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Излетъ дQ _мънастиря Оедемь -- Прьстола. 
Опознаването на . т'уристит-в отъ разнитв краища на оте

чеството, а най-вече на ония, туристи, ч ·1йто области на д-вй

ность се допиратъ, е едно- нр-вкрасно ср·вдство за пр-вуспъва

нето на туризма у насъ. Не е · само това , че · туриститъ на 

единъ клон:» по-лесно могатъ да правятъ излет11 въ области на 

други клонове,дъто т'h намирэтъ и по-добъръ приемъ и по- rолtми 

улесл'ения въ излета 1 но така тt по-че сто и по-осезателно манифе

стиратъ идеята която ги въодушевлява, като въ еж.щото врtме 

правятъ тая идея по-близка, по-дuстжпна и по-популярна между· 

българското общество, което е още по-важното. Миналата година 

Софийци и Орханийци и~ сръща на върха Мургашъ и въ 
полит1; на върха Ржжана.,...,,tъ·1Зрачанци. Тая година по иници
ативата на Софийци, подобна срtща стана пакъ между тия 
три клона на мьнастиря Седемь Прrьстола. Срtщата бt · на 

Н~ юли въ 11 пр. об. *) 

*) Описание на :\,18 ,\етъ до м'ьнастиря СеАемъ Нрi.ст1ма и~1а и отъ тташия 

11о "'lетенъ членъ г. Ив , Baзo/jr, въ неговата <.:бирка llr, ;н,pr, св11,тъ 1.;тр. 202 В . Р. 
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На 15 юли въ 5 ч. ~ечер_ьта потеглихме 10 · души турис

ти Мургашци отъ Орхание за м- ра Седемь Прtстола подъ 

св'hткавици, гръмове и дъждъ. Дъждът-ъ не ни стрtскаше, 

защото знаехме че това е лtтенъ дъждъ. който скоро ми~ -
нава. Половинъ часъ дъждъп) хубаво ни пра и сл'hдъ това 

спрt. Въ 7 ч. стигнахме хубавото и голtмо село лю;раково, 
д'hто отъ кракъ хапнахме, пийнахме, намtрихме си водачъ за пла- _ 
нината и въ 8 ч. поехме пжтя си. С. Лютаково , е въ подножи

ята на Р жжана, та отъ него веднага поехме планината, на 

билото на която има мандра за кашкавалъ, дъто -трtбваше да 
прtсriимъ. Нощьта ни завари по самитt ребра на плани ~ . 

ната, но хубавата луна о(вtтя-в·аше LТрышия ни пжть и ние 

съ малки почИВ!{И, ослаждани съ п'hсни и смtхъ и сrудена · бал

канска вода , з а 2 ч. стигнахе билото на планината. ,По билото , 

потеглихме на югъ за мандрата . Пж тьтъ ни изглеждаше сега 

да е по-лекъ, . понеже билото е широко п а збище, но именно 

,ние тука се страшно изморихме . Трtб ваше п остепенно да· из 

виваме се по-наго рt и по-наrорt, като постоянно ' се мамехме, 
че като изм инемъ и то01] в ъзвишение-друго нъма да има.~Уви ! 
Едвамъ изпъплимъ едно планинско стжпало, ето ти друго 

прtдъ н аз е. Тия · мамения с е срtщатъ само въ пJi а н и нитt и въ 

живо1 а - при гонитбата на великото, възвишеното и прtкрас

ното. I<ъмъ 11 ч. луната _ потъна задъ облаци и ние останахме 
въ тъменъ мракъ. Водачътъ ни , ко.~п< ото и да позню~аш~ тия 
_мtста, се позабърка и ние рискувахме дыю да търсимъ , между 

многото пжтеки, пжтеката,за нощувката ни-мандрита , а ко не бt 

.ни дошло на помощь моето малко електрическо фенерче, ко

ето ни принесе неоцtнима услуга. Лошо е да се ходи по но

щенъ мракъ изъ планинитt безъ нtкакво свt1'ИJще. На 12 ч . 

ние открихме мандрата, на която н :1 правихме еднз тро гател на 

овация и която любезно ни прие. Тая мандра е една грамадна 

дъсчена сграда на върха на балкана, натъш{аН J съ 15,000 к. 

rp. кашкаваJJъ и 6,000 к . гр . масло.Буйния оrънь изсуши мок- _ 
ритt ни ризи , студената вода ни ободри , а ка фето ни отне 

съня и до съмнало почти осамотената м а ндра бt онасяна съ 

пtсни~ шеги и смЪхъ. ~ 
На утриньта 16 юли, мандрата се прости съ с аоитt ве

сели гости и по западнитt склонове на Р жжана, съ посока 

къмъ с. з., прi,зъ- хубави поляни, обърнати на ливади , н ие 

nотег.r~ихме за мънастиря. Спуснахме се въ долината на /9· 
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Габровщща_, която извира по на западъ отъ Р жжана, минава 

п~ъзъ с„ ОС!JгНОВЛак'Ь, покрай мънастиря Седемь [] ръстола и 
.з часа по долу се влива въ Искъра при станция Елисейна на 
искърската .1иния. Въ 8 ч. пр. об. ние влъзохме- въ малкото . и 
бtдно селце Осiшовлакъ, дiно починахме и въ 1 О ч. бtхме 
в-i, мра . Въ 11 ч . пристигнаха _ Со~ийци _ 14 дуI.!Jи и Врачанци 

3-ма души, идшци по долината на Габровница отъ ст. Елисейна, 

Д'ВТО бtха нощували. Иrуменътъ на м-ра ни прие лю.безно и на 
задружния обtдъ той у!(раси трапезата ни и съ червес10 вино. 

Мънастирьтъ Седемь _Пр-встола · е · въ една дълбока, но 
красива тtснина на р. Габровница. Околнит-в склонове еж пок
рити съ хубава б.укова гора, единствена въ ц-влата око;ность. 
Навtрно като света - мьнастирска - тя е била пощадена отъ 

-опустошителната селска съкира. Кога 1:1 какъ е строенъ тоя 

мъна·стирь, това не може да се узнае - · липсватъ всtкакви 

паметници и лръдания. Освtнъ малката му . и бъд.i:Jа r.;.ърква, 
той има още и сгради, отъ които по-гол-вмата е величествена 

.срtднйо-българска · сграда, сега запустена и служеща за 

при:ю'тъ на м-скитъ овци и кози. М-рьтъ се по~ъщава отъ 

-~жолнигв селени и на 8 септември става нtщо като сборъ, но ~з
общо той е бtденъ, защото богомолщпъ му еж малк_о и 

имотит'в му еж върли скалисти ридов,' . Църквата, освънъ единъ _ 

rолtмъ прtстолъ, има още 6 по-м_алки параклисчета, разполо

жени по 3 отъ дв.tтъ страюr на вжrръшностыа и, , та си 1ко 7 
прtстола, е,тъ дът_о и м-рьтъ се казва Седемь l Iрtстола. l3съки 

. отъ тия прtстоли - паракли·си - си има '<;воя светецъ -- храмъ, 
но въ по-вечето отъ гвхъ липсва храмовата икона, та не може 

да се установи, а_ и любезниятъ иrуменъ не може да ни даде 

СВ'Вдения Зсl това. r лавниятъ -храмъ е Ycntiщe Св. Богородица. 
Къмъ 3 ч сл. об. _ чпсть отъ Софийцt1 потеглиха обратно, 

. а останалитъ · нощувахме въ · м~ра. На утриныа въ 6 ч. Орха
нийци се просrиХd съ Софйици и Врачанци и все-1чки потеглихме 

·за домовстt си. Н а връщане ние искахм~ да кацнемъ на Р.жжанаt 

но тя бъ нtщо сърдита: нахлула планински. калпакъ до подъ 

вежди, тя щ:ащаше изъ бtзднитt свъткавични погледи, г_ър · 
дитt. и раздираха тежки и дълбоки въздишки и от ь връме 

на вр Ьме нроцъпваше небесат.1 сь страшни и диви проклетия, 

пращани неизв1, стно кому. Не мина много и небето заплака, 

а ние съ тжга и скръбь въ сърдuата си отминахме гордия 

:и разгнъвеtiъ планин_ски _веJIИ!<:анъ,, за да се върнемъ по вче-
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рс~шния си пжть най . тежкото нtщо за туриста . Обаче ние 
не му се разсърдихме за ~:ова му неr_остоприемство, не се до

качихме отъ неговигв дебелашки хокания, оrъ които зFънт-вха 

небесата и ехото имъ леrtше отъ чука на чу ка, като по сте 
пенно се губ-вше _ изъ мълчали вит-в и диви усой , а _ рtшихме 
въ другъ :н-вкой день, когато той ще б.жде по-веселъ и засмtнъ , 

да му ид-емъ на гости. 

1:3 одри, здрави и весели, ние се върнахме ' 81- Орхани е на 
18 юли по об-вдъ. 

-Орхание, 8 авrустъ 1906 r. Ст. Панчевъ. 

Накво нtщо е болестьта „п ;;tсичан е ,. 
Тоя въпросъ е задзлъ софийск иятъ .. туристъ Ст. Радуч е въ 

на редакцията на "Медицинска Бесtда" и по тоя поводъ това 

списание пише слtдното ( кн. V, май 1906) което, като инте 

ресно за всичк.и туристи, поднася ме на читателит-в на Ь Т. 

Абонатътъ г-нъ Ст. -В. Радучевъ - пише Медицинска 

Бес-вда - ни пита да разячшмъ отъ какви физиологични пов

р-вди се появява болестьта „ Пр-всичене", която се получава 

при пиене студена бал кан ска цода и какъ трtбва ia се прtд
пазва туристътъ отъ · подобенъ родъ забол·вване . 

„Слушалъ съмъ) казва г-нъ Радучевъ, да се говори , тта 

и отъ личенъ опитъ зная, че щомъ нtкой силно уморенъ, 

при спирането си на почивка , се вeдIJara напие съ · студена, 
б_алканска (,,твърда") . вода , се разболtва отъ тъй наречената 

болесть „пр-всичане " . ' Сл-вднитt случаи ще обяснятъ по- добр·:& 
обстоятелствата, при които става тази болестъ и нейната про 

ява : слtдъ дъ.r1ъгъ и 1 морителенъ излетъ къмъ върха Юмрукъ

Чалъ, спираме -на почивка при единъ изворъ „ Буко ва вода" , 

(за нея водачътъ ни каза, че боленъ като пие оздравява). rroй 

самъ (водачътъ) за да ни покаже, изпи ц-вли 40 малки чашки 
и нищо му не стана: Сжщиятъ обаче, на слизане отъ върха, 

пи само три чаши отъ извора на : Рi>ката Видима и сл-tдъ 2-3 -
минути се запр-ввива отъ сърдце-болъ и нагонъ на вънъ. Това 

бал_канско _ чад? ц-вли 4 часа страда, а . на менъ и на другаря 
ми, при все че повече пихме, нищо не ни стана. 

Три · дена сл-вдъ това·, като отивахме отъ· Казанлъкъ и 
Габровския мънастирь, пр-взъ пр-ввала · ,,Кривинит-в" , азъ за · 
ма.1ко Щ'ВХЪ да умра. Казаха ми, че съмъ билъ пр-вс-вченъ ОТЪ, ' 

водата. 
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Другъ пжть на изл~тъ по Рила, не малко. безпокойс,тва 

ии причини единъ нашъ другарь, _· който забол'h отъ еж.щата 

·болесть. 

Единъ · пжть ни разпраеи ханджията въ с. Нови-Ханъ, че 

.прtда година отъ нашето минаване, двама пжтници уморени 

пили вода отъ чешмата, що · е край шосето (близо др селото), )' 
и догдt стигнатъ въ селото единътъ издъх:налъ на пжтя, а r 

другиятъ тежко заболtлъ". 

Отzоворъ . Нашата народна медицина въ повечето случаи 

грtши, но r:ioнtкora така вtрно схваща причинит-в на изв-в

стна 60 11 есть и мtркитв за пр-в.цпазване отъ- нея, щото просто 

човtкъ се удивлява. Такъвъ е случаятъ и съ болест~та „ пр-в
·сичане ". Вс1нш помни отъ дiнинсrвото си какъ ро.цителит-в 
често пж ти еж му казвали да не пие уморенъ вод~ , че ще се 

разболъе. Но това не е само , за хората, ' а и за животнит'h. 
. . / 

Никой стопа·нинъ не си при уморенъ коня .. Всtки знае, че щомъ 

·КОН.r..,ТЪ се напои уморенъ, той умира, или тежко забол.i:;ва . . 
,Отъ тукъ, слtдователно, се вижда, че не е причината качест

.вото_ на водата (!върда или мека), а н-вщо друго, което е 

,свързано съ умората и студената вода. 

:Когато е уморенъ човtкъ, тtлото му бива силно наго
рещено . Температурата на тtлото може да достигне до 40• .и 

.повече. Съ таза висока температера ria Т'БЛОТО се обяснява и 
. . 1 . 

тъй наречеI-Jата болесть „слънчевъ ударъ", която може да се 

.получи и безъ да пече слънцето, а само отъ силно прtумо

ряване и респективно силно нагрtване на тtлото. При токова 

:разгорещено тtло да се изпие едно кило (па и повече) студена 
вСiда отъ 7-8", естествено е, че ще се разтрои организма. 

Всtки е ималъ случай да види, какъ обикновена стъклена чаша 
-се пуква, ако нал'hемъ въ нея студена вода. Когато сега мърт
вата материя неможе да издържи една бърза промtна на тем

.пература отъ 8-10°, то какъ да· не се поврtди живиятъ ор~ 
-,ганизъмъ, когато въ даденъ слtчай има разлика ·въ темпе
· ,ратурата не 10°, а цtли 30°? 

Всичко това всt.ки разбира и който помни родителскитt 

,съвt~ти никога нtма да пие умор.енъ вода, нито пъкъ коня си 

ще напои. 

Но въпросътъ е, какво става съ нашия организъмъ? Нак·sи 
,физиологични и патологични процеси се разnиватъ въ него? 

На тtз~ въпроси · ще се помжчимъ да отговоримъ на 
,кратко. 
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Всtки знае, че много болести се явяватъ отъ простуда, 
но науката още не е обяснила какъ става това. Ние не знаемъ 

защо отъ нtколко хора, при еднакви условия, ~динътъ щ~ 

настине, а друrиятъ не,. Но още по загадъчно е, защо еди
ниятъ ще получи само хропотница, другиятъ само . бронхитъ, 

третиятъ възпапение на б·влитt дробове ( п 11евмония), когато 

четвъртиятъ и петиятъ може да заболtятъ отъ тифусъ и пр 

Науката неможе да даде точни обяснения, а само казва, 
че простудата приготвя почва, на която може да се· развие 

извtстна болесть А въ какво се състои тази подготовка или 

това измtнение на организма? Защо единъ пжть .се оrървз ме 

само съ хропотница, а друrъ пж ть лtгаме отъ нtкоя тежка 

болесть? Науката още неможе да_ ни рбясни това. 
Съ пиенето студена вода уморени еж.що се простудявам . 

\ 
А това може да стане даже когато човtкъ не е уморенъ, но 

се напие СЪ,· много студена вода. Отъ,, простудяването на сто-

. маха се по,явява диария, а може би и други нtкои болести, 

като пневмония и др. Лали е възможна ВtJезапна смърть, както 

ханджията разправялъ, това положително не може да се каже, 

но възможно е студената вода да произведе рефлективенъ -
. параличъ на сърдцето и въ резулгатъ - внезапна смърть. 

Обаче , какво става съ организма; науката точно не знае. 
Извtстно е, че студена та вода неможе веднага. да утоли _ 

жаждата, \ а даже я увеличава, което прiщизвикв~ още повеч~ 

да се пие, а тогава лошит1> влияния на студената вода ·се още 
повече увеличаватъ. Това зависи отъ обстоятелството, че щомъ 

студената вода се докGсне до стtнитt на стомаха, кръвнитt 

С"i-дове се свйватъ; еж.що става съ всички смукателни .апарати , 
и водата остава _въ стомаха безъ да се всмуква. А въ такъвъ 

·случай организмътъ не получава ·вода, отъ която има нужда: 

жаждата не · се погасява, макаръ стомахътъ да е пъленъ и · чо

вtкъ продължава още да _пиеi съ което прtдизвик~а тъй· на
реченото разс_тройство "прtсичане" .:_ остъръ капiаръ на сто~ 
маха и червата . 

·- · Отъ тукъ сега можемъ да извадимъ слtднитв правила: 

1) Никога· не трtбва да пиемъ уморени вода, особено 
. студена вода . 

. , 2)- Ако си позволимъ да · riиемъ малко студена вода умо-
рени, то трtбва да _·я пие~ъ глътка по глътка, за _да . има врtм~ 
да се стопля до като иде въ стомаха. 
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3) Туристит-в или ловджvrитt трtбва всtкога ·:да си но

сятъ въ манерки чай и 1ш рtдко кафе и с:ъ него да си пога

сятъ жаждата. 

4) Пай-лесно се погася жаждата съ топълъ чай, затова 

ние виждаме , че много хора пиятъ 11ай въ най-гол-вмитt го

рещини. А това се обяснява съ обстоятелството, че топлиятъ ·[, 
чай, като влъзе въ стомаха, разширява кръвнит-в сждове и „ 

смукцтелнитt а парати, слъдствие което бързо се всмуква топ

Jiата течн ость и жаждата се насища. 

Въ ~аключение благодаримъ г-ну Радучеву за повдигна

тия отъ него въпросъ, съ което ю1 даде възможность да раз

гледаме единъ много важенъ въпросъ за нашит-в четци, 

Върху щ~етата на пиението и хранението по излети, ние 

ще се повърнемъ съ специална статия въ единъ отъ иднит-в 

броеве на БТ. 

Младеwt~и ПЕ:-~ туванин *J 

Берлинското дружество за nooщpeff,ue пжтуването на 
.иладежьта ни изпраща сл:вдното съобщение : ,,Нtма нищо 

по-радостно отъ прtсното , весело пжтуване на младежьта. Съе

динението на младежюпа веселость и сжщинското желание за 

пжтуване - е ц-вльта, която си е · поставило Берлинското д-во 

за поощрение · пж туванс:то на м .11адежьта - цъль, която всъr<и 
ученикъ тръбна· да пръслtдва. Програмата на младсжкитъ пж

тувания е : 1) еднодневно пж туване прtзъ ц·влата година 
JIОчти всъка недъля; 2)нъколкодневни пжтувания пр-взъ всички 

в2канции ~ дълги пжту~ания пръзъ лътнит-в и есеннит-в ва

канции; 3) пжтувания за игране, които се равнятъ съ едно и 

половина-дневни пжтувания, само че пр :1 такова пжтува

не по-толъмата часть отъ врtмето се употръбява въ любими 
подвижни игри (B J гbauf, Deutscher Ball, Schwungb!},\l и др.) -

Никой нtма да откаже п·олз'ата, що принася пжтуването 
на младежьта, з а щото въ цълия дtтски: орrанизъмъ се прtд
извиква дtйность _ поднася се на дtтето случай де задоволи 

* , Тая С'Т'а'l'ИЯ и,1,е Т'hК:ИО на вр'Rме , защото раэr.11. едва единъ жизнен ъ 
/ja ·1,урис·гонската организ ация въ Бъ„1гария .въпросъ - уредб:сtта юношкит:в 
иэеJt.ти. Gос.11.:вдниятъ ( боръ на RТД Ge занимава съ тоя - въпросъ, като го 
раэрtши ут~ърдитrдно · и при-е въ н ,.1 вия . си уставъ_ да има и члено пе юноши 

- туристи. 1;. Р. 
\ , 
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до ситость вtчни~ си нагонъ къмъ движени~, игра и весело 

пtене и прiщизвиква уравновtсване между принуждението 

и сериозносгьта на уч.илището и дома. Сжщеврtмено събужда 
въ млnдежьта смисълъ за хубосrыа на природата и, дtцата 

играйки, разширяватъ познанията си по естесrвознанието и ис
торията. _ За напомняне, е какъ при странствуванията на мла-

дежыа, трtбва особно да се внимава, да се избtгва въ всъко 
отношение прtсилване на уqенициrв. При нt l<олко -и едно-днев

нит'В пжтувания, маршътъ не е никога голtмь, щомъ дъцата 

не еж пръуморени. За доказателство на ~ова мо>iе да пое„ 
лужи ф,щтътъ че и най малкитъ ученици привечерь "ж. тъй 

съ прtсни сил_и, както въ ранната утрина. Само по себе си 
се разбира, че водачитt не трtбва да прtскачатъ поносимата 

мърка не само при странствуванеrо, но и при подвижнитt игри, 

кж.пането, пързалянето и др. 

Справата на младитъ туристи е безъ о·собни прtдписа

ния - просто и практично: палтенце, обувки съ връви, мека 

шапка, пелерина или пледъ (мушама) и раница. Послъднята · 
съдържа при Lнужда и провиянтъ, : само най-необходимото; 

трtбва да се избi:rва прtтоварването. При това заслужава да 

се напомни : носенето на кухненски прzнадлежности еж изли

шенъ товаръ и непрактични, тръбва да се избtrнатъ. При всичко 

това, д-вото за поощрение младежкитt пж тiвания има nръдъ 
видъ тtлесноть благосъстояние, затова прtпоржчва избtrване 

на всtкакви костюми и др. Съ пълното съ3Нание взетата отъ 

водачитъ повинность и отговорность, имъ диктува, щото дъ

цата при нtколкодневни странствувания винаги да спятъ подъ 

стрtха и слtдъ хубаво дневно странствуване, вечерь да ядdтъ 

на трапеза, всички въ едно~ като едно голtмо сtмейство. Мимо 

този начинъ на живtене, при което се uрtдполага, че вода

читt прtдварително ангажирватъ квартиритt, разяоскитt по 

тия юношки пжтувания еж твърдt малки. 

Така струватъ н-апр.: 

Тридневни ваканционни· пж тувания - 3 марки. 
Еnно щестодневно пжтуване по Мекленбургъ - 12 марки. 

,, осмодневно _ Харцъ , - 25 ,, 
При еднодевно пжтуване, извършено всъка недtля, разно

скитt, без1? тия за желt·зница, еж 30 пфенига ( около 40 ст. ), въ 
които влизатъ напитката, закуската, обtдниятъ хлtбъ и ка

фето. Х1гвбътъ и катъкътъ се носятъ въ раницата, а за дру

гит-в малки разходи, като: пари за желtзницз; за входъ, по-
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µ.аръци и др. _ с·е грижатъ касит;в, на отд1,лит'h· (Abteilungskassen}. 
За покриване тtзи общи разходи, както и за носача на по

,канитъ, всt-ки юношъ плаща мtсечн9 20 пф. Поканитt за 
пжтузан~1я'та еж }зинаги ''. писмени. Дtцата - в~ течение на сед~_ 

мицата _ не нарушават ь съ никакви събрания, . тържества и пр. 
обязноститt _ си- към·h училището · и дома. 

Зп по-голtма удобаость ' на вс'hкиго и по много прак
ти~ши цачала, за сега д-вото е устроило петь отдtла ( 4 уче
нически отдt~а _и единъ ртд'hлъ - за чирачета LeЪrlinge), под

р1здtлени по частитt на града. Р жководенето на огд'hлит'h 
става отъ водачи } по настоящемъ о:гъ петнiщесеть член:1, които 
при юношКfП'В странству~ания иматъ голtма опитность. Прин• 

ципътъ 'на дtлението, ~ койrо с·е прилага прtзъ четiзъртъ го
дина, д'hто общото стра --1ствуване на отдtлитt подъ водачеството 

иа главния водачъ се прtкжсва, до сега се указа много цi,

лесъобразно и ще се прилага при бждащия разстежъ на дру
жеството. 

Всtки ученикъ отъ 9 годи·ни нагор'h, е · , св6боденъ. да 
влtзе въ учениqеския · отдi,лъ, както и Hc:_l чирачетата - въ чи
рашюш отд'hлъ. Въ вс'hки отд'hлъ д-вцата могатъ да учnствуватъ 

като гости нtколко. пжти. 31 условие се има разр'hшение -на 

родителитt и послушность къмъ заповtдитt на водача. 

:Че д'ВJiата на д-вото юдятъ къмъ добро, доказватъ бла
rодарностьта на подителитt . и гол'hмата привързаность на юно-

шитt. Особено признание отъ ползата на д-вото стана съ до
ста гол'hмата п·омощь, отпусната отъ , м-ра на Народната Прос

_вtта :за поощрение дружественит'h цъли. До сега, въ първата 
година от'!:> основание .на д-вото, еж извършени .200 i~жтувания, 

, безъ- вс'hко прtкжсваце и при всеобщо задоволс·r:во. Особено за 
изтъкване ·е добриятъ другарски дух:ь, койтп царува между го

л'hми и малк·и ученици, между гимназисти и основни ученици-, 
и пр'hзо вс-hко врtме ·----: приятелски връзки между · водачи и 
д'hца. Въ -тоя смисълъ нататъкъ да се работи, да :привързва1У1е 
нови кржгове къмъ юношкитt пж.чвания, за . благото на · мла

дежрта, е нашата ц'hль 1· 
Търново. Г., К 

т 



Извлtчения отъ . отчетит~ на к.4оновеrt на Б Т Д за 1905 ( 
БургаСЕИ ЕЛОНТJ:.. 

Отъ 11 члена прtзъ 1904 г., 5 се отписватъ, .а се записватъ 13· 
нови, та ставатъ всичко 17 чл. Бюджетъ, приход-ь: отъ членски 
вноски - 33·30 л., записнина (отъ 13 нови член~)-26. л., лихва 
-12·40 л., всичко приход'Ь - 71·70 л. Разход'Ь: приносъ 20°/о 
въ центр. нает. - 6·60 л., записнина 26·-л., дружеств. 
принадл. - 3·50 л., . канцеларски -13·45 JJ ., ттрис.r;уга 0·85 л., всичко 
разход'Ь - 50·40 л. Излишъкъ ~ 1 ·30 л. които nрибавени къмъ излишък а 
отъ миналитt години--333·85 л., даватъ клоновъ капн::r,алъ отъ 355·15 л., 
внесени въ пощен. спестовна каса. 

Засtдания е имало двt: едно общо клоново и едно на настоя
телството. БибJJиотеката е увеличена съ 3 подарени книги. Излети >е 
имало 8, отъ които 1 -съ варка и пtша -и 7 пtши, всички въ района 
на Бургаската околия. -

Прtдседатель: А. Б,ьл.мустаковь. 

ВрачанСЕИ ЕЛОНЪ „Веслецъ". 
Отъ избраното на 28. IV. 1905 г. настоятелство, въ съсгавъ: 

Н. Алексиевъ - прtдсед., Ст. Русиновъ - подпрtд., Т. Райковъ
касиеръ, Исай Младеноз,ъ - дtловод., а Емиль Берборовъ и М,их. 
Стойчевъ - контр. ком., въ началото на сеп гември Русинов ь е билъ 
прtмtстенъ въ Бtлоградчикъ и замtстенъ съ Хр. Анковъ, а пр ·взъ 
декември е билъ прtмtстенъ въ Фердинандъ Стойчевъ, но като въ 
края на годината-не е избиранъ другъ на мtстото му. 

Главнага дtйность на · !{ЛОна еж били . из :,етит-Б изъ хубавитt 
блиски и далечни околности на Враца. О гъ обявени,t· из.1ети 6 еж · се 
състояли : до Леденицата ( съ много гости, дами, офицери, граждани, 
~аедно съ копринарского . училище), .Jfrьдна (съ много гости -- дами 
и _ мж.же), ,,Св. Ив. Пусти' (6 чл. 8 гос.), Изворитrь на Скжта 
(8 чл. и 14 гос. - мжже и дами; на връщ~не минато по „Кърджа .. 
лийския nж.ть" прtзъ гдtто е миналъ Ботевъ, като е отивалъ за 
„Околчицаll и „Волъrп", Пutuypama (8 чл. 12 roc.), Черепишкия 
М'ЬН-астирь (за срtща съ Софийския и Орханийския клонове) . Два ИЗ· 
лета не еж се състояли (поради лошо врtме): до Божия мостъ и 
Мътнишкия мънастирь. Освtнъ това клонътъ е направилъ из_леrъ и на 

20~ V. до Околчица и Волътъ, по случай годишния праздникъ на 
· ,.околченски юнакъ". ГJри откриването на излетния сезонъ на 26. Ш. 
бtха поканени· да взематъ участие гимнастическитt дружества и коло• 

tздачното, отъ които участие взе само послtдното. 

Член.ове въ началото H.J отчетната годива клонътъ е броилъ-
19 ду,ши, записани нови-4, ~сичко - 23. Отъ тtхъ напустнали по 
прtм'kстване - 7, доброволно --- 2, оставатъ въ края на год :--14. 
Прихода: фондъ за хижата - 50 - л. излиш1,къ отъ миналитt r. -
21·1·70, л., недоборъ отъ 1904 --- 81·40 л., членовина за 1905 -
69·60 записнина НЮ6 - 8.- л., всичко приход'Ь: 427·70. Разходь: 
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фондъ за хижата (1904-50 л., 1905-50 л.) - 100-л., делегатъ 
на Vl сборъ въ Долна-ба1-1я - 25.--л., канцелар.ски - 23·55 л., 
расиленъ-2·30 л , приносъ къмъ централната каса 2·0¼-20·40 л., *) 
nокжшнина -- 7·0 5 л., непрtдвидени - 24·-л. . наличность на 

31. XII. 1905 Г . 225·40 л., всичко разход◊ 427·70 л. За 1906 г. е· 
приетъ слtдния бюджетъ: Приходо: фондъ за _ хижата - 100· -л.; 
остатъкъ отъ минали1t години - 225·40 л., членовина - 120. - л., 
записнина - -- 12. - л . , забавления - 40.--л., добровоlfни пожертву
вания - 10 -л, всичко npuxodr,: 507-40 л .. Разход'Ь: фондъ за; 
хижата - 150·-л., (делегатъ VH сборъ нtма разходъ, защото съ-

борътъ става въ Враца), канцеларски 12·-л., расиленъ 1 О·-л.. за
лtсяване и пжтеки _:__ 80.-л., непрtдвидени 25. - л., -прииосъ 25% въ 
центр. каса - за.:_ л., записнина въ u . . к. -- 12. -- л., дългъ въ ценr 

каса отъ 1905 r.-i8·20 л., за уравнение излишък-ъ - 170·20 л . , 
всичко рааход'Ь - 507-40 л. 

Отчасти по недС'стигъ на срtдства, а оше и по други важни 
причини, настоятелстото прtзъ миналата година не можа да пристж.пи 

къмъ постройка на хижата и да залtси п.жтя отъ гр. Вратца до 
,,Вратцата" и _мtстностыа надъ града ЕО п.жтя за „Скакия". Тия. 
11.tла оставатъ да бждатъ извършени прtзъ 1906 г. Новото настоя
телство; избрано на 16. V. 1906, има слtдния със1 авъ : прtдседа reJIЬ-
- Н. АJiексиевъ, (учит.) подпрtдс. - КапнтаJ-Jъ Гънзъвановъ; касиеръ-
- Т. Райковъ . (учит . ), дtловод. - -- Ст Наумовъ (учит.). Контролна 
комисия ~ Кир. Фидчевъ (чиновн . ) Вл. Бобошевски (жури.) 

Прtдседатель: Н,. Алексиев1> . 
Дtл-оводитель: Ст. Нау.мовь . 

- ДОJ1НО-5ансЕИ ЕЛОНЪ „Ибърс~и -туристъ". 

Кл0ны'ъ е ималъ 1() члена, всички изправни. Jlриходъ , ималъ 

60 л . , 12 л. отъ които еж внесени приносъ въ централната каса. Ико
номиитt отъ миналитt годин.и еж упоrрtбени за направа на единъ 
бибJiиотеченъ шкафъ. Понеже · по-голtмата: часть отъ членоветt влиз.атъ 
и въ читалищното настоятелство и за това еж били г.остоянно занети 
съ постойката на чита..1ищния домъ, то официални излети не еж могли 

да 6.ждатъ устройвани прtзъ отчетната година, а ч.1еноветt еж пра
в или частични излети · _:_ на групи. За да може списанието да се 

чете отъ по-голtмъ .кржгъ четци, · к.riонътъ е щшалъ редовно по 
единъ брой отъ БТ на читалището „Рила". 

Бюджетътъ за 1906 г. прtдвижда 66 лв. nриходъ и толкова. 
разходъ . за туритски цtли. Новото настоятелство има състав·µ : А, Д .. 
Цвtтковъ - прtдседате;1ь, 3. И. Апостоловъ - под~рtдс. и домакинъ, 
Ив. д Поповъ - секретарь и BJI. Ив. Сребърниковъ - касиеръ. 

Прtдседатель: А Пвrьтков'Ь. 
Секретиръ: Ив.: Поповъ. 

+) 20•;. от'1> членс. внос. 15 l ·-.11. (недобори а а 1905- 81 .,.(0 .11.. и членов. 
ва 1905-69·60) пра:вятъ пр.иносъ 30·20 Jl. , +ваписнию-~ 8-.11.. с,11iдва се да вне 
се въ цев. , !(, й8•20 .11. , внесено само 20·-.11.., остава к.11.онътъ д.11. ·1: же.нъ .18·20 
.li., .които цен. нает. прtдвижда допъ.11ни·rе~1.но въ разходния бюджетъ ва 1906. 
(Бi.ii. цен. нает.). -
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ЕленсЕи Елонъ ,,Чумерна'' 

Тоя клонъ,който за двt години бt прtианалъ да функционира,е под -
1новилъ своята д·tйностъ едвамъ на 26.XI.1905. По тая причина до 
·края .на отчетн1Та година не е могълъ да прояви особна дtйность. 

·Той е броилъ въ това врtме 16 члена. · 

. Орханийски Елонъ_ ,,Мургашъ''. 

Нашиятъ клонъ . е най-младиятъ членъ въ туристската задруга. 
Основанъ е на 28 августъ при срtщата на Софийци_ и Орх,шийци 

,на Мургашъ. Прtзъ полугодишюш си животъ клонъ1'ъ не е моr ьлъ 
много да направи и едвамъ е усп ·tлъ да се поуреди · вжтрtшно. При 
основаването му се записаха 25 члена, но изправни останаха само 12. ( 
Това никакъ не ни отчая и се надtваме, че съ врtме клонъ~ъ ни·': 
ще има по-нече членове, понеже условия за това има -Орахание е 
въ сърццето на майка България и природата му е . дала сичко хубаво, 

. величествено и плtнително за сърдцето на туриста. 

_Отъ излетитt най-важния бtше тоя на 28 и 29 авгус1ъ на Мур
гашъ, при срtщата съ Софf{йскитt туристи, г дt-то _ и се основа кло
нътъ. Той бtше единъ истински голtмъ туристически излетъ и има 

,благотворно влияние на нашитt млади туристи. Hr1e бихме желали 

такива срtщи между клоновет·в да ставатъ по-често. 

Положението на касата е: ПрихоЭо: членовина (12 ЧJI. по 6 л.) 
~,2 л, записнина (12 чл. по 2 л.) ,- 2-4: л., всичко приход'Ь 96 · л. 
Разхода: приносъ 20°10 въ центр. каса-14·10 .л. записнина въ - центр. 

,J<. -24 л., канцеларски -16·15 л., на лице нъ касата-41·45 л., всичко 
_разхода 96 л. . 

Прtдсе.ы.атель: Ст. Панчев,. 
Секретарь: Д. Ста.мболиево. 

в„ ст и. 

Н овиятъ ус,тавъ на Со-
• Фийс..:ия нлонъ "А. Констан
тиновъ". - Споредъ рtше
ни;па · на послtднитt два сбора 
се о·rдtли съвършенно управле'
.нието на задругата от-ъ онова на 

· Софийския клонъ. По силата на 
това ръшение се изработи общъ 

уставъ за управлението на . ц·l;
_лото дружество, който се и ripиe 

- отъ · VI. сб.оръ въ с. Дшшя-баня. 
По силата на еж.щото рtшение 
и Софийския клонъ трtбваше да 

. си иэраеоти от ,и,tт~нъ уставъ . за 
__ управлението на клона. Такъвъ 

у~тавъ дtйствително е билъ из

работенъ и слtдъ редъ прtдва
рителни събрания е билъ окон

чателно приетъ въ извънредното 

общо събрание на клона на 15 
октомври и наскоро ще бжде 
лодне.:енъ на централното настоя

телство за утвърдение. 

Помощь за планинсна хи
жа. - СофийскиЯ1ъ клuнъ още 
прtди двt години е взелъ рt

щение да пострО!:f планинска хижа 

на Витоша, на . която ()сновитt 

се положиха миналото л~то: О
баче срtдствата, съ които раз-
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uолага фондътъ за хижата, еж. 

недостатъчни, вслtдствие на кое

то клоновоrо настоятеJiство се 

бt отнесло до Соф. 01<р съвtтъ 
съ молба да отпусн~ помошь за 

постройката . на хижэта , като из -
тъкнало значението , кuето та я 

хижа ще има не само , з а .члено

ветt на дружеството , но и за 

всич1<и посtтители на та я пл а

нина , както и на селенитt отъ 

селата отвъдъ Витоша които 
като дохождатъ въ София, ми
нувагь пр·tзъ планината . Въ есен
ната сесин г. г. окржжнит'i', съ

вtтници като признал и за прав

диви горюпt. мотиви, отпустнали 

отъ окржжния бюджет~~ з а 1907 
гад . 500 лева помощь за по
стройка хижа на Витоша , I<а то 
благодариме· на г . г. окржжнитt. 

съвt 1 н~щи • за тая имъ щедра по

дръжка на туристовското д·t,ло 

въ l офийско , надtемъ · се, че 

при 11одобни слу чаи и другитt. 

окржжни съвtти ще постж.пятъ 

по сжщия нач инъ. 

Нови членове въ Софий 
скня клонъ. - Прtзъ теку

щата година еж записани з::~ чле 

нове въ Софийския клонъ „А. 
Константиновъ" слtднитt лица: 
Д. Ганчевъ (комисион.), Нягулъ 
Бозовъ (учит. Il м. г. ), Лука 
Керемедчиевъ (пом. контр. ков
чежн.), Григоръ Хиновъ (сжщо), 
Хр . J{остовъ (пом. държ. кон11~), 
Дtянъ Дtяновъ (чинов. финан. 
.мин. ), Кр . Кръсгевъ ( сжщо ), !·Iа
найотъ Георгиевъ (еж.що), Вл. 

Кобуровъ (еж.що), Кръстю . Ми-
лен1<овъ (д_ир . опазв. общ. здр.) , 
П. Биолчевъ, Н. Доревъ, А. Свt-' 
1царовъ, П . Атанасовъ, Д. Нау-

мовъ и Или~ Илиевъ (всички 
чин - ни въ стати стиката), Г. Ра
девъ, Г. Ивановъ и М. Раду
чевъ (чин-ци въ земл. банка), Хр. , 
Рачевъ и В1:лчо Сарафонъ ( чин
ци въ дирек . же11 ·t з. 1, Стоннъ 
Ивановъ (чин. дър . 11е ч.) , Тод. 
Бъчваровъ (редаюоръ на „ Ро
дина"), Геор. Трайченъ ( фото
графъ м-во просвtщ . ), А. Прq
ховъ (инж. дир. постр.), Хр . Ол ~ 
чевъ (книжаръ) , Г. Волцъ (фо· 
тографъ) Ник . Новаковъ и Юрд. 

Т. Начевъ (търгов11и), Вичевъ 
(чин. см ·hт . пал . ), Па н. Петровъ 

(учит. воен. учил.) , С. Сt<рински 
( сж.шо, пр·tмtстенъ отъ Горне 
Ор·hхо всl{ИН _ююнъ ). 
Фотоrрафиит-t отъ Vl сборъ

въ с. Долня-баня еж израбо·гени 
отъ фотографа А. Г . . Санкийски 
въ Самоковъ и струватъ по 
2·50 л., на матова хартия 3 
л . Всtки участникъ въ сбора, 
както и клоновитt настоятелства, 

могатъ да си ги доставятъ, като 

изпратятъ стойностьта имъ, за

едно съ 1 л. за пощенски разнос- . 
ки на пратка на фотогр . въ Само

ковъ или на централното настоя

телство въ София. 

ИВАНЪ ВОГДАНОВЪ 

Прi;дседатеJtь на iJернишкия 

:К.11онъ отъ БТД. 

~НИЖНИНА. 

Мисията на Бланки- въ 
България пр'tзъ 1841 rод. 
С'Ь една пояснителна сrпудия 
omr, Иорданъ Михаиловъ. 
Притурка ~ на сп. · ,,Свrьтли
на". Пловдивъ 1906. 

Въ първата половина на ми
налия вtкъ, когато пръвъ пжть 
се чу въ Европа името бълrа.;. 
ринъ, намtриха се в1> цивили

зования свtтъ х°-ра учени, които 
съ рискъ за живота си прtд-



лриеха пжтуване изъ Европейска 
Турция, съ специално мисия да 

изучат ь бита, и живота на бъл

rаригt и да се опознаятъ С1> 

робс1<0 r·o иго · на нашия народъ. 
,Като се завърщаха въ отечест

·вото си, тия хора заrтозн1вахэ 

,общес 1·во и власти съ нашия на

;рОдъ, и по такъвъ начин· ь се 

спеqелихз пос1 епенно с11:v~n атиигh 

на общепвото и на държаRи гt 

·въ Европа за ншш1н народъ> 
·които сюшатии з1~ари освобо

дителната войн::~. Не мал1<0 длъ
жиме ние въ това ' огношение на 

ученитt пжтешес rвен-111:1 изъ о rе

чество го ни Франция, ко,по ви

наги ~ бнпа п1-,рва Г сJ рззсадница 

на идеиr~ н а свободата~ чел о

вtко 1юбие:го , първа е по1<а3ала 
интере-.:ъ къмъ нашето тегло 

Гюлхаffенскиятъ Ха г ги-Шериф ь 
·въ 1839 r;, вмtсто да подобри по
ложението на христианит't въ 

турската импер~-1я , сще по-вече 

го е влошило, понеже в 1:J едснн

тt данъчни рефор~н-! дали _въз

можнос1ъ на ГOJ I Ьми з ,юу1ют

рtбленю1. Това пр1,дн з викало 

възста ние · R 1-, зш 1д 1в Бъ .11 гария 

- - въ Нr-ШJ l{ИЯ 11 8 11дин •с' l{ИЯ В11-

лзети. ЗJ ;смирен и ~ на възста
нието , нишкия в1 :нщ 2 бри-ш11uа 

докарва апбан с- ки войски. И то

гавз се започва един 1, тероръ 

надъ .българитt убий.:тt.!а, 

грабежи, пожари, опустошения и 

населението пропищtва кански . . 
Извtстия 31(0 и смжтни, за тt

зи събития достигатъ и въ за

падна Европа. Тъкмо въ това 

врtме е билъ а гаше въ турско

-то посолство младия п, б ьm ·аринъ 

Александър·~ Екзархъ, който се 
заелъ съ мисията да освtтлява 

евр9пейсi<ата дипломация върху 

несносното положение на съоте-

, чественицитt си. Чрtз ь Намур-
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ския дукъ, брпъ на Нейно Uар
ско Височество l{нягиnя Кле
ментина и cи : th на тогавашния 

френски краль Луи - Фили-па ,J,, 

АJiександъръ Екзархъ усп·i,ва да 
·заи11тересув1 министра на вън

шнигl; работи, к·ой r-o р·t1ш1ва да 
изпрзти- специнлна мисия въ Бъл

гария, 1<0ято ,ца изучи събип1ята 

на са мото м ·tсто. Съ тая мисия 

се натоварва академи1<ътъ А
·аолфо Блm-tl<ll, знаменит ь пуб
ЛИЦИСТЪ· и еКОНО:\-!ИСГЪ, род. оп-, 

Ница (1798-1854). Kar-o прt-· 
во1ачъ къмъ мисията се зачис • 
Ji ЯBa и н1~ият ь Алек _- ачд ьръ Ек
зархъ . който освhнъ френски и 

бы1rr1рсf<и, но е позr1аваnъ още и 

езицv1тt. турt ки и сръбс1<11. 

·(а 1<з ycrpoe1 1a мисията спира 
най-п hрно въ Виютъ и 11осt

щана унищож11тсля на еничеритt 

Хюсеинъ-паш г . Отъ тамъ 

прtзъ Бtлогр;:~л ч и къ и П r~ротъ 
отива в·h Ниш r,, стол и ца та на 

Бъпг2рия 1) . О 1 · ь ТЭ!\IЪ прtзъ Ца
ригрздъ дохожп ;:~ въ София, отъ 

:ttтo пр·tзъ Ихл--1:v~ а нъ и В Ьтре нъ 

сли з а въ тра кий с кото п ,л е и 

· гю .: ·l; щав1 Т.-Гl з за рнжи1<"ь и ГJлов 
. Щ!В h И п р · t-,з 1, Узу ндЖО!-iа С JIИЗа 

въ Одри нъ . Сл tдъ занръшането 
СИ тая ~: HC!i ll е ДО!lе.:ла C B"Bl'JJИ· 

на в 1 , рху пр tu·tн :,aт,1 на на рода 

ни и- на съби г1-1я га въ оте ч е с г
во 10 ни. , 

Това именно описани е на пж
тешествието на Б п а нки въ оте

чесrвото ни . е им алъ щастл :-Jва 

та иден г . Михr1ил овъ да пр'Б_

веuе на бълг:1 рски и да го по.J,несе 

на нашата чи гаеща публика, за 

коего ние тукъ му изказваме 

· 1) G.11ан1с11 · не с:.мо ч& ко н ст атира 
на н·l; к о .11-с о м ·l;ега че Н:ишъ е бъ .л

гар 1.:к :1. а1,м.н . нv го е•1 и т :1. о щ е 11 з а 

сго.11ица на ~ъ.11га р ия . 



,благодарность. Ние ·желаемъ що
то тая книга да бжде прочетена 

01 ъ вс-Ьки турист ь и да . краси 

6иблиотекитt на всички ·1:уристи

чески дружества .. Ыладежитt, кои
то не rюзнаватъ турсl{ИЯ режимъ, 

ще разбератъ отъ нея какъвъ е 
билъ живо1ыъ подъ турското 

робствu и ще се научатъ да по
чита rъ и пазятъ свободитt, на 

които се радватъ днесъ. А въ 

нея · не липсватъ и художествено

туристически описани>~. Та~а напр. 

за Бtлоrрадчикскитt скали пж
тешественикътъ ето какъ се 

произнася ( стр. 25). 
-... ,,Прiшоржчвамъ на жнво

писuи и 1·еолози да прошктув'ат ь 

отъ Бtлоградчикъ до Бербера . 
Устията на Olliuu]e:; въ Франция 
дефит:то Р~шсаrЬо въ Испания, 
Алпи гt·, I lиринеитъ, или дивигв 
ТироJiски и Швейцарскн планини 
нtматъ нищо, l{Оето може да се 

сравни съ БtлоградЧИl{Сl{итt ска

ли. Тин гиган 1·сю1 червен6uвtт
ни стълбове, разпръснати по 
двtтt стрзни на единъ издъл

банъ пжть, IIO J,J:J-- HOГO на 1{OЙТО 
пълзи на мзлки нuдопади единъ 

11·t r1ec I ь потоl{ъ ; тия дърве 1·а : 

увиснал11 01ъ голtми нисочини, 

изгJ1еждайки гото ви да падна I ъ 

д<Jлу; оная дълбока с::1мота, ед

вамь нарушавзнq отъ ф ьрчение
то на орлитt и . на 1~угани 1 ·t, 
вси ч1{<J ·1 uва прuи ::Jнежда върху 

н ай-нко к ап е ната душа ~днu впt::

ча ~ ·,r1енн е на неизка з а нъ страхъ" .... 

За четирн часа пъш1юмъ 
да се мине i: ръзъ четири 
разни страни , -- Германия, 
Францин, Белги~ и Люксембургъ 
може съ песнота и то по слtд-
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Неможемъ да се не присъе
динимъ къмъ мисъльта на 11рt

водача, че паметьта на ьланки 

. заслужава да · бжде 1ючt~·ена с:ь 
наименуването на една отъ сто
личнитt улици на негово име. 

Въ заключение ще си позволи.мъ 
да забtлtжимъ, че -въ поясни

телната студия на г. Михаилова 

бtше желателно да се дадtха 

биографически свtдt11ия за Блан

ки и Алеl{сандра Екзарха. Ceтlit 
още лоанта коректура е про

пустнала, особено въ първата по

ловина, много печатни грtшки, 

които доста за rруднявr1гь чете

нето. 

Ежегодникъ русскаrо гор-
1. аго общетва. lV гад. за 
1904 г. Ц ·вна 2 р. - 1 ·одишни
кь r ъ на руско го п , 1анин2ко дру

жество вь .\Jосква · за 1904 1·., 
поради смжтн ,пt врtмена що 

прtживtваше странат;:~, ~ можалъ 

да излtзе едвамъ пр ·tзъ тая го- . 

дина . Той съд ьржа цtющ . сга

тии, какви го еж: тая на прtд

седателя А. К фоН,ь·~ .Некь -
Първи възт1занйя на въr,хонетt 
на l.' ибердd, на д-ръ А. Фишеро 
- Екскурзни по З111адния К а в
ю1зъ и на А. ЕН,држеевс ки-; 
По съврtменитt 11 стари гt лед
диц_и на Ди:--ория. Го_дИ Шl-!Иt{ътъ 

е художествено илюстро ванъ с ь 

п ланински гледк1-1, съд ьжра 1 < артi1 

на _ Кзвказъ и на ДигорскигБ П JJ а

ниt-111, сю1ци оrъ л ~д 1 шци и др. 

Д-рь · Х Пиперовь. 

ния пжrь: · тръгва се оrъ Еш ь, 

за UO минути се стига въ Дей

чотъ (Германия), за други 30 
минути се стиrа въ Дей 1шиле
рупъ ~Франция), опамъ ~:ьвър-



' шенно охо:1но за 2 часа 30 МИ" 
нуги · пръзъ Хусиан111_· Солне се 
стига въ Атусъ (Белгия) и най- · 
се!1-1ъ .за 30 .. минути се стжniза , 

·на :Люксембургска почва. 

'1' 

'rрамаденъ жел'tзнопжт~нъ 
каменъ мостъ,-Прtли нъкол 

,КО ДНИ ' е ИЗВЪJ:. "1-lено ' грамадно 
дtло - - на правенъ е каменъ I мо

стъ , върху романтичната · рtка 
Соге (B.onzoJ въ Гориuия (Ист
рия), който е най-rо.тtмия >1<е
лtзноп жтенъ ю1менъ мостъ -въ 
с·в ·tна. Мостътъ е oi:ip ·l;д·l:, :11eнъ за 

двойното желtзнично съедине
ние съ Триестъ и прtхвърля· про
пастьта съ 85 метра кржrовъ - ог
воръ. Свободно·стоящия сводъ съ 

остранение скелнта се е снишилъ 

само с'ъ 6 мм. Тоя мостъ надми-
. нава свършения пр·t.ди 2 г. МQ

стъ 11рtзъ р. Петрус ь въ Люк • 
сембург·ъ , , широкъ само 84 м . , 
както и прочутия мссть върху 

р. Прутъ въ Галиция, който при 
отвора си 64 м. е държанъ 

·дълго врtме за най-голtмия ка
менъ мостъ въ свtта. 

Катехизисъ на ~одачит'tщеиз
даде главниять н:омитетъ на Швей

царския алпийски клубъ, който ще 

бжде, както_ на бждащитt водачи, 
така и на старитt патентовани во- . 
дачи, полезна и необходима на

ржчна книга. С жщо и за оста-
1-iалитt туристи, ка_техизисътъ ще 

съдържа . много интереlна поука. 

Поощряване r остуването 
въ Алпийскит't зе,ми. Авст.рий
ското м-в,о на желtзницитt отъ. 

ДЪЛГО врtме се е занимавало СЪ 
мисъп1,та ,: пр·tл tститt на Алпий

скигв обпасти съ постройката: 

на новитt. планинс ки желъзници„ 

съ_ устройство ~ о на нови хотели„ 
,да направи достойни и привл~

кателни за чуiкденuигh. На прtд
ложението _ се съг.аасил.1 н-\:,кu и 

видни Авсгрийски фирJ\ : И, ме..кду 

l}Оито: . Крупъ въ Берндорфъ , 

' Наасъ и Чижекь , РортQа _ Фи ксъ · 
и пр . Тtзи фирмн еж основа г1и 
съдружие което е съ 1:1амtрение, въ 

обJiасти блиски на новитtалп и й ски 

желtзниuи дз направнтъ пегь. 

нови ~ модерно устроени алпий 
ски хотели, въ _ конто - да се упо 

тр-t,бятъ иаключително австри.,йски 

материали Ср·Мствата нужни за 
постройката- , мобилировка -и· _ пр. 

по свtденин отъ съдружието да -
дени въ М- вото еж вече готови. 

М- вото на желtзниuитъ нареди • 

ло сжщо, щото дирекциитt. на 

постр_ойката на тия жеJJtзници 

да постр_оятъ всички жилиша на 
инжинеритt заняти · при построй
r,<ага на новигt ли нии, така що

то при свършване на пос

тройкитt. да могатъ се употрt

би огь небогати туристи, н-ато 

хотели. 

Кога ли и нашата държа ва ще 

замv,сли да у.лесни пжтуването изъ 

нашитt хубави Балкански, Рил
ски и Родоиски кжтове? 
Търново. Г. К. 

Печатница „Либер. Клубъ", - София. 
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