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Въ Висинит'h Васипъ Захариевъ 

· 'J<ЪN11? f{БЪР~ ~. 
f:{a т. · С-а 

Този пжть не се отбихме rio познатата ни пж- скрито м1;стенце, дето човtкъ сп<:жойно · може да от-
тека . за Белмеkенl?, а прод~лжихме по А.йранъ-дере. nжхн~ и да _ се -помоли. Ржката не-волно се -лъзга по· 
Това ·сме ние тримата: Азъ, Цвикъ и Художника: зел~·ния м~хъ, милва ц~tтята, • но не посмiша ла от-

. У.цобн~ ·ко_мrйщия за бродене изъ планинитt --- лесно· · късне нито ~ елно стръrче ... - _ 
подвижна и безъ много мнения. Ведна1·а настжпваме · Върх.оветt на планинит"t _ хвърлятъ· веч~ ·сtнк~, . 
межлу -висою~ - дървета; отвсtкжде н.и облж.хва вла - дqлинич:t почватъ да - потъмняватъ и ние бързаме 
гата на -гора, . въ · която рtдко прониква · слънчевъ нагоре. Настжпваме въ клека, заплитаме се и се 

.лжчъ·. Вървим1> направQ, а . по~сле завиваме н~rоре. бо,римъ - _съ преплетени;t му · клони, . ~пущаме се 
Вижда се; че 1"алко хора.,, еж минавали · по тоя пжть. пое.ле на~олу, прес~а~аме рtката по едри· камъни и 
Ст~)).ПКИ . не личатъ.,. - ' . се пр~хвърляме на срещния брtгъ. CarrtO ,нtкОЛКQ 
· ;: · - дв~~ИМ1:1 '-се все ПР . -д~~ния 'брtrъ J-Ia , рtката, крачки' и i;f:иe с~е на правия . пжть. Далечъ нанрелъ . 

. . по .. право ние ·едва дочуваме нейния шумъ тамъ нt- се . прозиратъ и . сил-уетитt ·на желаннитt планини 
- _.:1<жд~ надолу. Излизаме йзъ гората, . напускаме скоро но - са_мия ' Ибъръ ще видимъ - едва · утре на . съмване: 

и -старото се~ище, обраснало сега съ буйна трева. · Отъ дощшата _дочуваме и кучешки лай, а въ · 
Тукъ ' се подаватъ още. п·очернели i,=ieчe и изгнили СЛ~ДНИЯ sа~Ой съr11еждаме . и чарда говеда. : Значи 
дънери, пеt~ални остцъщ1 отъ стройни борове, които ' не ще да : се . rрижимъ тази · вечерь за нощувка. Не 
еж •с'е Н~дпреварвали нtкога нагоре ' за ~ слънце И закъсне да се я·ви l)редъ насъ 11 младъ rОведарь, 
к9ито еж се борили и устоявади на буритt и вtтр,оветt,. _ кОйто -привиква , кучетата си . . 

. -Още малко и задъ на:со изчезватъ каменисfитt Заглъхналия . ()гънъ нан6во _ задимява, малкото · 
зжбери на Соколец~. Коларския пж.ть: обрасналъ гърненце съ вариво се тиква по-дълбокь въ пепельта. 
СЪ трева ; почва да се губи. Вижда се, че сме с,бър- Готвиме Сё за · нощьта: Художника бърза да долови ... 

-кал~. Би' трt,бвало_ да ·с·е ДВИЖИМЪ много· по-низко нt~!О · отъ залезващетQ СЛЪНЦЕ\·. 6тъ . щзtтов~тt на 
Й то оттатъко_ ръката, но · утtхата ни е, че клека е планин~та, които · се , мtнятъ всtки -щ1rъ. Цвикъ. 

· още далечъ. Малка пжтечка, която кривуличи изъ се рови дълго изъ раницата си и· не ·може да под-
гората и.и извежда въ едно плани_нско , островче; едно реди десеткитt си алуми~иеви кутий, пълни -~съ все-
◊-тъ онtз1:1 ма~ки ropcкi:i полянки, покрити · вищ1ги · · възможни hровизий. Азъ· пъкъ, облегнатъ на· клека 
GЪ чудни планински цвtтя, които, задушавани на се любувамъ .на вечернитt ·. ·часо~е ; .глед~мъ как~-· 
дру_гад~ изъ гората, ·тук_ъ свободно .И наваля 1\-Юrатъ . ~астжпватъ сtнкитt на_ планинитt, какъ , разтатъ·, 
да диrатъ нагоре разноцвtтнитt си чела. По cpt- . премина~атъ . ,µ~,!IИI-!Итt, закачватъ се по. отфещнитt 
дата на 'полянката еж натрупани камъни, .смъкн·ати скатове и - достиrа"тъ- ,. самитt хребети. -Тукъ · оётава , 

- КОЙ з.нае кога ·ОТЪ височи~итt . и сега , обраснали съ само една свtтла ивица, застоява се за· миrъ ,И после 
. мжхъ. Скачаме- като ди,ви кози по к~манацитt , отка- потъмнява и ~зчезва. Ето и nвё~t · брtзи насреща 
· чаме раниuи и почимме, седнали на величествени въ скалитt, · обхванати отвсtк~де с·_ь клекъ, _ и тt по
зелени тронове. ' Какв·а . суета , какъвъ шумъ тамъ . _ тъмняватъ ~ едва с~ различаватъ въ общия черенъ 
долу въ нщшната, каква _ тишина тукъ !~ Единъ ши- фонъ. · Изправения до тtхъ самотенъ боръ - е· сега . 
рок_ь сноп~ лж_чи .гiроникв~ надъ върхо~_етt на дър- . само . нtк,аюза дълга чер~-,а сtнка. Като- нtко1-i' тъменъ 
вета.та · и облива часть отъ камънитt, а · отгоре стои рицарь самотника ще бди riрезъ нGщьта надъ'""заспа- . 
неподвижно парче СQНЬО небе. - Ето едно закжтано, литt вече две бtли брези. '. ,, 

. Прибнраме се _всички около·. огъня, трупаме· ' 
цt.тщ купища _к~екъ, той , пращи, -_пу~и, дига _ х~л~дl1 * .2666 , м. високъ . 
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ние · трtбва да · изкачимъ рреди всичко 
хребетитt, които - .се спускатъ ceвepfiO ~тъ 
Ибъ.ръ и после -по билото, _по_ стара гра
н1:1чарс1<а, · пжтека д~ хванем~ -; з-сJ · към_ь 
върха. _ . 

· Надига се слънuето задъ планинитt; 
п_одигаме се ~ н~е ' къмъ ·висi,1нитt. Долу 
въ полето ~е ~аздира тъмно.:сивата пе,!Jена, 
очертаватъ се ве~е хълмове, далечни хо

ризонти . .: СеIJватъ се и унесенитt въ сънь 
· мъглиuи, · приютили с~ презъ _ нощьта въ · 
· долинитt. Предъ насъ · зашуртяватъ мал
ки поточета. Tt . еж. прибр'али тази сута 
ринь 'капчиuитt, сълзитt. на майката -

·прtспа, ~ ~~га ·волн_о блъскатъ камъчё
та, промъкватъ се. подъ скали, образува!ъ 
водопадчета и съ шумъ се стремятъ · н~до • 
лу, къмъ голtмата рtка, _къмъ полето, , де~ 
то ги очаква толкозъ живот.ъ. . 

Ет(> и - малкото езерце rюдъ Ибъръ , ето 
ис~ри . нагоре~ ~tтъра ги . :подема и _ ги · раз,На~я заедно . и чернитt мtста на стопилитt _се вече снtжн~ пр·вспи . 
с·ь. :. дима далеч1э по до~ината~ , _ . _ Даже тревица още не е порасна,;1а по т~хъ . , Но тамъ 

Кучетата се спущатъ надолу въ тъмнината, мла- -п()дъ камънитt, · скритt · бтъ · бур-итt , <::Крити и отъ , 
Д!<JЯ , , говедарь скача, ·хваща пушката, гледа втренче110 , слънцето; наднйчатъ Малки хубава : . бtли ' uвtтёнца ; 
·и.о посока . на лая, ·_ услуµша се, , - . Тя :r,Q_tбвa да _е, ~ Самотници въ IJЛанината !-Тtхъ· никой не -ще докосне , 
мечката; М-ЪЛВИ ' той, съ малкото; все въ т~зи скали никой не.,.ще откъсне; сам() мразътъ и . се~ерния _вt
се ·навърта. Лреди нtколко дни в.се тамъ направихме . търъ · ще ·· свiцпъ и изсушат-i; нежн,итt имъ листенца . ·· 
цървата· СИ> среща; но трtбваше предпазливо ; да . На Ибъръ присп1гаме на време. ~ърхо_ветt · СЖ. 
о:гстж.пя подъ закрилата на дветt псета. Старото ми още чисти. Мъглитt сега 1:1:очватъ да настж.пватъ НЗ.• . ' , 

· ()ржжие не улучи t1 само тогава я раздразнихъ. горе. Tt се борятъ. Ьтчаяно съ вtтъра, който ги гони, . 
, - , Всичко наново . утихва, кучетата се прибиратъ раздира и повръща назадъ. Но колкото слъ iщею -~е 
11 , пакъ настж.пва онази тишина, присяша на ви.сокитt дига по-високо~ толкозъ пов,ече тt разтатъ и вtтъра 
планини, озарени съ блtсъка на зtздйгh, _ нtкои отъ става- безпомощенъ. Въ миrъ като че мъглитt се съqи-
които ·.като запаJiени свещици еж накацали сега по ратъ отъ всички страни и qбхващатъ - МусаJiа . Той за -
'самото било. · · · ' ' . приличва вече на грамадна J{лада. Отъ ту~~- мъглитt 

:РазговОритt. П0Степен0 замират~, -н~е -~дИ!'{Ъ ПО СТ_аватъ ПО·Т~МНИ И• ЗастрашителнО Се ПОНаСЯТI;, все ПО· 
единъ . ёе уJ;Iисаме · и заспиваме. Силенъ вtтъръ ни ·1-щiпирсщо и по-нашироко. Ето вече и по Сивр~ _ч~лъ , 

' събужда . rфезъ нощьта. .li-"'---~-.:..._,;...____,;.,_---------------_;.;_--~---......... ~-, 
Бtли мъгли, като видения 
бърз6 прелитатъ надъ насъ 

r . . . . .. . 
и ние се съмняваме дали 

ще дос_тигнемъ .. и видимъ 
Ибъръ. .,. · 

.· Още въ. зори , напус
каме .загасналото. вече ог- .· 
нище, преск~чаме~· р-tката .. 

, · и с_е устремяваме къмъ вър• · 
ха,· който · ни изглежда сега 

като нtщо приказно и . н~

посп1жимо. Бавно се поде
маме нагоре, . своб_одно и 
· широк6 ,дишатъ гърдитъ, 
су1'ринния . свежъ въздухъ. 

_ . Стръмнитt . скали , на i 
Ибъръ заблtскватъ ослt
пително на утринното слън
це. Ако • б1:1хме могли да 
вървимъ направо, мислимъ, 

че · бихме ; достигнали вър
ха за половинъ . часъ. Но _Ибъръ , 

J. И БJ,ръ-•" 
.. ~~~roro ... ,• ' 

Н. Кожухаровъ 



Равни чалъ и Белмекенъ първитh riре'двестници -
бtли парцали се д<жосватъ ·до върхбветt, но вtтъра 
не ги остава за· дълго тамъ, прехвърля ги и ги струпва 
по севернитt склоно_ве на планината. 

На северъ не се вижда вече нищо, всичко е 
· забулено, · скрито. Но все едно; тукъ при насъ rpte 
слънце, ч·исто и безоблачно е небето. Чистъ е и Пи· 

_ринъ, спокойно се редятъ на изтокъ и Родопскитt 
възвишения. 

Ровимъ се още ма11ко~въ нер~зтопилия се снtrъ, 
riрикритъ между скалитt, загубваме се отъ време на · 
време въ тъмната мъгла и после, като че на~оiю 
възродени, спускаме се къмъ юrъ, дето ни чака· тол„ 

коаъ свtтлина и просторъ. 
й. Болчевъ · 

f1 Е ЩЕРА- Т А 

По тоя пж:гь миюtвахъ -често, но едва сега . заа рtхъ стжпала i-larope, . изсечени въ гранита. Вече за
белезахъ, че отъ него - тамъ юкдето възвива къмъ сипаJiи. отъ дребни камъни и обрасли съ мъхъ и низ

. малката брезова кория,- се 'отдtля мъничка пжтека, ка nапрать, но още забележими. Tt се · скриваха въ 
провира се между гжститt малини и изчезва по-го- еди.а пукнатина между две скали. Бързо се покате
ре въ тъмната гора. Свихъ въ пж.теката. Тя веднага рихъ. Стиrнахъ пукнатината. Ширококлонесть клекъ 
залъкатуши между гол hми камени отломъци, падна- растеше nредъ нея · и я закриваше. Опитахъ се да 
ли стволи, между широки, почернtли дънери, сетне се провря между жцлави~t му, бодливи р·жце, -
неочаквано кривна, хлъзна · се въ тtсно, каменисто. · неможах_ъ. Поиск_ахъ да погледна въ пукнатината, 
дере и: · се дигна по него стръ~но · въ планината. но вжтре . бtше тъмно. Една усойница се хлъзна 

- Отъ всжде лъхаше влага. Между камънитt растtха -край пръститt ми, когато дирtхъ да -отмtстя единъ 
високи, жълти ц~tтsi, подобни на слъчогледи, надъ камъкъ. Единъ клонъ мае шибна презъ очит-t, когато 
дерето . се .скланяха стари борове съ сиви, мъхови рекохъ да го извия- и да видя по-надълбоко. Подъ 
бради. Тищината бtше_ тъй плътна, щото изглежда- нозетt ми се , откърти . пръстьта, като се напрегнахъ . 
ше, 11е . отдtля, - като съ прозрачна стена, - всичко отново~ Но : не се отчаяхъ. Пакъ задирих_ъ проходъ. 
околно: отъ остащtлия свtтъ. J3сtки случаенъ звукъ И най- сетне успtхъ да се провра ;въ клека. Влtзохъ 
си пробиваше съ трудъ пжтя и бързо_ sамираше въ между стенитt на пукнатината. Отгоре скалитt се 
йека:rа ~плътностъ_ на тишината. Струваше ми се, че допираха и · образуваха , пещера. Запалихъ кибритъ, 
съмъ ~ноrо далеч~ отъ всtко населено мtсто. ,,,. - видtхъ гладки стени, въ дъното три камъка и 

Закрачихъ бързо нагоре и задирихъ. Неможехъ изгнили греди. Отново запалихъ кибритъ и разгле
да· съобразя де ще ме 'изведе пж.теката. Наоколу го- дахъ стенитt.· И въ дъното на пещерата забелезахъ; 
рата закриваше всtки изrледъ и азъ незнаехъ кой · - изсечени въ камъка, две · имен~: Янко __:_ Аrна. 
върхъ е надъ мене. Моминитt скали или мрачния Друго нищо не съзрtхъ. 
Сохаръ? И кое бtше това . дере, по което вървtхъ Ког_ато се върнахъ долу въ селото и почнахъ 

· Поrледнахъ. Пж.тека~а изглеждаше съвсемъ изо: да разпитвамъ, · една старица ми обади: въ турско 
ставена. Ник(>й не е минаваяъ отдавна по нея. Но време Янко билъ хайдутинъ и открадналъ единстве
по-рано тукъ не е имало ~амо пж.тека, а и пжть. Поз- ната дъщеря на най-богатия въ селото, - Аrна, и 
наватъ се улеитt отъ кОл!fтt. Пре1,1-и 70-80 години. я отвелъ горе въ скривалището си. А когато на Аrна 

· Сега въ тtхъ с~ пораснали тукъ-таме борове. · На- и станало досадно да живtе сама, прокаралъ щпь . 
1 

кжде е водtлъ _ пжтя? по дерето за да моrатъ другарки да и дохаждатъ на 
Изведнажъ гората се разреди, провиде се нt- гости. Долу, въ началото на дерето, стоялъ той самъ 

съ_ нtколко свои хора · и преrлеждалъ кол_ итt, - да 
каква поляна, - сtкашъ близу, а тя - още много 

нtма . скритъ мжжъ въ тtхъ. Така траяло цtла годи-
високо надъ менъ. у силихъ хода. Изморихъ се, дъхътъ на, -докато единъ момъ_къ, който обичалъ Аrна отъ 
ми начена да спира. А поляната стоеше се тамъ горе, 
свtтлозеле·на и прtсна, между стволоветt. Каточели по-рано, не успtлъ да се промъкне, скритъ подъ 
бtше маrьосана. Отново по упорито· закрачихъ къмъ ч_улъ между двата . вола, които карали кола съ гости. · 

/Той свар_илъ да склони къмъ бt_ r_ство младата '- же• 
нея. · И неочакване дерето стана по_-полеrато, разлt 
се и ме изнесе на поляната, подъ Моминитt скали, · на, спусналъ я съ въже ~~ кл~сурата и я отве11ъ 
високо надъ клисурата, к.ждето шум;tше рtката. и нtйде въ Влашко. А Янко се запилtлъ следъ тtхъ 
нито насамъ, нито натамъ имаше изходъ отъ поляна• и повече не му се чуло името. 
та. Отъ всички страни стръмнина. Кой_ е изсtкълъ неrQвфто име и името на 

Кому . е -билъ нуже~ъ пжть къмъ гая поляна? въ пещерата, старицата незнаеш.е. 

Погледнахъ къмъ скашпt : И, отъ страна, съз- д. Щиuiмаиовъ. 



Презъ месецъ августъ миналата година пре
карахъ нtколко дни въ Плачковц!-1 - прелестно 
кжтче въ севернитt с·ююнове на Балкана, - на же-

, лtsнопжтната линия, която свързва Горна-Орtховица 
съ Стара-Загора. Ненаситенъ да се любувамъ на при
роднитt хубости въ тоя край, азъ решихъ да отида 
и до Трtвна, която отстОй на 5-6 километра отъ 
поменатото село. И едно ранно утро, придруженъ 
отъ малка компания, азъ тръгнахъ пешъ за Р,одното 

градче на Пенча . Славейковъ. Вървtхме право на
северъ по хубаво ш_осе, прокарано въ живописно 
дефиле, презъ което тече Трtвненската рtка. Вре
мето бt хладно, приятно -за пжтуване, ала тънки 
облаци покриваха небето,r 
и Балканътъ, както казва 
nоетътъ, бt „загърнатъ въ 
плащъ мъгливъ" , та ние ,:е _ 
_ боехме, . да не ни кжпе 

дъждъ. -Но, за щастие, то
ку-що .из;1tзохме отъ Плач

ковци, облацитt почнаха да 
се разпръсватъ, дигнаха се 

и мъглитt по склоноветt 

на Балкана, като разбулва
ха горички и _ полянки, по 

които тук)>-:_rаме -се вяжда-

_ ха да пъплятъ нагоре стада 

· овци и рогатъ добитъкъ. 
Ето rrодиръ ма11ко · слънцето 
облt върховетt, небето се 

изясни съвсемъ, и цtлата 
природа се пробуди - доб-

- ра, свежа и лъхаща животъ _ 
и радость. 

Отъ дветt ~трани на _ 
дефилето се редятъ. току
речи непрекжснато, селища : 
вдtсно - Боевци, Азман
ти; Демиевi· ханъ , Ганьовъ - Трiшна 
ханъ и БожковцJ-1 , _ а -влt- . 
во - l{овачевци, Бъчеваритt и Тепавицитt. ,,Ко
либи" се наричатъ тtзи селища, както и други пръ
снати въ гънкитt _ на Балкана; ала . тtхнитt I(ЖЩИ 
съвсемъ не еж кодиби. а представятъ здрави камени 
здания отъ еди·н?,, два , па дори и три етажа. По
кривитt на кжщитt еж направени обикновено отъ 
каменни плочи. ·Безъ съмнение, върлуващитt бури 
въ , Ба~кана каратъ жи-rелитt - ,,колибари" да си 
строяiъ яки йзд:~,ржливи кжщи; но както външниятъ 
иа:rледъ на кжщитt, тъй и вжтрешната имъ наредба 

и чистотата говорятъ вече за по-в_Зискателенъ вкусъ 
"! . Ijo:roлtмa грижливость. llриродата съ · _своята кра
сота ,оказва влияние върху вкуса на хората, но тукъ 

iрtбва да . се вземе предъ видъ и друго : мнозина 
· о·тъ ·· тtзи балкански чада с.ж. ходили въ чужбина, 
гл~.вно. като работници и градинари, и ·· сж се завръ
щали у дома си съ по„раавитъ вкусъ и съ известни 

културни придобивки . Населението въ тоя край се 
препитава главно отъ скотов-ъдство, дърводtщ;тво и 

овощарство, а:71а то е усtтило вече, -че ще има до
бъръ доходъ и on друго : отъ посещението на ку
рортисти презъ лtтот_о. И ·вижда ·се, какъ въ тtзи 
,,колиби" се заражда надпреварване - да _ се стро
ятъ по-приветливи и по-удобни кжщи, които да за
доволяватъ колкото е възможно повече, · изисквани

ята на гоститt-курортисти. И нtкжщ~ се мtркатъ 
в-ече „гиздави вили! При това 11 нашитt „колибари" 
еж тъй весели, волни и любещи своя отчужденъ отъ 
свtта роденъ край, своята носия и свойтt обичаи 
каквито еж тиролскитt или цшейцарскйтt селяни. И 

фот.~Г. Трайчевъ 

притежава iли колко-годе осигурено материално по
ложение, нащиятъ колибаринъ -не би напустналъ по 
никакъвъ начинъ своя милъ Балканъ. Все нtщо ро
мантично се забелязва въ душата на тtзи хора. Раз
правиха ми за една случка, твърде характерна въ 

това отношение. Момиче-колибарче било настанено 
като слугиня, въ съседенъ градъ. Отдtлено отъ ро
дниятъ си край, to почнало да тъжи за него. И единъ 
денъ момичето съблича гражданското облtкло, на
влича селското си сукманче и се ~аовава у дома си. 

Наскоро подиръ това единъ неговъ познатъ отъ 
сжщйя градъ, при една екскурзия, го видtлъ , въ 

Балкана, че пасе овци. 
' - Защо остави града, .та си дошла тукъ да 

дивtешъ? попиталъ той момичето. 
- --Хе~ отговорило то, · па тамъ нtма снали и 

орли! •. 
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овощни дървета, по балконитi; и прозор-
•. 'цитt на кж.щ1,пt, които се редtха до са
мото шосе, се мiркаха сънливитt лица на 
токущо станали 'отъ легло' курортисти. 
Увлtчени въ разговори, · смtхове и зtпа

не нас~мъ -натамъ, ние не ус't.тихме, , ко-
га стигнахме въ Трtвна. В.ъ една. · сн,оя·· 
автобиография, въ форма на т~ъ'рде< про
зрачна МИСТJ,IфИКЗЦИЯ (ОПИСВ·а ужъ· ~е ·снОЯ 

. животъ, а живота на 'чуждъ , поетъ · -
Олафъ -Ванъ FелдерI:Jъ), Пенчо Славе'й
ковъ нарича Трtвна . по немски-,-:_,, Грас
дорфъ "·. Поетътъ хрf!_ни безгранична ·лю
бовь както къмъ сво_ет6 родно градче 
,.Грасдорфъ ц. тъй и къмъ ~Харцъ ", т. е. 
Бал'кана, въ чиито - ,. росни по,1.1и" то е 
скжтано; -- оная ·" величествена пщшина" 
J$Оято · лежала като „ мила сtнка:" въ. ду
шата му и коя·то тай е възпtвалъ . ;, п'о · сър-

•Це" нъ свойтt лtсни ... · · · 
Кжщата на Ангелъ · I<ън11евъ · ~от-. ·r-; f~:аичевъ Трtвна, ~ сгушено между хълмове 

приветливо градче, - · се . обновява · · Й · ry-
. Преди години ·бtхъ пж.тувал1? пакъ въ тая часть · би qтаровремения си · и ориrиналенъ видъ. · Меж- ' 

на Балкана ·-,,. малко назападъ отъ ПJiачковци,. Тамъ . ду ~таритt и потъмнtли . ' кж.щички·· )' ПОl(l)ИТИ съ 
се издига вр.ъхъ ;, който. ми направи особено вп~- . 1'а1"е!IИ плqчи~.' съ . силно ' издадени навънъ . стрt-
1iатление :. rой прилич~ на rрамадна купа. ~ ,, Купен~" - хи, съ решетъчни "·.· прозорчета, отвж.тре съ резбар
rо. нарича 1;1аселението. На върха на Купена с~ ви- . . ск·и и. други ;· ·~ивописни . украшения ....;..;... ·· дtл.о на 
ждаха д.ве, с~мотни· дръвчета и струпани камън~; . За мtстни 1\-iайстори, ·.~ рез(эари и . зографи, прочули 
rоя връхъ. научихъ, интересно ·предание. Въ селцето . се . далечъ qтъ .: своя:та р·одина, - се· .мж.дрятъ· вече 
разположено 'въ политt на Купена,, жив:вела нtкога -. нови·· здания Qтъ> :ПО-модеренъ стилъ ~ варосани, 
мома-чудно хубав_ица .. Колко ~рrени. ~ж. въздишали ·_ съ чер~е~и. кер·амидени покриви, безъ издадени стрехи 
за тая_ изгора: , и·· с.ж.: иск~лИ: р·~каrа · и,!· Т~ все отка- . съ щир6ки; неприкрити прозорци ,· - здания; въ~· ко-
зв·~ла:._ Най-подиръ .:_ за чуд6 и приказъ - заявила: -ИТО нtма току '· речи, ни следа отъ т_рtвненското 
„ще· в9ема тоrова,, който. ме занесе на ..гръбъ rop~ на · -.типично изкуство.- Нtкога Трtвна . е б~ло будно и 
Купена" ~ Jlаелъ се единъ. момъкъ· i :-той турилъ на... зам:ожно град~е, каквито еж. били изобщо всички наши 
rъpq~ си скжпия , товаръ и пqелъ нагоре по Купена. град.чета, разп9~ожени въ севернитt · и · южни поли 
Народътъ_ гледащ) ощолу, и. 1.'У <;е чудtлъ на без- . на Балкана; ·~ градчета, които еж дали на нашето 
умнатц ~мt;;~ость. ·на мом-ька, ту Осжжда.тtъ пакО~тни- r~лем~ р~вол,юциОн;е{>И И най- голtмитt:му ·до с·ега 
цата-мома . . Момъкътъ ~тиrналъ на · върха ·съ момата, . по~ти; въ нея е цъвтtпа ржчна индустрия. Ала ·днесъ 
но, изнtмогналъ, падналъ ·въ безсъзнание.. .., .. ,,,, ... ,. .. ., ..... -.~,,, . ., ...... ,,, .... ,..,.. . 
У плашена.та мома се спустнала долу въ, 
сел·цето ,- да донесе вода · на достойния си 
кандидатъ. Тя грабнала пълна стомна и се 
покатерила · б~рзо: . по Купена, но щомъ 
се изкачила горе паднала и издъхнала 

до мъртвия · вече 1\fОМЪК7?. " И дв·амата би
ли. погребани . тамъ,· и -на rробоветt имъ 
по дръвче посадили . . . 

·_Знае се, че стариятъБалканъ съдъ'р
жа въ себе си м'инерални богатс:rва. : ето 
въ тоя край изкарватъ камени_ вж.rлиша . . 
Но какви ли nъкъ още дивн1:1 легенди и 
други поетически ценности крие той въ · 
себе си, непознати и нейзползувани 1 ; • 

Пж.тьтъ 'ни за Трtвна ставаше все 
по„оживенъ. Настиrаха . ни и срtщаха 
сеjiяни и селянки, :·чисто и . спретнато об
лечени; тt ни поздравляваха съ 1„добра 
стига" или „добра срtща" и отминава-
ха. Нtкжде, въ двороветt,• потънали въ Кжщата на Пенчо Славейковъ 
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тя е бедна, изпаднала. Може би, ·желtзниn;та, ко
ято пухти край нея и я събужда отъ сънь, съ време 

· ще и донесе · нtкакъвъ новъ пQминъ·къ . · .. 
. Ние кра~имъ изъ дългата rл~~на улица на- Трt~ 

~на, без:ь _да зна_емъ кжде отиваме и кжде ще спремъ. 
По едно време, неочаквано, съгледахъ . дървена, · бо„ 

ядисана >ттепеiяво таблица СЪ· f!Здn.исъ, окачен~ ОТ· ' 

вънъ 11а старовремска -кж.щичка. Азъ се· пр'иближихъ 
·· отъ лю.брпитств(? и прочетохъ: "Кжща на револю:. , 
ционера Анzелъ Кънчевъ". Обхвана ме вълнение. 
Азъ· '61едахъ . надписа и кжш.ичката, и въ : душ_ата . fу!И . 
се ве'сти стройната фигура на великия революцион~ръ ; 
другаря _ на апостола Левски: спомнихъ . си ·веднага 
известната · картина, която предсiав·я, какъ той ·се 
самоубива въ русенското пристанищ'е презъ мартъ 
1872· г :, за да не падне живъ въ .рж.цетt на турскитt'· 
власти. Лоiштахъ съседния дюкенджия - - старъ ч6.:. 
вtкъ, чия, е сега таз~ кжща и им:Jли въ нея нtка
~ви спомени за А. Кънчевъ: · 

- Тя е купена отъ други хора, и нищо· нtма . 
въ нея за Ангелъ Кънчевъ, · ми отговори старецътъ. · 

_:_ А де е кжщата - на Славей кови? попитахъ 
пакъ азъ. 

.::.... Вие сте ,i заминали; тя е . назадъ до ед11нъ 
хотелъ. 

' ' ... 
Наистина, ние сме минали край кжщата на Сла-

вейкови~ но яе сме я забелязали тторад,и щш~~ н/а · 
нtкакъвъ знакъ. Н11е се върнахме намдъ и следъ 
като се допитахме до други · iopa, намtрихме кж.Шата . 
коятQ ни интересуваше: тиrt11чна трtвненска старо- · 
времска кжща, на два етажа. Презъ малка порти~ка 
влtзохм~ въ дворче съ градинка, изпъстрена съ цвt~:~. 
Долу въ предверие_т~ играеше дете до тепсия току-

що· rty~aнo кафе, готово. да се· мели. ·Отъ . .rio:1нa1a ста а' 
излtзе пъ·лна, възiшска срtдна . пора №ена, облtче_юs · 

· въ · черно, · · 

- Добъръ день; госпожо, . зах.в·а~ахъ - ~зъ. Мо• 
жем:' ли да в~димъ к~ща~а щ1 Славейк_ови? . . 

.. - Заповtдайте, заповtдайте, каза любе·зно тя! 

- Вие каква сте-- на Славей кови? 

_:_ Азъ съмъ."братовчедка на Пенча С:11-ав'ейковъ: 
м•айкитр ни еж ~естр.!'f. , . . \ - . 

·, ... Вл.tзохме .. въ , стаята на долния ·етажъ· , Тя . е чи
ста ~ наред~на ·i:t riосгл·ана съ liiИЛИМЪ ~ ·- ho ' стениr,t ви:. 
ctxa цортрети ~а ·XQpa · Отъ,:' СлавейкО~~:iЯ родъ. По 
дървена стъ.тtба се ~ачихr.:1е на втория етажъ· и ·презъ 

. малко Щ1ридорче . влtзохме въ голtма ст_ая съ широка 
ка.ми'на, отъ __ . дветt ·.стран» . на която имаше по една 

·възглавничка . Тукъ, въ тая кжщич~<:'а, .е._ видt_лъ бо
жия свtтъ автор-iэтъ .на Къряава iиьсень, . qи· мислtхъ . , 
азъ, и · . с~гурно . 1фай ·това оtнище · ,,домашн:итt ра ~ 
тайкини, както се ·изразява toM, СЖ: · дразнили ' всtка 
вечерь _ трепетното 'му · въображение". · 

-- ~ r 'a Пен~о Стшейковъ тука е расълъ, . нали? 
ш_шитакъ азъ разсtенъ, . братовчедката н_а поета ., - ,, 
.. _. ·-:- Тукъ, но .той е излtзълъ · малъ'къ 1/не се е 
връща~~ъ за дълго време BJ>. тая кжща, - . отвърна тя. 

Разгледахме · кжщата; .· поразговорихме · се още 
малко съ добродуш·ната брат6вчедюt на · ~енча й се 
сбогувахме . • . - · · '· · 

... · . ' ', \ 

Надвечерь напустнах-ме Трtвн.а и :поехме обра -
тн,о' пжтя , з:а Плачковци. Азъ 'Се обърнахъ, на~адъ, за 
да изглед;~мъ Iiакъ . милата Трtвна; и ми се искаш·е 
да и извикамъ: ,,Малка си·, Т.рtвна, но· си велика, . че 
си родила Ангела Кьнчев1/и Пенч·а Слав.ейковъ !'" 

Н. · Филиповъ 

* 
. . 

.. fiЗЪ Tf()Pfi.t{Гtffi -

и миналог,одишн~тt мартенски ДНИ бtха все 
тъй · тъжни и мрачни~ ,Тежки облаци . ·висtха . надъ 
Тюрингия. Н~видим~- ржка съ най-тъмни краски бt 
покрш1а , небесата. Тежки дъждовни капки сълзtха 

надъ_ замис:71ения Erlkбnig, забравенъ до езерцето въ 
единъ. малъкъ пар.къ край Иена. / 

· f{a fl. Вл:адиканъ 

дълги ленти, върху гърбицитt на ·ръждяса:литt баири 
се чертаеха потъмнелитt ~ули ·на Ц>Ьеdа - замъка 
на разбой~ика рю/аръ. . 

Един'ь оrъ тtзи -безкрайно дълги дни ние ·съ 

приятеля м~ "възторfКения поклоникъ на Гьоте" и 
една златокоса нtмска дtвойка ptшfixмe да прекара
ме въ замъка Leuchtenburg. kакъ ДЪЛГИ и тежки ·бtха тия дни . .прекарани ; 

' въ старинния градъ на 'богословитt и теолозитt ! · 
ГJредъ стария Rathaus .на пазарния площэдъ не·въз- ванет~от~~h,:;и:т~н~:я;ап~:л:х:,rо.р~~;:~~::· . ;:::; 

_' мутимо . се изправяше бронзо·вия курфюрстъ. Съ ИЗ·· - "Гьотевия ПО~ЛQННИКЪ" и неговата приятелка . . Сто-
дигнатъ : . мечъ той · напомняше ~а всички~ които тър- манения дракьнъ разяренъ лъкатуши покрай подро-
гуватъ въ- пазарнитt дни . да не забравятъ текстове- 1tенитt брtгове на Saale . 

. тt ':fЗ закона. При - всtки ударъ . на · часо~ника оrъ ,. ' . 
· старинната . · кула ·червения дяволъ отваряш~ · : ши- __ . Kahla~ Ние не щ~ _ бж,цемъ с~ми .- .. още много 
роко уета -и _ !J~KOMO· поглжщаше . златната ябълка що . м:11ад~ и _ стари ще- . прекаратъ· празн~ч~ия денъ- въ 
двата поэлат_ени· херувими му поднасSJха :-- страненъ Leu~htenburg. 
каliризъ на забравенъ отдавна нюренбергски май- . Малката . станция скоро опустява -,- всички . нав-

_ ,сторъ. Понtкога мъглитt се раз,низвах.а на · пепел-яви · шtЗатъ въ т~снит.t улици на градчето. Г}очва · да ръми . 



Дъждовнитъ облаци .се заю1чатъ за камбанарията на 
старинната катедрала. Едничка тя нарушава моно

тонната маса отъ сгушени наклонени покриви. Стран
ната тишниа на това малко . градче ми напомня 

за много такива дни, прекарвани въ единъ градъ на 

моята родина. 

Напускаме Kahla. По насрещнитt баири се из
вива сивъ разкалянъ пжть. Подъ насъ . въ страни ле-· 
ниво се цлачатъ мътнитt води на Saa]e. Мъгла за-

Гр11вюр1t Hit линолеумъ Василъ Захарn:евъ 

Замъка Leuchtenburg 

булва празнично - измититъ покриви на · градчето. 
Дъжда усилва. Все по-стр1?менъ и разкалянъ ста
ва 'пжтя. Раницитt увисватъ и тежаrъ. Върнимъ 
дълго и мълчимъ . ,, Поклонника", умор_енъ, . предлага 
почивка. Спираме въ малката · разкъртена беседка, 
покрита съ надписи и дати. Грете чете съ гласъ: 
,, Обичамъ Елф рида -:-- нека знаятъ . всички"'. 

· Нас:гигатъ ни други, Вървимъ още по стръмниь 
ната. На единъ завой на. пжтя между настръхналитt 

клони, на сивия фон.ъ на мъглата, изъ подъ земята 
се . ~~шравя тъмната ~аса на Leuchtenburg. 1 Kyлитt му 
разтцтъ всtки мигъ, достигатъ ~ебесата. 

Стжпкитt. ни ехтятъ · подъ сводоветt. · на грамад
ната порта. Празничната зала на замъка, • сега уютенъ 
салонъ-ресторантъ се изпыша съ присшгащитt . ~ости. 
При грамадната ш1амтяща · комина младъ момъкъ 
разправя нtщо весело. Всич)ш се смеятъ шумн(?. Зву
ченъ смtхъ се понася и изъ· обширната зала, провир·а. 
се помежду ·тежкитt джоови маси, украсени съ 
клончета 0Т1, боръ . и се закача на гербоветt, · наре-
дени · по стенитt. ' 

. ·тихо, в~е.се~о и приятно е, навънъ се влачи · 
гжста мъгла; дъждовни капки чукатъ п·о изписанитt 

·. стъкла на прозорцитt. ,Отдавна некота, пакъ така 

около пламтящата камина, рицаритt еж разправяли 
на • свойтt дами за далечни източни страни, _ за кьр
ва~и турнири, 13а ловъ . изъ тъмнитt гори. 

Въ таRива · тъжни ДНИ самотния риц:аръ, с~д~-iалъ 
въ тежко дъбово кресло е · бленувалъ за -омагьоса- ' 
нат3 принцеса съ златни_тt ~оси. Отъ пламъuитt на 
камината е израстналъ предъ него ,бледния и образъ . 

Грете замисл'ено слуша. 

Изъ ,залата се понася риданието на първата -... . 
циrулкэ : - · малъкъ оркестъръ свири тука въ -праз0 

ничии дни. Магьосникъ отъ една странствующа трупа 
показва своето изкуство -и гадае предопредtле'нията 
на сждбата . На естрадата отива момичето съ голt
митt сини очи и .пурпурената дреха. Тя пtе старинна 

немс~а пtс;ень . за влюбенитt сърuа, за ,.вл~qбенитt, 
които неутешимо плачатъ. ,Момичето слиза . отъ ест
радата·, пtе ~~жду rocтl-_!тt и завършва хубават.а ,пt

сень . надъ главата на старця самоте1:1ъ ергенъ сед

налъ въ ж~ъла, д~лечъ отъ всички хора. 

Блtсватъ електрическитt лампи, залата се зали
ва отъ потопи свtтлина. Владетелитt на замъка, · 
заковани по стенитt въ тежки джбови рамки еж 

смутени. 

Наш·ия день се . завършва. 

Напускаме замжка - мъглата въ миrъ го зак
Р11ва. Нагазвам~ . непроходимата каль. Отъ клонитt 
на храститt край пжтя бавно се свличатъ тежки 

капки. Проп-:рлзява тежка, зловеща нощь. Нtкжде 
ридае самотна птица, : Хванати·: за ржка вървимъ 

дълго, часъ, два. Откривамеj че с.ме се заблудщш, 
лутаме се въ непознати мtста, навлизаме въ нtкак.: 
ва рtдка гора. П~къ почва щ1 · 1шл_и. Нtкой ~ър·ви 
изъ гората, чупи; съ __ крака:га ~и паднал.итt клонц. 

Това е ,, скитника", к,ойто_ ходи изъ тюрингийскитt 
лесов_е, Той ни извежда до Сf!в~та : л_ента на . пжтя_, по 
к~йто . трtбва да се завърн~м-j,~ : , 

Най сетне подъ : насъ · долу ·блtсватъ насълзени 
очи ~ това ' еж _малкит-в riрЬзорчета на_ ·страноприемd 
ницата „ Бtли~ еленъ", на п.жтя, по , които се отива 
за Kah1a. _ t ; 

Weimar. 1924 
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Kora:ro прочутия излtдователь на полярнитt об
J1асти Нансенъ билъ запитанъ отъ лондонскитt спор
тисти за пр~леститt и блаr_Qцзорното влияние върху 
човtшкия )!<Ивотъ всрtдъ полsфнитt ледове, той от
говорилъ,: ~тамъ човtкъ се чувствува здравъ, тамъ 
той· зарегистрирва 'нови жизн·ени сили." Сжщия тозъ 
девизъ привлиqа напоследъкъ, особено следъ евро
пейската ' война, все по голtми групи къмъ възкач
ването по високитt снtжни планини на Европа, които 
по· своитt климатически · .условия не се отличаватъ 

. много отъ полярнитt з·еми. Зиме· вънъ отъ насе
ленитt · пунктове - села и · градове въздухътъ -
очистенъ отъ падающия снtгъ и защитенъ ч резъ 
дебела снtж~а покривка отъ из·паренията на·~поч
вата _,._ ~ действително -чисть ; но въ сравнение съ 
полярнитt области даже и 
въздухътъ по нащитt най

високи планини, не мо,же да 

се сравни по своята чистота 

·съ : въздуха напр. на Шпиц-
.. бергенъ, който по общо мне

ние на · всички посетител'и 

притежава · чудни животвор 

ни свойства.. На · всtки слу

чай високитt снtжни плани
ни · даватъ приютъ и разно
образни удоволствия _на го

лtми групи туристи. 

Интересно е · че въ по

следнитt две десетилtтия 

редомъ съ . развитието и 

усъвършенствуването, на 

пързалянето съ шейни по 

високитt хълмисти мtснос • 
ти, все по-голtма роль почва 
да · играе най-древнотото 
орждие за придвижването 

по снtга - скитrь, което 
се 6бяс.нява съ незамtни-
мата помощь . която тt указ- Край П~рнинъ 

_ватъ при преминаването н а 

навеянитt преспи отъ снtrъ. Още много отдавна 
полsiрнитt и високопланински ·жители __ за да не по- · 
rъватъ въ · сипкавия снtгъ я да могатъ да се хлъз~ 
rатъ по него, употрtбявали опънати н:ожи ·между 
кости на убити животни, съ ·· които ув.еличавали по
вр'Ьхностьта ·на ходшшта на· краката. 

И сега още жителитt на полярн_итt страни и .на 
тия въ високо планинскитt обла~ти · на централна Азия , 
обтягатъ съ кощи своеообразнитt свой ски и шейни. 
Туриститt сжщо така често употрtбяватъ при въз
качването си по снtжнитt планини особени ски, об- . 
вити съ тюленска кожа, космитt на , която кожа, 
обърнати назадъ, • се. забиватъ'' въ снtга и непозво
пяватъ връщането надолу. 

Зимнитt излети съ ски _ у насъ1 въ България за
nочватъ силно да интересуватъ членоветt на тури-

стическитt организации; дали тоя видъ сп(>рrъ ще 
се за.сили, щщоизмени или изроди бждещето ще по

каже. Ако и да има чудно · освежающе действие, из
качването съ ски rioнtкora бива съпроводено съ се
риозни опасности за здравето: Като едно отъ най

важнитt условия, които туриста съ ски или шейна 
трtбва да спазва е да не се спуща срtщу вtтъръ, 
особно тежко , е положението · ког~тЬ туриста въ 
планината се пре.срещне отъ снtжна или ледена 

буря. , При СJ:Itжната буря той лесно._ м·оже да за
губи ориентировачната посока, а при прониsателния 
леденъ вtт~ьръ - които понижава температурата на 
много дt.тiения подъ нулата, може да се скрие само 

под~ гостоприемния заслонъ на нtк6я~ скала • . Но · 
тозъ~ който желае да получи . пълно представление 

фот.~Г. Трайчевъ 

за <;tрашното дейс.твие на студе ниn= вtтъръ; до
статъчно е да посtти изложени::rt на вtтъра високи 
върхов~ · на нашитt сн·вжни планини. Като класиче
ско мtсто ,на такъв·ъ студенъ в-hтъръ-, алпиниститt 
въ · Италия и Хърватско сочатъ околноститt на Три · 
естъ съ прочу1.:ия вtт;ьръ ·- боръ. И действително 
въ _ повечето сJJучаи опасностыа за здравето на ту• 

риётитt се крие само въ ледения вtтъръ, тъй като 
сп_окойния въздухъ, даже при силенъ студъ, рtдко 
вреди ·на добре екипиранитt туристи. Вариацията 
~ колебанието на темuературата презъ денонощието 

въ енtжнитt планински облащ(може да се движи 
между + 10°с до ~ 10 ° - 25° студъ . 

TЪ.f;J че зимнитt излети всtкога еж свърэани 
съ известна опасность, зависsiща отъ непредвиденитt 
промtни на _ вр:J,мето, и вслещ:твие на това при _ го• 
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лtмото· равnро_сii)щ1енйе ·нg RЗК3ЧВЙНе1'0 съ ci<~; 1'Ql3a 

може_ дэ. дв.де И яов-ече 11овр'еди, отъ колко лtтнитt 
планински излети: Още повече и самитt тур;,~сти, 

. l½Ъ riове'четО · случай незапознати добрt съ мет·еоро
·лоrическитt фактори; . се страхуватъ главно отъ об
.. стоятелството дали въ това или друго мtсто н~ пла
. нина,та снtг-ътъ, е: недостатъчно дебщ~ъ; f'IЛИ него 
· вата . поврµхность, ·. както- това · често се случва_ на 

rолtмитt височини, ще се окаже заледеняла. 
€)свенъ удо~ол.ствието отъ самото ·хлъзгане еъ 

ски, високитt пла-ниitи ·съ · тt-хiштt· зимни пейзажи 
·даватъ ощ~ възможность на _турист-а· да ~е насл'ади 
отъ единственото по свбя р0дъ -величественно зре
лище на чистото .и и:скряще ·звtздно небе. И койт.о е 

. ималъ въз~ожность зиме отъ високитt -IJ~анински вър
' ХО.ве лрtзъ сухия, чисrъ и прозраченъ въздухъ -да на- -

• 
1 блюдав-а безчи·с.тiенитt далечни · зв-1:,здни мирове - тъй 
·ярко да :блtстятъ · н~ съвърщенн(? чистия небесенъ 
_ сво,дъ -- само тoJl ще · ·се 1съгласи, че едва ли има 
друга н·вкоя картина, · .коятр ·би ' могла да се сравни 

r~,ь бозоблачни_тt · и свttли зимни нощи. · · 
· :: . · :Уесщтt ~осещения на високи rt планини прtзъ 

:9 имата_ трtбва да способ'ствуватр за разлростра·нени
\ето ··_н~·- ·по-правилни схващания ОТf-lОСително снtж
:н1:1тt -условия въ , тия rrланини. Необходимо . е да се 
)'ЗН~_е :.максималната еисочина; която снtжнитt осадки. 
jюети-гатъ въ _план_ининскитt долин1;1 и ~ърхове, кЬ

:~то турk~та посещав~. Много ,пж. tи~ з-а ·дебел·ината на 
·снt-жнатас„nокривка ·зи~е .има прdтиворечиви и · t!есто 
невероятни · твърден_ия. Трtбва да се -разrранича13а 
ЯCl_iO' :дебелинаtа на падналия ,сн:t.гъ·- отъ тая на навt
янитt пpec_rili. }l(~телитt огъ високо. план~tjИНСКитt 
,Q_бласти по опитъ·- знаять,. ч,е дебелината на падна
.J!ИЯ снtгъ рtдко дqстиrа 2 м . , а обикновено е 1/2 

или .2, метра. Другъ е · .въпроса -съ ' навеяния снtтъ, 
Т.ОЙ МОже· да даде ПреспЙ QТЪ 5 ДО 8. - 1 Q И ПОВе• 

- че метра дебелина. Наблюденията · п6казватъ какво -
в~ь. пла·нинитt въ най-високитt върхове еж., бедни 
на с·нtгъ отъ КОЛКОТQ_ срtдни1t ~исочини~,, Това се
ДQЛЖИ -на . обстоятелството, ·· че · влажнитt в_ъздущ
ни ма~и презъ зимата биватъ доста тежки и · не;. -
моrатъ да се държатъ на roJitми височини. Нап-ро

тивъ ·падналитt снtжни осадки ,могатъ да бж.дат ь 
отнесе·ни отъ вtтъра: твърде високо; буритt ги 
r(одхваiцатъ„ рапиляватъ ги на пра_хъ и ги наслагатъ 
въ 1шдъ . на снtжни- преспи и наноси · често пж.ти 
легнали надъ пропасти. И всtки алпинистъ знае 
каква голtма опасность представляватъ тtзи рохкави 
и- прtсно навеяни · преспи, кацнали' I-Iадъ планиниски 
пропа'сти\ Всtка · неосторожна -стж.пка по рохкавия 
снtгъ подъ тия надвисили се надъ пропасти с1-ttжни 
·преспи могатъ да докаратъ · на туриста неминуема 

смъртъ. Този сипкавъ сн-вr.ъ, съсtоящъ се отъ ше
столж.чи звtздички, при превръщането - . стопява
нет? му въ вода, намалява обема си по„в,ече отъ 
осем}> пж.ти. ' · 

И тъй при опредtление зн,ачениет'о на снtжнаrа 
· дебелина трtбва да имаме предъ видъ характера на 
осадкитt, а тукъ главна роль играе вtтъра. 

Всtкой един-ъ пж.ть или пж.тека,, колкото и да еж. . 
известни на туриста лtте, тt презъ зи~ата, благодаре
ние на навяванията на капри_зния вtтъръ, ставатъ не 

само неузнаваеми. но често пж.ти . непроходими и 

опасни за живот·а на _ пж.тника. Тtзи зимни снtжни 
препяствия еж. добрt известни на туриститt, на между 
селскитt и tрадски·тt пощаJiьОни, на желtзничаритt 

:и КО'ларитt И ВСИЧКИ други . ЛИЦЗ; _ЧИЯТО прОфеСИSJ 
изисква пж.тувания презъ зимата. Не . еж. . редки и 
случаитt когато пж.т.никъ тръrналъ отъ едно село 
за друго пропада и з·агива въ снtжнитt преспи. 

в~. такива ~раг·ични . елучай, когато пж.тника 
nопада въ снtжни преспи съ невъорж.жени ,крака, ако 
f!респата . е много , дебела, всtки опитъ да се излезе 

. отр тая снtжна яма дава отрицателни резултати и 
пжтника зар(ва все. по-дълбоко ... Въ тия тежки мо-. 

мент_и, алнинистr:rтt ирепdръчватъ да се вземе пл·ат

нището; . ако такова пж.тника носи, или да си ·съблече 
горното палто и ·постеле ямата въ кояrо пж.тника ·_ е 
попадна.тiъ · за да се укрепи повърхностьта въ която 
той стж.пва . С!Lедъ · освобождаването отъ тая яма 

. шатнището или палтото да се ~tсти напредъ до ка- . 
то се ·излtзе , на.вънъ отъ опасно - навеяната преспа. 

Туристиче~i<итt дружества у насъ, които съ 
нео~:белязани :J,1.O · сега ентусиазъм~ завладяватъ пла
нитt, трtбв~ съ настойчивость присж.ща на тtхния 
характаръ да се заематъ съ проучването на мtстни- . 

.тt метеорологични . данни, необходими за насочването 
на отдtлнитt групи особено при тtхнитt зимни 
излети. 

Между ~редствата за постигането на тия цtл_и, 
. сtрува ми се, че, не безъ значение ща бж.де уреж
дане-то при всtка обзаведене вече хижа (която има 
постояне_нъ пазителъ) на единъ - дневникъ, в.ъ които 
да се отбелезва презъ зимата максималната· и · м.и
нималната температура въ денонощието · (въ 5 часа й · 
14 'часа), ка'кто и числото на падналитt снtгове, тtх
ната дебелина, и посоката на госпо~ствующия вtтъръ 
презъ денонощието. 

,_ Тия данни, въ бж.даще систематизирани и под• 
редани, ще бж.датъ многоцtнни указа.ния при опре
дt.л_'янето решающитt метереолоrични фактори презъ 
зимата. 

' Д. ИлчевъJ 
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: ft·зъ Pf{JIA · 
(~зъ д~е~з~м1tа на ед~нъ ~уриетъ), 

_ Срtда riредъ Великденъ. На гарата . сме вече 7 
души, хубаво число, но 'между насъ еж. двама уче
н1_:1ка отъ. 1V класъ и то такива, които за първи пж.ть 
пра.вятъ ·по-голtмъ _ излетъ. А тамъ ' въ шщнината ·е 
още зима,. . ' ' 

Въ влака нtма·· мtсто. Наблъскахме се ВЪ · това
· ренъ. вагоuъ.· Толкозъ .по. добре за насъ,: ще · може д-а 
·с-е полегне~ < • 

. В:ь . 3-. 1 ч. презъ нощьта пристигаме · на гара 
Кост.енецъ .и в_еднаrа хващаме пращния пжть, ·за 
Дфiна баня. Почиваме за малко по празнит)э· още 
скамей·ки предъ кръчмитt на селото · и _ прекосваме 

. пр.езъ , . полето за Раду-илъ-: 

Пж._теката 1;3ървиправо презъ 
ливадитt и . ·скъсва .доста -
пжть . . Въ .. I_,>адуилъ минава~е 
презъ. Марица ·и се движим:ъ 
вече .по лt~ия · . и · брtг.:ь . . Оrъ 
,тукъ вече навлизаме въ в:в

, ·ковнитt гор_и на Рила. 
Подиръ обtдъ .прис-ти

rаме въ • горския ка1:1то·нъ 
. надъ . Сарж rъолъ, дето и 

. ще нощуваме. 
· На другата су1'ринь тръг
ваме рано. -;Минаваме покрай 

три дъскорtзници, които се.: 
ra · не работятъ. Напускаме 

- ПЖТЯ за Разлога и постепен
но навлизаме . въ зоната . на

· снtг.а. Често по~жва~е , до 
- поясъ. Излиз-аме отъ гората и 

- - на.стж.пваме. въ . к-лека. Тукъ 
. снtга на мtста е· стопенъ, 
·но на мtста стои натрупанъ 

още съ десетки метра, особ'

но въ долин~итt, - които се Чамъ Но.рия 
спущатъ отъ въ рховетt-. 

Слушаме какъ бучи ' подъ 
насъ ·>Марица. - Ето насреща -и Манчу обвитъ още 
въ--еутри-ннас мъгла. Единъ отъ насъ съ "напжтила" · 
се движи, 1-fапрц,ъ да поправя пж.ть. Cн'tra став·а ilO 

· твърдъ, но все пакъ потж.ваме често. 
Маричинитt, езера -еж. -замръз~али, покрити еж. 

съ · снtгъ -И отъ·'тtхъ сега_ не личи нищо: Не търсимъ 
веч-е -никакв;J пж.тека, а се оправяме прав·о къмъ -Му
сала. СJJънцето пече силно, снtга · е размекналъ и 
нtма . оп:асн.ость за подхлъзвания. . . . 

·_ . Тишина и . безмълвие навскtкж.де. Даже не по
. лъхва.'И вtтрецъ, . Къмъ -12 · часа сме на върха, ·пок
ритъ. -:·малко .съ завеянъ снtг.ъ. Тукъ ·е спокойно, 

· приятно и то:riло. -Изуваме се, сушиме се и се при
пичаме _ на слънцето ; Предъ насъ ~ - ·е - · още· безкрайна 

сн~жна пелена. Колко ясно се . очертав,а Пиринъ ! А 
Родопитt като · че еж само на нtколко крачки отъ ' 
насъ. Ето Ибъръ, •. Сивр·и-чалъ. 'Белмекенъ, като 

. • 1 

стари, посивели во·йни, заст"анали : :на стражъ. Задъ . 
Манчу се по.дава р_азлога; , после-- Налбацтъ, .,,а: : 1:оку 
подъ кра_ката ни -~ просната , Демиръ каnия въ чиsта 
бtла премtщ1. Никакв_и мъгли не пречатъ на· крж.го 
зора и . къ,мъ _Попова ·шапка и · Рупитt. . ·-, • 

Но планината си остава планина, а ние сме още· 
въ. Априлъ. Малка: суграшица ни · предизвести, -че 
трtбва да напустнемъ върха . . Спускаме :се, по затру 
панаrа Бистришка пж.tека, но нахълтваме ·въ навеянъ 
над~ пропасти снtrъ, дебе-лъ , Щ> единъ метъръ · i_, 
.замрщщ1лъ~ При най-малката тежи_на се- _откъртва -IJ, ' 

· пада по пжтеката. 1)~6ва да си проправяме . пж.ть съ 
- \ ~ . . 

фот. Хр , Тасевъ 

nикелъ, t<акъвtо м жалОс't'ь н~ притежаваме. 

Съ щ1сящия снtгъ сесъбарятъ и камъни. Съ мжка 
сr~изаме . по ·сипея къмъ Бузлу rьолъ .. И · това . езеро 
не се · вижда. Два метра снtгъ най- малко покрива 
сега още заледената . му кора. Безъ да .му м1:1сли"мъ 
много седаме на платнищата и I:Ja 11юшъ' се спускаме 
до с~мото езеро. Раницитt слизатъ преди _ насъ~ 

, Огъ тукъ надо{lу слизан~'rо е . още по трудно. 
Всички езера еж замр:ьзнали, снtга е _мо.кьръ и _аа

тж.ваме до поясъ. По .надолу снtга на нtкж:де е ето-

. пенъ. или отвеянъ и личи старата ни добре познат~ пж.- _ 
- тека ._ · Дtсния брtгъ на - рtката: е сухъ, и беRъ пре<;п_и. 

Къщ, 7 часа вечерьта см~ в_ъ Чамъ кория. Тукъ 
- срещаме „ фонфонитt", . тръгнали с~iцо за_ .. Мус~ла, 
но по орратенъ пжть ._ -Тукъ, се раздtляме _и съ уче
ницитt. Оставаме само трима. Тръгваме за_ Рилския 
монастиръ презъ .Бtли Искъръ и Мала Църква . . 
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f - Гlо Горна Л-вва рtка започва снt.га. 11.жтеката е 
затрупана отъ пресп·и, паднали отъ Попова 11.iа·пка. 

· Пр.езъ Кобили.но - бранище личи че еж минали работ
ници :отъ Балабановитt · фабрики. Виждатъ се много 
стжпки и на диви звtрове. Сухот·о езеро е повишило 

нивото си съ 3 - 4 метра. Леда му е изпочупенъ отъ 
. силния притокъ на вода. Движимъ се бавно и ВНИ· 
мателно. Снtгъ се рони постоянно отъ Рупитt. Пад-

. нала е и голtма лавина въ срtдата на езерото и е 
затрупала цtлия му доленъ край. Единъ грамаденъ 

боръ., свлеченъ отгоре, като че е посаденъ въ срtдата 
на езеротQ. 

Паднала е и голtма лавина и затрупала пжте 
ката къмъ Кир~лова поляна. Тукъ ние слизаме по 

Чам~ К~_рия 

самата лавина, 1<оят9 е .смъкнала и дървета и камъни 
отъ висинитt~ _ _ _ 

Въ мона,стitря i:Itмa -мtсто. Препълнено е съ 
богомолци. Нощуваме въ e~iia , кухня при голtмъ 
огънь. Цtла нон~ь камбанитt ·и клепалото не пре
ст.авать да биятъ, навсtкжде оживление и запалени 
свещи. 

Възкресение 1 
До обiщъ всички богомо;щи заминаватъ, в'Ь мо- -

- настиря оставатъ едва тридеСеть души. Става пакъ _ 
.спокойно и . тихо, 

На втория день поемаме п.ж.тя къмъ Седемьтt 
езера. Падн~ла е гжста мъг;iа, вали и суграшица. 

.. Мъглата пада nо-низко и едва се прозърта лжтеката, 
нtкжде изгубена въ снtга~ · 

. Отчайваме се и ·се · 11-овръщаме назадъ. Но какво 

* 
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ще кажатъ останалитt. туристи въ _ монастиря ! На„ 
ново тръгваме напредъ . и бавно се изкачваме на
горе. Всtка сбъркана стжпка би ни отнесла къмъ 
Друшлявица~_ Мъгл·а~а се често раздира и ние _ ~два 
можемъ да се ориентираме. 

Така пристигаме на Дамка. Тукъ с·нtга е рО · 
въкъ и ние потжваме до поясъ. Спираме на почивка 
надъ Урдинитt езера. Огъ тtхъ нtма и поменъ. Отъ 
тукъ пакъ се наслаждаваме · на Еленинъ-.върхъ, на 
Пиринъ, на Витоша. Нtкжде тамъ дащ,чъ се про
зира и Самоковъ. Нtкакви си обаче две ~ерни точки 
на отстрещния склонъ ни обръщатъ внимани_ето. По 
права линия тt еж на километъръ отъ на·съ. Трима 
души сме съ три мнения: кози, сърни, . елени. Дру• ·· 

женъ смtхъ изплашва живот-

. нитt и тt побtгватъ. Отъ 
' тичането ясно поличава, че 

т.ова ще да еж мечки. Голt

мата, която бtгаше отдире, 
се повръща и тръгва- мъмъ 

насъ. Измtнихме ролитt си. 
Отъ преследвачи обърнахме 
се на гонени. Едва се дви
жимъ въ снtга, пада и мъг

ла. При всtка стж.пка обър
щаме се назадъ. Мъглата се 

поповдигна и _ ние виждаме, 

че преследването продължа

ва. Всtко желан·ие за почив
ка и гледк11 изчезватъ. Мъг
лата ни наново забулва и ·_ за
дъхани ние ·се . надвесваме 
надъ седмото езеро, но много 

по-горе отъ пж.теката. Нtма 
време за мислене и -разсъж

даване.. Пакъ · .на люшъ до
стигаме замръзналото езеро. 

' Изкачваме бърже височината 
надъ шестото езеро и н_овъ 

фот. Хр. Тасевъ 
люшъ ни смъква надолу. Тукъ 
мъглата се вдига и пж.тя поли

чава. Поуспокояваме се малко. Нашитt преследвачи 
не се виждатъ вече, но ние · не спираме. Вървимъ 

и ядемъ, защото единъ часа бt преминалъ. Още 

единъ малъкъ люшъ и минаваме покрай пеrото 

езеро. Cнtr~ е тукъ по-твърдъ. Внезапно . отъ 
върха надъ петото езеро се понася страшенъ 

шумъ. Камъни и грамадни маси снtrъ се струполватъ 
върху педа на езерото . Виждаме, . какъ една дива 
коза бtга нагоре . · 

При.стигаме съвсемъ изнурени въ ·хижа Скака0 
вица. И умората и страхътъ стократно се възнагра
ждаватъ отъ величествения · сега водопадъ. Грамадни 

маси вода се подаваrъ отгоре, . хвърлятъ се стреми

телно, плющатъ по камънитt, бучатъ под·ь скалитt 

и бъ рзап надо;1у къмъ полето, дето· е nече пролtтъ. 

Дим. Дик. 



TPt.{ Nft.{t{EP.AJI("it.{ t.{ЗBQPt.{ ВЪ РдЗflОГА 
.. . . . . ~ 

(~з-ъ тrриетичвен.ий ми б_вnвяtюt~tъ) 

- България - това е . обетованата земя! ... 
- Ив, ВаЗQQ'Ь, 

Цtли дванадесеть години qтъ какъ Разлога е · . . турцитt · еж. запалили града и сами еж. унищожили 
нераздtлff·а часть отъ свободн·а България, но f-1 _ до ; най.голtмата и бог.ата турска частf:>, 
днесъ тоя хубавъ роденъ край стои откъснатъ отъ на IQжния край ва Разлqжското поле, почти на 
своята майка. Съобщителнитt срцства еж. оскждни изхода fla , прохода . Демиръ Капия; който води . отъ 
и недостатъчни, а следъ падането на първитt снt~ Сересъ, презъ Мелникъ и край Тодоринъ върхъ 
гове по Рила, Пирина и Родопитt, еди1-:1ственитt .два излиза• въ Разложкото поле, за да продължи презъ 

· пжтя. - Бiшово~Я1<6руда и Симитпи-Предtлъ ста0 Мехомия · _.:_ Якоруда и . отъ тамъ презъ Юндола 
аватъ непроходими, населението остава откъснато и с~tзе въ Бtлово, . точно на това изходно . мtсто, въ 
затворено · въ очакване лtтото. Живота замира, тър- самитв поли на Пирина, кат() грамаденъ бtлъ ле• . 
rовията еж.що, а да редовни · съобщения и ду.r.1а да бедъ е . кацнало спретнатото, чисто , съ своитt бtло 
не става. варосани к.ж.щи_, прочутото по своята .грамадна черква · 

Държавата не е почти нищо ·направила въ ·тtзи и висока камбанария съ часовникъ - градче Банско, 
дванадесеть години за този китенъ · роденъ край, а което е не по-малко изв~стно и ·к.ато неприс.ж.пно 
Разлоrа - Банско; отечеството на _толкозъ корави _ гнtздо на македонскитt революционери. 
българи заслужава повече грижи и повече щедрость. • 
" · : П1:1оскоtо )ъзвишение, което се загражда отъ· 
щщни_нскитt · масиви . на североз~падъ и ' западъ -
Рила и Пиринъ, а · отъ изтокъ - Родопитt, презъ 
;което протича р. Мtста е известно qодъ името -Раз
ложското поле; Мехомийско или просто Раз л _о· г а. 
По-високu в·ъ политt · на Пи рина, дето е кацна,110 ху
бавото градче Банско, това плато пq_степенно . се 
снишава и разширочава къмъ . Рила и _Родопитt. 
Почвата е слаба и зле обработе·на, късно стигатъ по· . 
севитt, но тоя край е прочутъ съ шарения· си бобъ 
(райкинъ), който е една отъ лIQбимата храна на на
селението. ЗемJiедtлието и · скотовъдството еж. глав
ния поминъкъ на населеJ,Jието, а м.ж.жетt еж. из
вестни като добри майстори - дърводtлци, леяри, 
зографи, като повечето прекарватъ въ гур.ебетчи
лъкъ. Една . значителна часть ~тъ разложчани · еж се 
пръснали въ Америка и стара България; 

. Полето се оросява отъ три голtми ·рtки: Мtста, 
която иде отъ къмъ Якоруда ·и напоява • североиз
точната ч~сть на платото , и другитt две · рtки -

. _;_ Изтокъ, що извира на границата между Банската 
и Мехомийс_ката мери до Пиринския масивъ. Тя е 
пълноводна, прОТIJЧЗ презъ . Мехомия, оросява гра
динитt и ливадитt на града, . щюбiiкаля Голиева баня 
и _ при Хадщиевъ мость се слива съ · р. Глазне, които 
се втичатъ въ Мtста на около три километра подъ 
Бtлинското ханче. Трет·ата по гол tма рtкз, която 
напоява Ба1:1ско е р._ Г~азне. Извира отъ Пиринъ 
щщъ езерото Васила~и, наречено още Рибното езеро, 
разположено въ подножието на Тодоринъ върхъ. 
· По значителни селища въ Разлоrа еж. Мехомия, 
cer~ околийск~ ц~нтъръ. Раnо,nоженъ подъ_ най-юж-
1-щя край на Рила, непосредствено до възвишението 
Голакъ _и на около девет~ километра отъ прохода 

. Предtлъ. До освободителната · 1912/13 година Ме~ 
' ХОмЙя е билъ rлавенъ -градъ на Разложкия край съ 
е:щоло _6--7 хиляди жители, въ болшинството турци. 

· Сега населениетб достига едва 4-хиляди жители и · то. 
Ji?КЛIQЧИТ~ЛНО бълrари1 ЗЗЩОТQ B'J? ПQСледната ~()Й}iа 

И днес-~ Ба~ско е чисто, спретнато планинско 
градче, прочуто съ 1.1истия си ш1анински , въздухъ, 

здравъ климатъ и изходенъ · пунктъ на всички излет
. пици,: които идватъ -да се лю.буватъ, ,чудатъ. и съзер
,цаватъ дивнитt красоти на легендарния Лиринъ съ 
вtчно заqуления въ мъгла Елъ-Тепе. · · · · 

· -Това еж двата града въ Разлоrа, които .се на
миратъ · въ непрестанна борба за п-ьрвенство вµ 
околията. · тt с~ рааполощени само на 7 клм. единъ 
отъ другъ, съедине_ни съ първ~>Класно шосе, което 

води отъ Симитли на р . . Струмg и презъ Предtлъ, 
Мехомиsi, Банско, Добри!iище стига· въ Неврокопъ. 
Банско е на 60 клм. отъ Нёврокопъ, а · Мехомия на 
39 отъ Симитли и 36 отъ Якоруда·: Оrъ по-голt
митt селища ще сrrоменемъ : Голиева баня, Белица, 
Якоруда, Елешница, Добринище, Балдево, Годлево, 
Нидобръцко. ' · 

. Въ източна посока отъ Мехомия излиза едно_ 
хубаво шосе, което върви между росни ливади, пов
дига се постепенно до третия километъръ, достига 

хълма Ушитt, пресича го и отъ тамъ се с~уска въ 

котловината, като точно на петия километъръ спира 

в-ь с. Голиева баня, познато още въ цtлия Разлогъ 
само като Баня. · , . , 

Въ селото има две бани:. турска (защото е въ 
турската махала и преди освобождението еж. . я _из
пол~ували само турщ1тtJ и българска. Турската баня 
е на п.ж.тя, ко.йто води за Банско, на лtвата му 
страна подъ хълма Рудината. Тя датира _ още отъ 
римско време. Главния изворъ се намира на около 

100 крачки отъ самата постройка, дето е хванатъ и 
откаранъ въ къпалния басейнъ •. Това е · направено, 
защото водата при извора е надъ 80°. Водата е · 
изобилна. Басейна се напълва обикновено вечерь, за 
да изтине до сутриньта. Пре·зъ деня · банята се· изту
дява и съ студена· вода отъ единъ близъкъ и~воръ. 
За пиене водата е много вкусна и Мехом»йчане я 
предпочитатъ · предъ студената, защото почти всички 
/~руги цоди еж варовити. До сега не съмъ срещалъ 
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никжде, да : еж· Ьбна,родвани ' научи»_ и~с.тiедвания :вас отъ болни отъ то~ : kрай ; -гак~: - и от;ь .tтара България 
,: този мищфаленъ' изворъ маюiръ, че е l\fiIOГQ лековитъ. - - отъ Видинско, ' дУ,ПНица, Кюстендилъ, Софf!Я 

На · : около 500 крачки ОТ]> турската баня на Брезникъ 'И даже Свищовъ. . · . 
източни~ "скл6нъ на Рудината, JiОДЪ так·а нареченото Трети по редъ идатъ Ел е ш »·и ч к ц т t мине
Църквище св. Богородица е построена пакъ въ рим- · ·рали~ извори и cpeiu.y' тtхъ . изворътъ св. Варвара. 
ско вр~ме' бълrарскат;:~ баня. И нейната вода • е много . ; Самото село е. . разположено непосредствено въ rън--

. гореща, обаче е СИЛЬIО cep)ia. Сжщо . МН'()ГО лековита. . кит-в на ' южнитt . .Родопи; на -бptra . на р. м. tста, а 
Въ селото не . далечъ . отъ българската баня, се на ·2 клм. предъ -селото с:ж.·.·ба.нитt, Банитt · ·еж . 6tце 

нами-ра '' малъкъ- rорещъ изворъ , нареченъ Мирото, отъ р1:1мско ,време и еж ' известни далечъ ' задъ: Пи-
СЙЛНО жел-kзен1;> и .много rорещъ, известенъ по своята ' РИl:IЗ ' и Беласица. За старостьта и лековитостьта на 
лекЬвитЬсть· Она ·· · очебш1ъ. ·около · Мирото и днесъ тия.· бани · свидетелствува обстоятелството, че . отъ 

- СТОЯТЪ ос_новитt :i:Ja ~тара римска._ п6.стройка." - ·. ~ старит-в зидове на банята ·е . извадена една ВЪЗ°П()МИ
,,., Ц-J>лата O околность е . обсипана съ „ множество . нателна· плоча, която е .· биf!а вз J,iдана отъ: н-tкоя . бла

··тоили· 11_звори;· а ' ·до , Са1'4Ъ СеЛО'ГО В:Ь . една _ л'ивада 'съ . . ГОрОдна жена въ· знакъ на ·изцелението й, ВЪ дв.а,- . 
· търсовищна · почва се -fуши дОста rолtмъ·, rорещъ . . надесетата година отъ . царуването на император1> 
минераленъ. извор_ъ, ·дъноtо на който е покритъ съ Юстиниянъ (539 rод.). . . . . , . - - . , ,· 

'tребъ,рно б-kлъ зърн~стJ> пi:,съ~ъ. Много те.жко бо.iщи „ Почти срещу сел6то, презъ рtка1·а·, изъ срtда-
_9тъ 'ревмати_;зъмъ еж били; донасяни тукъ и· , следъ . дата на една· скала . извира- изобилно гореща ~мине- , 
едно :,ми две ' годишно С(:SОНЩ) къпане еж намирали ращ.Iа вода. Това е 'иsворътъ . с в. вар в а р а-; Изво·
изцеление. · ·, • · · · · ~ -,ритt еж разпростран~нfi даже и въ самото корито .на 
·/ · . ·; Eto . какво ми разправя за _лековитостьта на . Рtката, та често, коrа1:о жителитt бродятъ пре·зъ pt~ 
турскат:з, баня 'въ Голиева : баня единъ софийски ЖИ· ката, попадаtъ: на силно горещи струи. 
т_ель,' кщото · 'iiамерихъ· минал;~,та година тамъ. Родомъ . . . Изворътъ не е ~ванаtъ и нуждающитt ·се къп~т:ь 
съмъ отъ Ба_iщ , но още като дете . съмъ напустналъ свободно изъ ,рtката: Поради липса на построftки ,'i:r 
р◊дНОТ()' си 'CeJI(), Сi1_ечелихъ ~и хубав-ъ ревматизъмъ',.' . наличностьfа на Елешничката'· баня, св ; Варвара не . 
който ме· цодлудяваше и станахъ негоденъ да yripa:Ж• . се_ посеща'ва много, съ изключение ·на с-ьбора, койт◊ 

_юфамъ занята си :__ шивачлъкъ. Не стига _това, ами става въ денътъ . на · светицата, ·чийто име J!ОСи , из

~рез1г н~колко г,оющи ме на~:-ази _такъвъ 'iшевритъ, . вор~. Тази ба!iЯ е поз_ната въ лекувсJне на рани .- : 
че днесъ щl,Jвея ·сам6 .~ъ· едното бt,rюдрQбно , кр~ло. .Това еж. · бележки.тt · н,а единъ · туристъ, който 

. СJtедъ ·общоевропейската · война рекохъ да видя· род~ · снове иаъ китнитt ·. кж.tо.в~ ' . на своето отечество; _ да 
, нотq ,СИ мtстр .,и S,аминахъ, .като. . започнахъ да :,правя .· се лн;>бува на о~ния красоtи, 'iцо крие < родната. му 

.бани въ турG,ката баня. Следъ .близо · единъ месеuъ„ стрюiа. Защото · за да обикнешъ ..:_ трмв·а да ··пьз- · 
редов~о · ~ъпане и пи~не на водата·, ... не само че · бол- наешъ. ,Това з.а. друrаритt туристи, · а на х~рата,. на . ,, 
кит'!> се почtи загубиха, но и стомаха .ми се · поправй. , които е- отред~но да боравятъ въ · о.бластьта на изуч-

. · Минералнитt : изцори ·на. Го,1шева баня заслужа.- ван~tя:rа и открщ~·ане : природнитt богатство .на _ро-
,ватъ, ещФ ,по : сериозщ> изучване ~ак'!-0 отъ · медецин - · . дината ни, обърщамъ вниманиет<;> да се поrрижатъ 
ско гледище, . така и отъ геоложко, . ~ащото на една -за rорнитt минерални извори и имъ ·:отдадатъ нуж~ 
малка , площъ ,се грули'ратъ най-разнообразни рО хи- нитt · грижи .и внимание, ~оетЬ не малко ще пр·инесе . 

·мически съ:стiвъ ·топли извори. Два· иsвQра, отстоящи · эа · повдй.rането на онзи край, надаренъ съ · такива 
с~мо на· 50-:-'"'60 мет~:,а · единъ отъ други и~атъ .единия природни · пре1Iести. · · ' · , 
силно: сярна . вода, другия ни поменъ отъ сяра ; . Боянъ . дацо_въ. 
:',·: ; , Втората .минерална баiн.1, за която не се . споме
наца 'нищо въ qфициялни'тt -списъци е тази въ · с . 

' до б р 11 н· и ще. Тqва. красиво , планинско . село е раз
QОлож~но_ самq на .7. клм:,, отъ_ Банско ПQ шосето за ' 
НевRоi<_опъ, въ ср.Мит~·. недра на източния Пиринъ. 
·. . Въ дqлния, най-низ~ия.· ~рай · _на , селото, тамъ 

' д~то пж:~:я поема за . Невроко_п~, -се намира мине
рални~ ~зворъ. Баня.та е временна, дъсчена . . Темпе
-р~тураtа н.~ - ~одата е .къмъ 40°, ·,извънредно приятна 
з:а тtлото , изооилаа, бистра като · кристалъ 'И в-кусн-а 

,за Iiи~•щ Действува мн·ого - из'нурите{IНО върху opra-
• низъМа •. Редко .· има хора. които издържатъ непре
къснато 30 бани. Следъ_ о·семь-деветь къпанета к1;>п~-

, щиятъ се чув~тв.ува толкоsр· силно отпадналъ. че 
чувСт6ува нужда отъ нtколко дневна почивка . 
· · , .. · Въ околii,Qстьта тtза бани еж 1:1звестни· п6 своята , 
л~ковитость н~ ' ревмат~ЗЪ!tfЪ, кожµи бол,ести, рани, 
стомашни. разс.трОйства и · нервни болести. Отъ . нt-

, колко_ r-одини банитt · се посещаватъ редовно както . 

зо _ 

'Ледницитi> въ . Швейцария. - ' Презъ t1оследнитt. 
две:три години · (отъ 1921 г. на·самъ) се наблюдава . едно 
значително qтдръпваце на лед:ницитt въ Швейцария. От~ 
белязаниятъ . презъ последнот.о . -десето.ritт.ие напредъкъ . съ 
ув~личение . на ледникрвата площь; който бt особецо ~.сенъ 
презъ 1916 · година и.зrлежда, че е изгубилъ вече· силата 

. си. Публику-ванитt отъ Швейцарската. Ледна • инспекция 
"дащш показватъ мцото ясно' намалщшето на броя н·а увели: 
чаващитt се по-рано ледници презъ изтеклата година. Така . 
отъ 100 набJJюдавани ледници презъ 1923 год, t'амо 25 
( срещу 63. презъ . 1916:. год. еж. показали:. известното . удъл- . 
жение, а при 55 (срещу ·:,tg ·в1> 1916 година) е - набл10• · 
давано _едно • отдръпване (намаление} .. . Силното ·слън~ево . 
осветяване през.1, последнитt. години и сравнително слабо 
снtжнитt зими еж. · подействували за спирането растежа 
на ледницитt. Топлитt лtта презъ 1921 и 1923 - год; еж. 
допринесли еж.що ·много . за това. 
· Олимпъ. - Изследването на ст;iрата гръцка fIЛанина 
на боrоветt бt _свър~ано съ най~голtми трудности докато_ . 



„ 1 

hланинскиятъ масивъ О л им п ъ лежеше на гръко-турската 
граница и въ него . царt.ще · разбойничеството. Презъ 
1-911 rод. Едуард.Ъ' РиJrеръ . трt.бваше цt.л~ · месеци да Kc1pJIOBCK~Я ц-лонъ. "Ю~рукъ ' чалъ" ' пр.ояв.я,ва ожи- _ 
страда като затворникъ на единъ разбойнишки rлаватарь. вена .дейность. На 20 Декемвриtt м. t. · е дадена въ по,!!_за 

' Следъ -като въ 1.912 rод. границата бt. прем-t.сtена по-на- на новострояш~та се хижа литературно~т~нц,уiз,рiна вечер.ь, 
северъ, презъ 1920 г·од, rръцкиятъ rенера.1енъщабъ включи добре посетена отъ - карловскитt. -граждани. Апе-л,а, . отпра~ 
Олимпийс!{ата група въ триангулационната мрежа на ново- · венъ на вечеринката .отъ другаря - Ив. qл.а:гар~~ъ - за · под~ · 
присъединенитt. земи Тесалия iI° Македония. Положението крепа, с намеридъ . добъръ приятелъ , у гра:жданството; 
и названията на централнитt. почти еднакво високи вър- което об-вщало . своята rотовн0сть да подпомогне · ююиа въ . 
хове обаче останаха за дълго още неизвестни; макаръ че .. започнатата дt.ло; · 

· още въ 1913 ГОД. Бодъ-Бови и Боасонъ отъ· Женева бhха к;~на е О_tкри_ л~ с·вои · клубъ_, дето се ур· ежда, и под_~ 
успt.ли да изка,1.)тъ най;високия връхъ.' Сега .една_. по- ' '-. ходяща библисн;ека. Въ то-ва начинание настоятелството е 
вик·ана B:J> Гърция швейцарска топографска коми,сия е с~ела било особено много подпмоrнаtо. _ отъ се_мейството на: по.; 

, И върховетt. както съобщава Марселъ Курцъ . отъ Ньо- койния· членъ н'. Фърrовъ, което му е · подарило ' цtлаrа 
ша1'~ль .въ една нова книrа, върху (Олимнъ Le mont Olimp). му дома·шна библиотека . · _ . · _ , .. ' _ 

. Бързо.то и точно фото-теQдолитно снимане е било Излетната дейность cжu.to · не е спирала. - Всичкото 
възможно благодарени-е - на употрt.бата на цайсовитt.· : сте- внимание обаче на клона е С'l)средоточно въ довършване· 
реофо.тограметрични _атт~рати . Групата на върхов~;tt.:Мuтк-а на хижата, · която е вече приr_рдена да= приюпщ въ • себе 
2918 , м. Стефаш, 2910 м. и Ск-олион'Ь 2905 м .. ' високи, е · си и излетницитt презъ зимата . . _ ' · · - _ 
забиколена отъ грамадни; каро~идни циркустни долини. - . -
Хелмут.ъ Шефелъ е изкачилъ темето . на Олимпъ, чиито Ямбо:Лския клонъ. ·. ка_биле· е · избралъ на -- 14 Де- , 
ВJ,рх.ове ·лежатъ' по на повече· отъ едииъ- ,часъ е_щшъ ОТЪ: ке~ври · м. l;. ново настоятелст,во . . Преде-едатель т. _Тодо
другъ. Както с~:,общава " напоследъкъ въ . Атинскитt. из- • р_овъ, подпредседатель Сл. Нейчева ; . секретарь - К. Ч. qo- . 
вестия на · Германския археологически -:- институтъ, на най яджиевъ, касие.рь К. Х. Радоновъ, .. дом.-библиотекарь Г. 
1щсокия връхъ той не е. намерилъ никакви . следи от:ь Н. Рус~в~. Контролн~ · комисия: К. З . . Бояджиевъ, Б. Ка-
антични свети.Тiища, но е имало такива на едицъ преденъ раив_э.новъ и _ П. Кермидчиев1J. ._ 
връхъ, който се издига на около единъ часъ . южно отъ Бждни ве~ерь iщ хижа Алеко. - По инициаtивата 
най-високия JЗръхъ и е · стотинаметра hо-нисъкъ отъ него. на задругата Р 'жженъ _ хлt.бъ, · членове _ на Ал~ко К.он-
Тамъ могли да· се · разщ1чатъ останки отъ олтаръ. намер_ени стантиновъ, подпомогнати отъ _,·стопанския . ко~итетъ се· 
били; парчета о"тъ с.ждове между камънит-в на върх'а, които уреди т. r. - коледна, ел:ка - на · 'хижата ·с·ъ ,лоfария. Едно 
~ъnре~и. това, че · б_или много малки и силно изтъркани малко тържество , за което р.жководите1J~тt. не . пqжалиха 
се , ок_азали несъмнено антични, повечето · от.ъ .древния -пе:. нищо за да цосрещнатъ гоститt (повече отъ "120 · души) 

~ . р.иодъ ... Tt · еж .най-малко отъ ~-вколко дузини сждов~. Съ · ·· съ литераtурни .. нумера, весела музика- и туристически из-
това се ,ус-тано~я.ва една доста rолъме жертвена служба - ·въ неиади. Точн·о _··въ пqлунощь всички наседали въ- rол-вмата · 
древностьа _ на ,тоя - връх:ъ. , .' . " _... . ~~ . ·.· · зала около елхата ставатъ и съ . ·• Балк·ани дигqйте си въ 
· 600. метра надъ ледника. ·-::- Наr:~ослед-r.къ върх;ьтъ небесата" ... .. поздравляВатъ riраздника · ··и з·аnа_лванеtо на · 
Гранъ-Диаблъ (въ масива на · Монбланъ), ·чийто изкач·- свещитt. А · вънъ разноцветни ракети кат-в падащи звtз-
ване , е -известно като много опасно, е билъ сцена на ди осв-втяватъ заспалата - борова гора и раздърятъ нощния 
едно1 отъ· най-тревожнитt. · и оригинални спасяв·ания от- мракъ. Подъ звуkоветt · на хармониката и грамофона ве-
' беля,;3-ани ··отъ алпииската хроника:Трима млади италющци селието е продължило цt.л<J. - нощь. . ' 
изкали да искачап, върха отъ къмъ Шамани, и то безъ Презъ колед_нцт-в праздници хижата е била посетена 
водачъ. Tt._ вървяли навързани съ вжже й били вече бли~у отъ- Видински , млади туристи и отъ · Русенски iО~о_ш~. 
до !Jърха, когато ваезаттно; вслеµ:ствие на поюr.'лъзване йли - Нови клонове. ~ Образували еж : се · но_ви' : клонове" 

. друга нt.коя злополука, полt.тели и, тримата заедно _ къмъ отъ Б. т. , -д: · въ . -Видию, •..:...... Б O н O ни я ;' _т. Сейменъ --'--
пропасtь'rа. За. шастие на около 1-00 метра щ>-долу вжжето Мари ц,а и · с. :Княжево · - -Камен it:t.л ъ_: , · · . 
се, з~пира на ~µ.на стърчаща на uънъ _скала и тt.. остана.ли _ _ Още , миналата година е образуванъ _ новъ . клонъ 

·д~ висятъ надъ ледника,- който ·лежалъ на 600 ~етра подъ отъ Б .. т. _ д. въ · nирдопъ, наiщенувацъ .Кос и ll а. За . на-
тtхъ. "Tt. стояли · въ това положение,. докато пристигнала ·стоятелството еж избрани: нрецседатель . м. Стояновъ, 
една , спаси.телна - експедиция отъ_ . Шамани, отдето ги на- подпредс~датель- ~еорrи . Ив: , Мариновъ, -съветници Т. Па,- " 
блюдавали съ търба и видяли нещастието,_ което ги пости~ . найтовъ, м. Охан·есянъ, ·. секретарь· д. Алдевъ. · - Записали 

. rнало.' Единъ отъ т-уриститt. си :счупилъ краката, вторият'ь се 30 .члена. - · · · ·· · 
билъ падналъ въ . несвесъ, а третl!я. билъ само леко _н_а- Хижни • . .,- . За доизграждането хижата подъ . в. Юм- , 
р_а~е~~·ва .АлпиАска ж~лi;з'ница~ _ · Едно частно итали- рукъ чальЦ. Насто~пелство е отпуснало сум~та 20,0d0 ЛВ, · 

а!.Iско дружество е получило концесия за една нова н~р- Южно бълrарскит'h кло-нове еж почна~и -- ~ече сво- · 
мална алп·ийска линия . презъ Щилфцеръ-йохъ (<;тарата . ята двйность за самопознаване и размt.няне . мисли за _ (?бща 
австро-италяно-швейцарёка граница, изцяло въ Италия), работа.- по· този случай, както ни се •. съобщава от1;>- ~ар-_: · 
постройката на която ще nочне _ на скоро. Въ свръзка съ манли на 7, 8 и 9 Ноемврий- м. _r. е имало ; и специаленъ 0 

австро-rерманския проектъ за· една Алпийска линия, която излетъ до Пловдивъ. Друга · отдtлна сре,ща е ималq _ на 26 __ 
. да свързв.а Гар~цшъ (Бавария) съ Иrистъ (Австрия) и_ следъ Октомври въ Хасково . ме~ду клрновет-h Аида . и : ; ?.~допи · · 
довършването на линията .Ландекъ - •· nерундсъ въ Ав.- .· (Хасково · и Хкрмаили): · . . 
стрия, fази . италианска линия ш.е осжщест~и най~блиското Изд_аtЦIЯ . на Цент., Наст_ ояте,11ство 
съобщение между Мюнхенъ (Берлинъ . и ·се~ерна Европа) 

_и _ Милано. ·· тя ще бжде норма·лна линиЯ' съ максимаJ{енъ · Български турисп, rод. XIV-S кн .. • ,
0
5g. лв. 

ц:аклонъ 20 на холядо · и ще мина_в·а -масива на Ортлеръ · XIV-- лу1<созни :· .. · • 
въ· 18.350 метра , дълыъ тунелъ (сега ·· най:дълrият:ь тунелъ · ' ,; · . " XV 7""". 1 О :кн. · · · IOO ,; • , · 
въ свt.та. ·С~мпатонскияrъ е 15.00Q · м.) · ,, - XVI - 10 кн .. · - lРО-

Радио въ Алпитi; -,- Шве_йцарскиятъ Алпийскц клубъ ·отдt.лни кцижки: отъ XV и)(VI rод. по 10 лn• · 
и дружеството на _Радио -:- абонатитt. - въ Сенъ Га,нъ . Туризъм-~ въ България ·50 
(Швейцария) еж уредили · една ращю-ста,нция въ хижата • - Хигиена ца туриста . 5 • · . 

. ·. на С е н ти с ъ, · дето се намира и една ·отъ най-·високитt. Хорът:~, на туриситt. . . . _ . .. . _ 2 
метеорологични с.танции. · Наблюдателътъ -_ ще получава . ре~ I:-Ia клоноветt. 2Q ¼ отст,жпка. , . , 
ДОВНО съобщенията за часа, . времето; нсiвинит_t. Н<) де1iя~ ,' Юбилей Ал~ Бож11Новъ . . _:_ По случай . 25 тодцшния 

' а зимно . време . ще може да си разнообрази _занятията съ юбилей на художника Ал. Божиновъ, нашъ -членъ , и съ;;. · , 
концерти отъ разн,итt предамтелни станции. _, . · . ,тр_удник~, Б.. Т. д. е :бипо _представено ·въ _ тържество;rо · 

· · (Изъ Der Alpenfreund,) , ·· , - -· 



отъ председателя си r. Ил. Антоновъ, който е · поднесълъ 
на юбиляра, от~ името на българскитt туристи, една ра• 
~ица и единъ бастонъ. · _ -

. Чехски туристи въ България. - И тази година 
чехскитt туристи бtха на гости въ нашитt . планини, а 
главно въ . Пирина . . Въ _Видинъ еж били пGсрещнати отъ 
мtсния клонъ, придружавани на всtкжде отъ дружествени 
членове. При напущане България ,еж отправили благо-
дарств~на телегра_ма за указанитt имъ услуги при пжту-
ването . · 

Туристическа кооперация. - Членове на Б. Т. д. 
Алеко Константиновъ и Ю. Т. Д. Витоша еж турили ос
~оват!l _ на , 18 октомври -м. г. на първата туристическа 
кооперация . Броя на членоветt е нарастналъ до сега на 
43 души. Членоветt на кооперацията еж лични и колек
тивни. Личенъ членъ може да -бжде всtки организиранъ 
турисъ, колективенъ - всtка законно сжществующа ту
ристическа организация въ България. Личнитt членове 
записватъ най-малко единъ дtлъ -100 лв. за капиталъ на 
кооперацията и 10 лв. встжпителенъ вносъ. Колективнитt 
членове плащатъ освенъ встжпителния вносъ и петь дtла 
още по единъ дtль за всtки 50 свои редовни членове. 
Кооперацията е издала и· следния позивъ към:ь орrанизи-
ранитt турис!и въ Б~лгари_я · 

Туристи, 

На 18/Х 1924 година .-група организирани туристи отъ 
София по;1ожюtа основитt на първата по рода си коопера
ция въ България подъ наименование .Б77лгарска тури
стическа кооперация за -сiбщи доставки•. Нейната цель 
е: 1) да доставя на членоветt си доброкачествени и еф
тини консумативни предмети, нужни имъ при урежданитt 
о.тъ· туристическитt организации излети: да извършва и 
други предприятия въ -връзка CJ:, консум~тивнитt нужди 
на ч ,н~новетt си; 3) да придобие нужднитt имоти за по- · 

. стигаце цtлитt _ си; 4) да се грижи за нравственото повди
гане _на , членовет-в си, като урежда нужднитъ беседи и 
_5) да работи за засилване туристическото съзнание у 
членоцетt си. _ -: . -

Какво може да спечели родния туризъмъ въобще и 
частцо - организирания 1уристъ отъ новата туристическо

економическа оргинизация и трtбва ли .тя да се под- ·. 
крепи ? Ето в1,прос1,тъ, който може . би еж си задали или 
ще си зададат~ мн·ого отъ организиранитt туристи и из-
-общо любителитt на пр11родата. _ - · -

Драги туристи, 
Идеята за туризъмътъ т. е. _ стремлението на съвреме

юtя модеренъ · чо~tкъ за пълно ~ всестр~нно общуване 
съ природата, като едно отъ характернитt прояви на 
днешното време, се отлича1;3а съ своя масовъ и универса-
ленъ характеръ. __ -

Туризъмътъ, е общедостжпенъ. Общуването _ съ приро- -
дата може да се постигне отъ • всtкиго, безъ каквито и да 
еж усл(?ВИЯ за прои~хожцание, -социално положение, про
фесия, народность, вtра и пр,; стига -еамо да еж на лице 
необходимитt психологически предразположения. -Реали
зирването обаче на крайната цtль на rуризма -:- естети
ческата наслада, - като резултатъ отъ съзерцаването -на 
пр~рода!а, е въ ~ зависимо_с_ть въ много случаи отъ усло-
вията при които -е поставенъ туриста. _ 

На всtки туристь е известно, че добрата екипировка 
и всичко - ония- удобства на_ който е свикна:лъ днешниятъ 
човtкъ при налинность-та имъ всрtдъ природа, всрtдъ -
планината въ много случай тt еж които създаватъ доброто 
настроение, тt еж що пробуждатъ _ естетическитt чув
ства на човtка и пор~ждатъ насладата отъ виденото и 
чутото всрtдъ природата. Но заедно съ това в1=tки му е 
известно еж.що, колко мжчно достжпни еж при дн~шнитt -

-_ тежки економигески- условия, _ тия удобства и почти всt
ки туристъ„е принуденъ да търпи roлtмn незгоди всрtдъ -
природата. 

Тукъ _ обаче на помощъ на туриститt се явява Българi' 
ската: Туристическа Кооперация. 

Да набави, да достави всички· необходими за туриста 
_ предмети, ка.то облекло, об.увки, чорапи, раници, _ бастуни, 
храни~елни IIрипаси, уреди и пр. всички ония · предмети, 
кои;то моrать да . създадат:ь на туриста удобства . всрtдъ 
природата и то - н-а общедосrжпни цени, - ето една отъ 
ц~литt на Кооперацията. _ -

Освенъ това, Кооперацията ще допринесе много за 
постигането и на го.rгвмата _цtль - обединението на -ту
-~:иститt._ въ България въ една - единна,- недtлима мощна 
турисыческа Кооперация, която ще бжде най добриятъ 
стражъ на родниятъ туризамъ. 

Ето -целыа на Българската Туристическа Кооперация. 
Цель благородна и хуманна; и всt-ки истински туристъ 

е длъженъ, той трtбва да помогне за закрепяването на 
Кооперацията, ржководенъ не само , отъ идейни подбуж
дания, но и отъ чисти економически, защото подкрепвайки 

кооперацията, той ще помогне и на себе си. 

Това е о~е _ повече вtрно за Туристическитt рргани
зации . въ страната и тt трtбва да .дадатъ широката си и 
мощна подкрепа на тов~ туристическо , предпр~,:ятие, на 
това ново дtло на родния . туризъмъ. . 

Тукъ туристическитt организации и кооперацията ще 
се до11ълна1ъ взаимно и докато първитt. ще , се грижатъ 
за идейното пропагандиране, кооперацията ще даде еко-
номическата пропаганда на туризма. · 

Туристи отъ _ц,ьла Бмгария, 

Подкрепете Българската туристическа кооперация. Ста
н.ете неини членове. Пропагандирайте нейнитt цели и под
помагайки тази благородна инициатива , дtло, създадено 

• отъ хора изъ вашата среда, Вие скоро ще почувствувате 
економическата подкрепа на Българската _. Туристическа 
Кооперация, вие скоро ще ра3береtе колко тя е била не
обходима и належаща и какво празно мtсто въ живота 
на ррдниятъ туризъмъ е запълнено съ нейното основаване . 

· Нека _я подкрепимъ и да извикаме. . 
Да жив,ье Българ~ката Туристическа Кооперация! 

Да жив,ье р9дниятъ туризъм77 ! 
Здравейте. -

Кооперацията за сега ·_ разполага съ следнитt туристи
етически пособия. които моrатъ да се видятъ и да се ку
пятъ • въ канцеларията на Б. Т. д: Алеко . Константиновъ, 
ул. Солунъ 23: чорапи - гамаши отъ разни . цвtтове, ави
аторски шапки, фанели, геги, обуща, ржкавици, ·потници 
за раници и др. 

t Подпору·чик~ -Ас'hнъ Х. Стояновъ, родомъ отъ 
Ст-анимака, членъ· на Б. Т. Д. , клонъ А ида .(Хаскоео) е 
п~дналъ на 14 Декемврий - м. _ г. при изпълне_ние на слу• 
жебния си дългъ. Миръ на ораха му! 

_ t Сава Ил. Шиваровъ, -членъ на Сливенски клонъ. 
.Българка• е починалъ на 3 Януар1:1 . .Тихъ покой въ вt.ч 
ното му жилище ! 

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ. Месечно илюстровано 
списан~е за туризъмъ и родинознание. __:_ Органъ 
на Българското Туристи_ческо Дружество · - Пре-по
рж.чано отъ Миf!ист .ерството на Народната: 
Лро свtта съ окрж.жно No 1792 _ отъ 17 януари 
1922 год. Год. XVII ( Януарий _:__ декемврий 1925 r.) 
Абонаментъ: за члено~е _ на Б. Т. Д. и Ю. Т. С. · го :. 
дишно _ 1 О книжки - 60 лв~ , за неч'ленове 70 ;1в. За 
чужбина 100 лв. Всичко за _ списанието да се из
праща до: Редакцията на сп _ Български Туристъ, 
София. ул. Солунъ 23. 

Туристи, разпространяваитв Бъпгарски Туристъ ! 
Редакторъ : Ив. Велковъ 
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