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ЗИМЕ ПРЕЗЪ РИЛА 

Пренощуваме въ Мала църква. Около 

мъждеящата лампа въ опушената стая 
на кръч

мицата наседали здрави планинци, подпръли 

съ ржце глави и слушатъ насъ, които 

трt,бваше на другия день да прехвърлимъ ви

синитt, и достигнемъ Рилския монастиръ. За· 

даватъ се въпроси, не се дочакватъ о
тговори. 

Колко има до Окадинъ камъкъ, до Плочици

тt, и Водораздi;ла, какъ е пжтя и издържа ли 

снi;га по Лi;ва рi;ка 7 
Очуд~но ни поглеждатъ селянитt,, тi;зи 

синове на планината, които така добре позна

ватъ своятъ роденъ кжть. На вс-вкиму се че

те въ очит-в - не ходете, страшно е тамъ го

ре презъ зимата, може нi;кой да заг111-1е. 

- Снtга е дълбокъ и ровъкъ, се обаж

да другъ, а къмъ Камико достига и до поясъ 

- Момчета и азъ ще тръгна съ васъ утре, 

ще BJ-1 изведа поне до Камико. Тамъ сега е 

пусто, нtма ни пжть, ни пжтека. Сами ще се 

загубите, па отъ тгмъ на горе Господъ да ви 

пази. 

Отпадналото настроение у насъ изчезва 

за мигъ. Обръщаме се радостни и приемаме 

съ благодарность готовностьта на добрия бай 

Иванъ, кръчмаря, да ни помогне въ тtзи зим

ни февруарски дни. 

Загасва постепенно огнеца въ камината, 

единъ по единъ изчезватъ въ непрогледната 

тъмнота гоститt, и ние оставаме сами, свити 

до печката, всtки унесенъ и замисленъ. 

Къмъ 4 часа сутриньта бай Иванъ ни съ

бужда. О1варятъ се широко дървенитъ крила 

на пжтнитt врата и ние се загубваме въ пу-

146 

ститt и тъмни улички на непробудилото се 

още селце. 

- Следъ мене, по моитt стжпки ще вър

вите момчета, командва водача, въоржженъ 

съ дълъгъ прътъ и торба презъ рамо. 

Тръгваме баено, а cнtra вали, вали и не 

спира. Той е тукъ още сухъ и мекъ, а кра

кътъ пропада дори до колене. Нищо не се 

вижда, гжста, непроницаема мъгла покрива 

всичко. 

Замислени и мълчеливи достигаме до 

нtкакъвъ дървенъ мостъ, препреченъ надъ 

бързъ планикски nотокъ. 

- До тукъ б-вше зорътъ, сега сме до

бре, точно на пжтя, казва водачътъ. Седнете 

и починете, защото сетне до Камико нiэма 

спиране. 

И пакъ тръгваме наnредъ, пакъ безъ 

пжть въ дълбокия снъгъ. Следъ два часа мъ

глата се раздвижва, очиства се и пре
дъ насъ 

се мерватъ мъртви и безмълвни скали, заста

нали като сфинксове отъ дветt, страни на де

филето. Снi;гътъ става все nо-дебелъ и съ 

мжка достигаме до Окадинъ камъкъ. Тукъ въ 

полусрутена и изоставена пастирска колиба 

намираме подслонъ- и подкрепяме изгубенитt, 

си сили съ малко тоnълъ чай. 

Часътъ е още десеть преди об-sдъ, но 

деньтъ е мр.аченъ. Мъглит·I:; се гонятъ по 

канаритi;, блъскатъ се по върховетi; и чез

натъ въ далечината. Сгушени на заветъ въ 

колибата ние топлимъ вкочанясали ржце и 

гледаме какъ снi;гътъ бавно заравя нашитi; 

стжпки. 



Едночасовата почивка ни възвръща на
строението, въ колибата става приятно, но 
време за •губен.е нi;ма. Зимния още день е ма
лъкъ,· а- монастирътъ далечъ. 

Бай Иванъ реши да ни придружи ча1<ъ 
до Водораздi;ла. Той ясно схващаше, 1<ато до
бъръ познавачъ на планината, лошото поло

жение въ което бихме изпаднали ако ни оста
веше тукъ сами на произвола на сждбата. 

Времето съвсемъ не бi,ше сигурно. Само следъ 
часъ може- би то можеше да се nромtни. 

Пръвъ тръгва единъ отъ нашитв друга
ри. Не €е минава малко и чуваме силенъ, nре

дупределителенъ ГЛ<!СЪ - .,Внимавайте, нага
зваме въ морена?" Още не довършилъ н ние 
виждаме да стърчи само главата му надъ бi;
лата· снt.жна покривка. Съ голt.ми усилия го 
и·змъкваме отъ пропастьта и вече съвсемъ 

предпазливо и, бавно се движимъ наnредъ. 
Времето се съв

семъ проясни. Вди
гатъ се мъг литt. отъ 
върховетi;, единъ 
следъ други се из

правятъ бi;литi; Рил
ски великани. Слън
цето свети ослi;пи
телно, хиляди звез

дички трептятъ, го

нятъ· се и отскачатъ 

по заснi;женитъ сега 
и пусти поляни. М7;F,.
китв ни стократно се 
възнаграждаватъ отъ 

дивнитв зимни глед
ки на Рила. 
. Така достигаме до 
подножието на Коби
ли~о бранище. Тукъ 
ни напуска добрия 
планинецъ,байИванъ, 
който се сбогува на
бърже и се. загубва 
по старитt. ст,жm<и. 

Студени тръпки преминаватъ по т-влот6 
ни. Настава дълга зимгi<' нощь въ планината, 
а монастирятъ е още тот,tозъ далечъ. В-ъ т-1;
зи минути ние търсимъ Г ога, търсимъ закри
лата ка п0кроеителя на nлани, ·ата - <::в. Ива-
на Рилски. ' • 

Събираме посл~дни с11ли да прехвъ·р:пимъ 
височинка'liа ~1 слез~мъ къмъ Су:'{ото езеро, 
дето почва г0рата. 1'амъ по бихме леко· пре
карали нощьта и само тамъ бихме моtли да 
се спаси·мъ. 

Така и стана. Почти въ тъмно пrистига
ме на Кръста. Радостенъ ви1<ъ се раз11ася въ 
настжпилата вече нощь, ви~:ъ на сщ сение. 

Н·l;какви нови сили ни окринятъ н ние пое
маме къмъ езерото. Нищо не· ни спира вече, 
мъrлитi; не еж препятствие за насъ. Усилва
ме крач1<ит-в и вървимъ въ лiн:~б, все по сла
бо очертаващата се рi:щичка, до която е лег· 

Зима -въ Пярп.яъ 

Часътъ е -вече четири следъ объдъ. Пж- налъ сега страшенъ снtгъ, на.пластилъ се въ 
тьтъ става все по-труденъ, снъгътъ все по- хиляди разно~идни хълмчета. 
дълбокъ, а у насъ не остава вече ни кап- Избираме единъ високъ и клонестъ боръ, 
ка сила. Времето просто лети, а ние нt.кжде насреща минаваме по снtженъ мостъ ръ1.<ldч
не само че не можемъ да ходимъ, но тръбва ката "' оставаме тукъ на бивакъ. 
да лазимъ на колене и съ длани, опрени на Часътъ е миналъ шесть. Около на.съ е 
снt.га. Така е по-леко, но ржцегt изтиватъ и J ртъмна зимна нощь. Всички сваляме раници и 
мръзнатъ бръже. Опитваме дебелината на снъ- 1 се захващаме на работа. Едни дълбаятъ коли
га, но напразно. И борчета, и клекове спятъ ба въ сн-l;га, други събирятъ сухи клон11, се
сег-а СПФКОЙНО подъ б-влата покривка и ·съну: · катъ дърва~ гl"Ёi<акъ странно заблt.сва„огъньтъ 
ватъ за пролt.ть. f\ около насъ пада сдрачъ, въ тая снt.жна рилска пустиня, странно се 
отъ изтокъ, отъ къмъ западъ, отъ всt.кжде оrлеждатъ и задремали борове, странно игра
наново се раждатъ мъглитt., разтатъ, нади- ятъ и нашитt. сенки около пламтящия и бу
гатъ се и катъ н-вкоя странна приказна майка енъ ог-1:>нь. 
спокойно и .тихо забулватъ въ пазвитt. си ле- Вси<1ки мълчатъ, вс½~кой се натиска да 
дения страшенъ сега синъ - Балкана. бжде по близ1<0 до огъня. Колко еж скромни 
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желанията ни. Само малко топлинка. Човtкъ 
трtбва да бжде nонtкога всрtдъ природата, 
изоставенъ отъ всичко, за да види колко мал

ко му липсва за да бжде щастливъ. Съвсемъ, 
съвсемъ малко. Ту обръщаме гърба, ту лице
то. Все нtкжде, все на нtкой отдалеченъ 
край на тълото ще ни бжде студено. Натtг
ватъ уморени клепки, задремваме, засънуваме 

както борътъ за палмата на югъ, зё,сънуваме 
за лtтни дни въ низината, но студътъ и сви

репия ноl.ценъ вt.търъ не ни оставатъ дълго 
да мечтаемъ, ЦJ,Ипятъ ни по ушитt., по носа 
и като остри игли преминаватъ по тt.лото. 

f\ нощьта е дълга и непрогледна. 
Къмъ петь часа прибираме багажа и 

тръгваме. Така ни заварватъ блtдо-червенитt. 
лжчи на планинското слънце. Где да чуемъ 
сега поне гласъ на птичка, и звt.роветi; б-вха 
се изпокрили и заминали къмъ низинитt.. 

Едва къмъ единадесеть часа преминава-

ме Кукулицитt. за да се надвесимъ 1<ъмъ Ки
рилова поляня. 

Най-после мжкитt се привършватъ . . Да
лечъ нi;кжде долу, обкржжена съ високи и 
стройни борове се зърва малката полянка. 

- Кирилова поляна, Кирилова поляна\ 
Незнамъ дали съ такава радость нt.кога 

не еж поздравили и Ксенофонтовитt. войници 
морето. . 

На гърбъ, по ржце, съ преметане, съ из

покжсани гащи пристигаме най-после желан
нота мtсто. Тукъ кракътъ стжпва на равно, 
снtгътъ става все nо-тънъкъ, докато къмъ 

Студената чешма се изгубва и се промt.ня въ 
лепкава каль. По южнитt. и стръмни склоно
ве на Рила не се забелъзва ни снtжинка. Сt
кашъ тукъ бt, настжпила отдавна пролt.ть. 

Дърветата рtдt.ятъ, кржгозора се раз
ширява, а ето предъ насъ и ::атворенитt кре
постни стени на светата Рилска Обитель. 

* 
СИНИЯ ЦВ'l>ТЪ НА ПЛАНИНИТ'I> 

Защо еж сини nланинитi; когато сме да
лечъ отъ тi;хъ? Сигурно въ nриказкитt. на 
народитt, които ! t.кове еж гледали далечни
тt. сини планини, намирали еж подслонъ въ 

тt.хъ и еж водили борба съ стихиитt. имъ, 
отдавна е даденъ хубавъ отговоръ, пъленъ 

З1u-1а въ Пярв_нъ 

съ наивность и красота - ако азъ знаяхъ та

зи приказка бихъ предпочелъ nо-напредъ нея 
да разкажа; тя ако и да не дава истината за 

насъ, поне крие въ сеЬе си друга много по-
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голt.ма истина - че човt.къ обича nланини
тt.. -

Приема се, че вселената е изпълнена на 

Есtкжде съ газообразна материя, наречена 
етеръ. Той прониква въ всички тt.ла и е един
ствения мостъ - nосредникъ между милиони

тt. звезди, обсипващи 
небесния с:водъ. 

Когато въ едно 
тtло, частицитt на 
което еж свързани 

съ еластични сили, 

накараме по единъ 

ил;,~ другъ начинъ 

нtкои отъ тi;хъ да 
трептятъ, то тtхното 
колебание се преда
ва оть частица на 

частицапосредствомъ 

пъргавитt сили, кои
то ги с.вързватъ и по 

такъвъ на<Jинъ се по

ражда вълнообразно 
движение въ тtлото, 
подобно на воднитi; 
вълни или на нива 

разлюлtна отъ в-в
тъ ра. Етера е именно 
такава среда; въ да

дено мtсто. ако 

бжде разколебанъ, той започва едно разпро
странение(:на вълн11 въ всички посоки, които 
попаднали въ окото ни раздразватъ зрителния 

нервъ и създаватъ впечатление за свt.тлина 
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Броя!на трептенията на етера въ една секун
да еf_ней-разнообразенъ. Слоредъ това и дъл
жината на вълнит-в е разт-нна. Между въл
нитi; съ различна дължина, нашето},101<0 схва• 
ща са.ма въ:лни, заклк;>чени въ даденъ интер

валъ гол-вмина. Най-дълrитi; вълни, които мо
жемъ да възприемемъ непосредствено иматъ 

ществуваще въ природата . 

Слънцето, t<оето се намира на 150 мил. 
клм. далечъ отъ дъщеря си - земята, и из

праща бt.лата св-tтлина на деня. Тя е сложна 
и съдържа въ себе си всички видими прости 
лжчи отъ виолетовия до червения. Ние ги 
възприемаме или направо отъ Слънцето или 
носвенно, посредствомъ всичко, което е осв-t

тено отъ т-tхъ и има способностьта да ги от
разява. Винаги слънчевитt лжчи преди да дой
датъ до насъ трi;бва да минатъ презъ възду
шния океанъ, обгръщащъ Земята и дости
гащъ до доста голtма височина, и на чието 
дъно ние жив-вемъ. Презъ тоя си пжть тi; 
срещатъ въздушни частици, водни пари и пра

холинки; тогава съ тtхъ нестжnватъ пром-t
ни, не еднакво голi;ми обаче за всичкитi; ви
дов~ прости лжчи. Ti; се отразяватъ о споме
натит-t въздушни частици, прахолинки и 

около 8 десетохилядни 
отъ милиметра дължи

на, а най-късит-в - 4 
десетохилядни. И кога
то въ оi<ото ни паднатъ 
св-втлинни лжчи на ко· 
ито вълновата дължи

на е къмъ 8 десетохи· 
ляд. отъ милиметъра, 

то имаме впечатление 

за червена св-втлина, а 
когато дължината на 

вълната е два nжти nо

кжса - Оt<ОЛО 4 десе
ТОХИЛ. отъ милимтъра 

- виждаме лж чит-в ви· 
олето~и. Всички вълни, 
чиито дължини се съ

държатъ между каза

нитt. гранични дължи
ни дразнятъ окото и 

даватъ впечатление за 

ОСТаналитt. ЦВ"ВТОВе Н1 
джгата. Небесната дж
га дава всичкитъ пра· 
сти цвtтове, които мо
жемъ да с:iванемъ съ 
окото си. Най-често ние 
възприем.аr:,е не дразне

ния само отъ лжчи съ

опредtлена дължина на 
вълната, а комбинация 
ОТЪ Н'БКОЛКО прости 
колебания;' разнообраз
ието на тия комбина
ции се дължи 1<акто 

Еделвайсъ 

пр., като часть отъ 

тi;хъ се поглъща и пре
връща въ топлина енер

гия. Така, листата на 
дърветата отразяватъ 

зеленитt лжчи, а вси
чки останали поглъ

щатъ, на което се дъл

жи хубавата зеленина 
на гората. При това по 
глъщането е толкова 

по-голi;мо,колкото дъл
жината на вълната е 

по-малка. Най-малко се 
поглъщатъ червенитt 
лжчи - които иматъ 

най-голt.ма дължина на 
вълната. Но то зависи 
и отъ пжтя, който има 
да мине сt1t.тлината --'
ако минава по чистъ и 

1<жсъ nжть, nоглъща

н1::то е по-малко. Ето 
защо, колкото слънцето 

е по;близо до хоризон
та, толкова получавана

та отъ него свt.тлина е 
по-слаба и богата съ 
червени лжчи. flo "точ
но червенината се дъл

жи на това, че всички 

останали лжчи, близки 
до виолетовитi; се по
г лъщатъ много повече 

отъ атмосферата. При
ложения чертежъ ясно 

на съставящитi; ги вълни, та1<а и на силата 
имъ. По този начинъ, макаръ въ джгата да 
се наброяваrъ седемъ цв-tта, комбина.циитt. 
имъ еж безкрайно много и еж достатъчни да 
дадатъ онова разнообра1ие отъ цвt.тове, еж-

показва, че при изгр-tвъ и залtзъ слънце лж
чит-в иматъ да минаватъ най-дълъrъ и най
богатъ съ прахъ и водни пари пжть. 

На това свойство на червенит-в лжчи да 
проникватъ най-далечъ се дължи и употр-\;бя-



ването на червени фенери за сигнали. 

Въздушнит-1; частици - молекули игра

ятъ особена роль за минаващата презъ тъхъ 

св sтлина съ своята гол-l;мина. f\нглийскиятъ 

ученъ Лордъ Келвинъ показа, че синия цвътъ 

на небето се дължи именно на влиянието вър

ху св-l;тлината, оказано отъ споменатитi; моле

кули. \{огато сръдъ рой въздушни молекули 

радне бъла св-l;тлина, дължината на вълната 

на синитi; лжчи се намира въ такова отноше

ние съ диаметъра на въздушнитi; молекули, 

че часть отъ лжчитъ се разсейва по всички 

посоки - и ние виж

даме небето · синьо,тъй 

както пон't.кога извор

ната вода размесена съ 

дребни твърди частици 
има оп·аловиденъ цвътъ, 

когато е огръна. Пора
ди това свойство на въз

духа съ право можемъ , 
да наречемъ цвъта му 

синъ. който при това 

е тоnкова по-интензи

венъ, КОЛl<ОТО е по-го

лi;ма дебелината на 

въздушния слой. 

Въ високитi; плани

ни синия цвътъ на не

бето има виолетовъ 

оттенъкъ, поради вли

янието на тъмнина отъ 

между планетното про

странство, тъй като тукъ 

атмосферата е изтънъ

ла. Тамъ свътлинаrа не 

е обедняла отъ t<ъмъ 

лжчи съ кжси вълни, 

какви,о еж синигБ и 

затова действува мно

го по-силно върху ор• 

ганизма , на човъка, об К~тъ оть Търново 
гаря лицето и прида-

ва здравъ, бронзовъ планински цвi;тъ на ко

жата. 

Ние винаги виждаме пр:дметитi; презъ 

въздушна преграда и КОЛJ<ОТО тя е по-дебела, 

т. е. 1<олкЕп,о по -далечъ еж тt отъ насъ, тол

кова интензивностыа на ·с-ин~виi-tата и щё е 
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по-гол-sма. Все сжщо, че ги гледаме презъ 

синьо стъкло. Ето защо колкото еж nо-делечъ 

планинитъ, толкова синия цвътъ взема по-го

л-sмо недмощне, толкова тi; еж по-сини. Но 

не е само това. Много пжти rБ еж виолето· 

ви. Часть отъ падналитъ върху Т'БК'l>•·лжчи-се 

отразяватъ, минаватъ презъ пласта въздухъ, 

презъ който ги гледаме, и понеже той ~ близ

ко до земята, богатъ е съ водни пари и nрахъ; 

тукъ свi;тлината губи отъ интеl:iзивностьта си 

все повече и повече, обаче неравном-sрно: чер· 

венитi; лжчи падатъ до насъ най-малко изгу

били отъ силата.си. Та· 
ка че ако не е разс'ей
ването на синитъ лжчи 

отъ атмосферата, щi;х

ме да виждаме далеч

нитi; предмети червени. 

f\ знае се, че когато 
паднатъ едновремен~о 

сини и червени лжчи 

въ окото ни, получава 

се впечатлениа за вио

летова свi;тлина. 

Отъ комбинирането 

на червения цвътъ на 
планинитi; съ синия 

цвi;тъ на въздуха, въ 

зависимость отъ интен· 

зивностыа имъ се по

лучаватъ всичкит-Б то

нове, въ които виждаме 
nланинит-Б, следващи 
единъ следъ друrъ. к~;:ъ

стосващи и лреплита

щи се и губящи · се да
лечъ въ лазура на не-

бето. • 
Когато сме долу и 

погледа ни падне вър

ху тъхъ, синевината 

карт. Н. Тавевъ имъ като n;,нко було 
, , крие отъ насъ истинс-

кия имъ чаръ и ни ,мами къмъ пхъ. Когато 

сме горе и ёnремъ за отдихъ на нъкбя зж

беста чука·, 'fЪ НИ': разказватъ приказ1<ата за 
великото и необя11ното въ природата. 

П. "Шiyli~в:i,- ' 
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КУЛТУРНО ОТНАСЯНЕ КЪМЪ ПРИРОДАТА 

Не за пръв.ъ пжть този въпросъ се тре
тира въ !(Олонит-1; на нашето списание, не за 
пръвъ пжть отново се обръщаме къмъ него 
въ нашата преса. Очевидно, той не преставя 
да бжде ан:rуаленъ. Идватъ нови поколения, 
които се нуждаятъ отъ поука. Впрочемъ, вър
шатъ се толкова неотговорни и некултурни 

постжпки презъ време на излети изъ rшани

нит½,, че не е безъ полза едно припомняне за 
основитi; на поведени~то, което всi;ки е длъ
женъ да пази всредъ природата. Това е по
трi;бно същевременно и поради факта, че 
безсъмненъ поводъ за тия rpi;xoвe срещу кул
турата, извършени всредъ природата е липса 

на съзнание не само у младежитi;, но и у по
старитi; хора. Въ l<арпатитi; и Татритi; се на
блюдаватъ екс1<урзии на у<~еници, водени отъ 
по-възрастни лица така неотговорно, че ста-

стрелби, позволено е да се съкратява пжтя; 
като се тъпчатъ и унищожаватъ младит½, ле
сове и тъй повредени доста отъ войната; поз
волено е изобщо всичко. 

Но не единъ героиченъ изпълнитель на 
тия дi;ла, които културниятъ човi;къ ще на
зове винаги и всi;кжде варварство, извърше
но отъ неразумни, или зле възпитани хора, 

въ моментъ на обмисляне, би дошелъ до 
убеждението, че не само дето нi;ма право да 
върши тия своеволия, но и че т-Б еж напъл

но излишни, понеже не nридаватъ никаква 

nрелесть нито на природата, нито на излетит½, 

Най често т'tзи nостжпки nроизлизатъ 
отъ мисловна и физическа леность - отъ без
мислие. 

Какво по-хубаво въ планинитi; отъ ти
шината, която вi;е отъ върховетi;, или зами-

Слиuепъ 

ватъ nредметъ на справедливо възмущение. 

f\ какво пъкъ може да се каже за младежи 
пуснати сами на свобода?( Всi;кжде поразява 
именно липса на съзнание по отношение дър• 

жанието въ nланинитi; nрезъ време на излет1;, 
Неrовитt. прояви еж различни. Основата 

на тов-а съсrояние на нi;щата е фалшивото 
понятие за свобода. И тъй - позволено е да 
се крещи, да се стреля съ револверъ, да се 

хвърлятъ отгоре камъни, безъ да се внимава 
де ще паднаrгъ; позволено е да се замърся

ватъ пжтекитi;, полянитt., върховетi; и хижи
тi; съ парчета отъ вестници, черупки отъ яй
ца, кутии отъ к0нсерви, стъкла отъ счупени 

бутилки, изпразнени всредъ диви крtсъци и 

слинитi; долини и гори? И какво .. може да се 
прибави къмъ шума на гората и„ потока, или 
водопада и rръма, за да се оживи великолеп

ната планинска самота? И ако даже провик
ването на пастиритi;, или тi;хнитi; пi;сни и 
звънцитi; на кравитi; и овцитi; нарушаватъ 
планинската тишина, то колко това е по-кра

сиво и по-естествено отъ крi;съцитi; и фал
шивитt. ni;сни на пияни понi;кога п туристи", 
стрелящи съ револвери, или удрящи съ ба
стони по дървета и камъни. 

Какъ мнозина проклинятъ тоrова, който 
за забава хвърля камъкъ отъ върха и по тоя 
начинъ рискува да осакати, или убие ближ
ния?! Съ трудность той се противопоставя на 
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изкушението и не веднъжъ върши това. Той 
забравя, че камънит-15, хвърляни по склона на 
планината, повреждатъ растенията и дръвчета

та, на които мi,стностьта дължи своята пре
лесть. Представете си, че многобройни „ тури
сти." нахвърлятъ много такива камъии, вър
шейки съ сдружени усилия една неоценима 

вреда. Можемъ ли да се чудимъ тогава на 
притежателитi, на планински м-15стности, че за
тварятъ прqходитi, и пжтекитi, за туриститi,? 
Иматъ за това, като собственици всичкит-15 
права. Представете си, че нtкои, който ви 
прави посещение поврежда за удоволствие ва

шит-15 домашни пособия. Не зачита вашата 
собственость и ви повелява да го смiпате за 
милъ гостъl 

Замърсяването на планинит-15 предизвик
ва многобро~ни и безпрестанни оплаквания и 

Кжтъ оть· Габро-во 

обвинения. f\ла колцина еж измежду обвини
телитi,, 1<оито могатъ да кажатъ съ чиста съ

весть, че и т-15 сами нито веднъжъ не еж да
ли поводъ за оплакване?! 

Нека го 1<ажемъ направо - нi,ма тако
ва животно, което е въ състояние така да на

руши чистотата на планинитi,, както човt.ка. 
Тръбва да имашъ много слабо развито обще
ствено чувство и уважение къмъ природата, 
за да поаавяшъ въ. оnастность отъ нараня

ване чрезъ отломки отъ бутилки ближнитt. 
си, само отъ собствено удоволствие и леность, 
когато тия остатъци могатъ да се скриятъ 
така, че човtшко око да не може да ги ви

ди. Истинскиятъ туристъ, или изобщо култур
ниятъ човi;къ не оставя никакви следи отъ 
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престояването и отпочивката си въ планинитi; 
Швейцария е планинска страна; ние има

ме малко планини. Но въ Швейцарскитi; f\лпи 
по пжтекитi;, полянитi;, долинитi; и върхове
тt, не виждаме черупки отъ яйца и парчета 
отъ бутилки, нито кутии отъ консерви, кжсо
ве отъ омазани вестници и остатъци отъ хра

на. Въ Швейцария сжщо не срi;щаме недого
рi;ли огнища, които могатъ да унищожатъ 
гората, която дори като частна собственость 
е все пакъ часть отъ Р.Одната панорама. 

Никои въ Швейцария не ходи другаде 
освенъ изъ пжтекитi; и не поврежда фидан
китi,, знаейки добре, че трi;бва дя се чака 
дълго, докато гората израсте. У насъ пожа
ритъ въ планинитъ, и полетата най-често про
изтичатъ отъ нехайството и леностьта на „ ту
риститi; "; не единъ такъвъ „туристъ", особе-

но въ горещото лi;тно 

1 време, запалвайки папи
роса е ставалъ причина 

за голi;мъ пожаръ и за
губи, които се струпватъ 
на народа и държавата. 

Особено застрашителни 
за красотата и богатство
то на планинитi; могатъ 
да се окажатъ неотговор

но извършванитi; учени
чески излети. Туристиче
ската секция и Секцията 
за охрана на Татритi; въ 
„ Polskiem Т owarzystwie 
Т atrzansk\em" изпратиха 
въ края на миналата го

дина мемориалъ до Ми
нистерството на Просвi;
тата, обръщайки внима
ние на редица несъобраз
ности въ инакъ добре за
мислени и извърu:rвани ек

скурзии. Този мемориалъ 
в. девевъ заслужава да се издаде 

именно затова, че помi;

ства въ себе си подробно описание на пове
дението на екскурзиянтитi; въ планинитi; . . -
" Въ тоя панаиръ се заглушва всi;ка възви
шена мисъль и се убива благородното чув
ство. Младежьта напуска планинитi; безъ д'а 
се е запознала <. ъ тi;хъ, безъ да се е сживi;-' 
ла съ чудото на природата, лекОМJ:!Слено под

ложила себе си и другитi; на всевъзможни_ 
опасности, рушаща безмислено малкия „наро
денъ паркъ ". Това е не: кратко фаталния образъ 
на планинитt. и отношението къмъ тi;хъ". 

Но - въ тоя ТОКЪ на мисли изказани въ 
мемориала - ,;трi;бва да прибавимъ при това 
некултурната публика, която често дава въ 

това отношение лошъ примеръ на мтщ~жь

та ". Намираме въ нейната сръда често ... ро-



дителн и . . . възпитатеr.и. 
Особено внимание трi;бва да се обърне · най-вече на шумнитi; излети, защото презъ 

време на т:kхъ се вършатъ най-честитi; зло
употр-\;би. 

Необходимото съзнан,1е на младежьта за 

изпълнението на културнит-\; и задължения, даже въ планинската самота, ще бжде винаги 
пробенъ камъкъ за гражданско самочувство и 
препятствие за долнопробнитi; навици. 

Отъ полски : Ив.Лековъ 

ИЗЪ СТАРАТА ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ 
И орда не с: ъ, rотъ отъ алански проиэходъ, еживi;лъ преэъ срi;дата на Vl в. следъ Христа. Той е иаnнсалъ на късень и раэваленъ латински езнкъ две исторически съчинения озаглавени De summa temporum vel origine actlbusque gentls Romanorum и De orgine actibusque Qetarum (издадени отъ Th. Mommsen, Berlin 1882), въ които между друrото еж засегнати истори11та и географията на нашата родина nрезъ епохата на великото преселение на народитi;. Иооданесъ е билъ роденъ и жив'kлъ или въ rp. Tom\ (Кюсте11джа) или Marrianopolls (д11. Девненскитi; извори) rлавни11 rрадъ на тоrовашната область Moesia interlor (дн. с:еверна Бълrари11). Той е nознавалъ в-sроятно добре наwитi; мtста и затова представя единъ доста важе11ъ иэворъ за rеографииrа иrоnонимията 1111 България nреэъ тази епоха. Тукъ даваме въ nреводъ всички по-важни известия изъ неговитi; съчинения, които се отнасятъ до древната reo· rрафия на България. 

Изъ Romana р. 28,6-19. Тракитi; еж ужа· 
сни хора и най-жестоки отъ всички племена. 
Тi.хната жестокость притежаватъ сжщо и Скордискитi; и Емимонтитi; и F\стикит-t, поради чията необузданость римлянитi; пре
търпi;ли много тежки моменrn и войската имъ била разбита въ много сражения. Най-сетне, 
следъ като Маркъ Дидий ги подчинилъ и превърналъ тi;хнит-t мi;ста въ провинция, 
приели римското иго. Маркъ Друзъ ги унищожилъ вжтре въ т-\;хнитi; планини, а Минуций при р-tката Ебросъ1) избилъ мнозина отъ тi;хъ и ги победилъ. Родопцитi; били надви
ти отъ F\ппи К лавдий. 

Маркъ Лукулъ пръвъ победилъ Беситi;, 
когато се ср~щавалъ съ т-tхъ въ Тракия, 
които по храбрость и слава надминавали всич
ки и следъ като надвилъ Емимонтит-t, поста-

п 2 ~ аилъ подъ римска власть улпудева , които 
сега се нарича Филипополъ, и Ускудама, сега Рtдрианополъ3• f\ следъ като превзелъ ежщо и градовеrt, които се намирали по Понтийския брi;гъ, т. е. F\полони5.4, Галато6, Партенополъ, Томи6 t1 Истро1 и следъ като покорилъ всички мi;ста чакъ до Дунава, по
казалъ на Скититi; римското юначество. 

1) дн. рi;ка Мариц'I. 
') Пловдивъ. Названието Пловдивъ произ-лиза именно отъ формата Пулпудева, която_ се е упазнла сам.о у Иорданесъ н означава на тракиискн езнкъ Филнповъ гр11цъ. 1

) О.П:ринъ. •) Созоnо~ъ. 0
) Мангалня ' ) Кюстенджа. 'J Каранусуфъ въ Добрудж11. 

р. 37. Филиnъ8 като престроилъ града въ Тракия, който се наричалъ Пулпудева, наиме
нувалъ го на името си Филипополъ. 

Изъ Getica. XVI .... Следъ това Готитi; 
като преминали Дунава и като опустошили за 
втори пжть Мизия нападнали Марцианополъ 
прочутия главенъ градъ на тази страна и следъ дълга обсада като получили пари отъ тi;
зи, които го населявали, изоставили го. И по· неже споменахме Марцианополъ, нека съоб
щ•.1мъ накратко н-вщо за неговото положение. То:;и градъ е построенъ отъ императора Тра
янъ, както разправятъ, поради следната при
чина. Една слугиня на сестра му Марциана, като се миела на рiжата Потамосъ9, която 
има извънредно бистра и вкусна вода и изви
ра вср-вдъ града, когато поискала да почерпи вода, изпуснала с11учайно, златния сждъ, койт.о 
носила съ себе си въ дълбочината, на кжде
то го теглила тяже~тьта на метала. Дълго 
следъ това той изплувалъ -изъ дълбинитi;. Z.'J· ва е било наистина нi;що необикновено едиt-tь 
□разенъ сждъ да потъне и веднажъ потъналъ 
да го изхвърлятъ вълнитi; и сле;:.ъ това да 
плув;,. Когато Траянъ узналъ съ очудване ::а това, помислилъ, че sъ извора има нi;какво 
божество и основалъ градъ, който нарекалъ по име:то на своята сестра Марцианополъ. 

XVl/1. Следъ смъртьта на Острогота Кни· 
ва като разд-tлилъ войскаrа на две части из· 
пратилъ едни да опус 1ошаватъ Мизия, понеже знаелъ, че тя поради нехайството на управ
ницитi; си е лишена отъ защитници, а самъ той потеглилъ съ 70,000 войника за Еусция1", 
т. е. Нове 11• Отблъснатъ отъ тукъ отъ пълк~водеца Галъ той се отправилъ за Никополъ , 
единъ многоизвестенъ градъ разположенъ при р-вкат.з Ятрусъ15,който Траянъ лостроилъ сr.едъ 
една победа надъ Сарматитi; и нарекалъ .градъ на победата". Когато тукъ неочаквано дошелъ 

') Филипъ Rрабннътъ римски нмлерат.оръ 244-249. Тщ~а не е вi;рно. Гр11дътъ е ПОЛУ':fИЛЪ и11еето си отъ македонския царь Филиnъ. ')Потамосъ е гръцка дума н значи р-sка. 
'°) Това име се ср-sща 

ния Свищовъ. 11) При село 
рtка Янтра. 14

) Ннкоnолисъ 
на поб'kцата. 

с:амо тукъ. 11
) При днеш

Ннкюnъ, Търновско. " ) 
значи н11 гръцки rрадъ 
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императорътъ Деций, Книва се отеглилъ най

сетне въ пазвитt. на.tХемусъ, който не отсто

яли двлечъ. Отъ тамъ, следъ като се погри

жилъ за въоржжението, побързалъ да иде въ 

Филипополъ. Когато императорътъ Деций уз

налъ за неrовото отпжтуване, прехвърлилъ 

билото на планината Хемусъ, понеже жела

елъ да дойде на помощь на своя градъ и сти

гналъ при Бероя
1~. Докато той тукъ се бавелъ 

за да си отпочинатъ конетi; и уморената вой

ска, изведнажъ като свt.ткавица се спусналъ 

Книва съ готитt. и следъ като разбилъ рим

ската войска, подгонилъ императора заедно 

съ малкото, които могли да избt.гатъ, презъ 

F\лпитt. 16 отново въ Мизия къмъ Еусция, кж

дето по това време Галъ като началникъ на 

границата пребивавалъ съ доста голt.мъ от

редъ бойци. Той събралъ войски както отъ 

тука така и отъ Ускусъ
1' и се приготвилъ за 

Сиявт·t. камъаи при Сшшевъ 

предстоящата война. Книва обаче следъ дъл

га обсада влt.зълъ въ Филипополъ, взелъ 

плячка и за борбl'lта съ Деций се съюзилъ съ 

riолководеца Прискъ, който билъ вжтре. Ко

гато се сблъскали, ранили съ стрела сина 
на 

Деций и му приготвили така жестока смърть. 

Бащата когато забелt.зялъ това вt.роятно за 

да повдигне духа на войницитt., казватъ, че 

билъ казалъ: ., Ниной да не скърби! Загуба

та на единъ войни1<ъ не е за държавата загу

ба". Все пакъ той нападналъ неприятелитt., по

неже въ своето бащино чувство той не мо-

••) Стара Зctropa. 11
) т. е. Хемусъ - Ст<1ра 

планина. ") Uscus само тука иначе Oescus, с. Гиrенъ 

близо до устието на Исиъръ. 
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жалъ да търпи, желаейки или да умре или да
 

отмъсти за сина си, и когато дошелъ при 

F\бритусъ
18 градъ въ Мизия, билъ заграденъ 

отъ готитt. и загиналъ завършвайки тъй власть

та и живота си. Това мt.сто и днесъ е::е нарича 

олтаръ на Деций, затова защото тойьтукъ при

несалъ преди сражението чудни жертви на 

идолитt.. 

ХХ .... Следъ такива опустош ;ния въ 

F\зия тt.хната (на Готитt.) дивость почувствала 

Тракия. Защото тукъ тt. нападнали и превзе

ли скоро града f\нхиало разположенъ при по

литt. на планината Емусъ
19 и близо до морето, 

който градъ нt.кога Сарданапалъ
2о, царьтъ на 

nартитi; билъ основалъ между ржба на мо

рето и nолитi; на Емусъ. Тукъ казватъ, че тt. 

били останали много дни насслаждавайки се 

на банитt.J.съ топли води, които се намиратъ 

при дванадесетия милиаренъ стълбъ отъ гр. 

f\нхиало. Tt. из
виратъ изъ дъл

бочината на ог
нения изворъ и 

между остана

литt. безбройни 

топли б ни ПО 

цt.лия свt.тъ тi; 

еж извънредно 

отлични и най

дейни въ леку
ването на ела 

би. 

L . Хер· 

накъ по-млади

ятъ синъ на F\
тила заедно съ 

своитi; избралъ 

жилиш а въ кра

йнитt. части ' на 
Малка Скития~•. 

Неговитt. срод
н,1ци Емнетцуръ 

и Ултциндуръ 

завладt.ли въ 

крайбрежна Дакияt~ Утусъ'3, Хискусъ~4 и f\л

мусъ25t,;_и тогава много хуни отъ всt.кжде се 

притекли и се подчинила на Романияt•. Отъ 

тt.хъ и до днесъ се споменуватъ Сакромон

тизитt. и Фосатизитt.. Ll~Имё>ло е още и дру

ги Готи наречени малки, ед~нъ многоброенъ 

народъ, конто е живi:.лъ заедно съ своя све

щеникъ и сжщевременно еnископъ· Вулфила, 

за когото казватъ, че имъ билъ изнамерилъ 

и букви. Днесъ тt. населяватъ въ Мизия ни-

") Rбтатъ капеси 
") т. е. Хемусъ. ' 0

) Сарданапапъ не е основапъ • 

този градъ но единъ друrъ съ сжщо10 име въ
 Кили

кия. ") добруджа. 12
) северозападна Бълrария 

и североизточна Сърбия.", ••, 16
) При .устия,тц на р1;ки

ri; Витъ, Исиъръ и Ломъ. 11t) т. е. Вн.зантия. 



кополската область при пqлитt. на Емимонта17, 
многочислено племе, но бедно и невойнстве
tiО, кое:rо н'lsм11 никакво друго богатство ос
венъ стада оrь разли~ен~ родъ добитъкъ, 
пасбf{ща и дърiз'а отъ гората. Земята _ражда 
малко_ ошеница, но е богата съ други плодо
ве, ЛQЗЯ обаче -не. Даже нiiкой . отъ гl;хъ не
зная.тъ, дали ги има. нt.кжде, а вино си купуватъ 
9rь съсер.нитt. м-Ьста: защото повечето се хра
нятъ съ мл:!;ко. 

LVI ... Ког?1т0 Тиудимеръ вид-i;лъ, че 
всичко щастливо излиза за него, нападщ~лъ 

"') ,т; е; Хемусъ. 

Нишъ, първия градъ на Илирикумъ ~ като 
присъединилъ графоветt. f\щатъ и ИнВИflИЯ 
къмъ сина си Теодорихъ, изпратилъ ги презъ 
castrum Heгculis за Улпияна2R. T-i;, като дошли 
тамъ заели както него така и скоро следъ 

това Стоби-.•, които имъ се прер.али и нi;кои 
м-i;ста в ь Илирикумъ, които по-рано не м~гли 
да заематъ, тогава тепърва имъ станали .цо

стжпни. 

Преведе отъ латински: Д-ръ В. Бешевлиевъ 

"У дн. Кюстенд1-1лъ, 
••J Развалини при Грзцско, Македони11 

БУРЯ · НАДЪ ПЛАНИНАТА 

Далечъ трепнаха сини зарници, разrтла
стиха облачнит,t. грамади - и внезаntiО от
всжде полазиха мракъ и мъгли. 

Бурята наближаваше. Предъ нея връх
литаха яростни талдЗИ вt.търъ, раздрани отъ 
остритi; зжбери, загърнати въ съскаща пt.на, 
сгромолясваха се тежко отъ върховет-i;, хвър
ляха се върху гората, пияни отъ ярость и си

ла, преграбчваха я съ хиляди ржце - сякашъ 
искаха да я изkубятъ отъ коренъ, клатt.ха я 
въ могжщи гърчове, поваляха. великани - и 

roraвa отминаваха съ тържествуващъ ревъ, 

спущаха се надолу по долината и пилtеха 
,амъ 0блаци отъ вi;йки, п-:l;съкъ и ситни ка
мъни. Настава.ше тишина - и отъ пропасти
тt се · надигаше, прииждаше и широко разли
ва.ше. µ.~умъr.Ь на рtкитi; - глухъ и застра
шитi;ленъ, секашъ дрлбок.ъ, едва сдържанъ 
гнt.въ, излизащъ отъ недрата на балкана. 
Ставаше страшно. Далечни <!В-\;ткавици раз
дираха огнени пещери вср-i;дъ тежкитi; об
лаци ; 0.ТЪ тt.хъ избухваха огромни водопади 
осл-l;пителна свътлина, които се нахвърляха 
на тъмнината и грабt.ха отъ нея страхотни, 
призрачни скали, цt.ли I върхове - и следъ 
.мю:ъ пакъ ги хвърляха въ мрака. 

Изведнажъ на Мермера, дълбоко подъ 

мене, зина огнена бездна - и всрiщъ плани
ната се запалиха сини пожари - езерата по

гълнаха мълнитt и засвt.тиха съ магична, синя 
св-i;тлина. 

Най-сетне бурята премина отсамъ- надъ 
Сухия чалъ се понесоха низки, разкжсани об
лаци, тежки, плътни, странно св-i;тящи и се 
нахвърлиха въ □ропастит1; съ б~зуменъ по
ривъ вi;търъ, Тогава изведнъжъ небето се 
раздра надъ главата ми отъ близка мълния 
- балканътъ се залюлi; и затрепери, азъ . из
дигнахъ ржце надъ глава, затворихъ очи - 
гърмътъ прогърмi;. - Грамадни грани~ни ка
нари, откъртени отъ пламнали върхове; яро

стно захвърлени, тежко кънтящи, съ трtсъкъ 
и грохотъ затрупаха свi;та - и той се събори ... 

qалканътъ се сепна. Каменнит1; му юм
руци трепнаха и той сграби бурята за хиляди 
тi; гърла. Тя изфуча като сприя, замi;:га се въ 
гората като орлякъ застреляни птици съ теж

ки крила, загърчи се въ ярость и злоба, раз

с.ипа се въ клепи и съсъкъ - и замрi; 
Рукна дъждъ - тежъкъ и сеирепъ, на 

цi;ли потоци, развi;вани и разкжсвани отъ ви
хритi;, горящи отъ мжлнитt, отвесни, буйни, 
съскащи. 

Кул. 

РИЛСI<ИТ'I> ЕЗЕРА 

Свi;тлооки деца на етера, изпратени на 
нашата тъмна земя да я дарятъ съ · сиянието 
на безбрi;жието му, рилскитi; езера, оковани 
въ кжржи.rуа от~ ·тъмни ска11и, вi;11но трептятъ 
и преливатъ багр;~ въ к.уnнежъ по своята свi;
тла· родина - небето. 

Загледани въ него съ студени и бистри 
зеници, .тt. пиятъ блi;ска на слънцето и пр"'
зрачния свi;тликъ на луната, за да ги превър
натъ въ меко сияние, което просв•i;тлява съл
зитi; на планината, стаени въ зепенитt. имъ 
гжлбини. 
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f\ когато надъ планината се разпъна из
кряща звездна нощь, всtко езеро става дъл
боко небе, въ което блестятъ - тъй ярки if' 
близки - хилядитъ златни гвоздеи, съ които 
е закована великата небесна тайна. 

Завършено стилни, горди въ своята сту
дена красота, е.зерата изключватъ топлитt га
ми на жълтото, оранжевото и червеното. По
днебни самотници, -тъ сияятъ съ хилядитъ 
тънки нюанси на самовлюбената синя - отъ 
плътния индиговъ до предутрено небеснl-iя ; 
трепетни кристали, тt дирятъ съвършенство 
въ съкровищницата на зелената; вглъбени въ 
себе си; тt тъмнtятъ въ самосъзерцание и 
достигатъ висшето напрежение на виолетовата . 

Пленени отъ свtтлинно вълшебство, въчно буд
ни и отзивчиви, езерата постояно мънятъ багри 
- една безкрайна цвътна сюита, която дости
га до такива чисти тонове, че душата замира, 

озарена отъ миговия лжчъ на Красотата. 
Заточени завинаги въ усойни дъна на 

отвестни циркуси, рилскитi; езера не позна
ватъ ни тържеётвото на изгръва, ни трагичния 
патосъ на зал-вза. Тtхниятъ день е кжсъ, а 

дрезгаяинит'Б имъ-томително-дълги и бледи. 
Много отъ т-вхъ не виждатъ слънцето 

половинъ година - дълги зимни месеци то не 

може да се възземе надъ скалитt, що ги огра
ждатъ. 'Тогава алчнитt за св-втлина зеници на 
планината се покриватъ съ студен!'i бtла ко• 
ра и езерата· ослtпяватъ съ ~еt!_и oчi-r. 
Ужасено отъ тия мъртви взори, милосърдното 
небе посипва първия си сн-вгъ, който ги за~ 
стила тихо и равно - мека превръзка, бtла 
утеха, безмълвно състрадание на безсилна сес
тра. 

Езерата заспиватъ подъ тежки покрови. 
И когато зимата загърне планинит,t въ 

бtлата непрогледность на плътни мъгли и сжс
кащи виЯJU,fци, вср-вдъ която вае своето въл
шебство, езерата еж мъртви - заровени въ 
своитi; дълбоки гранитни гробове. 

И само нар'Бдко - въ тържествени нощи 
когато ·зимата очисти небето, за да види сво
ето мъртво царство въ бл-всъка на сребър:~ото 
лунно езеро - отъ затрупанитi; гробове се 
разнасятъ таинствени, п-вещи, звуци: дебелиятъ 
ледъ на езерата стене. 

КНИЖНИНА 

Пжтеводк:rель за rрадъ Сnивевъ и окоnно
стьта, Издава Сливенския клонъ Б ъ л r а р к а оrь Б 
Т. Д. - .Плодътъ отъ дървото на познанието, който 
нашия далеченъ праотецъ вкуси. продъпжава да бж
де фаталенъ и за насъ Физическото око на flдама и 
Ева се отвори, - т-1; вид-вха, че еж голи, но затвори 
се духовното имъ око: т'k престанаха да виждатъ Бо
га и да чуватъ гласа му. Сжщата история продължа
ва и до днесъ. При всiiки дъхъ безкрайното съзна-
1-1ие, чрезъ пъстротата на дивната хармония отъ крас

ки и форми, разстлани около насъ, чрезъ ромона на 
планинския потокъ, чрезъ бръмченето на златната 
пчела и хилядитi; пъстроцвi;тни пеперуди, чрезъ пi;с
нитi. на славея и чучулигата, ни говори: Елате при 
менъ. . . искайте отъ мене . . намирайте ме въ всичко 
създадено, тогава азъ ще ви пращамь обновление на 
тkлото и духа, което ще преобрази вашитt обичаи и 
страсти така, че полека-лека да отпадне отъ васъ 

всичко грубо и всi.ка алчность. . . и на тi;хно м'kсто 
ще докара радости оtъ такива области на душата, 
които днесъ никой смъртенъ не може да проникне. Но 
нашит!; уши оставатъ глухи, както еж слiши очит-в ни 
Ние се давимъ въ дребнавитk делнични борби на жч
вота, строимъ студенитi; варосани гробници на голi;
мия градъ, въ които слънчевия лжч:ь не прониква, и 

ако трtбва да ги напуснемъ за известно време, взи• 
маме всички мi.рки, за да не могатъ слънцето и чи
стия въздухъ да ни досегнатъ. Въ своята самодовол
на гордость отъ победата надъ мъртвата природа, 
царя на природата не иска да види, че въ сжщность 

nобедениятъ е той -~ почти изроден:ь физически, веч
но недоволенъ и озлобенъ, недостжnенъ за истинска 
радость, почти винаги боленъ, въпреки всички, ycne· 
хи на медицината. fl около него слънцето весело грi;е, 
цвi;тята се усмихватъ подъ бисерната роса на утрото, 
птичкитi; отправитъ своя блаrодарственъ химнъ къмъ 
великия Творецъ и мощнит-в nrта1-1ински върхове бле-
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щятъ въ далечния хоризонтъ и напразно го канятъ да 

се отърси за мигъ отъ дребнавоститi; на всi;кид~~ви
ето н въ величието на природата да укрепи тkлото и 
ободри душата сиl · 

.Колко по-щастливи еж децата! Т'kхнитs души 
еж. отворени за шепота на природата. Малкнт-1; глави
чки подсъзнате,но знаятъ, че животътъ е еци.нъ: че ние 

сме сплетени съ хиляди невид11ми нишкч C'J> майката 
природа, които не можемъ безнаказано д~ скжсаме; 
че нi;ма защо да „заробваме• природата - тя съ ра
дость ще ни даде всичко: здраве, си.1а, бодрость, чи
сти радости, стига да не u затваряме пжтнщата за то
ва. И тi; грабятъ съ пълни шепи отъ "живата вода" 
на живота, така широко разлянъ около насъ. Напра:з• 
ни с-,,: виковетi; на страхливата майка-, че детето ще 
„нас1ине•1 напразно еж опититi; u да го задържи въ 
кжщата- за1воръ, кждето тя прекарва днитi; си: още 
не стжпило здраво на краката си, погледа му· е на

вънъ, въ широкия просторъ, на открития 01,здухъ, де

то слънчев,.т-1; nжчи танцуватъ П-:! листата на дърв·е• 
тата и моравата. То х11ър,:~я чораnитi; и всич11и нз11иш-
1-1и дрехи и следъ мигъ се търкаля по земята, дето 

сам:, намира забавлението си, следъ като съ часове 
може би е капризничило въ стаята, дето майката на
празно се е мжчила да привлече вниманието му съ 

безброй играчки • 
• За обикновения човiiкъ планината и изоб-

що свободната природа. еж е :~.на неооходимость. 

Тамъ той ще се отърси отъ гнета на всtк.идJJевнитs 
грижи и -- пода!ГЬ се на омаята отъ живоnиснитk гле
дки, околната тишина и величието на природата, съе

динени съ въздейс,тв.ието на чистия в:ьздухъ, слънц~;
то, излжчванията на гората - ще почерпи сили и бо
дрость и съ по-голi.ма е11ергиil и радоёть iце подеме 
вс'kки,ц11евната си работа; ще nочувствв еди·нството на 
живота; всiiка билка, вс'kка бубулечка, дърво и живот
но ще почне да цени като проявление на ТО;:JИ единенъ 



животъ, а въ хората ще вижда свои братя. И вмi;сто 
зависть или злоба • любовь и симпатия, не само къмъ 
подобнитt му, НО къмъ всичко живо, ще изпъл1-1атъ 
сърцето му • 

• Една отъ задачитt на българския туризъмъ е 
тъкмо тази: чрезъ пропаганда съ слово и перо да из
тръгне обезв-tрения отъ толкова нещастни събития 
българинъ отъ летаргията му и ro изведе всредъ май• 
ката природа и подложи на благотворното u въздей· 
стане; а коrат _, той почувства да отеква въ жилитt 
му пулса на;всемнрния животъ и сжщевременно се за
познае съ р-tдкитt хубости, съ които Боrъ е насnо 
1)ИЛъ нашата родина, той ще я обикне по-съзнателно 
и съ по-голtма в-tра въ не11 и бждащето k 

.Тt.зи еж съображенията и надеждитi;, съ които 
Слнвенскиятъ клонъ Б ъ л r а р к а отъ Българското 
туристическо дружество поднася на обществото опи
санието на единъ отъ нс.н•краснвитt кжтове на наша• 
та страна, нмащъ за свой центъръ легендарнитt. Сини 
камъни и капнали11 ~ъ политt имъ градъ Сливен-ом. 

Съ ти11 думи Сливенски11тъ клонъ отъ нашата 
задруга оправдава с.воето последно д'l;ло - издаване
то на п ~тгводител~:, за града Сливенъ и околностьта. 
Хубава, спретната\ кн жна, 1 зn1.стрена съ мнощество 
винетки и изгледи на града и околностьта, снабдено 
съ планъ и nанорамв на града, една ясна, прогледна 
«арта на Синит-11 камъни и две окомtрни скици на nж• 
тищата и nжтенит~ иэъ Сливенски11 балквнъ, туря на
чалото ни тур и с ти че ски т t пжтевоnители у насъ. 
И ние заеД'Но съ с,,rивенцн се над-tваме, че тi;хниятъ 
n.111.теводитель ще допринесе своята дань -· nреко н ко• 
свено -- за разреw.tване на очертаната отъ т-tхъ по• 
rope задача - на родния туризъм ь. Н е се нао;вваме 
още, че тi;хниятъ nримеръ ще бжде заразителенъ и 
ще накара и много оть другитt наши клонове да при• 
сrжпятъ къмъ това мощно средство за постигане на 
дружественитt цел~ и въ скоро време ще имаме цtлъ 
букетъ отъ подобни nжтеводители за Р" tНИтt покрай
нини на наwата страна, необходимо vсловие за пъл
ното u туристическо разкриване и опознаване. Сли
ве,щи заслужавать нашата n ьлна благодарность и 
поздравления за това тi;хно, д-tло съ което 1'\; напри
пиха rrървата стжnка въ това направление. 

Пжтеводительтъ се състои отъ три дtла. Въ 
първия д'kлъ се дава опиr.ание на града: м'kстополо• 
жение, поминъкъ, околность, климатъ, флора, фауна, 
1tинералнн бани и богатства, както и подробни сведе
ННJI за града и всички обществени и забележителни 
сrради, мtста н паметници въ него. Въ в1ория дt;ль 
следва описание на Сливенския Балканъ, Синитt ка• 
МЪ\fИ, рtкитt, долинитt; и аърховетt въ Балкана. Тре
ти~тъ дilлъ ни дава маршрути за 27 еднодневни, дву
дневни, тридневни и четиридневни излети иэъ слн
венскн11 баnианъ. в4ичко е дацено въ една прегледна 
форма, съ изтъква';!е и nо.11чертаване на по-важнит-в 
"'i;ста и дат~, иекrо и на отдi;лнитt подразц~nения 
на текста.1 Единъ nсi)дробенъ укаэатель въ края на пж• 
теводител11 Д'Вва възможн1>сть за лесно ориентиране 
l(аято въ текста, така и въ излетит~. като nuсочва за 
всi;ки интересенъ обекrь, кжде въ тексп1 се говори 
з:~ него и при кой излетъ той се обхожда. 

Като пръвъ опитъ за създаване на туристиче
ски пжтеводитель у насъ пжтеводительтъ на Сливен
ци има, разбира се, своитt недостатъци, но т1; не еж 
оrъ естество да намапятъ неrовата стойность. За из• 
искванията, на които трi;бва да отговаря единъ тури
стически пжтеводитель, ние говорихме подробно п~е· 
ди 3-4 години на сжщото това мtсто (сп. Бълr. Ту
ристъ, rод. XIV кн. 4 стр. 62) и ще се повърнемъ при 
другъ случай. Тукъ ще изтъкнемъ само, че въ пжте
воднтел11 за Сливенъ и оноnностьта ни се вижда ела· 
бо застжпена п ж те у к а з а т е л н а т а страна. Дава
ването само на маршрута е недостатъчно за ориенти· 
ране на t1епознати11 въ мi;стности туристьта. Приложена• 
та ясна и пр~rледна карта на Ринитi; камъни и дветt 

оком'kрнн скици иэправ11тъ обаче до голkма степень 
тоя недостатькъ, толкова повече че м·kстностьта не е 
особено забърнана, и ние не можем·ь освенъ да nре
nаржчаме наiа-rорещо пжтеводите1111 на сливенци на 
вс~чки туристи и л обители на nриродаrа и да му по
желаемъ най-широко разпространение-

П"hitо 

Осогово. Излi;зе отъ почаrъ н се пустна въ 
продажба № 2 отъ Библиотеката • Т у ри с ти ч е с к а 
П р о с в i; та• , географско--т1ристическата книга .о С 0-
Г О В 0" от·ъ 11 а в е л ъ Дел и р а де в ъ, съ корица 
оть художника В. Захариевъ. Цена 40 лв. 

Осогово е снабдена съ географсна карта, из· 
пъстрена отъ много художествени фотографски сним• 
ки и потретитt; на изследвачит'k на България въоб
ще и специялно на Осогово - f\ ми Б у е, К. И р е
чек ъ, Г. Златарски и Г. Бончевъ. 

Осогово има следното разнообразно и изчер-
пателно съдържание: 

Предrоворъ 
Имена 
Научнит1. изследвания на Осоговъ 
Фиэко•географски бепежки. Гра11ици. Про-

странство и срtдна височина. Конфигурации. 
Геоложка възрасть и скаленъ съставъ 

Повършни форми. Върхове. Пещери. 
Клнматнчески условия. 
Водно богатство, течащи вод1,1, караствови извори. 

кадинъ мо =тъ . минера1н1,1 извори, водоснабд~оанието 
отъ о~огоеъ 

Растнтелность Н-1ша растите11ность, гори 01,ощ • 
ни градини пороищата и борбата съ тt,хь, залес11dане 

Ж1tвата окраса на Осоrовъ (фаунистически 
бележки) · 

Географски наименования 
Старото рударство 
Историко-поселищенъ преrледъ. Манастири 

селища излетни обекти и пжтища 
Заключения 
На клоноветt отъ Б. Т. Д. и Ю. Т. С, както и 

на книжаритt за повече отъ 5 екэемп11аяр11 се прави 
200/ 0 отстж,,на. 

Поржчкитt се прав~,ъ до софис:кчя клонъ ~f\ л . 
Константин о в ъ• отъ Б Т Д у11. Солунска № 25 
илн направо до редакцията на Библиотеката ~ П. 
Делирадевъ. ул Царь Бо;:~исъ № 175 (209) - СОФИЯ 

Въ идущия брои на Български туристъ~ще раз• 
гледаме подробно този новъ прииосъ ,,,а младата ни, 
но сериозна туристическа книжина. 

ВЕСТИ И БЕЛ'I>ЖЕ<И 

Нови изн1.рвапвя въ Пиривъ - f\систентътъ 
по география въ Берлинския универсиrетъ r . д-ръ Х. 
Луиэъ, изnратенъ отъ проф Алб. Пенкъ отъ сжщия 
университетъ, е правилъ презъ това лtто точни ин
струментални измервания и геотрафски проучвания въ 
Пиринъ планина. Резултатит:1; отъ тия измtрвания, 
които r . д•ръ Луизъ е ималъ добрината да съобщи 
иа нашия друrарь отъ Ямболсн.ия 11лонъ r. К. х. Ра
доновъ, еж твърде интересни и ии даватъ за пръвъ 
nжть височинитt ~,а много мt;ста въ Пириt1ъ. Най• 
важното обаче е, че споредъ тия резултати Пиринъ 
оспорва на Олимпъ второто м-tсто по височинв на Бал
канския полуостровъ Споредъ иэм-tрванията на проф. 
Курцъ, най-добрия nознавачъ и изследователь на 
Опимпъ, височината на неrовитt най·внсr~ни върхове е 
2916- 2917 м. надъ морското равнище, а измilрвания
та на r . А·РЪ Луизъ оn;еделитъ височината на Елъ 
Тепе на 2918 м. Така спедъ Мусала, който е 2924 м. 
високъ, Ел-тепе се явява втория по височина връхъ 
на Балканския полуостровъ, а Олимпъ следва след·ь 



нег0 11а трето м-kсто. 

Други по-лични върхове на Пиринъ им
атъ след

ната височина надъ мореното равн1
-1ще: Куте.110 (съ· 

седния на En-Tene мраморенъ чунаръ) 2910 м., Тодо

рин1, връхr, 2775 м., Даутовъ връхъ 2500 м . и връхътъ 

Пирин& (най-северния връхъ на Пир1-1нъ) 2200 м. Отъ 

езерата най-високо разположно е Тевното езеро в:ъ 

Белемето - 2540 м; следъ него иде Ча11рското езер
о 

на 2420 м.; Паnа3Z'6О.АЪ е на 2230 м. внсочнн11; Го,йь

,1,ото езеро съ островитi; въ долината на Демяннца 

2300 м. Р116ното езеро въ Бъндер'нца 2200 м. а "Риб

ното езеро иа Василаки 21:l0 м. Седловината Преdядъ 

която дели Рила отъ Пнринъ, е
 1230 м. висока, Бан

ско 925 м., Добрннище 870 м., Мехом.ня (Разло'rъ) 805 

м. и гара Симитли 330 м. 

~ 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Плевевсквятъ нлонъ Кай.дr,11ж
а до.д11на отъ Б 

Т. Д. урежда съвместно съ мi.с
тния к;~онъ отъ Ю.Т.С. 

туристически срещи въ локала на Коста Лазаровъ. 

Първата туристическа среща с
е е състояла въ сжбота 

на 1, ноември. Приходътъ е въ полза нв с
троящитs 

се въ Плевенъ Туристически 
домъ. 

Тървовсквятъ нлонъ Трапез11ц
а отъ Б. Т. Д. t. 

ималъ rостъ на 27 и 2В септември т. r. 1-1эвестния рус

ки писатель и журнал1-1стъ Вас. 
Ив. Немиров1-1чъ Д.~н

ченко, който презъ освободит
елната война е влезълъ 

въ града съ щаба на армията.
 Той е останалъ възхи

тенъ отъ нови!! видъ на града и меrовото мi;стопо

ложение. Въ х1-1жота на Ц.~ре
вецъ той е престоялъ по

вече отъ единъ часъ и е раз
глежцапъ сь най-голi;мо 

внимание всички фотографии и картини въ нея. На 

сбогуване е заявнлъ, че вко обстоятелствата не му 

попречатъ, ще дойде за нtнол
но дни въ хижата, за 

д11 нап1-1ше впечатлени11та 
си отъ града. 

Къмъ кра!I на м. ок1омври т. г. клонътъ брои 

всичко 453 члена отъ които 342 мжже и 111 жени. 

Пр~эъ годината нл::>нътъ е устроилъ 24 излета Дей

ностьта М} обаче е била насоче
на повече въ благоустро

яване на 1rижата и эалес!lване н11 око11Nостьта 
i•. 

Довършечи еж окончателно 
дв:1та п.~вилнонв, 

предъ входа на хижата и на Балдуинов
ат.~ кула. И 

дв11та еж въ хармони
я съ естествената кра

сота нв хъл

м11 и допълв11тъ вида нв ис
торическия Царевецъ. До

вършени еж сжщо око
н'!ателно и водопрово

да и е

лектрическата инсталац
ия на хижата, които доприна

С!IТЪ твърде много за удобствата, които тя предлага
 

на свонтi; гости. Спалнитi; въ хкжата C/i\ значително 

подобрени и се р11боти усилено 
по довърwв.~не кула

та на хижата. Въ полза на фо
нда эа благоустрояване 

"'' хижата. Коnеративннятъ театъръ 
въ Софи!I е пред

ставнлъ на 3 декември т. г. пиесата „Орnовъ", к
оято 

е дала на клона 25,000. лв чистъ приходъ 

По тоя случая нлонътъ изказва своята блаrо

дарнос:ть на директора и арти
стнтs отъ коператнвння 

театъръ, както и на всички госпожи
, господа и фирми, 

конто по единъ или другъ
 начннъ съдеЯствуваха за 

даването на представлен„е
то и постигнатия успtхъ. 

На 4 декември нлонътъ е дв лъ въ салон
а на хижата 

традиционната си турис
тическа вечеринка, чист

ия при

ходъ отъ HO!ITO възлиза н11 14,000 лева. 

Финансовото положение на кл
она въ свръзка 

съ деЯностьта му презъ година
та се очертава отъ след

ващата по-до,ту ведомость 
за положението на см-kт

китs му ('!нсти остатъци) към
ъ 25 октомври r r. Презъ 

годината к11оновета каса е на
правила ецннъ оборотъ 

отъ кржгло 220,000 лева и показва сега една налнч 

ность отъ 2/б1 лв Отъ дьлrа 
на клона къмъ Популяр

ната банка еж били погасени 17,851 лз. и оставатъ 

още 31,555 лв Въ централната каса на дружеството 

еж внесени 19,960 ла. и се дължатъ още 8,080 лева. 

Отъ вложеннтi. въ Популярната 
банка ЗО.б40 лев11 еж 

били изтеглени nрезъ годината 30,04(1 и останали тамъ 

само 600 лв. Спалннтt еж дали ед11нъ чистъ прн
ходъ 

отъ 42,687 лв. при наnравенъ разходъ 3,'112 лв Отъ 

фонца Д-ръ Ст. Сарафовъ еж били изразходван"' 

23,954 лв и той показва остатъкъ отъ 81б
 лв. За дру• 
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жественото списание е внесен
ъ абонаментъ 1б,800 лв. 

м се дължатъ още 4,835 лв. 

, . ~ Наименование 
ост,пъци 

о r:i на 
с:: ., смtткитi; Да·Дава 
~ Q. 

Да Д11в11 

1 К II с а 2бб1 -
2 Ценни книжка 

15200 -
3 Дебитори 

ь 7532 -
4 Пжтеводнтелн 

1480 -
5 Кредитори - 13431 

б Лихви - 737 

7 Недоборн чл. вносъ - 84 

8 Наеми - 3150 

9 Непредвидени 
. - 74б 

10 Капи т алъ - ~234,747 

11 Застраховки 
2б2б 

12 Поп Банка. дълrъ - 39555 

13 Туриэъмь въ Бълг. 
. 4140 -

14 Балове, 2абавн и др. - 4677 

15 Турнстнч разходи 
94 -

и Централно Настоятел. - 8080 

17 Попул. Б.~нк11, влъсъ бОО -
18 Отопп. и осветление 

1 

1079 -
19 Заплвти и възнагражд. 18500 -
20 Картички и др. 

581 -
21 Брошури и ноти 

20бб -
22 Туристнч. значки 

250 -
23 Туристнчес!:!И спал на - 42б87 

24 Електрически инстилац. 22б10 -
25 Мобили 

118948 -
23 Водопровоцъ 

28118 -
27 ф .Д-ръ Ст. Сар11фовъ" 816 -
23 в ст ж п и т. в н о с ъ - 34б 

2~ сп Бълr. Т у ристъ 4335 -
зо Дарени!I n помощи - 12458 

31 ф. Доизкара . хижата - 357 

32 Строежи и nоцдt-рж. 
59063 -

33 Туристнч. прннадл. 3033 -
34 Членски вносъ - 4902 

35 Канцеларски 8771 -
1 Зб Недвижим. имоти 1064834 -

l.ЗбJ337 1367337 

Разложсивятъ клонъ П11рllнъ о
тъ Б. Т. д. съ

общава, че въ уредената отъ него презъ лtтото въ 

една отъ училищнитt сгради въ града туристическа 

спалня еж пренощували 146 туристи, минаващи презъ 

града. Нощуването е било бе
эп11атно. 

На 24 октомври клонъть е отnрi!Знув11лъ па• 

тронния си праэникъ най-тър
жествено съ молебенъ 

11а градския площадъ. Следъ молебена председате

льтъ на увеселителн
атв комисия н11 клон

в, адвоката 

г. f\c. Внрчевъ е държалъ подходяща за с
луча!I речь, ка• 

то е наблегалъ на значениет
о нв тур;~эма и туристи• 

ческата идея за пл11нинскит
i; покрайнини . Вснч11и гра

ждани и гражданки еж би
ли укнченн съ зелени ту• 

ристнчески ленти . Продавани еж и купони- ту.хлн за 

въ полза на фенда .хнж11 на Пнрннъ~. Следъ обtд
ъ 



е имало забава съ хора на nлощада, а вечерьта се
мейна туристическа среща. Клонътъ е бнлъ значител
но подпомоrl'ат~ь въ уредбата на праз1-1нка отъ члено
вет-t. на ,мt.стння клонъ на Юношеския туристически 
съюзъ, на които сърдечно благодари . 

На 17 ноемврин клонъ-тъ е устроилъ нзлетъ до 
Б11юва борика - водопада 1'8 Язо-Иэворитi.- Пеще
рнт-t. ,.Пропадналото" и „Мечата дупка" - Кьоwка
Серовнца. 

, Съобщевия иа Централното настоятелство. 
- Отпечатани еж протоко.Аиmrь на XIX редовенъ съ
боръ на дружеството и еж разпратени на всички кло
нове заедl'о съ миналата книжка на списанието за да се иматъ вэетит-t. отъ събора резолюции и 'ре;де
ния предъ видъ отъ кпоновнт-t. настоятелства при бж
дната нмъ дейност.ь. 

Всички клонове да побърэатъ съ уоовнение на 
см~ьткитп, си кьмъ централната каса за 192; rоц., за 
да може и Централното настоятелство отъ своя стран11 
да посреща на време задълженията си по общодру-
жественнт-t. работи. , 

Да се съобщаватъ на Центµалното настоятел
ство иа време и датит1;, когато ще се състоятъ аш 
тационитп, седмици на раэннт1; клонове. 

По В'J.проса за конфедер(Щиято за физическо 
възпитание помtстената въ миналия брой ца списани
ето, вь хрониката .за туристически срещи бележка е 
предизв~utапа недоумение у некоj:i другари туристи. 
За нзбtrване на възможни недоразумен1U1 Централното 
настоятелство дължи да даде еди.о освет_ленне по зае• 
тото отъ него становище. Съгласно решението на srt
тошниятъ съборъ въпросътъ за •влизането Fta дружест
вото ни въ конфедерацията се отложи за проучване и 
разрешаване отъ идния съборъ. Понеже повечето и отъ 
друrит-t. организации, коитQ уставопроектътъ на кон
федерацията опрец1;ля като основателни нейни чле
нове, и-вмаха и нi;матъ още оnобре1-1ието иа върхов
ноrо си управително тtno за приемаие на устава и 
влизане въ конфедерацията, nоследнята въ действи
телность официално не сжществува. Това е констати
рано и въ протокола на представителит-t. на тази ор
ганизации отъ 20 октомври т. r ., дето е казано до
словно : .до получаване с-ьrласието, на последната 
орrанизацю,, за да се не губи време, да се уреди вре
мененъ комитетъ с-ь мандатъ 6 месеци, конто ца се 
ржководи временно отъ nроекто-устава. Преэъ то
зи срокъ временния комитеrь да изработи nлатфор
мат8 за деАность, да пuдrотви и разработи почвата 
върху която ще легне новата обща орrаниз1щня, евен
туалнит-t. бжцещи поправки на устава и пр. 

По nоводъ на тоя протоколъ и имайки nредъ 
видъ решението на srtтоwния с,,бор-ь Централното 
настоятелство изяви съгласие да учl!lствува. и въ бж
дещитt заседания ва временния конитетъ по учредя
ването •на конфедерацията при следнит1; условия : · най
мн~о до предстоящия дружественъ съборъ, nрезъ 
коАто периодъ отъ време да се ко1tкретизиратъ точно 
целит-t., эадачит-t. и бждащата работа иа конфедера• 
цията, беэ1> да се поематъ никакви бюджетни ангажи
менти и nроектоустава се има само като временна на
редб8. Това ст11иовище 151; възприето отъ представи• 
телит-t. и на друrит1; организации и споменатиятъ вре
неиенъ комитетъ не представлява конфецерацията, а 
има за задача да. проучи и изясни по-конкретно цели
т1; и зацачитi; иа nроектир11иата коифедераци11 за фи
зическо в:ьэпитание и да обособи нейната физиномия
за да може (да нма възъ основа на какво) върхов• 
нитi. oprawи на отделнитi; орrанизации да се произ
несатъ за или rтр:>тивъ участието имъ въ конфе
дераци11та. 
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Попувра.гь отъ е Чилинrировъ . • . . . . 
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Зиме nрезъ Рила . . . . . . . . . . . 
Синиятъ цвi;тъ на ппанинитl:; отъ П. Пауновъ 
Културно отнася.не къмъ природата отъ Ив. 
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Изъ старата rеоrрафия ма Бъпrарня отъ 
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Събори в среши. XIX Извънреденъ съборъ въ 
rp. В. Търново 12.·XIX редовенъ събор,, въ rp. Са
моковъ 108, 125. Областна среща въ rp. Плевенъ 31; 
Областна среща въ rp. Шуменъ 47; Областна среща 
въ rp. Сливенъ 64; Областна среща въ Варна 94; Об
л11стна среща въ Гвброво 110; Междукпонови срещи 
142. 

Некролози, Христо Колевъ 15, 

Кяижnпа. Даване първа помощь при нещастенъ 
случай 15; Пиринъ въ снимки 15: Витоша отъ П. Де
ларадевъ 16, 45, 141, С15орникъ ~1;ъ честь на В. Н. Зла
тарски ЗО: Ехо (хумор. листъ) 30; Метеорология отъ 
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u ава Н. Ив11новъ бЗ; М11рwъ Кабиле 128; Туристическа 

библиотека 128; Пжтеводитель за rрадъ Сливанъ ►1 

околностьта 156. 

Вести я бедi;жки. Преданието за основаването 1111 

rp. Marclanopolis 16; Мато-Грасо 30; Пещерата „Ле

паница• 45; Смъртьта на Маллори и Ирвинъ на Мо11тъ 
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по името на Витоша 107; Нови изм'kрва1-1ия въ Пиринъ 1~7 

Хижи. Хижа „Царевецъ,., въ rp. В. Тър1t0во 64; Хижа 

Чумерна 107. 

Дружествевь животъ. Списъю, на кnоноветi; на Б 

Т. Д. 31; Харманлийски клонь пРодоnи' 15; Карлов

ския клонъ .Юмрукъ чалъ• 15. 45, 96, 112, 128; Ям. 

болски клонъ .Кабиле' 31; Търновски клонъ • Тра

пезица• 32, 4б; Пловдивски клонъ .Калояновъ връхъ • 

32, 77; Врачански кло11ъ „Веслецъ" 4б, 78, 95 112; 

Провадийски 1слонъ .Сини виръ" 47, 78, 110; Б ур

газкю1 клонъ ,Странджа• 47; Карнобатски клонъ 

• Чалж-кавакъ" 47; Долнобански клонъ .Ибърски 

туристъ• 48, 80; Габровски клонъ ,Узана• 48, t:4; Дуn

ни..uкн клонъ .Рилски езера" 48, 96, 111: Сливенски 

клонъ .Българка• 48; Прес,111вскн клонъ .Хорски 

долъ" б4; Плеве11ския клонъ „Кайлъшк11 долина• 76, 

9б; Казанлжщки клонъ „Орлово гнездо" 77: Разлож

ки клонь „Пнрннъ• 77, 9б, 111; 58 Бi;ловски клонь 

,Юндола" 78; Свищовския клонь ,R.леко• 78; Старо

Загорски кnонъ „Сърнена гора" 78; Хасковски клонъ 

.Rнда" 79, 96, 112; Coфstlkкн кnонъ „Rлеко Констан

тнновъ• 79; Дреновскн клонъ „Ба<10 Киро" 80; Тър• 

ново Сейменски клонъ .Мар1ща • 96; Шуменски клонь 

.,Висока поляна' 109; Ловешки клонь ,Стратешъ" 
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Самоковски клонъ ,Рилски тур стъ" 111; Еленски 

клонъ "Чумерна• 111, 128; Банския клонъ „Елъ-теnе• 

127; Варненски клонъ .Девненски извори• 128. 

Нови клонове. Стражиuв 32, Б11нско 32, 4б, Чирпнаъ 

45; Белоградчикь 46; Горна-Джумая 142. 

Раэяи. Туристическа изложба 4б; Туристически домъ 

въ Вратца 47; Бпрба съ комаритi; no Витоша !?4; Вре· 
менна трудова nовинность 109; Залесяване 142; 

Картини. Охридъ. Св. Иванъ (l<ане'о) (начална) фот. 

Г Трайче&ъ 1 : Охридъ 2; Профила на Самуила 3. 

Kpen .стьта на Ц. Самуо1ль 4; Пещерата Тъмната дупка 

5; Вжтрешиостьта на пещерата 7: Б~рнииа 9; Пиринь 

Г:ьзей 11; Въ политi; на Рила (начална) акв. П. Фран• 

цалийски 17; Езерце при <:. Бвй11ово, винеткв 18: Буки 

19; Мусалв 20; l<уклнтi; при Лакатникь 22: Пнринь, 

Двмяннца, в. Гьзей 24; Пиринь, Вi;вицв, в. Дженгаль 

25; Пиринь. Долината на р. Г лвзна 27; Хижата на Кар 

ловския клонь nодъ Юмрукъ Чаль 30; Долината нв 

р. Марица (начална) акв. В. Захарневъ 33. Резби на 

линолей 34, 35 и 3б; Входа на долнвта пещер• при 

Лакатникъ 37: Чалж-Кавакъ 40; Врачанския балканъ 

кьмь с. Дуnни връхъ 41; Дуnнивръшката седловина 

43; Оборище (начална) фот. Г. Трайчевъ 49; Кжщ11та 

►1а Бенковски 52; Преславския nроходъ 55; Нюрнберг• 
ската хижа 5~: Кжжелъть на Бехара t$1; Бехерската 

хижа б2; Pynm (начална) рис. Васил. Захариевъ б5; 
Самотннкъ б7; Ва11кьойсиото езеро б3; Цукърхютль 

72; Дрезденската хижа' 73; По долината на ма·рица 

(нача·лна) акв R. Миленковъ 81; - Родопски nейса>Къ 

82; Сухото езеро· 85: Лозенския манаетирь .св. Спасъ" 

89; Надь Рнnския манастирь 92: Черната Скала - Чамъ 

~ория (начална) акв. В. Зilхариев'ь 97; р. 1){амчия· 98; 
·хижв Мусала '99; Водопадъ - Рила :J04: Хижа Чумерна 

107; хижа Б1!НАерица '(начална) рис. .К. Щъркеловъ 

•t 13; rp. Банско-Пиринъ 114; Рнлск11 г·ьоловё 115; 
Струма· съ Пирин. 118; Подъ Мусала 120: ·Градйще при 

-с. Смочан'Ь, Ловешко 122; -Трi:внil (начална) карт. Н 

·Танеl!'Ь 129; •Мадара 130: скала np1( М11дара 1~: Тр'kв~ 

·нв 133: П11овдивь 134: кжщв отъ Rpбa~aci1 137; к~ща 
оть Трi;вна 139; .. · · 
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