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Краа на т.жкuтIЬ съ nранетоI 

Внимавайте ДОМАКИНИ! Васъ ще Ви улесни само 

,,ГРА.f{~ТЪ" I, :., , I .. 

l{ойто пере съ прtттарата „ГРАНИТЪ", то~.
;.~ нyfкtt! 

'OT'h огы1ь 11рtзъ цtлия день въ пералня
та си, т•,й"~fо~ър

ното изпиране става съ топла 
вода, а оста1-1ашrтt 1'31fира1111я 

само съ студе.на вода. 

Като се има nрtдвидъ иконодtuял
10 оrпъ 80" lu въ вс.tко 

отношеиие: на гориво, саnун-ь, врtме и np., уnотрtбението 

на „ГРАНИТЪ'· става 11алежаще въ всtка кжща. 

Изваряването иа долнитt дрехи съ »ГРАНИТЪ" ги 

прави десеторно nо-,щрави, защо
то 11iтьта Na „ГРАНИТЪ" 

е да изсмуква нечистотиип 11 маанин1пt, а слtдъ изварява

нето не ~ нужно да се търкатъ толкова самит,Ь 
дрехи, кол- -

кото да се изnератъ отъ
 насмукания сапунъ и т

ова сравни-

7елно е доста леко и ст
ава много скоро. 

11 

Дрехи изва~сни съ иf РАНИ ТЪ шrватъ чисти, 

UРИЯ'l'НИ И Н3ВЪ11РСДНО ааиазснн. 

Домакиия, която вецоъжъ е 11апрала дрехит·в си съ 

,,ГРАНИТЪ'', тя винаги го употр·h
бява. 

Г лавенъ депозитъ ~~ ,, ГР Н. -U f.J ТЪ" 
при ~ ~ I f'..L 

ЮРДАНЪ РАЙКОВЪ 9.,( се 11родава въ всички 
София. ~~ 0 

y;i. ,,Маринъ Дриновъ'~l 8-УI!_ t~ ДР ГЕРИИ и БАКАЛНИЦИ 
<J Телефонъ 988. rtt) :- _.~¼ Едно парче 40 стотинки. 

5.ISi~~~~~~~~~~~ 
· София, ~е~а:rница· Кал,;_че;ъ-Те;~ефонъ 1086. 

. ' 
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Год. Х11. Януари-и Фе-вруари 1914 г. Н11. 1-2. 

t Мu~аuлъ Ив. бадuнскu 
е роденъ въ rp. Дуnпица на 10. апр1шъ 1886 . . гоцина. Баща 
му Иван,ю Бади11черо се е заншш11а,п съ кръ<щарство и овоща
рство. Михаипъ е вай- )тапъкъ с11нъ nрн 4 братя и три сестр11. 

Още отъ )tал·ькъ той се отш1•шваruе съ кротъкъ характеръ II по
слушност1,. Първона,1ал11ото u проrи:.шазиалното сп образова1:111е 

завърu.mа съ м11. добъръ усп·!;хъ пъ Дубница. Гшп-шзия.т~1юто с11 
образовашtе сл·Iщтщ;п, въ Са)юковъ, Т. Пазаржикъ и завършва въ 
J Соф. )!. 1·и.\lназия съ прпм·hр1ю поведе1ше и прилежаrше и щ1. 
добъръ усп·У;хъ, пр·взъ 1905 го~. 

Влюбенъ въ науката п прп л:оброто нас1г'fщство, жоето получп.тъ 
сл~Тщъ с~1ъртъта на баща си, не употр·J;бява за търговия като братята 
си, а го 11з11онзува за да прол:ъпж11 образованието с1-1. 3аж111ава въ 
странство и слktва 110 соr1палнит!; науюt въ повил. Брюксе;~с~-:u 
унпверситетъ. Но не го задоrюлянатъ само тtз11 знанш1 11 не се 
плаша отъ повече трудъ: запнсва се п nъ спец11 1тл11ата 111к0лa- l1coltJ 
<le co111pln1JililJ: tle lu11g L1eS el tle s 6 1 "'Г: pl1ie- и двtт (; :завършr.а съ l)ТЛ.-

01iP~1. 0 11(1 r..,P. ЧflТj,11 . 
,,г. дим;,;· "РО.,·• . il,11ce,e,и 

~11 B JJ !_!_t! "!' ~ J~ А 
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Бадански Михалъ при все че бi;me сл.абачъко nлеско, пока
;заnъ. е издържли:востъ: nове11ето rгвmъ е и:акаралъ много дългия 
-пж.1Ъ, който е миналъ т-вхниsпъ полкъ. 

На 28. V[ nристяrатъ пря моста Сали-аrа-и тукъ иатощенъ 
11ечт. неговия: орrън11а:.1.ъ, рааболя:ва се отъ холера - и ru отвеж
'Датъ съ кош въ полската болн~ща пр11 Горна Джумая. Послt съ 
:цруrи болн11 довеждатъ го въ Дупница. Тукъ ro иска неговата 70 
·rо;'(иrпна майка да ro взе~1е въ кжщи си, но лkкаритi; не поэво
ляватъ. Той почти оздрвiва отъ холерата, но оставевъ като вси

·чк11 болни съвс·kм:ъ на открито при студени дъж:даливи нощи ра
зболява се отъ т11фосъ, Л'kкаритi; nакъ не позволяватъ на цома-
--швип да ro взем:атъ од·\;m10 да го rлецатъ, а и т:в много малко 
-се rряжатъ за болнитi; .. ,. 

Слаби.sпъ орrаниаъм:о на Бадинскя не можеше да прi;весе 
-тежката бопi;ст.{> пр11 такъво немарливо rле:~;ане на боJiнитt! Ако 
JI'БКapllТ-h иапълнtха по съв-kсно светиятъ си дълг., то много по 
.:малко жертви (особенно отъ по-интелигентни.в) щ:sхме да Иh1,ше. 

Както съратющпт-1; си на бойното поле и той не бi. вицi;нъ 
-отъ ближнатk си при послi.дното прости, защото го поrр·kбаваха 
а<ато холеренъ. 

Ми:хаилъ Ив. Бадински по убеждение не б:Т.ше военевъ. Той 
-0сжждаmе войната, особенно съюзняшката, и казваше, че по друrъ 

начинъ трi.бв.а да се уреж~атъ нецораэум:tнията между народит•в, 
- Пои все това, той хладнокръвно е отява1ъ въ страженията, 

,беэъ да ыанкира и да се прави на боленъ, каквото се аабtлtавало 
.въ доЛrогоцишни оф:щери. Той показалъ особена см:iшостъ, когато 
.започнали. да остжпватъ отъ Кукуш ь по адпов-fщъ: той докато 
.да разбере че е и:11:ало заповiщь э.а общо отстжплев:ие съ гола 
.с„бя въ рж.ка съ 20 души. е аацържалъ цtлата рота да не от

.стжпва. 

Голiша съвiстностъ и висока нравственостъ е проявилъ въ 
111ойната. Ни.й:ц-Т. не се е полако)1илъ за rрабежъ и е сlfЛНО осж.
жцаnъ rрабежи.тi на н·вкои офицери. Сжщо се е отвращавалъ отъ 

,посягане върху честь1"а на qужцит h с·Iшейства. какв1по и дабил11 т·J;. 
Съ своята 'съ'вtсность, ~щ:rностъ, с~t1·ково~rrи знания и при 

·фиэиqеската му слабость-заги~11ли:я Ба;1ински би 11эпълнилъ ~ноrо 
·по-добр·J; длъжвостъта за един~ подполковш1къ при ъrаrазинъ и 

•склацъ - и не щ hme ца, бж~е" и~губечъ за България . . но 
mодобни C;I{ lпки не еж пра.вени! 

н. с. Д. 

t Ма~аалъ Catn~0H0BЪ. 
Мих. Симеоновъ е роденъ въ с. Неrованци, Радо~mрско, на 

'20.I 1884. r. 
Баща му С1111еонъ Ст. Негованск11 се е эанимавалъ съ зеJVIе

.:д·впие 11 търrов11я. 
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l\tlихаилъ се е училъ въ rp. РадОМЩ;>Ъ до Ш класъ, въ 'София~ 
-rи~rn~аията и въ Соф. университетъ е свършилъ по ест'есirве11и.k. 
вауки. Той~ билъ примi.ренъ ученвкъ, както по поведение, еж.що 
.и по успtхъ. Отличавалъ се е въ увИ2~рситета съ своит·I; ааняти~ 
въ кабинета по -изучаването структурата па минералитв. 

Изслужилъ е военната си повинность· uъ Школата за запасщ1, 
подпоручици прi;аъ 1910/911. ~од. и е билъ проиаведен1> подпору
чикъ. Стажа аа rиинааилленъ учителъ е иак~ралъ въ София: и слt~ъ 
това е иацържалъ държавния: CIJ иапитт.-пр·l;зъ октом.врий 1910 r. 

Пърnата година иа уч-ителстнуnапето ~ty б:hше при Дуб
пишкото църж. д:f;вичесi<о пецагогиче~ко у<1и:л1~ще. Като уqитеЛЬ
- пр·I;подавателъ и uт.зпитатель, служеше аа обрааецъ на всички. 
I{o осв·Ънъ въ училището, той д·Ъйствуnаше и·въ обществото чрtаъ 
културш1гl; дружества: у,ч1пелското дружество . на rишrаакалнит·ь 

учители и Турис1·юrеското-археолоrическо дружество. Иалетит,J; 
на Туристич. дружество 1Ледаше да използва ~за нау•ши 11зучванил. 
И при вс·kк~1 11злетъ си събираше ко1rекция G!Тъ цв:kтл, растения и 
1'1ИНерали. Б-kше си поставилъ за ц-hль да иауч:и флората на Рила 
IDim11шa, за което имаше вече _часть суровъ материалъ. 

За щтЪ:п 1912/13 yq. год1ша б·J;ше пр·Ъ~гl;стенъ вт. Кюстенц. 
д-sвическа гимназия и та~ъ го завари мобилизацията. 

Още не усn-!'шъ да настаАи сtмействето си, което пзвикалъ 
:въ новото си м·kсто?китеnство-Кюстеацилъ, щомъ чулъ зааовiщьта 
за обща мобипиааf1-ИЯ, изоставилъ п1 (жена си съ три ~1алол·kтни 
1(iща) на Про~rисъла и като вс·k1щ патриотъ българи~-гь, веднага се 
явява въ частьта си - 26. Пер'i-1ишки полкъ - въ гр. Радщшръ. 

Въ първата вой.на съ турц1п·!; у<1аствува въ всички по-главни 
сражения, които е ю1ала Рилската дпвизия: въ Коqанския бой, въ. 
11алкит·в сражения до <::олунъ и въ г011f;юш бой при Булаиръ. Въ 
-посл:l;д,1ата воiiна съ коварнит·!; съюзниrщ е nзел.ъ най гол-k~ю уча
стие въ· ожесточеното сра:жение пр~1 3летовската р·Ъка. 

На 18. VI. 91 ~ г. въ 2- 3 часа сл. об-Iщъ, като взводент. коман
.диръ на 3 ро1'а въ най-кр~iти<1есf<ия ~iоментъ, той е унивилъ вой
tшцит·I; си съ rероизыtъ и себепожертвоватеш1ос·тъ за ца запази 
с1ашигf; позиции 1,i да отблъсне Jноrоqисле1111ил непр~tлтель. Като 
:nижца, ,1е сърбигf; шю·го uо-мноrоснrсле1щ отъ нашит·!; ца 11аrrадатъ 
-.от•1ая11110 И да зае~1атъ нашит;!; позиа~1и , той 11зе~1а ' пушка И патрони 
-:и за ца насър•1и ротата си, въ която се явИJJО колебаи-ие, отива въ 

::r1р·'fщнит·в ред()пе и заедно съ най-храбри:т-Ъ си воt'iпици 11а11аца 
сърбитl;. Топ бнва рапенъ FJ~ дв·'J; ъ1·вста-въ ржка 1.1 нога. Фелд
фебелr,тъ и войницит:J;, като вид·l;ли че тnй е рапе1гь и че сърбитt 
щ·впи вечъ да гн заобиколятъ, ув·l;щаnашt го да се оттеrm1 по-надир·f. 
. 1 да отиде да го nр·!;11ърже докторътъ. Снмеоновъ 1ш·Ьсто 11а се
оттегли като раненъ, нализа сто крачю,~ nр·впъ ротата 11 насърд•шr~а 
-ротата да се в□уснатъ на ножъ. Въ това nр·1ше бюrи заобиколе1111 
оп, пепрюпелн. Единъ сръбски офнцеръ <1астр·lшял1ь героя-С1iме-
оновъ 11 той раненъ вечъ ва трн ~г[;ста - пада. 
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Това ожесточава неrовит-k во1ппщи и гl; се нахвър:111ли в ьрху
У,61!._ЙЦ!Jтi; му; разиrрава се около тiто'!о 't){"f смър1оносенъ двубой: 
,феллl}?~бел_ьтъ на ротата ъrу застрtлялъ сръбския офицер-.-.,ед1шъ сръQ
~кя~ войникъ П'ЪКЪ убива фелдq>ебеля, нашит·k войвицп 'наёърцчен_а
"QТЪ ,храбро'стъта 1r самоиожертвуването на_ начаJ_IRИЦИТ'f; си_, IJаХВЪр
.nили' 'се върху ~ърбит-в. 

Вtстьта за неговата смърть извика сълзи въ О'IИТ'Б на 
,iс,J;ки неrовъ познатъ. А какво е било за неговите най-близки: 
l)ОДИТеЛИ, жена 11 дtца! , . . 

Блаrиятъ му характеръ, правст11енниrв му качества, ученошо
•би~то и работливостьта му ro б·\;х:а издигнали високо въ обществото. 
Heroвm съселяне справедливо се fopдtexa съ него. И честит() 
-~,J;me училището, въ което той ~телствуваше. - Героивъ~tъrъ 
11 самопо,>\Сертвува11етоА1у въ войf{ата, го издигнаха оше ио-високо 
- и то11 наравно съ първит·J; интелитептни герои, )ЮЖе да кpacir.: 
!Jlс·вки салонъ и площадъ. 

Н. С. Д. 

Н. С. Додов;, 

Рола nланuна. *) 
Рьmская ropo взыграй, окрестныя созьг
вающи rоры и холмы, nросtтивый тя 

би тno1':i: жите:1ь . 

Съ т·kви славословия ва Рила планина неизв·встеиъ релиrио
зепъ nисатель започва една отъ сти~ир1п·Ii въ службата на Св. 
Ив. Рилски. 

Още оъ LX вiп<ъ пуст3ножителя Со. Иванъ, слi;цъ като е 
·обхоцилъ друrи планини, установилъ се е тукъ като въ м·f;сто, 
'Което дава душевна наслада и спокойствие и възвишава душата 

мъмъ Бога. 
Отъ тогова Рила е станала свещена планина за българина;. 

Светиnтъ Оrецъ кып, nрироцяитt цивности на пла1111ната е при-
6авилъ и свеtость. Съ дв·l;тi, си пъзви-ше11и качестпа-веJIИчието 
n и светостьта 111 тя е привличала мил1юю1 бъnrapu прtзъ в·J;1со

, вет-h на поклонение; ц-Iшияrъ бълrарскt,r наро::1ъ и отъ най:-цале
чнитf; краища е цохаждалъ ту-къ,_на поклонение Н:\ Светия Оrецъ 
·и за възхищение на природни,!; красоти. Тукъ бълrаринътъ прtзъ 
·най-труJJНит-Т, нрiшеиа е търсилъ утt.ха 31!- неuз~,thримитъ си болки 
и душепна наслада. Тукъ се е- эад~ржала нароцвостьта ни и. 

r 
*) Реферать четеиъ въ XII Турист. конrресъ въ Дупница, 3~ 

'Vlll. 1912 rо)\ина. 
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nосл-1. тукъ еж изrрi;ли нtколко просвtтитепни зв-взци, кQито
-сж осв-1,тили . и просв-1.типи цtлиябълrарски народъ. Затова пое-' 
-тътъ я е нарекалъ, велm<а рилска пустиня" Тя е велика по• 
знаqението с'и аа бЪJlrарски народъ, велика е и по природнитi; си: 
дивности. Всi;ки - прость и ученъ, простосr,n,ртев1, и поетъ на

миратъ най-възвишена наслада тукъ. Дв-вт-1; пай-възвишени чув
ства - религиозното и естети9ното - извиратъвъ Рила и всtки. 
който е способевъ и_ подrотвенъ, поqерпва утhа и наслада отъ. 
целебниятъ иъ~ъ нектар1,. 

Пtвецъn на природнитi;~ ни красоти Вазовъ, въ „Великата. 
рилска пустиня" казва: 

,,Азъ отивамъ на поl(Jlонение на самата Рила. Тя заслужава. 
поклонение и •заради светостъта на леrеFЩата си и заради своит-k. 
чудни хубости и заради своето царствено вели<IИе . . . " 

Рила пданина е била изв·l;стна съ своята вепичавость на най-
старит·l; народи. Овидпй въ стиховет·J; си я вариqа „ледената пла
нина". По-старит·h i1 названия еж били: ,,Osinloc" и „Дянах". 
Сегашното си име, пр·I;цполаrа, се да е полуqила отъ кастеля Tov
Povlov при с. Бавя - (Дубнm:пка), или отъ rp . .Roligera, който е
билъ в,, Рило-кочериновското поле. 

Рила е централенъ възелъ поqти на всички бъrларскп планини. 
Съ н·hкои отъ тtхъ е mюrо-тtсно свързана, и затова още не еж. 
се съгласили нашитt rеоrрафи, ц·t да се поставятъ rраницит-1. на 
Рила. Най-rолtмъ сnоръ има за изтоqвата граница на Рила съ.. 
J;>одопитt. Геоrрафит·'k и rеолозитi; не намиратъ естествена граница 
иежду т·l;хъ . . . За насъ - туристит-1;, най-праnа rраница между 
Рила и РодопиТ'h е р. Крива рtка, задъ Белмекевъ - защото 
rеолоrическия строежъ, орохидроrрафията и фnopara и фауната. 
на върховетi и требенит-1. отъ Белмекенъ до западнитi краища на, 
Рила, по нищо ве се различаватъ по между си*.) 

Това съ което Рила се отличава отъ друrит-1. балкански Wiа
нини, и съ което тя rи надминава и се сравнява съ високит-s. 
Татри еж и.зобилнитt езера, многото циркус11, високи оголени 

каменни 11ърхове, постоянни свtжни прhспи и дълбоки долини. 
Е<1ера въ Рипа се ваброява-гъ до 155 и 8 запълнени; най-rол·вмото
е Смръцлъоко-около 1 к. м. дължина и 600 м. ширина. Дъпбо<IИ
пата не имъ е изм·hрвана; прiщnолаrа се да достига 20-30 м. Само-
11ъ nо-низю-~т,J; езера има риба-пъстърва. 

Циркуси (полукржгли ка~1енни ями - нейд·в по 2-3 една. 
нацъ друга еж варедевИ' а1fфиа'rеатрапно въ дъното имъ езера) 

_, 

") Участниuюt въ общия 12 дневенъ туристически изпtть - 1912 год_ 
брtз,, всички върхове на Рила, като стиrваха на Бе.лмскеlfЬ, зададоха си тозн 
нъпросъ эа rраниuата между Рила .ii Родопиn Като разгледаха го1111n нащър
нени въ с1~верчи.1; склонове велик.11111 на Рила отъ подобната n;мъ височина 
ва Белмекенъ, и ги сравниха съ възнн·скиn, об11асли съ борова гора върхове
ца иэтокъ отъ р. Крива рtка, ко11то ·е наll-низко плато межnу nхъ, рtшиха 
мея (рtката) да вэематъ эа граница. 
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набрl)ЯПi1ТТ. ДQ 100. д ълбоq1ша иnатъ ДО 500 м ' д1,:1ж1111а 1-2 к. :1{. 

и отпl;с11и нс_1клони. Пр-J,.1полаrа се да еж образувани ааедно ~ 

езерата въ л1щения период~. отт, rледчерm и ф1
1рновия cнi;r~. -

Рш111 11,1а до 25 върха по в11соки о rъ 2,400 м:.; nовеqето т[; еж 

вааъбе1111 канари. М1юrо с11 f.;1<1111 np'kc1111 и1rа въ с·Iiвернитi; ir ц11р

кус11. Проф. Цвичт, е иа:uhрилъ •е;\иа 11pr1 Седе~1ьт·'k езера 1,000 

м. дълга пр·hз1, ю.щ 1896 rоц., друга 420 ~,, и J 50 прtспи оrь 

Попопа шапка до E:ie11a врт,хт,, отъ 2 до 30 м. д~.лrк. - Долк

ННl"f; на Рила уqудватъ 11аб.110:tателн с11 съ дълбо
ч1mата и голiщитt 

отn !;си. Доли:нит s на М~рица, Б-~:~и-Иск·;,ръ, р. Рила, Дуб1111шка, 

Бистряца и др. иматъ д1,лбочи11а до 1,300 ~,. 

Рила може да се раацi;Jщ на 5 части: 

1) Централна •1астъ: циркус1rгh на 1·ьоловеrk, u Джендема; Cyxu чалъ, 
Иозоланъ и Скак.111ецъ. 

2) Сi.верозаnад11а частъ: Дубщ1шка Р11ла цланина. 

З) Юrо-аашщ11а: Аu-Гпдикъ - Дунава и Ай· Г11;1икъ - Пр-kvf.лъ. 

4) Сi.верна: Мусала - Ча11ъ Кория. · 

5) Изтоqна: в. Манqо - Белмекенъ. 

Рила е изу'IВ,Ша въ геологическо отношенпе отъ 
професор11т [; 

Златарски и Бо11чевъ, въ rеографиqеско отношение отъ проф. 

Цвиqт,, 11роф. Иш11рковъ и )К Радевъ, ф:~ората и фа
уката е из

учавалъ Ст. Георп1евъ. Вазов~. я възп·мъ и др. 

За да се запознае tгвко~i съ Рила, необход1ш
о е да обико.,ц 

нейшп·J; върхове, долmш п езера. Затова а::~ъ ще опиша 1гl;кои 

~1_.l;ста на Рила, прi;аъ които ще м11не~1ъ въ пр-fщлежащ11я 
н~1 )1110-

rодвеоенъ туристически 11алР.тъ 

П~туване ивъ Рила планина. 

Туристи.r·Т;, като изл·l.1атъ отъ rp. Дубшща къмъ пролош1 на 

р. Бнсrр1ща1 внждатъ насрLща r11ra1miтl; .,Чер1111 оръхъ 11 пПо

л11•1ъ", ко11rо г11 плаша·г ь съ височината с11. Но С)ti;л~1т·Т; тур11спr 

съ нati-roл \ш I рацость напр ktватъ, беаъ ца rrt плашн трую111яrт. 

r,жтъ. Още 11.1 „ Софцж11 ка" (нцъ с. .Б11стр1-ща) , изл·Ьтн1,щи rii еж. 

възнаrрацен1t с 1, гледки: зацъ тt..х ь ц влото Дубн11шко по:1е, 11од,; 

тl,хъ цъJ1бок r-. 1tpn:10)IЪ, а прt:л, тkхъ nърхооетi;: ,,Богдан" 1r 

1\1урсалев1ща 11 про:.tъ!lrооатата Б11сrр11шка лолппа. Orвic1111 ка
11арк 

11 rрамацю1 кар1 ш се 11а;10 l;c111111 11 отъ до·f;т (; странн. Сл·ktъ ЧiiСЪ 

х1цъ, п~:,rек!1 ra се 11зв11вэ нзъ нг:~о:шстна гора. Тур11ст11т (; зачу

ватъ, че тукъ е rол ·Т,;м. 1ятъ Б11стр11,пю1 поцопалъ. Слнзатъ пр11 него 

110:~юбув~тъ му се II ра JХJ1алеш1 о г ь во;tн11я му, 11рах ь от11ра1Jятъ 

се къмъ 611стр11шкrrтt море111t 11а „Са)1оков11щето•. Отвtсни спус

коnе отъ Чер1111 Вр1.хъ 11 По:~ичъ на пс hка крачка r11 у чуд11атъ. 

IJрол-вть по тkщ спуско11е се м~татъ t<рас~ши П
О;\опаци, а з1ш·в 

т [; еж у1шче1ш съ &езбро1'i1111 ле;~1111 пол1ше11 11 зав·f;си. Миш1uа се 

иаъ „ Текнеджика" rю:.tъ „Сос1111а11110 ка)tакъ" па ПощNъ 11 Чер1ш 

връхъ, нов1п·J; рушеr1с'1я на когптn п,1rnнъ мш1уващнтЪ птrь тЬхъ. 
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Стигате Тиха Бисrрица (.,Джер){анье10"). Тукъ нtма досе
rашнил rрохотъ на рtката: тл. кривуличи изъ пtсъчлива равняi'rка, 
кgято се познаnа, че е отъ езеро, запълнено огь наносъ. Т-укъ 
бороветь еж ре;tко изъ клека, кой.то сжщо почва да се губи. Отъ 
лt,в·ата страна н.:1 р·l;ката се слуша плясъкъ на р·hкяqката, конто 
с, спуща отъ къ&rъ Черното езеро tl<apa rьолъ). Излtтшщитf;. 
непрtменно ще отидатъ да му се по-любуватъ, знщото то е дивно! 
Поrледн.ато оть изто'Пюто връхче "Kormeтo", то (езерото) се 'lep
кte като 11rассило въ подножието на единъ циркусъ вцълбанъ в-ь 
Поляч-ъ. Водата му е бистра-кристална, а чернотата му трtб11а да 
завися отъ осв·kтлеш1ето, дъното и околност1,та. 

Вечерьта туристит У; прtкарватъ въ най-приятни разговори, 
нощьта ще пр·Ъ~шне въ укр·\шителеnъ сънъ, сутриньта закусватъ 
съ кристаленъ чай и освi.жени отъ чистия и студенъ въздухъ, 
съвс·l;111ъ бодри тръrватъ къ~1ъ нов1п't панорами.-Всtкя сечувс1·вува 
rордъ, че е кыtъ върхрветt, че тъпче 110 теметата на rиrантитt, 
които ro плашеха съ височината си. Вижцатъ простраявитt кот
ловини на Голiшо и Ма,ю Пазаръ-дере, Калинъ връ.хъ на запацъ, 
Върллка на изтокъ, а иа юrъ: юrозападнигl; върхове на Рила, вадъ 
-които се издиrатъ rолитЬ скалисти требени на Пирш1а! Ахт., н·k11а 
ли България отъ та1ю кецна.>1.<. ь да nез~tравияъ! . . . . На с·Ъверъ 
е .Сейменски (Отовишrш) връх.-. Понеже ТQЙ е най-висок-ь l2,700 
м.) изкачваме се тамъ.-Възлива~1е по наl(Jlоненъ тревясапъ връхъ 
- очаква&tе да е такъоъ и нататъкъ, но c~te изненацани: винала 

пропаст.ь на самия връхъ - циркуса на Оrовишкото езеро: отвtсни 
~анари, сипеи отъ скали it цi;лата цълrа ко шопи.на само ка~tеняци. 
По низко се вижда Черни оръхъ - сжщ11лтъ, който ни плашеше 
съ височината си, а сега сме 300 м. по-високо отъ него! 

Тръгваме на изтокъ по ржба. и~ненацЕа ни терасовидната 
котловина на Седе~п,тi езера съ rрамацнитt си ка~1енни паници, 
пълни съ кристалевъ ПJ1анивски балсамъ, оъ който се кжпятъ 
самодивитi и русалкит·l;, въ кои:rо се кжпятъ и туриститt . . . . 
Ние c~te на Еверния :връхъ и подъ насъ напра.во, въ л'hво и въ 
ц-kсно еж езерата на 100, 300, 500 и 600 м. низко. Ще имъ се на 
нtкои отъ изл·Ътницитi. да сл·lзатъ при всtко езеро и да му се 
riоmобуватъ отблизо, но затова еж необходими поне три часа ... . 
а врtмето е кратко. 

На юrоистокъ примамватъ „Конвитt" и "Ел'ени връхъ" -
rрам:ацни безфор~1ени десетки кар1111, които сп;рчатъ въ облацитk 
Туриститt полiтяватъ бързо къмъ т·lхъ; но при толiшата скkжна 
nptcna на Даъ(Ка, ииъ се изпр·вчва друrъ пейэажъ: ц:ьлбоката 
кръгла долина на УрциниrJ; езера (5) пръснати въ каменни ко
рпт3, които еж обградени отъ скалв1-1 копи. - За да стигпе~tъ 
по-бързо Елеии-връхъ, тръгваме по пжтеката за Монастирл и като 
сл hземъ къмъ изворитt на р. Друшлевица, тръгваме прiко на 
л·I.во КЪ)IЪ Друшлевичкия връхъ. Нова изненада; отъ върха се 
вижда цалечъ цолу (1300 м. подъ насъ). Рилския Монастир'Ь 
вср h;\ъ зеленина отъ букова, борова ropa и ливаци; червенеят-ь 
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се покриоrn 1:1а иояастирс1штh оrра~и, бsлtнтъ се варосакит-1.. 

хоМИRИ и стtни и бл-hскаrь халаисанитi; м &цяи кубета 11а черк

вата, вср·lщъ общата зеленина! Въ л·kво се вижда едно ц-ьлrо, 

било (ржбъ), което пottтu въ права линия се спуска отъ Елени

връхъ цо Монастиря rt прiщставя наrледъ ыяоrо лесно слиаанеrо 

,отъ върха до Монастиря; но да ли е т-ьй?!-ще 01щиъгь nocлi;. 

По гребена отnравя~tе се къмъ Елени-връхъ. На равнината.. 

с-ь Леденитъ клаценчетао, б'lщваме и бърза~1е къмъ върха. l'op·k

нa Малев1ща {2700 м.), сж:щата изненада, като на Сейм:енски 

върхъ: върха е ор'hаанъ отъ тритt страни, като rрамаценъ конев-ъ 

халва: но не см·hе никой да се надв-1,си надъ mем:етнит·Ь про~ 

пасm! Отъ по-далечъ се любюбате на урц11юпt и по-ближнитt 

Ма11ьовски езера. Този оръхъ е по-високъ отъ сж.сiща си Еле11и

'Връхъ (2650 м.) но послtдн11ятъ си е извоюваль име въ исто

рията и той е nо-ци·венъ и страшенъ, затова вс·kки тича тамъ да 

-се поклони на кръста му rt цокаже смiшостьта си. 

Тръгвате по ецинъ каменист-ь ржбъ 30 - 50 см. mирокъ за 
да отидете на са~шя Елени-връхъ, д !;то е поставенъ кръсrъ. Но 

краката ви аапочватъ да тр·l;ператъ още пр1t първата крачка, за

щото виждашъ, че ако се nодхлъанешъ малко оъ J• ·hвo или д hсно, 

ще се търкаляшъ поне 
1 

/ 1 часъ, отначало по uзrладеяа стръ:u· 

11ина, а сл·в.1ъ топа по р.жбатц канари. Страхътъ прtдстаолява 

-върха за много отда,,еqенъ и накарва ъшого хора да се върнатъ. 

Но смtлпятъ тур11стъ дост1п-а края, отива при: върха съ кръста; 

застава на скалата и за да се похваш1 за героиз:uа си 11:ш11ква 

"ура! ~а жив·ве Б-ьлгар11я!" но rласътъ ъ1у не е cъoch:IIЪ •шстъ. 

Пропаст11т·J;, които зtятъ отъ всждt, не ъrу nозволяват1. сво

бодно да застапе и споко1iно да извика. Не може 11 да по1411сла 

да се 11адвъси 11адъ южната безцна, защото височината и и: остр11тl; и 

карпи би ro привлtкл11 веднаrа 11 611 по!lет·fшъ надолу nърв11 r~жть 

до 10) )f, а слiщъ топа, ако се нцене на нl;коя остра скала, 

ще продължава надо.:~у още на н !;колко ПАПИ uo 100 метра, до• 

като се раз:южи на най-дребRИтt си съставн11 части.-Къ~1ъ кпп

нит·h на изтокъ не трtб!:lа 11 да nош1сли за минаване пр !;зъ »Зли 

цолъ" и ~Олука"-:амо Ц1шата коза може ца паnрав11 този оnатъ, 

подгонеnа отъ лопr(« . и то съ рискъ. . . А гледката е ц11вна ! По

ко11ниятъ проф. Г. Н. Златарски се провиква: ,.който желае ца раа• 

гледа часть отъ нашето отечество, който иска да видсr 11ай-висо

китt върхове на Балк. По:~-пъ 11 ко1rто иска ца се наслади оrь 

най-пр.-l;красн11 изглеци на Б-т.лrария, века побърза да се покачи 

отъ Рилск. Мои. на „ Елени връхъ". 
Смел<rаrата бърза да се върне обратно по рж.ба и като 

стж.nи на „Милеоица", отдъхва си, че блаrополу<rно е извърwrmъ 

подвита crr.-Пp &!\ОВоnн11 слизатъ отъ Малеокца на равв\!Вата. Но 

тукъ поnацатъ на едно изкушение: пр ktстапя. юrъ се едивъ много 

удобенъ долъ за слизане; и си казватъ в:.1kсто да обикаляме по 

рж.ба 2 часа, оттукъ ще сл kземъ за 1 часъ". Тази цвлWU<-а . е 

лъrала 31ноrо души излъrала е и покойния Злат.~рски, изпъгв~ 
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с1,ыъ се и а~ъ. Ето пок<>Йния професоръ Златар~10~. какъ описва 
сnиаане-то си:• . 

,,Въ на<Jало отиваше. i!{убаво и азъ • помислихъ, че съмъ на
иi;рилъ uо-сrоденъ qжть .за Елеш1, връхъ; нъ коrа по-поел·\; то. 
иал·k.ве прQт11в11ото ... ·Ходенето по _крака: ставаше невъз:1юж1ю: 
отъ .минута на MJl}{yтa яалюляваше ·се нiкой отъ насъ, разма~
ваше ржцi;· и ето ro на земята простр .. (щъ; но и тукъ едва ли 
можеше ца се спрt на сухата и rл_адка планщ1ска тр·l;ва. Н11е се 
принудихые най-посл·J; да слиза~rе с·Jщнали. . . Освободихъ се отъ 
всичко и се спуснахъ седнишкомъ :10 гладката ~:р·Ъва. Азъ ле:r-вх-ъ 
като по лецъ и щомъ мноrо се зас~вахъ стисках'ь се CИJJHO аа 
пълrата трi11а .и твърцt често спо11учвахъ да се за11ра.-И~1аше 
случай, д-l;то т·l;1rото ми минаваше надъ irl;кoй скритъ въ тр:f,
ва-rа камъ.къ и азъ ус:kщахъ силни болки. Много IIЖТИ . се виж
дахъ надвi.сенъ надъ н-kкоя скалиста прооасть. . . Много. по-трудно 
б-1,ше · като достиtпехме до 1~:l;коя камениста р·ька: остри в1,рх:ове и 
камжн.и ни заплашваха отъ минута на мпнута ... Сл·1щъ 21

{ 2 ч. 
труденъ ходъ прtзъ вс'вкакви изкушения, нa~rkpиx~re пжтеката. 
която водк за Самоковъ и по нея. сл·!;зохме. . . Друrарьтъ ни r-нъ 
Иричекъ остана смаянъ, като ме видi окжсавъ, одрасканъ даже, 
и о.кървавенъ въ долната 1/, ца т kлото. Разказахъ му за всичко 
подробно и то1'i съжаляваше, че не е моталъ да сподi;ли съ мене 
радостит·k и мжкит·J;, които юrах:ъ да пр·kм:ина този день". 

Тур1iстит½ ;rръrватъ по rребена „билцето", наречено ирони
чески уъ1алително, като прf:щполаrатъ, че по бързо и лесно ще 
сл·J;затъ въ ъюнастиря. От1Jачало тръrватъ бi;гомъ надолу, защото 
позволява да се тича, разбира се, ако обущаrа с;.. туристи<Jеска, 
съ ост:ри rвоздеп. Послi; започва по-отп·J;с~1~ стр:ыш1ша-започ
ватъ да се влtкатъ на задницигk; 1rинаватъ разхвърляни ка~tе
няци - изъ т·kхъ пр'!;дпазливо трtбва да се м1шана; за промtва 
тръгватъ по недобр·J; отб„lш:kзаната ш.пека: вс·sки: избира свое
образенъ начииъ на слизане изъ rолия наклонъ 11 все очакватъ 

скоро да се свърши „билцето". а то н·lшакра~'i. 
Краката еж. вечъ отдавна прiщал-kли: пружинит·J; еж 

се ослабили, та при всl;ко стж.пване надолу вм:iсто по
лусвиваце на колtната, с·J;да се изц-l;ло и на да не се търкулr1еwъ 
надолу, слизането <1апочва и съ влачене и хnъзrане по дъшата 

тр·\;ва, която е удоб11а и за хлъзrа1-1е и за удържане при засr,ш

ването, понеже е яка . . . Всtки се уверява, че сл~1зането е по
уъюрително отъ качването. - Благодарение, че см"kхуриитi се 
пораждат:ь юl-мноrо въ такова врiше, та съ т·J;хъ по-лесно се 
минава трудния пж.ть. -- Новацитi нев-I,рватъ, че това билце е и 
за качване на Елени пръхъ. - Слtд-ъ 2-Зчаса бръзъ ходъ слиза 
се въ Монасrир1;1. 

· Когато ,влиз 1те въ Монастиря,- учудва ви rра1~ацното здание. 
черкоаТd , и високат.а кула. Една народна rордость и утtха овла
дява .българина, като гледа този rрамадеиъ и красивъ народенъ 

паметнияъ отъ . миналото, при все че не е далечно това минало. 
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H"L хрисовулът"L 'на цар'ь Ив. Шишмаиъ, Владuславова:ятъ n.111a

repиn, Круnнишкото еванrелие и друrиоt старинни цtнности в111 

увtряватъ въ нашия старъ политически и литературенъ живот.ъ.. 

Слfщъ като се запознаятъ съ· човftшкитi издi;лия въ Мона
стиря и околвостьта _1_ постницит·h, иалетницитt тръrватъ да раз
rлеждатъ и се запоававатъ съ божит-J; творе11ия - Bli планината-. 

- Тръrватъ прtзъ Бърчибор-ь за в. Баба. Малка пжтека во:1,1t 

яаъ красивитt ливади 11рtзъ Щампарника и нав1иаа въ гората. 

Четири часа хоцаmъ нaropt 11з-ь ropa rжста, в11сока, буii11а:

прави стволове па вtковви буки, борове, .мури, смърч_и, клекове 

легнали; красиви ливацки иа-ь гората с-ь студени изво
ри; миризлит, 

яrо;\И и цаливи ... Една rrриятна тишина овлад·kла тукъ rората, за

да можемъ спокой-вода я разrледаmъ, да и се любувашъ, да я в-ьз

IГh11аmъ ... _Боже, колко е красива тукъ ropaтal... Неволно те по::t

карва да аап-hеш-ь на11-.милата li аацушевната с1:1 пtсень! ... Гората·, 

като те из~юри отъ наслада, прtнася 1:е въ размишления, т. е. 

прави те философ-ь. 3аб·Т;л·l;авашъ, че Bli низкото дърветата еж. 

по-висоюt - до 60-70 м. и постепенно нaropi. височината шгь 

се намалява до 20 м., нъ съ по-дебели корени - да може-да 

устоява на бурит·t;, които rop·J; еж по-силни. Всi.ко ц-ьрво пуснало 

к.лоне кыrъ свободната страна, отъ rцtто ro оглежда слънцето. 

Д-I.то се срtщпали разнородна дървета: боръ, букъ, ела и др. осtко 

пуска повече с·k:.1ена, отколкото, ако е на друrо м·hсто, - т. е. 

за да не бж:де задушено отъ друrитil и за да запази вида си. Bf;.. 

ковницит·[; дървета защитила себе cr1 много добр_.(; отъ бурип; 

затова и прtжио·J;ватъ в·J;коветil.. . Каква поука би извл-вкалъ чо

в·hкъ. ако изучеше Т(Обр'f; живота на животнитt и растенията 11 

живtеше съобразно законит-h на природата: какъвъ оелика11ъ-вt

ковник-ь би станалъ ц той. 

Въ такова поетю1еско и философско настроение въ гората, 

доха~датъ ти на умъ ду~ит·"h на 'Алеко: Да мu е na хвана с,;hлия 

свi;тъ за яката, да ro дотътря тукъ 11 да му извикамъ: .,гледайте 

бе, r-да, глецайте красота, гледайте чудо ... rледакте примf.ри за 

подражание! ... " 
Въ такива dста лесно се иаrубватъ н-hкои.. Вс-1.ки се е 

унесъnъ в-ь сладки набл1одення и размишления; нtкои еж изостанали, 

друrи иаб-ьрэали. Но п.жтеката на E11kкo\>L м·вста из·ь гората не се 

познава, а нейд·h се д-Iши. Само rлаватарьтъ иnи воцачътъ позна

вап. добр·J; т·kзи мtста. За да се не развали доброто настроенае 

на всичю1 а да се ие rуби вр·k~1е nъ чакане и търсене, тр·l;бва 

вс1JЧКи да сл-Jщватъ главатаря. 

Щоъt-ь се изл·hзе надъ rората, отваря се rол·Iшъ просторъ 

за наблюдение. Откриватъ се пространни пасбища, малкu падини 

или заоблен11 rребени, обрасли съ буйна трtва; ила пъкъ се из

прtчватъ ржбат11, скалисти rребею1 съ скални отвtси и. подъ тtкъ 

оброве11и карпи, KШll\"O по я·hкж.дt образуватъ дълги сипеи, ~а,.. 

мевни рtю,. 
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~ато се тр-ьrне по Бр-ьчибор-ь оrлежцат-ь се и сJ.вероаапад
'НИТ'Б и юrозападнит·k rpet}efµI на Рила. Оrначало допи.на.та е бо- 1 
nто пасбище с-ь буйна 1!р·kва. Тук-ь е „Солунски.я_ еrрек-ь", кж~то 
,еж пасли craдara си солунски: т-ьрrовци. По на 10-исr. е Мерм:ера: 
пространна плитка котловина, иа-ь която се поц_ав~т-ь на н·sколко 
ыiи:та в-ьрховет-k и:ли ржровеп на мряъtорви каg_иери, изт. ко1по 
-~ж копали мермера ~а Монасmрската черква. Въ горния край на 
тази котловина еж Терзийскит-k кладеtщи, чиято ъшоrо студена 
вода (,0 С) е била послiщна rл-ьтка на трима терзии, от-ь което 
,си еж получили ам:ето. Нацъ т'вх-ь еж 11-ьрхо\}етt „ Чаушица" и 
„Баба"-заоблеви и обрасли с-ь буйна тр·f;ва. Тtаи еж централни 
u-ьрхове на по-rол:!;мата част_ъ на Рила. На юг-ь цЬият-ь южен-ь 
требен-ь на Рила с-ь всичкитt му в-ьрхове, долини е прiщъ вас-ь на 
100 км.: заобленит-в в-ьрхове, цари вр-ьх-ь Риаованица и Мусорва 
-под-ь тtх-ь доста пространното „Добро-поле", на което и~а rо
лf;мо турско погранично укрiшлевие. По на истокъ се редят-ь 
заостренит-k върхове: Кадпица, Айrидикъ, Анrеловъ връхъ, Увунъ 
тепе и поцт. т·hхъ широки,k котловини на рtкитi; Радовица, 
Коджа-Карюща, Иовина и Кара-О.11ирица. Вижда се ц•\';лиятъ rо
ристъ склоиъ, какъ на н:f;колко м:'Бста е съвс·Тшъ оrоленъ оr-ь 
dкоя силна буря - rоролом-ь, или отъ не то.1козъ правилната 

, експлоатация на тази гора отъ Братя Бапабавови.-На западъ се 
вижда цtлата долина на р. Рила и въ храя Кочариновското поле, 
р. Струъtа, и зацъ вея склонове 01--ь Осоrовск. пл. На сtверъ 
гледката е още по-ясна и по-дивна. Туку на ср·вща ти е отв-kсния 

, ска.листъ Елени връхъ съ копнат-в, който като че ли и тукъ ти 
вдъхва страхъ съ своит-J, с0JШ.11 отвiiсни и rрамадня канари. По 
на аапац-ь се открояват-ь Сейменски връхъ, Калинъ и Поляч-r. -

, скалисiи остри rребени, а ва истокъ се ициrа правилвиятъ ко

нусъ на Попова шапка, Кобилно бранище и обли.я rребенъ 
на Сухия чалъ, който надъ Кралова р·kка се спуска отв·J',сво, 
правилно ааоблеFrт.. На истокъ най-виСJКО се иадиrа великана 
Мусала и около него островърхит·k Ман1tо, Налбавтъ, Канара, 

· Скакавец-ь и др. 
А по-ближни гледки се вижцатъ само скални ржбове и 

• върхове: тt еж от-ь цевтралнит-& циркуси на Рила: Гъоловетii, 
Дженце~tа, Червото езеро, Смръдливото и Рибннтt езера. Тtхъ 
ще видимъ и огледаме цобрt, ако ·мивнмъ все по рж.б0вет-s имъ

' нiiщо невъзможно, или ако отидемъ отсрtща имъ и мивемъ пр:l;зъ 
· Сухия чалъ.-Да, дивна е rледката на тъаи циркуси отъ Сухия 
· чалъ, и който иска да види сжщипската Ри..'lа планина, да и види 
това, съ което тя надминава всички планини на Балкан. Поn-в-ь и 

, съ което се сраонява съ висоюn"Б Татри и приближава кы,1ъ 
Алпитt, да пр·kмиве цЬая Сухк чалъ, за да оrледа rрамаднитt 

· централuи цирк.уси на Ряла, д·kто се син·вятъ най-rол-kмит,J; и ва
. сокит·k и езера. Природата като че лк нарочно е nостав1ща Сухия 
чалъ ср-вщу тsзи цавнн СJ(алнн рушения на не.ви;.\Н)IИ природ.ю,: 

• ~илп, фор~rац1ш отъ най-далечr-ш rеолоп1ческк врtмена, за да 
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служц като амф1пеатъръ на таэ1-1 мжчно наблю;1авана и
ли невъз

можна отъ другитt гледка. Азъ се отказвам:Е. да я описв,
шъ, за

щото не~юга ни 
1 

/ 100 да 11рiщс rавя съ ду:11:11 нейната див11ость,. 

нито чувствата, които нао l;ва тя, като сравнява чоо·вкъ соойrо, 

нищожество по врt)1е, гол·1;)1ина, c1ua, знание - съ давностьта 

силата, rол·!щината н.t ажбатит·1; r~иркус11, с11лит·l;1 конто еж п1 

образуnалu 11 моrжществото n 11е,1и<J11ето на Творец;~ 11 ,1 ь 

Г. Г. турнспrт·l; ще тръrnатъ 11зъ ПО)lенат11т h отъ менъ м 'f:;ста 

и ще продъпжатъ нататъкъ эа да 11ицнтъ циn1юст1п·l;, J'\a нзпитатъ и

пр'(;жив l;ятъ восичю1 прнят1111, страхоn11ти и лр. чувстла на гtt1ата 

Рила. А;п пр·Ьк·ьс11а)1ъ сега да 1нrь 1<азшшъ, какво ще заб l;л-J;

жатъ 11 почувствуватъ, защото щ1жца11ъ, •1е )11юrо бп·(що, сухо, про

зан,1110 11р lщстаоя)I 1, д11вн~1т '(; aлniicюt хуб{)СТи на Великата Рнлска 

пустия . 

Б. Р. Въ 11.~шата кrшжка ще дадемъ nтъ с~щ1111 авторъ 01шсан11е Н11 

rоп1lм11я тур11 с111 •1снъ нзлtтъ, 11звършенъ слtдъ конгреса въ ДуС~н~н~а. 

К-11 ;, Хр. С-й-во. 

Излrьтъ до с. f\рбанасu. 
(nроцълшеrше отъ кн. 7- 8 ruд. XI и кpaii). 

Сл·l,дъ разоряването на селото и разбъгването на жи

телит-в, с. Арбанаси е било засълено съ българи отъ селата 

на Тър11овс1<ия Бал~<анъ. Благосъстоянието на ceJJoтo поч

нало да се възобновява, н о търговията, особено съ въ
ншни

т-1, държави, пропаднала. Новитt аасълницr1 се занимавали 

съ землед·влие, скотовъдство, кожухарство, сапунджийство, 

копринчарС1'ВО и лозарство, 

Особе1 1ъ ~1нтересъ пръдставляватъ днесъ старинности,-в 

на арбанашки rъ църкви и монастири. Запааени еж и кил
11-

итъ - учш111ща при всtка църква. Въ селото има 5 църкви: 

.,Рожде:тво Христово", ,,св. Архангелъ", св. Атанасъ", ,,св. 

Дищпръ-, ,,св. Георги" и f\Ba моаНастира: ,,св. БоrорQдица" и_ 

,,cl!. Нн1Со;1 а". · 
Църквата „Рождество Христово", наречена „Христосъ" 

е най-старата. Въ едно старо евангелие, отъ 1588 година се 

споменува за сжществуванието и. По външния си видъ nри

ли •1а на църкrнпi, отъ XIV в·вкъ. Състои се отъ три отдt

ле11 1 1 я. Bc 1,t'tк 1 1 стъни еж покрити съ жнвоnисъ. Голiн1ъ 11н

терссъ с1,ставJ1нватъ н·в ко;шото запазеии старинни цър1совни 

вi.щ11 , npi,cтor1a , 111со ностасннтt рtаб11 и rrp . Цър1шата „св. 

Архангелъ" е построена въ 1600 1·011. Състои се отъ З от

дt11е11ю1 съ ,,1110жество фрески . Мно,ке:твото запазен и ста

рини, а особено го;1·вмотп ср·вбърно 11 опъстрено с 1. емаилъ 

евангел 11 е отъ 16!2 г. обръщатъ любознателното вни,~ание 
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на пос-hтителя. Църквата „св. Атанасъ" е била построена 
в-Ъроятно прtди- J637 година. Въ църквата еж запазени доста 
стари църковни вtщи. Църквата .св. Димитръ" е строена 
прilди 1780 година. Ст-Ънната живописъ не е запазена. 3апа
аени еж н-hкои интересни старини. Църквата „св. Георги~ е 
строена прilзъ 1661 rод. манастира ~св. Богородица" е пос
троенъ вilроятно 1380 годи на. Състои се отъ дв-h отд-hления 
съ стilнна живоnисъ. До църквата и ,"а параклисъ съ двi. 
отд-hлеuия. ЗапаЗ('НИ еж множ~ство старини. Приписвающата 
цiшителность на едва стара икоuа, привлича множество по
сilтители. Монастирътъ днесъ има значителни доходи, отъ кои
то се подържа общината и мtстното народно училище. Мо
настирътъ ~св. Никола", основанъ въ 1833 r., по мtстополо
жението и грижливо запазения си видъ обржща внимцнието 
на всtкой посi.тителъ. Отъ мi.сторазпt'ложението му се от-
1<рива. най- чаровната гледка на rрадъ Търново и околностьта. 
Издиrатъ се прiщъ зрителя величествениm старини -
»Царевецъ" и„ Трапезица", по шеметнитt хребети, на които еж 
накацали множество етажни кжщи, ридоветt, чукитt на 
търновскитt npilдropи и върховетt на Балкана. Въ мо
настирътъ еж запазени твърдt интересни старини. 

Вслi.дствие липсата на задоволителенъ поминъкъ днесъ 
с. Арбанаси е значително отпаднало. Въпрtки настжпилото 
изобщо обiщняване, селото още се слави съ хубав;~тt си 
.мi.стоположения, вода и въздухъ. Срtдвата му годишна тем
пература е по-добра оть тая на извtстнитt швейцарски са
наториуми въ Лейзенъ, Давосъ и др. Стотици слабоrръднJ.i и 
.малокръв·ни хора отъ всички кжтове на България, прtкар
ватъ лtтото въ благодатното въ климатическо отношение с. 
Арбанаси. Селото заслужава да се посtти отъ вс-tкой ту
ристъ, екскурзиянтъ и любителъ на природата, аа да се раз
rледатъ старинит-h и да се поживtе въ славящата му чаров · 
на и благоприятно - кли.матическа природа. 
Търново, авrу,тъ 1912 r. 

Писма отъ бойното поле. 

111. Весели анегдоти omr, войнишкия живото. 

До моята С. 

Височина надъ с. Голtмо•Калжчлж {к~.r,1ъ Чаталджа), 

1912 r . 12 декемери З ч. сл. nл. 

Сждбата е прiщопрiдiшила да продължи нашит-l; прtмеждия 
и неволи. Прtзъ нощьта cptrцy 9-и того къмъ 12 ч., дойде запо
в·'fщъ нашият-r. полкъ, на друтия денъ да отпж:rува къмъ с. Кючукъ-
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Се1iменъ, дi;то да се разположи на бивак-ь. Д-ьпго останахме буд11и 

да т-ьлкува~tе тая т-ьй-внеаа1111а заnов 'lщъ. Още в-ь зори, на другия 

nеаь-нед ьля, приrотвихме се за пжть. Вр-У;мето б·в чудно 11риятt10. 

Майски цень! Слънцето rpte с-ь пролiтна сала. Морето цi;ло е Во 

"бл l;съкъ и пурпур-ь. Остров-ь Мармара далеко се бiш·lie, обвитъ в_-ь 

м.жrnявость. Тръгване пр11 доста повд~хгнато настроение и бодър-ь 

дух ь. Сбого~1-ь на гостоJ11обивата, но т-ьй кална и неприветлива Си

лrшрия ! ... 
Слi;д-ь четири часово усилен.. маршъ, стигнахме на м встоназ11а

"11е1111ето. Каква бt изненадата, като се нау<1и~ше, че на другия де

"НJ, ще зае~1е~t1> позиция и ще се окопава~1еl Ние 0<1акоаме скл10чва

JJе 11а мир-ь 11 завржщане въ Б-ь1rар11я, а пъкъ излиза, че омразни

..ят-ь агарянинъ още не е кандисалъ. Навi;рно ще иска да го 

-блж.скаме отново. 

Нощьта 6'1; прилт11а, ~1акар-ь и студена. М·всецътъ е в-ь пълно

луние, небе го е зв·hздно, nезоблачно. На другмя день въ зори, тръг

ахе кы1-ь с:1.оер-ь, аа една висота, 500-6~0 м. надъ селото. Стиг
аме тука 11 веднага се започна трасировката на окопитi;. Разпо

лагаме се II тука на бивак-ь. На другия день, почна се копането 

на окопит h. Вр·tшето се развали. 3аоблачи се и почr~а да ржмоли. 

Ааъ отrшво 11ростинах-ь и останахъ този цень да пазя палатката. 

Прi;зъ 110щьта заваля с1шен-ь д-ьждъ, който про;rълж11 до обtд-ь 

-.,а црутия денъ. Мизерията отново поч.на да се 11-ьзвржща. При 

дъжц-ь и калъ, настроението зна•щтелно пада. Настппката у мене 

мина, но тя ме малко обезпокои. Често настива~tъ, макаръ и да 

-се обличамъ плж.тно lt повече· отъ всi;ки другъ nжть. 

Скж.па С., какъ бi;х-ь обвадажденъ, че скоро ще съмъ при вас-ь. 

Тая Н()ЩЬ пакъ съвувахъ д1щата. Ра::tостыа б h неизрази~~а, во .... но
скоро ус hтихъ студ-ь на краката си, събуцихъ се да се заван и чухъ 

проливния дъждъ да чука по платнищата на палатката. Какво 

разо<1арован11е! О небе! Ще ю1а т1 11-hкora край на тия неволи, 

па тоя скотсю1 живот-ь? Малко ли бtха теглата, що прtживtхме 

-и жертвит·f;, които дадохме до сега? . . . . 
Пиша т1t това пасмо на позицията. Прiщъ мене полуротата 

удря съ кщжит h и лопаткитt коравата земя, а на ыного мiста 

ntс-ьч.лива скала, неподатлива на з~рав1пi; войнишки рж.цt. Понi;. 

кога копаемъ н ние „господата", аиа хич.-ь не ня спорп и скоро 

зарi;зваме. 
Чудено е С. . .. • , българск11ятъ войнпкъ! И щържл11въ, 

здрав-ь, жианерацостен-ь. Прив-ьрзан-ь е къмъ нас-ь и послушен-ь 

до трогване. Без-ь слtда отъ роnот-ь, без-ь дори каква да е мюш.ка 

па лицето ек не иэразнва недоволство или негодувание. К по истив

·ски м.жчевнкъ се бори и отстоява на горчивата с11 сжцба; с-ь жеn·взна 

воля и рабски понася прtдопр·Iщtлението на пров1щi;ниетQ. 

Какъ и нему се желае да се зав-ьрне въ огнището си, но 

хакво да прави? Той знае, че надъ него има цруга воля, че ш1а 

зако1гь, долrъ къмъ отечество, най-сетнt началпикъ, комуrо трtбва 

,.да се подч1111ява. 
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Едно ro уnшева: лебеца. 
- Е, мнозина викатъ, нека д-ьржавата ни дава по два леба:. 

на деш„ па ако ще и. до nеликденъ ца ю1 цържи тукъ. 

И nебеца си ядатъ по-сладко отъ ма11-rо.т!ашт·J; лако):t:ства и 
деликатеси. Пр:/щаочитатъ хл·kба пр-/щъ вскчко пруго. Кашкавала, 
порцията месо, сиренето биха за)t \;юmи за е~инъ кжсъ х~гkбъ. Не 

е ~1иналъ девг, да .лl;ма оплакване, че Fгkко11у хл·hба не е открад
натъ иди изiщенъ. Мнозин:а не оставя-тъ хл·l;ба си на бивака, а ГО• 
носятъ вс·kкоrа съ себе си, въ пр·hзрамени торбета. Когато се раз
дава юrl;ба, всички наскачатъ и като rлутюща се нахвърлятъ върху 

му. Пщ\оф1щерит-l; епва съум·kватъ па ги вкаратъ въ _редъ. и~~а 
синков1~и, 1<01по изндатъ хл·kба си веднага, що:uъ го лолучатъ и 
поел-в сърбатъ •торбата безъ хл·hбъ и завпслfllю погле,rщатъ дру
rит·k. Но наii-лакоиъ е Андро га11дарл. To1'i вс·\;кога държи басъ, 
че тр11 хл hба на едно ядене едва ще иу стиrнатъ. Б·l3;:\нилтъ! Тор
бето му всtкоrа виси на врата и все е праэrю. О•1и11кит'k му С!Jе'r
ватъ и се наnиватъ от„ радость, ако н·Ъкой: iry подари единъ 
коматъ хл-Ъбъ. 

Интересни еж да слушат,, т вхш1я разговоръ. Наи-rол·Ъ~ш 
б·(;да за гhхъ е, ако аакжсн·!;е хл·kба, или ако е въ по-:-.tалък-ь 
paa:u·kpъ, а щастие, когато и:11ъ раздадап, по два хл·kба. Н·kкои
пр-kдпочитатъ да □р-Iпърпятъ най-тежкото на~<азание, но да аадиг

ватъ хл·kба на цруrар>т си. 
- Ель, r-нъ nодпоручи-I<ъ, теглото се пониса и l\Iинава, ама 

да има повечко лебецп. Иатънех~rе и изнемощех~tе- У стомао 1н1 
лебецо играе, като мишка у uразеFГЬ амбаръ. Д·в да с~1е на село, 
па да му седнемъ да Я:\е~rъ, да яде~1ъ, че два ц-вли леба, a~ta отъ 
селскr-1n, да 1-1агнете~1ъ у стомао си. . 

Почти IICИ!JКII J·ЮСЯТЪ nce сжщат.а ПCIJXOJIOГIIJI. 
Получаnатъ r-гsко11. ·хаберъ отъ село, че имъ се добило цiте. 

Радватъ се и търснтъ случай. ца ЕШ оба::tятъ, особно пъкъ ако е 

~Юl\l'le. 

Е, Леко, питаАгъ едного лепентъ и rоначина, два метра 

nисокъ ~шадожевецъ--,да н-hмашъ и ти малко? 
- Е па надаме се и ние, r-нъ подпоручи-къ, на тая България 

воuска требе. Ако ние не 01:iдою1е у Цариградъ, они, де~tекъ ~1а
mптi. д,;ца, тамъ кафе че пиятъ и турчиио пр·kаъ море че rонятъ.' .. 

Какъ да не се над·Уша, не е па гробъ камъкъ. че и Леко дtте 
Д<1 н·Ьма! 

Ут·f;шапа'l'ъ се, че скоро загубиТ'!; отъ хора щвлн да напа
ксатъ. -,, Сал:ь веднжжъ на село да ицемъ", си думатъ, гаче ли на 
тежка работа ще се впр·вгнатъ. 

-Море държавата отъ воuната пе ,re да загуби:, amt 11rного 
с:hмейства се затриа. 

Страхуват:ь, се отъ бол'/,сть повече отъ I<уршуАrь, но никакъ 
не ум:iнтъ да се паз,пъ. Отъ локви,'(; вода пиятъ, въ калыа n·в
rатъ и заспиватъ, жrm"kятъ пои-вкоrа като незнамъ какво. Затова_ 
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и се разоuха доста болi~сти, но благодарение на нашата строrос.ь и взискателность, забол'tванията се пооrра11и1.щха. Mp-txa по десе
тина на день 11 пакъ лочеха мръсната вода на rладенъ сrо:11ахъ. Но затова п-ькъ и най-много наказания изтьрп·sха за тая пуста 
вода. 

хл·f;бецъ и во;:щ - това е ну,кно на нашшr войш,къ . .. .. 
Xarine, 11рuщапа1i! Анцро rлас11 отъ цl;ль часъ rа1"щата -собствекоржчЕiото си про11звецение. Едпа нещавена агнешка кожа, 

една рейка отъ воiiнишка палатка, пр11способена за ру<111Ло rJ едва дървена цtвь за шtскунъ 11 духало-ето т11 цtла га1iца. П разrласять 
се неiiнит•k звуци по rори II полета, та ц·J;nъ св·Тпъ да разбере, 
че до Цариrрацъ е стиrналъ веселпятъ II безгр11женъ, но 11 не
поб'lщи~tил български во1111нкъ. 

Во11нициrk прив1,ршватъ работата c1t за цнесъ 11 се rотвятъ 
да започнатъ ржченицит·J; и хората, съ които шумпо II съ 0 1,rкове 
ще си идатъ чакъ до бивака. Ехъ, С. . .! На тая 1щ11лпя вс11ч1ш 
вие жени,{; 11 „вertжran11т-J;" гражца1111 бпхте 1-111 заонцtnи . 

Прив·lпъ на всички. На млаn11т·J; воt'iпrщ11, )ю1r сродн1щ11, 
пожелава:uъ боцр:.с rъ 11 е1пусиа;ш ь да оп1ж.туватъ скоро 11 цоii
;:\атъ при насъ на бойното поле .... 

IV. До родиrпелит,ь лtи. 
с. Kaцir.-кьoll (r1p11 Чата11джа) 1() иартъ 913 1·. 

Получ11хъ пнс~юто отъ 5 тоrо. В11е сте недоволю1, ,,е не 
ст,)ГЬ се отnавна обаnилт,. Н \;11ате 1111как1ю ос11ован11е за това. 
Положе11ието тука б-1; ·rт,й 11еопр·(щ-lше110 11 не11ав (;стно, LIЪКЪ 11 
н·\а1аше съ какво да 011 зар:щв;щъ II успоноя. Лрав11 сте, че е 
гол·Jша радост,,, д !;то осrаш,хъ ж1шъ II можахъ ца уг1азх здравието 
с11 nрп мно,·ото сражен1111, несго~п 11 ст1tх1111, що прhкарах11е цо 
се1а. 

Отъ десетuна це11а , обаче, положението <1а 1Jасъ се пз111аш. Скоро 011 nисахъ едно отворено 1111с:110, съ което 011 обадихъ, че ш~е от1~000 сме на боii11ата л1111ш1. Всtк11 нень тука ,шнава тр·l;
вож110 11 пр11 rrъпна 11 ~11ав·l,ст11ост1, Зсt нашата бл11зка уqасть На 5 т. м., 11ма:хме едно 1<ръ110прол 1~т1ю сраже1 111е, което тра11 1t·hл11л nень. Cл·krrъ об lщъ, наша·rа рота се пр1rтс<1е на по)ющъ. Грпз11а 
арт1111ер111iска канона::tа, Двr1жсю1е се на□р lщъ, обс11пu:ш11 ст, rра-
11атп II шрапнел11, а ПO•K)tl,CHO надъ Jsacъ, гачелн ; 1)1аше цlш.а 
площь отъ пуrnеч1111 куршума н таюsва отъ 2- l 11спр11ятепс1ш 
картечници. 1·1 за щаст11е тosr пжтъ o it !щ·(;хъ. 3атв ьр!11r-х ь уб l;ж
Т\ението, че за ~1е11е nр·hзъ та,r uшi11a 11 l;11a отр lщенъ куршу)! ь. ll~астл11110 11 съ nостошrстпо J'\Очакахъ кран 11а _бо11. Оп, 5 )tарть насамъ 3 дш1 б kx11e полкова nоцръмка, а сега отново с11е на по;1111{11,1. 
Не ми се ще да пrr трh110жа съ подроб11осг11 по 1sonтa сждба, 110 
ще ви обадн още ед1111ъ фактъ. 1 lенршrrелътъ е Шi око.:ю 2 до З юш. отъ яашата боiiна лmшя, отъ 11a1111rтl; окопи. [lo,1tec·r, б·l;х ь 
нзпратенъ като 11а•1ал1111къ 11а отд·h:rенъ оф1щерсю1 11атру.1ъ, съ. 

:.!. 
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„скро~шата" порж.чка: да разузная разположението на проти:виика 

и rлавно с-ь какви cWiи е ааел-ь единъ ирtцен-ь пуккт-ь. Макаръ 

и . луната да 6-ьркаше ва нашето скришно приближаване, аа-ь 

успtхъ, съ помощъта на 14-rhxъ храбри охотници, да се приближа
 

до окопrn на неп_риятеля ва около 300-400 крачки: и ви:дя не

rовптi вериrи. ПротивниК"Ът-ь ни заб f;л·kза и оъ ~шгь откри no 

1:1асъ огJ.1:1ь, но ние веднага залеrнахме и nocл·f; лек~\ полека, пъл

зюш(Омъ и единъ 110 единъ се повърнахме назад-ь безъ na дадеиъ 

нито единъ раневъ или убитъ. Трети ецивъ фактъ: На 5-и къмъ 

1 ч. сл. об. боятъ б·f; съпроводенъ и съ бомбардировка на селото 

Кадж-кьой, въ което се бi;xue рааквартировал11. Трtбаше ца се 

отдръnнемъ аадъ н·uкое по-сигурно аакри:ще, защото прt~ъ дъс

ченит·Ъ сграци rравати:тt и шрапнезшт·'k минават-ь, като ножъ въ 

сирене, камъкъ въ вода. Ецинъ шраш1ел·ь пробива една отъ кж

щиr'k и се забива право в;. единъ войшrкъ -левентт, от-ь нашата 

рота, а контузва друrъ. . . , 
Така "занимателно" nptкapвa~te врtмето си тука, а Европа 

<>ще ~rиcJIИ да почне ли или не npi.roвopит·k по мира; ъtинистр;. 

Пвевъ занимава народното пр·1;цстави:телство въ тия дни на кръвь 

и ужасъ съ недо~шслени и съвсtмъ венаорiшени из:.1:·hнения на 

закона (каква ирония и поциrраока за нас:ь тукъ?!), а много други 

прод"LЛжаоат-ь да патриотарствуватъ и се въэ
хищаоать отъ слав

ната армия и нейвиrk бждащи nобtди, безъ да искап. да знаят-ь 

коm<о нови с·J;мейства се озлuчестватъ, съ колко нови жертви се 

изкупва това протакане. 

V. До моята майка. 

'Бивак,, на висотата между се~,ата Чакълъ, 

Апбасан-ь 11 Чатапджа, 3 апрнп11 1913 г. 

Не сып, ти отдавна писал-ь, защото цн11тt, които прtжи.вtхъ 

ваnослiщъкъ бtха много неопр·J;ц·Iше1ш и трtвожmt. До като прiщи 

мtсецъ очаквахме скорошното сключване на миръ и завржщане 

оо домовеrk си, на първи мартъ минахаtе оъ пр'lщня линия и м
оже 

да се каже, че цtлия. м. )tарУЪ го 11рtкарахие в-ь боiiове и прtко 

съприкосновение с-ь неприятеля. Едва ва 1 априли се сключ11 

второто примирие и насъ оrъ позидията ни отеr
лиха малко по нааадъ, 

като поm<ова подржжка. Днесъ съмъ вече по свободенъ, по споко
енъ 

и обнадежденъ, че слiщъ толкова пр·kыеждпя, лишения и къроопро

литви бойове, ще дочакамъ щастливия часъ отново да се зав
ърна 

въ София при вас-ь, за да ааживi.емъ въ миръ и радости. Невtро

ятно дълга и трудна излtзе тая тъй соирtпа и иатрtбителна 

война, тая траrеция, която цi.ли шесь мtсеца хо-ьрли въ трtвоrа 

и свърхчов·вшки усилия толкова борци, а заедно съ т·J;хъ и всички 

п'tни близки. Оrъ по ра,10 още прtдвид-kхъ, че втората война ще 

-бж.це по жестока, по мстителна и ядовита. Агонпраща Турция се 

хвърляше стрtшлаво на животъ или смъртъ, н:> и ние трtбваше 

.да посрiщаме 11 отбиваме ударитi; и, до като и ванесемъ послtд-
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'ВИЯ смж.ртенъ ударъ. Моето прtчувствие се сбждна. Вториятъ 
периодъ отъ турската война записа в-ь историята не11увани по 

,своята свир'lшостъ и ужасъ бойове. Жертват.У, тоя пжтъ еж. тройно 
11ове11е, макаръ и пра резултати не тъй rолi;ми, както прtзъ 
•rп,рвата война. Но поне тоя пж:rь не само бездушна Европа, но 
и rдухитв и мъртвитt разбраха, че българското ор;,;..жие врiщ-:ь 
11ъатържес-твува и сломи мръсния аrарянинъ. Ни:е смtло можемъ 
ца ка.жемъ, че отмжстях.\lе за вtковетt. Може би е жестоко и 
•беачовt'lНо, но ТурцliЯ полу<m своята справедлива н заслужена 
разплата. Нейното разорение и опустошение е на лице. Нито едпнъ 
.иусулманинъ не ще се върне, сл·Ьдъ ми:ра . тука, за да наdри 
адравъ своятъ кжтъ, с_воятъ им-отъ. И, може би, провидiш(rето и 
-бж.дащит-I, поколения ще простяrъ на достойния и rероиченъ бъл
,rарски,' войникъ, който се показа тъп немилостиво мстителенъ и 
води борбата съ нужната и оправдана жестокостъ. 

Прtаъ мартъ азъ участвувахъ В"!> 4 боя, отъ които послiщ
·щ1ятъ, тоя на 11 и 12 мартъ, бt ,шй-гранциоания, наii-свир-впия, 
-но и за това най-поб-lщоносния и спавенъ аа полка и цtлото бъл
гарско орж:жие. Нашата дружина (6-и пtх. полкъ, 3-а дружина, 
-6. р.) под.хвана и изнесе цо край боя. Нiша тука бoii по спо
лучливъ и по-важснъ съ свои,_т-1; добри nосл-вдствия огь тоя. Пр!в
.аимането на Албасанскитt редути, сетнi; на Чакълскит·k турски 
:поз~щ~и и на('i-послt заемането на ноемврийскитt наши Чаталд
жански позиции, рtшяха изхода на бойоветt въ наша полза. Едно
врtменно съ щурмуването на Одривъ и влизането на бълrарскитi. 
войски въ града тамъ, ние тука на 13 мартъ, аавлацЬме отново 

.вдравитt и силни Чаталцжански позиции, натикахме противника 
сэадъ укрtпената му послiщна, охраняваща Цариrрадъ, линия II съ 
възторгъ и ентусиазм:ъ се провикнахме: ,,Да живtе моrжща и 
-велика България! Ура, ура!" ... 

И сиrурно ехото на това гърмовито ура се е чуло чакъ въ 

-Стам:будъ, за да разтрепери тамощвитt бабаити, които се още 
иматъ дързостьта да смtтатъ, че тtхнитt рани: не еж смжртоносви 
,и че ,, ,хуманна" и „справедлива" Европа ще rи спаси .... 

Чакаме съ нетърпtиие склю'IВането на ю1ръ. Дано тоя пж.тъ 
,ro дочакаме, та здрави и радостни да \Се аавърнемъ по цом:овет-k си .... 

Ами мие аашо тъй рtдк<;> ~m ,~е обаждате, не ми пиmете? 
.Ние тука см:е тъй отдtлеви отъ св"kта, че всtка новина отъ васъ 
ще ме радва и интересува. А за своитt прi;~1еждия ще ви говоря, 
-като се върна. За мене вtкакъ струпано ще дойде, ако слtдъ като 
прkжив'l;я извtстни. лmnения, схватки и бойове да седна веднага 
-да :-и възпроиэвежда1П>, Много, много работи и~а да ви радваг:ь 
•и утtmеватъ, но дано сждбата П'>моrве за по скорошното ми заврж.

.щане; дано щастието до край ме слi:~;ва, както е било до сега. 
Прием.ете най-сър;\ечния -ми поздравъ в чувство на скяовна 

(llРИвързаность. 

Вашъ Б. 
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Сп. Г. Марковъ. 

Прокоnаван~то на nанатскuя каналъ„ 

Пр·lвъ октомври м. r. се проко11а и посл·fщната пр·kграда Hai 

Панамскм канал·ь, съ което това гранциозно ц·fur.1 на матер11алната. 
:култура и техника ъюже да се см\та за uрквършено. Което пр11-
родата б·k отказала, човtкътъ чр·hзъ своя у11ъ, чрtзъ усъвършен
ствуваната техника и труцъ, извоюва-издълба т·kсната прtrрада. 
суша, която дiш·вmе двата най-rол1ши океана и rи ~ съедини. Па
намскиятъ каналъ 1«:1то сребриста лента вече съединява rрадоветt. 
Колонъ и Панаыа и даnа въэАюжвосъ да се прибm1жи Европа до• 
западна А~1ерика повече, отколкото отстои отъ пристанищата на. 
1оrоиэточва Бразилия или Арrентина, дава въ,3можность за единъ 
непрекжснатъ и крап,къ пжть отъ Европа за източн1пi; води на 
Великия океанъ, безъ да се заобикаля 1Oжна Америка nр·J;зъ Ма
rеnановия протокъ. Паиамскиятъ каналъ, който наскоро ще бжде· 
пъ· експлатация, не е отъ т-kз"J,, що ш1атъ сюю ,1 t;стно, лою1з1R(}
эпачение; не е и отъ т~tзи, що иматъ значение за по- rо11 lши обла
стrr, дори за ц·влъ матери:къ; той, подобно на Суеэския, има все
мирно значение ·и н·hколко б·Ъ.11гhжки за него биха □р·Jщстdвлявали 
!!lнтересъ за читатепит-1;. 

Дn·l;yb rол·kми часп1 ~1а ,открития отъ Хр. Колумба Но1Зъ Св·Iпъ 
-С·вверна и IОжва Америка, с~1tтан11 за единъ материкъ, еж 
ъ'tноrо по-отдалечеш1 една отъ друта, откоru<о еж отдалечеFIИ Аф
рика отъ Азия, дори пове•1е отколкото първата отъ Европа. Ме
жду с·ьсiщнитi; части ва 3-т~I; )iатер1tка отъ Стария Сni;тъ при 
това' и~~а м11оrо по-rолiша геоложка, физикогеоrрафска и баолоrиче
с:,ка общность, отколкото ме_)!()J'у дв·l,т'в А~1ер1,!ки, разлн•rието между 
които се дължи на обстоятелсвото, •le до третичнин перио111, тъ 
еж qщ,·и оi·д·Ълени .едва отъ дру1 а . . Пр·hаъ каза,шя периодъ се 
образува µръзката между т-1,х-т,, конто е изв-kстна по:п юrето 
Централна Ко1п1111енталi-1а Аме_рика. Центра;1на Америка започва 
огБ южната часть на Мекс11канската · висока зешr (Техуанте11ек
ския □роходъ), като nce 11щ1е•1~_се ст·J;снява на юrъ 11 11ъ съсtд
ство съ IОжна А~1ернка 11а11-ст [;'сне пата часn,, Па1-1а:.1с1<иятъ аров
J}аr<ъ, има ширО'IИ!!а около 'i О кюi. Пр·l;зъ тазв гl;с11ина се fl 

iipoкo□a каналътъ. 
. Пдеята за прокопаване на каналъ пр·Ьзъ Централна А11е-
рика се е родила оъ Фра1;1ншr. 1 когато се орокоравате Суезц:иятъ 
каналъ (започнатъ пр·!;зъ 1839 rод. и с11ър1J1енъ пр·t.п. 1869 г .). 
Дп·h френск11 експедиции спохождатъ Ц. А~1ер11ка, иаучаоатъ те
рева, .обсжждатъ оъз~южностьта за прокопоаие на кавалъ и пр·Jщ
ставятъ н·tкозtко проекта аз такъпъ - а) пр·взъ Никарагуа, б) 
между занива С. Блааъ и 1iзnорпг!; на р. Бална, ю. и. отъ сеrаш
J-Jия, в) между градооегs Колонъ 11 Па11а11а п др. Честьта за попу-
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-ляризиране на идеята, зn организиране на пр·Iщг1риятието 1t пр. 
все nакъ се пада на французина Ферцинавдъ це Лесепсъ. Той б·f;; 
-убtцшrь еrипетския хедиф-ь ца се прокопае Суеас,шя кав.а..11>, той. 
-популяризира идеята, той ржковоци успt~о за,в-ьрщеното проко-
паване на Суезския канал;.. Насърдченъ отъ поствrнатия усп·kхъ. 

•въ Суеаъ, Лесепсъ прtrръща ицеята за прокопаване каналъ пр·lюъ. 
Ц. A.u., и въ 1879 год. съ бригада нжинери се отправя на м.tс
-стото. Иаучванията установ11Ли, че проектъrь прtзъ Панама е 
~зmлнюп,, че канал-ь може да се прокара и че тоt1 ще може ца 
се изп-ьлни съ воца на височина съ океанското раnюiще, т. е. 
~езъ еклюзи, както е сеrашt1и~-ь. Ецнажъ установенъ проектътъ. 
,оставало да се организира фанансова компания, ца се поrьрсятъ. 
,каnиталn за новото грандиозно прtдпрю1тие и то по-rолtми от-r. 
uзразходванпrl; при Суезъ, защото ако и двойно по· кжсъ, Пана~
•скиятъ каналъ тр·I.бвало .да минава прtзъ нерав11и м·Ьста, нейд-k 
upt:л. 011сочини цо 100 метра, безъ да ~югат:ь ца се иаползуват-r. 
-езера въ rrж:тя ~•У• както при СуезсКИI[ и защото трtбвал11 нови 
снаражения прiщъ ВИ!\"Ь на факта, •1е въ ециния и въ дpyrwr 
океан11 ставатъ rолtми приливи и отливи и то 11еедновр·~~tе111ю и 
поради още други особности при новия каналъ. Така, докато за 
CyeaCКltl[ капалъ досега сл·!щъ поправк11 толкози rоцини еж израз
ходваrш 800 щшиона лева, за прокопаването на Панамския кана,п. 
ко1шсията пр:lщвид·l.ла първонаqална необхоцю1а сума отъ 843 мил • 

. лв., а понеже при прtс~1-Т;танията не били взе~1ени пр:lщъ ВИЦо 
т1хви за изразходвае11иrl; капитали, разноски по реализирането и 
надзора и други подобни, възлизащи на сума почт11 KOJl!(OTO rор
ната, то за nрiщnрlfятието били uеобходю,ш около 11 

/ 1 милиарда 
лева. С,; спечеленото довiрие въ французскиl[ фипансовъ свiп--ь 
Лесеnсъ ус11i;ва да образува едио толt1ю акционерно цружесrво, 
в-ь което взели участие не симо едри, 110 и дребни френски каи11-
талисти; дружеството сключва доrоворъ за концесия на канала c-r. 
правителството на IO. Американската република Ко,1,умбия, която 
пладtеше провлака (отъ ноември 1393 гоц. провлакътъ е qасть 
от-ъ теµитори.ята на република Панама, която nр·!;зъ неl[ roдm:Ja 
1:е отцtл11 отъ Колумбия) и още прtзъ 1881 год. се започнала 
работата по прокопаването яа канала, ко1iто се проектирало да 
бжде д-ьлъ,:-ъ /3 клм. Така npt;iи 32 години се започна nроко
.паване на Панамския каналъ, който едва прtзъ течещата година 
бtme rотов-ь. 

Както на Лесепса, така 11 на френскит-1; акционери не се 
удаде да цокаратъ дtлОто цо желаRИI[ край. Били срtщнати мноr() 
п непрt:tоидени мж.чнотии за реалиэ.ирането ш1 01,рвоначалниl[ про
екrъ. Една основна мж.чнотия била невъз)fожностьта да се построа 
.:каналътъ така, че да се изпълни въ во~а на еднаква височина ~ 

морското равнище и, cл-I,xn, ъrноrократни измtнениl[ на първоначал
ния проектъ, ставало наложително ца се построи каналъ чрtз. 

• екшози, nprr коеl'О височината на водата въ канала ца бжде П()
-3\исоко оrь ~юрското равнище, трtбвало да се строятъ цо.Лrи nоц-
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порни стiни, за да прiщпазвап, срутвг.нето ва пръстъ, която, 
падайки нощi; затрупвала изработването прi-аъ деня. Работата, 

- страдала и отъ rоdмата смъртностъ при тропически влажния кли
:матъ не само между бiшиn, но и между чернит-1, (негри) работ
ющи. Поради иаброенитt и редица друrи мж.чноtки пр·Iщприятието 
вт.рв-kло много бавно и въ nъодължение на седемъ години, <Ш'Бдъ 
като били изразходвани вече 1,400,000,000 · лева, едва 1

/ 8 от'Ъ 
канала б!Ша привършеЕtа, а аа доизкарването на канала се из·искваяи

още отъ 800 - 900 милиона Лel!,<L и npiщe ·отъ 7-8 rодивti. 
При такова положение пр·'kдd'рия-тието се видtло безъ срiщства •. 

апелит-в на Лесепса за такива·· не намврили отввукъ, акциrn на. 
пр-kдприятието спадали, констатирани били крупни злоупотрiiбления,,_ 
прiщприятието дошло до положение на фалитъ, разигра се прочу
тата на врtмето си „Панамска афера" въ ФраЕ!ПИЯ и работата ПО• 
канала се 11р·hустанови. 

Пр·hаъ 1894 rод. работата на канала била наново продължена 
отъ новообразувано пакъ въ Фра~щая акционерно цружество, но и· 

то не постиrна цtлъта. 

Честьта аа довършване на канала се пада на Съедипени:т-k. 
Щати. Tt откупиха отъ француатtтi;.аiщионери всички права надъ. 
канала, откупиха отъ Пана~1ската република т·nсната ивица зешr 
(съ просранство 1228 кв. хл~r. и население пр-взъ 1910 rод. 144.614 
души), прiзъ която ъ~инава кавалътъ и, познати по своето будно, 
пр-вдприемчиво, съобраа1пелно и иадържливо и упорито въ труда 

население, ycrrkxa да докаратъ д-влото · до храя му - да nроко
паятъ Панамския канал_ъ. 

Както вече се спомена, каналътъ не можеше да се прокопае

така, че водата въ неrо да 6.кде на височи:на съ морското ра~нище. 

А за да се иациrне водата въ канала нейдi; и на височина 20 
ме-гра вадъ т:~ва равнище, тр·1бваше да се построятъ rрамадниnрi;
rрад0. - еклюаи, снабдени съ още по-rраыадни врати и_ nр-sдпааи
тели, както и съ особни приспособления, кокто иматъ за ц·вль да 
улеснят-,. nр·kминаването на корабитв отъ по-низк9 разположената 
часть на кавала въ nо-високо разположената и обратно. Така вра
титi; на еюrюаитi тежатъ отъ 320 до 730 тона; т·h се отварят1.
въ 2 ~шнути съ помощъта на едно колело, 20 стжпки въ диаме
търъ, което се движи чр·f;аъ елекгрическа енерrкя. За да се избtr
натъ нещастия съ параходит·I;, които б·ьрао бwса се устреъшли по 
образуваното течение, еж направеви вериrи отъ 110 10 тона едната; 
яаnравени: еж реаервни врата на еюпозит-J; i1 цр. подобни. Екrюзи 
има осемъ по дължината на канала. Той е дълъrъ 1:-0 клм., дъл
бокъ отъ 12 до 50 &tетра, rnирокъ отъ 91 до 300 ,метра-раам·nри,,_ 
които позволяватъ да прiшинаваn щ'Н;зъ неrо и най ,rолiмит-k 
океански: параходи, аа каквито Суеакwпъ каналъ днесъ е недоста
тъченъ. За прокопаването на канала еж и:зрааходвани повече отr. 
два милиарда лева. 

Параходитi; ще минаватъ канала за 12 часа. Нааначена е-
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:комисия, която да иаработи тарифиri аа двяжението на парахо
дm нр-взъ канала. Вънъ отъ вс·kко съмн-hние е, че такситi; за 
параходит-k и пжтницитi; ще бждатъ мноrо roлiJ~m. 

Панамскиятъ канал-ь има прiщи всис1ко важнq значение за 
Съед11ненит·k Щати: ток им:ъ дава в-ьзможность 6-ьрзо и по кратък.. 
11Ж'l'Ь ца пр·'kхвърлятъ флотата си отъ едната (източната) на дру
rата (западната) rраници и в-ь това отношение неr<.'вото значение 
е неуц-hнимо. Щатит-k вече не моrатъ ца изпацнатъ въ положещ~:ето 
на Русия no·'k.:sъ руско-японската вoi:'ma. Кавалътъ ще способствува 
аа ОЖКВ'БНИ СНОШеlIИЯ аежду южюп·k щати и ИЗТОЧНИТ'Б, а пр-t
ДИМЕIО на първит·k съ запацнит-k т~сrоокеански и Щi сж.щ тит-в съ 
западното южноамериканско крайбр·hжие, като по тоя. начинъ ще 
се подбие значително трафика по трансконтинеталнитi; жk
л hзн~щи, които ще обслужватъ rлавно на пжтвицитi;. Ща
тип чр·J;зъ канала се над·J;ватъ да rrовдиrнатъ своето пошr
тическо значени.е въ Великия океанъ, да увеличатъ иконо~ш
ческото си влияние тамъ, да заякчатъ влац·kнието си надъ 

фищшиасt<ит·k острови, да подтикаатъ развитието на западнит:[; 
щати .и пр. Покрай това т-'kсно локално и мат~риково зна
ченяе, кавалът·ь откр11nа кратъкъ, у-добевъ rt евтинъ пжтъ отъ 

Европа за аапацнит1. бр·'krове на А~rерика. Съ прокопаване на 
канала се добива ецинъ непрtкжсRатъ екваториаленъ водевъ око
лосвiпски пжть - Гиблартаръ - Портъ Са~rдъ - Суеаъ -
Панама-Колояъ-Гиблартаръ. Ко:rкото и васоки да еж такс1п-I; 
аа право прi;м1.mававе пр·Т;зъ канала, т-Ь не 11юrатъ да се срав
няватъ съ разхоцитi;, кшпо парахоц_~;rгk правятъ съ заобикаляне 
на IОжна Америка, а особеRо въ случай, 1<оrато uараходят-в еж 
отправени за запацнит-h американеrш пристанища безъ спирка по 

.източв:ит·в. Каналътъ ще укаже влияние и върху сноше!Lията на 
Източна и !Ожна Азия (Кита~:'r, Япония, Инция) съ източ1:юаме
рикавскитt земи и ако не добие 11семирно търговско значение 
като Суезския и не hty бжде конкуревтъ, като отклоюt сноше
нията на Великобритания съ дале<Lната i1 колония Австралия, то 
поне ще стори това ир11 сношенията на Францал и Германия С'Ь 
т·:Вхното ти:.хоокеански: колони, за които новилтъ nжтъ е значително 
по-кратъкъ. 

(Изъ сп. ,,Знание"), 
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Дружественъ жuвотъ. 

Горне-Ор~ховски клонъ 
~Бабенецъ." За щастиt>, кло-
ът„ н \ща изгубени членове въ 

воJiнитt. )[(аЛlюто е само, че 
Юiонътъ е ааспалъ непробудевъ 

сънь nод„ раавалинит·J; на л-fпо
швото ае~шетрtсеиие. 

Приканваме старото нас'I'оятл
сво да направи ВСИ'lКО ВЪЗ:11O>КНО, 

аа да го съвзе:lt'е и възтанови. 

Цапо на оролtтъ се стоплятъ истr1-
11алитt сърдца и още по енергично 
зат-уnтятъ ва дружествена работа. 

Т.-Паварджиски кловъ. Да 
н-въrа разочарование .r упадъкъ, 
драги колеги! Дерзайте и в·I;рвайте 
въ доброто и високо национално 
д·вло! 

Друrарски поз;\равъ! 

Дубнишки клонъ. Клонътъ 
е заrубилъ пр·hзъ войната двама 
свои члена - Мих. Бадин,ски и 
М. Симеоново. 

Апелира~1е кып, енерrичнит s u 
дtй111r членове на кристалнитl; 
~ Рилск11 езера·· да затвърдят„ доб
рата трацпция на д·hенъ клонъ за 
тtхното Т(ружество. Привъп,! 

Пловдивски клонъ. Да н'!ша 
апатия; закрiшваirrе в·l;рата и на
пр-fщъка на туристичното д lшо! На 
прол·Iпь отъ васъ очакваие да ни 
увлечете кыrъ пр·Jшеснит·\'; нови 
бълrарски зеъtи, къмъ срtбристит·{; 
~юди на 6-l;лото море. 

Дружесвото въ Пловдивъ пр'l;зъ 
nr>й-яитt не е лало жертва. 

Моля, кореспондирайте,направо съ 
редакцията, за да може яавр·l;11е 

да хроникираме събитята отъ ж11-

вота на клона ви. 

Другарски поздравъ! 

Търковски клонъ „ Тр.апе
вица."' Сл-!щното писъю най-доб
рt иmострира днешното състоя
ние па Търиовския ююнъ: 

Драги Д., 

3дравtй, славни туриста! Брее ... 
живи бi;хме пакъ да си пиmемъ! 
Стига бе джанъмъ сте ме бомба
рдирали: съ т·kзи ваши писма. 
Оставете поне за cera тая тури
стика! ... 

Остава ли. се тя., тая славна и 
ободряюща туристика, sабра
вятъ ли се славни и СКЖШI СПО· 

мени? Ако не бf;хте ме нака
стрили въ второто си пис&ю, яе 

щhхъ и да се наканя да ви пиmа. 

Да се извиюrвамъ, излишно е, 
Виноват:ь и нищо повече. Като 
лойда въ Софюr ще ме rлобите 
съ н·l;коя друга халба-,,ракла"', 
както пр·J;зъ войната ги ду~tахме, и 

конф:нtктътъ ще се изравни. Ко
лкото 11 аанятъ да съr,п, бивал·ь, 
но азъ туристик.па ю1коrа 11е CЪIIJЪ 

авбравялъ и н Iша ца забравя, до . 
като сыгь живъ. Сега да ви пи
ша r-гkщо аа клоновия животъ. 
Въ надвечерието на моблизацията 

nолу'IИХме 1000 лв.-ПО)tоЩЪ отъ 
общинското управление Отъ тtхъ 
800 разолат1пше за старъ друже
стRенъ дългъ ио постройка на 
хажата, а осrаналит-\'; цв-J;стt оста
наха у менъ. Съ т·hхъ още прtзъ 
есенъта припокрюохе, :щаниеrо, 

наrтрао~rхме 1mкои поправки и пр. 
Понеже аа„ останахъ въ Търново, 
като rарнизонъ, прtзъ м. ъ1артъ из
д:Ыiствувахъ да ме командироватъ 

заедно съ nлtнницитt да ПО'IИСТ· 
и~tъ скалистя Хисаръ. Запоqнахъ 
усиnена работа. 
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Имах. на разположение около испратяrъ кочани:тi; и стойносrьта 
1000 души. Раs11ист11Хме най наn- на nро:\аденит·h билети и rи no
pt.i:rь всички камъни 11 ru напра- върнатъ. 
в11хме на фигури, окастрихме Дългове по nостроriката ю1а около 
цtлата гора. Нuправих&tе сжщо 6 · 700 ло. срtщу които въ касата 
nодпорнr1 стtн11, алеи-6 метра и:иа пар11, IIC) н·kмам:е още рtшение 
широки, които обикалятъ ц k- да rи изrmатимъ. До сега събрание 
лия Хисаръ, градина, тераси не c~re и~~али. Тtзи дни ще се 
и пр. Така че, ц-hлия хисаръ съберемъ и ще разискваме по 
-бtше заприличалъ на единъ чуде- свикването на едно общо събра
севъ паркъ. За жаJюсrь вси'IКО ние, въ което ще се разисква 
се разруши отъ това пусто и въпроса за събиране иа членскитt 
у,жасно зе~шетресение. Слава вноск11, за хижата лотарията и пр. 
Боrу! Xmкara оцел·h; има по- С ъ старктi. вноски. ние ш1слиыъ 
врiщ11, но слаби. Петнацесеrь да ликвидираъ1е и да почпеыт, 
Ъlияути nрiщи зе.uетръса, б·1хъ 01, наново nтъ 1 Януари 1914 ro:1. 
хижата, д·hro бtхъ поставилъ Оrъ иастояrелството, пр IJjъ вp·lai:e 
работниц11 да таваносатъ и uз)ta- на холерата, се по:1шна поtетния 
sватъ една от1, стаитt. Иалtз,.,хъ блаrод'hтеленъ 'IЛенъ и съвtтник1, 
отъ та~.tт., ~1и11ах1, покрай едни Досю Димитрив'б. който б [; пода
стари зидове и прtзъ скалиrh се рилъ 1,0:)0 лв. за хямата. 
сnуснахъ у ЦО)fа аа об k;:tъ. Велtцствие заявленяеrо ни до 

Ако земетръса 61; станалъ Наро;\ното Събрание за помощь 
пр-Ъзъ това пр·l;ме, б l;хъ иэгубенъ! още отъ по-ми 1,~алата година, Ми
Но слава Богу! О11азих1, се. При нистерството на Народно ro Про
вее ту1i, ааъ не се отча1iвамт., как- свtщение бt· прt~ш,сало nр'lщя 
то отъ хижата и х11с:~.ря, така ti ецинъ ъ~l;сецъ наТърнов.Окр. Учил. 
за тури ама. Алеит Т; и хижата Инсnекторъ да изучи какъ стои 
ще се nоправят1,. Т-hзи дни за- работата по тая постройка, колко 
сi;даоаше окржжния съвtтъ. Заяn- е искарана, колко остаnа, колко 
ление аа nомощь ние nодад,>ю1е и е похарчено и каква су~1а тр·hбва 

·rласуваха ни 1000 лв. за 1914 rод. още аа доиск·арването it. Съставк 
За 9 13 rод. имаше пр:(щвицени око- се протоколъ и се изпрати въ 
ло 3000 лв., обаче, не)tОжаха да се М-вото, обаче, какво Р. станало по
mасуватъ по ~tю1алата година, по нататuъ не311ае~1ъ. В hрвамъ че 
причина на моблизацията. Сега ще отпуснатъ поне 1,000 Лf:ва. 
прокарахме и тtх-ь. И:11а още едно н l;що. Компанията 

Така че, всичко ще разполагаме по постройката на Борущенска
,съ около 4,000 ло. Пр-J;аъ и слt:п, та линия иска да ни подари всич
.в::>йнатэ, постжпиха отъ Варна за ка жилища, канцеларии, барак~ 
<:ж.щата цtль (за хижата) 200 лв. болници и пр., които се нам:и-
11омощи. Съ лотарията сигурно ратъ на селата Бъзовецъ и Кръс
·прtзъ м. февруари ще ликвици- тецъ. Що~1.ъ ни rи подаряватъ, ще 
раме, като върнемъ стойiюстыа rи взем:емъ, но запазването И-IС'Ь 
ва продаценитt билети, аащото да ще бжце малко мж.чна работа. За 
се тегли при дн~шниrl; условия това ще разискваме въ общото 
е невъ,шн ,кно. Обявихме въ ·utcт- събрание. Да видищ:ь на К:аК-ВО 
.ющитt, щот:> вс11'1Ки rоспо~а да хубаво м:kсто еж? Съ Чеш!!(И и 
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чуцесни стаи, ще можеn да rи 

иаползуваме като курорти и лtт
ни ученически безш1атни колою1и. 
До тi;х-ь ъrма солицно здание-сек· 
ция на Държавния инженеръ . . .. 
- Туристки привtтъ! 3дpaвtii! 

Л. Ф. 
Б. Р. Ето какъ, дtто има же

лание и увлечение въ извf;стна 
идея, може да се работи п да се 
постиrнатъ мноrо пр„fщпочитанин, 
които се виждатъ на пръвъ по

rледъ за невъзможни. 

Туристическата хижа въ Тър
ново е цi;ло свършено. Тя ще 
храси Хисаря и ще служи за вt
ченъ паыi;тникъ на волята и упо
ритостъта t1a търновския туристъ. 
Нека вси,rки клонове взематъ за 
nрнм 'kръ своятъ търновски съ
братъ. 
А голtмия новоrо~иruенъ по

даръкъ отъ страна на ко~шанията 

по постройката на Борущенската 
линия, напълно е аас11уже1rъ. Тър
новr.tп, па 11 всички туристи ще 

съу~f·Ьятъ добрi; ца използупатъ 
даденитt жилища оа общополез
ни д·вла. 

Искрена блаrодароост1, на ко~t
панията. 

Дерзайте, търновци! ПривЪъ! 

Долно-БансI<и клонъ. Пи
шатъ яи отъ Долня-Баня: 
Събрани снощи на весела ту

ристическа сtмейна с·'kденка, И
бърци ъ1е натовариха - да под
неса тtхниrl. събол·Ьанования ва 
вс11чки туристически сtмейства, 
които еж изгубили свои ъпши я 
наши славни туристи въ rиrан'l'

ската борба за свободата на роба, 
паметъта, на които, Ибърци тро
гателно почетоха, а на живитt 
туристи ~Р.ащатъ своето. сърдечно 

»вдравtй ! 
С-Iщънкитt ни еж яаредеВ"а 

всlка втора сж:бота - вечерь, а 
прtзъ коледната вака11ц11я-вс·вка 
сецмица. Въ с{щ·Ънкит·Ь се четат;:, 
и разказватъ описания-, rюходи, 

операци11, впечетлешrя и „видtво 
и чуто" прi;зъ вр·Iще на войната. 
До cera еж се записали 7 души 
туристи, които искатъ редъ да 

говорятъ по тtз1r теш1 въ сtдi;н
китi;. 

На 8-и т. м. бi';ше устро
енъ зи~tенъ пзлi'пъ до „Сеферт. 
Чеш~tа" ... 
Поздравляваме Ибърц11 съ по

лезната културна работа и поже
лаваме още повече усп·J;хи на 
т hхния клонъ! 

Хронака 

8а напр1щъI<а на Б. Т. Д. Отъ Шуменъ ни пише 
подпор. Ян~<".-дълrоrодишепъ дру ,кесrве1rъ чле11ъ, какво въ Шу
ме11ъ имало отлично условия эа основаване на туристаче111. клоиъ. 

Ние приканваме r. Янк., заецно съ в·hкои сво11 колеru 11 у'l'Птели 
да об~1ислятъ за създаването ва клонъ отъ Б. Т. Д., та въ на1'i
скоро врtме ца ви поздравимъ съ ед110 добро и наврtменно дtло. 
3драв·Ыiте! 
•: Сжщата покана за основаване нови кло.чове пр11 Б. Т. Д. 
ние отправяме къ~rъ по-дi;йюттi. и еятус1tавирани за обществена 
работа граждани въ вси<tки градове, паланки и по-rол·l;ш1 села за 
бързо развитие на Туристичната организация и популярrrзира11е 
идeftrk на колектuвния, орrаниз11ра11ъ и ш~ано~r I.re•rъ национале,а~ 
туоизмо. 
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Всички rражцавкя и rраждави, които желаятъ да бждап.. 
членове на Б. Т. Д. моrатъ да се аапишатъ въ най-близкия клонъ, 
on дtто ще получаватъ и списанието. 

Иsъ Пловдивското туристическо д-во „I<алояновъ. 
връхъ". На 4 декември м. м. учительтъ-туристъ r. Ст. Шиш
ковъ е държалъ обществена сказка ва тема „Значението на же
лiювопжтната линия_ прtко fШОВДИВЪ-ПОРТОЛАГОСЪ (Бiшо
коре). Скааката е била добрi; посiтена и е отъ rолtмо авачение 
за икономическото и търговско повдигане на града Пловдивъ. 

Ние похвалява~1е инициативата. на Калоя~и и я пр·Iшорж.ч
ваме на друrитt клонове. Иавънъ чисто орrаниаационната тури
етична работа, добрJ, е дружествата чр·kаъ публични сказки ца 
nрояватъ общо културна работа. 

Ва корицит-в на списанието. Получихме сл·kдвата бt
лtжка отъ единъ наmъ поэ:натъ турисn;: 

,,Ааъ съм:ъ възхитенъ отъ новата рисунка-Л-!iтящъ орелъ. 
Какво физическо моrжщество и здравина, какво олицетворение на 

самотность, чистота и стре~1ежъ все по-наrорt и по-нагор·k-надъ 
планиннтt, надъ дtлвичната пошлость и градска ~mаерия! А това 
е rr нашия туристиченъ бл·Iшъ". . . . 

И. р_ 

Редакцията и автора-хуножникъ блаrоцарятъ за тоя отаивъ. 

Още една инициатива sa подражание! Дружеството 
на учителитt отъ проr1шнааиит-в и срtднит·в училища въ Соiрия 
урежда прtзъ тоз1-I аименъ с~аонъ серия отъ обществени скавки. 
Чрiзъ тия сказки, д-вото иска да 1:1анесе пр'lщъ стодичното гра
жданство общото нацпонално положение и бждащъ напр·Тщт.къ на 
Бълrария. 

Ще се раавиятъ теми: отъ пай- >кизненъ и навр·kменепъ инте
ресъ, възникнали отъ посл-fщнитt сждбояосви еж.бития, като лект.ор
ит·h се прицържатъ въ възможната обективнось и научнось. 

Какво сме като народъ, гд·k е нашата духовна и материялна 
ыощъ ~1 какво ни пр·hдстои, га да обезпечимъ своята поли:fкческа 
веаависи.мость и свободно развитие въ пжтя на rтporpeca и циви

лизацията; отъ цруrа страна да н-kма упадъкъ и разколъ, а пъ1rво 
оr;:,·вdвение, адравъ смисъль и висока нравственос ь въ вс11чки 
обществени и частни прояви и ин-:;т~пути, подье;[ъ за вж:трiшно• 
прiвъа:11оr11ане и 11р1;съзцаване, съ цtль да въскръсю1ъ свiтлата 
надежда п кр·!шката в·вра за обновенъ животъ и пЬ-рацостна б.>Кдни
ва-ето задачата па тия скаски. 

Общата проrра~щ ва сказкитt е: 

Проф. А. Тодоровr,-Валано-1-f;щнонална просв·krа 1. Езикъ, 
2. Нароцносъ, 3. Школа, Ст. Михаиловски- Нопит·h твърц·hния 
на социал:нит-в науки въ свръзка с1, днешното положение на. 
бълrарщпната, ироф. А. ИширКО8о-Геоrрафия на но1шт·s бълга
рски зе:1ш. Проф. П. Нойково-1, Обрзователви нецъа~r на на-
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,пата д-ьржава, 2. Нед-ьаи нэ. нашето уqебно .цtло, проф. В. Ганевr, 
-Външна политика на Бт.лrария: l. Нашата позитика до войната, 

.2. Дипломатическото JiИ положение слi::t-ь войната, Проф. Петко 
•Стоянмп-Нnwит-'в финаиси~r, наро:1ното стопанство и война'!'а. 
1. Народно-стопанска България до войната, 2. Во1'iната, влиянието 

"И и рааноскит\ 110 нея, 3. Стопан;:ко-полит1Nески изгледи от. бжда
щето, 4. Финансовата ни по.rштика, Проф. Д. Мишйкоm-стравви
телна статистика на Бт.лrария съ съсt;tнит f; й държави 1. Насе
ленnе, 2. и 3. Народно стоrIЭ.11ство, 4. Култура, Н. Станево Бал
канската война, оцi.нена отъ nстор11qеско гледище: l. Исторяче-

·-ското развитие 11а България, пр kцстаnено rрафачески, 2 .Вой ни и 
с·ыоаи между балканскит·I; цържави, 3. Нашит k усп·l;хи и неусп·kхи, 
4 . Послiщнята еоол10ц11я на балканскитh цт.ржавн, Ст. Каблеш
кош;-Поука отъ послk;tнитJ, r.ъбития у нас-ь l. Бьптария до во

·-йната, 2. Войната и посл·Iщствияrа, 3. Какво mt пр·hцстои. 
Т. Ион1tев1S-Стоnанс:rв~н-ь поцъе~1т.: aeWieдi;лue, про)fищле

·ностъ, професиона;1но uбразоваиие, Б. Наслгьдниково-Апопоrия 
на 6-ьлгарскlf воНникъ. Доброц·l;тели на българ1ша1 проявени на 

·полето на честьта и славата; прим·hри на героиа-ьм-ь и достойно 
иап-ьлненъ отечествент. дълrт., 2. Физиqеско н военно възпитание: 

.У<rилището, кааар)fата, спортнитt дружества. Скаакитi. се четатъ 
въ салона Славянска Бесtца. д·kлнични дни отъ б¼ - 8 ч. в. 
по двi. сецмичшю и ще траят-ь оrъ декемор1:1 м. г. до априлъ 
1914 година. T ·f; еж свободни и безrmатни за всички гражданки п 
граждани. За реда и: датата на всtка сказка своеврt.мекно се 
обявява . Н. 

Туристическа вече_ринка Софискняп клонъ на Б. Т. Д. 
уреди на 18 яtrуаря т. 2. сж.бота сгьмейиа. туристr~ческа срtща 
при доста разнообразна проrра~1а: сказка, чепшо, :-.~узцка, хумо
рески, лотарин, поща и пр. 

Срtщата се състоя въ гол·sми.я локалъ „Батембергъ". 
Вечеринката биде добрi; пос·Ътена и иалtае доста сполуч

.лива. съ иакл10чение на нескопосанитt „хуморески" на двамата 
,,нервозни" барабанисти. 

Единъ скржбенъ фа1<тъ. Въ недtля, 12 тоrо (ян.) Софшl
скиятъ клон-ь извърши едноеневенъ аиме11ъ 11аnетъ до Драгалевския 
маNастиръ. Настоятелството афишира, 11 разгласи излета много 
добр·J;. Освtнт. д-kто ежепневнит·h вtстющи публикуваха 11а npia1e 
иавtстия за излета, но б'[;ха поставени за еж.щата цi;лъ голtми 
табла от. нtхолко отъ по-голi;ьшт·h локалн . 

И какъвъ пораая1ощъ фактт.: отъ 130,000 столичани ж11тели 
на ~1алета участвуваха са&ю 12 п слооо){Ъ дванацесеть душ11. Пнт.1..-ъ 
казано: на повече отъ 10,000 столичани са){о ед1111ъ е усtтилъ 
нужда да прочисти гърдитt ек отъ зараанкя градски въадухъ, да 
заздрави разколебаното си здравие, най-сетнt да разведри душата 
си от7, угнетя1ощата и грозна обществена атыосферd въ послtдно 

-врtме. 
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Оrь 10,ОО~ - едивъ е прi;дпочелъ чястиятъ и свi.жъ Н1rтош
хи възцухъ, красквиrt зимнп пейсажи и ср·Ббри:стиятъ слънчев -ь-
611-l;съкъ пр'f;тп, миоrото публични събрания пр·kзъ неrо день, д·kто• 
полип1•1ески акробати се удрятъ по rърдитi;, за да ув kр;!Ватъ 
скептичния слушате;sь в ь своята невиновность аа нацliоналниr k 
нещастия и небивала народна катастрофа. 

Излет-ьтъ 11з:1·kзе разкошенъ. Вр·hмето здраво, тихо, ст·kнато. 
Слънцето прiзъ цi;лия деНL щrnва излепнщпт k е-ъ 1гkжната са 
топл1ша. Доволни и бо::tр11 се за11ърнаха вскчки, увtреш,r, че сед
ъmчш1я трудъ ще пр·kкаратъ п6·леко и п6·11здържливо ..... 

Изъ чужбана. 

Швейцарс1<ия Алпийски I<лубъ. На 13-15 IX м. r. въ 
Луцернъ е отnраз11уваrrъ с1юята 50 rоц. отъ основанието си. Прttб:111-
аително 7 vO цеJJеrатн се яошш о rъ 13,495 'l:IC11a, ~-оrтто бро11 Д-вото. 
Дружественнятъ 1шоп, е нарастналъ о,ъ 65,670 лева на 78,059 
лева. Ч11слото на tJЛенооет h 9е е увелиq1шо о,ъ 1910 rод. съ 23.89 
нови членове. Въ сжщ11я nер 1-юдъ с;к били осв·kтени 11 нови хиж11. 
Наскоро ще се юцава новюr □ж rеоо;:\1пель „ Dur /(l11l1fiil1rer dur: h 
Graub1нlu11 ". В ь 19 L I год. С"-. б11л~1 ycиrypeнrr 797 rлаватарrt -
вода•ш за вснqко 2, '63,000 лева, отъ конто дружествената каса е 
платш1а са~ю 9,422-леnа. Прhаъ текущата годи~1а еж б~rn11 усто
ренп 756 гпаватар11 - tюдачн за 2,957,0:)J лева, аа коеrо друже
ствената каса е ПО;\по11ог11а.-~а с ь 9,8 14-лева. За прt.:~с·lщатель на 
центра11ата е 611:~ъ избра11ъ: Д-рь Юр,1стъ Tш1gg1111, 11. G-.ill e11 И:tущпsr 
съборъ ще стане въ (9 Lf> год. IJ'f, )Ке11е11а подъ 11р·!цседаталстпото 
на Г-нъ Берну пр·"lщседатель на )Кс11епската се,щия. 

Една въздушна жел'hзница до платото на в. ,,Ра1<с" 
Маш11111 шя 1111с11екторъ J(-ръ Ва:перъ Конрат·ь въ Ннева е получ1,r.тъ 
разр·Ьш~11·:е да ст.цаце 11рlцвар11тслшп·I; по;_~готnв1нелн1-t работи за 
една вropocrene11a въздушна же:1 \;зnнца отъ Х1rршоанкъ до платото 
на • Ракса ·11rъ". ,Келанuето на ю1:1ян11 прпятсшs па планшrrтт ); сrrгурно 
е, да не се усi'\-.щестш•t то1Jа пр·}щnрия.т11е. 

Недобросъвестно поведе1:1ие (държание) пр11 единъ 
алпински нещастенъ случай. Ковстатнрано е б11ло, че 11ет11р.11а 
тур11с1ч1 11а l <:J/VI м. г. с.ж 11р'Ь;1nр11ещ1 е)111а екскурз11я въ До11оситит:1; 
и прн 11ъзка•ш;щето ю1ъ 11а б Ь;гЬжи.-тш1 11ърхъ „Z100lfer Kul"el" 
(Sex\e11er Dol11milщ1) ~ж з1н111н.ы11 труаътъ на пору,щкъ И. Моmшп, 
11 чакъ вечерьта 11рн аапръщането с11 еж съобщ111111 аа това па 
надлежното м /;сто. Могло е да се узна11 rъ саяо имената на три-ма 
отъ тур11ст1пt и къ~1ъ ко1i Ю1011ъ на Д-вото принамежатъ. Насто
ятелството на надлеж1-11111 к!lонъ е направ11:tо щателна анкета 11 
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,'(:лi;дъ като е установило ист~-sната е изключило тримата, а имената 
. имъ е съобщило на всичкят-'l, клонове за свiщеш1е. 

Едно справочно бюро ва планински и вименъ 
•сnортъ е било основано въ Берлинъ подъ ржководството на ту
ристическитi и спортнитt ц-ва. За тая цiшь еж се сцруж:wщ: 
клововетt на Герм.-Австр. Алпи~'.iско Ц•ВО Берлинъ, Маркъ Бран
денбурrъ, Шарлотенбурrъ, Хоенциернъ, Академическия клонъ 
.Берлинъ, туристич. сцруженин на секцият-I, Берп.инъ и Маркъ 
Бранденбургъ, поел·}; акацем. Алпинско д-во Берлинъ, Великоrmа
нинското д-во (кл. Берлинъ) планинското д·во Глацъ (група Бер
линъ) и друrи още спортни д-ва. Ецинт. спортенъ съвtтъ, състо
ящъ отъ вещи членове на тия д-ва, ще поцкр'{шя това справочно 
бюро. Съ товас;tр уженке се създава е~но справочно бюро за пла
нинския и зим:енъ спортъ, отъ 1<оето всtкой безплатно ще може 
да се зцобие съ свiщения за планински излети, за подслона за 
врtмето, сн kra и пр. Сведtния ще се цаватъ за всw~ю,тt области 
,на источнитf. и запацнятt Алпи; посл·в за срiщногер)t. планини и 
за най-важюпt области вънъ отъ алпитi. Тово справочно бюро, 
а<оето е поч_нало ца функционира отъ 1/Х м. r. се намира въ 
„Allegemeinen iiffenslichen Verkehurslt1rca B11r\in W. 8. Uuters den hindeu 
14". За първата rоцина въ настоятелството еж бнли избрани: Д-ръ 
Паулъ Рих:теръ (Кл. Маркъ Бравдевбурrъ) Ещшъ Гутманъ отъ 
(туряст. сдружение клон. Берлинт.) Освалъ IПьове (Велико-пла· 
нинско д-во) Д-ръ Вилхемъ Мартинт. (Анадем. Аш1. д-во) Прiщсе
дателъ на вf.щm съвtтници е Д-ръ К. Ьрекет1анъ. 

Основаването на такова справочно бюро, гаранцията на 1<оето 
е въ това, че е съставено .все отъ вtщи участници, е едно по
хвалµо дЬо и трtбва да се желае, че и въ друrи rолi.ии rpaдo
ile тази инициатива ще бжде подета за общото блаrо. 

Нещастие на върха „ Piz PalO ". Опровергава се порав• 
mвото съобщение, че ех били намtрени пострадалитt четири 
туриста на върха „Piz Palii". ЕЦ11амъ на 25 /IX м. rод. е билъ ваи-в
_реяъ само Июк. М1Шчевски uъ подножието на тъй наречения„ Спи-
1наrратъ". Трупътъ му е билъ наМ'вренъ на съвсtю, безопасно 
dсто, кждtто при прtминаването е било ~аб'kл·sзано, да стърчатъ 

,колената на загиналия изъ c11tra.-Дo пострацвшия еж били наd
рени: едва rera, една шапка, едно вжже и недалече отъ тtхъ 2 
раници. Прtдполаrа се, че Милчевски на слизане къмъ Бавалъ е 

•изостаналъ отъ умора; единъ отъ компанията вавtрно е останалъ 
при яеrо да ro пази и: му даде помощъ, когато пъкъ останалитt 

_двама еж прtреаали вж:жето и се запътили надолу да търсятъ 
поъющъ.-Милчевскя сtтне nptз;. вр·kме на почивката с умр·l;лъ, 
а друrаря му по вс·l;коя вiроятность самичъкъ се е спусналъ по 
дирил; на замицалитt вече двама туристи, съ които е заrиналъ въ 
н·hкоя силна буря, неизвiстно още кжд·'I;. Търсението продължава 
.още, но до cera беаъ резултатъ. 



.... r. 

~ 31 -

Кучета при спасителната служба въ Алпит'Ь. Между 
Алпяйското спасително Д-во въ Виена и Австрийското Д-во ва 
полицейски и воени I<учета е поститнато споразум"fшие, споредъ 
което посл-I:дноrо ще отпуща на първото дресирани I<учета за 
търсене на из<1езнашпt и пострадали:тt въ вр·lще на похода туристи. 

Прtвелъ изъ Органа на Гер~t.-Австр. Алпш'kко Ц-во. 

Р. J<pюzepo. 

Разна вrьстu. 

Дължината на жел'hвницит'h въ ц1шия св'hтъ. 
Спорецъ систастиката дължи:ната на желtзнопж:тнип прiаъ 
911 r. въ ц.'kлия св-tпъ се възкачва на L, 027, 809 к.м.; близо З¼ 
поrолiма по отношение тая прtзъ 910 r. Оr:ь тая обща дължина 
падатъ на Америка 24 1, 028 клм., на Европа 338,9880, на Азия 
105.O11,-на Африка 40,489, на Австралия Ы,O41 клм. Пр-взъ 911 
rод. еж отворени въ ексrшотация всичко 27, 600 кmt., отъ които: 
вт. Америка 8,680, въ Европа 4990, Аргенина 200 клм. Канада 
2000, Китай 1090, Источна Английска Индия 3860, Афрm<а 3590 
и въ Австралия 1390. 

(Изъ инжинерното с;mсание.) 

,,Природа" 
uлюстровано nоnулярно=научно cnucaнue. 

Год. XIX - 1914. 
3апознава читателитв съ всич:ки клонове на обширнитв 

природни науки и тtхното приложен:ие въ живъта; сJГВди и 
нашия стопански жовотъ. 

Всичко въ „Природа" се пише на единъ лекъ, общедо
стжпенъ езикъ, за да може да бжде разбрано отъ всtкиrо. 

= ГОДИШЕНЪ j\50J--i.AJvfEHTЪ 5 Jl[B_A. ___.: 
· Адресъ: сп. ,,Природа" 

,,Перловецъ" 30 - София. 
Първата книжка отъ новата годишнина ще излtзе къмъ 

20 януари т. r. 
Ние roptщo прtпоржчваме сп. ,.Природа" на турdстит-h 

и всички любители на природат:а. 
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Наличностьта на броеветi. по годишнини отъ списанието 11Бълrарски Туристъ•, 
на I я:нуарий 1914 годи.на. 

Мtсеци; 1 11 111 IV · V VI Vlf VIII IX 

Януарий 10 3 3 - } 118 83 243 176 
Февруари и 39 2 - 27 131 61 90 1

169 Мартъ 25 16 -
} 24 

187 164 121 j 
Априлъ 37 ; } }153 } 79 79 163 
Май 320 16 

134 
} 45 

' 96 
Юний 34'J 14 241 5 , 2~1 283 
Селтемврий 411 9 } ~201 

64 
}189 

148 
Октомврий 362 1 17 

41 \ 1 ) ( 
98 1241 Ноемврий 353 5 53 181 f 113 

1• 
Декемврий 331 - 144 54 187 109 163 235 

х 

222 

I 162 
1 

1201 
1 
172 
167 
370 
208 
210 --- - - - - - --- -

Всичко 2237 374 33 278 244 139J 716 1219 1511 1718 

Търеятъ ее дъятелни агенти эа раэпроетранение на епие·анието . ====-
Желающитъ да ее отнееатъ пиемено до редакцията: 

еофия, ул. fv1аринъ Дриновъ, 18, 


