр. Видинъ, г-ца Зора Нейоза, за които дъдо
Неофитъ се произнася твърде ласкаво, а и ние можемъ да
кажемъ сжщото, че еж добри и изпитани църхозно-народни
и училищни деятели.
Обикновената програма за жизота ка колонията била:
екскурзии изъ околностьта, четене избрани книги подъ ржководството на настазницитъ, рж.кодълие, незинни и весели
игри и посащаване църковното богослужение. Но тоза, кое
то трогвало до сълзи и накарало дъда Неофита да го на
пиша, било времето, което КОЛОНИСТИГБ прекарвали следъ
вечеря.
„Събрани.на потъналия въ зеленина дворъ. децата ве
село беседватъ, пъятъ задружно и декламиратъ пропити съ
духъ на родолюбие и хуманость *) стихотворения. И обикновенно се зазършва тоя часъ на забави съ пъсень, която и
по мелодия и по съдържание, блика съ такава силна детска
любозь къмъ България, че който пръвъ пжть я слуша, тру
дно задържа сълзитъ си. . .
*) Хуманость — човЪколюбие.
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Деца сме слаби още ние,
Като птички малки безъ крилца,
Но, колко много обичь има
Въ нашитъ- мънички сърдца !
. О, какъ те любимъ, родино мила,
Ние твои сме деца,
При ВСБКИ звукъ на твойто име
Сияятъ нашитБ лица,
И ВСБКИ день за тебъ се молимъ
На Бога, слуша той деца.
О, какъ те любимъ, Българио мила,
Ний твои, майко, сме деца!"
„Но, ето настаза още по-трогателенъ моментъ — Ве
ч е р н а т а м о л и т в а . Дали изразъ на любовьта си къмъ сво
ята родина мила, децата на България се обръщатъ и къмъ
Бога съ трепетна молба той да я закриля съ своята всемощна сила. Монастирскиятъ храмъ е ер-Ьдъ двора на издигната
мъстность, покрита- съ сочна зелена трева, окржженъ съ
множество озощни и други дървета. Настанала е вече нощната
безмълвна тишина. Мрачината е още проницаема, но тайн
ствена. Ясно и величествено е обсипаното съ милиарди звез
ди набе. То, съкашъ, съ тия безбройни очи е устремило
взоръ къмъ земята и къмъ храма на Св. Кирила и Методия и
това що става предъ него въ тоя часъ. Я предъ тоя монастирски храмъ, сега въ нощната тишина, на открито, средъ
потъналата въ великолепие и тайнственость природа, изведнажъ еква хоръ отъ ангелски гласове. Децата — колонисти,
запъзатъ своята вечерна молитва, която оглася цълата околность до балкана. Всички монастирски обитатели се приковаватъ на местата си. Съ затаенъ дъхъ и туптящи сърдца
всички слушатъ молитвата, коята настоятелно иска Б о г ъ да
послуша своитъ деца, децата на България.
Господи, викамъ къмъ Тебе, послушай ме; послушай
ме, Господи;
Чуй гласа на молбата ми, когато викамъ къмъ Тебе,
.послушай ме, Господи.
Да се издигне моята молитва, като кадило предъ Тебе
Вдигането на ржцетъ- ми, като вечерня жертва, послу
шай ме, Господи.
Колко милъ и колко трогателенъ 6+5 тоя викъ къмъ
Б о г а ! И това 6ts викъ на чисти и невинни души. Тая молит
ва наистина б в една чиста вечерна жертва Богу, която само
невинни сжщества могатъ да принесатъ. Може ли всеблагия
небесенъ Отецъ да не я приеме! Я тия мили деца я подна
сяха чрезъ своя любимъ Христосъ, Синъ Божий, който не
пременно, възрадванъ, невидимо присжтствуваше при ГБХЪ
в ъ тоя моментъ. . . Тая молитва се завършва съ най-висока
гама, съкашъ, засилено да премине край звездигв, презъ
небесата и да достигне до престола на Всемогжщия. Това е
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единт» викъ, с+ькашъ съ тенденция на заповЪдь: послушай
ни, Господи; Ти трвбва да чуешъ нашата детска чис
та молба! Туй проличава въ тоя мощенъ и мелодиченъ викъ.
Едва дивния екъ отъ тоя викъ заглъхва въ далечното
пространство и ето, съ една тиха мелодия, се започва моли
твата Господня: Отче нашъ. Детската молба тукъ се показ
ва ясно: Да дойде царството на любовьта, мира и правдата;
да бжде волята Божия, както на небето тъй и на земята; да
ни се даде насжщния хлЪбъ и потрЪбнитъ- други земни бла
га; да се избътнатъ съблазнитъ* на злото. . . За всичко то
ва се молятъ малкитЬ приятели Христови, молятъ за туй, ко
ето е тъй необходимо за оскърбена, покрусена и морално раз
небитена България.
Малка пауза. Следъ това изведнажъ еква едногласна
хорова изповЪдь — Символа на вЪрата. Тръпки побиватъ
човека, като слуша това трогателно детско изповедание
посредъ нощната тишина и средъ разкошната природа. Ве
личествено, мощно и тайнствено се издига това искрено и
силно християнско изповедание предъ престола на единаго
Бога Отца Вседържителя, творецътъ на всичко видимо и не
видимо. В^рвамъ въ Христа Сина Божия; вЪрвамъ и въ
Духа Светаго; вървамъ въ вечната сила Божия и въ веч
ния животъ и съ тая жива в^вра милитъ- дъща се готвятъ да
победятъ всичкото онова зло, което сега гнети т-вхната лю
бима родина . . .
Завръшва се молитвата. Часътъ за сънь настава. Но и
сега пакъ голЪма група отъ КОЛОНИСТИГБ, СТЪЛПИЛИ се предъ
спалнигЬ, задружно и весело пЪятъ победния химнъ на уче
ническите християнски дружества и братства:
„Напредъ следъ знамето Христово,
Напредъ следъ Христа да вървимъ,
И съ Неговото свътло слово
Ний цьлий свътъ ще победимъ.
Съ злото ние ще се боримъ,
Съ злото тоя страшенъ врагъ,
Съ дъла и думи най-сърдечни
Ний носимъ чисти Божий зракъ.
Съ крила орлови ний летиме
Надъ грозната, житейска каль
И съ Божието свето име
Напредъ къмъ свътлий идеалъ.
Най-сетне всичко замлъква, всичко заспива . . . "
На край, Д"БДО Неофитъ като 'описва тъй подробно
Н"БКОИ моменти отъ ученическата колония на Видинското младежко-православно дружество, изказва надежда, че тия дру
жества подъ ржководството на добри учители и свещеници
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ще допринесатъ много и много за вьзродяванвто не вярата
народна въ Бога и Христа Его и за любовьта къмъ ближ
ния и родината, тъй че, нито едно дете да не остане вънъ
отъ т^хъ,

Есень.
Капятъ жълтите листа
Сладко ПШЧКИТ-Б не гНвятъ;
В-вхнатъ пъстритЪ ца-втя,
В-вхнатъ и ЖЪЛГБЯТЪ.
Черни облаци, мъгли...
Ясно слънчице не гр^ве,
Непрестанно дъждъ вали,
Хладенъ вътъръ вЪе.
И въ посърналия лесъ
Мракъ и пустота царува, —
Ц-влата природа днесъ
Плаче и тжгува I . . .
Капятъ жългитъ листа,
Зима,-зима наближава!/]
Днеска тл^жно съ радостьтл
Вскки се проща.за.
Вя. ШпЪгпожъ.
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„Направи добро, че го хвърли
|
въ морето".
|
(Истинска случка)*
*
Р ри дни вече сърбитъ юнашки наблътатъ да преC* кжснатъ нашия фронтъ—тогазашенъ, при Сливница,
— три дни гърмятъ пушки, бучатъ топове. Младата
6—7 годишна наша войска, съ младежки ентусиазъм*
и огънь отбиваше сръбското налътане. ВС-БКИ нашъ
войникъ знаеше, че сърбит-fe воюватъ за София. Со
фия тогава не б"вше днешната хубавица : тя бъ- малка
еврейска паланка, кална, мръсна, изпосъборена и за
трупана отъ новитъ- строения. Правата улица срещу двореца
отъ Народното Събрание до сегашната Банка Балканъ и
предъ хотелъ България, приличаше дон^кжде на градъ. Но
за насъ, млади войници, тя бъ- прелесть, тя б-вше Венеция;
а най-главно, тя -— хубава, лошава, — 6"fe наша. Не я давахме
ние за нищо на свъта на сърбитъ. И отпорътъ ни отъ день
на день ставаше по-силенъ и по-стръвенъ за неприятеля ни.
Нашиятъ полкъ, 7 Преславски, бъ нареденъ задъ Слив
ница до с. Плдомировци. Самото село бъ предъ боевата ли
ния ; редутигв ни б-вха край селото, западно. Следъ об-вдъ
на третия день, силниятъ гърмежъ като че взе да отслабва
— сръбското налътане умекна. Дружинниятъ ни командиръ,
капитанъ Лудогоровъ, — Богь да го прости! — много добъръ
човъкъ б'вше1 — ме прати до единъ окопъ, заемащъ се отъ
наша рота. Требваше да мина презъ селото Алдомировци.
Отъ западъ презъ селото минаваше направо пжтя, по който
сърбит-в нападаха. По тоя пжть отъ редутигЬ ни идваха ра
нени войници до първия презързоченъ пунктъ въ селото. На
самия п/кть, току предъ мене, падна нашъ раненъ войникъ.
Червена кръвь течеше отъ устата и изъ тълото му. До пунк
та не бЪ далечъ,— това бъ селското основно училище. Не
зная отъ недоразбиране ли тогава, — стаята въ горния етажъ
6Ъ определена за превръзки, Требваше ранениятъ войникъ
да дойде п^шъ до училището и после по стълбитв да се
качва гора за превръзка. По никой начинъ падналиятъ до
мене войникъ не можеше да стори това. Решихъ да поза
бавя небързата поржчка на командиря. Занесохъ войника и
го изкачихъ горе. Измиха и превързаха му ранигь и той
отвори очи. —• Какъ спокойно и почти весело гледаха тия
очи I — Той разбра, че е вече на спасително М-БСТО. Нъмахъ
тамъ повече работа. Наведохъ глава, съ ржка по войнишки
взехъ ебогомъ и отидохъ по работата си.
Бързо и победоносно свърши България първата си войня. Н-вма да забравя, какъ шуменци и преславци ни посрещняхя. Полето, кжд*то сега е построено Овощарското учи
лище и лагера, 6Ъ пълно съ селяни и граждани, малки и
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голЪми. Импровизирани трапези и маси, натрупани съ зел
ници, изпечени птици и • ягнета до ГБХЪ, гол%ми и |малки
б о м б и — тукъ вече пълни съ вино и преславски пелини —
бързаха да усилятъ голъмата радость на победителите, живо
—• здраво срещналите се свои хора! Веселие мило, чисто и
небивало продължаваше до вечерьта. Шуми Марица и бъл
гарски хора не спръха цЪла нощь? . . .
14 години следъ това тръбваше да отида въ Цариградъ
да търся прехраната си. Не бъхъ ходилъ въ странство. Ца
риградъ не бъ- даяечъ, нъкжде въ Европа, но следъ наскорошното тогава арменско клане, това отиване ме плашеше.
Приятели най-много ме плашеха съ пословичката „каикчи
кавгасж". На разсъмване парахода c n p t на Цариградското
пристанище, доста далечъ отъ скелята. ТрЪбваше отъ пара
хода да влеземъ въ малки каици и оттамъ на суша въ ске
лята. Много каици приближиха и заобиколиха парахода ни.
Пасажеригв слизаха отъ парахода и влизаха въ т-вхъ. ВлЪзохъ и а з ъ въ единъ, що бъ спрЪлъ току подъ стълбата
ни. Двама едри каикчии силно ме отд-влиха отъ парахода и
бързо загребаха къмъ скелята. Погледнахъ: б-fexa 2 каикчии
предъ мене, а з ъ и далечъ задъ мене единъ турчинъ още,
но виждаше се, че той не бЪ пасажеръ, — не б+i отъ пара
хода, — нъмаше багажъ и бъше чисто и градски облеченъ.
Когато дойдохме до къмъ средата на морето, къмъ митни
цата, каикчиигв спръха лодката и заповъднически ме запи
таха: „Господине, готови ли еж ти парит+i?" — Готови еж,
ето 1 чийрекъ. — „Не, не бива, — каза единиятъ, — 2 меджидии
ще платишъ!" и почнаха на едро да говорятъ на моето въз
ражение за курса на кирията имъ. „Оставете, не закачайте
човъжа", извика турчина — съпжтникъ въ каика. „Ти кой си?"
— завикаха му каикчиитЪ и издигнаха лопатитт^ срещу него.
Скочи на крака и той. Язъ останахъ помежду имъ. ЗалюлЪ
се лодката напредъ-назадъ; закани съ лопати и съ юмруци
надъ главата ми, псувни — каикътъ все по-силно и по-силно
се люлъеше. Додето трая тая разправия, погледнахъ: — въ
морето останалъ само нашиятъ каикъ! Уплашихъ се. „Ка
икчи кавгаеж" — ми дойде на умъ. „Ще ви дамъ 1 бЪло меджидие", обещахъ азъ. „Не, не бива!" вика другаря ми защитникъ. Още повече се усили кавгата. Най-после чу се
една спасителна свирка. Стори ми се, че е стражарска и че
тя се даде отъ моя съпжтникъ. Какъ и да е дойдохме до
бръта. Язъ взехъ да търся обещаното меджидие и пригот
веното си чийрече. „Олмасъ!" извика защитникътъ ми и
сърдито заяви на каикчиигв : „Язъ ще заплатя". Ръмжейки
отъ ядъ, поеха тъ 2 чийречета — моето и неговото, и много
сърдито ни оставиха.
На митницата пров-вриха паспорта
ми. Защитникътъ ми б-в все около мене. На излизане на
улицата, той ме попита кжде ще слъза и като разбра, че
ще отида въ Екзархията на Бгоюкъ-дере, каза ми: „Ти не
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можешъ безопасно стигна и намери тамъ; почакай малко".
Завтече се и ми доведе единъ файтонъ. Пазари ми го и каза
да го чуе файтонджията колко трЪбвада му платя. гЪъ си
качихъ куфара и седнахъ на файтона. Той стжпи на стжпалото, облакати се до капрата на файтонджията и каза по тур
с к и : — „Юрданъ ефенди, позна ли м е ? . . . " „Не!" едва можахъ да отговоря отъ очудване за тоя въпросъ и отъ неизвестностьта. „Азъ съмъ оня войникъ, на когото ти въ Длдомировци помогна и изнесе по стжлбата". . . Гръмнаха ми
ушитЪ, зави ми се святъ, рукнаха ми сълзи изъ ОЧИГБ (и азъ
не зная защо)! . .. . оглушЪхъ, онЬм^хъ, осл-ЪпЪхъ . . . До
колко се е продължило това ми положение и какво е ставало
не зная I . . „Азъ ще те намеря и ще ти разправя, а сега
върви, пази се отъ шпиони!"
Следъ 10-на дни той ме намери въ Шишли и ми каза,
че се казвалъ Исмаилъ, че билъ отъ Шуменъ, че билъ ра-ненъ тогава въ гърдигв, куршумътъ излЪзалъ отъ гърба, че
оздрав^лъ, но останалъ негоденъ за работа, билъ пенсио
неръ и фенерджия въ Шуменъ . . . „Колко пжти на Кьошкьоветв азъ вечерь тайно съмъ ви придружавалъ; на колко
гуляи ноще въ Кьошкьоветъ' отдалечъ пъхнит^ ви съмъ слушалъ и ако никога съ компания закъснеехте, тайно съмъ
ви съпровождалъ. Тогава се сгвснявахъ и не смЪяхъ да Ви
се обадя въ Шуменъ. Тукъ потърсихъ по-хубава работа, но
галиба пакъ ще се върна!" . . .
Често пжти Исмаилъ ме посещаваше и като другарь, и пв
работа, Тукъ, въ Цариградъ, той се чувствуваше види се,
•о-свободенъ. Ние много пжти казвахме:
„Направи добро, та го хвърли въ морето".
Разказва д Ъ д о Юрданъ.
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Жителитъ- на градъ Спарта, въ някогашна Елада —
днешна Гърция, почитали особено много старитъ1 хора. Въ
ГБХНИГБ училища, гдето учели децата на издържливость и
ги приготвяли предимно за войници, наредъ съ грижитв за
силно здраве поставяли и възпитаването въ учтивость — осо
бено да се почитатъ старигЬ хора. Въ други градове на
Елада не е било така; напримъръ жителит-fe на гр. Атина не
можели да се похвалятъ съ сжщото.
Случило се на единъ старецъ — елинъ да отиде късно
на игритЬ въ градъ Олимпия, които ставали редовно презъ
ВСБКИ три години. Било на първия день на игрит"Б и закъснълиятъ старецъ не можелъ да си намери мЬсто за съдане.
Тия игри стазали на открито и то на опредълено мъхто, на
рочно направено — съ обширенъ колодрумъ и амфитеатролно наредени камени седалища. За олимпийските игри се
стичали хора изъ всички градове и села.
Нашиятъ старецъ се доближилъ до една весела група
отъ млади атиняни, и ги помолилъ да му отстжпятъ н'Ькое
мътто, — но тъ- не го и погледнали, Той билъ принаденъ да
стои на кракъ |'презъ всичкото време. А искалъ да гледа
игригъ^ защото и неговия1Ъ синъ участвувалъ въ тт^хъ. Като
не можелъ да стои върху слабитЬ си нозе по-дълго време,
той бавно обикалялъ да си търси М"БСТО, Най-сетне, съвсемъ
уморенъ, старецътъ дошелъ до мъхтото, гдето седели спартанци. Щомъ го забелязали спартанцитъ1 станали на кракъ
и единъ отъ гвхъ му отстжпилъ местото си.
Сърдцатиятъ спартански духъ се нрав-влъ твърде много
и на Александра Македонски. Но още повече му се нравело
и това учтиво почитание на старостьта въ Спарта. Самъ той
почналъ да почита старитв хора. Разказватъ, че веднажъ,
когато водилъ войскитЪ си по едни пусти и хладни мъхта,
Александъръ Македонски видЪлъ единь свой старъ войникъ
да трепери отъ хладътъ въ лекото си облекло. Великиятъ
пълководець и царь снелъ своята дреха и я метналъ върху
плещигв на стареца, а после го поканилъ въ своята палатка.
Така е било предч хиляди години. Хвала и чгсть на то
гавашни rfe хора! Сгга така ли е ?
Отъ немски: Вуйчо Ваньо*
94

Силата на доброто.
Никога си, вт» тяърде отдавнашни времена, живЪелъ богатъ и силенъ царь. Много царства поб-вдилъ и зааладЪлъ,
много народи му били подвластни и много богатство билт.
натрупалъ. Неговата дума се слушала и изпълнявала отт.
всички. Той издигалъ големи и красиви палати, храмове и
паметници, върху които поставялъ мраморни плочи и съ злат
ни букви записвалъ своята слава. По скалигв на видни мъхта сжщо издълбавалъ такива надписи, които да напомнятъ
слава га му. Я когато и за него наближавала смъртьта, — за
щото за нея нтбма богати и бедни, силни и слаби, прости и
царе, — той си издигналъ гробница отъ най-здравъ камъкъ
и запозЪдалъ да скриятъ въ нея тълото му за вечни времена.
Но минали хиляди години и всичко било разрушено.
Надписить се изтрили отъ дъждовегв и ветровете; памет
ниците, храмовете и палатите се съборили отъ огънь и во
да презъ послешнитъ- войни на други богати и силни царе,
а и гробницата му се разрушила и засипала съ пъхъкъ отъ
бурите.
Всички вече забравили за тоя царь и нищо не напом
няло за него, защото неговите дЪла били записани вьрху
камъкъ по скалите, а тЪхъ времето заличава и не оставя.
Я ето че следъ много векове, пакъ тамъ по ония стра
ни, се родилъ и живълъ другъ царь. Той н%малъ палати,
немалъ войска, нъмалъ царско облекло и не водилъ войни,
не поробвалъ народи и не завладевалъ царства. Тоя царь
се обличалъ простичко, хранълъ се скромно и никому не
запов^двалъ. Той само давалъ съвети и на богаташи, и на
б+зДни; лЪкувалъ болни и недъгави, утешавалъ тжжнитЪ и
нещастнигк, грижелъ се за бедните и никога не дружелъ
съ богатите; възкръсязалъ умрели и много сълзи изтривалъ,
много радости създааалъ. Далата му се записвали не по
скали и мряморни плочи, а въ сърдцата на хората. Две хи
ляди години изтекоха отъ тогава, а цълиятъ свътъ го помни.
Той и днесъ живее въ сърдцата на милиони хора по целия
свътъ. Въ ВСЕКИ градъ и даже въ ВСБКО най-затънтено сел
це се виждатъ издигнати къмъ небето кули, отъ които хоръ
отъ камбанни ззъновг, напомнятъ неговата вечна слаза и
тешптъ всвко скръбно сърдце, като го подсещатъ за бъднитЬ, за болнитв и за неджгавигв, на' които всвки требва
да помага, както Той е помагалъ. Всъки день изъ тия сгра
ди се носятъ къмъ Него хиляди молитви и се извършватъ
добри дъла въ Негово име.
Тоя Царь на доброто се знае отъ всички и живее въ
сърдцата на всички. Тамъ еж издигнати паметниците на
Неговата слава, която ще пребжде за вечни времена.
Отъ немски]: Зора.
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Когато Богъ изгони и Ева и Ядама
Изъ рая,—Той имъ даде, — среди скръбьта гол-Ьма
Две рожби, двама сина, — начала две свЪтовни:
На светлината чиста, — на замисли отровни!
На Каина въ душата спот&ени седЪха
Мъсть, зависть, злоба тъмна; а погледитЪ бЪха
На Явела — милъ, кротъкъ — отправени въ небето,
Защото той смиренъ бЪ и съ доброта въ сърцето!
И стана първи подвигъ грЪховенъ на земята —
Дигни се противъ брата на Каина ржката,
Решилъ да го премахне чрезъ подлость и измама, Когато Богу жертва принасяха тЪ д в а м а . . .
Но жертвата на Явел», защото 6Ъ с* рдечна,
Приета 6Ъ отъ Бога, а другата далечна
И чужда 6Ъ за него.. • Кипнаха мъсть и злоба
На Каина въ гърдИтЪ, та изкопа пргвъ г р о б а . . .
И Богь за наказане прати му мжка адска:
Всжде да го преследва пролятата кръвь братска»
На съвестьта подъ гнета да б # д е ежечасно,
Миръ и покой да н-Ьма — да страда пре ж а с н о ! . . .
Следъ Каина потомство гр-Ьховно се създаде,
Което Богъ на клетви и низости предаде,
И да измий земята отъ тоя срамъ началенъ
Потопъ изпрати страшенъ надъ юдола печаленъ!
Любомнръ Бобевски
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».мамъ сестриче на име Датка. Тя е малко, мило дете.
Тази година свърши I-во отдъление. УСП^БХЪТЪ не'е отличенъ, но поведението е примтзрно. Нейната майка тртзбва
често да я подканя да се упражнява въ четене и писане. Кой
знаа защо, но куклитЪ, "малкитъ- имъ рокли, кжщички и до
машни прибори я повече привличатъ отъ букваря и смътанката. Обича да играе на кжщи съ едно друго съседче, което
често пренася у Т"БХЪ играчкигв на Датка. И тогава въ кжщи
настжпва ГОЛ-БМО смущениг. Всички търсятъ, ровятъ изъ долапи, чзкмеджета, надничатъ подъ кревати и скринове, за
да търсятъ изгубенитъ1 играчки, а презъ това време отъ
ОЧИГБ на Датка се ронятъ бистри сълзи, прилични на дъждъ
презъ топълъ юлски день. Тежка е неволята на Датка! Но
пъкъ е и кратка. Не се минава много време, и СЪЛЗИТ-Б пресъхватъ, облацитв се разпръсватъ, лицето й пакъ придобива
веселия си видъ.
Настжпва нова радость, веселба: нЪщо друго обзема
мисъльта й. И така ДНИГБ минаватъ ту въ тжжни минути, ту
въ весели часове.
Датка е момиче на новото време. Тя не знае, що е биле
преди години, пъкъ и не се интересува за ония минали го
дини, къмъ които ние старигв гледаме съ рЪдко блаженство.
Моето сестриче обича да се движи изъ обществото.
Посещава редовно неделното училище, присжтствува на
.много народни срещи и вечеринки. Чудно желание има да
ходи на гости съ майка си и, да си кажа правото, подс-вща
майка си, когато тя е забравила да посети нЪкои приятели.
И естествено е, движейки се между големи хора, тя ее
връща зъ кжщи съ много нови впечатления. Съ големи по
дробности описва тоалета на еди-коя-си r-жа или г-ца; разНИГБ шапки и обуща на другигв не оставатъ незабелязани.
Честитява на ВСЕКИ, КОЙТО има нови дрехи и, разбира се, не
забравя да каже, че и тя ще си купи такива. Датка, като
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всеки ЧОЗ-БКЪ на новото време, има изтънченъ вкусъ к ъ м ъ
хубавото, красивото.
Преди нъколко дни на зная-.кл%де е. ходила на гости,
но се върна въ кжщи съ р ъ д ъ к ъ ентусиазъмъ. Възхищаваше
се отъ ръзанитъ дамски коси „а г.а гарсоьъ". Презъ време
на вечерята тя надълго и широко се опита да ни убеж^аза
въ практичностьта и красотата на кжситъ коси, и изведнъжъ
отсъче, че и тя требва да си подръже косата „а ла гарсонъ".
Всички въ кжщи бъхме ударени като отъ гръмъ отъ
нейното категорично решение. Голъмата й сестра се опита
да я убеди, че ръзанитъ коси не отговарятъ за едно добро
и възпитано момиче, но нищо не помогна. Тя каза, че е реши
ла въпроса, и ще изпълни решението си. Даже каза, че пър
вата й работа на другия день ще бжде да отиде съ мене
при мол бръснарь, който ще иззърши сполучливо опера
цията. Майка й, за да я разубеди, каза, че въ семейните раз
ходи нъма предвидена сума за такава цъль. Тоза, обаче, не
отчая Да:ка. „Язъ имамъ спестени пари, и мога да ги изразходвамъ както обичамъ", бъше отгозорътъ й.
Всички бтзхме обезоржжени. Доказателствата й бъха
силни, и ние мълчаливо одобрихме решението й.
На другата зарань Датка бъше станала по-рано отъ
мене. Това б е ртздко събитие! Тя си поспива повечко, и
много се радва кога нъматъ училище, за да спи до късно.
Когато а з ъ бъхъ готовъ да тръгвамъ за редакцията, тя се
изпречи предъ мене и съ р ъ д ъ к ъ заповеднически тонъ ми
каза, че моята брада е порастнала значително и ще тръбва
непременно да се обръсна тая зарань.
„За да не ме водишъ пруги пжть, "и азъ ще дойда да
ми отръжатъ косата", рече тя, и тръгна съ мене. Нъкаше;
що да се прави.
Тръгнахме.
Кой знае по каква щастлива случайнооь, дойде ми на
умъ, че подрЬзанит+i коси иматъ нужда отъ б ъ л ъ гребенъ.
Почнахъ да я убтзждавамъ, че излишно е да се р"Ьже ко
сата преди да се е снабдила съ бълъ гребенъ, а спестените
й пари не позволяваха такъвъ разкошъ. Веселото й лице
придоби печаленъ вицъ, радостьта й изчезна мигновенно . . .
Исканиятъ заемъ не се отпусна, и Датка се завърна въ
кжш.и съкрушена духомъ.
На объдъ заварихъ Датка въ мрачно настроение. Милостивъ човъкъ съмъ. Не мога да търпя сърдитите и от
чаяни хора. Решихъ да изпълня въжделеното й желание.
Заявихъ на всеуслишание, че съмъ готозъ да й купя б е л о
гребенче, ако за десеть д и стаза рано сутринь. Предложе
нието ми се посрещна съ възторжени викове, и. много це
лувки обсипаха брадясалото ми лице.
Датка е амбициозно дете. Изглежда, че е решила на
всека цена да спечели гребенчето. Всека зарань още о т ъ
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тъмни зори тя е на кракъ. Отваря тихичко стаята, въ която
спя азъ, за да види събуденъ ли съмъ, и да ми съобщи, че
е станала.
Минаха няколко дни. На всички въ кжщи омръзнаха
въпросит-fe: „Стана ли бате? Казахте лир му, че съмъ станала
рано? Кога изтича срокътъ?" и хиляди още други запитва
ния. „^манъ съ този гребенъ", викаха всички. Порокътъ
на ходатайството б^ше заразилъ и нейната душа. Всички
мои приятели б"Ьха посетени лично отъ. нея, съ цель за хо
датайство за билото гребенче. Не е чудно за тяхното застжпничество предъ менъ да имъ е обещала н^коя награда.
Днесъ нали е времето за ходатайство и роднински връзки?'
Постоянството на Датка не отслабваше. Срокътъ на баса из
тече. Тя спечели, и а з ъ платихъ 20 лева за билото гребенче..
Тоя дгнь б^ше праздникъ за Датка. Гребенчето се по
даваше на ВСЕКИ членъ отъ семейството, както и на всички.
гости и другарки на ГОЛЪМИГБ Й сестри. Горда се чувству
ваме тя, че съ трудъ и постоянство спечелила н^що, закоето дълго време е мечтала.
„Дмбицирахъ се и го спечелихъ", казваше тя на другархитъ си.
Да, съ амбиция всичко се постига.
Н. Ц. Изъ в. „ЗОРНИЦД".
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Християнско милосърдие.
На 20 т. м. въ гр. Русе се
освети отъ мастното духовен
ство, начело съ Протосинге
ла на Митрополията, Архимандритъ Дмвросий, русенското

старопиталище.

Я що е старопиталище?
— Домъ, въ който се прибиратъ неспособни за работа бед
ни старци, за които н-Ъма кой
да се грижи.
За тия старци въ тоя домъ
ще се грижатъ русенските
граждани, групирани въ дру
жество „Добродътель".
Това дело на русенското
гражданство и духовенство за
служава похвала и подражание.

Жажда за миръ.
Въ малкия градецъ Ликорно,
въ италиянска Швейцария, на
бръта на езерото Лаго ди Мажоре, се събраха първите по
литически мжже на европей
ските държави: Англия, Фран
ция, Италия, Германия, Белгия,
Полша и Чехославия, за да разменятъ мисли и сключатъ договоръ, по силата на който да
бждатъ избътвани бждащитв
войни.
Слава Богу, мисията на тая
конференция се увънча съ услЪхъ — постигна се съгласие.
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по силата на което никоя дър
жава нЪма да обявява война
на друга до гдето не се разгле
да спора на тия държави отъ
единъ международенъ сждъ.
Ако нЪкоя държава не се
подчини н а международния
сждъ, всички други държави
се опълчватъ противъ нея чрезъ
бойкотъ за стоките LI и затва
ряне на границит^ си за жителит-fe й и пр.
Дано това съгласие успъе!

Младежко дружество за
закрила на децат
Въ София е образувана жен
ска младежка организация за
подпомагане на децата, чийто
уставъ е утвърденъ отъ Ми
нистерството на вжтрешнитъработи и народното здраве.
Тая млада организация ще
се стреми да направи що може
за общото благо, като обикне
децата и имъ подпомага въ
тяхното развитие и възпитание.
За сега дружеството е още
въ своето начало, но вярваме,
ако се подкрепи отъ младите
девойки и майки изъ цялата
страна, ще се усили и направи
много нещо за постигане въз
ложените си цели.
Апелираме къмъ младите
българки да влезатъ до една
въ това дружество и помог-

натъ детето — бждащето на
родно.
За сведения обръщайте се
до г-ца Вазова, ул. „Длабинска" № 33 — София.

П9ЧЧЗК0 И ТРУДЪ.
Кжде се намира почивката ?
Въ кои острови?
Въ кои градини уханни ?
Подъ кои въ сънь клюмнали
дървя ?
По кои тихо текущи води,
съ кринъ украсени потоци ?
Въ кои самотни ливади, къмъ
блЪнъ настройващи долини ?
Подъ кои безгръмни небеса,
въ сънь унесващи хълми?
Въ кои отъ месецъ огрети
планини, звездно-освЪтлени ни
зини ?
О, где по земя и море да
търсимъ почивка желана ?
Слушайте, ето т а м ъ :
Въ пространните тучни поля,
грабни мотика и копай, граб
ни сърпъ остъръ и ж ъ н и !
Въ воденицата — пустни ко
лелото да върви!
Въ фабриката нека моторътъ
да гърми'?
У дома — ший, пери, мети,
готви ?
Въ труда е почивката ; о, туй
добре помни I
Тогава работи и духа свой
освежи I
Почивка н-вма тамъ, где трудъ
блаженъ не цари!
Приспособилъ: П-ръ И в . Д . С.
в. „Зорница".

Кпшдонто „Ветлеемъ".
Календарчето „ В и т л е в М Ъ "
за идната 1 9 2 6 год. за децата
на нашата православна църква
И З Я Ъ з е и се праща до на
стоятелите и всички ония, кои

то желаятъ да го разпространяватъ между другарите и по
знатите си.
Цената му е 4 TIB. a на на
стоятелите се отстжпва по 3 лв.
Веднага пишете въ редак
цията, за да ви се изпратятъ
колкото желаете.

AifiBlcM сшще 31 §ългарскиП Ш о п и .
Английската фондация „Спа

сете децата", съ седалище
Лондонъ, е започнала да строи
ново селище близо до с. Странд
жа, Ямболско, въ което ще бждатъ настанени и обзаведени
по единъ модерень начинъ въ
жилища и други стопански
сгради 50 бежански семейства.

Дбецедаръ.
Нашите съседи — гърците,.
за да унищожатъ българите,
които останаха да ж и - е я т ъ по
родните си места, завладяни
отъ техъ, ето що еж измислили:
Написали и издали единъ букварь, по който да се учатъ бъл
гарчетата. Нарекли го „ А б е *
ЦСДарЪ". Буквите въ него не
еж тия, които учимъ ние —
Кириловите, а тия съ коитс
пишатъ французите—латински
Думите пъкъ и разказчетата у
букваря еж една разнообразие
смесица отъ македонски думи,
които децата по разните краи
ща изъ Македония едва ще
разбиратъ.
Съ тоя букваръ гърците сметатъ да откженатъ българче
тата съвършенно отъ народностьта имъ и народното имъ
писмо и лека-полека да ги погърчатъ.
Това д е л о на гърците не е
нито човешко, нито пъкъ хри
стиянско.

101

РЖЧ':

:TI

Сходни думи.
1. Съ К — часть отъ главата, съ 0 — природно явление;
а безъ тъхъ — насекомо, отъ което се боятъ много децата.
2. Часть съмъ отъ тЬлото, обърнете ли ме въ множест
вено число и ми прибавите сричката л а , ставамъ бабешка
потръба.
К. Янчевъ •-- Варна.
3. Връхъ съмъ на планина, замъните ли ми първата
буква съ 6 ставамъ човъкъ за наказание. Познайте ме!
4. Две имена: държавенъ глава и мъсто въ ръка, съе
динени съ буква И, стазатъ име на милъ за насъ градъ.
Cm. Тренчевъ — Русе.

.5.

2 3 4 6 4
5

3 4 2 4 дом. животно.

7 8 4 2
7

птица.

4

с ж щ . име.

8 4 6 4 прир. явление.

7 8 4

9 4 храна за добитъка.

Тайнствени кръстчета.
•6.

•
De
DB
MQJ1
ки и 33
чи
брн ни зснч
бя Па ки
де
До 1ТИЧ те
Вед
ни
те
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КОНСКИ С К О К Ъ .

7.

Забавни лентички.

Мд взшъ ни
у ! -

ЧИ : ВЪ

8.

за

ки
млз бла

ота ; се

ри : въ да
и
Изрежете си три ивички
<отъ хартия, начертайте ги и
напишете по графичкигЬ сжщит-fe букви, както еж напи
сани тукъ, с л е д ъ това ги
наредете една до друга тъй,
че да прочетете написаното.

и

б
а
с
е

Гатанка.
Вчера въ нашата градина
Птица чудна видЪхъ азъ
Гвъ^лата й перошина
T p t f i като атлазъ.

На глава качулка сива
В£й отъ пухови пера,
Д съ кълвуна си пробива
Дървена кора.

Пръстит+i й два по два еж,
Грака съ т ъ н ъ к ь , грозенъ викъ,
Д пъкъ съ лепкавъ сокъ наквася
Дългий си езикъ.
Тя живЪй въ оназъ джбрава,
Дири малка кухина,
Дко нЪма, издълбава
Съ чудна бързина.

Ребусъ.
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И се храни съ гжееници,
Насекомови яйца . . .
Какъ се казва тая птица,
Миличяи деца ?
В. Ив. Стояновъ.

Приказка безъ думи.

*
По горнята картинка напишете приказчица и я изпра
тете въ редакцията. Най-хубавата приказчица ще отпечатимъ
въ една отъ следующитъ книжки на списанието.

Конкурсъ.
Който до края на месецъ ноемврий разреши сполуч
ливо всичкитъ сржчности ще получи награда календарчето
„ В И Т Л е в М Ъ " за 1926 година. Когато изпращате решенията,
посочвайте и номера, по който получавате книжкитъ.
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Решение на задачитЪ отъ V и VI книжки.
Сходни д у м и . 1. Стоборъ. 2. Витоша — Витъ.
3. Столъ — соль — волъ^ 4. Комъ — аръ — комаръ.

5. Тайнствена фигура.
Аляска
6. Конски скокъ.
М а р о к о

Европа
Росица
Италия
К а п и на
Англия

Иларионъ Макариополски.
7

гатанки.

- Тайнствена зеЪзда.
В
с и т
п о т
о П
В и т л е е м
е л е о н
д е н
м

8. Огънь и пушекъ.

Тиквата. 10 Пиявица.

Въпроси.
11. Копривата. 12. Охлюва,
люва, защото носи кжщата на
гърба си.

Ребуси.
13. Вълко е жестокъ. 14. Роза Ножарова.

Наградата получиха.
1. Михаиловъ Димитръ Павловъ отъ гр. Т.-Пазарджикъ.
2. Косю Хр. Стояновъ отъ гр. Варна. 3. Борисъ Лнтоновъ
отъ гр. Русе. 4. Еленка х. Методиева отъ гр. Хасково. 5.
Ялександръ попъ Савовъ отъ гр. Казанлжкъ. б. Хараламби
Д. Томовъ отъ гр. Русе. 7. Николинка В. Угърчинска отъ
с. Дол. Джбникъ. 8. Ив. Г. Петровъ отъ БЪлоградчикъ. 9.
Христо Кръстевъ отъ гр. Шуменъ.

Пристигна новата книжка.
(Свободно съчинение).

Наградите получиха:
I награда — Стефанъ х. Петровъ отъ ст. София.
II награда — Т. Райковъ отъ с. Микре.
III награда — Димитръ Яндреевъ Томовъ отъ гр. Варна.

Забележка.

1-а. Можеха да получатъ награда за разнитъ- сржчности още три абонатчета, ако не 6"hxa забравили да се подпишатъ.
2-а. Не съобщаваме имената на всичкит-fe си абонатчета,
които взеха участие въ конкурса, защото еж твърде много
— 314.
3-а. Н-БКОИ наши абонатчета не бидоха наградени за
разнит-fe ержчности за много малки грешки. Надаваме се, ако
продължаватъ да се упражняватъ, ще постигнатъ и това.
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и ВНТЛЕЕМЪ"
религиозно-нравствено списание за деца
ГОЦИНА (1925$ ТРЕТА.
Одобрено отъ Министерството нп Народното Просвещение съ запов-Ьдь
№ 1286 отъ 19?3 година.

Отъ списанието „ В ^ т я е е м ъ " презъ текущата година из
лязоха осемь книжки, които се изпращатъ заедно — въ една
папка на всЬки новозаписанъ абонатъ или библиотека.
ГФЙМШ^НЪ

&6оч$мен1"ъ 39 я@ва предплатени.

Въ редакцията се намиратъ и цЬли течения отъ списанието

гоцина § (1S23J и гецти® Н (1924),
които може ВСБКИ да си набави.
Не малко услуга ще сторятъ абонатчета ни, ако препоржчатъ списанието на другарчетата си.

ВсЬки, който запише най-малко 5 абонати, се
счита за настоятель и получава 1 годишно тече
ние безплатно, а ако запише повече, удържа си
отъ стойностьта 20i°/, о.
1

Пари писма и всичка що се отнася до списанието се изпра
ща на адресъ: Мп. Г&оргивВЪ, редакторъ на списание

„Витлеем-ь" въ гр. Варна.

Печатарска Произ. Ноопрр ,,Единство"-Варна. тел. 121
Поржчка № 676.
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