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Приятно ни е да ви съобщимъ, че съгласно изказаното 
мнение отъ мнозинството клонове, мtстото и врtмето на тъзгодишния Х\1 тур. съборъ се опрtдtли да стане въ rp. Дупница на 2, 3, 4, и 5 августъ т. г. 

Не веднъжъ, на това мtсто, е изтъквано значението на турист. събори, че тt покрай организационната работа, която 
иматъ да вършатъ сж и сборове на задружни излети, опо
знаване и пр. пр. 

Ето зашо центраnното настоятелсво се надtва че тъзго
дишния съборъ въ край тъй интересенъ въ природово, исто
рическо и етнографическо отношение ще 6н.де масово nосt
тенъ отъ всички туристи изъ отечеството ни. 

У моля ватъ секлоноветt наврtме да съобщатъ на централно
то настоятелство има ли желающ1~1туристи отъ клона имъ, които 
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да реферираn на събора, името имъ и на каква тема, за да се 
nрtдвиди въ програмата, 

Както по рано се съобщи събора ще бж.де съпроводенъ 
и съ единъ 8 - 1 О дневенъ излетъ изъ грандиозната и дивна 
Рила планина. Н,Ька настоятелствата оповtстятъ това наврtме, 
на членоветt, за да могатъ участницитt туристи още отъ сега 
да си усигорятъ нужния отnускъ. 

Програмата за реда на събора, дневния редъ и маршрута на 

излетитt ще се оnовtсти допълнително въ идния брой на Б. Т. 

Здравtйте ! 

За настоятелство то: 

Секретарь: ·д. Джанановъ. Подnрtдседателъ: Н. Нtмски. 

Н. С. Додовъ. 

В ъ fI о с т о й н а. 
(Продължение отъ книжки 1 и 2). 

Малкото врtме съ което разпола.гахъ и скорошното м11 дохож

дане на излетъ по тi;зн красиви мtста ме освободиха отъ ж1:ланието 
ми сега да пр'tкарамъ повече врtме ыежду добритt братя словенци и 
азъ слtдъ два дни напуснах:ъ красивата Любляна и се отправихъ за 
Постойна (Аделсбергь) . 

Тренътъ минава почти все низъ хвойнови гори по ржба или на
клона на възвишения OTl 50 до 100 метра надъ равнинитt. Много 
красиви гледки се явsrватъ и О'ГЬ лвtт't страни! Всички възвишения -
маJJКН и rолtми еж засtти съ искуствена гора, тъй едра и буйна, като 
естествена. Ту1<ъ не се забtл·\;зватъ ниАдi; 11ашитt оголени ридове, 

разядени отъ наводненията и опусто,uеви оть населението. 

Започюха да се явяватъ извtснит\; карсови ями, съ които се най
много слави тази мtстность. Карсовитt ями еж хлътнали мtста-ями, 
дупки конусообразни, - дълбоки до 1, 5, 10, 20 и 100 метра безъ 
вода на дъното. 

Въ иtкои се влива цtла рtкичка безъ да се завири : водата се 

просму1<ва низъ нацtпеннт't варовити скали. Водата разяжда варо
витит\; скали та се образуватъ празнини дупки, пещери, вжтрtш
ни ями, или пъкъ спада rорниятъ пласть коАто изпълня пещерата 

и се образуватъ х11ътналитt м-l;ста - открнтит\; ями. Всички възвнше
t1ия тукъ еж прошарени съ такива ями. Долната часть на ямитt еж 
обработени и засtт11 съ царевици иn11 съ други нtща, а :·орната часть 

еж пове11ето оголени варовници. Подобни варовити камъни и ями-пе
щери ние имаме по Uарнбродскнтl; ридове, - въ Родоnнтt и неАпt въ 
Стара-планина Нъ и-tмаме такива rолtми хлътналости-ями, каквито има 

въ Краинс1<О въ Истрия. Най-rоJГl,мата пещера е Посто~1Нската яма -
Апелсбергската пещера, която ме и привтtчаше. 
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Съпжтннцнтt. ми бtха двама братя-с.повенци отъ Посrойна -
разпалени патриоти; тt ми опйсваха по пжтя прi.леститt на своята 
земя и ме освtтлявзха по всичко, което ме интересуваше. Когато на
ближихме възвишението Govic показаха ми градеца Постойна, liтрtи
меновакъ отъ кtмцитt на Адепсберrъ), раsположенъ низко около въз• 
вишението. Обръщатъ внимание голtмитt сгради, конто еж. хотели, 
На блнзу до гарата се шири rолtиа фабрика-.аъскорtзница. Слtдъ 5 
минути бtхме вече въ хотепъ „Националъ". Тукъ въ ресторанта при
стигнаха група отъ 20 души дами и кавалери-чехи, които ми обър
наха вниманието съ свойто туристическо обл-kкло. 

Азъ бърэахъ да срtщна управителя на ямата и му прtдамъ прt
поржката отъ г-иа Пасарика. 

Г-нъ Перко, управитель на пещерата (tajnik pe~tere) ме прие много 
любезно Запозна ме съ ыузея въ който еж събрани до сега намtре
нитt, останки отъ пещерния човtкъ, пещерната мечка, екзем ,,ляри оть 
други пещерни животни, и наR-чисти екземпляри отъ разнитt видове 
пещерни камъни-сталактити и сталагмити. Запознахъ се и съ необи
коленитt отъ менъ части на пещерата, чрtэъ изящно снетитt фото
графически снимки за rол-kмъ стереоскопъ. Г-нъ Перко ми подари 
<'BOIITO капитално научно съчинение »Dle Adelsberger grotte" всестранно 
научно описание на пещерата, придружено съ художествени картини и 
плат, на пещерата. Г-нъ управительтъ ми направи много добро впеча
тление съ успуrитt. си и старанието му да популяризира тази пещера 
и въ България. Помоли ме да му съобща колко туристически друже
ства ~1ыаме, ва да имъ изпроводи красиви снимки отъ пещерата ; 
ек.що ако държа сказка за пещерата да ми изпроводи диапозитиви за 
проеuионенъ апаратъ 

Пещерата се отвар11ла два пжти прtзъ деня: 101/\1 часа прtди 
обtцъ и 21/ 3 часа сл. обtдъ. Намира се на 10 мин. на с. з, отъ гра
деца. Прtдъ пещерата има малка градинка съ пейки и масички за 
надписване картички, конто тукъ съ продаватъ и тукъ се пускатъ за 
да носятъ пе•~ата на пещерата. Тукъ се продаватъ и разни форыи 
сталактити и сталагмити приспособени и за украшения на карфици, 
дамски иrли за капели и щr. За входъ въ n, щерата се плаща по 5 
пева въ делнични дни и 3 лева въ праздникъ . Вънъ оrъ часовет-t за 
влизане плаща се много по-скжпо: по 1 О - 25 - 40 крони споредъ чи
слото на посtтителитt. 

Съ нетърпtние очаквахме отвзрянето на голtмата желtзна врата 
(решетка 4--5 м. висока и шир.) за да влtземъ вътрt. Г-нъ управи
тельт-ь заповtда1rъ на l(асиерката на менъ да не взема за входъ. Като 
вл-kзохме всички 20 душъ (11tколко нtмски сtмейства 1 полкови. и др.) 
ецнниятъ •шновникъ затвори и пакъ заклюlfн вратата, а другиятъ от
вори еликтрическото шкафче и освtтли първата часть на пещерата. 
Входътъ се стеснява до 2 ыетра, пжтьтъ е равенъ и утъпканъ. П_рtдъ 
насъ тръгва водачътъ, ко~!то н•1енова всtко отдi;ление на пещерата. 
обръща вниманието ни на извtстни форми прилични на овенъ, старецъ, 
майка съ дtте и Щ>. , дава обяснение за всtко интересно нtщо : за 
слtnитt риби , ва много бавното образуване иа сталактититt - 5 см. 
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за 10000 год. Другиятъ спужащъ изгасва електричеството въ измина
тата галерия и запалва въ настжпащата галерия. Бавене и изоставане 

надирt отъ обща·rа група не може да има, защото страшния мракъ„ 
ако те обгради не трtбва ни крачка да прtстжnишъ за да си не раз
биешъ главата въ надвtсенитt остри сталактити, или да не паднешъ въ 
нtкоя зинала страшна пропасть изпълнена съ каменни колове и обли 
гладки блокове. Отначало се чудtхъ, защо толкозъ бърза водачътъ и 
не чака да се полюбуваме на хубавитt издtлия по цв·~тъ (брилянтенъ, 
розовъ, млtченъ, синикавъ), а по форма: (свtщи, завtси, стълnове, сто
лове, статуи , водопади, полилеи и др.)- и сл1;дъ всtка иьмината частъ 
отъ ямата, неприятно очаквахъ края. Но слtдъ. като обикаляхме близо 

2 часа непрtкъснато, заболяха ни вратоветt отъ извиване на ropt да 
гледаме високитt сводове и кубета на обширнитt салони, усtтихме 
умора отъ ходенето и ни истинаха стжпалата отъ студенитt ттжтекh,
разбрахме, че трtбва да се бърза, за да не с1ане отекчително па и 
опасно това обикаляне. 

Подробно описание на пещерата не може да се направи, защото 
въ всtка галерия, салонъ, rводъ, nроnасть има съ хиляди разни форыи: 
nотрtбни еж години за наблюдение и описание ? 

- Цtлата nещеря се подраздtля на нtколко главни части: Зго
довинска яма, Стара яма, Фердинандова яма, Мария Анна, Гора Калва
ркя, Тартарусъ, Езерото и др Тtзи части се обхождатъ отъ повечето 
посtтители. Тtзи части иматъ разна дължина: по 300 400-600 до 
1000 м. дължина - а всички до 7--8 к. м. дължина. Нъ освtнъ 
тtзи части пещерата има още много други, които не се обхождатъ 
отъ всички nосtтители. Цtлата дължина на пещерата е 20,790 м. 
Входътъ и е 530 м. надъ морското равнище, най-ниската часть 511, 
а най-високата е 564 м. Градецътъ Постоllна е 555 м надъ морето, а 
върхътъ Sovic подъ коllто е лещерята е 672 м. 

Особени чувства заwrадtватъ турнета rrpи наблюдаването на раз
нитt по rолtмина uвtтъ и форма нздtлия на природата - ху дожница. 
Първоначалното любоnнтство се замtнява съ едно състрашавание като 
се почувствува въ пазвитt на земята всрtдъ надвисна11итt стълпове; 

като се посвикне посtтительтъ rъ студенината и дивостьта завладtва 

ro чувство на наслада . Почувствува се той, че се намира въ най-худо
жественната статуйна галерия - творба на наll-великия rениалmtя тво

рецъ - природата - Бога, галеря приготовлявана не за десет-ки, сто
т_ияи и хилядн години, а може би и милионъ вtкове ! Човtкъ почув~твува 
свойто нищожество, своllта миниатюр:rость по rолtмина сила, дълrовtч

ностъ и творчество, като сравнява себе си съ rрандиозностьта, дълrо

вtчностьта и изяшеството на това велико творение и Твореца му. 
Чувството на велико, което възбужда океанътъ съ своllта обшнрность, 
небесниять сводъ съ безчисленитt грамадни небесни тtла, волканътъ съ 
своllта сила - сжщо подобно чувство на велико овладава човtка като 
разглежда тази nещеря. - Тукъ се срtщатъ творения и ва човtш • 
ката ржка - паметници поставени по случай посtщаването на nеще

рята отъ нtкои короновани глави. Тtзи паметници иначе хубави по из
работка, тукъ блtлнеятъ nрtдъ гrрироднитt творения ; и nосtтительтъ 
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се за11итва съ възмущение - защо ли ек. поставили невялото човtшко 
нз:~tпие наредъ съ прtкрасннтt нриродии излияния 1 

Прtди да започна краткото описание на най главнитt части -и 
образувания на пещерята, ще се спра малко за историята и. 

Историята на тази пещеря е много дълга; азъ ще спомена по глав
нитt нtща. 

Началото на образуването е неизвtстно отъ колко в-J;ка датира : 
не се съгласяватъ rеолозитt. Но тя е започвала да се образува въ 

вtкъ. Първнятъ и посtтитель ще е била пещерната мечка и nе
щерниятъ човtкъ, чиито кости еж намирани в1, пещерата. I<ултуриияrь 
човtкъ е започналъ да и се любува още отъ 13 вtкъ. до 1818. год. 
еж стигали въ пещерята до Старата яма. Тогава водачътъ Suka Cit 
прtзъ м. априлъ е отишелъ по-нататък-ь Въ 1833 r. ямата е била 
измtрена, Въ 1856 rод. е била nосtтена отъ имnер. Францъ Иосифъ 
и Елисавета на ч11ето имена е "ръстена една часть отъ пещерята. Прtзъ 
1866 год. разчистили nръдъ входа и посадили дърветата и разчистили 
пжтекатэ до Калвария (2560 м дълrа) ; 1874 rод. еж разширили сало
нитt. 81, 1881 год. еж я освtтлили съ електричество; въ 1891 гол. 
Йосиф·ь Шмидъ е снелъ плана на цtлата дотогава открита пещера . 

Въ 1818 год. м. аnрилъ Suka Lic е открилъ третата яма наре• 
чена Фердинандова, тогавашния прtстолонаслtдникъ който посtтнлъ 
ямата на слtдната година. Въ 1872 rод. отъ тукъ еж поставили же
лезенъ пжть, който отива до Калвария. Стапактититt, които се спущатъ 
въ тази яма иматъ най-разнообразни форми. Наблизо. тук-ь е "nрtс
тола•. Въ главната яма сталаrмититt имаrь ясно сивъ цвt.тъ и прили
чаrь на окамtнелости. Широчината е до 10 м. и се нарича "готска 
двора на•. Една гледка отъ „кръстни каменъ" се прiщставлява като 
„сtверно сияние11• Нататъкъ слiщваrь: nKrlnolina", .Sarkofag" .sv. Реtта 
slaol". Влиза се в·ь широка дворана (сапонъ) 48 м. дългь, 29 м. ши• 
рокъ. Bn тази яма еж на~1tрени кости оrь пещерната мечка (ursus 
speleus). Тукъ е "Plesisёe. водопадче съ пивка вода. Оrь входа е 
дапечъ 518 м. 

По-нататъкъ въ дtсно има образуване напоьнrяще Божията ма/.lка 
съ дtтето. Другъ rрамаденъ сталагмитъ тукъ е наречения . Plsanski 
stolp•. Тукъ ямската управа е съградила подземната поща. Оттук-ъ 
nишатъ и нзnращаrь отъ ямскитt изгледи, които еж до 10,000-
15,000 вида. 

Тръгваме наnрtдъ и виждаме дворана 8 м. висока, ,,krsto", .ka
pelico", .mrezo", .palmo• и др. 

Срtщаме странична яма 85 м. дълга. Особенъ красивъ изгледъ 
има "Grob". Стъ лtво му е цвръстия „Obe\lsk". На Рtво се отива въ 
'Нова яма - Ellzavetlna jama. Тази яма се отличава по своята приятна 
бtлота и нежность на обр11зуваиията. - Тукъ еж разширявали входа. 
Има сталагмитъ 8 м. височина. 

Ако се взре~гь нататъкъ въ настжnилата пещера неможемъ да 
се не възхитимъ отъ "Ма\а gora Kalvadarla". До 1856 год. тукъ е 
билъ 1<рая ва ямата, и тогава като поправили 12 м. nрtсекъ ( про
рtз ь) съединили с.ж двt. ями. 
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Плtняватъ по своя снtжнобtлъ или тъмносинъ цвtrъ: .,крокодипъ'' 
,,бриляtrrната дворана" ,,жалейка" ,,споменикъ", .,дамоклиевъ мечъ" и др. 

Стига се въ „Вelvederie" (хубавъ изгледъ). Тукъ е поставенъ 
„Spomenik Franc Josipovin EHzaЬeien" отъ черъ мряморъ - прtсечена 
пирамида - 1857 rод. 

На запад'/> странична яма 184 м. дълга мжчно дос.тжпна е наре
чена „Тартарусъ' или „Пекло". 

А на лtво отива къыъ „Ljubelj" при ,,Дамоклиевия мечъ", и се 
катеримъ къмъ ,,Semering". 

Надолу налtво е ямата царица Мария Ана, открита 1Н65 год. 
ОсобеRни красиви изгледи се срiщатъ тукъ въ „брилянтния са

лонъ" съ снtжно блtскави кристалчета, въ „veliki sotor" 4-m~. 
Насрtща видимъ прtзъ красивия синьо-блtдъ електрически изг

ледъ грандиозната гора ,,Калвадария". Надали има другадt нt,·дt nодъ зе
мята такива чудни изливания на разни нiща съ разенъ цвtть - отъ 
снtжяо бtлъ до темно синъ. Твърдt много сталагмити отъ разна голt
мина, форма и положение изnълнятъ единъ нактонъ отъ 40 м. височнRа 
отъ основ:;та до върха и, съ сводъ 17 м. високъ. Повърхнината и е 
около 200 кв. м. Тукъ неможе посtтителя да се налюбува на нзящнитt 
изработки на природата: ,,грозда", ,,окаменелия rость", красивия сталаг
митъ нареченъ „Свътипникъ", rрамадната скапа „Ноевата ладия", ,,ве
ликия жертвеникъ" (аптаря). Тукъ се открива странична яма дълга 127 м 
изn1>ЛНена сжщо съ красиви природни творби. 

Стигнахме най-високата точка на »Калвария~. По главния входъ 
до тукъ има 2033 м. и е 576 м. надъ морето. Отукъ има nо-дълirъ 
изrледъ низъ нанадопищата на „гробищата" изпълнени съ стоящи и ви
Сt,щи nаметянци. При слизането срtщаме „Миланската църква' , rр~;ма
денъ стала,·мнтъ (10 м.), и старецъ съ б-tла брада - ,.св. Никола'' и 
,.Мрътвешката глава" и др. 

Послtднята часть отъ ямата е Фердинандовата яыа. И тукъ ви 
очудва природата съ още по-художествени изработки. Най чисти кристални 
сталактити се виждатъ въ „Nadvojvoda lvana," срtщамъ „Turska sab
lja" най-знаменитъ сталактитъ, не срtщанъ друrадt; по-нататъкъ „ribji 
frg' ' изпълненъ съ уподобени образуваRия на риби, раци-морски и др. 
,,Zagrinjalo'' е дълго 3 метра, дебело 8 мм. и шроко до едииъ ме
търъ - чисто бtло nрозра•1но. Тази каменна завtса е освtтлена мно1·0 
добрt за да А се виаsпъ хубавитt гънки и чистата · природна, не 

фалшифицирана изработка. 
Вода•rьrъ пристжnя при една увисRала ~<аменна дъска 1-2 м. 

дълга, удря я силно съ юмрука си и тя гърми като камбана. 
1{ато минавахме покрай „Тартарусъ•' водачъп, ни показа ПЖТR 

надолу за rол"tмото подземно езеро, дtто малко посtтители отиватъ. 
Слiдъ б11изо два часова естетическа наслада на чуnноватнтt 

творения въ „подземния Божи храмъ" нзлtзохые при входа, п:ъхна ни 

топлия външенъ въздухъ и като че ли ни ослtпи дневната свtтлина, 

при все че бtше вътрt силно електрическо освtтление. 
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Б. Нас.11-tдниковъ. 

Туризъм:ъ тъ за еъврtм:енното 
образование. 

(Сказка. четена въ една зимна cpiiщa на софийското туритско д-во 
nрi,зъ 1!111 rод.) 

Другари туристи, почитаемо събрание! Да се съедини приятното 
съ попtзното, веселото и шеговитото C-h тжжното и сериозното, удс
волствието всtкога да се СВ'ЬрШШI съ просвtта, духовна ипн материялна 
придоб~Rка - всичко това е важно начало на културния човtкъ въ 
днешно врtме. Отъ друга страна всtки гражданин-ь на едно общество 
е длъженъ д:~ слtди важнитt въпроси на живота и да познава изисква
нията на своето врtме. Като исхождам,, отъ тия инсли, азъ ви ъюля 
да имате търпtннето и внимателно ме изслушате по въпроса, коl!то тая 
вечерь заttеквамъ. Именно за значението на туризъма за съврtменното, 
ноно образование и доколко той допринася за развитието на пн•rностьта 
и обществотu. 

Необходимо ще е прtдваритепно да направа една кжса педаго
гична екскурзия, за дави запозная съ важната задача на образование10, 
като факторъ на днешното обществено развитие, да пи нз1·жкна а.о
неглt какъ училището е поставено у насъ, кои еж сжщественнтt недо
статлщн на днешното образование, а сtтне бtгло да уnоменя nрнпци
nитt на новото, реално училище, прtдставителъ на което се явява циви
лизована Ангпия. Слtдъ тyt,t ще свържа учипището съ природата, като 
нэтжкна до копко поспtднята допринася ва раавит11ето на пнчностьта, 
съобразно съврtменнитt нужди на живота. Най-сетнt ше свърша съ 
въпроса за значението на туризъма за съврtменното образование, като 
наf,1 важно срtдство за nрt.кото наблюдение н изучаване на природата·*) 

Нека пакъ напомня, че е осждитепно н недостойно да оставаме 
равнодушнн къмъ важннтt въпроси на възспнтанието и училището 
понеже чрtзъ тtхъ се гради бждащето и обезпечава културния нап
прtдъкъ на страната . 

• Съврtыенното поколение - било французи, нtмцн, англичани или 
американци, стон лице срtшу пице съ важния въпросъ на възnитан~ето: 
какво да се учи и какъ да се учи'·? Старото училище се руши без• 
възвратно, а на неrовитt развапнни се съзижда новото. Упоритата борба 
между класицизма и реализма принципиално е вече ptшeFia . и то съв
сt~rъ не отъ тия лица, които еж водипи борбата, не отъ специалиститt. 
Въ вtковната разпра еж се намtсилн народитt. Днесъ погледътъ об
хваща моретата, прtхвърпя океРна, народниять интересъ е съсрtдото, 
ченъ не толкова на естетиката и литературата, а въ стрtмежа за зав-

Първата половина на тая сказка има чисто педаrоrиченъ хара
ктеръ, но с.е nакъ е отъ интерес.ъ за r. r. турнстит-11. Тука СА. цитирани 
нiiколко чужди мисли, взети нзъ «Педагогика Математики»-Мрочекъ 
Филипnовичъ, както~, изъ I и 11 кн. на сп. Ново училище, rод. 1. Бiiл. авт. 
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ладяването на природнитt сили и въ управпението оть човtка на цtлото 
земно кълбо. И това не може да остане безъ впияние надъ човtшката 
мисъль и надъ въспитанието на младежьта. Училището не е вече въ 
с11ла да създава духовни и идейни течения, а то трtбва да се съоб
разява съ всички съврtменни нужди на живота. Прtзъ послtдннтt двt 
десетилетя ние присжствуваме при едно велико движение въ педагоги

ката. Бързото измtнение съврtменитt условия на живота еж. довtли и 

съотвtтно измtнение въ областьта на възпитанието. Прtдишното· едно
странчиво и схоластично обучение дава мtсто на новото реално, при

родо-изпитателно образование. Днесъ главната задача на учителя не е 

да научи ученика да чете и пише на латински и гръцки езикъ, да 

разбира Омира h Цицерона, да знае за чутовнитt събития на древнитt 
народи, а прtди всичко да развие у него самодtf.!ность и самопомощь 

и да го приготви да знае да наблюдава и да твори, да го приготви не 

само за университета и за ученитt професии, а да го приготви и за 

промишлена, стопанска, rьрговска, изобщо за практическа дtйность. 

Великиять педаrоrъ Коменски е казалъ, че училището е дл·ьжно да 
се обърне въ работилница, както за духа, така и за тtлото. Да се 
приготви младото поколение за живота, къмъ самодtйность и самопомощь. 
Това още въ ХVШ в. става главната задача на въспитанието, и като 

наf.! яръкъ прtдставитель на общественото мнtние се явява Даниелъ 
Дефое чрtз:ь извtсната 11а всички ви книга .Живота и приключенията 
на Робинзонъ l<рузо". Малкия и неопитенъ Робинзонъ, изхвърлеиъ отъ 
морскитt вълни на безлюдния островъ успtва, безъ ничия помощъ да 
се справи съ всички несгоди и съ собственъ трудъ и постоянство да 

направи живота си сиrуренъ и доволенъ. 

Така се е турило началото на реалното образование, което слtдъ 
единъ • кризисъ отново се възцарява въ края на XDC в ., на което много 

помогнали послtднитt открития на науката и техниката. Чрtзъ нагле
дното и лабараторно обучение, училището усиr·орява за винаги своето 

значение за обществения и културенъ напрtдъкъ. 

Но дали днесъ училището отговаря на съврtменнитt нужди, дали 
то служи за бързото и лесно усвояване резуmатитt на човtшката ми
съль, техника и изкуство. Дали то възпитава и развива ония лични 

качества у младежьта, които е правятъ годна да се справи съ труднитt 
условия на днешния животъ ? Ако вземемъ още въ съображение, че 
грамадното мнозинство отъ учащитt, въ послtдствие се прtдаватъ на 
ттрактическа работа, ставатъ индустриялци занаятчии, търговци, земле

дtлци и np., а само едно незначително малцинство се прtдава на нау

ката или на свободнитt професии, т. е. на интеле1<туална дtйность, ще 
трtбва да признаемъ, че училищата, включително r11мназиитt, при ce
ra!llflaтa си наредба далеко още не отrоварятъ на народнитt интереси, 
т. е. да подrотвятъ здрави и способни за практическа дtйность хора, 

такива, които отъ сетнt да дирятъ своята свободна професия въ мате

риялния . промишленъ животъ на страната. Резултатъ отъ тая аномалия 

е днешното положение, дtто всички свършили и нецовършили гимна

зията младежи търсятъ поминъка си изключително отъ държавата. Това 
еж недоучени хора, негодни за никаква продуктивна, самостояте·лна, ра-
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бота, които слtдъ като б;кдатъ вписани въ вtдо)юстьта на кое и да 
•е държавно учрtждение, завръшватъ своето физическо и духовно раз
витие, своето усъвършенствувание и стрtмежъ къиъ новъ и свободенъ 

животь. За тt:х:ъ живота с,ава дребнавъ и страхливъ . тi; ставать негодни 
за участие въ една по упорита борба за възтжржествуване на обще

с,вена справедливость и nодобро благосъстояние ... 
,,Оrь друга страна, щомъ държавата ·взема юридическата и мо• 

-рална отrоворность да реди учипищата, като rи прави дост.жпни за 

всички, тя съ това прави уч~tлището важенъ факторъ за напрtдъка и 

-културното развитие на страната; тя е длъжна, с;1tдователно, да ги на

годи съобразно материялнитt и духовни нужди на своя народъ. Подъ 
·напора на националнитt интереси въ послtдно врtме се създадоХ:а 

съврtменната реална наука и техника. които избавиха училищата отъ 

срiщневi;ковнин схоластиченъ характеръ и дадоха nрtдимство на реал
нитt знания. Така се създадоха новия типъ реални у'fилища, които 
иматъ за цtль да отrоварятъ на изисJ<ванията на живота, на днешнитt 
културни нужди, които еж отражение на развититt стопански условия, 

на индустрията и търrов.ията, а сжщо и професионалнит'[; училища, 

съ цtль да поставятъ възспитаника въ още по тtсна връска съ прак
тичнитi; прояви на живота и го подrотватъ за техническа, промишлена 
и търговска работа• 

Така се създаде рt1ш1теленъ напрtдъкъ rю отношение въпроса за 
образованието, и който наi,1-ярко се съзира въ Англия, сетнt Америка, ( съе
дин. щати) Германия, Франция и пр. Не само системата на обучение и въз
спитание радикално е измtнена, но и самия учебенъ материялъ се е рефо
рмиралъ въ напрамение О1'Ъ .питературно-исторични:гt дисциплини къмъ 

естествено-научнитt и природо-математическитt. Въ цtпь редъ книги, 

•брошури, журнали и вtсници ангпичанитt и американцитt се изказватъ 
за практично-научния характеръ на новото възпитание „Въ Америка, 

ако не и въ останалитt културни страни е настанало врtмето, когато 

всtки rражданинь е 1rризованъ да участвува, да с;кди и да дава pt• 
шение по соuиалнитt и икономически въпроси, най-вече по въпроситt 

-на труда и стопанския животъ. Ето защо, естествено стана необходимо, 

щото младото поколение да бжде запознато съ формитв на 

труда още въ стtнип на у'fилището. - Желtзницит-t и фабри• 
китt, - тия два важни продукта паровата сила, се явяватъ катъ новъ 
важенъ факторъ въ социалнитt пробпеми на нашия вtхъ, и за контро
лата и регулацията на които се изискватъ нови знания, които съвсtмъ 

немогаn се да nри старитt педагогични основи, nри старото училище•.

АНедостатъкъ отъ здраво сжждение въ rrрактическитt страни нq живота 
характеризира хората на старото, nрtимуществено .питературното, книжно 

образование. МеЖду това въ наше врtме ежедневнитt техн.ически от
крития и усъвършенствования главно обхващатъ вниманието и сжжде• 

нието на човtка. Електричеството съ неrовитt разнообразни приложения 
нзискватъ още отъ рано въспитание къмъ конкретни наблюдения, а 

между това училището въ повечето случаи до днешно вpt,)te още спо

койно запазва своятъ устарtлъ абстрактенъ ,сарактеръ, като че ли на 
-свtта не еж nроизлtзли такива открития, каквото е напр. ·електриче-

\. 
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ската nроводность, - хвърковатата машина и np. Въ старо врtме, не
по малко отъ днеска, може би, еж били запознати съ научнитt истини, 
но тt не еж. умtели да ги свръзватъ съ техниката, съ практиката: при

ложението на науката къмъ всtкидневния животъ е от1шчителната черта 

на съврtменната култура. Въ днешно врtме Едисонъ, Ваттъ, Пастьоръ, 
Гельыхолцъ, Нютонъ, - всичкитt тия учени хора, които не биха имали 
нужното почетно мtсто въ древностьта, се оцtняпатъ най-вече отъ тня 

които имать конкретно, реално образование. Желtзницата, телеграфа„ 
телефона и парната машина иматъ в·ъ сегашно врtые много голtмо 
влияние надъ сждбата на човtчеството, отъ колкото всички сждии, дип

ломати, литератори, доктори или свtщеници. И наистина, тия гиганти• 
на промишленостьта - парата и електричеството - така широко и 

рационално използувани сжществено nомагатъ за успtхнтt и наrrрtдъка 
на чов'kчеството•. - (Слtлва). 

Н. И.11иевъ. 

Цомпей. 

На изтокъ отъ Неаполъ въ пол~пt на Везувий се намира Помпей 
който както е иэвtстно въ 79 r . слtдъ Рождество Христово е бипъ 
засиnанъ отъ вулкана Веэупий 

Отъ Неаполъ до Помпей се отива съ трамвай. Отъ д.вtтt страни 
на rIЖтя, осв1;нъ мноrобройнитt градини, изпъстрени съ лиыони, порто

кали и мандарини виждате тукъ-тамъ и купища лава, която напомня 

nрtсни гробове. Пейсажитt еж. тъй разнообразни и красиви, че nжт
никътъ изпада въ едно рtдко настроение и чувствува като че се намира 

въ н'kкакъвъ вълшебенъ миръ, какъвто може да се срtщне саыо въ. 

rrриказкитt. 
Присти1·нахъ въ Помnей. Иэровевиятъ иэъ nодъ лавата rрадъ 

като че се намира подъ земята и докато не влtзете вжтрt въ него не 
подозирате дори несовото сжществуване. Тръгнахъ иsъ улицнтt на 
мъртвия град·ь. И дi;йсвително, нtма въ свtта no велика и по-страшна 
гробница отъ Помпей. Въ .нея еж погребани хиляди жители, погребани 
еж хиляди кжщи, храмове и дворци, ооrребанъ е цtлъ едняъ чуденъ 
градъ и една висока култура. Почернtлитt стtни и камъни, псtка 
форма ~1 линия било на кжщи или колона ви разкаэватъ за една култура, 

която ви удивлява и която надминава всtко rrрtдставление. И не на
празно и днесъ множество художници и архитекти черпять отъ ПомnеR 
образци и форми за да одухотворятъ и възвиwатъ своето изкуство. 

Какви чудни мозаики и какви красиви фрески срtщате тукъ ! 
Впечатлението, което ви nроиэвdжда, както no размt.ритt си . тъй 

и съ поразителния си изгледъ тази ужасна гробница, е потресающе 

Въ първия моментъ оставате rмаяпъ, н'kмъ я бездвиженъ. Не можете
съ спокойствие да вървите изъ rтrавитt улици между двата реда раз

рушени, nочернtли н оз.жбини като страшни скеле-ти стtни. 
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Упицитi; еж. съ.вършено прави, дълги и тtсии, ностлани съ плочи: 
и nриличаrь повече на нtкакви безкрайни к-1ридори. На една страна, 
вижцате храма на Зевса, който е бипъ толкова rолtм;ь и величественъ. 
че равенъ на себе си не е и.uалъ. Стотини колони и статуи еж укра
сявали този храмъ за да му nрtда_ватъ още по rолtмо великолtnие. А. 

сега неrовитi; колони еж изпотрошени и натаркаляни като трупове. 
Halt-дoбpt е заnаена кжщатэ, наричана Gasa del Vettti, въ срtдата на. 
която се намира една разкошна градина съ различни фонтани и статуи. 

Въ вестибюла на тази кжща 11зтръгватъ възхищението ви 18 коринтски, 
колони, а нзъ стаитt се удv.влявате на множество чудно хубави фрески. 
По нататъкъ виждате театритt, на друга с~:рана банитt, nантеона
иузеи и здания на благородници, чиито порутени стtни стърчатъ като. 
страшни видt.ния. 

В:t.ка кжща, всtка стtна, всtки камъкъ ни нав·!;ватъ ужасъ съ. 
печалния си в1щъ. Какво зрt.лнще! Зрtлище едноврtмено тжжно и 
грандиозно, грандиозно съ своето велико безмълвие. Стtвитt. нtмtятъ. 

зловtщо, колонитt стърчатъ тжжно и дори въ своята печалъ тt съ
държатъ нtщо доста гордо и мно1·0 възвишено. 

А Везуви1-1, убиецътъ на хиледи живота, разрушитепьтъ на цtла 
една култура се издига величаво, дими спокойно надъ тази невъобразима, 

гробница, сtкашъ тържествува и се наслажаава на своята мощь. 

К-нъ Хр. С-й-въ. 

»здетъ до rp. f аброво. 
Разхубави11ото се врtме даде възможность на Търновс1<ото Ту

ристическо дружество да осж.ществи отдавна желанния си излетъ до, 

първия ни индустриаленъ градъ Габрово. На 21 априлъ т. r. туриститt се

отправиха за гарата. По едно щастливо съвпадение пжтуването трt
баше да се извърши съ Русенското дружество „Юнак ь''. 1<оето при
дружено отъ музикалния хоръ на 18 п. Етърски на н. В. полк-~., оти

ваше въ сж.щия rрадъ да даде нtколко гимнастически игри. Въ 4 ч .. 
часа слt11ъ пладнt трена потегли no прtзбалканската лнния, съnж.т
ствуванъ отъ звуковетt на музикалния хоръ и веселиrt пtсни на ту
риститt и юнацитt. Разцъвналата се пролtть, очарователната разно
образна мtстность и шеметнит-J; извитъци на линията nлtняваха пжту
ващитt. Епопеята на възстанието прtзъ 1876 r. възбуди националното.. 
чувство при вида на историческия Дрtно.вски монастиръ, което се из

рази въ необикновенъ възторженъ избли11.-ъ. Трена се вмъкна въ чаров
ното дефиле и, съпроводенъ отъ звуковеrt на музиката и nродължи
телнитt ,,ура," присти1·на на станция Царева ливада, отъ rдtто се
отдtля .,инията за Габрово. Пж.туването се продължи по Габровската 
линия при необикновено веселие. Еnва ли пж.тникъ може да чувствува 
по-голtма приятность отъ тая при nжтуването по очарователната Га
бровска линия. По множеството си съоржжения, голtмитt наклони, на
помнящи Семерннгската и Сенготардската линии, по необикновената си. 
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:криволинейность, тазъ линия е единствена ъ~ежду планннскитt ни ЛИ• 
~нии. Считаме за умtстно да дадемъ нtкои свtдения по тази линия. 

Линията Царева-ливада-Габрово е дълга 17·380 клм. Почва отъ 
•станция Цар.-ливада и влиза въ долината на Дрtновската рtка, като 
,се промъкRЗ въ 4 тунела, отъ които най-дългия е 260 м. Построява
нето А въ това деФиле, вслtдствне врtзването въ отвtсннтt скалисти 
брtrове на Дрtновската рtка, е било съпроводено съ грамадни труд
ности. Отъ 3-я цо 8·6 клм, линията слtдва долината на р. Хандъцитt, 

'която минава върху 4 моста - 1 желtзен'Ь и 3 сводови. Въ тоз11 учас
тъкъ еж разположени слtднитt села: на километъръ 4 5-Стойчевци, 
'6•2 - Бi.ломжжитt и на 8'05 - ст. Саботковци. Между клм. 8 6 и 
10·8 линията слtдва Русоманския долъ и ~fинава водораздtла rтрн Зла
тарската рtка съ тупелъ дълъгъ 240 м. и разположенъ на 476·47 м. 
надъ морското равнище. Отъ тукъ линията се спуща по долината на 

·златарската рtка, минава с. Златаритt на клм. 14·4, rтрtсича р. Янтра 
надъ rолiшъ сводовъ мостъ и влиза въ ст. Габрово на 383·27 м. надъ 

·морското равнище. 

Най rолtмия уклонъ на линията е 25°/00 пµи тунела на водораз
дtла. Друrнтt уклони еж отъ 5°/00 до 19°/00• Радиусит1; еж отъ 240 
ДО 400 М. 

Габровци посрtщнаха дружествата съ подоба1ощата тържествен
ность. Прtдшествувани отъ музиката, турнститt се отправиха за града. 
Разположенъ на живописнит-1; севtрни склонове на Ст.-планина, обгръ
щающъ въ цtлата си дължина буйната р. Янтра, гр. Габрово буди вnечат
лителностьта на всtкой пжтникъ. Озаренъ отъ най-ранинтt лжчи на нау
ката, сръчния, nрtдттрнемчивия и трудолюбнвъ габровецъ е прtобърналъ 
старото гайтанджиско градче въ значителенъ индустрналенъ rрадъ. 
·Около 50 разнообразни фабри•rни зав-\;дення nриготовляватъ и раэттра• 
щатъ произведенията си по всичкитt кжтове на България. Необикно
-вената живость въ всtко отношение е отрадното явление, което се 
хвър11я на очитt на всtкой nосtтителъ на единствения ни фабриченъ 
традъ. Неэавис11мо оrъ хубоститt на околната планинска мtстность, 
туриста може да се налюбува на човtшкия гений въ разнообразната 
ттромишленость на габровскитt фабрични завtдения отъ което черпи 
-поука. Тия бtха отчасти и мотивитt, които заставиха туристическото 
дружество .аа устрои този излеrъ. 

На 11 вечеръта туриститt приС}il.тстсуваха на дадената о·rъ юна
цнтt вечерника въ казиното. На 22 сутриньта nptдnpиexa иэлетъ до 
мi;стностьта „Боровото," гдtто на имението на извtстния народенъ 
дtецъ Чардафонъ е издиrнатъ nамятникъ. До памятника се издига една 
малка стара постройка, въ която, сnоредъ разказа на нtкои габровци, 

-се пазили бойнитt припаси за готвящето се тогава възстание. По желанието 
на Чардафона, тази nocтpollк.a е запазена въ еж.шия си стариненъ вндъ. 
На връщане тур11стнтt посtтиха една текстилна фабрика, гдtто работ
ницит1i показаха дtйствието на машинитt и начина на производството. 
'Посtщението на другитt фабрики бt невъзможно, понеже 22 априлъ 
бt nраздюiкъ, вслtдствие на което тt бtха затворени. 

Особенно доволни туриститt, напуснаха привtтливото Габрово, 
•отъ rдtто отнесuха мили спомtнн и' вечерьта се завърнаха въ Търново. 
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ГОДИШЕНЪ ОТЧЕТЪ 
на 

Гара-Бtловски клонъ „Юндола" отъ Бъ11r. Тур. Дружество, 
начиная отъ 1 феур. 1911 г. до 29 януар. 1912 r . · 

Въ на11алото на годината настоятелството започна свойтt дtй-. 
ствия въ съставъ: Прtдседатель Хр. Ив. Рибаровъ, подпрtдс. Стоянъ. 
Г. Миковъ, секретарь Дим. Аи. Хайтовъ, кзсиеръ Ан. Костадиновъ, 
домакинъ Михалъ М. Мизовъ, контролиа 1<омисия : Бончо Тодоровъ и, 
Илия М . . Иловъ. 

Променения въ настоятелството не еж ставали. 
Въ началото на годината дружеството е имало 14 редовни чле

нове. 

Прtзъ годината еж записани 7 души нови членове, а еж напу.
снми lU души. 

Всички членове, които. се считатъ за наrtуснали, еж тtзи, 
които не еж. си изплатили членскитt вноски за повече отъ четири мt

сеци и съгласно устава се считаn за наuуснали. 

Настоятелството е имало двt редовни и четири извънредни съ • 
брания. 

На XI туристически съборъ събранъ въ гр. Пловдивъ, друже
ството се прtдставляваше отъ избранитt дваыа делегати, Хр. Ив. Риба-. 
ровъ и Анастас·1, Костадиновъ II отъ посtтилитt събора редовни чле
нове: Н. М. Иловъ, Георги Минковъ, М. Мизовъ и Ар. Гавазовъ, които 
по право С76. и деле1·зти. 

Направиха се прtзъ годината два излета, а имена : 1 на 23 апр. 
заедно съ т. nазарджикскитt туристи до монасп1ритt св. Сnасъ и 

св. Георги . II на 8 май заедно съ софийскитt, пловдивскитt и ·r. па
зарджикскитt туристи до с. Сестриыо и околноститt. 

Съ протоколъ № 4 отъ 29 юни 1911 г . въ общото събрание 
на членоветt на .дружеството изключиха се вед:нъжъ за винаг11 члено-
ветt на клона : Атанасъ Цвtтановъ, Петр~. Янковъ, Георги Ив. Шиш-.. 
ковъ, Петръ Даскаловъ и Btpa Д~скалова. 

Бюджета прtзъ отчетната година се е при.ключилъ така : 

ПРИХОДЪ 

1) Остатъкъ отъ 1910 година 50·85 лева 
2) Отъ членски вноски 69"90 ,. 
3) п записнина и значки в·оо 

" 4) ,, вечеринки 73·30 
" 5) " наемъ на друж. сцена 2·00 
" 

Всичко 204 05 л. 

РАЗХОДЪ 

1) За 25¼ прнносъ къмъ центр. каса 23·60 леваt 
30·00 ,, 2) ,, значки 

3) ,, основенъ фондъ, внесени въ стте-
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ставната каса 

4) за разни 
5) Наличность у касиера 

100·00 
20·25 
30·20 

Всичко 204·05 

" ,, 

л. 

Въ спестовната книга No 286150 сж вложени (200) двtс.тl; лв. 
•която се пази оть касиера. 

Дtятелностьта на дружеството прtзъ изтек.11ата година е много 
-слаба относително излетитt. Разкопи не еж правени ннкакъ по нt4 
мане на срtдства. 

Настоятелството съ изходящъ № 8 отъ 24 май 1911 г. е хода
таltствувапо прtдъ Лжженския кметъ 38 да се отпусне на дружеството 

·едно праздно мtсто въ мtстностьта „Юндопз,'' върху което мtсто да 
се построи туристическа хижа, на което общ. управление е отгово
рило съ No 1477 0,1, 31 май 1911 год., че може да се разрtши по
строltката на туристическа хижа, но съгласно постановлението № 105 
отъ 1909 rод. на общинския съвtтъ, ще се даватъ подъ наемъ само 
опрtдtленитt отъ общин. управление мtста, като за всtкн квадратенъ 
метъръ застроено мtсто, се плаща по 20 ст., а за не за<..-троено м1.
сто на квадр. м. - по 5 ст. за година, като общината си запазва пра
вото всtки 1 О годнюt да измtнява размtра на наема. 

Настоятелството съ № 18 отъ 1 О юлий 1911 година е подало 
заявление до еж.щото общ. управление, съ което моли повторенъ пжть да 
му отпусн~ едно мi;1:то въ размtръ отъ 300 кв. м. за сжщата цtпь 
въ сжщата м·t;стносrь, обаче общината съ писмото си № 2093 оть 
27 юли!\ 1911 rод, явява, че не ыоже да се отклони отъ постановле
нието си № 105 отъ 1909 година. 

Прие се бюджета за 1912 година, както слtдва: 

• ,А 1 .о о. :i: о. !с 

ПРИХОДЪ ' ., РАЗХОДЪ i~ f,e с:( 
>, 

лева ,ст. лева lст. 

Отъ членски вноски 60 - За цен. н-во 25¼ чл. вн. 15 -
,, абонаментъ за Б. т. 15 - " " ., абон. за Б. Т. 15 -„ за,шснина и значки 10 ,- „ знач:ки 10 -
' 

волни пожертвувания 20,- „ дружеств прзздникъ 30 -„ ве,1ер11н1<и 1501- 1 „ основенъ фондъ 50 -„ наемъ на сцената 20- „ разкоnи н читалня 45 ,-
„ разни 101- ' ,, наеыъ, освtтл, и канц. 120 -Тв5-I 285 -Вс11ч1ю 

1 
Всичко 

Прiш11съ отъ настоящия отчеrь да се изпрати на Централното 
l-lастоятелство на Б . т.д. въ Соф11я, за обнародване въ Български Тур11стъ. 

Се1<ретарь: д. А. Хайтовъ. · Прtдседатель: Хр. Ив. Рибаровъ. 



Дружественъ животъ. 

Умоляватъ се клоноветt да на- мall до Лакатн11къ - Вършецъ - в. 'J)едатъ още сега, за събиране отъ I Комъ - Петрох11нъ Своге София 
всички туристи - членове абона- еж учасвували 7 души ТУJ)ИСТИ. Оть 
мента отъ еднвъ nевъ за списанието хубавнтt мtстностн rж останали до
Б. Т. Събраната сума да се внесе вед• волни всички участници. 
наrа на централното настоятелстно. Влагодарность На устроения 
Изnеть на 1!:1 и 20 т мtсецъ, отъ Соф. клонъ А. К втори нзnетъ 

Пntвенски клонъ е устроилъ до I на 11 - 14 май съ марwрутъ: Со
Г лава Панега. фия- Търново - Габрово - Габро-
Настоsателството на Търновскч вски ыонастнръ - в. св. Никола -

клонъ • Трапезица" се конституира Шипка КазанJIЪкъ Тупово-Дж.
та1<а : Прtдседатель Е. Мартинов·ь бово - с. Радунuи - Борущи1tа -
1 lодrтрtдседатель Л. Фнлиповъ, Ка- Плачковци - Търново -София еж 
-еиеръ Герrановъ, Секретарь Хлt- участвуваха 6 души туристи. Тури
баровъ, Домакинъ К. Водиничароuъ, ститt се завърнали съ бодрость и до• 
Съветници : Д. Димитровъ, Н. Мар- бри впечатления отъ хубавия излетъ. 
ковъ и М. Стефановъ Ревизоръ Tt сърдечно блаrодарятъ на се• 
Константчновъ и дописникъ Капита1•гь ме/-!ството инженеръ Стояновъ, както 
Хр. Стоllков·ь. и на симпатичния ттр1;дnриема•1ъ Си-
На всички сърдечно честитиимъ мндовъ по постронката на линията 

дпъжноститt Като пожелаваме за- Борущнца, за направения иы·ь от
·почнатото дtпо "хижата на ца- личенъ премъ и сърдечно госто
ревецъ" да се искара до кpall съ rтриемство отъ което пазятъ незабра-
пъленъ успtхъ. виыъ споменъ. 

Поколението ще знае да цtни за- Туристиrt да побърза,ь съ на-
слуrитt на общественитl; служители. бавяне на формено тур. облtкло 
То ще имъ отладе заслуженото. Поправка годишната на списа-
Хвзла на Търнов1,1;11. нието е Xl. а не Х, както nоrрtш-
Клоновеп да съобщаватъ вtсти но е показано въ книжки 1 - 4 а . 

изъ живота и дtllностьта иыъ. 
УсrроенитЬ отъ Софииския :В:витанции ще бждатъ разпра-

клонъ А. ){. из11ет11 на З мall до мои. тени чрезъ пощата о,ь касиера на 
Св. Кралъ и на 20 с.жщи до злат• централното нястояте11ство до всички 
нитt мостове еж. участвали по 80 учреждения, дружества и лица които 
- 90 души тур1tстки, туристи и го- не еж виели до сега абонамента rta 
сти. На 11зпета на 11 . I 2, 13, и 14 Б. Т. за ыин. година. 

Р а з н и. 
Една новооткрята ледена пещера I пещери въ помалъ1<ъ размi~ръ c;r.. въ областьта на ДахщаАнъ. Въ А11- наприм-Ъръ «Леденитi~ дупки» въ 

nитil и въ Татра-планина и~1а пе-

1 
подножието на Менделъ при Боценъ, 

щери, въ които ледътъ се запазва въ входа на които се развъждатъ 
въ форма на сталактити и сталаr- Алпийски рози (Rl1ododendron l1t1•sflH1ш) 
мити npiiзъ цtпата година. Такива и ·друrи прtдставители на високоал-
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'f\11- nийската флора, коrато около сто I приятели на Цариrрада• съ цi~ль 
11, крачки по нататъкъ, извънъ область- заnазьане сегашния град:ь отъ npii

тa на ледения въздухъ, който излиза каленото модернизира.не съ но·ви 
~ъпещерата се кичатъ бадемови КА.!,ЧИ и улици, отговорl!щ1:1 на съ
дъ~та въ цв"втущо състояние. вр-в·менитiв нужди, съ което досега-

, Като· най rол"вмата отъ всичкит-r. wния характеръ на града би се раз-
леден'и пещери се см-tташе до сега валилъ. Обществото е аъ на~d!рение 

;/ ra,i отъ Добшау въ планината Татра; да устрои скаски за развити!, вкусъ 
Ьtга ;.,иде извilстие отъ Грацъ, че у гражданитfl за · разбиране и па
тамкашния изслtдвателъ на пещери зене художественитt традиции. 

, Чw<У. който на вр11~1ето се прочу съ Кога ли и ний ще се замислимъ 
.~"вдването на пещерата Луглохъ, да заnази~,ъ живописния характеръ 

заедно_съ жена си, единъ фотографъ на нашитi; стари градове? - Пло
и съ другъ единъ господинъ на име вдивъ, Търново, Месемврия, Трilвна 
Ланеръ отъ Линцъ е открилъ една Арбанаси и пр. които се съсиnватъ 
нова ледена пещера въ масива на вандалски и ннй стоимъ нъми сви
планината Дахщайнъ при Шьонбих• дtтелн на всичко това. 
Л1!1)~1ъ, три часа надъ Халщетерското Запазване РеRнскАя водопадъ при 
е~р.о, която по разширението си и Шафхаузенъ. Намаление водата на 
по~У,бостьта си надминава всичкит-r. Рейнския водоnадъ съ отдъляне 
до ёе~'а познати ледени пещери. Тази часть отъ нея за инсталиране фа
ijружйна е открила споредъ списа- брики, турбини и пр. е заставило 
миuc;f «La Noture» входа на пещерата, управлението на Шафхаузенския ка-

~
й е дълrъ повече отъ 2000 метра нтонъ да вземи рiiшение за спиране 
~ ногобройни странични входове, подобни позволителни, макаръ и да 

а. шахта 25 метра дълбока. и 35 С"- въ врi~да на ~,tстната индустрия 
метра широка пълна съ ледъ, както и промишленость. Водопадит,Ь с"' 
и множество подэе~1ни глечери съ отъ голilмо значение за ландшафт
дължина повече отъ 1()0 метра. Пе- ния характеръ на нзвtстна [мtст
щерата съдържа ледени сталагмити ность. Човi~къ трilбва да е видi~лъ 
отъ 12 метра височина. и разни rpa- Ре-йнския НиагарСJ<ИЯ водопади или 
~,адни салони, единъ отъ които има nъкъ тия при Воденъ въ Македония, 
200 метра дължин1:1 и 30 метра висо- за да м~,ъ nрицi;ни значението за 
чина. Qчевидно е, че тая пещера е , мtствитi~ nейсажи. Водоnадит-в у 
била по рано корито на подземна насъ не само че не се исползуват ъ 
piiкa. Тя има два. етажа отъ които за нilка ,сва производителна цi~ль 
само горния е nъленъ съ ледъ. което се забранявtl често на заnадъ 
НаА високата планинска жел~з- ами се оставятъ на произвола и се 

Шlца въ Т11ралъ ще почне скоро да унищожаватъ за кефа на хора които 
се строи. Тя ще е въздушна (висяща) нi~матъ нищо общо съ индустрия и 
желi~зница и ще почва отъ Бриксенъ естетика къмъ nрироднитi~ хубости. 
и ще свършва до Плозе, което е 250() На скоро минахме дефилето между 
r.1етра високо Разликата въ височи- Ески-Джумая и Османъ Пазаръ и 
нитi~ отъ Бриксенъ до Плозе, която останахме удивени отъ окаяното по
трi~бва да се спечели е приблизително ложение на прочутия тамошенъ во-
1900 метра nри едно разстояние меж- допадъ съ височина 6-8 метра, току 
ду двата пункта отъ 6 килом. Очаква до самото държавно шосе. Макаръ 
се, че вагонитi~, които ще събиратъ той да бii най rол11мата прilлесть 
по 12 ду_ши ще nроnА\туватъ това на това дефиле, за сега той е не
разстояние за 46 минути. разумно оничтоженъ и безъ всilка 

контрола водата му е отведена да 
Прtвелъ ВеУаръ. движи една стара воденичка-нilщо 

kОето можеше да се постигне и безъ 
Турска Организация въ Цари развалата му. 

rрадъ се основало .общество отъ Търново. Коз. 

rури[ТНЧП[КИ ш~пкн се намират,, за проданъ въ първата бълrар-
r: U ска фабрика за шаrтки на туриста Иванъ Ни

коловъ. София, булевардъ Дондуковъ No 51. 
Цtна 4·50 лева. 


