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GUO всЪки абонатъ да прочете и запомни! *&
' I.

Щ

,"1да.г|омн.ете номера на първата си книжка и когато пи{,,. шете въ редакцията, винаги и него посочвайте въ писмото"* си,
II.
Който иска отговоръ отъ редакцията за н-вшо, да при
лага при запитването си пощенските разноски: 2 лева ^'по
щенска марка или една отворена пощенска карта.
Отговоръ да не чака никой, ако не е предплатилъ
пощенските разноски.
III.
. * -•
Не получена книжка, по една или друга причина,-да се
поисква веднага следъ получаването на следващата подиръ нея.
IV. '' '
•
Лрепоржчанитъ^писма да се облепватъ хубаво съ мар- >
китъ отзадъ на плика-по-ржбовегБ,
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Който отъ досегашнитъ ни абонати; по една или- друга
причина, не желае да получава списанието презъ IV година,
да повърне тая книжка, за да го заличимъ отъ списъцигЬ с'и.
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Не -платени • писма- не. се приематъ. Ржкописи назадъ
не;се връщатъ. . ' • " • • *
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ВсЪки, койни ни запише ^абоната, става наето?.-тель на списанието и го получава безплатно. За ndвече отъ 5, вижъ условията на заднята страница отъ корицитъ^
; "...'••••VIII.-.-•
> . , / - • * '.
Всичко що се отнася до списанието, изпраща", се на
адресъ: Мп. ГвООГ^евъ, редакторът на списание' „ВИТ-

п'еемъ" въ гр: варна.
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Р Е Л И Ш З Н О - Н Р Д В С Т В Е Н О СПИСАНИЕ ЗА ДЕЦА.
Година IV.

Вариа 1926 год.

—БЪло цвЪте
11 по коледа.
Народна
Разсърди се малка мома,
Разсърди се на татна си,
На татка си, на майка си,
Че нЪмала вити гривни,
Вити гривни, кованъ поясъ
За Коледа, за Сурваки,
За хубавъ день Ивановдень.
Че запретна б£ли ржце,
Та замъхи чисто брашно,
Направила превитъ кравай,
Опекла го на огнище,
Опрепа го съ чиста кърпа,
Загъна го въ новъ трапезникъ,
Занесе го насредъ пжтя
Да го дава на пжтници,
На пжтници, на друмници,
Яла чудо тамъ станало,

Книжка I.

I"

пЪсень.
• \л
Чудно чудо невидено:
Отъ кравая поникнали
Три пръчици чемшировй)
БЪло цвЪте по Коледа.
Обрала го малка мома,
Направила смъхна китка,
Продала я на пжтници,
На пжтници, на друмници,
Та спечели деветь гроша,
Че си купи вити гривни.
Вити гривни, кованъ поясъ
А кравая тя раздаде
На просяци, сиромаси
Да го ядатъ за Господа
И за нейно добро здраве.
с. Джулюннца,
Коледа, 1926.
Ц. Калчевъ.

Очшпний спасишь роди се.
„Слава Богу въ небесата I
На земята миръ!
На хората радость!"

адъ Палестиня звезда голъма и светла
появи се. Съ лжчи си ясни бедна овчар
ска пещера осветява. Въ нея младенецъ
въ ясли кротко спи, а около него пре
чистата му майка — Дева Мария бди.
Овчари прости, но праведни и сми
рени, първи чуха ангелски гласове:
„Слава Богу въ небесата!
На земята миръ!
На хората радость!"
.•«ай*?
— "
Скромни подаръци — агънца не
винни, скоро нарамиха, и по думитъ на ангелъ единъ, въ
пещерата се отзоваха.
Тукъ младенеца, като въ ясли съзръха, ниски поклони
му сториха и агънцата подариха,

ч^тт^-°^^^
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Д назадъ като се върнаха, на всички съобщиха: „Рад- ,.
вайте се малки и голЪми, очакваний Спаситель роди се!"
*

*

На изтокъ пъкъ, тамъ нейде далече, мждреци нъжакв;!
се събраха за звездата да гадаятъ.
— Царь родилъ се е, единъ рече,
— Не! Пророкъ великъ е, другъ додаде.
Трети пъкъ улучи:
— Очакваний Спаситель роди се!
Гадаха, мислиха, па най-после решиха:. „Да идемъ и.
видимъ! . . ."
Тозъ що рече царь роди се, злато, като за царь взе,
втори — смирна, а трети скжпъ дарь за Бога — ливанъ.
Стегнаха камили бързоноги и на пжть дълъгъ по звез
дата тръгнаха, да търсятъ младенеца новороденъ.
Кога въ Иерусалимъ стигнаха и при Ирода царь Юдейски свърнаха, отъ книжници научиха: „Въ Витлеемъ ще е
младенеца що Богъ на света възвестява."
„И ти Витлееме земя Юдова, никакъ не си най-малъкъ
между ЮДИНИТБ началства, защото отъ тебе ще произлезе
Вождъ, който ще бжде пастиръ на моя народъ Израилъ."
Безъ бавежъ мждрецигв къмъ Витлеемъ тръгнаха и
скоро по звездата предъ пещера се отзоваха.
— Тукъ е, не е, — едни други си казваха, но кога вът

ре влязоха и младенеца въ яслитЪ видеха, ниски поклони
му направиха и скжпит"Б дарове подариха.
***
Хвала Тебе, Боже нашъ, хвала Тебе! Личби големи на"
правилъ Си, но намъ сърдцата корави още сили не даватъ
да Те славимъ и Ти служимъ съ смирение и любовь.

Отподиръ си гласъ зачува,
Вика го старъ му бащица:
— Постой ми, Петре, почакай
И азъ съ тебе въ Рай да дойда,
Въ Рай да дойда, въ Рай да бжда.
Обърна се Свети Петъръ,
На татка си отговаря:
— Върни се, върни, татенце,
И да дойдешъ, мЪсто нЪмашъ —
Като си ниви ореше,
Синури разораваше.
Пакъ си тръгна Свети Петъръ
Въ Рай да иде, въ Рай да бжде;
Отподиръ си гласъ зачува,
Вика го стара майчица:
— Постой ми, Петре, почакай
И азъ съ тебе въ Рай да дойда,
Въ Рай да дойда, въ Рай да бжда.
Обърна се Свети Петъръ
На майка си отговаря:
— Върни се, върни, майчице,
И да дойдешъ мЪсто нЪмашъ —
Като си брашно даваше,
Съ пепель го разм-всваше.
Пакъ си тръгна Свети Петъръ
Въ Рай да иде, въ Рай да бжде;
Отподиръ си гласъ зачува,
Вика го мила му сестра:
— Постой, ми братко, почакай
И азъ съ тебе въ Рай да доила,
Въ Рай да дойда, въ Рай да бжда.
- Обърна се Свети Петъръ
На сестра си отговаря:
— Върви, върви, мила сестро,
И да дойдепъ, мЪсто имашъ —
Като си брашно даваше,
Два пжти го пресЪваше.

ПРЕКРЪСТИ СЕ.
•feme сръщу нова година.
Въ кжщата на дЪда Пенча
Ялтъна 6 t тихо, както всякога,
— Стареца деца нямаше.
Баба Пенчовица шеташе съ
малкото слугинче. Излизаше въ
хаша, връщаше се пакъ въ топ
лата соба и носвше въ пръстени
панички ту пача, ту кървавица
или саханче съ мажунъ, оръхи
или сладка каша. Гласвше за ве
черя. Най-после донесе топла пи
та, баница и каза:
—• Пенчо, сега е „Каденъ вечерь", я стани и отчети! И, като
се наведе надъ софрата, залепи
запалена вощеница на единъ отъ
сждоветъч
— Марийке, я донеси кандилницата да прикадимъ и изгонимъ
дяволигЬ, завика тя по слугинчето, като се надигаше надъ
софрата.
— Бабо мори, все ще четемъ ли? И безъ това ще
мине. R дяволи въ нашата кжща нъма. Тъ1 всички еж въ
кълчищата у Марикини на тавана, топлятъ се единъ другъ и
носъ не СМ-БЯТЪ да покажатъ въ тоя студъ. Изказа тия думи
д"Ьдо Пенчо и силно се засмЪ, като почна да гали черния
котаракъ, който се 6Ъ добре настанилъ въ полата му.
Баба Пенчовица смъмра своя непослушенъ стопанинъ,
взе кандилницата, прекади софрата на кръстъ, закръсти се
набожно, обиколи всички кюшета изъ стаята, излезе въ хаша,
отиде при двегв волчета въ обора и чакъ тогава се върна
съ кандилницата въ ржка.
ДЪдо Пенчо не бЪше отъ ония хора, които не вЪрватъ,
но всичко, което вършеха женигв на такива дни, миотъше,
че бабитъ- еж го измислили. Въ празднични дни редовно по
сещаваше църква, помагаше на беднигЪ и никого не мразЪше.
Вънъ в-Ьтърътъ пищеше, блъскаше малкит-fe прозорчета,
огъваше черниката предъ Т"БХЪ, а тя блъскаше стрехата съ
нЪкои отъ клончетата си.
Вжтре б"Ьше топло. Тамяновата миризма пълн-Ьше стаята.
Малочисленото семейство вечеряше. Двамата старци, почти
безъ зжби, глождеха кокалчетата, разговаряха и тихо мля
скаха.
— Марийке, ти дЪдовата, вземай коричкитв. Твоит+з
зжбки еж като теслички, а на насъ ср-вдата дай.
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— Й ти ще остаръешъ като насъ, тогава и на тебе ще
даватъ децата, додаде баба Пенчовица. *1
Дойде редъ и на писаната бъкличка що бъ опрена до
Д-БДО Пенчовото колъно. Той я подигна, пийна и рече:
— Бабо, ехъ че сладко, на и ти пийни! Марийке, ти
не дъй дъдовата. Нека като пораснешъ като насъ.
Когато баба Пенчовица поемаше бъкличката, въ стаята
влъзоха два госта. Никой ги не забележи. Б-fexa невидими:
ангелче и черъ дяволъ. Ангелчето отиде при софрата, а дя
волътъ остана при вратата. Почнаха да се разговарят ъ.',
— Ти, дяволе, каза ангелчето, искашъ да пишешъ-*на
дъда Пенча гръхъ и да му вземешъ душата, че не се е прекръстилъ, когато почналъ да яде, но не бързай, ще видишъ,
ще се прекръсти, когато се нахрани.
— Добре, отговори дяволътъ, но азъ ти казвамъ, че
той е мой и нъма да се прекръсти.
— Ще видимъ, отвърна ангелчето, и почна да обикаля
около софрата. После взе парченце хлъбъ и почна да яде.
Трошички се ронъха отъ малкитъ му ржчички и падаха по
земята. А дяволътъ при вратата се мръщеше и стискаша съ
ржка носа си. Тамяновата миризма го душеше.
— Бре, че много яде тоя гръшенъ човъкъ! Добре, че
нЪма деца — викна нетърпеливо дяволътъ.
Дтздо Пенчо се навечеря и каза на Марийка:
— Марийке, я ми донеси огънь да си запаля лулата1
Марийка скокна и донесе огорешка. Дъдо Пенчо запали
лулата, смръкна дълбоко, отвори уста и синь димъ на къл
бета заскача като отъ пещь и бавно се заиздига къмъ та
вана. Отъ време на време натискаше съ пръстъ луличката,
смъркаше и кашляше. Марийка и бабата почнаха да разтребватъ софрата. Черньо отдавна бъ напусналъ полата на дъда
Пенча и глождеше едно кокалче. Ангелчето и дявола се скараха.
—• Той е мой, викна дяволътъ, Нали виде, че и сега се
не прекръсти. Ще му взема душата и право въ ада ще я
занеса.
— Не, упорствуваше ангелчето. Почакай малко, съвсемъ
малко. На дъдото му се приспа, когато си лъга ще видишъ,
че ще се прекръсти. Знамъ си го азъ. Той е мой.
— Не може бе джанамъ! . . . нали тъй се спазарихме,
па и самъ Господъ тъй каза. Не чакамъ вече и се спустна
къмъ дъда Пенча да му вземе душата. Нещешъ ли, препъна
се о кандилницата и падна. Ангелътъ го хвана и го дръпна
къмъ вратата.
— Бре, що правишъ, дяволе! Чакай, не бързай. Ако
бтьше правъ, нъмаше да се спънешъ.
Дяволътъ се поукроти, но люто се закани да си отмжсти на дъдото.
Вътърътъ продължаваше да пищи и хлопа по прозорцитъ, като закъснълъ пжтникъ. Котаракътъ се сви подъ печ
ката, а край нея баба Пенчовица заразправя на Марийка
страшна приказчица за караконджовци. Дтздъ Пенчо допущ-
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ваше лулата си почти задръмалъ. Ангелчето и дяволътъ не
търпеливо чакаха.
— Бабо мари, постели, завика дъдо Пенчо, доспа ми се.
Баба Пенчевица стана и почна да постила.
Дъдо Пенчо се изправи, изкашля се и отиде предъ ико
ностаса, въ който горъше запаленото кандилце. Прекръсти
се, после кръстоса ржце върху гърдитъ си и зашепна нЪщо
на умъ. После пакъ се прекръсти и рече:
— Ела, Боже, да спимъ!
Легна си!
Баба Пенчовица добре го зави.
Дяволътъ, като виде това, пръсна се отъ ядъ.
Ангелчето скръсти ржчички. запъ и изчезна.
Бабата и Марийка чуха пъсеньта, но помислиха, че еж
сурвакници и скокнаха да имъ отворятъ.
Райко Славовъ.
Две Могили.

Искайте и ще ви се даде.
„Искайте, и ще ви се даде; тър
сете, и ще намерите, хлопайте, и ще
ви се отвори".
Матея, гл. 7, стр. 7.

оржъ бЪше умно и добро дете, синъ на
бедни родители. Баща му — Петъръ работъше въ една тютюнева фабрика, май
ка му — Наталия переше чужди дрехи.
Съ припечеленото отъ взаимния трудъ
на бащата и майката, семейството пре
живяваше горе-доле сносно и Жоржъ
можеше да ходи на училище. Но нещешъ
ли, сви се зло . . .
Майката простина.и легна болна, а
бащата оволниха отъ фабриката, защото
рабатата въ нея бъше намалъла.
Жоржъ остана отъ училище, за да
наглежда болната си майка, а бащата по
цълъ день се скиташе изъ града, за да
търси работа.
Минаха десетина дни. Бащата не
намъри работа и не припечели нищо.
Майката ставаше все по-зле и по-зле.
Семейството изхарчи и последната си спестена пара и
осъмна безъ пара, безъ хлъбъ, безъ клечка дърва, Зачудиха
се и замаяха що да правятъ. Гладъ и студъ ги силно мжчеха.
. Бимъ, бамъ, бумъ, бимъ, бамъ бумъ проехтя изъ въз
духа, Черковните камбани биеха за вечерня срещу Коледа.
Жоржъ чу камбанит-fe, скочи и почна смирено да се
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кръсти. Спомни си думигЬ на учителя за Христа, какво че
Той е най-добрия, най-благия и най-щедрия приятель на добригв и послушните деца, и очичкитт5 му засвъткаха отъ
радость.
„Да, Той, само Той може да ни помогне!" прошепна
си и се завтече къмъ масата,
Камбаните cnp-fexa. Жоржъ дописа нЪщо на едно листче
отъ тетрадката си, сгъна листчето и го тури въ пликъ. На
плика надписа: За добрия Иисусъ на небето".
Пликчето Жоржъ пусна въ една пощенска кутия и бързо
се завърна при болната си майка, като сияеше отъ надежда,
че добрия Исусъ щомъ получи писмото му, ще имъ помогне.
И наистина помогна имъ!
Следъ единъ часъ писмото му бъчие въ р/кцегв на една
добра и набожна жена — чиновничка въ пощата, която раз
пределяше писмата, кое за кжд-fe е.
Ха, „За добрия Иисусъ на небето" ! Очудено извика тя
и веднага отиде при началника на пощата.
!BM*»V*I
— Какво д а н а п р а в и м ъ с ъ това писмо, Г о с п о а и н ъ Началникъ? развълнувана го попита, като му подаваше писмото.
Началникътъ взе писмото, разгледа го добре и ргче.
—• Все едно, ние сме Негози слуги, ще го отворимъ и
изпълнимъ волята му.
Петь минути следъ това всичкитЪ чиновници и чинов
нички отъ пощата бт^ха при началника, който четеше:
„Многообичний ми Иисусе, много пжти Те молихъ, но
може би не Си ме чулъ, защото си много далечз. Сега Ти
пиша. Тате остана безъ работа. Мама се разболъ- и е много
зле. Нямаме троха хлтзбъ, ни клечка дърва. М?ля Те, по
грижи се за насъ. НамЪри работа за татка и изцери мама.
Прати незабавно нЪщо за ядене и малко дърза. Гладно
и студено ми е. Жив-вемъ на линия 18 № 7".
Твой: Жоржъ.
Писмото на Жоржа трогна всички до сълзи.
Като биде прочетено и сложено на масата, пръвъ на
чалникътъ го покри съ една банкнота 1000 лева, а следъ не
го всички наслагаха кой колкото можеше.
Съ часть отъ събраната сума купиха веднага хлЪбъ и
дърва и ги изпратиха съ единъ отъ раздавачите въ Жоржови. Останалите пари занесе самъ началникътъ, придруженъ съ градския л^карь, когото извика, за да прегледа
болната, но щастлива съ добро дете майка.
Болната съ грижите на лекаря скоро оздравя.
На бащата дадоха работа въ пощата.
Семейството отново заживЪ спокойно.
Добриятъ Иисусъ го спаси!
Свещ. П. Икономозъ.
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Плачъ йершиееъ.
Е.
О, да бн била главата мп вода,
А очптъ мп пзточнпкъ отъ сълзп,
Бпхъ плакалъ непрестанно — деня
и нощя Щ
Дано Богъ се смнлн за нещастнптъ г~'
Що днесъ злоба п човъшка мъсть
гкЬтп. (Ц
О, да би била главата мп вода,
А очитъ мп пзточнпкъ отъ сълзн,
Бпхъ плакалъ непрестанно — деня
и нощя
Дано Богъ се слшли п всп ни вразуми
Та братски въ миръ и любовь за~
жпвъемъ. Ш
„Иеремия"
Глава 9 по ст. 1.

ЩАщш щшш

шШ

ШГ^Щ ^^ШГ" й ш
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Каквото Господъ даде все е добро.
(Народна приказка — VII кн. на Мин. сборникъ).

ъ\цо Матейко билъ много беденъ. Ималъ
си само едно малко лозе и колибка въ
него, въ която живЪелъ отъ младини.
Лозето на дЪдо Матейко било край пжтя
отъ Иерусалимъ за Ерихонъ. Единъ день,
Иисусъ Христосъ, като минавалъ съ уче
ниците си оттамъ, отбилъ се при Д"БДО
Матейка да си почине.
Дъдо Матейко се много зарадвалъ.
Посрещналъ ги много любезно, поздравилъ ги, както прилича и имъ наслагалъ
низки столчета да поседнатъ.
Иисусъ и учениците му насвдали,
а дЪдо Матейко грабналъ една кошница
да имъ набере и малко грозде, за да си
похапнатъ.
Като почналъ дЪдо Матейко да бере грозде, единъ
отъ учениците, за да го изпита какъвъ е, му изаикалъ:
— Дъ\цо Матейко, не бери отъ твоето, не бери. Малко е
то. ВЛ-БЗЪ въ съседното и отъ тамъ.ни набери. Вижъ! ггЪма
никой да те види.
— Не, господине, не! Дко никой чозЪкъ не ме види,
Богъ нали ще ме види? Не направямъ такъвъ гр^хъ.
Ученикътъ още съ н-вколко думи го подканилъ да се
съгласи и имъ набере отъ съседното лозе грозде, но дъ\цо
Матейко не се съгласилъ. Набралъ имъ отъ своето и ги
нагостилъ.
Иисусъ Христосъ и учениците му като си похапнали
грозде и си отпочинали, станали да си вървятъ. Дедо Ма
тейко скочилъ предъ техъ да имъ отвори вратничката. Бъ това
време Иисусъ грабналъ едно разпалено вжгленче отъ огни
щето и го мушналъ въ сламения покривъ на дедо Матейковата колибка.
Дедо Матейко излезълъ съ Иисуса и учениците му
чакъ на пжтя. Тукъ Иисусъ го заприказвалъ и позабавилъ,
догдето покрива на колибката му пламналъ. Като се разде
лили и дедо Матейко се обърналъ да си отива, що да види?
Колибата му цела въ пламаци.
*

*

По пжтя, учениците попитали Иисуса:
— Господи, какъвъ грехъ е направилъ тоя сиромахъ,
че му изгори колибата?
— Не, братя мои, отговорилъ имъ Иисусъ. Този човекъ
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е безгр^шенъ. Сами видехте, какъ не послуша да набере
грозде отъ чуждото лозе. Той жив-fee въ тази колибка отъ
тридесеть години. Преди тридесеть години, като младъ, слу
гуваше. Съ спестенигв си пари, купи това лозе съ тая коли
бка, Въ колибката се криеха разбойници и всичкото си бо
гатство заровиха подъ прага на колибата. Разбойницигв би
доха избити и богатството имъ остана тамъ. Дъ\цо Матейко
никога н-вма да развали колибката си, за да намЪри богат
ството. Сега, като му запалихъ колибката, той ще бжде принуденъ да я разчисти и си направи друга Въ това време ще
намери богатството и съ него ще си направи хубава кжща
и ще прекара старинитЪ си честито. Това е награда на не
говата доброта и безгрешенъ животъ."
* *
Ученицитъ1 на Иисуса, като чуха това, cnptxa се, за да
видятъ що ще прави дъ\цо Матейко. Чуха го, като каза, кога
стигна до колибката: „Слава Богу! Каквото Господъ даде,
все е добро."
Колибката, като малка, скоро изгоръ- и падна.
Д-Ьдо Матейко взе една мотика и почна да разгриба
пепельта. Съ първото удряне на мотиката попадна на скри
тото богатство. Съ няколко удари отъ тукъ отъ тамъ, изро
ви го и пакъ каза: „Слава Богу! Каквото Господъ даде все
е добро."

Р о ж д е н ъ демь.
(Продължение отъ кн. IX и X).
ечерьта у Янкини влъзе Еленкината майка.
Янкинитъ родители седтзха пакъ при масата,
приготвена за вечеря, и чакаха да се за
върне Янка.
— Добъръ вечерь, — каза влязлата
и съ очи подири Янка. — Защо сте сами?
Где е Янка ? Язъ дойдохъ да я поканя
да дойде у дома. Днесъ съвсемъ 6fexMe
забравили да направимъ това. Еленка си
спомни и я вика, но я 6feuue срамъ сама да
дойде. Оставихъ я да плаче, Много е не
доволна отъ днешния дъждъ, Не ми отказ
вайте да дойдете всички на вечеря у насъ.
— Благодаримъ ви за поканата, но
ние не можемъ да направимъ това, — отго
вори любезно Янкиниятъ баща.
— Защо? — зачуди се госпожата.
— Защото ние очакваме Янка, а пъкъ тя ще си дойде
уморена и измокрена отъ дъжда, та веднага ще иска да си
легне, — побърза да обясни Янкината майка.
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Госпожата още по-очудено .изгледа и двамата. Тогава
ТБ й разказаха всичко. Когато разказътъ свърши и Еленкината майка се готвеше да си иде, въ стаята бързо и весело
влЪзе Янка.
— Добъръ вечерь, татко, мамо! Добъръ вечерь госпо
жо ! —• весело поздрави тя, като остави кърпата съ празднитъ чении и отмътна мокрия шалъ. — Знаете ли? Баба
Мита е много добре. Тя ще има храна и за утре, а отъ други
день ще иде да живъе у моитъ кръстници. Тъ я приематъ
да имъ работи вместо избягалата си слугиня. Ура ! Язъ съмъ
много радостна.
И тя се спусна да цълува майка си и баща си. Очудената госпожа, като залисана, стана отъ стола си и съ про
сълзени очи се приближи и силно пригърна това добро и
умно дете. Янка цълуна и нея и почна да съблича палтото си.
— Седни и ни разкажи, какво ти си правила днесъ,
наша радость, —• каза баща й и я взе като малко дете върху
колъното си. Янка обви шията му съ ржце и веднага започна.
— Язъ желаехъ да запомня съ добри дъла днешния
си праздникъ. Така ни е училъ и нашиятъ учитель въ учи
лище. Намерението ми бъше да объдваме заедно съ баба
Мита. Мислъхъ си, че ще я намеря въ черква и следъ като
се свърши литургията, азъ я подирихъ. Нея я нъмаше. Дадохъ паритъ си на просяцитъ и отидохъ у бабини Митини.
Вие вечг знаете какво стана. Като й занесохъ лекарствата
и тя пи отъ тъхъ, азъ я помолихъ да си хапне. Тя се по
чувствува добре, похапна малко и ми разправи, че била отъ
дълго време безъ работа. Язъ взехъ да й чета отъ новата
си книжка и тя заспа. Тогава тихичко излъзохъ и отидохъ
у кръстничини. Тамъ разказахъ теглото на баба Мита и тъ
съ радость приеха да я взематъ при тъхъ си. Задържаха
ме да ме гощаватъ зарадъ рождения ми день, но азъ побързахъ да си ида, докато не се е събудила моята болна.
Съ мене отиде и кръстница. Баба Мита току що се б"Б събу
дила и ме викаше. Разговориха се съ кръстница и работата
се нареди. Като останахме сами, азъ пакъ я помолихъ да си
похапне, дазахъ й редсвно лекарства, почетохъ й пакъ и я
оставихъ да спи. Ето цълата ми приказка. Сега ми дайте да
ямъ, защото днесъ нищо не съмъ турила въ стомаха си,
освенъ едно сладко у кръстничини, и ми разкажете какъ
гостихте Минка и Стойча.
— Милото ми дете! Скжпото ни богатство! То и за дру
гарчетата си не забрави да пита, — просълзено каза бащата,
каю милваше и целуваше доброто си дете.
Г1.
Десеть години по-късно въ една малка спретната нова
кжщица, съ градинка предъ нея, влЪзе богато облечена, миловидна, но малко тжжна госпожица. Това бъше Еленка.
Като почука на вратата и влъзе вжтре, предъ нея за-
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стана млади весела жена, въ чисто домашно облекло. Това
б-вше Анка.
ДветЬ приятелки се пригърнаха радушно и влЪзоха въ
топлата и приветлива стая, гдето въ бъла хубава люлка
спЬше малко бебе.
— Дойдохъ да видя твоето момиченце и да те помоля
за едча голяма услуга, — каза Еленка. — Донесохъ му и по
да ржци.
— Благодаря, — отвърна Анка и пое отъ нея поднесенитЬ подаржци. — На драго сърдце ще ти направя удовол
ствието. Говори безъ стеснение. '
— Следъ няколко дни е нашия рожденъ день, нали ? —
—• започна Еленка. — Твоето дете е още не кръстено и азъ
ще те моля да ми позволиш ь азъ да го кръстя и това да
стане въ самия ни рожденъ день. Азъ още помня какво
стана тогава преди десеть години. Направи ми тая услуга, за
радость и спокойствие на душата ми.
— Добре, добре! Азъ съмъ съгласна, а вЪрвамъ, че и
Стойчо ще се съгласи, още повече, че нашитв кръстници не
еж. въ нашия градъ. Тъ се изселиха и надали ще могатъ да
дойдатъ само за едно кръщене. Ние съ Стойча и безъ това
се чудехме кого да поканимъ за кръстникъ. Ти ще ни направишъ услуга,
— А вие на мене още по-голЪма, — трогнато каза
Еленка. — Азъ вече не съмъ нито надменна, нито егоистка.
И наистина Еленка бЪше станала добродетелна мома.
Тя силно се засрами отъ себе си тогава, на рождения день
преди десеть години, и се стараеше да прилича на Анка.
Сега тя б^ше надзирателка въ сиротопиталището, макаръ
че 6ti все още богата, но често й биваше тжжно отъ срамъ
по миналите си години.
— Ти си много щастлива, нали? — попита Анка. —
Твоятъ мжжъ е добъръ изглежда. На каква е работа?
— Работникъ въ арсенала. ЖивЪемъ скромно, но на
истина сме много щастливи. Дано единъ день и ти си намЪришъ такъвъ другарь.
Еленка поблагодари и си излЪзе, а следъ н-Ьколко дни,
на ТБХНИЯ общъ рожденъ день, стана кръстница на детето.
Анкиниятъ мжжъ 6 t сжщия Стойчо, когото тя преди
десеть години на рождения си день нахрани.
Презъ сжщата тая година и Еленка се омжжи за на
чалника на сиротопиталището, който бЪше не богатъ, но до
бъръ и честечъ човЪкъ.
Леля Зора.
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споредъ брой 2 отъ въхтника
му, е подпомогнало презъ ми
налия месецъ 31 бедно-болни
01 ъ града, Сесъ-Севмесъ носе
ло Русларъ.

Представенъ е на Н. В. Царя
списъкъ на много затворници
изъ страната за помилването
имъ по случай Коледнитъ праздници.
Н. В. Царя помилва много
младежи провинени въ последнитъ събития. На едни опро
сти съвсемъ наказанията, а на
други отмени смъртнитъ присжди.

Новоосшано ученическо право
славно дружество.

На 26 ноемврий м. г. група
членове на Ученическото пра
вославно дружество „Св. Ни
колай" въ София, придружени
отъ ржководителитъ на дру
жеството, посетили ученицитъ
При Варненската църква „Св. на XII Софийска прогимназия.
Николай" е основано благот Съ съдействието на директора
ворително енорийско дружест и учителите при прогимназия
во.
Това дружество даде по та, било устроено религиозно
Коледнитъ праздници добъръ детско събрание. Гоститъ изпримеръ за подражание и на пЪли въ хоръ нъколко църков
пълно заслужи похвалитъ на ни пъсни и химна на право
славните християнски дружест
гражданството.
Дружеството събра изъ по ва. Ржководителитъ Н. Михаймежду по заможнитъ енория- ловъ и архимандритъ Евтимий
ши на църквата разни продук държали на ученицигЬ кратки
ти и разпредъли за праздни- беседи. Следъ тия беседи ученицитЪ отъ прогимназията ма
цитъ между беднитъ такива.
Сжщата благотворителна дей- сово пожелали да образуватъ
ность полага и благотворител и тъ християнско православно
ното дружество „Св Я р х и д ч - дружество.
к о н ъ С т е ф а н ъ * . Това друже
Учителкитъ: Макавейска, Цаство брои повече отъ 9^0 чле чева и Друмева поели добро
на и има свой органъ — в>къ волно ржководстзото на дру
„Мипость", главенъ редакторъ жеството,
на който е младия и енерги- i
Време е, при всъка прогим
ченъ свещен Иорданъ Све- | назия и първоначално училище
тославовъ. Това дружество, I да се образуватъ такива д-ва.
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Похвално Ш

въкъ да бжде внимателенъ.
Тукъ, ще обърнемъ внимание
на читателчетата си само вър
ху едно. Да бждатъ внимателни
къмъ случайно намерени пред
мети. Не любопитствувайте,
не бутайте и не играйте съ намърени предмети. Често много
такива докарватъ нещастия.
ПримЪръ.
На 14 октомврий м. год. ов
чарчето Георги Димитровъ отъ
Кьомюрлюкъ, Варненска око
лия, като пасло овцетъ, наме
рило две гранати и като не
знаело какво еж, почнало да
си играе съ тъхъ. Нещешъ ли
едната граната експлодирала
(гръмнала) и убила детето на
мъсто.

Ученичкигв отъ Варненската
девическа гимназия на б-й декемврий м. год. дадоха лите
ратурно-музикална забава за
въ полза на една своя бедноболна другарка. Събраха 1500
лв. Тази гвхна инициатива заслува похвала и подражание.

Детски библиотеки.
При много училища въ ро
дината-ни по-богатичкигБ уче
ници и ученички еж си съста
вили просвътни дружества, съ
задължение да внасятъ сед
мично по 1—2 лева, съ които
да набавятъ книжки и спи ания за прочитъ отъ бъднитъ
имъ другарчета.
Книжкит-fe и списанията, на
бавени по този начинъ, съставляватъ една детска библио
тека пр-i училището, пазена и
подреждана отъ учителитъ.
Много е хубаво, такива дру
жества да се съставатъ при
всЬко училище и образуватъ
детска библиотека. Единъ левъ
седмично каква голъма полза
ще принесе за беднитъ деца,
които искатъ да четатъ, но нъматъ възможность сами да си
набавятъ хубави книжки и спи
сания.

Интересна находка.
Преди година и половина би
ла убита една жена, притежателка на гостилница „Алекса
ндрия" въ София. Трупътъ й
е намЪренъ тия дни закопанъ
подъ пода на самата гостил
ница. Той се билъ вкаменилъ
и обърналъ на мумия: всички
части на тълото се били тъй
вкаменили, че и съ чукъ не
можело да се откърти отъ
тъхъ парче.
Трупътъ билъ пренесенъ въ
музея на медицинския факултетъ.

Бждете внимателни!

Колко вЪрно е казано:

Предупреждаваме нашитъ
абонатчета да бждатъ внима
телни. Съ право всъко ще ни
запита: Кога ?
Отговори на този въпросъ
има много, защото много еж
нЪщата, въ които тръбва чо-

Човъкъ безъ Висша Свътлина:
Безъ правда, милость и безъ
въра,
По духъ е синъ на сатана!
По нравъ е братъ на звъра!
Ст. Ватралски.
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Сходни думи.
1. Мжжко име съмъ, замените ли ми първата буква съ
М, ставамъ име на морско животно. Кое съмъ?
И. Г. Станчевъ— София.
2. Въ името на една птица заменете първата буква
съ К, за да получигв името на единъ голЪмъ сжцъ.
Cm. п. Якпмовъ — с. Батошево,
3. Съ К име на птичка съмъ, cw-'H име" на часть отъ
ГБЛОТО. Познайте ме!
Лиляна В. Петранова%~2Вратца.
в в ДЯЧИ*

4. Колко ще получите като раздалите числото 1888 на
две равни половини?
Cm. Ншова — с. Дол. Джбникъ.
5.
Какъ ще раздълитЪ тия три четвъртини
на квадрата на четири равни части ?
Георги. Теохаровъ — Русе.

Гатанки,
6. Предатъ, тъкатъ, кроятъ и шиятъ, но пакъ голи
ходятъ.
Д. Ачгеловъ — Русе,
7. Гори безъ дървета, градове безъ кжщи, реки безъ
вода — кжде еж ?
Cm. Никова — Д. Джбшкъ.

Въпроси.

Кое животно хората мразятъ, а КОТКИГБ обичатъ ?
Анка Андреева — Варна.
9. Кое животно прилича на котака?
Г. Теохаровъ — Русе.
10. Коя вода залива цълото поле, а една мравка не
може да удави?
Н. Копчевъ — Варна.

Конкурсъ.

Кой разреши правилно всичкитъ сръчности, ще получи
скжпа награда и мето му ще се оповести въ идната книжка,
16

Решения на разнитЪ срлчности
ОТЪ IX И X КНИЖКИ, ГОД. III.

Сходни думи. 1. Братъ — Кубратъ ; 2. Пости—кости;
3. Крава — кравай; 4. петь — петко.

Тайнствени фигури.
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КОНСКИ СКОКЪ, 7. Вола се връзва за рогата, а човъкъ за язика.
8. ТайНСТВеНЪ КРЪСТЪ 1. ленъ, 2. Ева, 3. крава,
4. венецъ, 5. иго, б. день, 7. ела, 8. крина, 9. Тетевенъ.
Въ средния редъ отгоре надолу се чете „Евангелие".
г а т а н к и . 9. снЪжинки, 10. ръка, 11. язикъ.
Р©буСЬ. 16. Петина Петка не чакатъ.
Н а г р а д и п о л у ч и х а : Мл Костовъ — Варна, Катинка Розова — София, Станчо Ив. Николовъ — село
Изворъ, Андрей Д. Иоловъ — с. Ново-Село, и Станка
Н. Ятанасова — Пловдивъ.

НамЪсто по пощата.
Георги Николовъ Бабукчиевъ — с. Вълчи-Трънъ.
Работи ! Тия ти стихотворения еж слабички отъ къмъ слогь
но добри по мисъль. Съ трудъ всичко ще постигнешъ.
Юр. Изановъ — гр. Чирпанъ. Хареса ни стихотворе
нието, но не го помъстихме сега, защото не се оре.
ЯСБНЪ Маноловъ — с. Райково. Стихотворението Ви
въ проза е хубаво, Ще ни послужи за нЪкоя книжка. Пиши!
К. Ст. Бакжрджиевъ — с. Златарица. Подобно раз
казче сме печатили въ „Витлеемъ". Да повторимъ не бива.
Напиши друго.
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Открива се подписка
за четвъртата годишнина (1926 г.) на списанието

„ВИТЛЕЕМЪ"
религиозно-нравствено списание за деца
Одобрено отъ Министерството на Народното Просвт>щение съ заповЪдь
J* 1286 отъ 1923 година.

Списанието „ВнтпевМЪ" ще излиза и презъ 1926 г. ВСЕКИ
месецъ, освенъ месеците: юлий, августъ и септемврий съ
добре подбранъ религиозно-нравственъ материалъ
н хубави илюстрации.

На абонатите си ще даде:
1.
2.
3.
4.

Деветъ книжки съ хубави цвътни корици,
Три хубави цветни картини, съ всвка 3-та книжка,
Една хубава стенна училищна програма, съ 7-та книжка,
Много награди за сполучливо разрешени задачи, ре
буси, приказки безъ думи и рисунки.

Годишекъ абомяментъ 30 лева предплатени.

Вейки, който запише най-малко 5 абоната, става настоятель на списанието и получава следния отстжпъ
1. Който запише 5 абоната, плаща 150 лв., а получава
6 течения.
2. Между 5 и 10 абоната — задържа отъ ВСБКИ абонаментъ по 6 лв. т. е. 20"/о.
3. За 10 и повече абонати — задържа по 20% и полу
чава 1 течение безплатно.
Пари писма и всичка що се отнася до списанието се изпра
ща на адресъ: Мп. Г е о р г и в В Ъ , редакторъ на списание
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Решения на разнигь сръчности
ОТЪ IX И X КНИЖКИ, ГОД. III.

Сходни думи. 1. Братъ — Кубратъ ; 2. Пости—кости;
3. Крава — кравай; 4. петь — петко.

Тайнствени фигури.
5.

с
о
к
р
а
т

т

б.

а м а

Т
е
о
д
о
и Ф л и с

•>'•

>1

''•

н
ш
Л

к и

к

л и
н
а

КОНСКИ СКОКЪ. 7. Вола се връзва за рогата, а човъкъ за язика.
8. ТаЙНСТеенъ кр-ЬСТЪ 1. ленъ, 2. Ева, 3. крава,
4. венецъ, 5. иго, 6. день, 7. ела, 8. крина, 9. Тетевенъ.
Въ средния редъ отгоре надолу се чете „Евангелие".
ГЗТанкИ. 9. снъжинки, 10. ръка, 11. язикъ.
РвбуСЪ» 16. Петина Петка не чакатъ.
Н а г р а ц и п о л у ч и х а : Мл Костовъ — Варна, Катинка Розова — София, Станчо Ив. Николовъ — село
Изворъ, Яндрей Д, Иоловъ — с. Ново-Село, и Станка
Н. Атанасова — Пловдивъ.

НамЪсто по пощата.
Георги Николовъ Бабукчиевъ — с. Вълчи-Трънъ.
Работи! Тия ти стихотворения еж слабички отъ къмъ слогъ
но добри по мисъль. Съ трудъ всичко щз постигнешъ.
Юр. Иаановъ — гр. Чирпанъ. Хареса ни стихотворе
нието, но не го помъстихме сега, защото не се оре.
ДСБНЪ Маноловъ — с. Райково. Стихотворението Ви
въ проза е хубаво. Ще ни послужи за нъкоя книжка. Пиши!
К, Ст. Бакжрджиевъ — с. Златарица. Подобно раз
казче сме печатили въ „Витлеемъ". Да повторимъ не бива.
Напиши друго.
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Открива се подписка
за четвъртата годишнина 0926 г.) на списанието

„ВИТЛЕЩМЪ"
религиозно-нравствено еписанне за деца
Одобрено огь Министерството на Народното ДросвЪщение съ заповЪдь
J* 1286 отъ 19?3 години.

Списанието „ В ^ Т П е е м ъ " ще излиза иДрезъ 1926 г. ВСБКИ
месецъ, оевенъ месецитъ1: юлий, авгуЪщди септемврий съ
добре подбранъ религиозно-нравстжЩ материалъ
н хубави илюстрацииТ^

На абонатите си ще даде:
1.
2.
3.
4.

Деветъ книжки съ хубави цветни корици,
Три хубави цветни картини, съ всЪка 3-та книжка,
Една хубава стенна училищна програма, съ 7-та книжка,
Много награди за сполучливо разрешени задачи, ре
буси, приказки безъ думи и рисунки.

Годишен*»» абонзнент-ь 30 лева предплатени.

ВсЬки, който запише най-малко 5 абоната, става настоятель на списанието и получава следния отстж.пъ
«

1. Който запише 5 абоната, плаща 150 лв., а получава
б течения.
:2. Между 5 и 10 абоната — задържа, отъ ВСБКИ або,наментъ по 6 лв. т. е. 20%.
, .3. За 10 и повече абонати — задържа, по 20% и полу
чава 1 течение безплатно.
Пари писма и всичко що се отнася до списанието се изпра
ща на адресъ: Мл. Г е о р г и е в ъ , редакторъ на списание

„Витлеемъ" въ гр. варна.
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