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Редакционни съобщения.
ДА СЕ ПРОЧЕТЕ НЕПРЕМЕННО!

Папката ще се изпрати съ идущата книжка на
списанието ма предплатилите абонати.
Желателно е всички да я. получатъ изеднажъ.
.За да иматъ възможность абонатигЬ ни да изплатятъ абонамента си до излизането на идната книжка,
комитетътъ реши тя да излезе заедно съ V
лрезъ м. февруарйй.
До тогава, съгласно циркуляра ни № 208 отъ
11. IX. т. г., на ония отъ абонатигБ ни, които не изпратятъ сами абонамента си, редакцията ще изпрати
квитанции по пощата.
Въ квитанциите се прибавятъ, съгласно цитира-'
ния циркуляръ, само по 5 лв. за пощенскигБ разноски,
колкото би иаправилъ ВСБКИ, ако изпратеше сумата
самъ, вм-всто по 9"30 лв. колкото съ въ действителность за 1 квитанция (1 лв. заявление, 3 лв. такса,.¥
1 лв. разписка и 4"30\пева за пощенския записъ,-съ
който се препраща сумата).
I
Всвка неизплатена или отложена квитанция ни
обременява съ тия разноски, спъва и отдалечава -ху
манната ни цель.:Ето защо,- комитетътъ кай-уч- &
тнво моли абонатите и настоятелите ек» 'щомъ |
имъ се/представи квитанцията отъ пощенския служащъ,
да я нзплатятъ веднага, а не да я • отлагатъ.. От
ложена квитанция, за' да/ ее: изпрати втори пжтьза
осребряване* изисква още толкова разноски, а това по
глъща почти изцяло тъй скромния абонаментъ на I
списанието.
.&.
ОТЪ КОМИТЕТА.

:

При настоящата книжка е приложено обеща
ното календарче. Ако, по една или друга причина,
то се е изхлюзило и не се укаже въ книжката, да се
съобщи веднага съ отворена карта въ редакцията.
ОТЪ
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Сираче.
ие буря снътовита,
Тъжно пропищява,
Надъ къщята нажалени
Преспи снътъ навява.
Изъ село сираче ходи,
Милостиня сбира:
Тукъ съ задавенъ гласъ се моли,
Тамъ ръка простира.
На плещи му вехта дрешка
Скъсана — не сгр"Бва;
Студъ пронизва до КОСТИТЕ;
То се вкоченява.
ft къде ли то, горкото,
Ще заспи, почине
И презъ нощьта мразовита
Какъ ли ще помине?
Кой ли него ще прегърне
И цкпуне сладко,
Като н-feMa драга мама,
Като н-вма татко?
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Кн. 3.

Срещу нова година,
рещу нова година по една отъ главнит-в
улици на града вървЪше малко момченце.
Облеклото му бЪше тънко, В-БХТО И на много м1зста продупчено. Спираше се тукъ-тамъ и просеше
милостиня:
— За Бога, дайте ми една парица! Сираче съмъ!
Изъ богато нареденигв дюгени съ всевъзможни
новогодишни лакомства и накити се зачуваха гласове:
— Хайде, хайде! безделнико! ако излъза, ще ти
дамъ парица!
Като чуваше тия груби гласове, момченцето отми
наваше, потропваше съ крака, трепереше и духаше
върху ръцете си, за да се постопли, до катс\се осме
ли да се спре при другъ дюгенъ или протегне. ръка
на нЪкой господинъ.
\
Малкото момченце, просече, го познаваха мнозина
въ града. Казваше се Михалчо. Често омръзваше съ
своята дотегливость, но за това никакъ не б-вше то
причина. Имаше само майка, която го биеше и оста
ваше гладно, ако вечерь се върнеше съ праздни ръ
це. Л това се случваше не единъ пъть.
Но тази сутринь майка му отнесоха на гробищата
и то остана кръгло сираче. Изнурена, горката женица
отъ непосилна работа, угасна като свещь. Вечерьта се
върна съвсвмъ капнала отъ умора, наруга Михалча и
си легна, но не стана вече.
Михалчо, както вечерьта, така и днесъ, не турна
нищо въ уста. Прималяваше му вече отъ гладъ, но
никой нищо не му хвърли въ ръка за хлвбъ. Смра
чаваше се, а той б-вше изгоненъ отъ вредъ. Спре се
на единъ жгълъ. Минаваше една богато облечена
жена, следъ която слугинята й носъиле елха. Михалчо
се обнадежди. Протегна ръка къмъ нея: „Подарете
бедното сираче". Но госпожата го отмина мълчишката.
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Изъ задъ ъгъла се зададе господинъ, натоваренъ съ
покупки. Михалчо се подвоуми: да попроси ли и отъ
него или не. Реши се, протегна ръка и жалостно едва
изрече:
— Моля, гладно съмъ, подарете . . .
Господинътъ не го остави да се изкаже. Начумери се и му извика:
— Научи се да работишъ, а не да ядешъ на
готово!
Мина тъй още доста време, безъ да получи не
щастното дете стотинка отъ н-Ъкого. Студътъ го обвзе и то почна да трепери здравата. Не му помагаше
вече нито потропването, нито духането на ръцегв.
Премал'Ьло отъ гладъ и студъ, едва се домъкна до
стъпалата предъ една голяма триетажна къща и сед
на на тЪхъ. Престана да чувствува студъ, стопли се и
дрямка го налегна. Следъ малко дойде майка му,
хвана го за ръка, помилва го и го въведе въ голяма
та къща. Въ къщата Михалчо ВИД*Б голяма стая съ
елха на сръ\цъ нея и много деца да играятъ около й
И да се радватъ на новата година.
На утрото, на деньтъ на нова година, около гол-вмата къща се трупаха хора. На стъпалата предъ
нея сед-вше дете, умр-вло отъ студъ и гладъ, съ ус
мивка на лице, като че ли казваше:
Честита Ви нова година!
по м. зарнозъ.

m:

Предъ 1930 год.
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Идната нова"година
Благословь свята прати ни,
Творче Всеблаги на мира —
Щедро, богато дари ни!
Скръбь е земята пленила —
Пъшка в' ръце й студени;
Но погледни надъ ония
Що с ъ Ти чада рождени!
Т-БМЪ, що с ъ в' сълзи облЪни
Тежката скърбь премахни имъ;
Да иматъ тъ- любовьта Ти,
Свойта си благость прати имъ!
Всвки заблуденъ да стане
Твое възлюблено чедо
И въ последний день мира,
Прийде предъ Тебъ едно стадо!
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МоитЪ ржчички.
ТЪзъ ржчички
Сж на всички
Скжпи, мили!
Съ т%хъ ний шиемъ,
Гладимъ, миемъ
Съ детски сили!

Съ гЬхъ ний пишемъ,
Грешки бришемъ,
Китки носимъ,
Крушки беремъ,
Дрешки перемъ,
Но не просимъ!
Люб. Бобевскн.
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Д^до Иосифовата елха.
i
ова, което ще разкажа се случи преди няколко
години въ едно погранично градче, точно срещу
Рождество Христово.
Край градчето по това време имаше сградени дъсчени
бараки, въ които се приютяваха бежанци, догдето ги разпратятъ изъ вжтрешностьта на царството.
Пазачъ на баракитъ бвше дъдо Иосифъ —• запасенъ
фелтфебель, съ прошарена вече коса и почти бтзла, заостре
на брадичка, подбръсната най грижливо, както нъжога, кога
то 6+iiiie на действителна служба. Той жив-веше съ своята
бабичка, баба Станка, наблизо до баракитъ- въ собствената
си кжщичка, останала му въ наследство отъ Д"БДО И баба.
Деца н-Ьмаха и си живъяха самички. Но добре си жив+ьеха.
Тази вечерь, ДБДО Иосифъ, като обиколи баракигЬ, за
върна се по-раничко отъ колкото другъ пжть въ кящи, Баба
Станка още шеташе изъ кухнята съ подпретнати ржкави и
не му обърна внимание.
— Бабо, знаешъ ли какво намислихъ ! тихичко каза д-Ьдо
Иосифъ и подсмръкна луличката. Пушеше редко, но съ лула.
Баба Станка, залисана въ работата си, не го чу.
— Чувашъ ли, бабо! -— повтори дЪдо Иосифъ. Искамъ
да ти кажа какво съмъ намислилъ.
— Кой ли знае каква дяволия кроишъ, я по-добре взе
ми метлата и примети предъ вратата. Не виждашъ ли кокошкитЪ колко еж намърсили?
Дтбдо Иосифъ се усмихна, погледна въ жгъла метлата,
и весело каза:
— Нечистотиитъ не ще побъгнатъ, ще ги смета . . . Но
ти, я послушай да ти кажа какво съмъ намислилъ!
— Хайде де!
— Ето ти и хайде де! Послушай!
Д+5ДО Иосифъ изпустна отъ луличката си кълбо димъ,
поглади брадичката си и приседна срещу баба Станка.
— Дзъ мисля, бабо, ето що, — почна дЪдо Иосифъ
настойчиво, но тутакси се позапъна и дълбоко въздъхна
и пакъ подвзе: казвамъ, бабо, праздникътъ дойде . . . И за
всички е този праздникъ, всички го почитатъ и всички му
се радватъ . . . Не е ли тъй, бабо?
— Е!
— Е, това и азъ казвамъ: всички, би требвало да се
радватъ. Въ всъжого ще има по нъчцо: въ кого нова премъна, въ кого нови обуща, въ кого угощения . . . Ти, напримеръ,
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се радвашъ на почистената си и наредена кжща, а азъ^ще
си устроя удоволствие, като си купихъ вино, конякъ, свинско
месо! . . . Всъжи no своему^ще си нареди удоволствие. Не е
ли тъй?
— Тъй е, какво отъ това?—равнодушно каза баба Станка.
— Ето що, — въздъхна отново Д-БДО Иосифъ, за всички
ще бжде праздникъ, като праздникъ, а тамъ, казвамъ за
баракитъ, за децата въ тъхъ, безъ нийде-никого .. . Разбра
ли I Праздникъ ще е, а удоволствие никакво! . . . Сираци . . .
Ни майки, ни бащи, ни роднини . . . Казвамъ си, бабо, не е
редно! . . . Защо да е тъй! За всъки човъкъ да има радость,
а за сирацитъ да нъма нищо!
— Изглежда, не ще мога да те изслушамъ! — махна
съ ржка баба Станка и почна да трие шкафчето, въ което
си туряха хлъба.
Но Д-БДО Иосифъ не млъкна.
— Намислихъ, бабо, ето що, — продължи, като се ус
михваше, тръбва тия деца да се попригледатъ на такъвъ
день! . . . Виждалъ съмъ изъ нашитъ голъми градове, па и
въ другигБ страни, гдето ходихъ, какъ забавляватъ децата
на тия праздници. Донасятъ малка елха, украсяватъ я съ
разни детски играчки и свкщички, а децата сияятъ отъ ра
дость около нея. Та, казвамъ, баво, гората е близо. Ще от
сека еличка и ще устроя на сироткитъ такава радость, дог
де еж живи да помнятъ дъдо Иосифа и поменаватъ! Това
съмъ намислилъ! Какво ще кажешъ?
— Остави ме сега, другъ пжть ще слушамъ приказки.
Не виждашъ ли че бързамъ? — сгълча го баба Станка.
— Никакви приказки! отговори дъдо Иосифъ равно
душно. Ще устроя такова тържество, че и ти да бждешъ
доволна. Казахъ! Да го направя! Ще го направя! Цълъ
въкъ ще ме помнятъ нещастнитъ дечица! . . .
И, като мушна угасналата си луличка въ джоба, дЬдо
Иосифъ излезе на двора.
Б-вше ясенъ мразовитъ день. Луната току що се показа
на хоризонта и Д-БДО Иосифъ се завърна отъ гората съ елха
на рамо. Подостри я и закрепи въ праздно буре съ пръсть
и остави подъ сайванта. Почисти следъ това краката си отъ
енъта, изтърси се добре и влезе въ кжщи, безъ да каже
Н-БЩО на баба Станка.
Следъ вечеря дъдо Иосифъ и баба Станка си легнаха
веднага, за да станатърано за черква. Баба Станка съ легането
и захърка — заспа, но Д-БДО Иосифъ не мигна току-речи до
полунощь. Мисли, крои какъ да украси елхата, какво да
тури на нея, какъ да забазлява децата и пр. и пр.
На утрото, щомъ заби църковната камбана, дъдо Иосифъ
и баба Станка бъха вече готови и отидоха въ църква. Весе
ло, приятно б-вше и на двамата, но, нито дума за елхата.
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— Нека изненадамъ и самата нея, реши дъдо Иосифъ.
Следъ отпускъ, дедо Йосиф ь се позабави въ църква.
Изчака;: да си изл^затъ всички, а като остана самъ, отиде
при клисаря и го помоли да му даде нъколко угарки отъ
СВ1БЩИТ'Ь.

Отначало клисарьтъ не искаше да му услужи, но като
разбра защо ги иска, напълни му ц-Ьла шъпа.
— Да не чакашъ да затваряшъ църквата, насмешливо
го посрещна баба Станка, която потупваше на двора, за
да си постопли краката, които още въ църквата б-fexa й
поистинали.
Дъ\цо Иосифъ смънка H-БЩО, но не се разбра.
Следъ обедъ, баба Станка каза, че иска да отиде малко
до кръсничини си, за да ги види. Дъдо Иосифъ това и ча
каше. Изпрати я чакъ до пжтнитъ врата и се върна веселъ,
веселъ. Запретна ржкави и се разшета като жена. Най-напредъ опука няколко кочана царевица и ги наниза на дълги
върви. Следъ това наръза на тЬсни ивици разни книги, как
вито имаше изъ сандъчето му и внесе елхата въ стаята.
Навърза грижливо угарките отъ сзвщитъ- по връхчетата на
клончетата, провиси пуканкитЬ околовръсгъ и закачи книж
ните лентички тукъ-тамъ.
— Това добре стана, думаше си самь. Сега да видимъ
н-Ьщо и за грълцата на публиката.
Отъ снощната вечерь — бждни вечерь, останаха почти
всички ябълки, круши, оръхи и хошавъ. Д"БДО Иосифъ ги
взе, обвърза ги съ конци и повеси по елхата. Следъ това
наръза парченца отъ салама, когото б"вше приготвилъ за него
день, коматчета хлъбецъ, кай-после и бутилчицата съ конякъ,
която бъше приготвилъ за себе си и баба Станка.
Елхата се утрупа и повиснг, като ябълка въ родовита
година. Да й се не нарадвашь.
Баба Станка още не бъше се върнала. Дъдо Иосифъ
затвори стаята, привърте ключа на пжтниттз врата, взе го въ
себе си и замина.
— И да си дейде, нека почака въ съседитъ. Така ще
бжде по-добре, си мислеше д^здо Иосифъ.
II!

Въ баракитъ1 имаше осемь деца, кръгли сирачета — 6
до 10 годишна възрасть. Дъдо Иосифъ ги прибра и като
почна да се смрачава, поведе ги съ себе си.
Горкигв! Tpenep-fexa въ недоумение и се споглеждаха
едно друго, безъ да каже нъкое н-Ьщо. ДЪДО Иосифъ забе
лежи това и ги успокои :
— Не страхувайте се, милички, не страхувайте! Днесъ
е Рождество Христово — Божи день! Тая вечерь ще ми
бждете гости. Не искате ли, а ?
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Децата се бъха съвършенно успокоили, когато пристиг
наха до дъдо Иосифовата кжща.
— Тука, милинки, тука! Това е моята кжща. Ето и
ключа. Ха, така! Влъзте, влъзте! Баба ви Станка я още нЪма. И тя е на гости. Нали е праздникъ! Тъй бива то! . . .
Въ двора дЪдо Иосифъ остави децата и влъзе самъ
вжтре. Съ трептящи ржце и сияющъ отъ радость запали
свъщичкитъ по елхата.
—• Така ! Така бива то! Нека помнятъ дъда си Иосифа!
съ гласъ почти си каза дъдо Иосифъ и излъзе да покани
децата. Въ това време си дойде и баба Станка.
Децата всъкога угрижени и замислени, като видъха светящата елха, завикаха радостно, а баба Станка, съ зяпнала
уста, не знаеше какво да каже.
— Ха, така! Така милички! Елате, хванете се за ржчички. Друснете му едно хорце около елхата. Дъдо ви Ио
сифъ ще ви посвири съ гадулката . . . Тъй! . . . Тъй! . . .
Като нареди обрадванитъ дечица до уши около елхата,
взе гадулката и засвири:
„Ой Коледо, мой Коледо
Роди ми се Боже чедо, коладе ладе,
Кравай скача по полица,
Ври въ котлето кървавица, коладе ладе,
Зап-вй, бабо, като лани,
Весело на насъ да стане, коладе ладе."
Очичкитъ на децата се оживиха, личицата имъ светнаха
и весело заскачаха около елхата. Смъхъ, викъ, говоръ ожи
виха стаята, въ която редъ години се чуваха въздишки, охкания и сълзи.
Баба Станка, за която всичко това бъше чудо, се от
пусна, вдигна ржце и запляска по гадулката на дъдо Иосифа.
Гадулката спре и се чу сладкия гласъ на д1здо Иосифа:
— Тъй, милички! Сега малко почивка. Хайде, бабо, сега
малко да позакусимъ! . . .
Децата се пустнаха и застанаха мирно около елхата,
сияющи отъ радость.
Дъдо Иосифъ стана, приближи тържествено до елхата
и почна да откачва отъ нея парченцата хлъбъ и колбаси и
да ги подава на децата по редъ. Следъ това откачи бутилчицата съ конякъ, почерпи баба Станка и налъ за себе си.
— Какъ е, бабо, а ? — попита важно другарката си, като
сочеше децата. Погледни ги, всички закусватъ, сироткитъ!
Погледай ги, порадвай имъ се, бабо! Ще помнятъ дъда си
Иосифа, ще поменаватъ!
Следъ закуската дъдо Иосифъ пакъ взе гадулката. Пакъ
хорце, пакъ глъчъ, смъхъ, радость.
— Милички! — викна дъдо Иосифъ най-после. — Свъщитъ вече догарятъ . . . Оберете елхичката сами и си взе-
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мете отъ нея по едно парче огьГтова що е родила. Ха, сега
и пуканкитЪ! — Ето на всички по парченце отъ връвчи
цата, а после на спане . . .
Личицата на децата сияеха отъ радость, като гледаха
въ рлщегБ си взетигБ отъ елхата ябълки, оръхи, пуканки и
пр., а д+здо Иосифъ и баба Станка отъ умиление се просълзиха.
Презъ сълзи д+здо Иосифъ пошепна на баба Станка :
— Хубаво, бабо! За Бога, много хубаво и редно! . . .

Коледна п^сень.
Сънь сънува добра Лилка,
Добра Лилка по Коледа,
Че е сл^зълъ Ангель Божи,
Днгелъ Божи отъ небото.
Ой Коледо, мой Коледо,
Днгелъ Божи отъ небото.

И те тебе Богъ обича,
Богъ обича — Божа майка.
ТЪ ти пращатъ сладка съня,
Сладка съня—сладка пЪсень.
Ой Коледо, мой Коледо,
Сладка съня—сладка пъхень.

И надъ нея тихо л-вти,
Тихо лтзти — пъсень n t e
— „ Ти си, Лилке, много добра,
Много добра и послушна".
Ой Коледо, мой Коледо,
Много добра и послушна.

Не е било Ангелъ Божи,
Днгелъ Божи отъ небото;
Най еж били коледари
Коледари отъ селото.
Ой Коледо, мой Коледо,
Коледари отъ селото.

Р Е ти носятъ нови вести,
Нови вести коледарски,
Че се роди Боже Чадо
Боже Чадо — Иисусъ Христосъ.
Ой Коледо, мой Коледо,
Боже чадо—Иисусъ Христосъ.
К. Димитровъ.
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Чирачето Ваню.
ирачето Ваню Жуковъ, деветь годишно момче,
дадено преди три месеци на учение при обущаря
Аляхинъ, презъ нощьта срещу Рождество Христово, не си
легна да спи.
Като дочака, когато господарьтъ му и калфите отидоха
въ църква, то взе отъ шкафа на господаря си стъкълце съ
мастило и перодръжка съ ржждясало перце и като разтвори
предъ себе си единъ измачкатъ листъ хартия, започна да
пише. Преди да напише първата буква, то няколко пжти
плахо поглежда къмъ вратата и прозорците, спре се върху
тъмната икона, отъ страни на която се проточваха полиците
съ обущарски калъпи и дълбоко въздъхна. Хартията леже
ше върху скамейката, а само то стоеше предъ нея на колене.
— Мили ми дЪдо, Константинъ Макаричъ! — пишеше то.
— И пиша ти писмо. Поздравлявамъ ви съ Рождество
и ти желая всичко отъ Господа Бога. Немамъ азъ нито
татко, нито майчица, само ти единъ ми остана.
Ваню вдигна очи къмъ тъмния прозорецъ, въ който
трепгвше отражението на св-вщицата му и живо си предста
ви своя д"Ьдо Константинъ Макаричъ, който служеше като
нощенъ пазачъ у господарите Живарови.
Сега, навърно, дъ\цо стои предъ вратата, вперилъ очи
въ ярко-червенитЪ прозорци на селската църква и, потреп
вайки съ ботушите си, бърбори съ слугит^з. Сопата му е
подвързана за пояса.
Ваню въздъхна, намокри перото и продължи да пише:
— Л вчера ме биха. Господарьтъ ми ме извлече за ко
сите на двора и ме начеса добре съ ремъка, затова, загдето
като лкягвехъ детето имъ, неочаквано съмъ заспалъ. Л преди
неделя, господарката ми ме накара да почистя рибата, и азъ
започнахъ отъ къмъ опашката, а тя взе рибата и съ муцу
ната й лицето ми натри. Калфите се подиграватъ съ мене,
изпращатъ ме въ кръчмата за ракия и ме каратъ да крамъ
отъ господаритъ си краставици, а господарьтъ ме бие съ
каквото попадне, Л храна н^ма никаква. Сутринъ ми даватъ
хл^бъ, на обедъ каша, а за вечеря сящо хлтзбъ. Л колкото
чай или чорба, то господарите сами ядатъ. Л да спя ме ка
ратъ въ пруста и когато детето имъ се разплаче, то азъ
съвсемъ не спя, а ЛЮЛБЯ люлката. Мили ми дЬдо! Имай
Божия милость, вземи ме отъ тукъ у дома, въ село . . .
Покланямъ ти се въ краката и вечно ще моля Бога, вземи
ме отъ тука, а то иначе ще умра . . .

~4?~

Ваню си изкриви устнитъ, изтри си очитъ съ черния си
юмрукъ и заплака . . .
— Дзъ ще ти рЪжа тютюнъ, продължи той, ще се моля
на Бога, а ако ли нъщо, бийме като Сидеровата коза. ft ако
мислишъ, че за мене нъма работа, то азъ ще чистя на ба
калина ботушитъ. Милий дьдо! Друго нищо не ми остава,
освенъ една смърть. Иска ми се пешкомъ да дойда въ село,
но нъмамъ обуща и отъ студа се боя. ft когато израстна
голъмъ, то за всичко това ще те храня и не ще дамъ никой
да те обиди, а като умрешъ, ще се моля за упокой на ду
шата ти, все едно, като за мама Пелагия.
— ft Москва е голЪмъ градъ. Кжщитъ СЖ всички все
господарски, и конье има много, а овце нъма. И кучетата не
сж зли. Преди зора тукъ момчетата не излизатъ и на клироса никого не пущатъ да пъе, а еднажъ вид-вхъ на прозо
реца на единъ дюгенъ въдици, които се продаватъ заедно
съ пръчката и за всякаква риба, много скжпи, даже, има и
една такава кука, .която може да удържи, даже, и сомъ —
тежъкъ единъ пудъ. И виждахъ такива дюгени, гдето има
всвкакви пушки, сжщо господарски, даже може да струватъ
и по 100 рубли една . . . ft въ касапницигв и глухари, яребици
и зайци, а въ кое мъсто сж ги били, слугитъ не казватъ . . .
— Мили двдо, а когато у господаригв има елха съ
подаржци, вземи ми единъ позлатенъ оръхъ и го скрий въ
зеления сандъкъ. Помоли госпожицата Олга Игнатиева, кажи
за Ваню.
Ваню пакъ въздъхна и се вгледа въ прозореца . . . Той
си спомни, че за господарската елха двдо му всякога ходе
ше въ гората и вземаше съ себе си и внучето си. Весело
време бъше. Дъдото крвскаше, и студътъ кряскаше, а като
гледаше тъхъ, и Ваню кръскаше. Случваше се, щото преди да
отсече елхата, дъдото запушваше лулата, меришеше тютюна,
като се подсмиваше на измръзналия Ваню. Младитъ1 елхи
увити съ скрежъ, стоеха неподвижно и чакаха да видятъ
коя отъ тъхъ ще умре. Изведнажъ, гледашъ по пъртинката
лъти като стръла заякъ . . . Дъдото не може да не викне
„Дръжъ, дръжъ . . .дръжъ! Лхъ, куци дяволе!"
Отсечената елха дъдото отнасяше въ господарската кжща, а тамъ започваха да я украсяватъ . . . Отъ всички наймного се грижеше госпожицата Олга Игнатиева, любимката
на Ваню. Когато бъше още жива Ванювата майка, Пелагия
и служеше у господарката като слугиня, Олга Игнатиева
хранъше Ваня съ сладкиши и отъ нъмане работа, научи го
да чете, пише и да смъта до 100, даже и да танцувз кадрилъ. ft когато Пелагия умръ, сирака Ваню изпратиха въ
кухнята на слугите при дъдо му, а отъ кухнята — въ Мос
ква при обущарина Лляхинъ.
— Ела милий Д"БДО, — продължаваше Ваню, — въ име43

то на Христа Бога те моля, вземи ме отъ тука . . . Съжали
ме мене сирака нещастенъ, а то менъ все ме биятъ, а да
ямъ много ми се иска, а мжка такава, щото не може се
изказа и все плача. А изъ онезъ денье господарьтъ ме уда
ри по главата съ калъпъ — така силно, щото паднахъ и
едва се опомнихъ. Живота ми се изгуби, живъя по лошо и
отъ куче . . .
А още поздравлявамъ Млека, куция Ягорь и файтонджията, а хармоничката ми на никого да не давашь. Остааамъ
твой внукъ Иванъ Жуковъ. Мили дъдо, е л а ! . . .
Ваню сви на четири изписания листъ, постави го въ плика,
купенъ отъ вечерьта за една копейка и като помисли малко,
намокри перото и написа адреса: „За д"Ьдо въ село".
После се почеса, помисли и прибави: „За Константинъ
Макаричъ." Доволенъ отъ • това, ча никой не му попречи,
кога пишеше, той си надяна шапката и безъ да се облече
въ шуоичката, само по риза излезе на улицата.
Слугите отъ касапницата, които по-рано б ь ш е разпиталъ, бъха му казали, че писмата се пускатъ въ пощенската
кутия, отъ кутиить' се разнасятъ по цълата земя съ пощен
ски кола съ звънци. Ваню прибътна до първата пощенска
кутия и спусна презъ отвора й драгоценното си писмо.
Приспанъ отъ сладки надежди, следъ единъ часъ той
дълбоко спЪше. Присъни му се пещьта въ дома. Върху пещьта седи дъ\цо му, спусналъ боси крака и чете на готвач
ките писмо . . . Около пещьта се разхожда которакътъ Вюнъ
и върти опашката си.
„
^еховъ.
0 т ъ д

Рождествени камбани.
Честь и слава въчна,
Удряйте, камбани,
П-вйте незапирно
Въ тъмнини раздрани !
П^вйте днесъ роди се
Правдата, Доброто,
Оня, който стана
Жертва на Д-БЛОТО !

На Далото Боже
Ревностенъ радетель
Б ъ Иисусъ, защото
Самъ 6Ъ Добродетель!
Удряйте, камбани,
Ангели небесни
Щ е да ви приглашатъ
Съ чуднигв си пъхни !

Бийте незапирно^
Въ бл-внъ се унесете
И в-встьта благата
Вредомъ разнесете!
Люб. Бобевски.

^-~#

Рождество
Христово.
Там ь, край градче малко,
Въвъ пещера тъмна,
Отрокъ святъ — небесенъ,
Между насъ осъмна!
Синътъ на Небето,
Стана синъ на ДЪва;
За да спаси мира,
Отъ rp-fexa на Ева.'. .
Христосъ — Синътъ* Божий,
Въ Витлеемъ се роди ;
Въ синове на Бога
Нази да възроди!
отъ Истокъ,
Поклонъ му принасятъ,
Злато, ливанъ, смирна, —
Дарове поднасятъ ! . . .
ВЪЛХВИТБ

Ангели" Небесни
П+зЯтъ отъ възбога:
„Слава на Небето •—
На Вишния Бога"1
Слава, Слава Богу,
Горе въ небесата!
И ний пЪемъ днеска
Съсъ трепетъ въ сърдцата!!...
Прот. Р. П. Ивановъ.
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Сторено добро не се
забравя.
дна сиромахкиня въ индийски градъ прода
ваше на пазаря овощия и съ припечеленото
едва подържаше себе си и малкитъ си дечица. Често,
предъ мЪстото, което заемаше тая сиромахкиня на
пазаря, минаваше единъ търговецъ съ слонъ. Нъколко
пъти слонътъ се поспираше предъ сиромахкинята и
заглеждаше овощията. Жената знаеше, че слоноветъ
много обичатъ овощията, та му даваше сегизъ-тогизъ
по няколко. Децата й въ това време му се радваха и
милваха.
Единъ- день слонътъ се бъше разгнъвилъ за нъщо на стопанина си, отвързалъ се б^ше и тичаше съ
все сила презъ пазаря и тъпчеше всичко предъ себе си,
Хората се разбътаха, кой де види. И сиромахкинята
остави овощията си и побътна. Въ страха си, тя за
брави малкото си детенце. Откакъ се отдалечи някол
ко крачки, спомни си за него, но късно бъше вече
да се върне и го прибере, защото слонътъ наближи.
Нещастната майка разпери ръце и изписка.
Детенцето й б-вше тъкмо на пътя на слона и се
намираше въ голЪма опасность.
Но какво стана?
Слонътъ позна детенцето и като че ли разбра
писъка на майка му. Колко и да б'Ьше разяренъ, той
се пре, погледа детето, дигна го съ хобота си и го тури
на страна, па си замина.
Овощията на сиромахкинята и милванията на дете
то й, той не забрави и въ най-голъмото си раздразнение.
Следъ отминаването на опасностьта, смаянитъ зри
тели се натрупаха около сиромахкинята и детенцето й,
за да научатъ на що се дължи тая внимателность на
слона и научиха единъ добъръ урокъ.
,,Сторено добро н© е© забравя".

Побъпгарено отъ русин

CXOflfrSM Д У И И :
1. Две имена: име на подправка за гозби и име на часть
отъ главата, съединени и прибавено имъ ©, ставатъ име на
ученическа потрЪба. Познайте ги!
2. Име на лице, име на мЪрка и а на края, става гозба.
Намерете ги!
3. Име съмъ на чоз1зкъ и имамъ три срички, махнете ли
ми ср-вднята сричка, давамъ две имена: — на животно и на
зидарска^потръба. Кое съмъ?
f°A?HHf€A.
4. Отр^жешъ му главата, извадишъ му сърдцето, дадешъ му да пие, почва да говори. Що е това ?

тъп^тъ.
5. Защо едни плугове еж светли като сребро, а други
— черни?
ЗЙДАЧ&.
6. Покрай една алея, дълга 20 метра, насадили шипки по
на 2 метра една отъ друга. Колко шипки еж насадили?

ИАГРАДА.
Което отъ абонатчетата ни разреши правилно всичкит-fe
ержчности, ще получи награда една хубава книжка.
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Свободно съчинение.
«tf&m

По горнята картинка напишете разказче и го изпратете
въ редакцията. На когото разказчето е най-хубаво, ще полу
чи подаржкъ хубавото подвързано Евангелие, издание
на Св. Синодъ.

решение на разиит€ ержадоети отъ \\ KHUJKR8.
Сходни думи: 1. Вино—кино; 2. Крава—кравай; Кора
—• зора.
Гатанки: 4. Списанието „Витлеемъ" ; 5. Брана.
Ребусъ: 6. Ржка, ржка мие, а двегв лицето.
Конски скокъ: 7. Богъ забавя, ала дава.
Тайно кръстче:
8.

с
р им
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мек
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Награди получиха,':
1. Д. Ян. Василевъ — Пловдивъ,
2. Георги Радевъ, 3. Ст. п. Василева
и 4. М. Катилиевъ — Варна.

З а б и б л е й с к и я р а з к а з ъ биде наградена Славка
Никола Ябаджиева отъ гр. Провадия.
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Предизвестие.
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Комитетътv при редакцията „Витлеемъ" взе по
хвалната инициатива да д а д е и за възрастните
въ семействата отъ Светата ни Православна
& Църква интересно душеполезно религиозно-нравстве'I1 но четиво за поука въ св. ни въра, като имъ посочва
достойни за подражание примъри на святъ животъ и
<6 |, имъ служи каго ф а р ъ вср-Бдъ житейскигБ съблазни
и въ часове на тяготение,

Отъ Яиуарий 1930 год,
Почва да издава

„Семейна, религиозно- izzz
~~zz, нравствена библиотека"
Годишно отъ библиотеката ще излизатъ ПО 5
КНИЖКИ съ завършено съдържание —48 до 64 стр.
всвка книжка
ОТД-БЛНО всЬка книжка ще струва по 10 лева,
а всички — годишно 35 лв. предплатени.
На настоятелите ни и който би желали да бждатъ такива първата книжка съ покана ще бъде
изпратена тия дни.
Заангажираните висши духовни лица съ тая
библиотека ще дадатъ на нашити семейства четиво, щ
което не могатъ отъ да не благодарятъ Богу, че ги щ1
сподобилъ съ такова за времето, въ което жив-вемъГ
Пратете 35 лева, за-да Визапишемъ и пратимт»'
първата книжка.
Ддресъ t Редакции „ВИТЛЕЕМЪ* ^ Вариа.
V" Or. '0""б*1^10,"0lil"ifr'№,ii'\P.i:'''0'.Hfr"^frHf;'
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NB.

Здь.

Продължава се подписката
за VIII годишнина (1929 — 1930) учебна година
на списанието

„ВИТЛЕЕМЪ"
вежшнв-даетвш ш с ш е аа децата на Православната. Цъвиа
Сяисанието е одобрено от> М-вото на Народното Просв съ заповЪдь
№ 128€ отъ i 923 г. и преиоржчано отъ Св Синодъ — Църк в-къ 1923 г.

Сп. »,ВИТЛЕЕНЪ'* презъ осмата си годишнина (1929—1930)
ще излиза всвкй месецъ отъ октомврий до май включител
но съ подбрано и надлежно прегледано отъ специаленъ редакционенъ комитегь, релйпиозно-нравствено четиво.
'

На абонатите си ще даде:
. Осемь книжки съ добре подбранъ материалъ и картинки.
2. Стенна училищна програма, съ I кн.
3. Хубаво джебно календарче, съ "III книжка.
4. Здрава и разкошна папка за запазване КНИЖКИТБ. Ще
ее изпрати на предплатилите абонати съ Коледната книжка.
5. Много награди за сполучливо отгатнати ребуси, га
танки, задачи и своб..съчинения—отд^лъ „Разн.и сръчности".

Гвдвшенъ абмзиентъ 40 *в. пршлвтщ. 3D странство 50 л^
На настоятелите правимъ следнитЪ отстяшки:
1. За 3 напълно пр»дплатени абонамента ймъ из
пращаме даромъ „Сборникъ за религиозно-нравствени забави
И вечеринки''. (Нова книга подъ печатъ, която ще се разпрати
, на наетоятелигв по Коледа);
2. За 5 абонамента—едно год. течение
на "списанието,
3. За 6 до 10 абонамента —.-20р/6 отъ..абонамента и
„Сборника, за религиозно-нравственни забави и вечеринки."
4. За И до 20 абонамента— 20% отъ абонамента и
5. За повече отъ 20 абонамента — редак. прибавя още
една премия: книгата „МждрОсть и СЖдба* отъ Метерлингъ.
Всичко за списанието: пари, писма, ръкописи и пр..се?
изпраща на адресъ: " • '
редакция сп. „вИТПЕЕМЪ Варна.
Печатница; Добри Тодоров* ~ варна—ул. „Шуменска" NS 1©

