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Народна пЪсень.

Тръгнала е Божа майка,
Тръгнала е сутринь рано
Съ Христа Бога въ топли дрешки
Да го носи въ храма Божи,
Да го носи въ домъ Господенъ;
Въ ржка взела тя кафезче
Съ две бъли гжлжбчета
Да ги дари въ храма Божи,
Да ги дари въ домъ Господенъ.
Никому се не обади,
Никой сега не позна я.
Де я видъ добъръ старецъ
Съ дрънова патеричка.
Съ бъла брада до пояса,
Катъ я видъ, и позна я,
Затече се, посрещна я,
До земята поклони се,
До детето приближи се,
Открива му очичкитъ,
Олавя му ржчичкитъ,
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Подигна го на високо,
Па продума съ гласъ умиленъ:
— Ой те тебе, Божа майко,
Божа майко съ Бога-Сина,
Ти си жена доброчестна,
Ти си майка най-достойна
На небето и земята!
Богъ живота ми запази,
Много, майко, азъ живълъ съм
И добро, и зло видълъ съмъ,
Ала днеска най-честитъ съмъ,
Днесъ на тая добра среща
Видъхъ, видъхъ Сина Божи,
Видъхъ ази Христа Бога,
Съсъ ОЧИТ-Б си видъхъ i о,
На ржцетъ си държахъ го,
Вечъ да умра не мий жално,
Не мий жално, не мий свидно.
Сега, Боже, тебъ се моля,
Нека бжде Твойта воля 1
Ц. $£алчеаъ.

лика отъ други, които еж предъ Коледа, предъ Петровдень
и предъ Успвние Богородично.
Защо постимъ? На този въпросъ нъма да отговоримъ. Щ е разбере всЬки самъ, като пости нъколко дена.
Когато блажимъ, ние угояваме тълото си, чувствуваме
се яки и буйни. Играени се, скача ни се, лесно се раздразняваме и сме готови да набиемъ всъки, който ни обиди с ъ
КБЩО. Приличаме на малки вълчета и две пари не даваме
за никого и за нищо. Ама ще ни- наричали лоши — не ис
каме да знаемъ, нека ни наричатъ, какво отъ това. Намъ
нали е добре ?
Почваме да постимъ. Първитъ два три дена като че ли не чувствуваме нищо, но забелъзваме, че ставаме по-кротки.
Още нъкой день и другъ — променяваме се с ъ в ъ р ш е н н о :
не ни се буйствува, не ни се скача и преди да почнемъ иг
ра, замисляме се — на „ельпа баба" ли да играемъ или на
„вълчета". Казва ни н ъ щ о : ' „ И г р а т а на вълчета не е добра
игра, не е за добритъ деца — напада се, кжса се, краде се.
Играйте на слъпа баба." Това нъщо, което почва да ни под
сказва коя игра да играемъ, е нашата душа. Съ постенето
ние поотслабихме нашето Т-БЛО, а усилихме душата си и тя
започна да ни управлява, да ни вразумява и да ни прави
_
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добри. Припомняни всичко що сме правили, когато блажех
ме и ни кара да се червимъ и срамимъ отъ себе си.
Н-вма да бждемъ вече такива, казваме си. Господи прос
ти н и ! . . .
Д а ! Припомняме си вгче.и за Бога и почваме да се раз
кайваме за всичко лошо що сме направили в ь кжщи, на ули
цата и въ училището. Като гузни влизаме въ кжщи и гле
даме съ добри обноски и услужливость да загладимъ мина
лото. По улицата ходимъ прилично и не ни .отвличатъ ни
птички, ни кучета, ни никой. Въ училище лека полека се по
добряваме съ скаранитъ си другари. Успокояваме се и поч
ваме да се молимъ : „Господи, дай ни умъ, сила и. здраве,
В-БЧНО да бждемъ добри и да гледаме на другигв като на
наши братя, за коию Самъ даде живота си на Голгота".
Така, като постимъ до Велилдень, ние се променяваме
•съвсемъ и добиваме други навици, такива, каквито е начерт а л ъ нашия Спаситель Исусъ Христосъ за ВСЕКИ човъжъ.
А като чуемъ камбанитъ да възвестяватъ Велякия день
— Възкресението Хрисюво, очистени съвършенно чрезъ поСТИГБ и молитвитъ- ни отъ всичкитъ- наши волни и неволни
прегръшения, ние се радваме изкренно и деньтъ за нает»
наистина е . . . В е л и к д е н ь ,
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О® ©брвзу mommy*
И създаде Богъ челов-вка по образу своему, по образу Божию съз
даде г о : мжжки и женски полъ ги
създаде.
Битие гл. I cm. 21.

' ъ книгата на книгитъ — Библията, въ глава I,
стихъ 27 еж казани горнитъ думи, които ще
повторимъ, за да се запомнятъ добре отъ всъкиго: „И създаде Богъ человъка по образу
своему, по образу Божию създаде г о : мжжки
и женски полъ ги създаде". — Щ е рече: всички
ние мжже и жени, сме създадени по образъ и подобие на
нашия създатель, небесния ни баща — Бога. Въ това Богъ
още веднажъ ни увъри, като изпрати единородния си синъ
— Исуса Христа между насъ. Всички го видъхме. Той при
личаше на насъ и ние по образъ и подобие приличаме на
Него, тъй както ВСБКИ отъ насъ прилича на майка си и на
татка си. Я понеже това е така и никой не тръбва да се
съмнява въ него, светитъ наши Отци ни казватъ:
— Братя, носите образа и душата на своя Небесенъ
Баща, старайте се да не опятните съ нищо тоя образъ и
тая душа I
Накарайте едно три — четири годишно дете да из
върши нъщо лошо, не позволено му отъ неговигв мама и
татко, то ще ви каже: „Не, защото мама и татко ще се оскърбягъ, ще плачатъ."
Когато едно тъй малко дете се стреми съ ПОСТЖПКИГБ
си да не оскърби родителитъ си, тия що еж го създали и
се грижатъ за него, колко по-вече ние, голъмитъ, тръбва
Да залъгаме да не наскърбимъ нашия Отецъ —• Създатель,
с ъ милостит-fe на когото живъевъ.
Нъщо повече: освънъ образа и безсмъртната дума на
Бога Отца, ние приехме и името на Неговия единороденъ
Синъ — Исуса Христа, който даде и живота си, за да ни
научи какъ да живъемъ и се спасимъ отъ злото.
Кого ще опятнимъ тогава съ лошитъ' си дЪла ?
— Образа на Бога Отца — нащия създатель, и името
на Исуса Христа — нашия Спаситель!
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детинството ми.
ш

одини, много години минаха отъ то
гава, отъ щастливото ми и безгриж
но детинство и ако си спомнямъ за
него, то е като въ сънь, като н^що
не било.
Изъ онезъ дене, въ хубавъ слънчевъ предпролътенъ день, рекохъ
да се поразходя и подишамъ чистъ
въздухъ.
ИзлЪзохъ.
Тукъ, тамъ, стигнахъ чакъ до
реката и тръгнахъ покрай нея, Ти
хото й клокочене ме унисаше и от
вличаше отъ мислитъ- ми на възрастенъ. По едно време съвсемъ се забравихъ и почнахъ да си
тананикамъ напева на песничка, отъ която не помня нито
една дума. Песничка, съ която въ моето щастливо детин
ство не веднажъ съмъ минавалъ по тия мъста: зиме съ
шейна, за да се пързалямъ по замръзналата p-feKa, пролЪть
— по кокичета и теменужки, лъте — по риба и раци . . . Зананизваха се въ паметьта ми спомени и картини едни отъ
други по-хубави, по-интересни.
Ето тукъ на.! Кака Софка ме извика, когато мама бЪше
болна.
Мама, милата ми мама! Много деца б-вхме. Още о т ъ
училище се наговорихме, щомъ ни пуснатъ, да дойдемъ на
р-Ьката и се пързаляме. Какъвъ шумъ, смЪхъ и радость бЪше!
Чувамъ, кака вика:
— Янко, Янко I
Ихъ, пъкъ тя! защо ли ме вика ? Дотръбвалъ съмъ й
сега. Туку що сме дошли. НЪма да й се обадя. И не се обадихъ, но тя дойде чакъ на р-вката, хвана ме за ржка и от
веде малко на страна:
— Янко, мама е още по-зле . . . Отецъ Никола идва и
я причасти. Не ти ли е жалко за нея, не те ли е грЪхъ?
Мама болна, а ти играешъ, веселишъ се.
Напълно съзнахъ вината си и почна да ме мжчи раз
каяние. Тръгнахъ веднага къмъ дома и мълчаливо влЪзохъ
въ стаята. Изправихъ сз до вратата като вдървенъ. Не смЪехъ
да погледна никого.
Мама лежеше на кревата, м-Ьташе се насамъ-натамъ и
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б ъ б р ъ ш е непонятни н"Ьща. Говореха й този-онзи, утъшаваха
я, но тя не познаваше никого, никому не отговаряше.
Ужасъ ме обхвана и тръпки попълзъха по тълото ми.
Господи, какво ще правимъ безъ мама ?
Докторътъ, който се бъше наклонилъ надъ нея, се из
прави. Всички впиха погледъ въ него: може би, има . . . Но
той никому нищо не каза. Отиде къмъ прозореца. Татко,
съвсемъ посърналъ и блъденъ приближи до него.
— Е, Господинъ докторе !
Докторътъ му каза ьгЬщо на ухо. Татко си закри ли
цето съ ржце и заплака като дете. Всички разбрахме и съ
плачъ напустнахме стаята.
Азъ влъзохъ въ съседната стая, въ която бъше съвсемъ
тъмно. Всичко загина, всичко се разруши въ моята детска
душа. Сълзи ме обливаха и горещи мжчителни ридания душеха
гърлото ми.
Мама ще умре ! Това б-тзше ясно за моята малка детска
душа и съ усилие човъркахъ мозъка си какъ и кой може
да я спаси.
О, радостъ! Велика радость за невръстнитъ ми години.
Единъ е въ цълия сзътъ, който може да я спаси.
Облънъ въ сълзи и треперящъ отъ ридание, азъ паднахъ по лице предъ този Ед-нъ, що откри детската ми
душа и отъ все сърдце извикахъ: Господи, Ти си! Спаси мама!
И не бъше това само думи, само звукове, а цълия ми
ииръ, съществуванието ми, мжката ми, душата ми, надеж
дата ми се слизаха въ тия думи: „Господи, спаси мама."
За мене нъмаше сгая, тъмна стая, СГБНИ, тавань, подъ,
а з ъ хвърчехъ нейде високо надъ земята и се издигахъ все
по-високо въ небесата, съ надежда . да бжде чута моята
пламенна, сърдечна молба:
„Господи, Ти си! Спаси мама, моята бедна мила мама!"
И тиха благодать на примирение слезе отъ небето въ
дълбочинитъ на моето сърдце, риданието ми утихна, сълзитъ ми престанаха. Легко, тихо и радостно стана на ду
шата ми. Въ ласкавъ и тихъ кжтъ потънаха скръбьта ми и
измъчената ми душа. Намърихъ се всредъ нашата гора,
накичена съ зеленина и различни цвътя. Надъ цвътята хвър
чеха, като че ли танцуватъ, разноцвътни пеперудки, съ про
зрачни крилца водни кончета, и мъхнати пчелици. Я з ъ лежехъ на зелената трева и наблюдавахъ всичко това. Ето, наизскачаха малки деца въ скжпи накити и се пръснаха изъ го
рата да бератъ цвътя. Едно ми поднесе цълъ букетъ съ
хубави разноцвътни цвътенца, но азъ не можахъ да го взема,
Кака Софка изведнажъ излъзе изъ между децата и ме из
вика :
— Янко, мама- те вика ! Ела скоро !
Дзъ трепнахъ и скочихъ. Нъмаше ни гора, ни полянка,
ни цвътя, ни деца — бЪхъ въ нашата детска стая. Отдавна
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бт^ше съмнало и слънцето гръеше, а до леглото ми кака
Софка стоеше и приветливо се подсмиваше.
— Где б-Ьше заспалъ, знаешъ л и ? Не усети нога те
пренесохме на леглото ти. Бива ли толкова да играешъ!
Хайде, ела, мама те вика.
Мама? Тя е ж и в а ? Тя е при н а с ъ ? Господи! . .
Съ неописуема радость и разтутт^но сърдце отворихъ вратата.
Мама хопъше изъ стаята ! Тя бъше оздравъла, тя бъше
спасена! . . Нашата мила и дсбра мама ! . .

Язъ бъхъ ученичка въ основното училище. ЖивЪехме
въ село. При насъ б"вше и баба ми. И помня, че тогава а з ъ
бъхъ щастлива да науча много добрини отъ нейнигв приказ
ки. И до сега менъ ми е драго, когато виждамъ деца, които
•се стараятъ да бждать добри, да почитатъ умнит-в хора и
да рбичатъ учението и просветата. Винаги баба ми разпра
вяше, че тръбза да бждемъ добри, учтиви и умни.
Единъ день, когато цъвтъха кокичетата, а з ъ и няколко
мои другарки ходихме до съседната горичка за тия предвест
ници на пролътьта. Тогава азъ видтзхъ и чухъ нъщо неза
бравимо. Като влизохме въ село съ китки отъ кокичета
въ ржце, ние срещнахме буля Мина. Тя се спрЪ, изгледа ни
усмихнато и когато й дадохме ц-вла една китчица, тя тъй се
:зарадва. . . а п ь к ъ отъ очитЬ й закапаха сълзи.
Като се върнахме при баба, ние се смъхме на буля
Мина. Нарекохме я смъшна. Тогава баба к а з а :
— Деца, азъ мисля, че вие трЪбва да не се подиграва
те съ ония, които страдатъ и мълчатъ. Вие не знаете какво
човъкъ има въ сърдцето си, затова никога не се подигра
вайте, ако нъкога ви се види смешно онова, което нЪкой
върши. Азъ ще ви кажа една малка случка.
Веднажъ сецъше на прага на кжщицата си една бабич
ка. Въ ржцет-Б си държеше умрълата си котка и горчиво
плачеше. Хората, които я виждаха се чуд-fexa, а децата ви
соко й се надсмиваха и я закачаха. „Изгубила си е ума тая
стара, та се е разхленчила по една котка," — крещяха гЪ.
Тя подигна разплаканитъ си очи къмъ ГБХЪ и имъ к а з а : —
•Не се смейте, че жаля по котката. Това'котенце .б+зше лю
бимка на малката ми внучка. Внучка ми умрЪ, а преди смърт
та си ми се молъчие: — „Бабо, пази моето котенце". Сега
котката сжщо умр-fe и вече нъма нищо, което да ми спомня
за внучка ми. г\зъ съмъ самичка на свъта.
Баба позамлъкна, а после продължи: — R буля ви Ми
на, и тя,, като оная бабичка — има си споменъ, споменъ скжпъ
и милъ, Тя изгуби детето си — момиченце, което сжщо като
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васъ е обичало да бере кокиченца. И днесъ ней й се е сто
рило, че вижда своето дете и се възрадвала, като сте й по^
дали китката. R въ сжщото връме тя си е спомнила, че нейната
дъщеря е вече умръла — и докато се е радвала, тя сжщо е
плакала. Вие не требваше прибързано да я наричате „см-вшна".
Дко бъхге се просълзили, когато видехте СЪЛЗИТЕ й, въ вашиТБ сърдца щ-вше да цъфне цвътето на безсмъртието: Единъ
день и васъ хората да помнятъ зарадъ добригв ви дъла.
Ние се засрамихме и се разкаяхме за стореното. И отъ
тогава азъ знамъ, че трЪбва да бждемъ състрадателни и
учтиви къмъ всички хора.
II.
Д другъ пжть, когато снътътъ се бъ вече стопилъ и
хората тръгнаха да оратъ нивитъ, за да съятъ ЛЪТНИТБ жи
та и царевицата, азъ седнахъ до баба на кжщния прагъ, и
я запитахъ:
— Бабо, може ли човъкъ да знае всичко, което стева
по свъта ? Да познава цълата земя и ВСИЧКИТЕ хора; да ум-fee
да върши всичко, което му дотръбва ?
— Да, да, — отговори баба. — ЧовЪкъ може да знае
много нъщо, макаръ и не всичко. И тръбва да се стараемъ
да знаемъ онова, което ни е потребно. Учениятъ човъкъ се
казва просв"втенъ. И знаешъ ли защо се казва така ? — За
щото предъ очитъ на учениятъ е светло. Той по-ясно и подобре вижда всичко. Той знае какъ да построи мостъ надъ
ръка. така че да не го събори водата. Той знае нощя съ
какво да си свЪти, за да не му е тъмно. Запомни мое дете,
че ти тръбва да знаешъ всичко особенно онова.: което ти е
потръбно. Напримъръ да шиешъ, да четешъ, да се лъкувашъ,
да съветвашъ другаркитъ си при беда и да знаешъ да отговаряшъ на всъки детски въпросъ. Бждешъ ли така прос
ветена, ти ще губишъ м^лко време, а ще печелишъ много
работа; ще разходвашъ малко сили и ще почивашъ повече,
за да ти се върнатъ силитъ\ Язъ ще ти разкажа една случка.
Въ н^кое си царство ЖИВ"БЛЪ единъ добъръ момъкъ.
Той искалъ да странствува по чужди страни, за да се научи
какъ живъятъ хората другаде, а и тъхъ да -учи на нЪкои
н"Ьща. И тръгналъ да пжтува Филипъ. Дошелъ въ една не
позната страна. Гледа, хората тамъ били боси и полуголи.
Тъкмо тогава тъ събирали узрялото жито. И то какъ? —
Скубъли го стръкъ по стръкъ. При това самото жито било
ръ\цко и слабо; земята била не орана и некопана, а корава
като набивана. Съжалилъ тия хора Филипъ, върналъ се въ
своята страна, взелъ сърпъ, коса и рало — и пакъ отишелъ при тъхъ. И пакъ гледа: ГБ скубятъ сламка по слам
ка. Вечерьта си отишли хората отъ работа, а Филипъ — на
работа: пожъналъ единъ голъмъ снопъ жито, свързалъ
го, втикналъ сърпа на него и си отишълъ. Дошли на дру
гия день хората да скубятъ жито и що да видятъ — чу~
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дно чудо. Всички викнали въ единъ гласъ: — Вижте какъвъ
червей се явилъ и колко хлЪбъ е похабилъ!— Вързали-сър
па съ едно вжже и го повлекли къмъ реката да го удавятъ.
'Още- повече дожалъ\по Филипу за проститв хора. Останалъ.
той съ гвхъ да жив^е и на умъ и разумъ да ги учи. Научилъ ги да жънатъ, да косятъ, да оратъ и да с-Ьятъ. И полекъ имъ станалъ живота. — Знанието помага и облекчава
човека. Учи се, мое дете I
Леля Зара.

Ехъ! Де до сме всички
такива баби!
(Истинска случка).

нтонъ Пинтата и Колю Левтеровъ
б-fexa добри приятели. Единъ день
привечерь се срещнаха и отбиха въ
кафенето „Свободна България" да
се почерпятъ и си поприказватъ.
Отъ дума на дума, бай Колю по
пита приятеля си за синъ му Георги,
който тая година свършваше по
следния класъ отъ гимназията.
— Е, какъ си съ твоя Гошко ? Той май тая година
свършва.
— Остави се, изпъшка Антонъ и се навъси. По всичко
изглеждаше, че приятеля му го настжпи на най-болното мъхто.
И наистина, този въпросъ бЪше най-болния за Антона.
Алченъ за земно богатство, бт^ше станалъ такъвъ скъперникъ, че нито единъ беденъ, нито едно благотворително дру
жество, бЪха виждали никога стотинка отъ него.
-1-' Остави този пинтия, казваха и го отминаваха. Отъ
уста въ уста изъ Ц-БЛИЯ градъ се разнесе това му име. Тъй
си и остана — Днтонъ Пинтията.
Синъ му Георги бъчиедругъ. По нищо не приличаше на
баща си, залъка отъ устата си, гдето се рекло, даваше за
другигв. Това безпокоеше много Лнтона, зарадъ което се
навъси и изпъшка, когато приятельтъ му го попита за него.
— Остави го, Колю ! Изгубихъ надежда въ него — едва,
като че ли го даваше нЪщо, можа да каже.
Бай Колю остана изненаданъ и пожела да научи въ
що се състои мжката на приятеля му, та пакъ попита;
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— З а щ о ? Дзъ го знамъ добро, трудолюбиво и сми"
рено момче. Какво има, кажи за Бога!
— И баба кажи, не ще сгрЪшишъ! Цъла баба! Не ще
стане отъ него човъкъ.
— Нищо не разбирамъ, Днтоне! Обясни ми, па ще му
подиримъ л"Ькъ. Младъ е още, не е изгубено време, може
да се поправи,
— Ще ти обясня, но да се поправи — не вЪрвамъ. Не
е младъ — 20 годишенъ е вече. Тъкмо въ най-буйната вьзрасть, а що виждамъ? Ще се върне отъ училище, ялъ не
ялъ, хайде въ стаята. Затвори се и по часове надъ книгитъч
Чете и плаче. Плаче ти казвамъ, като баба. Онзи день го
заварихъ като хленчи надъ единъ вестникъ. Отидохъ при
него, разбутахъ го и му казвамъ: Какво правишъ, засрами
се поне отъ слугитъ\ Дете ли си ? R той презъ сълзи ми
отвръща: „Мили тате, жално е, много е жално. .Прочети!
Цъ\по семейство въ онзи деншнигв голъми студове замръз
нало: боленъ баща, майка и три деца". Е! казвамъ му: Ти
ли се намери да ги оплаквашъ? Да еж му мислили на време.
„Бъ\ли пари за черни дни". Да еж се трудили, да еж пе
стили . . . Не ме остави да се доизкажа, а ме прекжена: „На
ши братя еж, татко! Единъ е нашия баща — Богъ. Той, да
ежди и ГБХЪ и насъ". Каза и излезе.
Е, какво ще кажешъ, Колю ! Полезенъ ли ще ми бжде?
Или всичко що имамъ ще пропилее между дриплювци и без
делници. — Друго I
— Бъхъ уловилъ едного отъ слугитЪ си въ кражба. Съобщихъ въ участъка и го арестуваха. Идва той и ми казва:
„Мили татко, прости го, не си за 5—6 метра хасе. Жена има,
деца има, голи еж, гладни еж. За ГБХЪ, мили татко, за тъхъ
го прости и кажи да го пуснатъ. Кой ще ги гледа ? Па и
ние, татко, грЪшимъ и се молимъ Господу: „Прости ни, както
и ние прощаваме" . . . Ей, Богу, тъй кипнахъ, че ако не бЪше
уфейкалъ, бихъ го добре набилъ . . .
Янтонъ се не доизказа. Прекжена го силния звукъ на
пожарната тржба. Всички отъ кафенето излязоха на улицата
да видятъ на коя страна има пожарь. Мнозина, даже, безъ
да се разплатятъ, хукнаха следъ пожарната команда. Наблизу гореше нъщо, но не можеше да се определи що, за
щото всичко б^Ьше покрито съ гжети облаци димъ, изъ които
проблясваха големи пламъци.
И двамата приятели се разплатиха на бързо и тръгнаха
къмъ мъстото на пожаря. Като стигнаха, можаха да видятъ,
че гори кжщата, подъ която имаше вехтарски магазинъ.; Не
далечъ отъ нея б-вше и дюгенътъ на Лнтона, но тъй като
втзтърътъ духаше не къмъ него, а на обратната страна, той
остана спокойно да гледа, що ще стане.
Скоро цълата кжща изгоръ- и покривътъ й се срути
между четирите стени. Усилията на пожарната команда вече
бъха да се запазятъ съседнитъ здания, върху които пращаха
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£илнй водни струи. Но огъньтъ, раздухванъ бтъ вятъра, из
лезе по-силенъ отъ водата и обхвана нъкои, изъ които едва
б-вха свар-ли да изнесатъ по нЪщо.
Тъкмо що пламъцитъ бЪха обхванали часть отъ съсед
ката кжща, раздаде се силенъ и отчаенъ викъ изъ нея.
„За Бога, помогнете ми!" Всички смаяно загледаха натамъ:, отъ кждето идваше гласа, а хазайката на кжщата въ
Ътчаяние разправяше, че слугинята й била счупила две чинии,
•заради което я била затворила въ една стая и въ залисията
ей забравила да й отвори.
Всички разбраха кой вика и защо, но никой не се реЦгав'аше да й помогне. Страшни огнени езици вече обхващаха
цълата кжща. Опитътъ на двама пожарникари да се промъкнатъ вжтре, остана напразенъ. — Явна бЪше смъртьта на не
щастното слугинче. Мнозина се просълзиха.
Като свика се мерна нЪщо всредъ пламацитъ що обхва
щаха входа на горящата кжща.
Младежъ нЪкакъвъ си, съ метната дреха на главата си,
бързо се изгуби въ пламтящата кжща.
Всички, като че ли окамекЬха на местата си и съ трепетъ чакаха резултата на тая см-kna решителность — „Пома
гай на ближпигв си и Богъ да ти помага". Само пожарника
рите не се забравиха. Съ голямо старание отправиха водНИГБ струи по входа, въ помощь, до колкото б"Бше възможно,
на младежа.
Общъ радостенъ викъ се нададе отъ всички. Младежътъ носеше слугинчето на ржце безъ да обръща внимание,
че дрехигв и на двамата гориха. Още мигъ и тъ еж въ безопастность, но обгорило дърво отъ балкона надъ входа, се
сгромоляса върху главата на младежа и той падна съ скжпия
си товаръ. Притичаха пожарникари и бързо ги пренесоха на
безопасно мъхто. Тукъ около ГБХЪ се струпаха мнозина, въ
числото на които 6"fexa бай Колю и Янтонъ Пинтата.
„Гошко, моя Гошко!" въ отчаяние извика Янтонъ и съ
дветъ си ржце се уви около шията на своя приятель, за да
не падне.
Гошко не чу отчаяния гласъ на баща си. Той б-вше въ
безсъзнание, съ обгоръли вежди, коса и дрехи. Алена кръвь
струеше по лицето му.
Слугинчето скоро се съвзе и стана, но Гошко не.
Неколцина бързо грабнаха една здрава черга отъ изнесенигв на улицата, сложиха го на нея и занесоха въ бол
ницата, която не бъше далечъ отъ пожара.
Всички, като че ли забравиха пожара. Името на Гошка
и неговата самортверженость се носеше отъ уста въ уста.
Той и неговата участь ги интересуваше.
п бай Колю, трогнатъ отъ това що вид-fe, не можа да
се въздържи, а забележи на приятеля си:
— Баба, а ? На ти тебе баба!

Ехъ! Де да сме всички такива баби!
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Вуйчо Ванйо»

Плпчъ Иоремиевъ.
«.
О, да би бпла главата мн вода,
А очптЬ. мн пзточникъ отъ сълзи,
Бихъ плакалъ непрестанно — деня
п нощя
Цано Богъ се смплп надъ спрацптЬ '
Що въ нищета тръпнатъ, охкатъ
и мълчатъ.
О, да би била главата мн вода,
4 очшпЬ ми пзточникъ отъ сълзи,
Бпхъ плакалъ непрестанно — деня
..:-._..
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НОЩЯ

Цано Богъ се смплп надъ вдовщнтЪ
Що итемогватъ отъ корави сърдца.
„Иерамия"
Глава 9 по ст. 1.
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ГолЪмо сърдце.
(Приказка).

ъ една далечна страна ЖИВ-БЛЪ царь. Този
царь ималъ красива дъщеря — царкиня Ни
звъзди, уст&fz?/' на. Очитъ на Нина били като
1
НИГБ като вишни, а коситъ като коприна.
Всички обичали царкиня Нина за нейната
красота, но повече отъ всички я обичалъ
царьтъ — баща и нищо не жалъ\пъ за нея.
Царкинята имала свой дворецъ, свои слуги
и много скжпи играчки.
И ето една година, когато дошелъ
имениятъ день на Нина, царьтъ никакъ не
можелъ да измисли какво да й подари.
Всичко имала малката царкиня. Дълго мислилъ царьтъ и решилъ да накичи Нина
като цвъте. Той заповЪдалъ да й приготвятъ червена шап
чица, червена рокля, червени чорапи и пантофки — всичко
отъ чиста коприна. Когато Нина се обл-вкла, всички й казали:
-^ Царкинята сега е още по-красива, отколкото бЪше
преди, Тя е „Червено цв-втче".
— НЪма нищо по-добро отъ тебе, — казвала на царки
нята старата дойка.
— Ти си нашето ясно слънчице, — казвали й слугигвИ когато царкинята пжтувала по улицата, войницит+i
й отдавали честъ и всъки, който я срещалъ по пжтя се кланялъ до земята. Даже птиците обичали „Червеното цв-втче"
И.ВСБКО утро прилетявали къмъ нейния прозорецъ да п+зятъ
весели пъхни; даже цвЪтята се радвали, когато тя минавала
презъ градината си и й кимвали съ миризливигв си главички.
Царкинята била щастлива и цЪлъ день тичала, скачала ~
като козичка и ласкаво се усмихвала. Но ето веднажъ тя
дошла изъ градината си замислена.
— Какво ти е, наша радость ? попитала я дойката.
И царкинята казала:
— Дойке, има ли въ нашия градъ малъкъ ЧОВ-БКЪ СЪ
голъма гърбица, въ парцаливи дрехи ?
— Има, — отговорила дойката. — Защо ти е това ?
— Той ме обиди, — казала щаркинята. — Той ме cptщна въ градината и не се поклони. Азъ го попитахъ защо
не ми се кланя. Гърбавиятъ човъ^къ отговори : „Ти не си за
служила това". Дойке, н !ма азъ не съмъ заслужила поклонъ?
— Не, царкиньо „Червено цветче", ти заслужавашъ по
клонъ. Хората се кланятъ на красотата, а ти си по-красива
отъ всички на свтзта.
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— Тогава защо гърбавиятъ човЪкъ не искаше да ми
се поклони? . . Лошъ е той. , .
— Не говори така, й казала дойката: — той има доб
ро сърдце и не ти се е поклонилъ, защото не те е видълъ
въ копринената червена рокля. Облечи я и ти ще станешъ
таказа хубавичка, че и той ще ти се поклони чакъ до земята.
' Царкиня „Червено цв-втче" облЪкла червената рокля,
разпуснала коси и си надънала златна огърлица Тя пристжпила къмъ огледалото и радостно се усмихнала сама на се
бе си. Царкинята тръгнала съ дойката изъ града. Тя искала
непременно да срещне малкия човъкъ съ гърбицата и мислъла, че сега той навърно ще й се поклони.
— Ахъ, какво прелестно момиченце, — говоръли всич
ки проходящи.
Тъ приближили до една черква, спръли се тамъ и поч
нали да гледатъ какъ изъ нея излиза народътъ. Народъ има
ло много и всички шепнъ\ли:
— Гледайте, гледайте'; вънъ стои царкиня „Червено
цвътче".
Знатни мжже и жени въ разкошни дрехи се покланяли,
минавайки покрай нея.
Царкинята стояла печална и търс-вла съ очи гърбавия
човЪкъ. Изведнажъ тя го видъла между просецитв, до черКОВНИГБ врата. Той нъщо имъ говор^лъ и въ своето парцаливо облъкло сжщо изглеждалъ за просякъ.
— Дойке, дойке! Той е тукъ! — извикала царкинята и
пристжш-гла къмъ него.
Гърбавиятъ ЧОВ-БКЪ я погледналъ и мълчаливо се извърналъ.
— Защо не ми се кланяшъ ? — съ сълзи запитала цар
кинята.
— Не си заслужила това, — отговорилъ гърбавиятъ
ЧОВ-БКЪ.

— Да си идемъ у дома, дойке I Това е лошъ гръблю! —
заридала [царкинята.
tei. — Не го хули, — казали просяцитъ, които чули какво
казала царкинята: — той е добъръ човъкъ; той има ГОЛ-Бмо сърдце.
***
Царкинята се върнала въ кжщи и дълго плакала и
мислила по това — що е „голЪмо сърдце". Нима не е все
едно ГОЛ-БМО или малко сърдце ? Защо хвалятъ гърбавия
човЪкъ ?
Царьтъ видълъ, че дъщеря му плаче и се разгревожилъ.
— Кажи ми, какво ти се е случило, мое „Червено цвЪтче ? Защо ридаешъ ?
Царкинята всичко разказала на баща си.
— Хората се кланятъ на красотата и на богатството —
казалъ царьтъ. -=- Заповъдай да устроятъ въ твоя дворецъ
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праздникъ; не жали за него паритъ и покани на гуляй цълия градъ. Гърбавиятъ човъкъ ще види твоето богатство и
ще ти се поклони.
И въ двореца настанала голяма шетня. Седемъ дни и
седемъ нощи слугитъ- украсявали двореца. Седемъ дни и се
демъ нощи готвачитъ не преставали да готвятъ разкошни
ястия.
На осмия день дворецътъ блъстялъ и гръялъ като слън
це. Навсякъде] огледални стени, скжпи полюлеи, брилянти;
на всвкжде красиви цвЪтя СЪ приятна миризма. Въ гол+змиГБ салони дълги мраморни маси съ сребърни чении и шииета. Въ чениитъ всвкакви ястия, въ шишетата всвкакви ви
на. И щомъ се пукнала зората народътъ почналъ да се съ
бира въ двореца. Прииждали и стари, и млади, и деца; при
иждали и бедни, и богати, и глупави, и умни. Когато гоститЪ станали толкова, че въ стаитЪ нъмало вече мЪсто, и
ГБ излъзли и въ градината, — засвирила музика. Въ са
мото туй време се отворила вратата на спалнята на цар
кинята и тя излъзла, цъла въ цвътя, въ тантели и въ бри
лянти. Всички млъкнали и й сторили пжть. Когато тя се по
клонила на всички, почнали да й викатъ „ура" и се струпа
ли около нея, защото всъкиму се искало да цъчпуне не само
ржката й, а даже тантелитъ на роклята й.
— Стига, стига ! — говоръла царкиня „Червено цвътче".
Тя гледала настрани, дали не е нътде гърбатиятъ чо
въкъ. Но него го нямало. Тогава на .. царкинята й станало
тжжно. Тя излязла въ градината и отишла въ най-глухото
М"БСТО, гдъто растъли високи бурени и шипки.
Не й се искало да слуша шумъ, не й се искало да виж
да свътлината. Тя искала да бжде сама.
— Защо той не дойде? — Съ сълзи казало момичето
и паднало за тревата.
— Защо съмъ ти ? — изведнажъ попиталъ нЪкой си.
Царкинята се огледала и видъла малкия човъкъ съ голъмата гърбица.
— Дзъ знамъ, че ти плачешъ за мене. Защо съмъ ти
потръбенъ? — повторилъ той.
— Ти видъ ли мрамора, златото и цвътята въ моя дворецъ? . . Видъ1 ли колко гости има тамъ и колко блъсъкъ,
брилянти и бисери? Чувашъ ли най-после, тая чудна музи
ка? — казала царкинята и гордо погледнала гърбавия човъкъ.
Тя очаквала, че сега той ше й' се псклони до самата
земя, пъкъ гърбавиятъ човъкъ я погледналъ само и изчезнал т .
— Где си? Покажи се! —викнала царкинята и се спу
снала напредъ,
Тя се сблъскала съ старата дойка и се отпуснала на
гърдитъ' й. Дойката казала на царкинята '•
— Дко ти непременно желаешъ, щото всички до единъ
да ти се кланятъ, стани по-умна отъ всички на свъта. Хора
та^ се кланятъ на богатството, на красотата и на ума,
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На другия день царкинята казала на своя б а щ а :
— Азъ искамъ да стана по-умна отъ всички въ сз+ьта.
— За това H-БЩО требва много да се учи, — й отгововорилъ царьтъ.
— Азъ ще се уча, — казала царкинята.
И тръгналъ по цъ\лото царство слухъ, че всички мждреци требва да се събератъ въ двореца. Намерили се малко
мждреци и всички т£ били много важни и сурови хора.
— Учете ме на всичко, което вие сами знаете, — ка
зала имъ царкинята.
Тъ седнали около нея и отначало мълчели. Следъ това
почнали да спорятъ кой първи да почне да учи. Най-после,
единъ мждрецъ к а з а л ъ :
— За да бждешъ умна, требва да знаешъ на какво живЪешъ, какво има надъ тебе и какво около тебе. Ти живтьешъ на земята: надъ тебе еж небето, слънцето и звездигв;
„около тебе еж растенията, животнитъ' и хората. Значи, всич
ко това ти тръбва да знаешъ, като петьтъ1 си пръста.
Другъ мждрецъ прибавилъ:
— И още тр-вбва да знаешъ това, което е вжтре въ
насъ^— своята душа.
А третия мждрецъ завършилъ:
— Най-добре отъ всичко тръбва да познавашъ и вървашъ въ Тогова, който е създалъ и небето и земята, и жи
вотните, и нашата душа.
Следъ това мждрецигБ донесли на царкинята много
книги и казали: „чети ги". Царкинята почнала да чете дни
и нощи. Когато прочела всичко тя запъла весела пЪсень,
която се понесла по цъчпия дворецъ и зарадвала всички.
— Дойке, дойке, а з ъ сега зная всичко! — говорела
царкинята, скачайки отъ радость.
И пратила царкинята единъ слуга да извъхти на цЪлия
народъ, — утре сутриньта да се събератъ всички на град
ския площадъ и да послушатъ какъ тя ще се разговаря съ
умнитъ хора.
На утрото цЪлиятъ площадъ бръмчалъ като пчелиненъ
кошеръ. Всички очаквали да чуятъ какво ще говори царки- ^
нята „Червено цвътче". И дошли мждреци съ сиви бради до
поясъ и седнали въ големи столове. Дошла и малката цар
киня въ червена рокличка, въ червени чорапки и въ черве
ни пантофки.
Площадътъ затихналъ. Царкинята говорила умно; всич
ки слушали и се чудЪли. Когато тя свършила, на площада
се дигналъ шумъ: „НЪма у насъ мждреци! Само царкиня
„Червено цвътче" знае всичко! Само тя е научила всичко!"
— викалъ народътъ, хвърлялъ на царкинята цвътя, носЬлъ
я на ржце и й се кланялъ. Царкинята се радвала и се вър
нала въ двореца весела. Но изведнажъ тя си спомнила, че
на площада не билъ малкиятъ гърбавъ човЪкъ.
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Нейната радость пропаднала и тя излязла на вратата,
за да не забележи нЪкой нейната печаль и горко заридала.
— Защо плачешъ? — изведнажъ я попиталъ Н"БКОЙ СИ.
Това било малкиятъ чов"Бкъ съ голЪмата гърбица. Той
като че израстналъ изподъ земята и стоялъ предъ царкиня
та. Ней станало жално за него и тя искала ла попита, защо
е такъвъ нешастенъ, но после си спомнила, че той не иска
да й се кланя и се разсърдила.
— Защо не б+^ше на площада ? — казала царкинята.
— Азъ бтзхъ, — отговори малкиятъ човъкъ.
— Тогава зашо не дойде при мене, когато всички ме
хвалеха и ме отрупваха съ цв^тя ?
— Не си заслужила това, — проговорилъ гърбавиятъ
човЪкъ, извърналъ се бързо и си отишелъ.
Царкинята отишла въ стаята си, хвърлила се на кре
вата и почнала да плаче и да ридае неутешно. На плача и
се затекли всички слуги, дошла дойката, дошелъ и самиятъ*
царь. Всички обиколили кргвата й, целували я, утешавали я
и я ласкали. Но нищо не помагало. Царкиня „Червено цв^тче" искала да умре.
*
Въ това време голямо нещастие сполетъло хората, —
настаналъ гладъ. Презъ лотото полетата стоели пусти и из
горени отъ слънцето. Богъ не далъ хлт^бъ. Презъ зимата
всички се готвели.да умиратъ.
Затрупани съ снътъ, захвърлени въ полята, села стоели
тихи и тжжни, като че ни една жива душа нъма въ т~Ьхъ.
F\ пъкъ въ ттзхъ жив-вели хора, дояждащи последно кжсче
хл^бъ. Защо Б о г ъ наказалъ хората ? Защо той имъ пратилъ
това страшно наказан е ?
Въ своя разкошенъ дворецъ царкинята слушала плача
на хората. Но тя била занята съ своята мжка и не обръща
ла внимание на хорскит+s сълзи. Най-после чсвтзшкиятъ плачъ
й дотегналъ. Тя повикала дойката и я попитала:
— Кой така день и нощь плаче подъ моя прозорецъ?
— Бурята стене, — отговорила бабичката.
— Ти ме мамишъ: буря не може да стене непрестанно.
— Права си царкиньо ! Това еж малки деца, които просятъ хлЪбъ.
Царкинята се зачудила, защо не имъ дадатъ хлЪбъ и
заповядала да нахранятъ всички, които стояли подъ прозо
реца. Но на другото утро отново се чулъ жаленъ гласъ.
Царкинята пакъ повикала дойката.
— Ние вчера нахранихме децата, а днесъ чувамъ сжщия плачъ. Щ о значи това ?
— Градъ чука по прозореца, — отговорила бабичката,
— Л ъ ж е ш ъ I Градъ не може да говори съ човешки
гласъ!
— Царкиньо! Дошли еж други, сжщо гладни деца, а
с ъ ГБХЪ и ТЪХНИГБ майки, бащи и Д-БДИ.
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— Дайте имъ да ядатъ I Още тоя часъ имъ дайте даядатъ, — завикало момичето и самичка изскочила на улицата.
Тя не стояла дълго на улицата и се върнала въ стаята
си блъдна като хартия. Тя видъла толкова гладни, че сърдцето й замръло. И всъко утро оттогава старата дойка хра
нила всички, които идвали за хлъбъ при царския домъ. Ко
гато хлъба се свършилъ и нъмало пари, за да се купи, цар
кинята продала всичкитъ си накити и съ тия пари купувала
хлъбъ. Тя дала всичко каквото имала и станала проста, бед
на мома. която нъмала нито копринени пантофи, нито коп
ринено облекло, нито богатъ дворецъ, И всички, които й се
кланяли за красота, богатство и умъ, сега забравили за нея.
Но когато веднажъ стояла на вратата на своя домъ и дава
ла у.лъбъ на гладнитъ, н+зкой си тихо се докосналъ до кра
ката й. И тя видъла малкия човъкъ съ голъмата гърбица,.
който стоялъ предъ нея на колъне и й к а з в а л ъ :
ч — Кланямъ ти се, за твоето „голъмо сърдце".
Преведе : Зора.

ш%

Д Иисусъ му отговори i f
й .......

„Писано е, че не само
* съ хлЪбъ ще живЪе чо
въкъ, но и съ всъко сло
во Божие".
Отъ Лука гл, 4 сг. 4.
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Семето що пръска „ З м т л е е м ъ " отъ че
тири години насамъ намери добра почва и почна
да дава плодове.
Редакцията.

Писно.
Многоуважаемп г-нъ Редакторе,
Получихъ I-та книжка отъ четвъртата година на списа
нието „Витлеемъ", което три години вече чета съ наслада.
За полагания отъ Васъ трудъ, да доставяте храна за
крехката ни детска душа, нека Б о г ъ благоволи да излъе
милостьта си Вамъ. а отъ насъ, малкитъ Ви читатели, прие
мете нашигв сърдечни благодарности и приветствия за устешнитъ Ви усилия.
Позволете ми, Г-нъ Редакторе, къмъ настоящето си да
.Ви предложа разрешенигв отъ менъ въ тая книжка сржчности.
22. I. 1926 г. — Казанлъкъ.
Съ отлично почитание:

Весепинка п. Михайлова.

О, Творче!
Кой е на когото всЬки день и часъ
Тръбва да отдавамъ благодарность азъ?
И кому отправямъ топла си молитва
За подкрепа, сила въ жизненната битва ?
Т и си туй, о, Творче! —Създателю благъ!
Който въ шесть дни всичко сътвори въ рай драгъ
И човъка смъртни ти постави тамъ
*Средъ животни, птици царь дабжде самъ.
Но съблазънь низка дяволътъ изви
Надъ Ддама и Ева — ТБХНИЙ умъ срази,
И отъ рай небесенъ той катъ ги изведе,
Въ пжть неравенъ, гр^шенъ съ вопли ги поведе.
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/, за туй, — С. Твор- Л — jaoa_ - .Тос-вий . рохь
Моля отъ р ъ милость за ме. t и за ГБХЪ.
Дявола противникъ, за да поседимъ,
Дай ни сила, Творче! — ний да го сразимъ!
Крумъ*. П е т к о в ъ
ученикъ въ I-б^кл. С.5Д. Семинария,

Иайчииъ съветъ.
Слушай миличъкъ Иванчо,
Слушай, що ще кажа:
Прекръстете се съ Ганча,
Тъй недейте ляга.
Не се кръстятъ салъ децата,
Щ о забравятъ Бога,
И въ умора отъ играта —

Казватъ: „V\ тъй мога!"
Не, недейте и вий катъ ГБХЪ, —
Ето вий се смъйте! —
Яхъ деца, туй смъртенъ е гръхъ —
Сълзи вий ще лъйте!
Хайде, умнички бъдете;
Радвайте и мене!
Прекръстете се, станете!
За спане е време!
Ето тъй, сега ще спите
Кротки и омити;
Ще сънувате си днитъ
Весели честити.
димитъръ ч а п ъ к о в ъ
(Семинаристь)

Ще бждитъ поместени творбитЪ
и на следнитъ ни абонатчета, но по-кжсно, защото въ тая книжка не остана мъсто.
1. fl. Я. Маслинковъ — „Живко".
2. Ал. К. Бурмовъ — „Йоанъ Предтеча" и „Божията
милость".
3. Каменъ Марковъ — „Молитва".
А. Ст. Поповъ — „Пъсенчица за деца".
5. К. М. Чонкиевъ — „Стариятъ дъдо".
З а б е л е ж к и : 1. Въ „Витлеемъ" ще бждатъ помъстени
творбигв на тия наши абонатчета, които еж измислили сами,
а не да еж ги преписали отъ други книги и списания.
2. Изпратенигв ни „Разни ержчности" не влизатъ въ
тоя отдЪлъ.
37

•Г^^сгат»-

врежда здравето си, тъй както
не го поврежда отъ чистата
ширз.

Изработени еж въ Лондонъ
15 камбани отъ различна го
л^мина. Тия камбани ще бждатъ поставени въ камбанарията
на гр. Ошака въ Канада. Свър
зани камбанигв съ особенъ механизъмъ, ще се улравляватъ
отъ единъ човъкъ. който ще
ги привежда въ арънкане, като
натиска особени копчета, като
на пишуша машина.
Съ тия камбани могатъ да
се изпЪятъ 5 химна и около
130 други пъхни.

55 милиона за бедни деца.
Епинъ'85 годишенъ американецъ — Джонъ Андрюсъ, кой
то ималъ повече отъ 100 ми
лиона долара, отредилъ въ
своето завещание 55 милиона
долара за беднит-fe деца въ
Ню Йоркъ. Съ тия пари ще се
построи грамаденъ институтъ,
въ който ще бждатъ настанени
крайно бецнигБ деца отъ града.
Г-нъ Джонъ . Андрюсъ дава
ецинъ хубавъ примеръ за човЪколюбие на мнозина богати
по другитъ страни.

Безалкохолни вина.
Като почнахме всички да съз
наваме, че виното и другитъспиртни питиета еж вредни за
здравето на човека, мнозина
почнаха да мислятъ. какъ да
премахнатъ превръщането на
гроздовия сокъ въ вино, за да
си остане за винаги сладъкъ
•—: шира
Швейцарецътъ Даеръ сполучилъ яа изобрети еана ма
шина, съ която унищожавалъ
ония гжбички, които вкисаатъ
ширата и я правятъ на вино.
Сега съ тая машина се приготовляватъ безалкохолни нина
и въ нашата страна Отъ тЪхъ
-човъжъ не се опива и не по

Най-горЪщото м Ш о .
Най-горящото мъхто въ свъ1та е долината югозападно отъ
Калифорния въ Америка, дълга
170 км. и широка 13 км. Въ
тзя долина, наречена „Дичъ
Вале" най-студеното време е
18 градуса надъ нулата, т. е.
колкото е стуаено въ стаята
ни кога гори добре печката.
Л-втно време горещината до
стига до 56 градуса, която човЪкъ не може да търпи.
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Говорящи кукли.

Но най доброто средство, за
да се запази младежьта отъ
лошите книги е : преди да взематъ нЪкои книги за четене,
да попитагь за нейното съдър
жание езоя енорийски свещеникъ или учигель, ако родите
лите имъ еж малограмотни.
Издаваниятъ въ Варна в-къ
„Родителско-учителски грижи"
прави много добре, гдето въ
колоните си дава списъкъ на
лошите к н т и .
Въ идущата книжка и ние
ще напечатимъ тоя списъкъ
за абонатчетата ни.
За сега не ни позволява мно
гото материалъ, който имахме
приготвенъ.

Ндинъ майсторъ въ Ню-Иоркъ
— Америке, напрзвилъ еднз ку
кла, която можела да irfee, да
говори и да декламира стихо
творения.
Ако такива кукли бжаатъ из
работени много, ще бждатъ
разпространени по ц е л и я
св%тъ. Щ е пристигне н1зкоя и
въ нашата страна. Нека му
мислятъ тогава ония деца, кои
то не еж се научили да пЪятъ,
да лекламиратъ и говорятъ ху
баво — добре ще ги засрами
куклата.

125 годишенъ човйкъ.
Англичанина Уилямъ Смитъ
е на 125 години, здравъ и подвиженъ като рибка, веселъ
като дете.
Попитанъ какъ е дожив-Ьлъ
до такава възрасть казалъ:
„-'сЬки може да дожив-fee до
такава възрасть, ако съблюда
ва слеанитъ' правила:
1) Да яде много добра и
здрава храна.
2) Да спи съвсемъ голъ.
-0 Да не става сутринь щомъ
се пробуди.
4) Да се не трови съ ни
какви ядове и тревоги.
5) Да се не жени младъ".

Добъръ съветъ.
За три предмета не бързай
да говоришъ:
1) За Бога, до като не утвърдишъ вярата си въ Него.
2) За чуждия грЪхъ, до ка
то си не спомнишъ за своя к
3) За утрешния день, до ка
то не се съмне.
„Съветникъ".

Христофоръ Колумбъ.
Повдигнатъ билъ въпросъ за
причисляването на Христофоръ
Колумбъ — откривателя на Амека, въ числото на светците.
Ватиканътъ въ Италия се
противопоставилъ.

М ЛОШИТЪ КНИГИ.
И у насъ, както въ другите
страни, вече се поведе борба
срещу лошите книги.
Лоши книги еж тия, които
учатъ четеца на злосторство,
раззратъ и др. животински на
клонности,
Щ е се затрети на книжариТ-Б да ги излагатъ по прозор
ците на книжарниците си, па
даже и да ги продаватъ.

Населението на згмятапрезъ!925 г.
1.
2.
3.
4.

Ееропа. . . 467,227,000
Азия . . . 1,060,238,000
Африка . . 137,361,000
Америка . . 227,133.000
Всичко . 1.891,959,000
Съобщение на международ
ното статистическо бюро.
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Сходни думи.
1. Съ В съмъ земледъткка потрЪба, съ Р —име
на планина, съ С — даръ на здравитъч Познайте ме.
И. Шойлековъ— Варна.
2. Съ М живЪя въ водата, а с ъ В — между хората.
Юр. Ивановъ — Чирпанъ.
•3. 1, 2, 3, 4, 5 — тропическо растение.
1, 2, 3, 4, — игра.
1, 2, 3,
—библейско име.
Ц. П, Матеева — Сливенъ.
Задача.
4. Селянинъ си купилъ за 1260 лв. магаре, волъ
и конь. Волътъ билъ двойно по-скъпъ отъ магарето,
а коньтъ — отъ вола. По колко е заплатдлъ за ВСБКО
ЖИВОТНО ?

Д. Ла зова—Радомиръ.
Гатанки.
5. Дълъгъ Димчо безъ кости, ходи при обла
ците на гости.
П. Ив. Марнновъ — Вратца.
6. Бръмбаръ въ къта мълчи, а въ пръститъ- ти
бръмчи.
Д. Бояновъ — Харманлнн.
Въпроси.
7. Коя к ъ щ а има най-много деца?
Г. п. Константинова — с. М. Борисова.
8. Кога свършва нощьта?
Г. Теохаровъ — Русе.
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Въ тия три кутийки напишете ду
мата
ржкавткн, като въ всвка ку
тийка пишете по една буква.
Свещ. Г. Б. Овчаровъ
с. Яйлж-кьой — Османъ Пазарско

Ребуси.

10.

.11.
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Ев. Ил. Енчева — с. Церово.
Конкурсъ.
Ония, които разрешатъ сполучливо всичкитъ- сръч
ности, ще получатъ награда списанието III год. и име
ната имъ ще бъдатъ оповестени въ идната книжка.
• ^*0^*0*m*m0mnb**^JP>0*0^faf,"b
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Решения на разнитЪ сръчности
отъ I книжка,, год. IV.
|

Сходни думи. 1. Жоржъ — Моржъ; 2. Фазанъ — казанъ; 3. Косъ — носъ.
А

1

0

0

0

С

1000 5.
Задачи. 4. ^^

Гатанки. 6. Пръстигв 7. На географическата карта.
ВЪПРОСИ. 8. МИШКИТЕ. 9. Котката. 10. Росата.

Награден*.

I

Въ конкурса взеха участие 234 абонатчета. Много отъ
тЪхъ еж допустнали гр-вшкн въ № № 4, 5, 9 и 10. НЪкои
изгубиха наградите само за по една грешка, Нека не ее от
чайва никой, а се опита пакъ.
Наградихме:
1. Никола М. Кжневъ, уяеникъ I кл. гр. Карнобатъ.
2. Ст. Ив. Доковъ, ученикъ — ст. София.
3. Сийка Д. Манолова — Русе.
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Продължава подписката
за четвъртата годишнина (1926 г.) иа списанието

ft

ВИТЛЕЕМЪ"

религиозно-нравствено списание за деца
Одобрено огь Министерството на Народното Просвещение съ запов^дь
J* 12S6 оть 19?3 година.

Списанието „ В м т л е е м ъ " ще излиза и презъ 1926 г. ВСБКИ
месецъ, освенъ месецигв: юлий, августъ и септемврий съ
добре подбранъ религиозно-нравственъ материалъ
и хубави илюстрации.

На абонатитЪ си ще даде:
1.
2.
3.
4.

Деветь книжки съ хубави цвътни корици,
Три хубави цвтзтнн 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.

Годишенъ абоиаментъ 30 лева предплатени.

Всвки, който запише най-малко 5 абоната, става настоятель на списанието и получава следния отстлшъ
1. Който запише 5 абоната, плаща 150 лв., а получава
6 течения.
2. Между 5 и 10 абоната — задържа отъ ВСЕКИ або
иаментъ по 6 лв. т. е. 20 7о.
3. За 1G и повече абонати — задържа по 20Г|/о и полу
чава 1 течение безплатно.
Пари писма и всичко що се отнася до списанието се изпра
ща на адресъ: Ни. Г е о р г и е в ъ , редакторъ на списание

„Зитлеемъ" въ гр. варна.
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Печатарска Произ. Коопер. „Единсш"-Варна. тел. 121
Поржчка № 148.
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