
LE TOURISTE · вuLGARE - DER BULGARISCHE TOURIST 
ИэJJ.иза 111-hс~чно (осн-hнъ IOJJ.И и августъ). Струва за неч.11енове годишно 2 .11ева . 

Всичко се изпраща:_ СоФил, .,Българско Туристическо Дружество". 

Год. V. 

. N~ 53. До клоноввт~ па ВТ д . 
1. Ланскиятъ сборъ въ Парна (вж. БТ, r. IV, стр. 11) възложи 

на ото настоятелство да изработи nроектоуставъ за задругата, 

който да се в с ,а удобрtние въ VI. редовенъ сборъ. Тоя проекто • 
уставъ е вече изработенъ отъ централното настоятелство, ще се отли

тографира и наскоро разпрати на клоноветt за изучване, та да може · 
на сбора да се приеме 01юнЧателно. Въ тоя уставъ има нtкои ново. 
въведения, в1:рху които клоноветt се умоляватъ да обърнатъ по-rолtмо 

внимание и да проучатъ разглелванитt въ тtхъ въпроси. 

2 Прtдъ видъ на наближаването на сбора (21.- и 22. май) умо
ляватъ се клоноветt да изпраппъ въ близко врtме въ централното 

настоятелство своитt отчети за 1905. год .. 
~- Отъ настжпването на 1906. год. трtбва на членоветt да се· 

раздаватъ нови членски карти, · обаче маJiко клонове до сега еж поискали 
нови карти и мс:рки. Uентралното настоятелство не може да знае точно 
числото на .членоветt въ разнитt клонове . сжщо не му е извъстно 

колко картн и марки еж. останали въ единъ клонъ оrъ- ланската година. 

За това то изпраща карти и марки само на тия клонове, коитоги по
изкатъ, като и означатъ числото на нужднигt пр·fщмети. 

4. За изтеклата година с.амо трР !{лона еж дали приносъ въ. 
централната каса. Единствениятъ източнщ{ъ за посрtщане нуждитt на, 
задруrа1 а еж приноситt на · клоноветt. По тая причина централното
настоятелство моли тия клонове, които не еж си уредили смtткитt. 
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за изтеL<лата година, да ги уреднтъ въ скоро .врtме; това е необходимо 

на централното настоятелство за да може и то да отстои на своитt 

задължения къмъ клоноветt. 

5. Пролtтьта настжпва и сезонътъ на излетигв настава. Сега е 
врtме клоноветt да развиятъ своята · дtятелносп. за проповtдване 

туристовската идея. Въ това вр·вме най-много може да се пече.r~ятъ 
привърженици на туризма между бы1гарскитt граждани. 

Здравtйте 1 

Централното н.астоятелств ·, . 

Срtща на Gофийскитt, Орханийскитt и Врачанскитt туристи. 

Мургашъ, тоя връхъ, издиrналъ горд_о глава надъ окол-нитt старо
планински върхове, пролtть и есень побtлtла, а лtтв често потънала 
въ мъгла, привлича отдалечъ вниманието на софианци. Той крие въ 

себе си и омайни гледки. · Въпрtки това, обаче, малцина софийски 
туристи еж възJiизали на него. Ето защо софийскиятъ КJЮнъ „А. l{он 

стантиновъ·· отъ БТД устрои миналото лtто за 28 и 29 авгусrъ 

изJiетъ на Мургашъ. 
, Хубавъ е Мургашъ, и не мжченъ за възлизане, но това „равыо 

софийско поле" съ тия прави и еднообразни шосета, отблъсва туриста 

отъ тоя вр·ьхъ. Огъ София до с. Бухово, това е гол ·!эмия rъ залъкъ 
на Мургашкия излетъ. Пр·tминешъ JIИ еднажъ полето , и дойдеш~; ли до 

Буховския мънастирь, то най-отекчиrелната часть отъ излета е мината . 
Възлизането на самия връхъ е една принтна и разнообразна разходка . 

, _ Ето защо софийскитt туристи за печелене на врtм~ и з - _ ""· · · 1.-шне 
уморителното ходене прtзъ полето, заминаха отъ ия на 27 авгуръ 
въ 8 часа вечерьта съ кола. Излетницитt се сбра~а въ дружепвеното 

помtщение (бирария „Батемберп,") и подъ главатарството на r. Ст . 
Н. Коледарова - потtглиха съ 11tсни прtзъ улицитt на града къмъ 
Подуене. Тукъ ги чакаха 3 наети специално талиги I въ които се 
разположиха 16 души туристи и гости; ;j-ма туристи бtха зами
нали пе-рано за Буховския мънастирь, гдtто щtха да нощуватъ всички 

.софийски _излетници. 

У насъ rледатъ на туриста като на н·!:;какъвъ „скиталецъ без
доменъ", та само когато го видятъ да си набива краката по чакъла 

на шосетата, да гълта облаци прахъ по пжтищата и да отпада душевно 
. ,,,,... 

upv. еднообразието н~ гледкитъ, тогава само той може д::! привлече 

симпатиитt на обществото като мжченикъ за нtкаква И .lJ.eSI. Това е 
едно · съвсtмъ извратено понятие за туризма и изобщо за спорта. 
Спортътъ не е за да прtвръща хората въ „мжченици , а за да имъ 

достави една висша и здравословна наслада. А да ' се ходи по праш

н~пt шосета нито е приятно, нито пъкъ е полезно. Туристътъ е 
JJюби.ель на природнитt -хубости, които се ' криятъ далечъ отъ ;·рад
с.кигt пжтища-въ високитt планини или дълбоки долини. До тtхъ 
трtбна да се добере туристътъ за да намtри освtжаване на душата 
и закрtnване на тtлото. А пространството, което го отдtля отъ . тин 



•природни . красоти, той нека не се стtснява да го измине съ В(Zичкк:~ 

,съобщителни срtдства, съ които 'разполага : желtзници, параходи; 

автомобиJJи, I(Ола, коне и др ... И ние направихме така за Мургашъ. 
И на това обстоятелство се длъжи главно блtскав1>1я изходъ на тшi 
излетъ. Ние стигнахме въ Буховския мънастирь · бодри и на другия 
день възлизането къмъ върха - сжщинското туристическо дtло -

, бtше за насъ . цtло тържество. -
Пжтуването до с. Бухово (20 клм.), прtзъ селата Враждебна, 

·Челопечене и Ботунецъ прtмина весело, въ пtсни и шеги. Съ малка 
една почивка въ с. Ботунецъ, го изминахме за 3 часа, не безъ нtкои 

малки nрl'lключения, разумtва се. А какви еж тия приключения , при 
пжтуване съ кола нощнс врtме по междуселскитt nжтища - всtки 

може да си ги nрtдположи: подплашване на конетt и прtтурване н а 

,колата въ рова. Въ с. Бухово върнахме колата, запалихме факлитt и 

•потtг .. ·шхме п·t.шъ за Буховския мънастирь Св. Архангелъ, гд·tто стиг

•нахме къмъ 1 часа прtзъ нощьта. 

Въ мънастиря завзрихме трима нашLf другар и туристи, дошпи 

прtзъ деня и по-късно ни застигна една двойка гости излетници, които 

.закъснtли и не могли да тръгнатъ заедно съ насъ отъ Софиt1. Съ 
всички тtхъ нашето число се дотъкмн 21. Навечеряхме се и прtкарахме 
криво-лtво нощьта, отъ кояrо още само 3-4 часа б·t.ха останали. 
Нtкои другари даже и съвсtмъ не л·t.гаха , като изJгtзоха да, се любу

ватъ на нощнитt старопланинСl{и гледки . . 
Въ 4 ч. с. се тржби сборъ, вземахме сбоrомъ отъ отца игу

мена и въ 5 ч. дружината потегли на горt. Излtзохме подъ мъна~ 
стиря и подехме по Козлудерската рtка. Слtдъ това свихме малко 

на лtво по коларски пжть, гд'tто ни огр·t слънцето. Пжтьтъ за -Мур
гашъ никакъ не е труденъ: нtма стръмни възлизания и до подъ самия 

връхъ води коларски пжть *). - Само че възлизането е дълго и на 

много пжти човtку му омръзва. Зърнешъ върха и вървишъ, избика

ляшъ наоколо, м.v.слишъ че вече си близо, а като ;погледнешъ пакъ, 
той стои на сжщото мtсто. Ние вървtхме полека; кзкто винаги трtбва 
да се ходи на задружни излети, и отъ мънастиря до r.ърха стигнахме 

за 6 часа. 

Въ Орхание бtха се указали нtколко младежи, симпатизируещи 
на туристовсюпа идея, които изказаха желание да основатъ кJюнъ 

отъ туристическото дружество. За да се опознаемъ и разм-1:,нимъ мисли 
по туристиката, ние се уговорихме да се .срtщнемъ съ .Орханийскитt 
младежи на Мургаш-t. Срtщата бt уговорена да сгане въ горската 
стражарниuа подъ върха въ 11 ч. пр. об. Къмъ това вptwe ю~е вече 

наближавахме и отъ далечъ зърнахме съ биноклитt бtлитt стtни на ко
либата. Ние съ трепетъ очаквахме да видимъ при нен Орханийскитt· . ( 

дру::-ари, но пъкь мислихме, че може тt да закъснtятъ сдtдъ насъ. 

Обаче на гребена на сtдловината се показаха човtшки фю-ури, и :кър
щпt и шапкитt се размахаха отъ дв·втt · страни. Като набцажихме,, 1 

.слtзоха да ни пocptutн!JP, и въ балканск0ш ус~е e~fia 1:УР.-.~Gтовското 

*1 Ошн:ание на другъ Мургашки иа.11етъ вж. БТ г. I стр. 74. 



здрзв~й, ура I Почна се опознаването • при една най-сърдечна срtща ... 
Указа се, че Орханийци ни nрtварили съ цtли два ч:~са. Tt . 

излtзли отъ града nрtдния день привечерь, спали ~ъ Балкана и за

раньта рано потеr:лили за опрtдtленото за срtша мtсто. Tt бtха на , . 
nрой 19 души, отъ които 1 ученикъ отъ Софийската Гимназия и 
1 юнкеръ, а останалитt младежи, учители, търговци и студенти. Слtдь 
отмората сtднахме на задруженъ обtдъ подъ дебелитt буки. Орха
нийuи бtха си направили прtкосиленъ трудъ за да се он.:рамятъ прtдъ . 
своитt Софийсvи гости. Всички бtха весели и щастливи отъ -тая срtща, . 
въ непрата на красивата българска природа. ,И човtку бtше мило да 
гледа тия български чада тъй доволни и весели, при тая природна 

декорация. Тая срtща, при 1юяrо прtзъ всичко врtме Орханийци бtха _ 
мили и любезни, направи дълбоко впечатJJение въ душата на Софий
скитt туристи и запечати една тtсна и искрена дружба между ту рис- · 

титt отъ тия два клона. 

Слtдъ обtда ние подехме на ropt по гребена, къмъ върха .. 
Тукъ ние сме вече нъ Орханийската туристическа область, та глава- 
тарстното на излета взе r. Ст. Панчовъ . Той rлаватарствува прtзъ . 
всичко врtме до срtшата ни съ Прачанскитt туристи. Ние минахме . 

покрай хайдушкото кладенче съ ледена балканска вода, между вtковни 
буки и слtдъ единъ часъ стигнахме на върха. Мурrашъ нарича-rъ не 
само върха, :i цtлата планина; Върхътъ не е остъръ, самотенъ, но , 

отъ единъ широкъ скалистъ _ гръбъ се издиrатъ два върха, отъ _които 

западниятъ е по-високъ (1666 м.). Южнитt склонове · на Мургашъ, . 
~акто изобщо въ цtлата Западна стара планина, е голъ, безлtсенъ, 
а сtверниятъ е покритъ съ гигантски букr1. Щомъ rуристътъ възлtзе · 
на върха, той остава изненаданъ отъ раскошната па1-юрама, която се : 

разкрива прtщ, очитt му. Хубостьта си тая панорама длъжи на -поло- · 
жението на върха и на широчината на кр.жгозора. Въ сърдцето на 

Стара планина, нейнитt върхове се редятъ като кулиси единъ задъ другъ: 
на изтокъ, въ далечината се съзира Калоферскиятъ балканъ, по-близо , 

е Златишкиятъ балканъ съ Баба, а прtдъ тtхъ Етрополскитt височини 
къмъ Араба конакъ. _Южно е Гълъбецъ, който се свързва съ Срtдня. 
гора и прtзъ Ихтиман::ката планина съ Рила. Западно е високата Ржа
на ( 161 7 м. ), стръмния Изремецъ ; задъ тtхъ ' Врачанск~я балка .Уъ . 
и по-далечъ е Комъ. Ilo назападъ Стар,1 планина се свързва 

съ Руй, и прtзъ планинитt на Краището се съединява съ Осоrовската · 
планина. До нея е гордата Рила, кgято прtминува въ Родопитt. Tt . 
двtтt затварятъ хоризонта на юrъ, а на сtверъ той е заграденъ отъ 

Старопланинскитt nрtдгория. Подъ нозtтt ни на юrъ е Софийското • 
поле, въ което л.жкатуши Искъръ и се бtлtе столиuата, почти , 

опрtла се до самотната Витоша. Въ сtверъ подъ насъ лежи 
малката Орханийска котловина, на срtдъ съ градеца Орхание и на- 
около съ r.жсти и rолtми села. Дълго врtме ние се възхищавахме 
отъ. :гзя .дивна панорама. Всtки туристъ и любитель на природата 
т,рtбва. н~nрtмtнно да се качи на Мургашъ за да узнае какво нtщо, 
е раскощна ыланинска панорама. Това е вай-хубавата панорама, която 
.азъ до cera съмъ видtлъ въ отечеството си. Казватъ, че съ нея съ--
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·перничала гледката отъ върха Братия надъ Копривщица въ Срtдн·я 
тора, но азъ не съмъ ималъ до сега щастието да се кача • на 'юя връхъ. 

Слtдъ любуването на гледката всички се събраха около прtдсе
.дателя на задругата. Той се обърна съ нtколко думи къмъ Орханийци, 
,които насърдчи за желанието ,имъ да основатъ клонъ отъ БТД 
и обяви, че сега, на това мtсто, той счита че се е основалъ клонътъ , 

, който нарече „Мурrашъ", което име да означава както най-високия 

върх 1, въ областыа на клона, тъй и за паметъ на днешния день -- 
_ день на природна наслада и на съсtдско ,побратимяване. Той поздрави 
в~tкоrо едного отъ Орханийцитt съ кръшаваието имъ въ турисrи и 

, окачи на новитt туристи туристовска значка. Слiщъ това се П()чнаха 
- взаимнитt поздрави. Тоя тържественъ моментъ остави неизгладимъ 

, споменъ въ сърдцата на старит~ и младитt туристи. По такъвъ начинъ, 
на тqва мtсто, се тури основата на Орханийския клонъ „Мургашъ" 

- отъ БТ Д, .който жизнеспособенъ клонъ обtщава да играе важна роля 
в ь бждащето развитие на туристиката у насъ. . 

Ние потеглихме надолу къмъ Орхание, гдtто вечерыа щtхме да 
,б ;кдемъ на гости у новитt туристи. Подехме малко на изтокъ и поч

, нахме да се спускаме на долу. Минахме прtзъ хубава, вtковна гора, 
прtсtчена на много мtста съ ролянки. Спускането на дoJiy почва да 

. става стръмно и уморително. Ние видtхме, че южния склонъ на Му
ргашъ е много по-лесно достж.пенъ отъ сtверния. Не само че Орха

,нийското поле е съ 215 м. по-ниско отъ Софийското (Софи>t Jiежи 
•Н? 560 м. мор. височина, а Орхание на 345 м . ), но и самитt скло
нове еж. различни: южниятъ е шщегатъ, когато сtверниятъ е стръменъ . 

. Ние , съ набиrи крака слtзохме на р. Осениuа и по балканския пж1ъ 

. .въ 8 ч. в. стигнахме въ с. Врачешъ. Оставатъ ни още 4 км. до Орха
ние ; отморихме се J,I поте1·ли.хме за града, 1·дtто влtзохме въ 9 ч. в. 
съ запалени факли и пtсни. Орханийци еж. напълно гостоприемни 1 тt . \ 

б't.ха приготвили квартири за насъ и б"БХа устроили обща другарска · 
вечеря , която се прtкара при голtмо веселие и пълна сърдечность. 

Орхание и околностыа му · направиха най-приятно впечатление 
на всички, които ги посtщаватъ за пръвъ пж.ть. Орхание е разполо

.жено въ срtдата на котловината·, която по своята форма и положе
ние прилича много на Софийската. Само че е мног.о по-малка отъ 
нея, лежи както видtхме съ по-вече отъ 200 м. по нис~о и отъ туй 

е плодородна и жителитt и не еж. Софийскитt бtлодрtшковци. Насе-
.лението тукъ е интелигентно и работно, типичнитt български балка
нски житеJJИ. Селата тукъ еж голtми и г ж.сти и съ голtмъ тру дъ 
населениеТ.О си изкарва поминъка. Нивитt еж. заградени и торени, 

,овошки се виждатъ много, лозята еж. добрt о6работени, бубарството 

наnрtдва съ гигантски крачки. Всичко това свидtтелствува за една 
,работлива рж.ка и прtдприемчивъ умъ. Едно врtме Орхание е билъ 
на сжобщителния пжть между столицата и сtверо-източна България. 
Съ прокарването на централнатн линия тоя градь' остана изолиранъ и 
той съ в сички усилия се стрtми да навакса JОва, което загуби чрtзъ 

;прtмtстването на желtзницата прtзъ искърския проломъ. 
На утрото трtбваше да потеглимъ за Черепи14кия мънастирь и 
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при с. Рашкова да се срtщнемъ съ Врачанскитt туристи. До това~ 
село· трtбваше да - се ходи по шосе и междуселски пж.ть. При спуска 

отъ Мургашъ нtкои другари си бtха набили кракаи. и се принудиха 
да наематъ кола до тамъ. Останапитt, придружени отъ главатаря, - Ст . 

Панчовъ и нtкои Орханийски туристи, потеглиха пtша за Черепишкия, 
мънастирь. 

) 

За~,(ъснtхме съ заминуването си ( е1iвамъ въ 9 часа), та слънцето· 
вече бtше напекло кога потеглихме за с .. Литакове. Вървtхме по 
новъ междуселски пжть, израбогенъ до с. Рашкова. Ходене~:_о по 

равенъ, шосира!с!ъ пж.ть е уморително 1 особено съ набити кра ка, как

вито станаха нашитt вчер·а при слизането ни отъ Мур~Ашъ. Обаче на 
много мtста можеше да се ходи отъ страни на пжтя, 1JO моравата, съ 
което още избtгнахме и праха. На ПОJIОвинъ пжть до · Литаково има., 
хубава джбова· гора, въ която направихме една почивка. Тежкото 

настроение полека-лека изчезна и всички туристи попаднаха въ о:ик
новеното, специално излетно ,настроение. Разсто~нието ( 12 км . ) до с 

Литаково го прtминахме · за 2 ¼ ч. н къмъ 11 1
/2 часа ние бtхме въ 

това село. Трtбваше да имаме задруженъ обtдъ съ Врачанскитt 

туристи въ с. Рашкова, но понеже тръгнахме късно, то се принудихме 

тукъ да направимъ малъкъ • обtдъ. С:1tзохме въ една удобна сежка 
кръчма, гдtто бtхме много добрt посрtщнати и услужени отъ сина 

на кръчмаря, учитель въ селото. Селото Лита1<uво е голtмо (600, 
кжщи) и прави приятно впеч~тление съ чиститt си кжщн и живи селени. 

Къмъ 1 часа потеглихме за с. РJдо1-инь, нъ коего не спирахме 

и продължихме за с. Рашково. Тука · мtстностыа е вълнистd и току 
подъ с. Рашково се · оп<рнва чудесна гледка к ьмъ ц·tлого Орха'нийско 
поле и окрж.жаещитt to· планини. Въ •. Рашково сп1гнахN1е към~ 3 1/ 2 , 

часа . Тукъ се срtщнахме с ь Врачанскитt турисги, но понеже бtше · 
дtлниченъ день, при туй и училищата бtха вече отворени, то отъ 

Врачан:кют клонъ „Веслецъ" бtха дошли само двама турусти, пр ·tд
седательтъ г. Н. Алексиевъ и касиерьтъ г. Т. 0айко в- 1~ . Т в потеглили 
прtдния день по обtдъ отъ Враца , спали вь Черепишкия мънастирь 

и отъ давна ни пр·вварили · въ Рашкова. Ние тукъ влизаме въ об
'ластьта на Врачанския клонъ, з;:, туй главатарьтъ г. Ст. Панчовъ отъ. 
Орханийския клонъ прtдаде rJ1aвa1 арството на r. Н. Алексиева. Ор- · 
ханийци ще се връщатъ назадъ въ . града си и ние се прощаваме 

съ .1юбез ння прtдседатель на к,1она имъ г. Ст. Панчевъ· и на дру
гаритt му Г. П. Ив:~новъ и др., като не намираме думи за да из-

разимъ благодарностьта си за ус„1угигt имъ . 

Новиятъ ни главатарь не ни остави много да се бавимъ въ 
Рашкова; защото още много пж.ть ни оставаше до Черепишкия мъ- · 
настирь. Слtдъ единъ часъ той. изсвири „ ходомъ дружно" и всички 
се отправихме на пжть. Н. Алексиевъ е живъ човtкъ и пъргавъ като , 

к )За туристъ, той държи тур.истиг!'. винаги въ бодро състояние, което 

· ·бtше 1 ~еобхощ1мо въ то ; 1 случай, когато мноJнн..1 <.н ь ИЗ jJс:тницигt 

б·t.ха уморени, и ни пр·!:;дстоеше . още дълъгъ пж. ть до мънъстиря а 
деньтъ вече прtвалнше. А rлаватарьтъ ни знае какъ ю1 задоволява 
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нуждитt на излетницитt: ,,Т лаватарьо, каже н·tкой, нtма . ли наблизо-4 

вода?" - ,,Ей сега ? слtдъ петь минути ще стигнемъ до едно хубаео, 
студено кладенче", КЗ?J<е той и щукне напрt11ъ. Минатъ петь, десеть 
и двадесеть минути и жедниятъ и'mлезилъ езикъ fI дири съ очи гла

ватаря за д_а го пита за голtмината на нrеговитt минути, но главатарьтъ 

отишелъ най-напр·tдъ и до гдtто стю-нешъ до него 1 той бърза по

нататъкъ. Така подемаме ние постепенно на нагорt, като вървимъ по 
грtбени и сtдловини и прtдъ очитt ни постоянно се откриватъ нови 

картини, ту къмъ Орханийската страна-на изтокъ, или пъкъ на западъ 

- къмъ Вр:?ч анския балканъ и Иск ьра. Достигнахме до най-високото 
мtc-ro, отъ гдъто тр'!:,бваше да слизаме на долу. С гъмни се. Запалихме 
факлитt и по -едни кози пжтеки и урви, въ хубава букова гора„ 
почнахме да се спускаме на долу, къмъ мънастиря. Къмъ 9 часа веч , 

ние стигнахме въ мънастиря. 

Черепишr<интъ мънастирь Св. Богородица, 3 км. южно отъ с. 
Лютибродъ, е разположенъ на дъсния бр·вп на Искъра, като гнtзJ!,О , 
между отвi;снитt варовникови скали. Въ кърджалийскигв врtмена 

тоя мънастирь е билъ разрушенъ и къмъ срtдата на миналия- вtю„ 

е билъ подновенъ. Надъ него, западно, е била разбита Ботевата чета 
1-1 в, , тон мънастирь, като св·Jпюш, се пази една сабi151 отъ Ботевитъ 

четници, 11ам ·Брена отъ тогавашнин иrуменъ въ балкана. Тукь има 

спирка на желtзниuата и мънастирf:>ТЪ е построилъ хотелъ, въ който 

дава стаи подъ наемъ на лътовницчт-t. 

Въ мънастиря ни бъше приготRеча вечеря отъ отца игумена и 
ние се натечерахме набързо въ м ьнаст11рската ограда и се отправихме 

за xoтeJia, гд-вто ни бtха стъ1<мили легла за ношувка . .Всички - бtхме 
уморени, но м ·tсечината б'tше вече огръла и тъй въшнебно освtтила 
окэJшигв СI<эли и -пtнливия Искъръ, че човtкъ ззбравяше и умора и 
всичко. Наизкачахме кой на балкона на хотела, кой на терас;па пр-l;дъ. 
него · а трети л.олу на рtката, за да се любуватъ на тая омайна при

рода. Скоро усоитt екнаха отъ мелодичния rла(ъ на г- цата, наша 
спж.тница, чието пtние ?)Киви м ьртвитt ш1анинс1ш чукари. А м -t

сечината нсе озарява с ь своита мека, нежна свtтлина. Тая свtтлина 

като че размекчава човъшr<:ато сърдце , което като една огtжна топка 
се ТОПИ; образува една баричка, тая расте постепенно, разширява се 
и се губи въ безпрtдt.riното пространство на вселенната ... 

П-hсеньта спира ГJ1асоветt заглъхватъ единъ слtдъ другъ, мор
ниг!:, туристи се събиратъ на нощча по 11ив1<а. Ние, трима души, сли
заме на „езерото " Това е rолъмъ изворъ в ь скапата_ н адъ дъсния 
р·l;ченъ брtгъ. Тия извори еж. най-обикновено явление въ полит-Ь на 
карстовитъ образова ния. а тукашнитt варовникови скали имено прtд
ставляватъ такъвъ карстовъ ландшафтъ. Когато умората ни наддtл ·t> 

и кл ·Бшштt не ни се подчиняватъ вече на волята, ние се отправяме 
къмъ хотела. 

Въ 4 часа зараньта главатарьтъ тржби сборъ и всИЧl{И ставатъ 
да се готвятъ за обратенъ пж.ть КЫ1Ъ София. Сбогуваме се, като благо~ 
дарР.мъ на нашитt Врачански другари, които отъ тукъ ще се връ
щатъ за Враца. Тренътъ пристига и ние наскачаме , въ него и къмъ . 

. ' 
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8 часа пристигаме въ София, щастливи отъ пр-Ьживtнитt приятни 
мину•ти и доволни, че сме извършили едно полезно дtло, съдtйству

вали сме за зближе~ието на три съсtдни туристически ююна. 

А-ръ Хр. Пмnеровъ. 

Отчети на к~оноветt на Б Т д за 1906 г. *) 
Орt:.ховски клонъ „Дунавски -туристъ · . 

Клонътъ е основанъ въ 1902 r. Зна·чи сжществува отъ 3 години 
насамъ. Естествено е, че въ толкова малко врtме, той не е можалъ 
и е нtмалъ възможность да постигне прtслtдванитt цtли; нуждни еж 
нtколко години, до като той се организира и закрtпне както трtбва, 
вр·вме необходимо за осилването на каквото и · да било дружество. 
Като е така, нека не бждемъ строго придирчиви и взискателни, а за 
сега се задоволимъ съ това, което дружеството, споредъ силитt си 

и врtмето, е могло да постигне. При всичко това, показаниятъ ус
пtхъ прtз·о 1902, 1903 и 1904 год. е прtдостатаченъ за една млада 

организация, като нашата. 

1. Положението на касата е слiщното : 

П р и Х О ' А -Ь: 

Остатъкъ отъ миналата година 

Чденови:1а отъ 16 чJJена по 6 Jieвa. 

" 
2 

" " 
3 

" 
" 

2 ,, 
" 

2 
" Записнина отъ 4 нови члена по 2 лева 

·раз х о А ъ: 

Приносъ въ центра11ната каса 20 ~/Q. 
Разни други разходи . 
На лице въ касата 

JIВ. 72.65 

" 
96.-
6.-

" 
4.-

" 
8.-

Всичко лв: 186.65 

лв. 24. - · 
7.25 

" 
155.40 

Всичко лв. 186.65 

2. На 1 7 януари н. год. дружественитt членове имаха Дру
zарс ка вечеря въ гостилницата на хотелъ „Стара планина ·' . 

3. На 24 с. д. дружеството даде въ салона на основното учи

лище с!Ь.л~ейно забавителна вечеринка. 
4. Настоятелството поиска от ь управителя на бубарницата въ 

гр. Враца да се отпустнатъ 300 черничеви дървета, но и до сега 

нtма отrоворъ. , 
5. Издtйствуваха се отъ Маджарската и Австийска агенции на 

дунавскигв параходни дружества извtстни отстжпки за туриститt при 
,, пж.туването имъ · по Дунава. 

*) Вж. Б1' г IV. стр. 20. 
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6. Настоятелството доби съr;1асие-rо на тукашнитt лtкари r. r . 
. Д-ръ М. Телчаровъ и Д-ръ Юр. Хайдутовъ да вземзтъ 1юловинъ 
·, так-:а зз прtrлеждане заболtл,1 членове туристи. 

7. Двама членове на туристическото дружество, а имено: Т. 
Икономовъ и Ст. Георrиевъ съставиха и издадоха » П жте водитель 

. за Орrьховска околия", който съдържа материалъ за гр. Орtхово 
и Орtховска околия въ географическо, етнографическо, , учебно, сту

. панско-икономическо и историческо отношения. 

Бюджетъ rъ за 1 905 r. прtдвиж.11.а : 

Остатъкъ отъ 1904 r. 
Отъ членски вносъ 

Пр1tХО,:\-ЬI 

Отъ театрални прtдставления и нечеринки 
Случайни постжпления 

Р а · ах о А ъ: 
-: 

Приносъ 20 °/о въ центргл. каса . 
За туристически цtли 
.За канцеларски разносю~ 
За прислуга 
Ра зни 

ИзJiишъкъ 

лв. 

" 

155.40 
100.-
100.-
20.-

Всичко лв , 375.40 

• JIВ, -

" 

20.-
140.-
15.-
15.-
30.-

155.-

Всичко лв. 375.40 

Q. Въ началото на 1905 r клонътъ има 22 членз, отъ които 
20 стари и 2 нони, а имено: Д-ръ Т. Басарабовъ (ветер. лtкарь), Т. 
Икономовъ (директоръ на Ш-кл. учил.), Юр. Василевъ (основ. учи
тель), П. Д. Гlоповъ (прозбоriисецъ), М. Хасакиевъ (1<лас учитель), 
В. Ничевъ (комисионеръ), Ив. Гулевъ (търrовецъ), Л. ГJ. l 'еорrиевъ 
(адвокатъ), Н. Дочевъ (търrовецъ), М Погювъ (клчс. учитель), Екимъ 
Стояновъ (кл. учитеJiь), Г. Д. Пиперковъ (държ. контрол.), Ив. Кара
l(ЭШевъ (житаръ), Софр. Веновъ (часовникарь), Н. Д. Иоцевъ (книжаръ) ) 
Т. Петковъ (кл. учитель), U. Гарваловъ (аптекарь), Д. Т. Бързия (житарь), 
Н. Торбовъ (търrовецъ), Д-ръ Юр. ХайдутОJЗЪ (,1tкарь) и Т. Давидовъ. 

1 О. На . 3 апри11ъ н. г. има общо годишно събрание, въ което : 
а) Чете се отчета отъ дtятелностьта на клонз за 1904 r. 
б) Прие се бюджетътъ за 1905 r. 
в) Р+.ши се да се състави сбирка оrъ 1.,:тарини и 
r) Избра се ново настоятелство въ съставъ: Д-ръ Т. Басара

бовъ - пр/tдседатель, Т. Икономовъ - подпрtдседатель, Юрд. Васи
. левъ - секретарь, П. Д. J lоповъ - касиерь, М. Хасакиевъ, Ив, ~у
левъ и В. Ничевъ - съвiпници. 

Прtдседатель: Д-ръ Т. Басарабовь 

Секретарь : Юрд .. Василевь 
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Плiшенски ЕJ!онъ . 

1. Извлtчение отъ отчета на Пл -1:, ве ;.~ ския ктюнъ за 1904 тод. ,.. 
прtдставенъ на главното годишно събрание на 28 май. 

а) Сьставъ на дружеството. На 1 яr-1уари 1904 r. дружес 
твото броеша 34 чJJена. Записани прtзъ rопината - - 9 редовни и 
единъ почетенъ - всичко 44 члена. О гrшсани прtзъ годината 20. 
Останали на 31 , X[I 1904 г. 23 редовни и единъ почетенъ. 

6) Настпоятелстзото е избрано въ гла внот_о годишно съб
рание на 11 / 1\.Т 1904 r. въ съст,щъ : прtдседатель Ив. Генчовъ, сек

ретарь П. Ненковъ, касиеръ Асtнъ Милчев ь и съвtтници: И1iия Тон
ковъ и Д. ГюJJёметов ь. Промtна въ него, пр·tзъ течение на 1 · одината,, 
не стана. 

в) Засrьдания е има.iщ: 2 общи др - вени и 4 настоягелствени. 
·-, 

r) Излети. _НастоятеJJството нареди прtзъ лtтния сезонъ да 
се на правsпь съ цtль за всестранно проучване 01<0лностигt на r. Плt
венъ, 6 излета. Отъ тtхъ два се направиха прtзъ м. юни въ око,1 -

носп-пt на мtстностигt „Кайлжка" и „ Чернелка" югозападенъ районъ 
и че·~·ири не станаха, по причина че _ не бла гоприятствува ВJУЬмето. Въ 

излетитt взеха участие _ настоятелството и н't,1<ои туристи. Подробн6-

описание на излетитt е направено отъ секретарн въ 1-ндлежната за 

тази ц·tл ь книга . 

д) Дrьйность. Н1 1 7 и 18 май м . r. ста н а въ _ града IV редо
венъ сбор·ь на Български тt туристи. Настоятелспюто , за едно съ нt-

кои членов е . тури~ти, взема всичю1 възможни мtрки за едно скро 

мно поср·tщане и и з пращане на сборянитt и гостигt. 

Нас го>1 телството юема грижата и разпореди да се 

посадятъ дръчвета въ н ·tкои мtста около града; обаче съ 

на сезона, р .16отигt се о гложиха да се довършзтъ пр ·~,зъ 

е) Дrьловодството се състои отъ 12 входящи и 
дящи прtписки . 

засвятъ и 

напръдване 

1905 год. 

21 изхо-

ж) Каса. Дружеството има приходъ редовенъ, прЬзъ отчетната 

година : 

Отъ членски вносове . 
Разходъ 

л в. 

Повече разходъ ,1 в. 

144.-
231.65 

87.65 

който е покритъ от~ сумитt по смtтки отъ сключени бюджети. 

II. За 1905 -год. Числото на чJJеноветt, _ редовни , е 23 души. 
Отъ 1 януари до 30 :май сл~ записа ни 4 нови чл е нове Всичко 27 
редовни членове и единъ почетенъ. 

111. Н,астоятелството се избра въ главното годишно събра
ние на _ 28 того съ протоколъ No 4 и се състоµ отъ: прtдседател ь . 

Иванъ Генчевъ, секретаръ П. Ненковъ, касиерь Асtнъ Милчевъ и 
съвtтници: М. -Марковски и Янко Мастиновъ. 
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IV Бюджеm'Ь за 1905 г. 1 Приходъ: 

Отъ членски вносове · . ЛR. 162-
Отъ продажба на негодни дър-

вета при турист. градина )t 64.-

В.сичко лв 226,.:..__ 

Разходъ: 

Гlриносъ 20°/ов~ь uентр. каса лв. 32.40 
Канцел рязноски и д~уги 15.-
Залtсяване и подобрtние ту-

ристическата градина ,60 . . 
За ура внение. Каса 119.60 

,Всичко 226.-
;,--

разходъ .l)B. 

V. Въ общото събрание на 28 того бидоха и~брани да присжтству-

ваг':> на V. сборъ делегати: Иванъ Генчевъ, Илия Тонковъ, П. Ненковq , . 
Ас-внъ Милчевъ, М. Марковски, Ангелъ Дановъ, Янко Ив. Мастиновъ}, 
Цв. Стефановъ, Ив . Кланковъ, Ст. Брилянтовъ и ·д. С. цанковъ. 

VI. Настоятелството разпореди да се разгласи чрtзъ обявлени
ята и чрtзъ градския глашатай за устроениятъ увеселителенъ тренъ. 

Пр·вдседатель: Ив. Ге,iчевъ 

Секретарь: Петъръ Ненков&. 

СамОRОВСRИ ЕЛОН'".', ,, РилСRИ -турис-тъ". 

Прtзъ 1904 година клонътъ, по причина най-главно на лошото 
врtме, можа да на!l'рави само единъ сrьмrьен'Ь излеm'Ь до мtстностыа 
,,Яръ-Бунаръ ~'. Даде двrь тат-щувални вечеринки и едно прrьд
ставлен11е. Турна основа на бжджщата градска градина, като 
загради едно пространство от'Ь 5 - 6 декара, посади около 
1300 дръвчета вътрrь У отъ вънъ по шосето край градината 

~ и съзида единъ павилйонъ за бюфета на градината, за който 
павилйонъ похарчи сумата 2200 лева. Тtзи разходи дружеството 
покри една часть съ членскигв вносове, съ прихода отъ прtдставления 

и съ отпуснатата отъ Самоковското ' градско общинско управление по
мощь, а другата часть покри съ сключения заемъ отъ лева 2040. 
· Състоянето на касата е слtдното : 

Прих:ОАЪ : 
\ 

Остатъкъ отъ 1903 тодина. лв. 12.9·76 
Отъ 2 вечеринки и 1 прtдставление . 

" 
344·30 

Помощь отъ Самоковското градс1<0 о'бщ. управление 272· --
Отъ членски вносове . 279·-
Заемъ сключенъ съ Братя Алкалай 2040·-

Всичко лв. 3065·06 -
'\ 
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Рааход~-ь: 

:·Разноски по вечеринки и прtдставления. 
. 20 0/0 принос:h въ централното настоятелство . 
J{анцелар.:ки разноски. 
Направа на пав11лйона 
Изпращане делегатъ на V сборъ • 

. Насаждане на . дървчетата 
Лихви на сключения заемъ .. • 

. дълrъ къмъ цеrпрал . настоятелство по приноса 

. Н,шичность въ касата. 

20 0/0. 

Всичко 

лв . 172· 11 

" 
32· -

" 
16·60 

" 
2200·47 

30·-

" 
109·99 
204· 

,, 23·80 

" 
276·09 

лв. 3065·06 

Прtдседатель: Д-ръ Кокошчев'Ь. 

Секр~тарь : Г. Иончевъ. 

СофийоЕи Елонъ „ А. Еонстантиновъ ". 
Прtзъ отчетната година се забtл·tзва единъ малъкъ отпадъкъ 

0въ клона . Причината на това е главно ошемацето на пж.тувалнитt 

.нагоди. Седалището на · нашия клонъ се намира на кръстопж.ть 01ъ 
_желtзници и кж.дtто да иде човtкъ на изJJетъ, трtбва да прtмине 
едно значитеюю разстояние съ влака. Плащането на пълна такса по

. С!{ж.пява много излетитt, по която причина и прtзъ тая година не 

.можеха да се на правятъ много излети, а,. и направенитt такива биваха 

.слабо посtщавани. Г одишниятъ излетъ на Витоша се състоя вмtсто на 

J 5 - на 6 августъ, за да 'се прtвари ;::-аз валянето . на врtмето, тъй 
· капризно на тая планина. 

По сжщата ',причина е намалtло и числото на чле1-юветt. Срtщу 
70 члена прtзъ 1903 · r., въ течени~ нц тая година то намалt на 40. 
Слtдствие на това и срtдствата на клона намалtха. Отъ това на

•стоятелството се видt принудено да ограничи разходитt. Ланшното 
:общо събрание бъ рtшило да се построи хижа на Витоша, една врt
меница въ столицата и да се разширятъ изданията на клона Настоя-
телството бt принудено да отпожи изпъ.Jiнението на тия рtшения за 

_други, по-благоприятни врtмена. Горtщо желание на настоятелството 

- бt да се купи единъ магически фенерь, чрtзъ · който да могатъ да 
. се оживt'ватъ · срtщитt прtзъ · зимата, та да се заинтересувагъ члено-
ветt. Когато въпросътъ се изучваше отъ специалната комисия, узна 

се че министtр:нвото на просвtшението било рtшено д<! достави едно 

значително , количество магически фенери, които да тури въ разполо

жение на разнитiэ дружества въ столицата · и провинцията. Ако мини
• Стерството направи това, то нашиягъ клонъ ще може да разполага с1, 
фенерь, безъ да анrажирва въ него своитt скромllи срtдства. За туй 

_доставката на фенеря се спрt. · 

Библиотеката и домащшството не еж се увеличили значително . 
. Книги . не еж купувани, а само еж. получавани списания въ замtна на 
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Б Т и еж получени нtколко книги подарени отъ члена Д-ръ П "" 
Козаровъ, намиращъ се по настоящемъ въ странство. Сж.щий подари· 

и нtколко туристовски прtдмета: излетно ножче съ вилица, уредъ . 
за мtрене разтоянията на излети и др. 

~рtщи прtзъ зимата не можиха да се устроятъ. Настоятелството • 
имаше най-горещо желание да устрои една вечеринка, обаче не можа 

да намtри помtщение: салонитt, които се даватъ за тr~я . цtль при · 

износни условия; бtха много отъ рано ангажирани: а да рискува съ 

голtми разходи - - настоятелството не се рtшаваше. 
За да се добиятъ пж.тувални изгоди по желtзницитt, на нtколко · 

пж.ти се правиха постжпки прtдъ Дирекцията на желtзницитi;, на 

която се прtдложиха разни комб~нации, но по липса на, добра воля ' 
нищо не можа да се постигне до сега. 

Състоянието на касата е слtдното: 

Фондъ за хижата 

Остатъкъ отъ 1903 год. 
Отъ членовина 

„ записнина 

" лихви 

Фондъ за хижата 

ПрИХОА-Ь: 

Приносъ 20 '/о въ централната каса 
Записнина 

" За наемъ помtщение 

Възнаграждение на разсилния 
За излети • 
Делегатъ за сбора въ ПJI·lшенъ 

Да взема отъ централната каса 
НаJJичность • 

J'!B. 

" 
" ,. 
" 

Всичко лв. 

лв. 

" 

" 

" 
Всичко - лв. 

За 1905 год. е изработенъ слi;дниятъ бюджетъ : 

ПрИХОА-Ь: 

Фондъ хижата . 
Излишъкъ отъ 1904 год. 
Членовина отъ 50 члена • 
Записнющ „ 1 О ,, • 
Заемътъ на централната каса. 
Отъ лихви. 
Случайни постжпления . 

Всичко 

лв. 

" 
" 
" 
" 
" 

лв. 

400·-
173·75-
192·-

2·-
17·40 

785•'15, 

500.-
3-8 ·40 
2·-

72 ·-
12·-
56·80· 
22·50 
68·50 · 
12·95 

785·15 

500·-
12•95 . 

300·-
20·-
68·50 
20·-· 
8·5б 

930·-



14 

Р _азХОА-Ь: 

·Фондъ за хижата лв. 

Приносъ 20"/о въ централната каса 
" 
" 

600, -
60, --

Записнина 
" " На разсилния възнаграждение 

За наемъ на помtщение 

Делегатъ за V сборъ 
За излети 
Канцеларс1ш и непрtдвидени 

Излишъкъ 

·,·20,- . 
30,--
72, -
40, -
50,-
20,-
38,-

Всичко лв. 930.---
Въпрtки тежкото врtме, което приживtва клонътъ, то пакъ отъ 

своитt редовни приходи може да отдtли 100 лева за о~илване фонда 
за хижата, който се възкачва на сумата 500 лева. Съ тия , редовни 
суми, които се о·гдtлятъ за фонда на хижата, вижда се че тая мечта 
на Софийскитt туристи за дълго врtме .още не ще може се реализира. 
За да се спомогне на това, настоятелството рtши да устрои специа -

. ленъ влакъ до Варна, по случай V. туристо13ски сборъ на 4 и 5. юни. 
Промtна въ управлението на централния · клонъ стана слtднята : 

Лани изтекоха мандатитt н.з r. r. д-р ь Ст-. Бончевъ, д-ръ Хр. Пv.перовъ 
С .-- Радучевъ и М Шумналиевъ. На сбора въ Плtвенъ .се прtизбраха 
11ослtднитt двс:1ма , а на мtстото на първитt дойдоха r. г , Ст. Коледа

ровъ и Н. Костовъ. По причина на заминуване отъ града , подадоха си 
ос гавкитt Н. Костовъ и М. Шумн_алиевъ , на чието мtсто дойдоха 
д-ръ Хр. Пиперовъ и М. Самсаровъ. Та напослtдъкъ дружеството се 
управлява отъ слtдно ·го настоятелство: Прtдседате,?ь д-ръ Ал. Тео.
доровъ, подпрtдседатель - д-ръ Хр. Пиперовъ, секретарь -- Ст. Н. 
Коледаровъ, касиеръ - д-ръ Т. Дедовъ, домакивъ - санит. капит. Н. 
Нtмски и съвtтниuи - д-ръ Хар. Иванонъ, С. Радучевъ ~ и М. Сам
саровъ . Сега пр·t.дJ1ежатъ по редъ да излtзатъ r. г. Теодоровъ, Нtмски, 
Дедовъ и Ивановъ, зам·t.сгници на които ще избере сбора. 

Настоящиятъ · отчетъ се прие въ общото събрание на клона 

на 15 май 1905 година. 
Подпрtдседатель: Д-р'Ь Хр. Пuперов'Ь. 

Секретарь: Ст. Н. Коледаров'Ь. 

В"'&СТИ. 

Участие на БТД въ из
ложбата въ Милано. 
Съ писмо No 5 3 6 6 отъ 3 
мартъ Министерството на Зем
J1едt;шето и Търговията се е 
обърнаJlО къмъ централното нас-

тоятелство на БТД, съ което 
прtдлага на дружеството щ_ взе

ме участие въ nръдстоящето 

изложени.е въ Милано. Настоя
телството се занима съ , тся въ
просъ и изработи единъ прtдва-



рителенъ планъ по работитt, съ 
които може да се прtдстави на 
тая изложба, въ която трt_бва да 
се изтъкне прtдъ чуждия свtт.ь 

, не само развитието и състояни

ето на БТ Д, но и хубостьта на 
Б·ь·лгарската природа •. Обаче за 
тая цtль нtма прtдвидена сума 

в 1-> бюджета на дружеството а и 

срtлствата не му позволяватъ да 

прави разходи по уредбата на 

една зложба. Ако Министерство-
отпусне нужната сума за тая 

цtль , то дружеството охотно ще 

се възползува отъ тоя СJJучай, за 

да се прtдст,ши прtдъ външния 

свtтъ. · Въ тая смисъль се , писа 

въ Министерството. Съ писмо No 
8542 отъ 29 мартъ, М-вото на 

Търг. 11 Земл. отговори , че отпуща 

нуждния авансъ за приготвяне ма 

териалитi:. за изж~){{еннето. Съ 

това въпросътъ за участието на 

БТД въ из.rюжбата въ Мил<i но 

се разрtши окоJ::1 ч~тел но. 

Излетъ до Бачковския мъ
настирь . - За да- иматъ въз - . 

можность RСИЧКИ туристи и по

читатели на паметьта на великия , 

българинъ: Патри архн Ефтимия, 
да се поююнятъ на гроба му и 

да се попюбуватъ на дивнигt 
хубости на Родопнгi:, , Софийски 

ятъ KJIOHЪ "А. Константиновъ „ 

ус rройва за Петровдень с пецна 

~~нъ увеселите .1енъ влак·15 до 

~вдивъ и отъ тамъ излетъ до 

Бачковс I<ия мънастирь и изъ Ро
.допи гв . За тая 11"!:,J1ь вече еж на
, правени т~остж.пки прtдъ Дире-
кцията на желtзницитв. Програ

ыата и други свtдtния ще бж-

15 

датъ своеврtмено съобшени на ·" 
клоноветt за да иматъ възмож

но~ть всички туристи· да взематъ 

участие въ тоя народенъ и~летъ. 

Сезонътъ на излетит:h се 
отваря на Благовецъ. Клононетt 
вече започватъ своята излетна 

дtйЩ)СТЬ. Така, с\,,,фийскиятъ 

клонъ „А. Константиновъ" от
крива своя сезонъ съ единъ дву

дневенъ излетъ (25 и 26 мартъ) 
до чу д f. сната мtстность на Пога

новския мънастирь, Търнuвскиятъ 
клонъ „ Трапезица" открив'1 из
летния сезонъ на с ж.щата дата 

по случай цъвтенето на теменуж

юпt, Гор.-Орtховскиятъ клонъ , 
го открива съ сtмеенъ излетъ 

въ мtстностьта „ Бабеницъ" .и 
Орханийски S1тЪ клонъ „Мургашъ " 

готви еж.що пролtтенъ излетъ. 

Това в ·tр ваме tue бжде и съ 

всички други клонове на БТД. 

Много добрt ще сторятъ г.:ло

новегt, ако cJJtдъ всtки такъвъ -
излетъ из пращатъ въ центр2лното 

на стоятеJJство едно кратко опи

сани~ за пом' !,стване въ БТ. Сжщо 
нека изпращатъ и вс-tкакв~ други 

l\~ атериали , споредъ програмаrа 

на нашия вtстникъ . 

Връмето за · V-1. редовенъ 
сборъ набли,жава . Лани на сбора 
въ Варна се изтъкна желанието, 

щото уча стницитt въ сбора да 

б1iдать въ формено облtкло. 
Нека туриститt отъ сега си при

готвнтъ носю1, която и безъ това 

е нуждна за всtки излетъ. Свt
дtния за платове и кройка се 

даватъ отъ центр . . настояте.~ство. 
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ЮНИЖНИНА. 

Пжтьомъ пр-tзъ Япония, 
лични впечатления отъ Ан
тони Р,озуковъ. Малъкъ Диев~ 
никъ, бр. 26 --:- 29 и слtд. 

Запасниятъ поручикъ Бозу

ковъ, койт~ се уволни за да вземе 

участие i:tъ възстанието въ М:1-
кедония, слtдъ потушването на 

това послtдното, отиде въ Юж. 
Африка за да се бори за неза~ 

В!fСимость та на буритt. Слtд.ъ 
прtкращаването на войн:~та, той 

се завърна. Обаче полицейската 
служба у насъ изисква по-гъвкава 

натура, отколкото бtше тая ыа 
бореца за свободата. Слtдъ за- . 
почването на дtйствията въ рус

ко-японската война, той зарtза 

своето околийско началничество 

въ Фердинандъ и -заминава з:~ 

театра на войната за да се бори 
въ редоветt на руситt. · Той се 
спира чэ1<ъ въ Владивостокъ, 
гдtто го заварва мирътъ. Слtдъ 
това, той рtшава да замине за 

Америка прtзъ Япония отъ сt-
веръ къмъ югъ, и това е пър-

виятъ ,бълrаринъ, който посtщав;, 
та5{ страна. 

Япония въ r~ослtдвята · война 
се nоказа, че е · една много п_о~ 

друга държава, отколкото евро-

пейцитt бtха навикнали да · я 

с~1tтатъ. ' Пъкъ и нейната осо
бена природа, съ - своитъ м ·ого
бро~ни вудканически острови, 
своята бамбукова дървесность и 
липсата на впрtrатенъ добитъкъ, 

съ своитt особени климатически 
условия, прtдставлява rолtмъ 

туристовски интересъ. Ето защо-· 
описанието на своето r1ж теше

ствие прtзъ Япония, което ни 
дава нашиятъ съотечественикъ, 

ще се прочете съ удоволствие · 

отъ всtки туристъ. То излиза 
въ седмичната притурка на в. 

Дневникъ. 

х. л. 

Ра,эии. 

Германо-австрийското ал
пийско дружество брои тая 
година ' 327 клона съ 67,708 чл. 
Отъ тtхъ 209 клона съ 49,176 
члена еж въ Германия и 108 
клона съ 18,532 члена еж въ 
Австрия. Най-rолtми еж клоно
ветt Мюнхенъ съ 4251, Бер:,11нъ 
съ 3019 и Австрия съ 3002 члена. 

<'сигурителна каса за во
дачит-t иматъ всички планинар

,." ски дружества. Отъ тая каса на 
~;,/ Герм.-австр. алп. д-во прtзъ ми

налата година еж получили: рента 

за старость - 33, рента за злопо-- , 
_лука-5, пенсия-55, инвалидна 

помощь 92 водача. Вдовишки 
и сирашки помощи еж полу-

чили 36 наслtдници на водач~ 
Едноврtмена помошь е да~а, 
на -1 7 пжти. Постоянитt помощи 
еж възлtзпи на 17,900 лв., а 
~дноврtменитt на 83 лв. Ка-
питалътъ на касата се е увели

чилъ спрtмо прtдната година: 
съ 17,000 лв. 

-- - Печатница~JJубъ" - Соф~ ·--- --~~ ----
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