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София, януариА 1909 r. Брой 1. 

до r. r. аоонатитt. 
Първиятъ брой отъ VПf. година на сп. , Бъл

гарски туристъ» се изпраща на всички досегашни 

абонати, на познати спортисти и шобители ва при• 

родата и на нъкои учр'.11жден:ия съ молба да го по

върнатъ веднага въ редакцията, ако не желаятъ да 

получаватъ списанието. 

Абинамевтътъ се плаща въ пр1щплата или слъдъ 

получаване първия брой. 

Отъ реда,щйята. 
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Н. С. Додовъ. 

Дупниwка Ри11а п11анина. 
\Продължение оть броя 9, rод. Vll). 

До най-долния Скакавиmки водопадъ пр1.зъ гол1.мия
 сипей. 

На 29. 1олиА 1908 r. отправихме се 5 душъ къмъ тоя мжчно

достжпенъ воD.оnадъ. Когато стигнахме въ ,Паничище• , слаба мъгла 

се носtше по срtдата на склоноветt и бързо се образуваха надъ 

гората малки облачета, конто или се пръсваха въ въздуха, ~tли от

летяваха бързо къмъ върховет1;, та се cм'kcuaxa съ 
rжстата мъгла, 

която бtше зале1·нала тамъ. - В·ьрховетt на Витоша не се виждаха 

отъ покрилата ги бtпа мъгла, а върховет1; на Верила ед
ва се по

казваха над·ь нtка1<ва бtла пелена. Лва-три nжтн трtбва
ше да по-

ГЛРЖдамъ по-внимателно, за да се увtра, да ли вср1;дъ лtто е снtгъ 

ва11tлъ по Верила н Витоша I Слtдъ часъ мъглата се вдигна отъ 

Верила, а се усили по върховет1; на Рила. 

Сега сполучихме много уD.обенъ моменть, та ф::>тографнрахме 

езерцс::то .Паничище• : слабъ вtтрецъ лъхваше, та набръчкваше □О• 

върх.ностьта му и nр·l;махваше силното отражение на дърветата въ 

водата. 

Слtд ъ малка пdчивка на „ Гьондера • (равнинката надъ • Пани

чище•), като вндtхме, •1е мъглата нtиа да спадне, а ще се нэднгне, 

тръгнахме къмъ р. Перущица по долния nжть, не прtзъ , Зелени 

nрtслабъ •, за да излtземъ на една Пi!пека надъ во11011адитt. Вър

вимъ и стигнахме надъ самнтt водопади безь пжтека. Прtд
ъ насъ 

се откри страшна r1роnасть - отв·kсна скала 1 00 - 20() м. / Пъкъ 

не можеиъ и да надннкнемь отгорt I Разтичах 11е се 11аnрtдъ н на

задъ да търсим·ь nжтека, но напразно. Срtщнахке двама селяни, 

конто ни казаха, че не може да се слtве оттукъ, а трtб
вало много 

да се обикаля. Слtдъ малко забtлtзахме отъ една ка
пара единъ си

nеА доста наклоненъ, ннэъ коАто ще може полека да се слиза, само 

ако можемъ да се доберемъ до него. За щастие, мо
жехме да тръг

не••ъ по еnно наклонено дърво, по пукнатината на една скала, по, 

нататък,, по козя пжтека и скокъ - в·ь сипея. Тукъ сме само 

трима. ,А друrитt двама бързншкомъ отиваха въ лtво да дирятъ 

нtкоя пжте1<а. Сега nрtдпаз11иво слизаме изъ сипея, на когото края 

не в11ждаме и не энаемъ да ли не се завършва съ 11tкоя отвtсна 

скала. В ь началото сн и въ страни тоА има 20 3U метрова отвtсна 

скала ; широчината му е 1 О -1 5 ы. Въ горни11 край 110 срi;дата му 

не можемъ да ходимъ, зашото utnaтa маса др~бни камънн тръгва 

надолу, вавлt1ча всички и от11одир-t тн бързо се 
засипватъ краката. 

Вървимъ отстрана н тримата вкупомъ, защото •1есто, безъ да щемъ, 

камъtrn побутваые, които веднага тръгватъ надолу, повлнчатъ и 

други с·ь себе си и бързо слнтатъ долу въ рtката. Трtбваше да 
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бьрзаме да 11идимъ изхода на сипея, за да се избавнмъ оrъ страха 

да не би нtкой за удовопствие, безъ да знае, че има хора, да из

търколи нtкой камъкъ и да нн помете надолу. Но бърза ли се по 

остри камъни I Пъкъ н малини едри, зрtлн, дору прtзрtли, скър

шили се отъ рожба I Чухме викането на двамата ни другари, по• 

.гледнахме въ лtво и какво да видиwъ - тt се надвtсили надъ 

една страшна пропасть I Тръпки нн побиха прtдъ мисъльта да не 

би нtкой да се подхлъзне н отъ него нtма да остане ни кость. 

Не слtдъ много забtлtзахме ги над·ь друга nропасть : прихванали се 

за едннъ боръ и надничатъ надолу. Прtстанахме да нмъ 11ик11ме, 

за да 'не ги насърдчнмъ да слизатъ по-скоро н съ rопtмъ рнскъ. 

Другарьтъ ни С., който изnрtвари, за да види изхода на сипея, ра

достно ни с·ьобщн, че може да се слtзе въ рtката. Вървимъ, стиг• 

нахме козя nжтека и по нея слtэохм~ въ рtката. С:ега като че лн 

се избавихме отъ едно прtмеждие. 

- Дt ти еж водоnадитt? пита ме недоволенъ С., защото 

·бtше измжченъ нзъ сипея. 

- Почакайте вие тукъ, а азъ ще отида да надникна отъ 

-онази извивка на пролома. Мисля, че еж rамъ и тритt водопада. 

Трьгнахъ бързешкомъ изъ висока паnратъ и други трtви н 

между голtми рtчни камъни, с1rьванъ тукъ-тамъ и отъ отдавна пад

на;щ борове. Съгледахь долния водопадъ, Сега внкамъ другаритt 

си, но тt могат·ь mt да ме чуятъ при тоя wумъ на рtката I Нtма 

какъ, върнахъ се пакъ при тtхъ и ги доведохъ при водопада. До 

-самия водопадъ не,можемъ да се приближниъ : спира ни една наклонена 

скала н дълбокнятъ внръ подъ водопада. Водата стремително се 

спус1<а по каменния улей (10 - 12 м.), отъ който скача въ вира. 

Непроходимо е нагорt по рtката: улеятъ е тtсенъ и хлъзгавъ, а 

отстрани има гигантск~t канари. 

Слtдъ половин ь часъ пристигнаха и друrитt двама другари, но 

единиятъ бtше безъ шапка . 
• да знаете изъ какви м'tста се драхме, но поне малини ядох

ме ! • хвалtха се т't. 

На 300 м. nодъ водопада е .Орловия камъкъ• и по нататъкъ 

.. Портата•. • Портата• е тtсенъ отворъ въ продълбаната отъ во

дата ска11а, мно1·0 приличенъ на порта. Отворътъ е широкъ 2 м, 

високъ 4 н rорнитt краища на ка,tаритt еж извити навжтрt като 

сводъ. - Боrатъ нзrлеаъ има отъ .Портата": водата постепенно 

слиза и образува десетки пtнливи водопадчета, чийто струи бле

щатъ въ полутъмния фондъ на дълбокия и тtсенъ пропомъ ; ОТ• 

лtво се издиrатъ отвtсни високи канари с ь наклонени борове -

всичко, тъмно, ырачно 1 
Над-tсно се издига .Орловия камъкъ•, високь стотина метра. 

Той е наклоненъ къмъ рtката и горt прилича на стрtха, дtто ка

.цатъ ·и спятъ нощt много орли - защото основата на канара

та е посипана съ орлови извержения. - • Щомъ ни потрtбе 

-орелъ за нtкак·ьвъ цtръ, ние веднага отиваме тамъ (при „Орловия 
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какъкъ •) и сме увtрени, че ще наиtриыъ и убиемъ орел,,•, каз

ваше ми единъ банчанинъ, ловджия. 

Връщането ни изъ рtката б1;ше доста трудно, защото един

ствената рибарска пжтека минава ту покрай рtката от·ь едната или 

другата страна, ту се изкачва по-високо по сипеи и остри гранитни 

скали, а и на много мtста не се познава, та често се блъскахме на

посоки ту _ въ водата, ту въ храсталаuн~ Въ 2. ч . nрt.косихме р. 

Лжерманъ и сетнt се изкачихме на възвишението "Лазарова nрисоя • 

и върха ~ Св. Лухъ w. (Спtдва), 

Charles Rabot. 

~Ъ/АЪ дtвственитъ върхове на 

Хи1Аа11айскитt п11анини. 

Алпиниститt се оnлакватъ, че Алnитt не криятъ вече за тtхъ 

никакви тайни. Всичкитt върхове на тая планинска верига еж били 

възкачвани и nрtвъзкачвани, тъй щото отъ Генуа до Виена нtма 

нито едно снtжно било, нито ед11а висока скала, ко,1кото стръмна 

и да е, която да не е била тъnкана отъ крака на алпиниста . Между 

това развитието на пжтнишката индустрия е наnравиnо по-лесни иЗ11е• 

титt J1аже по най-високитt върхове. Жепtзницата ви nрtнася до 

подножието на ледни_цитt ; навсtкждt вепиколtпни хотели, даже въ 

пустинята на вtчиитt снtгове има nрибtжища, които ви nозволяватъ 

да направите излетитt. си лесно; а по труднитt пжтища куки и 

дебели вжжя яко еж закрtпени за канаритt, додt.то фюникюлернтt 

( особднъ видъ вагони за изкачва не на върховетt) ви И:Jднгаrь на 

Юнгфрау и на Монъ-Бланъ. 
Затова ревностнитt алг,инисти, за да намtрятъ за излетитt си, 

мtста по-малко тъпкани отъ човtwкн кракъ, отнватъ и се прtдаватъ 

на любимото си забавление по Хималийскитt планини, по Аиднтt 

или въ Аляска. 

l{олко по-м'l'.чни и nо-оnасн:и отъ алпийскитt излети еж по

добни прtд11рнятня и колко разнообразни еж прtчкитt, които тt 

прtдставляватъ I Всi;ка от-ь rолtыитt планински вериги на свtта има 

свонтt особени иж.чнотии, и въ всtка отъ тtхъ борбата противъ 

планината се прtдставя въ различни условия. 

Въ Хнмалайскитt планини трt.баа да се държи смtтка за от

далечението на високитt. планински вериги, за дължината на изле

тнт-t, за силата на сн-kжнитt урагани. За да се достигне подножието

на Алпнn, една нощь съ желtзннцата е достатъчна, пъкъ, за да се 

иде при основата на Химаnая, пжтуването трае нtколко мtсеца Въ 

ШвеИнарня вай-мжчнитt излети моrатъ да се направятъ въ два дена;. 

въ r,мtмата азиятска верига т1; изискватъ едно непрtю11.снато усилие 

отъ нt,юлко седмици. 
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Тази верига, най-високата въ свtта, е отъ грамаднн размtри. 
Неltнитt най-високи върхове се издиrатъ на 8840, 8620, 8580 метра 
(т. е. височината на Монъ-Блавъ птосъ оная на прочутитt върхове 
на Берискнтt Алпи, Юнгфрау, Ветерхорнъ), а неltнитt ледници до
стиrатъ едно развитие отъ 50, 60, 100 километра. Въ една отъ 
внсокитt Хнмалиltскн планини може човtкъ да пжтува 50 мили, 
6езъ да напусне леда. 

Умората и лишенията, конто съпровождатъ подобенъ единъ 
походъ, не еж обаче обеасърдчили една юначна американка, r-жа 

Бюлокъ Уоркманъ. Въ продължение на двt 1·одини, придружена отъ 
своя мжжъ, тя е прtдпрнемала прнстж.пъ слtдъ прнстжпъ по висо
китt върхове на I{аракорумъ, най-високото било на западна Хималаи. 

За да идете въ l<аракорумъ, тръгвате отъ Бомбай. Оrъ тамъ, 
,слtдъ три дни и тprt нощи пжть по желtзницата, вие сте при под• 

ножието на прtдпланннюrrа. Но колко още пжть ви трtбва до лед
нндитt I За да стигнете тамъ, вие имате да извършите еnно пжте

шествие дълго, колкото ожтътъ отъ Европа до Инnия и колко по
уморително I Наlt-напрtдъ, цtла седмица ужасно друсане въ малки 

талиги, за да сrиrнете въ Сринаrаръ, столицата на I<ашемиръ, поел-!;, 
20 до 30 дни мж,чнн и пълни съ перипетии походи прtзъ планини 
по-високи отъ Алпитi;. Ту се изкачвате на единъ проходъ, по-ви

сокъ отъ Монъ-Бланъ, ту трtбва да проявите т~лантитt на единъ 
съвършенъ еквилибристъ по шемеднитt мостове, направени отъ 

вж.жа и увиснали надъ wумещитt рi;ки. 
Въобразете си три кабела : долниятъ служащъ за подъ на тъlt 

импровизирания мостъ, а друrитt два - за прi;чки (пармаклъцн). 
Върху тоя апаратъ, люшканъ подъ тактъ отъ вtтъра надъ бездната, 
и наlt-привикналиятъ алпнистъ не може да не изпита едно потреп

ване, едно завиване свtтъ; съ всичката си енергия той трtбва тогава 
да ·се бори, за да надвие пагубното чувство. На/:1-малкото подплъз
ване, наr:1-мал_ката неточность, и тоВ е за винаги изrубенъ въ рtката. 

ТуА дълго прtnварително пж.туване е толкова по-бавно и тол• 
1<ова по-трудно, че отъ Сринагаръ до подножието на ледницнтt 
нi;ма вече пжть; всичкнтt багажи трtбва да се носятъ отъ хора 

-или отъ дребни кончета. А мислете, че за една ·експедиция до Хи
малая чов"tкъ не тръгва на пжть само съ една туристска чанта, 

,както тolla се прави при излетит1; въ ШвеАuария и Савоя. Тукъ 
•евроnееuътъ трtбва да донесе всичко оно~а, отъ което ниа нужда 
.за своето сжществуване: палатки, легла, долни дрехи готварски 

.сждове, най-послt и особено грамадни количества храни, всичко отъ 

2000 до 3000 килограма товаръ. Прtнасянето на такава една те
.жесть изисква единъ керванъ отъ 100 -150 човtка наА-малко. За 
щастие за кесияrа на г~жтннка, въ планинитt на l<ашемиръ въпросътъ 

.за повишението на надницитt не се е още поднrалъ. Съ 40 стотинки 
на ден.ь могат h да се намtратъ толкова Н()сачи, колкото искаме, 

за да се носяrъ отъ 35 -•О килограма на едно разстояние отъ 
тридесетина километра, а ако къмъ тая скромна сума пжтвикътъ 

прибави единъ бакшишъ отъ 21./ 1. стотинки, тolt се проr11асява за 
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човtкъ най-щедъръ въ свtта. Въ тая щастлива страна единъ туэе• 

мецъ живtе съ 5 ст. на день. 

Слtдъ 23 дни nжть оrь Сринагаръ г-жа Бюлокъ-Уоркманъ 

лристига при полнтt на Каракорумъ съ намtрението да се искачи 

по нtкои върхове отъ 7000 метра височина, които ваобикалятъ 

ледника Чого-Люнгма и сега почва едно nжтуване, оше по-страшно 

отъ първото. Чоrо-Люrиа е дъл-ьгъ 48 км., и, за да с~ стигне до 

подножието на върховетt, трtбва да се nрtмине цtлото простран

ство на тоя ледннкъ, да се спира човt~ъ и да жнвtе върху леда, 

като върху твърдата земя, като постоянно влачи задъ себе си ед-на 

дълга процесия отъ носачи, натоварени съ припаси. 

Пъкъ какви мtста I Въ началото има нескончаеми морени (купища 

камъни), конто nокриватъ съвс-tмъ ледника и го прtвръщатъ въ 

бе~краенъ събарящъ се каманякъ ; но-нататъ1<ъ-зннапи пукнатини, 

готови да nогълнатъ цtлия керванъ ; nослt-ледени възвишености н 

пирамиди, конто заnлашватъ да nадиатъ като 11р1;спи върху ексnло

раторит1;; най-послt-дебелъ снtг·ь, въ който дълбuко се потъва. 

Върху тая движуща се маса, д-kто всtка стжпка струва едно изто

щително усилие, планинската бопесть започва да се появ1ша. Евро

nеltцитt, nо-привикнал11 къмъ дългитt изкачвания, устояватъ на 

нейното нападение, но носачитt, не до тамъ здрави, въnрtки тtх

ната снажность, бърже отслабватъ. Tt прtминаватъ 10, 20 крачки, 

послt, победени отъ болестьта, лtгатъ на снtга, nолузадушени, като 

повръщатъ и усtщатъ нетърnиш1 болки въ главата , 

При тия условия керванът-ь трtбва да cnpt и на височина отъ 

4200 метра, по-високо отъ върха на Юнгфрау, той устройва единъ 

лаrеръ за хртоснабдяване и съсрtдоточаване, който ще стане ба

зата на операциитt 110 изкачването на високитt вьрхове. Прtзъ 

тtхнитt два похода въ l{аракорумъ г-1tъ и г-жn Бюлок·ь Уоркманъ 

не еж. nрtкарали по-малко отъ 6 седмици въ тоя лаrеръ, изгубенъ 

посрtдъ ледоветt, 6 седмици от-ъ лишения и страдания, на които -

нtщо извънредно - една жена могла да надвие. 

За да се издигнат ь отъ тоя лагеръ, настаненъ на 4200 метра 

височина, по околниrt върхове, оставатъ за изкачване около 3000 

метра, или височината между Ц(!рматъ и 11ърха на Монъ-Розъ. Та

кова възкачване не може да се извърши въ единъ ден1-,, Съ здра

витt още носачи тt се издиrатъ по хъ11боци1t на леденитt великани, 

като правятъ спирки. Тгка, минаватъ 300 или 400 метра, устрой

ватъ еднl:ГЬ депозитъ отъ храни и оnъватъ една палатка ; на другия 

nень правятъ САl.щото. Г-н·ь и r-жа Уоркманъ еж стигнали по такъвъ 

начинъ до в11сочина 5800 метра, или съ 1000 метра nовече отъ 

Монъ-Бланъ. Невъзможно е да заведатъ ·по- нататък ь носачитt, Почти 

задушени отъ разрtдяването на въздуха, тt, нещасrнитt, СА\. неспо

собни да наnравятъ крачка наnрtдъ, когато пькъ евроnе""цитt еж. 

незасегнати отъ никакво неразположение. 

Сутриньта, придружени само от·ь италянскнrt водачи, които еж. 

довели ,ъ себе си, юначнитt алпинисти извършватъ nослtп.ното въз

лизане. Изпърво тt се изкачватъ по една снtжна долина, наведена каw, 
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оокривъ, като дълбаятъ по нея ст.жпала. Едно наlt-малко под
плъзване, 

и цtлиятъ керванъ би падналъ оть 2000 метра височина. Студътъ 

е ужасе111-. Да не би нtкolt отъ дружината да измръзне, т1; трtб

вало отъ врtме на врtие да се спиратъ, увисна
ли, тъlt да се каже, 

въ въздуха, да си удрятъ силно краката, та да възстановятъ цир

кулацията на кръвьта. Спtдъ тричасово възлизане 
по тая стръмнина, 

тt дости,·атъ единъ върх1, отъ 6770 м. - наR-високи11тъ връхъ, 

върху който- е стжnялъ женски кракъ. 

По-нататъкъ се издига другъ върхъ, още по-внсокъ - 7118 м., 

или приблизително височината, която би ималъ Монъ-Бланъ заедно 

съ върха Миди. Но сиtлата американка, побtдена отъ умора, е 

трtбвало да остави на мжжа си славата за туR ново завоева11ие. 

Уоркманъ сподtлилъ съ двама англиАски алпинисти, д•ръ Винъ и 

Сиръ Мартенъ Конуе, честьта на тоя подвигъ. 

Още по-мжченъ е билъ опнтътъ за възлилане на Шоrорн 

(8620 м.), най-високата точка н.а земята слtдъ Еверестъ (8840 м.), 

наnравенъ отъ д-ръ Жаt<О Гиl!армо, който се придружавалъ отъ 5 

анrлиRски и австриl!скн алпинисти. 

Tylt било една истинска полярАа експедиция : 11 дни nжть по 

единъ ледникъ nрtди да стигнатъ при nодн·ожието на върха, nocлt 

6 седмици nрtстояване на леда на извънредни височини - отъ 

5700 м. и 6000 и. Безъ ни наR-малко да се отчаltватъ, ексnлора

торитt търсили слабото мtсто на ледената броня, що об
вива Шогори, 

но не усntли да надминатъ височина по-голtма отъ 6700 м. Какви 

еж били мжчноп1итt1 за да достигнатъ до тая височина, е
дна цифра 

е достатъчна, за да ги 1tаnрави очевидни: не по-малко отъ 7 часа 

еж трtбвали, за да се изкачатъ на 600 метра височина. Пъкъ въ 

лагера какви страдания I Utлн седмици бурята бtснtе, погребва 

лагера nодъ снtга. Въ палаткитt денt този снtгъ се топи, nocлt 

nрtзъ нощьта мръзне, тъR че, ако човtкъ не е nронизанъ отъ вла

гата, тоR е нзмръзналъ 

Прибавете, че при тая внсоч~1На водата ври при 84 градуса ; 

невъзможно яденето да уври, както трtбва . Изтощени отъ студъ и 

гладъ, nж.тниuитt се разболява-:-ъ nослtцователно: единь заболява 

от-ь пневмония и трtбва да се отнесе на една шeltRa, образувана 

отъ двt дъски ; .upyrь тр !;пери отъ треска, докато пъкъ трети 

страда отъ възпаление въ гърлото ; останалитt, блtдн, измършавtли, 

почти не струват-ь nове•1е. 

При тия условия отстжnлението се налага: битката
 е изгубена, 

пише жално докторътъ Жако-ГнRармо, историог
рафътъ на ексnеди• 

цията. Алпинистит1; тоя пжть nрtкарали 65 дни върху леда. 
(Слtцвз). 
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А. Д. Цв1.тковъ. 

}fэъ ft\акедония.*> 

Македония! Много п.жти искахме да nосtтимъ и изучимъ тая неща, 

стна българска страна, но врагове бtха изкуствено „ спрtлн границата•, 
бtха се опитали да изиtнятъ н на природниrt; аакони, бtха ни огра

ничили 1 . . . Много n.жти въ весели излети сме се натъквали на неА
ната граница като риби на лtса, като хвъркати на стъклени прозор

ци и отдалечъ и сме се любували, клели сме автори т1; на ограниченията 

и мечтаели сме за ... 1 Обаче 190Н година, скж.nа на дъждове, пло

дове и храни, а обилна на суша. r.а.сеницн н свободи, ни донесе и 

тая изненада - че робскнтt вериги на деспотизма еж скжсани въ 

съсtдната наиъ империя и нашитt братя таиъ си почиватъ вече подъ 

сtнката на свободата, прtживtватъ дни на ентусня.зъмъ н си цtрятъ 

ранитt, добити на фронта въ сражението за тая свобода .• . . 

Рtкохме да отндемъ и nоздравимъ това борческо население и 

съ н~посрtаственото си участие въ радостьта му .да признаемъ• 

конституцията иу. 

Речено и свършено. Ибърци минаха отъ думи въ цtла. Упра• 

вата на дружеството взе отъ общинското ни управление документъ, 

която прtведеиъ и на турскlf, удостовtрява, кои сме и какви сме, а 

отъ рfАонння пограниченъ офнцеръ - пропускателенъ билеn. за 

.безплатно" н безnрtпятствено движение по границата, безъ какьвто 

11tмашъ право да дишашъ пограннчеиъ въздухъ I Това еж. дребни 

работи отъ ония, които създаватъ голtиитt международни въпроси. 

Интенданството е изиграло ролята си прtвъзходно. Това личи 

по провизнитt, конто еж поставени всички въ съотвtтствующн спе

цизлнн сжлове - да не се чуnятъ много, дъжаъ да не проnускатъ и 

всички грижливо надиплени и здраво свързани. Походната аптека -
и тя е въ състояние да посрtщне всички прtдвидени катастрофи. 

Двама водачи иаАсторскн товарятъ багажа на 3 зцрави балкански 
коне, стегнати още по-зраво. 

Рано е още. Тихо безоблачно небе. Марица ечй отъ западъ. 

Това прtдвtщава ~убавъ день и удря печата на веселото настроение 

у пжтинцнтt. На сборния пунктъ 2d,ма туристи еж подъ пълна пара. 

По гьрбоветt и раиенtтt на нtкон отъ тtхъ лъщятъ пушки - чиф

тета, карабини и ка.си манпихери, нанизани съ редъ патрони, като 

rерданн на шопска невtста, а на други иаъ джобоветt се по

казватъ лъскави глави на револвери. Двама, още некалени новаци 

турисn~, правять . сбогоиъ" съ близкнтt си съ чукане на чашки. 

Това прtдвtщава, че не ще ниаме само разнообразие въ компанията, 

а - и ядове. Но нали всичко въ тоя свtтъ служи за урокъ ? 

*) Пrtзъ .Деинръ-кэпия• напрtдъ, а прtз-ъ ,Белwекенъ• назадъ. 
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Изтокъ метна слънцето като б~мба, коят:, се пръсна и съ cso• 
'11Tt милионно-огнени стрtлн порази мрака, който отлетt да търси 
спасение даnечъ по аападъ. 

Рогьтъ изсвири и интимната дружина се задвижи, оглушавана 
•СЪ .добъръ пжть•, .сбоrомъ• и съпровождана съ махания кърпи и 

шапки. Едииъ отъ конетt с.е изправи на заднитt си крака, иапръхтt 
и изцвилt срi;щу изпращачнтt. ,.На добро е•, извика дружината и 

поде цружна пtсень, - елексира на пжтника. Насрtща иде булка 
прtмtнена. - _.Дпбра срtща I кж.дt, ако Боrъ дава?• пнrа тя наив
но и озадачена. Близкиятъ на сtиейството имъ Яко, смtшникътъ, и 
отговори:· .Сбоrоиъl отиваме въ турско и оттамъ ще доведа на мжжа 
ти ханъика •. - • Не ханъмка на мж.жа ми, аии манафинъ на бул • 
ката си доведи ! • отвърна тя. Отrоворъ, наистина, плосъкъ, но пла
тенъ . • Какъвто повнкаnъ, такъвъ се и nтзовалъ". Чудно находчиви 
и съобразителни хора има на тоя свtтъ ! Всички честитихме на Яка 
този отrоворъ и извикахме весело : ,. И това е на ха.иръ I куражъ 
дружина 1• 

Зиия ни пж.ть минува. Едннъ отъ туриститt я настж.пи на опаш
катя, стисна я за шията съ р.жка и тя отвори уста. Безстрашно про• 
мъкна кърrтата си прtзъ устата и и, като извика „обезвредихъ я, не 
бойте се J • почна да аамtря съ нея друrаритt си. Други куражлии 

я грабваха и. хвърляха по другиго ••. ; едни се сиtятъ, други кре

щятъ, пъn авъ избtrахъ отъ тая студена топка н протестирахъ 

противъ това шибане съ жнвъ камш.нкъ, а тt, за мое удовлетворение, 
я раздtлнха оrъ живота и. Внждапъ съмъ другь п.жть с.жщия ту
ристъ да турrа жива зини въ пазвата си на голо и много пж.ти да 

се шири СЪ бастуни, облtченн въ змийска КQЖа. 
Завихме право на югь, изъ л.жката на р. Марида. Горt високо 

всичко е зелено и тъне въ раскошъ, а долу низко дървестната ра

стителаость е поrрознtла отъ rж.сенидитt - този бичъ на мекнтt и 
сладки писта I Окото· отказва да гледа послtднитt : то се гнуси отъ 
тtх,,. Поrледътъ тича само по rорчивопистнитt дървета, конто еж 

завардили своята зеленина, и по краснвитt 1Субета на с. Махленската 
и Радунлска църкви, които rрtятъ 11ъ далечииитt като грамадни 

лампади; а Марица се труди да разпръсне лошитt впечатления отъ 
тtзи опустошения съ свояrа дивна ntсень. Тази година и насъ спопе

тt едно оrъ 10-тt Египетски наказания, зареrестрираии въ Библията 1 
По пжтя това съставляваше богата тема аа срtдствата на ония дру• 
жества, които ииатъ за цtль украсата, хиrиепическото и икономи• 

ческо подобрение на човtка. 
Леко изминахме пж.тя и пеусtтно се отзовахме въ с. Радуипъ, 

сгушено въ диплнтt на величествения балканъ, гоено on боровия 
му въздухъ и по~но отъ бистритt дtвствени води на р. Марица, 
която пръвъ пж.ть тукъ виждатъ населени мtста и на които силния 

устремъ се разсича отъ пъргавата пъстърва, тая царица на рибитt, 
която се гои и покои въ пtнестиrt и като млtко води. Ние сме си 
съ късмета/ Веднага запекохме всtкиму по двt неиsкормошени пъстър

ви, на дървени талерки налегнати, отворени откъмъ гърба надлъжъ 
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н посолени топли въ парата. Само така приготве
на, тя дава истннскня· 

си (ладъкъ ароматенъ прtсенъ вкусъ. А от
тукъ нататъкъ иматъ ду

мата rастрономнтt. Още едно е неоспоримо : на сладка почивка
 много 

rrрН11нча царска закуска. Дойдоха приятели и докато ни се
 чудtха 

на смtлня планъ и д"kтската веселость н беагрн
жность, заразяха се н 

безъ церемонни навикаха : • Приемате ли и насъ ?" Стиснахме нмъ 

pжцtrt;, и rt се удавиха въ нашето море . • . Трима оть rl;xъ до• 

мъкнаха кебета н пъпни торби и ги качиха 
на гьрбоветt на конеrt; 

по най-съкратената процедура. 

Много сме весели . Радостьта ни е дважъ по-голi;иа, че лесно 

пленяваме I Двамата новаци, конто въ с. д,•Баня си вземаха .сбоrомъ" 

съ чукане на чаши, и тука имали прня rелн I Засм"kли се до уши, 

взели героични пози, съ народна гордость ч}'l(атъ нови чашки и съ 

славянска откровеность нздънъ душа викатъ : • Сбогомъ I дано се 

пакъ видимъ живи и здрави 1 • - • Съсъ здраве . . . много здраве на 

свободна Македония• . . . Само гн наблюдава Я, слушай и пиши ..• 1 

а то свършекъ н"kма 1 ••• 
Рогътъ турна край на всичко. Коне и водачи напрtдъ, а тури

сти съ пtсень, походннца, слi;дъ rtxъ. Либе едно, нагиздено, прtмt

нено изхвръкнало накрая село, като подплашена сърна изъ дълбоки 

урви, кичи едноrо отъ новитt нн Радунпскн другари н го изпраща. 

Гледаll невннность и млацость и не завиждай I Пъкъ кога ли се на

учи това мило чедо? У Радиулъ нито телефонъ, нито апарата на 

Марконн I Види се, нtкоя неизпитана сила ,·и моментално събра на• 

края селото, и тя имъ друсаше pжut н изтегляше 
дълбоки въздишки 1 

Видtли пи сте хелнографъ не съ оглРдала? Лю
бящнтt сърдца ниатъ 

саоЛ спеuиаленъ хелиог.рафъ. Tii пр"knрзщатъ своитt копнежи, чув• 

ства желания на далечни разстояния посрtдстномъ разни мимнчески 

знаци. Вмtсто огледала нашата двоАка уnотр·kбн шапка, 1<ърnа и 

поклони, докато едннъ завой немилостиво rн раздtлн. 

Добра срtща. Рнбарь наниэалъ на nръчк11 прtсноловена пъс

търва . Купихме я за по пкть. Тя ще трtбва да се очисти, посоли 

н постави въ коприва Главатарыъ нареди тая операция да се 11з • 

върши при първата дадена почивка. Двамата обилни сбоrувачн съ 

чашнтt nравятъ лtнивн и троми зиrзаrи. Усипия
 rолtми полагатъ rl;, 

rоркит"k, но на крачкнтt ииъ не спори. Пакъ педагоги
ята на помощь 1 

По двама гн хванатъ подъ рж.ка, ужъ за хатъра с
амо 11а дружна nt• 

сень, и тt, наелектрнзнранн, дератъ ли се дератъ, та дори вратове 

к, лчатъ и акомианнратъ, безъ д.а усtтятъ, че водачнтt ииъ формено 

ги влачатъ. Внно, вино I колко си хрисимо на кютука, ма.дро 
въ бъч• 

вата, живодарно въ л"kкарствата, а си лудо, 
свирtпо и въртогпаво въ 

човtка 1 
1 lочивка. Едни отъ другарнтt цодреждатъ рибата, други еж 

на сладъкь раэговоръ, а трети снлно се эаелн да отр"kзвятъ пияннт"k. 

Другарьтъ М . е нзвадилъ шишенце, нагласилъ други да смъркать 

отъ него и да внкатъ: • Колко приятно, копко хубаво, колко бод• 

рость ми дава това лнванто 1" А тоА ги укорява, че по•снлно не смър• 

кали, и тt повтарятъ съ снлнн fi дълбоки мнрисаннн (шишенцето е: 
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эа11ушено). Дохожда ужъ редъ н на пияния. Беэъ да забtпtжи той,. 
М. отпуши шишенцето. ,.Силно 1v • •• 1 Били ли сте на бивакъ до 
балканска рtка, около буИин огньове, въъху жаравата на конто се 

хвърля изъ рtката жива пъстърва? Вид't ли ли сте, какъ тя нэхрнnие 

високо и сама се обърне за да се Д()nече ? Така изхрипна и се о
бърна и този приятель ! Рекохъ - умрt I Отъ такова силно вдишване 
амонякъ нерви и отъ вжжа биха се поразили I Вдигнахме го по еnно 
врtме - цtпь утънапъ въ сълзи и бtпъ варакъ. Свtсти се. А дру
rиятъ hЗтptsнt., само като вндt картината. Мирясахме, ама и щ'о 
смtхъ бtше I Рецепта сигурна. По-добра - Бахусъ не познава. Нека 
се знае, че момцитt еж порядъчни хора и сегашното ииъ опиянение 

не бt.ше отъ порокъ, а отъ възхищение. 
(Слtдва\, 

Б. Образописовъ. 

ff e е ресно. _ 
(Хумореска) 

Не е лесно де бждешъ турнстъ. Съвсtиъ не. При все това 
азъ паJСЪ се записахъ за члеиъ на турнстското дружество въ нашия 

rрадъ. Та и какъ да не се запиша, напи прtспtдва то такива раз• 

нообразни и високи ut11н J Па и коА ли би станапъ чпенъ на такова 
едно дружество, ако не интелегентнняrъ, що годt образованиятъ. 
Наистина, вратитt на дружеството еж отворени за всички и въ него 
се поканватъ всички, но ва едннъ интелегентенъ човtкъ входътъ въ 
това дружество е морално задъпжителенъ. Праsо ипн не право, но 
азъ се счетохъ между задължениrt, да влtзатъ въ негt> 11 впtзох1, . 

Дадохъ аспра, хванахъ се ... 
Но напи не е лесно да бждешъ турнстъ /-Чуе се, че нt.кждt 

изкопали дуваръ съ особени тухли, - хайде туристското друже• 

ство на ПАI.ТЬ; нtкоА намtрнпъ н·!:;кжпt. особена керемида нпи из

ровилъ човtшки кокалъ изъ нtкоя могила, -хаАде пакъ дружеството 

по издирвания ·и разкопки; нtкждt изровенъ нtкакъвъ nръстенъ, 

нtкоя пара или друго такова ; поражда се мнtиие, че тия нt,ща еж · 

отъ тъмни ста!'ини, - хайде пакъ въови съ дружеството 110 научване, 

Труд,; не трудъ ще вървишъ; ннакъ има изключване, шрафъ, срамъ; 
нtма ка·къ, дадохъ аспра, хванахъ се . .. 

И ходнмъ ние, ходимъ, често и безъ спиръ н работимъ : ро
ви.мъ земята, диримъ слtдитt на стари градове и села, слtдитt на 
древни и важни врtмена; р~зкопаваие моrипитt и търсимъ въ тtхъ 
остатъци отъ велнкн случки и лица; к~терниъ се по остатъuитt на 

нtкоrашнитt твърдини, тия нtии свнд'tтелн на бурно и славно ми
нало; вслушваме се въ далечния е!Коrъ на иtкоrашнитt боеве, които 
еж оставали до и ок о л о тtхъ ; ровнмъ съ ума си историята, свър
зваме сегашното съ миналото, възкръсяваме послtдното и даваме лю

любопитни и важни свtдtння на тълпата:-да, на оная тълпа, която 
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•ttищо не интересува, освtнъ нtЯната вd1Сидневна дребнавость. И 

прtдставете сн каква небльrодарность : вкtсто каквато и да е от

·плата за нашнтt трудове, тая тълпа отива до тамъ, да ни прави 

•прtдиетъ на своя всtкндн~венъ rлуиъ. Не един-ь пж.ть ще чуешъ 

-напр. : еди коА турнстъ не можепъ да ходи и се вр-ьщалъ отъ cpt

naтa на пжтя; еди кога сн турнстнтt отишли по една 
важна мнсня, 

но, като стигнали до едно село, х:апналн, пнАналн и се върнали; еди 

коА турнстъ воснлъ всtкн день зелената си шапка, защото пра
вилъ 

екскурвннтt си само изъ града ; еди коА турнсrь съ напр1;днала 

врзрасть нмалъ на шапката си паче перо и червена чушка; еди 

коА . . • но стига и толкова. И безъ повече се вижда, че не е лесно 

да бжде човtкъ туристъ. Що ин трtбваwе и иенъ ? Но дадохъ 

аспра, хванахъ се ... 
И ходниъ ние, харчниъ енерrня и ,врtме, нзслtдваме, изучваме, 

труднмъ се, какъ не 1 
Не щешъ ли, на единъ членъ му хрумн,зло да се направи ек

с.курзня до едни руини оrь крt11ость, доста далечко отъ
 града, нзъ 

полнтt на балкана, на едно стръмно и !;сто, и хопъ, въ едно заd• 

данне на дружеството, прави прtдложенне да се направ
и такава ек

скурзия. И. . . разбира се, прtдложението се прие съ rотовность. 

Та и коА смtе да не прояви готовность за такава една важна ек

скурзия ? коА смtе да навлече върху сн съмнtнне на своята ннте

-Леrентность? Азъ тоже бtх:ъ съrласенъ и като вснчкн посрtщнахъ 

прtдложеннето съ живо удобрtнне; но не знамъ защо едннъ rласъ 

извж.трt ми шуwнtше: .Отдt ли пакъ се намtри това прtдло• 

жение ; нима не можеше да се отиде по,блнво, напр. до едно отъ 

селата краА Стрtма ? - Таиъ тоже има какво да се научи; пъкъ освtнъ 

това TIIJIO ниа я таквозннкана. . • като вкусни риби и пр. и пр ; .. . 

или пакъ нииа не можеше да се прtдложн напр ... но лесна работа .. . 

видtщемъ. 

Бtше рtшено да се тръгне една сутрннь, точно (по български) 

въ 5 часа. Сборенъ пункп. край града при една фурна. Азъ се съ

буднх:ъ сутрнньта въ 4 ч. 45 м., но когато стнrнахъ на сборното 

ntcтo бtше 5 ч. н 10 и. Тамъ нtиаше никоА Сънлнвъ фурнаджия 

повдигна едннъ кепенъкъ и слtдъ като отсtче една класиче
ска про• 

зявка, каза ми да вървя, че момчетата заминали. Заминали I Бре I та

кава точность, ICOraтo не tрtбва 1 ••• Да вървя, да не вървя. . . двое

уиtхъ се, па тръгнахъ за . .. 
Вървя, вървя, а то пусто остало не с.пори. По едно врtие rле

даиъ, нtщо се черн1;е далечъ отnрtдъ ми и се движи. • Tt еж, 

.рtкохъ се, хаАде по-бърже да ги настигна"; и бързамь ли бързамъ, 

а маренскитt му крака като прtсtченн : топтатъ, топтатъ, Рее на 

това иtсто. Провижда се село. Черното, що се движеше отпрtдt ин, 

влtзе въ селото и потъна въ него. Азъ си дадохъ сила, стигнахъ 

селото и еж.що влtзохъ въ не10. - Чудно и дивно, съвсtмъ непоз

нато: а паn по тtзн села съиъ ходилъ и друrъ пж.ть. Скнтам
ъ се 

.доста, мниаваиъ нtколко улици, а то калъ, калъ, ,трашна тегоба: 

Пакъ и нtма никой. НаА•поспt внждаиъ една бабичка. ,.Не инжда 
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пи бабо, 11итамъ я, да минатъ туристи отъ тука•. • Не съмъ сиико,. 
ии отговаря тя, не ::ъмъ, но вндtхъ да минатъ само трима граж

дани съ зелени шапки и едво куче съ nхъ •. • Това еж тt, рt
кохъ си, трима и половина. Добрt". И наистина, слtдъ малко още
търсене намtрихъ дружината въ ед!lа механа. Сед!lаnи тt, а отъ 
пр1;дt ниъ едннъ rювечъ, гопtиъ, голtмъ като казанъ. Главитt нмъ 
едва стърчатъ иадъ него. До тtхъ едно шише, rолtио като каче. 

Чудо I Изтривамъ си очип, гледамъ nаl.(ъ-сжщо. Наду ме смtхъ : 
• хубава приказка за дiща ", поиислнхъ си. ,. Сами ли сте бе, дt ви, 
друrарнтt"?-отrоворъ: мълчание. Ядаn си хората и не поrлеждатъ 
биле .• добрt ", рtкохъ си и седн.ахъ, та гн придруж.нхъ. Хапнахме 
и пийнахме, а стtнниятъ часовннкъ удари два по алафранга. ,.Хайде 
да вървимъ", имъ казв~и,,. - Никой не мърда. А отъ селото до 
крtпостьта е много върло*) и далеко двJ часа . Вънъ бtше roptщo. 
Дрtмка налегна дружината и тt полегнаха. Азъ взехъ _,.Церберча• 
и едн·J пушка и тръrнахъ саиъ. А слънцето ?-страшна работа, пече. 
на изгора I Вtтъръ ин шушка. Вървя ааъ иaropt, а отъ лицето ми 
вади поть и гърба ми като запаленъ. Сила намапt. Азъ сtдаиъ и 
рааrлеждамъ Стрtмската долина. Въздухътъ трепти. Страшенъ аа
духъ. Върхът~ Боrданъ издалъ високо плtшива глава и стон като . 
загриженъ отъ грозни пр1;дчувqвия. Азъ съмъ близо до крtпостътз, 
Тя е кацнала до елно ридче (банрче), което се издига надмtнно въ. 
раскошнитt нtдра на една допннка н се оrражд.i! отъ два сребристи 

потока. Около менъ ЧfдНа растнтелность, а nодъ менъ rуберъ отъ 
раr.кошни цвtтя. Но не зная, защо ми е тъА душно, като че нtщо. 
е заседнало въ гърлото ми и ме дави. . . . Лочивамъ, тръrвамъ и 
стнгамъ до първата стl;иа на калето. Обръщамъ се, rледамъ назадъ, 
а Боrданъ навъсилъ чело, като че ли нtкоя мнсъль го вълнува. По 
едно врtме сrори ми се, че раздвижи глава, разтроши черна коса, 
дълга, дълга nptaъ ридове и долища и покри utлото поле. _ 

Страшно I Азъ се облtrамъ до калето, а отъ двtтt ми страни про
пасть, страхотия.. . Потъмнt. Богданъ почна да бълва ппамъкъ. 

Страшни трtсъци се раздаватъ изъ цtпата окопность. Азъ треперя 
като листо. Церберчо вие . .. Даанъ, данъ, данъ,-се раздаде до 
самъ мене ; земята се залюлt, азъ се зашеметихъ, изrубихъ равно
вtсие и nаднахъ въ пропастъта •. , 

Когато дойдохъ на себе ,:и, т. е. когато се събудихъ, азъ ле-
жехъ ua кревата си. Слънцето rpteшe върху ми nрtзъ прозо·реца. 
Гърбътъ ми се бtше страшно напекалъ, бtхъ обтъналъ въ поть. 
Едно коте си играеше съ събореиъ отъ оиивалннка ми металически 
сждъ и правtше шуиъ. Колкото и развълнуванъ, азъ се изсмtхъ и 
си рtкохъ: .Не е лесна работа да си туристъ, и съньтъ ти не е 
сънь". А зелевата ми . шапка и тури стека та чанта си стоеха спо~ 
коАно окачени насрtща ми и като че ли се подсмиваха подъ мус-

такъ и повтаряха: • Не е лесно, не е лесно•. 

*) Нанагорно. 
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Нови кпонове на Б Т д. -
Въ с. Кипифарево, В.-Търиовско, 

е основанъ кпонh съ име . Хаин

боазъ• . Инициатнва эа основава

нето му е взел ь Допнобанскиятъ 
туристъ I lаско Поnовъ, мед. фепд

шеръ. Скоро ще се основатъ та

кива въ rp. Кюстендипъ и Их1·иманъ. 

Туристовски седtнки. - Дtя
теленъ клонъ на нашата органи

зация е и ДоJJнобанскиятъ „Ибъръ• . 

Тоя устроява всtка грдина nрtзъ 

э 11мния .:езонъ седtнки, които на

пълно отговарятъ на мtстни гt ус110-

в11я. Прtзъ сегашната зима еж 

устроявани само три такива забав

ления, които еж били добрt nо

сtтени . 

Отст жпки по желtзницит1. 

при излети. - Вь _.Правилника 

Лtтнит-t учениmки колонии 

въ чужбина. - с,ь приближа

ва нето на nролiпьта наврtцъ въ 

училищата изъ чужбина се запри

казва за училищнит·I; колонии, С'ь

биратъ се срtдства, посочватъ се 

ученици, на които е не<>бходимо 

да прtстонтъ 1 - 2 мtсеца нtАдi; 

въ планина, село или края море, 

за да се nодкрtпятъ слабитt, да 

се 11элi;чатъ бопнитt дtца. Лtт

нитt ученишки колонии въ чуж

бина с;к ставали вече еnинъ необ• 

ходнмъ елементъ въ живота на учи

лищата - основни и срtдни, ма

каръ самата 11ояtа на тия колон11и 

да не 11атира твърдt откопt. П ьр

вата колония е основана вь Uю

рихъ отъ пастора Бионом ь в ь 

] 876 rод. Иэ·ь Швf'Оцария лtтннтt 

за безплатно и съ намалени цtни 

nжтуване по бъпгарскитt държ. же

л'kзници• въпрос:ъть за nк.туването 

на туриститt по тия желtзници е 

уреп.енъ по слtп.ния начинъ (чл. 39): 
• Чети отъ туристи, nж.тующи на 

групи наА , иалко огъ 10 души, се 
nопзуватъ no усмотрението на Ди

рекцията сь 50¼ намапение; nрt
воэваието на nрtдметитt и бага

жнтt на тия групи се rюлэуаатъ 

съ 25°/о намаление отъ опрtдt

пенитt цtни • . 
Сега обаче nрtдаваме радостната 

вtсть, че· Дирекцията на жепtзни

цитt наскоро ще издаде окр;кжно 

до станциитt въ смисъпь, че ту

рисrитt на групи наА малко отъ 

5 души моrатъ да nжтуватъ по 

бълr. държ. желtзници съ 50¼ 
намаление о·гъ оnр1;дtпенитt цtни. 

1 

колонии проникнали въ Епзасъ, а 

оттамъ вь Фракция и друrитt евро

nеlkки страни. 

Въ Франция въ края на 1905 r. 
пtтнитt колонн» достигнали до 185 
съ 27,000 дtца, които къ\lъ нача
лото на 1908 год. се увеличили 

до ::Ю,000 (L/4 отъ тtхь еж изъ 
Парижкитt училища). Наl\- забtлt

житепннтt и многолюдни пtтви 

колонии въ Франция еж въ Севен

ск~пt планини, около Руена, въ 

Бордо (nрtднмио за слабогр;кди), 

вь Ре!\мсъ и въ Вогескитt nпан11ни. 

В ь Германия къмъ 1906 r. броя 
ня лtтнитt колон-ии nорасъпъ до 

200, оrъ конто 65 се падат·ь на 

1·р. Берлинъ; за тtхъ тоя градъ 

отдtп11 отъ своя бюджетъ ежегодно 

по 200,000 л~ва. 



- 15 -

-
Нtма нужда да разправяме тук-ь, 

какво огромно влияние упражниватъ 

тия колонии върху физическото 

развитие и здравието на дtцата, 

върху разширението на умствения
 

имъ хорнзонтъ н придобива не нови 

и сжщественн знания за природг
та, 

нито nъкъ да говорим,, за пра

вилното впняние върху дtцата на 

живота срtдъ полето и гората, 

nодъ впечатлението на хубоститt 

на природата, далечъ отъ сrаритt 

тъмни жrли с-ь озлобени, раздраз

нени и често пияни обитатепи. За 

да се почувсrвова това благотворно 

ВJIИЯНИе на лtтнитt КОЛОflИИ, на-

мtрено е, че дtuата трtбва да 

останатъ въ тtхъ цtли два мtсеца.
1) 

Лtтнитt ученншки колонни, са

нитарнитt колонни, полуколонии, 

училищнитt екскурзнн, учнлищата 

въ гората - всички тия учрtж

дення ще дадатъ 111,зможность да 

се запази здравето на хиляди дiша 

и да ги nрtд,1азятъ отъ страшния 

общественъ бичъ - туберколозата, 

която, може да сд избtrва съ гри

жата за запазване и вакрtnване 

здравето на дtцаrа. 

1) Повече подробности за тия копuнии 

вж . • Revue Pedagogique•. февр. l!I08 r. 

н. к. 

ТУРИСТСКА ПОЩА. 

Изnратенъ е дружественъ уставъ на новооснова
ния туристовски 

клонъ . Хаимбоаз·ь• въ с. Кил11фарево, В.-Т1:.рновско. 

Изпратени cw. с,кщо исканиr:t наставления и по еднкъ уставъ 

въ Кюстендилъ, Дупница, Пловдивъ, Ихтиманъ и Стани ма
ка (Асtновъ• 

rрадъ) за основаване клонове. 

Ще се изnраrятъ на Долнобанскня клонъ .Ибъръw нсканнтt 

съ писмо No 5 туристски значки. 

Получи се въ редакцията статията • Изъ Македония~ отъ А. д. 

Цвtтковъ, Долнобански туристъ. Ще се захвине печатането и отъ 

,броя 1. и ще се отпечати брошурка въ 1000 екзеыn11ява като из

дание на Долнобанския клонъ • Иб·ьръ w. 

1' 



~ткрнва [е поnnН[ка 1а rоднна VIII. t1~~IO на 

t"' п r n п [ КИ I J р И [ I"' с:и~арн::о~~~~~~=:=~-u u JI и r u Орrанъ на Бълrарск •. 
· Туристско Друж. 

РЕдлКТОРЪ: С. Д. СКРИНСl<И. 

Отъ 1. януари.й 1909 г. сп. • Български туристъ • влиза 
въ Vlll. rодиuа на своето сжществуване. Днесъ то е ед11н
ственото спортно сrтисание у насъ, въ което се описва бълrар-

ската природа и срвдствата за добиране до нея. 

Въ VJlI. годишнина ще се застжпятъ отд'hлитt: /. 11риро
доописан.ие, 11. туристсии спортъ, 11[ 11атриотично в1,зпитание, 
IV. туристска хрон.ииа, V. отзиви, VI. вп,сти, VП. инижн.ин.а, 

V/11. разн.и, !Х туристсиа поща. 

Въ списването на „Български туристъ" прtзъ VПI, му го
дина ще взематъ участие сл1;днитt сътрудници :· r. l{озаровъ; арх:и

тектъ, д-ръ П. Стояновъг лtка~рь, д•ръ А. Теодоровъ-Баланъ, про
фесоръ, капитанъ Добревъ, 11- ръ Ст. Н. Чомаковъ, адвокатъ, Н. 
Бозовъ, Б. Ангеловъ, д•ръ А Златаровъ, Н. Костовъ, д·ръ Х. Ива
новъ, д-ръ Хр. Пиnеровъ, А. Гечевъ, Б. Образописовъ, Ф. Сплитекъ, 
Н. Додовъ, А. Д. Цвtтковъ, д•ръ М. Панчевъ, Н. Алексиевъ, К. 
Чорбановъ, Д. Стеревъ, учители, А. Д. Пановъ-, Ст. Радучевъ, А, 
Джанановъ, И. Бурешъ и др. 

,.Български Турист-ь• излиза вdки мtсецъ (освiшъ юлий· 

и авrустъ). Годишuа ц1ша за нечленове на дружеството въ 
България е 2 лева, а въ чужбина - 2·50 фр. Членоветt го по
лучавать срtщу единъ левъ. 

Записването абонати въ София става въ книжарницата 

на Б. Касжров·ь и. въ редакцията на сп . nРодина", а въ про• 

винцпята - въ клоновеrв на Българското Туристско дружество 

и въ всички т.-пощенски станции. 

Приематъ се за посл1щната страница на списанието 

обяви отъ хотелджии, гостинничари, продавачи на турист-, 

ски вещи и т. п при над-износни ц1.ни. 

1 lечатница на Л. М. 13лr..зallrnвъ - София . 


