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На вагиналитii ва отечеството туристи! 

l{ръвна и страшна буря разтърси вtчно бунтуващия се Пиринъ, неспо1<ой11иятъ ~1 размиренъ Балканъ. Българинътъ отъ Дунава до Егея и отъ Охрида до Черното море грабна оржж~1сто и се хвърли въ великата, неравна борба съ вtковниятъ потисникъ. И тикани отъ национални идеали и братска обичь, бълrарскиrh лъвове се бориха съ всички сили II срtдства, до като повалиха тиранина-а,щятецъ. 
Но тъкмо въ момента на велико тържество, на правда и сполука, въ гърбътъ 1111 се яви други юд11нъ съюзникъ и оспори спечелената и облtна ~:ъ "ръвь и сълзи родна земя. Нападнати от-1, вси страни, уннзе11и пр·lщъ цtлъ свtтъ и хайдушки ограбени, ние слож11хме оржжнето, но nакъ горди и велики пр·l;дъ с~бе си, прtдъ собственнит·в си дивни и героични подвизи. 
Изчезна туй, эа което мила България прол-в потоци кръвь и изгради могили отъ живи и млади тtла. Тамъ изъ Чаталджанскит-в и Тракийски полета, пр1щъ Одринъ и Султанъ-тепе, и~ъ урвитt Пирин-:ки и Осоговски, въ незнайни 11 бr:зкръстни гробове нав'hки nочиватъ хиляди български синове ; тамъ по чукар~, и усои, еж и тлtннит-в останки на ~новина t~аши другари - туристи. Прtждеврtменно тъ загинаха отъ вражески куршумъ, илъ бес1пощс:1дна болtсть, за велика II завtтна идея, за блtнъ народенъ, но уви, тъй неnостижимъ и тъй далеченъ! Почиватъ тия, що вс-вкога бродtха и блуждаеха въ живота, за да търсятъ вtчната красота; тия що тичаха nc, поля и rори, възли()аха по с1<али и планини, за да се любуватъ и сролs1тъ съ родната природа. Почиватъ тия, що безгранично обичаха своятъ народъ и родина, за която найсетнi>, въ лудъ младешки устр-1,мъ, дадоха всичко, що имаха - своятъ животъ, сами себе си. 
О, герои ми;1и ! Вие загинахте при тъй злочести сtтнини, завtщаваЙl(И само единъ nримtръ и една утtха, че изпълнихте достойно отечествения си дълrъ и се самопожертвувахте тамъ, на полето на чt>стьта и славата. Майки и сестри, бащи II братя, приятели и другари! Нека вси•1ки се утtшимъ nрtдъ непръклонната сждба, като въ общото нещастие потърсимъ l<Р'Бnка в·вра и сили за новъ жи-
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вотъ и свtтла бжднина. Нека помнимъ, че България не ще 
загине, че нейното национално развитие и скорошно благо
получие еж обезпечени, защото тя е раждала и ще ражда 
навtки синове, като кс~тшпz ·,н;, Ив. Добрева, Стр. /(ринчевт; , 
Г. Миска,ювт;, Панайото Аиселковь, Д. Гицово, Ал. С1шридоновт;, 
Д. Дончевт;, Г. Михаилов;, и dруги като т,ьхь. 

Нека nоетитt възпtятъ и обезсмър гятъ вашитt герой
ски дi;ла, не1<а тt завtщаятъ 11а по1<ол·вн 1н1та В .:! ШИТ-в свtтли 
имена, а н ие-другаритt ви по туµ11стию1 и идея, до жи1ютъ ще 
търсимъ вашитt гробvве, за да ги укичнмъ съ зеленина и 
цвiпя - симво;1ъ на надежда и лю6О!$Ь 1<ъмъ ,.- асъ. 

По1<понъ и CJtatla вамъ, храбри и добщстни бълrарс1<и 
туристи! 

Б. Наслп,дниковь. 

Панахиf\а за падналillтъ ыолични т.уриет.-1 . 

На 29 септе)tвр\t т. r . Софшkкиятъ к:юнъ на Б. Т. Д. отслу
ж11 тържествена r,анахнда 11 r, r~ърквата пС11. Сед}tоч11с11еници", 
.за запшалит·J; пр-hзъ войната с110 11 <I,1еноое. Пр11сж:тсоуваха мноrо
бро,111-и дружестnе1111 <Iленове, с l..\1е1kтпа:-а на 11nкойш1тt и гl;х

япт-1; приятени и rюзнати. По то» cJ • yчaii, пр·hдсе;~ательтъ на KЛOFfa 
,r . Д-ръ П. Коааровъ, пропзнесе c;il;;i~1aтa pl;<n,: 

Нажалено събра1ше! 

Дълбока скърб1, се е раз:г!;ла 1шfроко изт, 11:~шата българска 
-земя. Нещастието и сълзигh с~ аасеrнаш1 вс11чю1 обществени 
·срi;/.\и, всички съсловия lf корпорации. Злата учасrь не ·аощади и 
•Софийското туристическо дружес гво „ А леко Коне гантюювъ", 
което пр-I,зъ 1-та 11 -та бъ:tканск~r во1'iн11 изгуби тъкмо еданаде
сеть свои ЧJ1ена! . . . 
~ ~Проник11апr отт, ед11nкrт qупства, ю1есь c~re се сьбрали тукъ 
за на отдаде)! ь nос;11щния щ)•шт-ь 11 :ta се по~ю.1ш11, :'!а тия наши 
цруrари и 61нзки, които a;irин,ixa ;(<)о.'lесв110 на бо,lното поле, при 

1Изпъл11ението на своя дъ:~rъ. Т·!; еж: 

1. l{апитанъ Иванъ Добровъ, 
Офицеръ отъ 6 п. т1,рнъRски полкъ . 

. 2. Инжинеръ Панайотъ l<иселkовъ, 
ЧиновFmкъ въ М-вото на общитh сгради. 

3. Димитъръ Гицовъ, 
Мr.те)tаТ11к-ь-чи11nr11111к ,. 111, Б. Н. Банка. 

4. Георги Мискановъ, 
Чино,тикъ въ .G. Н. Банка . 

. 5. Ангелъ Ивановъ Братоевъ, 
Ч1111овш1 къ въ Б. Наро:11-1а Банка. 

,6. Ас'hнъ Чол'hевъ, 
Чиновни.къ въ Б. Зе~шед·l;л. Банка. 

, 
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·.rz. Страшиr.1.иръ l<ринчевъ, 
Писатель, ЧИf\Овни:къ въ М-вото на Вънпшитt работи. 

,8. Александър.ъ Спаридоновъ, 
Чи:новникъ въ М-вото на Фи:нанситt. 

9. Димитъръ Дончевъ, 
Чиновник;ь nъ Дирекцията на Статистиката. 

:10. Лука Урушевъ, 
Чиноою1къ въ канцеларията на Университета. 

1'1. Георги Михаиловъ, . 
Словослf,ателъ nъ Държавната Пе<~атюща. 

Както r.сич:ки сiшове на България, :11. r. по трва врiше, т-k 
'Потеглиха на бой съ во~tсюп·!,, np Ьизuълнен~1 отъ ентусаазмъ и 
•rорtщъ 11атриотизъ:мъ. Съ ~шаденческо увлечение се спус11аха тt 
въ вихъра на борбата. И биха се МЖll'{ествено съ врага, за сво

бодата на роба и непичи:ето на Бъшария, Винаги вtрни на дълга 
·си, тt станаха жертва на прtко~t hрна са~юотверженость. . . . . . 
·Едни оrъ т·kхъ сложиха кости по траю{Йски полета, още nъ пър
вит·\; сражения; други, сл·lщъ като понесоха веячки тягости и 

,опасности на първата война, загинаха напосл·!щъкъ !JЪ позорната 
•борба съ коварнитt ю1 съю~ющи. 

Да, тh загинаха за своята родина. Заrинаха доблестно, защото 
я оби<Iаха свето; защото, като Т}lристи, тt я познаваха отблизо 

··и б·kха олюбенu въ нейнитt крас<iги. 
За своето отеgество, за и.цеалитk народни, за свободаrа на 

брата робъ-тt дадоха най-скжпото и най-милото, ко..:то ~,шаха 
-живота си. Но затова спеqелиха неуведаема слава, ~<О!ПО е най 
,rол·kма награда за смъртнитв. 

Тtхнигk гробове еж. 1неиавtстви, беакръстни, обрасли съ 
:бурени. Но може ли: доблест..1,та, славата, героизма да се затворятъ 

,поцъ мра)tоръ? Цtлата зеш1 ·е тtхевъ ~rавзолей. Името и:.п. ще 
живtе в-\;ч:ио въ ваши.тi; души, памяrь;rа 11~п, ще пълни нашитt 

•сърцца. ·1 
Такива б·f:;ха тия досто1'iни български синове! . . . Отечест

вото ще , имъ бж.де n_ииаr1_,1 благодарно, nото~tството признателно. 
Съ т·Ьхната смъргь, Софи.йск~1ятъ клонъ на Б. Т. Д. губи 

.r, 
•нез~м·l;ними ч,rевове, примkрни друтари, дългогодишни ратющн въ 

-областыа на туризма. 
За васъ, роцители, брат11 и сестри на покой.нитt, загубата е 

-още по-гозr\ша. Но утвшавай:те се и бждеrе rор~и, че cre имали 
такива близки и че сте дали най-скжпа жертва nрtцъ олтаря на 

•отечеството. Честитъ е, който като Васъ, е удостоенъ да скърб11 
съ най-благородната скърбь. 

Нека пpi!~t hрътъ на тия. наш1,1 друrари, които паднаха неу, 

,страшк~ю, --като с,у;,щински герои на бойното поле, служи за 11ааи
давие 11 подражание отъ всички, а 1щеалътъ, за който т·h се 
•бориха и коi:iто, за жалость, осrана неиапълненъ, да бжце свещенъ 
за насъ. 

Миръ на праха Ви, скжпи другари! Почивайте тихо въ нез-
•найни гробове. Вечва Ви па~(·\;ть. А11инъ! 
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.l{апитанъ Иванъ Хр. Добревъ. 
' Членъ отъ Централното настоятелство наБълг. Туристпческо дружество, Команциръ rra 16 рота отъ 6 o·l.x. Търновски на Не

rово Вел11честв() nолкъ. 
Роценъ въ гр. Елена на 6 авrустъ 1876 rодина. Свърuшлъ Еленското 111-о класно учнлище пр·l;зъ I8У 1 r., постжпва въ JV кл. на Търновската гюrnаз11 я. Слiщъ като свършва V класъ на ежщата rиинав11я, пр·l.зъ 1892 rод. лостжпв:э. въ Военното на Негово 

Величество уq11ш1ще. Пр11 жела1111ето cu да се nосв-kт11 на воен
ната кариера, т<нi свършва съ усп·kхъ училището пр-sзъ 1896 r. Още като юнкеръ е 61JЛъ 11азначе11ъ за орд11наре1~ пр11 на<rалнuка 
на западния отрядъ въ rолtмит·k маневри np11 гр. Лове•1ъ, станали пр·kзъ с. гоц. Произведенъ въ пръnъ оф1щерски чшп, - 11оцпору
чm<Ъ на 1 януарн 1897 година съ назначение въ . 17 rrkx. Дорос
толски 1ш Н. Ц. В. Вл . .АлександровнЧ"- rюлкъ за младш11 оф1щеръ. Отпослi; б~тва пр11nеденс въ ц11сцunлuпарната рота 11 на I я11уар1r 1901 гол. произведенъ въ чn11ъ nоручикъ, а - въ чинъ капитаиъ "11а 1 януари 1903 rод., въ която рота слу>КI( до 1 sшуар11 i909-
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'ron. Отъ нея nата б·k прив7,денъ въ 6 пtх. Т-ьрн. па Неrов() 
·величество полкъ, съ назначение ротенъ командиро на 8 рота. 
Прi.зо врi.ме на мобилизацията, като се разви полкътъ въ боенъ. 
-редъ, кап. Добревъ бt назпачевъ ко~1анциръ на 16 рота. 

Той взе живо участие прtзъ 1-а освободителна война и в„ 
·.rолtмия ожесточенъ бой при Селиолу-Гечкенлии на 9 октомври1i 
1912 rоnина, падна тежко .раненъ отъ неприятелски куршу)rъ. На 
13 сжщи мtсецъ е почи~lалъ въ с. Гол:kмъ Ба11лжкт. (Каэжлъ-агач

.. ска околия), rцtто е и поrрtбенъ. 
Въ сп. Б. Т., кап. Добревт. е написал-ъ хубавата статия „ Ту

-ристътъ и воr.iникътъ", по cnyчai:'r излiта на б маи 1901 гоц. на 
Софийци до СJ1ивница и Алцошrровци, която статия е проникната 

• съ горiща любовь къмъ родината и чувство на национална гор
достъ. Написалъ е и много други съобщения. 

Участвувалъ е въ рецъ туристически събори, малки и гол-'kми 
·изdти, избиранъ е рецовно за членъ во Софийското настоятел
~ство, а напосл~,щъкъ и такъвъ въ ц.1нтралата. 

Съ своа благо и тихъ характер-ъ, той бt спечелил-ъ симпатиит·k 
· на всички ви. 

Миръ на праха ти, незабравими rеройо! Нека твоя примiръ. 
-послужи за св-'kтълъ прим·sро на ~шацото поколение. Ти записа 
· и~[ето си въ историята съ златни букви, като 11зп..лн11 най-све
щения CIJ цълrо кыtъ родината, която бе зrраничво об1Jqаще. 

Страmимиръ I<ринчевъ. 

Много и ц-внни еж жертвитt, които туристическата с[:'hда 
--даце за България nрiзъ вр-I,ме на ужаснитi и фатални воини. 
·водени прtзъ посл1щнятt цесеть dсеца. Една отъ тия цtаRя 
жертви е и Страшю,шръ Кринчевъ- На кого отъ четцитi, Ra на
шия орrапъ „Български турис1:ъ" не е познато това име, стоеще 
-вацъ многото и увлекателни описания на нtкои отъ прiлiстниrk 
юктове на нашата татковина, помiстен1J въ него? Но не еж. мал
цина туриститt, особено отъ Софmiскиятъ клонъ, които ro позна
ватъ лисmо и иматъ неизличими спомени аа приятно прtкарани 

·часово пр-J;зъ ~р:(ше на излtтитi;, въ които той тъй радуLПНО 
: участвуваше. И всички, що~tъ узнаха аа неговата пр-Ьжцеврtенна 
и трагична кончина съ горестна душа скърбятъ за загубата на 
увлекателния и редъкъ поетъ на таоковината ни, а други ПliКЪ 

за загубата на еци_нъ отъ обичиитt и прю,сsрни другарu-туристи. 
Роценъ на 15 авrустт. 1884 r. въ rp. Ям.болъ, Кринqевъ за

вършва съ м11оrо добъръ усп·kхъ прtз.. 1898 r. 1 V кл. нъ родния 
, rрадо и nopa:.1r1 шiпса на срiщства и др. причини, напуска учи
лището. Както мнозина мла~ежи, 'rака и той, още отъ ранна въз
растъ започва да се труди за своята пр·sхрана. Работилъ ецна го
дина въ издавания въ Бурrазъ в. "Нова Епоха", Кр1IН'1ево отива 
въ Варна, прkтоява цо 1903 r., когато се завръща в;, родния си 

..грiщъ и постжпва на служба въ читалището до началото на 190+ 



. ,., . 

т., слtдъ което се :1алавя за работа въ една dдна м11на около, 
Бурrасъ. Отъ тамъ, той се dтзовава въ Пловдивъ, цtто захваща.: 
хл·J;барство. Скоро напуска и веrо, и слtдъ като отбияа военната 
си тегоба (1906 rод), въ Jtaqaлoтo на 1907 r.: Кринчевъ, почтв· 
безъ ср·\щства, р·вшава се и 3амивава за Еrипетъ, отъ цiто се за
връща прtзъ мtсецъ ювий с; г. Скоро слъдъ това написва и из-
дава книгата „Въ страната на палмитt". Идва 13-Ъ Софи.я, постжпва 
на работа въ реда.1щи.итt i-ra разни списания: и в·встници; посл·s, 
става чиновникъ въ Дирекцията на Статистиката, а нааосn·hдъ"-'Ъ
рецакто·ръ на Българския 'бюле.;инъ при Българската Телеграфна 
Аrе1щин, ц·hто ro завари и историческия день - 17.IX. l 91 ~ rод. 

И на позива къмъ бъnгарския народъ за започване епичес

ката борба за освобождение на поробенитt, Кринчевъ, както всички-• 
добри бъпrари, не закъсн·Т. да се отзове въ казармата, зачисленъ. 
въ редоветt на 37 11. Софю'iски rюлкъ. Впусна се и той съ свtт
кавиченъ устрt~п въ величествената борба, безъ оrледъ ва опас
ности и безъ страхъ отъ см:ъртьта, защото съзнаваше, че това е 
за поробения братъ, за неговата родина, конто той тъй ~шого б ·вше 
обикналъ, както вс·hки единъ туристъ, вник1-1щп въ 1-1ея, вид·hлъ 
нeihrитt пр1ш-всти, изпацалъ въ обаятеленъ захласъ от·ь пр·влtст
виrh картини, наслаждавалъ се отъ нейния ч11стъ в·ьздухъ и крис

тална вода. 

Взелъ участие въ славнитf; и исторически битки, въ състава. 
на храбрата и безпри~рkрна българска армия, -която прогони потис
ника на свободата-тур,1ина, недале•1е до ст-kнитf; на неrоnия r1р·Ь
сто11евъ rрацъ-посл,Jщна'rа ~1у опора въ Евроn_а. 

Во съ завършване войната съ турцитJ;, qa rолiщо съжаление„ 
не се тури край нn кър,юпрол1пията. Българската армия, (,:ьлrар
скиятъ народъ в~1tсто да се завърне по доъ1оветh си и се пр·lщаде· 
на свонтt л·юбими, мирни заваятил, да си отдъхае отъ дългата и 

тежка борба, биде пр·Jщизвикавъ на нова нераnна, позорна за 
чов-kчеството, за славявството и днешния ntкъ борба, за „освобож
дение·• на нашит.-в братя, за които ние води:,.,.•·ме война съ турцитk,. 
отъ неrовит·s „освободители -, в.-kроло~щ~1 български съюзници, 
сърби и rърци. Започва се нова ме>кдусъrознишка или по право

в-l,роло~1но съюзниmка война, RЪ която Кривчевъ, за гол'!ша скърб1, 
намtри прtждевр·hменна смърть. И постна Кривчевъ въ раацв·kта 
на своята ~maцocu., 29 rодишенъ, сл·вдъ еднодневно ужасно мжче

ние отъ добитит'f; тежки рани, та~rъ край дивния рилски кжтъ, за. 

когото самъ той казва, че никога н·lща да ro забрави. Да, угасна.. 
заедно съ хилядитв друта, и ск:хшия аа туристит·h животъ иа. 
Стр. Кринчева, въ началото на мtсецъ юпий 1913 r. край rp. 
Горна-Джумая. 

Скромевъ по въвшвость и хараI<теръ, но пъленъ съ eнeprиJt 

и жизнерадость, Кривчевъ неможеше да остане чужцъ на блаrо
роднитi идеи на туриз~1а. Въ0дуmевляванъ отъ девиза „Познай
и обикни родината си," Кринчевъ стана единъ отъ най-дtятелнитi... 
членове на софийския клонъ на Българското Туристическо Дру-
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жество, аащото nропжтувалъ п оnисалъ ца:1ечни страни, той не 

забравяше дълга си на българи~1ъ, да обход,~ и се запознае от

близо съ своята родина, съ нейнит·J; неизброими природни красоти, 

които, аа съжаление, еж съвс·Iа1ъ чужд11 на още мноrо и мноrо 

българи. Не се задоволи тoii ca1t0 да об11каля да се радва и на

слаждава отъ хубостптt. на България. Не! Знаейки, че има шю

зина, които no 11ебр·k,кность, еж въ невежество аа тuя хубости на 

нашето отечество, и че ю~а още ~rноаина, които нtмаtiки въамож

ность по разни причини ;1а посетятъ uр·!ш·'l;снит·l; кжтове на майка 

България, 11скатъ по11е na се наслаждаватъ на хубави,!, тiхю1 

описания, а най-ве,1е, за :1а разв11е :11обовьта къ~1ъ роцнвата и 

туристическото д·lшо, Кр1111чевъ се зае да оппсва, съ своето леко 

поетично и увлекателно перо, пое kте111п·\; отъ него мiста.

,,Б !;;шекенъ", ,, Cn. Гора", ., Ср kц ь P1r;i;i." 11 др. -това с"' пр·l';крас

ви описания аа хубостrп k на Българскат::~ прнро;:tа 11 туризма, 

изл-hали иаъ поцъ перото на Кр1шtJева.-А до колко Крпнчевъ е 

обачалъ f)():tната nрнрода 11 туриз11а, св1ц1:телствуватъ II тия неrовп 

дущ1, нап11саю.1 nъ разказа ~ty „Ср fщъ Р1ша ": 
Никога въ живота с11 н·Jша да забравя тоз·~ цr,rвенъ приобла

ченъ р1mсю1 кжть, кoirro крие толкова 0<1арования и неизразима 

поезия. Защото ако има м·kста, кж:~; kто вашето въображение бива 

всец·l;ло пл l;: 1ено отъ могжщата красота на природата, кжд„l;то 

вашето мжшNко ;азъ" се губи въ неr1ното 11eл11<1tte и вие се слн

вате съ пр11родата, като 11рkqпст11аге дущата си отъ вс11чко дребно,
 

ю1щ()жно, •1уздо не1i и я в·ьзвиша11ате, то тие, 611:-..--ъ казалъ, сnе

щенни 1r-I:cтa, еж ппанию1r!; съ т·!;хнит·1; най-1щсоки върх0Rе-

11с1·и11ски олтари на поезията и красота та. 

"А аа коrо еж досто11ют планннит-1; съ т'!;л'1111тв най-високи 

върхове?-За туриста за скро1шинтъ поклонш1къ на маu•1инитi'; 

природни красоти," 
Да, Кринчевъ ,гiща да забраон тон ц~1венъ, приоблачеиъ Рнл

ски кя.ть, :sащото, уви!, като ч.е Jllt с;;щ uата ~1у е била 11р1щопр·k

д-вл1ша да 11ам-J;р11 та11ъ 11~гд k въ покрай н1ш1пi; на тоя кжть, своя 

раневъ, прtждевр·Iа1ененъ гробъ. Пцна той въ величавата борба 

за ново осообожде11ие на току що освобоце~mя братъ, но cer а не 

вече отъ 11 Ькоnн1111 потисн11къ, а отъ 11·!;роло11ни, непризнат елни 

съ10з11ицff, които българ1нгыъ пзnаци пзъ фалнта и м11зер11ят а, въ 

която 11апосл·Jщъкъ сърби 1-r гър1щ тън-Т;ха. 

Нека любовьта на Cirp. Крш1чевъ къмъ отечеството и тури

з:uа служатъ за пр1шtръ II нека вс11чк11 се старае11ъ да продъл

жаваме неrов11я пжть за популнш1з11ране и:~;еит·!; на туриз)tа и нека 

обичаме родината си. тъй неж:но II са~~оотвержено, както поета 

К ринчевъ е оби"lалъ. 

Поклонъ прiщъ неговия незнаент. гробъ. 

Георги А. Мискановъ, 

зап. поцnоручикъ отъ 37-й п. rюлкъ, t 11 мартъ 1913 г. 

3а починалитt. особно rrъкъ пацналит·s на бойното поле 

само Д')б?'> -;е :-:;воr,11. За цобриятъ и м1шъ друrаръ, Г еорrи, това. 
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Гсорr11 А. М11ск~11овъ 

е п;.лиа безсмислица, понеже никой не може да ua11ip11, шпо ца 
пощ1сли н-kщо лошо аа него. Нико11 не ыоже ца т1соqи нито едно 
негСJво ц-Ъло, или постжпка, която да би ~юrла Jta се квалифиц11ра 
като пр·J;стжпна 1щи най-~1алко врiщ1fа, б11ло за отд·lшна ли•11-1осrь, 
било аа обществото. Въ ролята си на общестпенъ служ1пел:ь, той 
познаваше и се р.:кководеше отъ два принципа: Абсолютна qест
ностъ, безкористие, строга сnраведливость и втори, пълна прt
давость къмъ дъnrа си. 

ТТокойникътъ бt съ срiщ-:ЕГЪ ръсть, отворено чело, nра
вирюr qерти на лицето, съ сериозеП,ъ, ,ю веселъ погл-едъ; то1:i из

образяваше единъ мо~1ъкъ отъ устата на когото излизаше умна, 
бавна и приятна р·hчъ. Съ извънре;.(Ната благосrь на характера 
с11, съ rолtмата си откровеностъ, той б·f; спе<rешшъ приятелството 
не са~ю на Банковото ч1tновн~1чество, въ ср 1,:tата 1-1а което работи 
въ продължение на 5 години, но и на вснч:ю1 ония, които с;к 

ю,али. случай да се запознаятъ съ него. 

Роденъ на 28 мартъ 1 8а 1 rод. въ ст. София, той е свър
шилъ класическюt отд·влъ на I Софийска гимназия, а сл·Тщъ тона 
IОридическит·k науки 1п. Соф. университетъ. Пр·hзъ 1907 rод. за
вършва Запасната школа въ Кюгмево, сл·вцъ което прi?.ъ 1908 г. 
постжпилъ книrоводител ь въ Българската Н. Банка-Соф. клонъ, 
д·hто го завари и мобюшзацилта на 17 септе1шри 1912 r. Оrзо-
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,вава се веднага в:r. казармата и бива назначенъ за взводец-ь ко

мавдиръ в-ь II рота на 37-й пtх. полкъ, въ бo1ioвerf;, на който 
полкъ и намi~ри славната си и прtждеврtменна смърть. 

Оrъ начало офицерски канцицатъ. скоро бяоа прои:аведенъ 
IВЪ чинъ подпоручикъ, покойниятъ Георrи е взелъ участие въ всич
китt сражения на полка прtзъ първата война съ турцитi (Люле 
Бургазъ и Чаталджа), а на 11 март:ь 19\J r. при атаката на Ча
талджанскиn позиции: при с. Сюрпонъ-кьой, тои бt пронизанъ въ 
,сърдцето отъ неприятелскя курmу~п., който веднага ro повали 11 

сniщъ 15 ъrинути, при най-тежки мж:ки. издъхва. Поrрtбенъ е въ 
гробищата на сж:щото село и поставенъ на rроба му кръстъ 
отъ бiшъ ка~1ъкъ. 

Като туристъ, въ редопет:в на Туристическата орrаниэация 
(Соф. клонт.) отъ началото на 1909 година, по1,ойниятъ Георги 
Мискановъ се е отличавалъ съ своята прiщаность кыгь хубавото 
,ви дiшо, съ своята готовност& да кр !ши д·kто и както можеше, 
туристиката. Съ своя благъ характерь и своето скрuмно държа
ние, той си е спечелилъ си~шати1пt и уважението на своигl. 

-съратющ11-членове, до такава степень, че въ наяа:хото на 1911 
troд., въ тодиmнотп събрание, б1ще избранъ чnенъ вт, контролния 
коъmтетъ, която длъжность е изаълняв;,.л-ь безукор1Jзнено до като 

воената тръба ro повика nъ редоветt на храбърцитt и за непрt
жалима скърбь, нешmоспrвия неприятелски курrпумъ, го граб;1а 
за винаги. 

Скжпи Георги, тооятъ безукоризненъ ж11вотъ и милъ харек
·теръ ще 1ша)1е винаги за пр1н1·kръ, а твоето дtло на самопожер
твуваность аа роцни идеали, ще ни бжде в'l;рата аа въатържествупа
нето на тия идеа11и. 

Вtчевъ спо~1енъ КЪ)ГЬ тебе, непр·kжалими Георrи! 
Ето едно писмо, написано цень сл·I.цт, с~rъртьта на Миска

·нова, отъ ецинъ неrовъ приятель и то подъ грозната муэ111<а на 

-продължаващ1пt стихийни бойове пр:uзъ l l, 12 и 13 мартъ: 

Чифпикъ-Харачи, 13 мартъ 913 r. 

Отъ и.-kколко дена наса)fЪ бълrарскиятъ народъ наново е 
11од;юженъ на изтр·!;бление. По какви съображения незнамъ, но 
вие пакъ воюваме и воцимъ бойове, страшни, кървопролитни 

Боятъ при Селиолу на 9 октом:врн, бледн:hе прtцъ тоя на 5 т. м. 
ианесенъ отъ нашия 37 полкъ. Боятъ на 5-и~ не би могълъ да 
се сравни съ никой бой отъ най-ужаснитt всесветски войни-. Въ 

.37 nолкъ, ко11то е рожба на 1-пй 11 6-и полкове, съставенъ .макаръ 
отъ хора по-въарастю1 отъ 30 години изнесе неочаквани и неби
вали усилия. Съ неподражаема енергия, съ стрtмителепъ и непрi.
-станенъ бой отъ 12 ч. на об·вдъ до 10 часа вечерьта срtщу кръс
тосанъ и стихие1tъ неприятелски оrънь. Турцитt недочакаха 
„на ножъ" и отст;;.шrха кыrъ с. Епиватосъ. Неnриятелътъ, ко~iто 
имаше сил11а арти;rерия 61,ще отб.1жснатъ c a)tO ст, пушеченъ оrънъ 
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и с-ь слаба горска артил~рия. Загубитl; 1ш еж: 35 убити на мiсто,.. 

ранени 140, оп. които 69 - тежко. Офицери ранени 4, убита 1. 

Турцrп·I, имаха 5 пжтtt noвeqe убитн 1t ранени. На 6, 7, 8, 9, и lo 

по цtлата линия 11•(;~1а111е усиле11ъ 6011, ос11·(;н ь на с J;веръ от-ь насъ 

кы.rъ Черно море. Какв11 с~ за, уб11тi; 11а 1 11 б полкъ незная, 

защото еж на 3 кш1. отъ нас ь 1щ:~ l;no. Па бJя 1ш 5-ий къмъ стра

нrrчното 11рикритие (къмъ ~юрето) б·hха 11 □р hстолонаслiщницит·I;. 

Но нещаст11ето на наро;:tа не се из,1ер□11 ca)t > на 5--~1 мартъ. На 

11 т. ~1. въ 2 часа, п0 ц!;лата JШHИII се откри жестокъ бой. Ние 

имахте oeqe достатъчно арпmери1t. Проти1ш11кътъ отъ януари до 

сега и:маше въз)южностъ да се окопае и 11риготви. М·l;стата, които 

ние заехме на 29 до 3 L октом"Врн, миналата год~ща безъ да nук

не~1ъ пушка, сега ороси,,ше съ n)poii гор·I;ща кръвь. Ти знаешъ, 

qe до 27. l 11а:=1п·(; во~iск11 б !;ха до с. Каликратюt. По аа□ов·l;цъ 

отъ rop·f;- lO,a ЦlfDИЗИЯ ГII ОТСТЖПII. в :.роятно, сл·l;дъ като турr\ИТ"Б 

ста наха нацм½нни съ довеждането тукъ ,ЮЗ х1rтщна нова войска, 

вашит-h еж поискали да ю1ъ 11ачукатъ мор:tата 11 на 11-н поq11а

ю1е настж11ление по ц!;л11н фровrъ огъ Черно /\О Мраморно море. 

На 2 ч. нне по•1наю1е боятъ, ко11 го тpair снощ11 до 12-11й 1 О часа 

и който имаше за резултатъ nр½вз.:маFJието на Чакжлскит·I; висоqиви 

и зае){ането Ra nозициn при с. Арнаутъ-къоii. Тая сутри11ь е 

небивалъ до cera ужасъ. БоlГГъ □pi1 Люле-Бургасъ и БуRаръ-Хн

саръ трая отъ 1:1-21 окт., боятъ пр~1 Чаталджа оrъ 4 до 6 но

е)1Ври, но тоя бor"r, по ужасната с11 артилерийска стрi;лба, надмина 

всички. 11 и 12 мартъ б !;ха д1-111 на ужасни бури, на вулканни 

изригвания. И тукъ uепршпеJrьтъ не у:11,ржа, с11 lщъ като упорито 

се би ц·!;Jщ .:О часа. Снощ11 кжс1ю непр11ятелската арт11лерия па

ничесю1 б·l;ra к·ыrъ Чатапджа. В 1,роятно утрi;, 11111i, нашата брига

да, ще бждеАrъ при с. Кадикрат11я,-старитs поа,щии на I бригаца 
която сега ще вземе нашето старо )fБСТо-Чата;цжа. Какв~t еж 

нашитt загуби още не се &нае, 110 изrлепQа, че 11е C,h;. поразител

ни. До тая минута и~rа около 150 тежко 11 .'lеко ранею1. Единъ 

отъ уби-тит (;, въ тоя бой на 11, е и наш11я доб ьр ь Го~,ошо, б·l;ц

ниятъ, когото азъ оплакахъ 011-tсто роцrпел~п·(; ~1у и вс11чю1 тамъ 

въ София, nроаизанъ съ куршу~rъ nъ C'lp:щero. IЗчера тoii биде 

погребанъ въ Сюрповъ·r<ьо,i. Б·!щниятъ, който вае участие въ бое

ветi; пр11 Люле-бурrаэ-ь, 11ра ЧатаJJджа въ центъра; на 5 т. Mr въ 

л·l;вия фланrь, на 11-~r падна, като първа жертва ва жестокия бой. 

Б·Iщиитi; му род-ители и всичю:rт·I; ~1у сtюи , нека иамtратъ ут·l;ха 

въ неrовотu npIUt l;ptю уqаст11е въ всички боеве отъ начало до 

кра1i. Нека Богъ 1шъ бжде ут'(;ха аа ус,,шпята, конто Геошо по

ложи отъ 5 окт. до 11 мартъ. Х11ляци еж )ra1iк1п·h, бащитt, бра

тята, сестр ит·J;, па 11 ц·l;nия нэроцъ, които тжжно ще оплакватъ 

загиналитs си 1rил11, които далечъ отъ род1tна 11 )1a{rqин.u грижи 

станаха беэжиавени трупове въ □устиrs поля и усои. Ут½хата. 

века търся тъ въ нароцюп·I; идеал 11. Тая ми1-1ута 8 qaca, канонадата. 

наново поq в а и азъ прtкъсва.u ъ писмото с11 отъ душевна трtвога 

отъ ъхжка, о-r-ь неизоtстносгъта Око:ю нась падатъ стотини rpa 
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пати, шрапнели и куршушr. Какво ни очаква подиръ часъ, поциръ
денъ никой, осв·l;нъ Боrъ, незнае. . 

Прощавайте ! 

Инжинеръ Панайотъ l{иселковъ. 

Една скжпа жертоа на out'iнaтa . . . Еr:1и11ъ способенъ бъл
rарс~..'И синъ, който эаг1-11-1а пр.У;жцевр·f,менно, беэъ да цаде на отече- . 
ството си това, ъ:оето можеше да се очаква отъ. него . Единъ отл1-1че1-1ъ 
специалистъ - техю1къ. E:ir,rнъ цобъръ туристъ, худож1-1и1<ъ 1ю • 
душа, който страстао обu•шше □р11родата н пеiiиитt красоти. 

Такъвъ б·k □око{r;1ю~тъ К1rселковъ. 
Роденъ .пр·Т;эъ 1883 r. въ rp. Добри•гь, той получава пър,ю

наqашюто си образование въ родното си м-Т;сто, ср·Тщвото - въ 
Варвенс1<ата мжжка гиш~азия, която свършва съ 111Ноrо добъръ . 

усп·kхъ, пр·Ьзъ J-9:.JO го\. Сл·'fщъ това, нъ ттродължоние ва 2 го
дини, той остава основенъ учител:ь въ роцния си rрадъ. Пр·~3ъ 
есенъта ва 1902 r. за~1инава за Виена, пt вто св ьрши ваукит·l; си, 
хато културенъ инжеверъ, нъ Hocl1sclшle ffir Bodtшkultur пр-tэъ 1906 r .• 
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Слi;ц-ь завр-ьщавето си въ Б-ьлгария, отбива военната си по

,зинность в-ь школата за запасни по:щоручици и бива нааначен-ь 

на служба въ Ми11истерство10 на 3емледi;лието Това посл·l;цното 

,то командирова най-п-..рво по изу•1аоа11ие на р. Искъръ, около Со

фия; слtдъ това го изnращатъ о-..· 1 lловцнв-ь, в-.. отдЬевието ва 

р,оцитt и най-nосл·h, въ Т. Пааарджикь, като секц1tоненъ инженеръ 

въ тамошното бюро на оодит·I;. 

Прtаъ 1908 гоц. ц·ьржавата обяои конкурсъ аа сnециалиаа

цюr по воццото ц·fщо. Той се Я!]И, и:щържа изпита и 1-.омъ края 

па ы. октомври, сжщата година, за:.~ина аа Виена. Команцяровката 

му трая 2 rоцшщ. Пр·kаъ това врtме ТQЙ работилъ зэ специали

зирането си въ Австрия, Италия и Швеrщария. Въ Парижъ е 

билъ в1, врtме на !'.авоцненnетъ прtзъ 191 О год. 

Интересувайк11 се твърц·k много отъ оъпрос1-1, относящи се 

до неговата сnеr~иалность, то11: се стрtмеше да раашири кржга на 

своитi; познания и проектираше да се аапоанае съ друти страни, 

кжцtто водното дtno е добр·h аастжпено. Въ проекта на бжцащитt
 

му научвания спадаха Испания, Алжиръ, Египетъ и цр. 

Иануренъ отъ усн::~ена работа nрtзъ op·l.)1e на спец11ализа

цията си, той се завръща 11ъ България съ разстроено ацраве и 

става нужда ца се върне обратно въ Швейцария и Ю мна Фран

ция, аа да се лекув.t. Слiщъ 3 м:iсечна почивка, той си ~цва освf,_ 

женъ и аакрiшнаnъ. Наскоро спiщъ топа, той си подава ос·rавката 

отъ М-вото на 3е.uледtлието, като нецоволенъ' отъ организацията 

на воцпото д·l;ло при него и постжпва на служба въ отд-1.левието 

аа воцнитii строежи при М-вото на Общитt Сгради. Та~1ъ работи 

цо ценя на мобилизацията, която го заварва въ Пловд1mъ. Постж.пва
 

като аапасенъ подпору<tикъ въ 8 п. Прююрски полкъ, сражава се 

геройскк съ неприятеля и въ боя пр11 Карааrа'!Ъ (О;wинско), пада 

убитъ на 16 октоцври 1912 год. To,'i поч1ша въ ецинъ окопъ, поцъ 

сtнката на г0ричката, която се на.uира пр11 с. Колиби, нецалеч-ь 

· от-ь rолi;митt братски могили на nqйници и офицери отъ [V Прtс

лавска дивизия. 

Трудолюбиn-ь и nр·Jщанъ на аа11ятията си, той е спечелваnъ 

наnс·вкждt приятели, кж:1tто е работи11ъ. Гlлодъ на неговото тру

долюбие, еж два цtнни писмени трудове, отъ които единиятъ ПО 

водното цtno е иацаденъ с11tд-ь смъртьта му отъ италиянския 
про

~есоръ NоосеШ, а цругинтъ озаглавенъ „ Водното дtпо въ странство 

п у насъ" - е едно orpomto съ'fинение отъ около 400 страв.ици, 

изработено съ пай-гопt~10 старание, което ,сега ще се напечати 

отъ М-вото на 0бщит·k сгради. 
Покойниятъ бtше поКJiою1къ на туризма и саыъ страстенъ 

туристъ. Екскураиитt бъха ан него на11-приятна почивка; тi; го 

осв'kЖЗ!Jаха и ааякчаваха. Той вае)tа участие миналата rоцина въ 

излtта до Мусала nъ края на ~1-цъ 1O1ш. По тоя поводъ, ето какво 

пише въ писмото си от-ь 5 октомври - деньтъ, когато се обяви 

войната: ,,Ходюше доста ъrного, не сме спали ц·(;ла нощь, но въ

ср·kки това, не се ос·f;щамъ у}t0ренъ, Рилската екскурзия съ ту-



- 45 

ристит-J, ме приrотви ъшоrо добр-J, аа походъ, затуй cera съмъ бо •. 
дъръ. Близо с~1е до не::риятеля и скоро ще се срtщнемъ. . 

На 22 октомври е получено послiщното му пис~ю, .въ :което, 
съобщава: ,,Побtдоносно С(} носю-1 L наттр·lщъ. )(о сега влиаахъ въ 
едно люто сражение (~р11 С~лиолу) 1-1 останахъ неврiщимъ. Дру
гото б·Тш1е гонене на aa1':rrr;и:. Какъ ще бжде понататъ:къ пезнамъ ''. 
Когато цомашнит·J; му еж •tели това писмо, той не е билъ вече
между живиrв ..... 

Миръ на праха ти, сr<жnий другарю! 

Александ ъръ Хр. Спиридоuовъ. 

□р·sживнната война д„nго nр·!ше ще 1-1зпълня отечеството съ. 
трауrъ. Десятки хиляди 1>шад1-1 11 способни синове на България 
отцацоха сrюя животъ на това кърваво д·t.10. И въ ~rнозкнството 

отъ repo11 и мжчениц11 е невъзможно да се прiщ□очетатъ едш-1 ц 

аабравятъ други. Всицк11 tia11-пptrta11110 из11ълrшха своя. цълrъ. Но. 
имаше хора, :които аашн.1аха 11а бо1'i111п 1; полета, бе&ъ, крясъкъ rr 
шу~tъ II при все тоnе носиха тежкюr кр ьстъ на войната. търпелнво 

и 9езропот110 до сашrя край· на ж1sпота си. 

Такъвъ б·l;ше загинан11я Алексавцъръ Хр. Спиридоновъ Още
си спо:1.1ющъ неговата тиха 11 б.1аrа ус~1инка, когато аа с·sтенъ. 
пжть се в~,-ц-вх~1е ~1 проспuше. Вс11•1к11 б &ха и1ш мноrо опиянени, 
11шr ~Roro загр1гжени. Той, спокоенъ и усш1хнатъ rледаше ти<1ащ~тт-'I; 
наrор·в-надолi; софиiiсю-1 тыщи н казваше »Н lща какво, ще се 
върви .... " ,,И ца се върнемъ ж11ш1, ,црави нiща да се в:ьрнемъ ... 
може и да у~1ра. Нищ'> ... досrа се нажив hx ь". Това сrрияирение 
и с·ь наr'i-тежката у,rастъ б 1; осrюnна черта на нег-овата тиха и 
честна душа. 

Много другар11 на Сг1ир11~011ова незнаеха цаже и,~1ето ъху. 
Още отъ студенскнгЬ го4и1111, зара;_\11 неговата 111~и~1ате;1ность, ус
лужnивость 1,1 искрена дружба, б J; нари•1анъ отъ приятели и поз
нати „Свата" и съ това особено и мпло rше б·J; rюзнат:ъ на. всички. 



- 46 

Той е роценъ на 4/XI 18~3 r. въ rp. Севлиево. Тамъ за-

почва своето осн,>1mо и ср·lщно образова1ше и го dавършuа въ 1 
·Софийска м.жжка гимназия. А отъ 1905 до 1909 r. той слtдва и 

·завърttrи курса на прапнит·I; наукп при наш11я у1:-;11верситетъ. Слу

жи една rоцина като nрогщшазиале11ъ учитель. l]р·hзъ 1910/1911 r. 

отби воената сп служба въ школата за запасни подпоруч:ици, 

rцi;то б·h произведенъ въ чш 1ъ „оф1щерскн ка~щидатъ ". Войната r'o 

завари на длъжность „ кон трон ьоръ" 11ъ държавното с~п;тководство 

при м1tнисrерството 11а фш1а11сит·!; На 23 септе31ори, прtзъ мина

лата година, Сnнрпцоновъ 61; 11рои311еценъ оъ чинъ „запасенъ под

nору•1икъ" и на другия ценъ аа11ина 11а боiiното поле като иладши 

офицеръ въ 9 рота на l n·l:x. софийски: полкъ. 

Както въ частт,я с11 1111т11ме1rь ж111ютъ. тъ1i и гrри изпълне

нието на вси11ки по11·l,рнв<11ш му -длъжности, то11 се е проявявалъ, 

като единъ крайно честенъ и добросъв·l;стенъ •1O11·J;къ. Неговата 

друrарска вi;рность 11 неговата служебна точность б·hха изв-J;стни 

на всички-, които го познаваха. 

Разбира се, т-hзи му оп1иqни качесща f'iJS'f;cнaxa по-силно въ 

тtжкит-t цни на во~iната, когато вс11чк11т h цобри и зли страни на 

човkшката душа се nроявяватъ наii-открито. Toii е останалъ док

рай: о:l;ренъ 11а своит-!; ,щеи за дългътъ r<ъмъ службата, къмъ 

другари и къмъ подчинени. 

И на 9 /Х ~0н. roдsma, когато се е раэгорялъ легендарния 

бой при Селиолу; Спиридоновъ хладно1<ръв11с.,, съ самообладнието 

на истински rорой е nовелъ своит·ь войници ср-вщу ужасния ура

rая-ь отъ кypmym, ri rранат11. Всичк11, KOlfTO еж били въ тtаи 

грозни минути ари Сnирицоноnа rrош1атъ неrовит h спокойни я 

твърди думи: ,,Небойте се момчета, върв·kте смело на11рtдъ" . .. И 

аа na бждатъ '" тоя n~ть цу:.нпt му поел lщвана оть дt.ла той 

-безстрашно л·tтялъ наnрt4ъ, давайки на сво~1тh друrари по орк

жие единъ rол·':.ыъ nримtръ на себепожертвувание, но това ве 

траяло дълго. Парче отъ граната пръсна неговото хубаво чело. 

Този смъртоносенъ ударъ не го с31утилъ. Той се оnиталъ да за

крие раната съ кърпичката си и про:пл-жи напрiщъ, но силит·h 

то наnустнали и облянъ въ кръвъ, той паднелъ ва земята и скоро 

издъхнал ... 
Така завърши живота си единъ добъръ и nри~1·hренъ rраж

данинъ, незабравимъ приятель и скжп-ъ синъ на семейството Спи

ридонови, което за да изпие до дъно rорч11вата чаша на войната, 

загуби въ съюзниmката война и по-голtмия братъ на Александра

"){аJtоръ Спиридонов;,. 
Ив. Т. Руневски. 

Дим-итъръ Н. Гицовъ, 

Заn. nодnоручккъ отъ З к Бдинскн nо11къ. t 10 ноемврк 1912 r, при Чаталджа. 

Роденъ пр\зъ 1882r. въ Видинъ. Първоначалното и срiщното 

-си образование е получилъ въ родния c1,i rрацъ, а висшето - въ 

,Сqфийския универси;rст-ь, по математlf:ка. Военната си поои.нность 
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Двм11тµъ Н. Г11uов ,. 

отслужва 11ъ школата аа з;шас:ни nод11оруч11ци, с.; fщъ свършването 
на която е nроизве;:,.енъ 11ъ чи11ъ за1Jасенъ по~nоруqикъ и зачuс

ленъ въ 3 п. Впдипски полкъ. 
Служебната с.и кариера започва като учителъ no математика 

при Врачанскаrа )\Ж.;кка гимнази11. Та)tЪ той пр·kстоява само едва 
година и постжnва сл·1щъ това чююв1шкъ въ Бъл. Нар. Банка въ 
София, кжд·kто ro завари 1,r мобилизацията. Заминава незабавно за 
рсдю~я си традъ и заедl'IО съ nояка си, потегля за турската гра

ница. Прtзъ вр·с~rе на во1'iната R:!елъ е участие въ кръвопролит

нит·I.; сражения при Лю;rе-Бургасъ, отл1Nава се и бива вазначенъ 
за ко~tандиръ на З рота. Сж.що и при форсирането на Чаталджан
скиrk укр;l:;пления, той е ВО1'ИЛЪ ротата си винаги напр·Тщъ и оц-1,
лява, sa да падне у61·Lтъ, наскоро сл·hдъ това, въ една нощна атака 
при Караколъ-Нокта, ва J О 11ое~tвр11 19 12 rод., заедно съ 60 души 
негови другари - вой11ици отъ ротата му. 

Добросъв·всте1гъ ~L акур:э.тенъ, като учителъ и чиновникъ, той 
е 611лъ такъвъ и като оф11церъ. 
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Като ч9вiкъ, то1'i се отличаваше с-ь своя тихъ, бnаrъ и скро

ме11ъ характеръ. Като туристъ, бtme rозrlшъ любнтель на приро

дата и екскураиит·I,. Ползувате се съ добро здра11е и б'hше изц-ьр

жл1шъ. Въ nосл-fщното си mrc,ю до с1юит·k роднтели ~1ежцу дру

гото mнue: "Тlр11 всичю1тk нecro~it 1ia пойната, каr.> лежене в~. 

окошп·k, спането на откр1по и пр., азъ се полау11амъ съ отщ1•1110-

здраве и бсщрост1,". 
Миръ 11а 11ра.-...:а т11, cкpo~11111ii другарю! 

Лу1<а Урушевъ. 

Роденъ въ София, аавърш1шъ VI кл. 1п, род1111я си rрадъ„ 

напослiщъкъ чиновникъ оъ Университета, Лука Урушсвъ напусна. 

на 17 септемврий 1912 г. :1111рното си занят11е и се отзова подъ 

знамената за започване борба за извоюване свобода на поробе

нитi;. Като воленъ туристъ, той знаеше що, е свобода и колко 

скжпа е тя, затова и на драго сърцце се отзова на първ11Я позп
въ 

за тая борба. 

Взелъ участие. в-ь нaii-roл-'(;~rит-k сражения прн Люле-Бур-

rазъ и Чаталджа, като войнnкъ на 37 п. Соф. nолкъ, У рушевъ, 

с-ь своята неустрашимость, става достоенъ кавалеръ на воuнишкИЯJ 

кр-ьстъ „аа храбросu.". Незасtrнаrъ, обаче, от~. вражески кур

шумъ, той не бива пощаден-ь отъ суровата зима, заболява и 11цва 
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на лtqение въ Пловдивъ, гд-kто и пр-вдава Богу цухъ на 35 rод. 
възрасть. 

Въ неговото лице, туриститt иагубватъ не само единъ добръ 
и ъ1и;1ъ друrарь, но ъюже да се каже и своя „пtвецъ". Оби'lавъ 
за своя извънредно блаrъ характеръ, кой отъ друrаритi не си 
спомв:я за неговия мело~иqенъ гласъ? За излtтницит-1; бtше ви
наги roni~to удоволствие да го иматъ въ CROJ\Ta срiда, а и той 
мв:оrо р·hдко отсжтствуваше отъ изл·kтв, защото винаrя казваше: 
,,по добрt уса~ютената, •шета прr1рода, отколкото шумния и за
душенъ rpaдcl<iи животъ". - Но жесrоката сжцба не пощаци: и 
тоя при:м·Ьренъ туристъ, ко1'iто съ усмивка на уста затвори на 
вiки О'IИ, съ съзнанието, 'le си rJринася живота за благото на 
родината, която той тъй много обuчаmе, и срiдъ която винаги 
искаше да се любува, на нейнитh ·обаятепmi красоти. 

Поклuнъ пр·hдъ гроба на тоя щ:i·Т,жцевr,iшино заrиаал'I. милъ 
туристъ. В·hчна му памятъ! 

Димитръ Дончевъ. 

Диьштръ Дончевъ, роденъ на ,6 януари_й 1883 rод., въ rp. 
Търново, rдtто е nолучилъ и първоваqашюто си образувание. Оста
налъ отъ малъкъ без:ь баща, Довчевъ се вижда принуденъ да nа
пусне училището и варабот11 въ Дирекцията на Сстатистиката, 
д-J,то ro заварвв общата ъюбилиаация. 

Но положението въ което се на~mраше Донqевъ не бtше въ 
хармония съ неговия духъ и енерrюr. И колчемъ непоносима 

тж.rа измж.qваmе душата му, той б l;гаш: вср:rщъ природата, която, 

като ~,айка ro успокояваше. Влюбилъ се бt той въ нея, за
щото познаваше нейнит-k красоти, знаеше нейното блаrотворно 
влияние върху духътъ му. И тая му mобовь къ~1ъ българската 
природа и бnаrородвия почин~, за свt>боца на пс.робенит-в, ржково
цtха Допчева въ свещеFmата борба, що се започна, въ която 
той не пожали, нито живота си. Пацна убитъ при с. ГеL{J(ен
лпи, Лозенrрацско, на 9 окто~шри11 1912 r. 11ъ сражението съ 
турцитi;. 

Съ неговата смъртъ туристическата ср·lща изгуби единъ пр,i;
цавъ и реввостенъ свой qленъ. 

Поклонъ пр·hдъ иеrовия незнаенъ rробъ! 

Ангелъ Илиевъ Вратоевъ. 

Синъ на доста изв-hствия кооператоръ Илия: Братоевъ, е ро
ценъ въ с. Пи:рrосъ, Русенска околия, въ 1889 ruд. ПървоF1ачал-
11ото С\! образоввние добива въ родното си село, проrим:яазиалното-,
въ rp. Русе, слiщъ което постжпва въ Свищовската държавна Тър
говска гимназия, която завършва съ усаJ;хъ. Слiщъ завършвание 

курса на търговската rимнааия, Анrелъ Илиевъ, постжпва nъ Б'Ьll
rарската Народна Банка, отначало въ Шуменскиятъ клон:ь, а no-

2 
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А11гслъ И:111еuъ Братос ~ 

послi; 1 въ Соф1-11"~ск11ятъ. Дpyrapиr·l;-1<0. 1er11 , 11ан 1<оnи чиноо11аци, 

цълrо нtма да забра11ятъ веселия
 и пъргаnъ Анrепчо, както галено

 

го зевtха. Неотд вна ед11 11 ь отъ 11еrовит„I; колеп1 -каза на пншущия 

тия редове: ,,има да търсш1ъ дълг
о вр·lше чиновник1,, като Анrелча. 

Работата, която тoii вършеше сега е възложена на 2-ма души, 

ко11то заедно я вършатъ 111юrn по-л
ошо, отколкото самъ той". 

Покойниятъ участnуnа в ь noiiвaтa
 като заrшсе11 " подпоруч11къ 

в-ь 23 Шип•1енск11 полкъ. По:1къrъ, въ ко1iто се ч11слеше пo1ori· 

ниятъ взе ж1шо участ11е пр11 щур11уnаието 11а форта „Айвазъ 

Баба", пр·Iшз1шането на когото р\;ши падането 11а rp. О.tринъ. 

Раневъ въ е~на отъ а_таю1т 1; на 12 ~raprъ, поко~iю1ятъ не 11зл !;зе 

от-ь рецовеr1, на войскат.1, пр·l;върза са1t-ь раната на rърд1п•l; си, 

причинена отъ е~по ааб:1у \t'I\O narчe граната и всрiщъ мощ11Ия 

,оих-ьръ на еп11•1ната бnрба, пр11 1 ра:\Ъ оrъ mpa!lнe:111, поведе взво

:да наnр l;ц-ь. 1,1,шършеноrо r·epr:нic r110 не оста11:~ 11езаб·'f.ш·kзано от1, 

началството 1ta шжо111111 н, което го 11 нагридн съ „кръсть за храб

рость". Сл.-lщъ п~цането на О,1р1111ь, 111111 тщ·tх)1е обнчниятънотъ 

вс11чки 1ш „Ангелqо", щ111аnа1iю1 11рtз·ь С,фия да бърза на пжть 

:за родното с11 селп, да n1щп II угъшн баща си II ца му вдъл-не 

в'f;ра на со·kтлото бжцаще на Бълr
ария, поц„ чи~1то 1;ебоскло11ъ поч

ваха да се дnижатъ qep1111 оfiдац11 - пр·fщв·l;стшщн на гол lши ка

тастрофи. На 2о мартъ от1юво ви
ждаме л1061~миятъ покойник-ь въ 

•София, въ кр~гъ оrь другарп турп
стп весело да разправя за не

стод~rт,; и удо1юлс111ията на воliна
та. 1-Ia 21 март:ь ro изпратихме 

•съ най-добри благоnожелапин, nрат
11ю1е го, за да не го впцимъ noвeqe, 

На 17 юни, фаталният~, за ц·l;,111я българсю, 11ародъ день, l)aHO 11зrрi;

'nащето слънце, при оисо•ш1-111тl; околn 11],ипъ, обагри своитi; лж.•ш съ 

-топлата още кр1,11ь на мнлuяrь Ангелчо, отдал-ь на отеч
еството, 

1Което то1i като б-ьлrар111 1ъ п туристь обичаше повече о
тъ BCИtfl(O 
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\На свiта, най-скжпото, -което можеше да цаце-своя животъ. Тру
-пътъ на покойния е поrребенъ въ двора на българската църква 
·n_ъ rp. Щипъ, rдъто мръсната сръбска ржка свiiтотатствува нацъ 
гробовет-k на ааrипалит·h български rерои. 

Покойвиятъ б·вше единъ on най-ревностнит-h и дiiятелни ту
·ристи. Нiма изл-kт-ь, направен-ь отъ туриститi пр·sзъ 1909, 1910 
и 1911 rоц. въ които пАнrелъ" ца не е вземалъ уqастие. Между 

·друтаритi турис.ти, той се ползваше съ живи симпатии, 6-I,me 
,обичанъ от-r, всички. Наричаха ro rапено „Picolo". Туристическото 
Д-во има дъпrо да скърби- за ааrубата на тоя свой редовенъ и 
.дi;ятелевъ 'lЛенъ. 

Миръ на прахътъ му и ntqнa 11ам-Тпъ! 
София 8 ное~tври 1У13 rоц. 

Ас1шъ Чол'hевъ. 

Роденъ въ r. София: на 18 аuрилъ 1884 гоц. 

д. г. 

Слtцт, заnършва"ето ср-\;;щото с11 образова~1ие, постжпnа и 
;работи; три rодаю1 въ Б. Земледtпческа Банка. С.тtдъ това се по
,св'вщава на търговията. 
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Съ обявяването на общата мобилизация, въ качествnт
о си на 

санитаренъ подофицеръ, поr.тжпва въ редовет·l; яа армията 11 на 

ЗО октомврnй 191~ r. въ Лоэевrрадъ, сtава жертва 11а холерата. 

Остави въ вемилость двама братя и една сестра, а дружеството

:uишu отъ едянъ веселъ и 1IЪрrавъ ч
ленъ. 

Миръ на прахътъ ти, ск.жnи Асiне! 

Але1<сандръ Ивановъ. 

На връщане отъ Чаталджа търсихме неrовия rробъ, за да 

отдадемъ другарската си поLJитъ и поставимъ приготвения отъ. 

полка камевенъ кръсгь, 110 уви! Напусто! Незнаенъ гробъ, оста-

11еt1ъ на забвение! Бойното поле эас·l;ено. Златисти ниви покриватъ. 

ужас11т-k на страшната Бупаръ-Хисарска црама и трептя
щия иыъ 

привi.тливъ цв·J;тъ, ни канятъ на упскоение, f!Э забрава. Но неза

бравими еж жертоит·h на тази кървава борба, Офицери, туристи и 

търновски граждани, въ д1111 на скърби 11 радости, ct. с1,лз11 ще 

си спомняме F1еаабрав11мия друrарь, 

Поручиt<Ъ Аленсандъръ Витановъ Ивановъ.. 
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РодеН"Ъ на 23 оtсто){ври 1883 rод .въ гр. Търново. Свърrпил.. 

Vll кл. въ Видинската държавна пшнаа11я и електротехниката В
"Ь 

Швейцария. На 15 септември 1905 година, постжnвавъ Школата 

за запасни подпоручици, която свършва съ ycrrl;x-ь на 21 ав

rустъ 1906 година. Остаоеuъ за кадъръ въ клона на Боеното 

на Н. В. училище, въ поел lщствке той постжпва въ
 сжщето и на 15 

февруарий 1908 година успtшно свършва, курсовет·k му. На 17 

февруари бива произведенъ въ подпоруч.икъ 11 ваана•1еяъ за млц

mи офицеръ въ 25 Драrомавски полкъ. На 7 Авrустъ 1909 година 

то1i бi; приведенъ въ 20 п. Добруцжанскlf на Н. Ц. В. К. Кн. 

Пр·Т;славски полкъ. На 19 февруари 19 t 1 r. произвеценъ въ чияъ 

nоручlП{Ъ. Пр·l;аъ врlме на службата му въ Търново, той учас

твува въ всички м.аневри, учебни команди и др. С-ь особена гр1DК

ливость, той постави ц·l;лата електрическа инст
алация на помi;ще

нията на търнов-жия rарнизонъ. При общата мобил11аация на t 7 

Септеъtври 191 .! г ., той б·Т; нааначен-ь аа командир-ь на 13 рота, 

на която цпъжность остана до к
рая на жквота с11. 

Необикновено съвtстен-ь и пр·Тщанъ къмъ службата, тoii бi. 

офицеrъ на труда и цълга, Вс sка негова служебва дt1rность се 

отличаваше съ проявената особена rрижлl{оость, у11iшие и твърдо: 

·познания. Въ най.-труцната работа отъ общъ характер-ь или по 

обучението и възпитанието, то1'i влагаше надлежнl-lЯ животъ и 

завърmваше я съ неимов'kренъ успtк-ь. 

Като тур1tстъ, той б-t ец11нъ отъ ревностнt1т-f; популяри
затори

-на туризъtа. У•1стието му въ настоятелството се 
отличава съ про

явената необикновена трf~скава дi,iiность за общото пр·l;усп·kване 

на дружеството и оживотворяването на Търнооската 
туристическа 

задруга. При урежцането на туристическ~п-1; иал l;ти. 11. sабавя, тoii 

с-ь радость приешuпе на1i-труцнrn задаqu-, Добро;tушенъ, скромент., 

-чистосърдечен-ь, тoii б·k любю1о отъ всички. Грижливо а~етъ с-ь 

урежданието на нtкоя забава, той радостно говореше на .ъшадитk 

туристи: ,,Млtча се тукъ да ви с·ьзца}rъ обстановка за иrря и 

·веселия." И в1шаr1:1 аас~kнъ, той плtняваwе съ друrарсюпt Clf 

обноски. 

Мобилизацията възроди веrовия духъ. Беаав-l;тно пр·kданъ на 

отечествения идеалъ, въодуwевенъ о
тъ пла11ененъ nатриотиа-ь111ъ, 

той твърдо се зае съ подготовката на ротата 
си. Пр kаъ врiше на 

походитi;, тoii прf~насяше заедно съ воiiнацитi, си вси'
IКит·'f; несгоди 

и лищевия. Спечелилъ сърдцата ияъ, той всичко мо
жеше ца поu

•ска отъ подчиненитt c~I. 
Настжди на 16 октщrври Бунаръ-Х~iсарската борба. Вtреяо 

•на своя дълrъ, той crno полете срi.щу враrа. Нито ужасната 

артилерийска канонада, ню:о грозното свистенена беэбройmпi. 

куршуми не сломиха борческия му духъ и не ro заставиха ца 

зал·'f;rне, за да се прикрие. Но уви! Неприятелския куршуит. не 

·пощади неговия ъша,дъ ~ивотъ. 

Прtстана за винаги ца тупт11 пла~евото с-ьрцце на т
ози вои

tНИКЪ·rерой. 
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Безподобното себеотричане и са~юпожертвуване ще оста

вап. паыятни аа търновското офицерство и rражданство и ще 

бждатъ светъ заntтъ за поколенията. 

Търновската турстическа задруга за винаги ще си споивя 

неrоnата неу~юрна, безпр-I.rеицпозна обществена дtйность, като 

творецъ на оживотооряnанието i1 и като цостоенъ аащитникъ на 

хубавата България. 
Търново, 18/XI 91::S rод. 

М-р~ С-и-вr,. 

Долнобанскинтъ KЛO!fi, отъ Б. Т. Д. даце 2 скжпи жертв111 

за свободата 11а роба: 

1. Влади.миръ Яначковъ. 

30 rодиmенъ, жененъ и~1а 2 дiща, веселъ, енерrиченъ, пр-I;дприем

чиnъ n неустрашимъ. Членъ ва много дружества. Като чле11ъ на 

Колоездачното дружество е вземалъ участие въ 11сич:кит·Т, сбо

рове и състезав.ик, въ които се е отлцчтmъ 11ежду първит-1; спор

тист11 по бързина li изкуство. 

Като зап 1се1гь войникъ отъ 22 n. Тракийски полкъ, въ врtме 

ва военщп·k операции, е билъ винаги въ първит·Т; редове на бор

бата, като въ боu()ветl;, съ своята храбрость 
и самоотверже11ость 

е насърдчавалъ в01iниц1п·k си другари, за 1,оето бива наrраденъ и 

съ орденъ за х-рабрость, още сл·lщъ Була11рскитt боiiове. Добро

волно е ваемалъ участие въ най-опасюrrJ; раауанавателни служби 

..и съ рискъ на живота си. Когато друrарит,; )ty ro съвtтвалu да 
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бжце по-прi;цпазливъ и ца 11е · се ИJJJ-ira толкова рисковано, той 
съ сладка нас:11:hшка юrь отrоварялъ и усцокоявалъ. ,,Не бойте се, 
другари, ыепе 11е куршу~,ъ не :~ов11"! За rол·Iша скърбъ, обаче, 
неумолимата сждба не го пощадн. Падналъ е отъ куршу:1гъ, про
ннзанъ въ главата на 10 юл111i на Каюr.,~анското поле. 

Между друrари:rъ с11 остаuи пеиаличи"МИ спо~1епи съ своя.ъ 

бесел.,, привtтлнвъ хара1{теръ 11 fiлara дута. 

2. Днмитръ А. J<у,1инс1<и, 

40 rоцишенъ, жепенъ, юtа 4 д 1ща, ч:1е11 ь на много дружества. 
ар1-1ы·\;ренъ учнтель, баща и rражцашш ь. Т11хъ, пестел1111ъ, само
стоятелеаъ. Като опълчеаецъ отъ .:-а pOTd I-a цружина 7-rJ. 
Опълченски полкь, съ дивно тър□·lн-1йе и rотовность е из11ълняваnъ 
всички нему възлагани строевн и канцеларски служби. ilp11 из
пълнение на отечестnення дълrъ, холерата покоси скжпия му жи

uотъ въ rp. Стру:1rица, 11а 16 юuшi т. г. 
В1.чаа пам-Jп:ъ и Богъ да ви нрuсти, незабрави~m II цостойнц 

бълrарсю'! синове! 

Георги Михаиловъ Велиновъ. 

Сnовослаrатель въ Държа1тата Печатница. Родепъ на 7 фев
руари l .·88 rодива въ Софшr. Старш1п, ~1у баща, биошъ фелдфе
белъ, cera пенсиониранъ, бrшъ про11з11еденъ въ нодпоручикъ, ум·h
ялъ да възпита по rолtмия си сннъ Георги да обина оте11еството 
си, като истински бълrаринъ. Ср·k:~:ствата на баща му не позволя
вали да му даде по дofipu обраао1ш111е 11 билъ припуденъ, сл·Ъдъ 
като Гeopr1r св-r.ршш1ъ lll клас-ь, па ro ладе на за1:1аятъ. Постжпилъ 
аа словослаrатеш, пъ Държапната □е·1а:-шща, веднага Михаиловъ 
спечелва c-r, добро ю1е между npyrap11гf; сп 11 бrпъ вс·вкоrа обичан-ь 
()ТЪ всичкит·J;. 



Георг11 М11ха11110111, 8е1111но111, 

Кото qле11ъ-туристь 11а Соф111iсското дружество, той бtше 

едnнъ птъ цобр1rт-l; 11 mpraDt1 тур11ст11, ч.1е111, на така наречената 

»Летящ;-~ коло11а". 

Въэп11та11ъ отъ старь во~iнъ-бащ;~, да обича оте•rесrоото 

и народа си, тoii б·l;ше страстенъ тур11стъ н пос·hщаваше изл lнип 

вс·l;коrа, когато 11:.iatпe DьЗ)1ожность. 

Общата мобrш11заr{пя rra 17 септ. 912 г . го сварва въ рецовет·k 

на войската, въ 25·11 п·J;х. Драгома1 rск11 r ю.1r<1,. Като рецннкъ още 

въ първ11п бойове се сра,кава.1ъ, като 11сг11нск11 во1iн ь. И би се 

Георги, храбро за свободата на поробе,ш r·h братя, максцоно-одрuяци. 

За зла у•1асть при Лю.,е-1,у;:гnсъ на 16 окто~шри бива ране11ъ отъ 
граната. която като му зака•1ила гжр;t1пh, отс11ча 3ry лtвата ржка 

Слiдъ 1ооа билъ занесеr-rъ 11а ле •1еп11е riъ 6;ш111щата на Лозенграцъ, 

rц·J;то на З ное)tвр11 поч11ш1пъ1 сл·1щств11е 11а раи.ит·k си . 

Toii пацна, черната зею1 го пр11бра въ обятията си, обаче, nо'lИНа 

I<ато поб·lщителъ, съ съзнанието, •1е не.111па, върху която се е 

сражаоалъ ще остане бълrарс1<а. Увн! ... 

пБарю1ъ па бkюtе зе:ш .:~емята", кааа старата му, тежко 

опечаJtена ма1iка, .,аш1 останаха гробопет 1; юtъ да се поциграоатъ 

мръс111п·[; турц~1 съ т·kхъ. "11 очrп\; 11 се напъ:11шха съ сълзи, които 

почнаха да капятъ по староrо 11 Л11Це. 

Покло~iъ пр·lщъ храбрия бъшарск11 работнm<ъ 11 рщошобецъI 

х. 
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Писма отъ бойното поле. 

II. На миято н1прп,жалu11tо другаоь. 

Поз1щ1111 при с. Сухово (Сърбим), 22 юли 91 З r·од. 

' 
Стефанъ ЦвiэтJ<овъ. 

Наближава rо;\ива вр·\ше, откакъ нацъ нашата млада и едва у1<р·в-
1нала родина витае черния призракъ F1a смъртьта и разруше1111ето, 

,катn всi;ки цеиь покосява най:-крtхюr и цtвн~1 стръкове отъ ;ю1з
.нената нароцна нива. Никоя природна стихия и б·Jща не ~юже се 

,приравЕпr по разм:-1,ръ и ужасъ съ войната -тая вtковна н.шастr,, 
,що история:та е узаконила за ttзтр·вблението и· разорението на на
цшп··1;, за погубването на едни поколе1шя за см·!пка на други 1,r най
сети f; за реалиаиране на пационаmrn въжделения и свободи. И пой
ната не е уrрозяюща са~ю съ жертвrm, които студевиятъ металъ 
и чnn-вшката стръвность зиматъ nрtзъ ор·fше на сраженията. А тя 
щ1 !;1 1е сл·hдъ себе си и друl'и жестоки съпжтиици, изкупувани съ 
тройно nо-оече чооtшки жертви. Тежки:тt несrоцк и лишения, 
върлуващитt епиде~rии и душевнитt терзания, за rол·вма скръбь , 
отшшатъ, обикновено, изъ ~1ежду физическ11 по слабосилнит-s и 
н·f;жни по отхрана, но развити по умт. и духъ. Чезне бърже ин
:rелеrенцията, обществеюп·h ржководителп, нацежцата аа нацията. · 
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Къмъ плеяцата отъ тия млаци, нълuи 
съ духовна енергия ит 

работоспособни български синове, KOl'IT O почвваха, е и нашиятъ. 

за вdrца обича11ъ и неnрi;жалимъ друrарь 
и съмиwлеНШ(Ъ Сте

фанъ Цв·kтковъ, учитеnь по математика 
въ III Софийска м. rи:ы

назия. Роденъ въ rp. Търново, цi;то съ от.,ичие завършва тамош

ната гимназия, той nост.жпва въ Софкйския университетъ, да 

сл Iщва по математика-наука, къмъ която е ималъ неуцържи~tа 

на1СЛонностъ и rол·hма оъзлриемчивостъ. Веднага съ завършване · 

Соф. математиченъ факукитетъ, пр-f~зъ 1901 год., той се отдава 

на свилото п благодарно поприще на нароценъ просвtтитель. 

Бива назначенъ въ Казанлъшкото пед.
 училище, д13то иэвънъ учи

лищната научна и възшпателна работа
, н уморно е работилъ за 

гражданската пробуда и развитие, особено съ участието си въ. 

урежданит·k от,, д-во „Искра" вечерни курсове и народнu чете

ния. Сл-Iщъ тр11годиW11а дtйность тамъ, np·k~t·'l;cтвa се въ lll Со

фи1kка м. пропшнааия, а до'k години сл·lщъ това мквава въ lll-тn 

м. rшrnазия nъ София, 1rkтo го и свари 
ценътъ на )юбилиэацията. 

По сiшейни причини, той е бил-ь обле
кченъ отъ военна тегоба, но 

още съ първия отечестоенъ зовъ, той 
заминава аа Търново, д·kто 

бива зачисленъ като санитаръ въ една
 отъ ротит·k на 18-и полкъ. 

Пжтува съ полка и юнашки понася несrоцитt и лишенията, до 

като при Чаталджа, още пр·hзъ ное~rвриii ~r. r, забол·Ьва отъ ти

фусъ и бива еnакуиранъ въ столицата.
 Ецва що се спасmrь отъ 

грозната с11ърть и слабо повъзоGновил
ъ сили и здраоие, то1~, тр·вб

ваше да прижиn.-f;е още дв·Т; съкрушающи 11зП11ТF111: Пр·l;зъ вр·hме 

на майското прш1ирие замина за Търново да в1щ11 разруше1111я 

отъ землетресението бащи1 1ъ до~IЪ, цtто б·'l;днитt му роцители 

пр·\;карвали посл·вдниrk год11ю1 на своето тихо сжществуване, и 

за хоито Стефанъ б·k ецинственната подпора
. Още болничавъ и слабъ, 

почва се втората братоубийствена воiiн
а. Готвейки се да тръгне 

да nоеые отново своята работа въ 11олка, бол'\;стьта повторно 

ro поваля на легло, съ rорчиоаrа уч:асть да зами
не отъ тука пра

во аа вtчвостьта. Въ зори на 18 10:1и ск„('IQИ очи въ ний-цвtту

щата 34 годишна въарnстъ-едоа що почнал-ь да дава mtoдoвerk 

на своята мисълъ и flеуморно трудолюб
ие. )Кио-1; той малко, но 

прtзъ д'l,то ъrина остави една cn·L,лii и неизrлаnим
а бразда 11а СИ)t

nатия, обичъ и дълбоко уважение. Удив1:1телн
о блаrъ по харак

теръ, н·l;женъ по душа, прироnно над~ре
нъ, ио скроменъ до трог

ване, той напусна живота съ в·l;чната си ус~швка на лице и не

утасmtа в·l;ра въ прогреса и блазкото 
благополучие на вародит·\;, 

на българската нацин. До край остана ноn
рf;клоненъ на своя идеаnъ. 

за създаване яай-блаrоприятн11 условия
 за блаrnnенстопето и ду

ховното развитие на широкит·I; 11арод1111 маси. По призвание да

ренъ за учитель, тoii леко 11 11cnp1111y;\e110 1щпулсираше младежьта 

къмъ духоnно с-ьnършенство, и физ
ическо уякчака11е, а за насъ. 

той ще остане ед111rь от-ь въоnушевенитl; съратници за разви

тието на nемокрап1ч11ата ш1с1,;11, 11 1<у:tтурния наnр·I;дъкь на стра

ната. 
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А какъ въодушевено б-f; привъраан_ъ къ&п. майката-природаt 
Кой не е сръщалъ благия и милъ обрааъ на Стефана Цвiпковъ 
да броди, често са~п,, иаъ окопности:тt на Софю1? Въ бурно вр·hме, 
при снtrъ и дъжд,., вс-kкоrа ще срtщнете блtскаво червата браца и 
широко червата връзка ва ЦвtТt<ова да се развtватъ таl11Ъ rop'k. 
иаъ пипиниерата, иаъ 1,ултурата на Борисовата градина. Посл'1щ
вята ааrубва вай-с.кжпото си дiте, ааrубва своятъ най-вtренъ и, 
постояненъ rостенинъ. 

Поклон ь прiщъ свiтлия т11 духъ, непрtжал1rми и незабра
вимъ друrарю! 

3апасенъ поруqикъ Б. Н. 

Дружественъ жuвотъ. 
Подновенъ l<ЛОНЪ. Т. Пазарджикския ююнъ „Славиевw 

rори" на Бълт. Туристическо дружество има първото си засiщание
на 26 т. м. въ което избра настоятелство на дружеството, въ съставъ: 

Прi;дсецатеm,: Ив. Васковъ, уqитеnь въ гимназията. Подпр·Т;д
седател ь: Тр. Блаrоевъ, учитель nъ проrиъхнааията. Касиеръ: Т. Па
невъ, учителъ въ гимназията. Секратарь: Д. Гри.rоровъ, ущпель. 
въ _rимнааията. Допъn:вителенъ членъ: Ал. Косовски, чиновникъ. 

Всички членове ва сжщото дружество, за обща радость, се 
завърнаха живо-здраво отъ бойнигh полета. 

3а всички останали клонове, свiщенията ще помtстимъ въ 
идния брой. 

Пожелаваме бързи усп-tхи на „Славиеви rори"! :~драв·I.йтеl 

Хронuка. 
Редакцията прив'hтствува и поадравлява всички 

туристи и абонати на списанието съ 
новата 1914 година. 

Негово Ц. В. Пр~столонасл1щникътъ князъ Борисъ е 
изявилъ желание да получава списанието Български Туриста,. 
орrанъ на туристическит-Ь дружества въ България. 

Блi.ска"Въ усп'hхъ ·на столични.я ту.(i)истиченъ жлонъ. 
Броятъ на членовегв на Софийския клонъ t1a Б. Т. цружество, е 
вече пр·Ъвишилъ 300 (триста). Прави приятно опечетление, че ин
тересътъ къмъ иаучванР. и упознаване r1риродmпt кра.соти на 
отечеството ни, бързо се засилва у нашата интелигенция. Дружест
вото се вад,kва, въ скоро вр-J,ме, съ съдtйствието на многото си: 
съанатеmtи членове ца улесни дружествената обширна програма, 
която си е поста1шлQ за раар·вшение. 
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Въ скоро врiме, по 11н 1щ11ат11вата на дружеството, сrолица
та 

щ~: бж.де снабдена съ ецmп 
врrьмепоказатгль-за те~юер

атурата 

-баро)1етрическото налtгапе, в
ъздушнигk те11ения, в·Iпровет·l;, 1шло

ме I р11чески разстояния цо б lш-k
жити ~t l;ста и 11р. Дру л-есrв:>то е uл I; 1ло 

-въ с11оразу~1ени.: съ дирекц11ята на кннем:атограф1 14еска11 „Модере~гь 

теат 1,ръ" и цирекцюпа е веqе въ
зприела 11р lц:~о.ке1шето, при нв

тересниn изпtти, да съпроиJвожца изл·l;тницит k 11 пр11с111шва жи

во11иснитi. ыtс ra на България. При спег~иал-на нporpa}l
a, "турист. 

ки вечери", те бжцатъ пр ~цста
вени тия левт11 на нашит 1; хуб:нщ 

роц1-1и кжтове. Тази похвална пост
ж.пка ще цопр11несе мво1 о за 

поощрение на турист~
rката и отклони гражданството отъ nраш

нитt и задушни кафенета. 

Ние nрив·Iпствуваме столи11ното тур11стко настоятелство за 

проявената му цtйность, като
 }!у пожелаваме още побързи у

са-kхи:. 

Длъжни еж. и другитl; клонов
е да nослiщвап, прим kpa на 

сто:шч:вия си събратъ. 

Само чрtзъ солидарна и усилен
а работа туристичното дtло 

въ България, ще реализира 
своит-J; благородни пр·Тщнач1iнаиия и 

ще извоюва знаqителни 06лar
1i за лrобител~пt на природата и за 

своитt членове. 

Па1<ъ ивъ д~йностьта на Соф
. 1<лонъ. Настоятеnсrвото е 

•взело похваm1ата ин1щиатива
 аа изработването на дв:k раскошни 

табла въ paз.11-hpR 198/ \ ЗS и 149/175 с~., коrпо R1. скоро ярiше 

ще бждатъ поставеви, едното н
а Софийската гара, а друrото на 

Царибродската. 

Таблата еж отъ снимки на н
ай хубавитi. м·hсности на оте

чеството ни и ще с
лужатт, за насърчею

rе на туристиката у
 насъ. 

Ето още ец-инъ прю,tръ аа nод
ражение отъ цругат Ь кгюнве 

на туристи•1ескит·k ни дружества. 

Гол1iмъ вимевъ И8Л~тъ. Стод11q1111 туристи rотвятъ 

изл·kтъ nрtзъ коледliиn праа
дници до Рилския манастиръ. Мар

mрутъ: Радомиръ-Дубюща-
с. Ко11аривово-с. Рила-Манастири. 

Прtстояванс три дена, като днитi. се изrюлзуват
ъ въ еднодневни 

малки излtти изъ д-11вната и 
величествена околвость на манастир

ската котловина. Зимата придав
а особна красота на rшанинскитt 

dста. Екскурзията ще трае 8 дена. Тръававе 21 т. м., 8 часа 

веqерьта. 

Ние облажаваме 11 привiпствув.utе C)ruшпt туристи. 

Севонътъ на ивл~тит~ с
е от1<рива. Софиiiскиятъ 

клонъ и 1r(;ко11 конове отъ провинц11ята уреждатъ едно
дневни из

лtти изъ близк1Ui; околности за началото на 11цната 1914 rодина. 

Ние в·hрваме, че новата rоцина ще 
бжде ~шоrо 1шодовита за ту

ристиqниn орrаниаации, а особено съ малки и голt
ми излtти. 

Замисля се още отъ сега, щот
о на nрол·вть да се устроятъ редъ 

иап·sти изъ новитt бълrарски зе
ми, къмъ Бtлото море. Това е 

първия дълrъ на туристичнат
а организация. При това новия

тт, край 

•е крайно красивт, и интересенъ
 за mобителитt на природата. 
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Настоятелството на Софийс1<ия 1слонъ. и на Б. Т. д. 
моли своитk членове да съобщатъ въ най-скоро врtме 'Iочнит·k си 
адреси, за да може на врtме да имъ изпраща списанието и 
кореспонденцията до тtхъ. 

Мн-Ьние ва бi\\дащата д-Ьйность на туристическит-в. 
д-ва. Единъ младъ туристъ дава слtдното мн-ввие за развитието 
на туризма, И~[аriки пръдъ виJ1ъ сждбоносвит-k събития, станали 
пр-взъ послtцяата rо;\ина и прi;дстоящятt национални задачи на 
България: 1) Прiшоржч:nа воена дпсциплииа пр·J;зъ вpt}te на изл·hт~п-h. 

2) Да се пtятъ прtзъ врtме на марша и почивкит-h добр·k 
разучени бой.ни п·всни и маршове. 

3) Пр·hзъ врiше на пж.туването, отъ врi;ме на врi;ме, да се
върви въ тактъ, раабира се, при добритt пжтища. 

4') При прис.игането на опр·lщ·}.леното ~t·Ъсто и слtцъ почив
ката, да се иrраятъ полiзни за здравето иrри и упражнения 
(който може и жепае ). 

5) Да се снабди дружеството (клона) съ бойни пушки и 
при почивкитв (ва безопасно мtсто), възрастн.итt туристи, служrшя 
въ ре;:,,овет·f; на войската, да упражня.ватъ по ~шацитt и неслуж.и
шrт'Б въ стр·hлбата и военото язкуство, като съ това ще упражнятъ. 
и себе си. Всtки. да си носи патрони. 

6) Изл:втит·f; да се правятъ по-често п по-дале<Iе. 
7) Да се nравятъ снимки на хубавя прироцни кжтове, кои:rо, 

:като пощенскft карти, биха принесли доста въ касата. 

8) Да се nоканятъ цружествевит-l; членове, които участвуваха. 
пъ Балканската война, да дадатъ въ сп. Б. Т. описания, -както на 
походят'!; и сраженията, пъ коит,1 еж участвували, тъй и на ху
бавитt ~rhстности, които еж п1щ·вш, nр·J;зъ вр·hме на 10 мi;сечното 
си странстпу[!а11ие, исп ълшшайкu дълга c1f къмъ родината. 

д. г. с. 
На ивложението, пзпратено до централата отъ настоя

телството на Юношкия турuстиче1а, cr,юar, (Русе) ще отrоворимъ. 
до11ълни:телно. 

Ние с11е доволни отъ прокарашп'I; Dъ него възrJrеци и нац·J;. 
ваме се, qe сл:sцъ ец110 уяснение н::1. повдиrнатит·I; въпроси, ще
цо11де~rъ дп пълно съгласие за солидарна и об,ща _работа. Пр~ 
днешнят·h тежки по;~итически, стратегически и обществени услови.я 
на Бълrаршr, хвала на тия, които пърпи цадатъ приАгkръ на 
обединение и ст,бuране на сили, въ каквото и да е кулчрно ·ю 
народо-по.тkзно пр·\;;щриятие. Частно, вашата идел на зараждаЩWt 
се нацио.чаленr, турuао.лс6 ще ycrrhe само ако организацията н~ 
стане силна и обхване широкитt маси на у~rственитt и практичес.юt 
работници. 

Ние сърадва~tе па младитt и ревностни туристи! За едва 
з:~рава п калена въ борбит·/; нац1iя, като .нашата, разлика м:ежду 
възрастю~ и млади, между старци и цi;1~а, между жени я мж.же, 
по отношение оби'!Ьта юп кып. родната при:роца, КЪ'1Ъ нацията, 

изпбщо къ~п родтщата-такава разлика 11-fша и не трi,б.ва изку-
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-ствено да се създава. Туризъм:ътъ не е спортъ за надбirване и 
атлетна борба, нито nъкъ състезание ю умствено пр·'hвъзходство, 
~ развити:е на неугас11мо чувство аа уrюз 11аване и оби:.кване на 

родината, за физическо и нравствеао каля-в:.~не, добит11 чрtаъ ко
лективевъ и орrанизиранъ туризмъ. 3дравtйrеl 

Влагодарность. На Аmадкя художникъ при: Държавната 
Техническа rm.rнази:я въ София, Димитъръ Иваиов-ь, редакцията 
изказва искреиа блаrо4арностБ за изработената отъ него красива 
рисунка-Л·Iпящъ орелъ, за корици_ на сrrисанието . 

Ва списанието Български Туристъ. 3а да се осиrури 
финансовата страна па дружествения орrая-ь, съ което да се обез
печи наврfшеното му и редовно излизане, редакцията намира за 
.необходимо: 

1) Настоятелствата на клоноветf; да събератъ абонаментит-I, 
<0тъ дружествеюпf; членове за новата ХП rод-. и суиитf; веднага 
да се uр·'hnратятъ въ централата. (Адресъ: Чр·kаъ редакцията на 
Бълг. Тур11стъ, за касиера на Б. Т. Д. София). 

2) Списанието да се проагитира ~tежду младежи, работници, 
учениц11 и пр., като се ааuишат:ь Fюви абонати, не <mенове. Абопамен

тътъ отъ 2 лв. сравшпелно е малъкъ и дост.жпенъ за мнозина. 
Изисква се ca~IO по-го :,::lша настоiiчивосrь при записването и 
-събирчнето на сумитt. При това дава се едно безплатно течнние 
на всtки, който заnи:ше десеть абонати. 3а членове на IОнашкия 
Турист. Съюаъ и ва ученици, абонамевтътъ е само 1 лв., и то 
-винаги прты}платено. 

3) Апелираме къмъ по дtй-витt и по щедри турисп1 да 
01кр11ятъ подписка и nодnомоrнатъ фондп на сn-Болгарски my
pucmr,. (Основанъ отъ XI ред. конrресъ въ П;,~овдивъ ). 

4) Списанието за сега почти н-hма с11rур11и сътрудн1Щи. Мно
зина отъ тия, които изпращатъ ржкописи, върmатъ това с-ь осж

дителна небрежность, по вънmность и литературна стойяостъ. 3а
кточаваме, че дъшътъ къ~rъ общото д·'!.ло или още е l!Ъ аарод"Иmа 
си, или пъкъ се е изпарилъ. По тоя начинъ не:\!оже да се очак
ватъ значителни подобрения на списанието. 

Повтаряме, са. Бr,лzеtоски TJpucmr, е колективенъ трудъ и 
-всiки членъ трi;бпа да изпълни зад-ьлжешtето с11 КЪ)tЪ него. 
Особно това трi;бва да сторя'!'ъ клоновитt настоятелства. Нека да 
не подражаваме и тука на величавата приро4а: да цъвти~1ъ ттр·'hэъ 

пролетъта, а ца замира~tе прtаъ зимата. Вижf(а се, че мнозина се 
сi;щатъ за туриэыrь само сл-вдъ пукването на nрол:kтъта. . . . . 

Господа настоятели и д-hйни членове, притечете се да под-
1<рimите материално и: съ ц·lшното си сътрудничество списанието, 
за да отговори послfщното на своя-та задача. 

Едно културно прi;дначинание и нароцоnол'tзно дtло оир-f.е 
и се развива само DрИ съ<1нателната nодрж.жка на вс·kкn участвуващъ 
въ редоветi; му. 

Отъ редактора. 
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Съдържание 
на XI год. отъ В. Т. 

1. Статии, орrанивационни и въвпитателви: 

стр„ 

l . д. Костов'6. - Дис 1ишшната на излет1п'k 
Б. Наслгьдниковъ. - Туриа~1ътъ a.i. съвр·lшенното обра-

з,nа111{е . . . 75, 88 
Б. Наслгьд11иково. - Слава вамъ, храбри български 

воii11ицf1! . • . - , 1 (кн, 7, 8) 
Б. Н. •- Въ 11ам·f;ть на поrинал11т·s пр·hзъ войната 

тур11сrи . . . . . . . . 
Н. Д. Слшлово. - Кратки св'!щения въpxy-,.Touring club de 

Be~liq11e. . 18 (кн. 7 и а) 
.Б. Наслrьдников;,.-На ааrиналит-Т, аа отеqеството туристи 
_Д-ро П. F(озаровъ.-Р1;% за заrиналит·J; столиqни туристи. 

11. Природоописание и пжтешествия. 

С. Н. Додова. - До 3аrребъ и Любая11а и т·sхнитk тури-
ст11чесюс организации. Въ постойна. , 14, 70 

Пргьвелъ Х. Остаряоане и у~1иране на планинrn. 23 
Страшимир;, Кринчевъ.-Пж.тувиние изъ Родопит-h 34, 49 
Хр. Рибаровъ. - Изл·У.тъ ua Юндо:щи. 44 
Н. Ил11евъ. - Помпей. . . . 78, 94 
1<.-но Хр. С-й·Во.-Изл·hтъ цо rp. Габроnо . 79 

,, ,, ,, - Изл·kтъ цо село Арбанаси 21 кн. 7, 8 
-Стихове: Герrанъ, Хр. Ц. Борина, Банка. 42, 2 и 6 (кн. 7, 8) 

IП. Окржжни отъ Централното настоrhтелство. 
стр. 33, 99, 4 (кн. 7, 8) 

П!)orpa~ia З:\ Xll съборъ . 
xrr ре;1овенъ съборъ на Б. т. д. IJЪ Дубюща. 

IV. Д'tйность на дружествата: 

85 
7 (кн. 7, 8) 

Го;\пrпепъ отчеrъ 18, 64, 81, 95, 98 
.Дружествень животъ 27, 48, 67, 83, 102 

V. Биографи на ваrинали пр'tвъ войнит't туристи: 
Кн. 9 и 10. (в. стр. 2 на корицитt). 

VI. ХронШ<а и равни 
Призрака щ:1 Брокекъ въ французкитt Ал rти • 
'ОсвоIJаване пж.тнишха канцелария: оъ Петербурrъ · . 
Весела страница отъ живота пр'kзъ войната 

Раз11 11 
Хрони1<а 
Вtст~1 
Книж1Jииа . . . . . 
:За списанието Бълг. Туристъ 

. . . 25 
24 ( . кн. 7, 8) 

30, ~7. 8~ 
23 

стр. 29 
. (27 кн. 7) 

кн, 9, 10) 62 



- 64 -

ПОКАНА 
за записване або.нати на сп. Бr,лгарски Typucmr,. Годишна цi;на 
1 . лв. 3а член.ове на Б. Т. Д.. такива на Юнашкия. Туристи
ченr, сr,югъ, както и га учrtщата младежь, списанието се 

отстжпва само га 1 лева, ттаги пр,ьдпл«текr,. 

;... ~10 ~ 

1 ~ ~:,:.,; ... 
!-_ u 

u:no=r:: 

[= 1 ' Адресъ 
~R =с;,,,,::1~ 

Име и 
u с\О а:~ ... ., 
~~-:- ~;'~ ~6 „ u 

пр1нзиме 
(м·встож11телство r-: L. '- са):;-.>.-:; :,: "' 

са ~ • 
аанят11е) ... _..,. а: :r ::: ., ::z: с= и ... :!:!>(СОО и:~,,, _ 

~:С .cn:::i:: !1 !Е "" 
01 

. t о, :::s:.: r- -~ ,:: !:;О 
с :i.::::. <.J ttJ-::::, a:i :r :;:f-,~ z u Q. C:,:-r: ><: о о 

1 

1 

. 

1 

Тоя писn, се откжсва и изпраща до редакцията (София, уп. Марин'Ь 
Дриновъ, № 18) до 15 -а1_1у.ар11 191 4 r, за да с~ оrтрtдtщи ткража qa списа• 
нието, rод: ХП и съ-стави точенъ с11Исъкъ на неrовитt абонати. 



-~w•~~)~~SI,•~~~~JВW 

Марая Т. Наслrьднакова, 
ДИПЛОМИР f\Hf\ Зr'i\БOnьKf\PKA. 

Работи при пъш1а гаранция на эm>авrrна, качество на материала, 

чистота и обраацова техника. 

Приема отъ 9-12 ч. пр-Jщъ обtцъ и отъ 2-5 сл·fщъ об'fщъ 

София, ул. ,,Повиrрано", № 4. 

-i~flE&1ii,вa• ·•· ~: ·· ": ·, __ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~g~~~~~ 

ТУРИСТИЧНR ЛИТЕРRТУРR. 
х_иrиена на туриста, отъ n-ръ П. Ив. Стоявовъ. Издание 

ва Централното настоятеJrство. Ц·kва 70 ст. Отстжrша се за 50 
ст., отъ които 10 ст. с~ за каса1 а на дружествения клонъ или 
ва спомоществователя. 

Сп. Бълrарс1<и Туристъ, 1-Х1 rодяшпини-. За цtна'l'а, " 
специа.пво споразумение съ Централното настоятелс1:во, София. 

Издания на Соф-то Турисшично д-во: 

1. П;к теводитель на София и околностьта и. Ц-вна 1 л 
2. Отъ София до Петербургъ, ц-I;на о·;ю. 

3. Л13тувания и пжтувания въ АмерИI<а, цiва 0·20. 
4. Годишенъ сборпи1<ъ отъ туристичии сказки, 1900 r. 

ЦJ;ва 0'50. 

~ ~ ,OA~~~ f)J~ .. ~д!~@~~~~;~Q;~~~~~~д~ 

Сп. БЪЛГАРСRИ ТУРИСЪ приема обявления при 

доста И"ВНОСНИ условия. 

Хотелиери, гостилничари, търговци на тури_стични вtщи, 
книжари, усиrорителни д-ва, кинематографи, проекционни 
ап-арати, фотоrр-афии, авто1,шбилli и кжщи, технически бюра, 
лiпни -курорти, бани и др. ще нам'hряаъ чр'hзъ Б. Т. шкрока 
реклама за своитi, артикули. 



ОТКРИВА СЕ ПОДПИСКА 3А ХП ГОДИШ НА СП 

&ЪJIГ APCKJ1 ТУРJ1СТЪ, 
орrанъ на туристи•1ескитt дружества въ България. Итостро
вано литературно списание за уrтозваване ц обикване чрtзъ. 

тури;зъмъ българската природа. 

Редакторъ: БОРИСЪ НАСЛ'ЬДНИJ{ОВЪ. 

Отъ януари 1914 гад. списанието аапочва Xll-тa година. 
Ще иалиаа редовно 1,ъм.ъ срtдата на всtкп мtсецъ (освtвъ 
юли и августьj и щезаст.жпва слъднитt отдiши: 

\. Художествено отдrьлъ: ощтсания на родна прироца, 
nжтеwес;rв1-1 я, щш·13ти, flацнонаm-1а култура II пр. 

2. Стихотвореиия Са rюдобни 11tотиви и изгледш{а кра
сиви .мп стности. 

3. Организациониtl cmu,muu и JltНfЫiUЯ аа nоnуляриаацин 
зацачит'h на туризма. 

4. ХумористичеН1; отдгьло на сnучюr и анекцот11 при пж.
туване и 11арсдни нрави. 

5. Мнтьния и посmЖ11ки аа, солидариа работа Со други 
спортни оргQн;;зации. 

6. Дружествено живото. Д-niiность на цептрапата п юю-
новеrk и извоюванtt блаrа за ttлeuooeтt. 

7. Туристuч,и(, хроника. 
8. • Вп,сти аа туризr,лtо uаъ чужбШtа. 
9. Отэиви и трибупс, да спортъ u устьхи на mуристич

ното д-во. 
10. Книжиина, noЩfl• и пр. 
Абонаментът~; на Б. Т. е 2 лв, rод11mно; въ чужбина 2.50 mэ., 

отд·kлна ю-1ш1<ка 0·20 лв. 
За tJЛeнo11erh на Б. Т. Д., тия на Юнашкия Турист. Съ1озъ 

и 3а у\lащата ~шадежъ, стт. Болг11рски Typllcmo c·rpyoa rодишJю 
ЕДИНЪ ЛЕВЪ, ВИНАГИ пР-.tДПЛАТЕНЪ. 

Тия-, -които ще □ОiПЮВЯТЪ абон,щеRТа си, нека яватъ въ ре
дакцията: ул. М11,ринъ-Дриновъ, 18-София. Нови записвания ста
ватъ чр·13зъ Ю1011ов1п h настоятелства, телеrрафо-пощеnсю:rгв стан
циu II направо nъ редакцията. 

На сnоаюшествуnателитf; 1 00/о отстжnва. 
Всгыси, който обича природата и иска да повнова Болг(lрия, 
длъжено е дп. получftва Български туристъ. 

Другари туристи! Разпространявайте сп. БЪЛГАРСКИ 
ТУРИСТЪ, за да о\tоже въ скоро врtме да застигве евро

пейскит-h списания отъ подобенъ хара1<теръ. 

= т1uисти1 у,ш11НЦИ1 паоотнпци четете аи. Бълrарскн Тvuиатъ! = 


