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Отъ редакцията · на БТ. 
Въ послtдно врtме, по разни причини, списанието не мож:и щr 

излиза редовно, а това не може да се не отрази много злt върху 

туристовското дtло . Прtдъ видъ на това, централното настоятелство, 
си е задало за първа грижа редовното издаване на БТ за напрtдъ 
и вtщото му редактиране. Тона ще може да се из пъпни, защото из
данието му е осигурено и еж спечелени мнозина нови сътрудниuи. 

БТ е единственото по рода си списание, което помtства

ошю;1ния на разни .мtстности отъ отечеството ни, . дава опжтвания за

излетувани~ въ. страната и доуrи материали интересни не само за 

членоветt на БТ Д, но и за голtма часть . отъ читаещото обще-
ство 11 за училищната младежь. За · да си спечели тия читатели, ре
дакцията р·tш и да изпраша БТ на · всички читалища и на училищнитt. 
библиотеки. За тая цt.ль имъ се · изтiращатъ първитt два двойни броя. 
Които не желаятъ да _го получа~атъ, молятъ се да ги повърнатъ; не 
сторятъ ли това -- ше се считат1:- . за абонати и ·списанието ще имъ. 
се изпраща редовно. Абонаментътъ на БТ е само 2 лв. . годишно 
и абониранего става чрtзъ всички :гелегр. -пощенски станции или на. 
право въ редакuията въ София. 

Клоноветt отъ БТ Д се умоляватъ да се погрижатъ за ~раз-• 
простр :?нението на БТ по читалища, училищни библиотеки, roc-. 
ТИJiници, бирарии и др. 
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Центра;шото настоятежтво е разпратило своеврtме,ю слtднята 

Покана за шести р8АОВ&нъ сборъ на БТ А

·съгласно § 26 отъ Устава и по рtшение· на V. сборъ, канятъ 
се всички членове на БТД на VI. редовенъ сборъ въ недtля 21 . и 
понедtлникъ 22. май въ с. Долня ьаня. 

\ I. 
20 май, сжбота. 

Всички туристи пристигатъ въ 2 часътъ прtзъ нощьта на гара 
Костенецъ-Б.1ня, по,:рtщнати отъ Долноб:шски делегати. Подъ редъ 
всички потеглятъ за с. Долня баня, · .гдtто пристигатъ въ 4 ч. су.: 

триньта. Посрtщане отъ Долнобанскитt туристи и настаняване на 
квартира. 

I[ 

21 май, недъля·. 

Въ 7 Ч; сутриньта ~асrьданае на VI. редовенr, сборъ на БТ Д 
въ салоН,а на читалпщето „Рила" . 

Дневеиъ редъ : 

а) Отваряне на сбора. б) Отчетъ отъ ценrрал. настоя гелство 
за 1905 г. в) Бюджетъ за 1906 г. г) Приеман~ нови клонове въ 
задругата. д) Приемане новия уставъ на задруг:па. е) Изборъ на 
ново настоятелство. ж) Прtдложения от ь членоветt. - Затваряне 

на сбора. 

С в о б а ,д е но о б rь до. 

Слъдъ пладнъ. · 
3 ч. Посtщащше туристовс,сата иаложба въ читалищния 

салонъ. В;ь 4 ч. излетъ до „Градището" за ГJlедки къмъ Рила и 
Родопитt. Сборенъ пунктъ градината при бирария „ Студенъ изворъ", 
главатарь прtдседательтъ на Долно-Банския клонъ г. А. Д. Цвtт~ 
ковъ. Слtдъ излета - свободенъ разгледъ на дърводtлската фабрика. 
Разотиване за вечеря и нощувка 

III. 
22 май~ понедълникъ. 

Излет'Ь до с. Радуилъ. Сборенъ пунктъ буфетътъ на чита
лище „Рила" 9 ч. с. Главатарь прtдседательтъ на туристическата 
задруга г. Д-ръ Хр. Пиперовъ. Обtдъ въ ·с . Радуилъ; разглеждане 

старитt видни и мадани за топене и коване желtзо. 

На връщане - задружна вечеря въ с. Долня • Баня и изпращане 
туриститt и rоститt · въ 11 ч. в. за разотиване пакъ съ смtсения 
влакъ. 

Прtзъ всичко врtме на сбора ще бж.де открита въ читалищния 

салонъ туристичес,са излоJкба. 

,Здравъйте 1 

f 
J 
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,,, БТ А на всемирната изложба въ Миламо. 

Въ послtдния бpotj на БТ ние с·?общ,и~l\J_е, че Министерството 
ша Тпрrовията и Земледtлието бt ' пр.tд4ож11ло на · .БТ Д да вземе 
участие въ прtдсто~щата изложба въ Милано. Централното настоя-

· телство, като се занима съ тоьа прtдложение, намtри удббенъ случая, 

за да може да се прtдстави прtдъ външ~t~я свtтъ, както състояни~то 
на туризма въ Бъшария, тъй . и хубостатt на природ~та въ отечес
твото ни, обаче срtдствата на дружеството не му позволяватъ да 

. може да ус грои едно достойно изложение . . То помоли Министерс~;во_то 

да отпустне една помощь отъ 800 лв., к;цо изложи общ~-\.я планъ н,~ 
-прtдметитt, които смtта да изложи. МtJн-то бъ тъй люб~зно, че 
отпустна исканата помощь. Слtдъ получването на тоя ~лагоприятенъ 
отrоворъ , настоятелството се завзе трtскаво съ приготвянето на из

ложбата, толкосъ по-вече, че срокътъ за прtдставяне на · прiщметитt 
. бtше много кратъкъ 30 априлъ . 

Въпрtки малкото врtме, проектиранитt пр·lщмети можаха д а 

. се пр иготвя~ ъ и на врtме прtдадатъ на комисията за изпращане въ 

Милано. Прtдме ,·итt, пратени на изложбата, еж сл·вднитt : 
I. Карти. 1) Една ори~:-инална релйефна туристическа карта (въ 

специална р а мка) на западна Рила и дефилето на Струма, въ мtрка 
1 :42,000, изработена отъ бившия софийски турис1ъ, инженеръ г-нъ 

: Кръстю Николовъ, по настоящемъ въ Каз~нлъкъ . 

2) Една фотография отъ релйефна карта (въ специално пас

· парту) на околноститt на София, съ части отъ Витоша и Ст. Планина, 
мtрка на оригинала 1 :42,000 отъ еж.шия. 

Тукъ смtтаме ·за приятна длъжность да блаrодаримъ на r Ни

колова, който драговолно отстжпи тия карти на БТ Д, както да ги 
. пратtt • на изложбата, тъй и rдtто даде право на дружеството да ги въз 
. произвежда въ картички или др. 

П. Издания на БТ Д. 

1) 3 екз. Български Туристъ, г. I, r. II и r. 111-IV. 
2)_ Уставътъ на дружеството, придруженъ съ прtводъ на френски 

извлъчения отъ него и изложение за състоянието на дружеството. 

3) Отчетъ на Софийския клонъ за 1900 r. съдържащъ сказ
. китt ю1 г. г Г. Козаровъ, Ал. Теодоро5ъ, П. Козаровъ и С. Бончевъ. 

4) Пжтеводитель на Оръховската околия, отъ Ст. Георгиевъ и 
· Т. Иконом6въ, издание на Орtховския клонъ, 1 904 г. 

5) Библ-иотека на БТД , No 1. Отъ София до Петербурrъ, отъ 
· В Тантиловъ. 

6) Библиот. на БТ Д. No 2. Лtтувания и пжтувания ~ъ Аме
рика, отъ С. Ватралски. -

7) Туристически маршъ. 
8) 7 екз. Родина, rод. I, -VH вю1., като списание което -раз

пространява познания з~ отечествената природа, което въ първитt 
. години е било неофициаленъ орrанъ на дружеството. 
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Всички книги еж хубаво подвърз-ани, а- уставътъ и нотитt -
красиви папки. 

. III. Пълна туристовска носия, състояща отъ облекло съ шапка ' 
и обуща, за едно съ ранецъ и гега. Съ тtхъ ще бжде облъчена i<yклa . 

lV. ] qo екз. разни фотографически снимiш отъ дружествени 
из.ТJети или бълъжити мъстности на о ·rечеството ни, имено :.1 табло на . 

, Рилския мънастирь 40 >( 60 см., панQрама на София , сжшо на Търново; . 
29 снимки 30>( 40 см.: Лютибродъ, Искъръ- при. Панчарево,Лжкатникъ, 
Елисейна, Черепишъ, Лютибродъ, Калугерица, Карлуково , село Кар
луково, изкопъ при Курило ; 6 раз. снимки. отъ , Търново и р. Янтра-, , 
Пръоi'>раженскиятъ мънастирь съ дервента, мън .. св. Троица, в.жтрtш

ностьта на Риi1ския мъш:стирь, Елли-дере, Баня ; и ,Л ъджане (Чепино), . 
Скакавица на Струма и проломътъ на тая ръка при Бtлово, Калоферс1ш~ 
Балканъ съ водопада, Шипка, Пловдивъ, Троянъ , Никополъ и селенка 
Ихтиманка. 58 фо rогр. 21 >( 27 см., имено: 3. отъ Бtлоградчикъ, по -
1 отъ Видинъ, Видини кули, Варна 1 Бургасъ; Месемврия, Солн.и
ци при Анх11ало, Вътрени водени пи край Созополъ, Сливенъ, Срtдня , 
гора при Бингосъ, с. Мъглишъ, Хаинъ-боазъ, Мънастирьт ь на Ulипка , . 
розобер;ь въ Казанлъкъ1 розоберки , варене гюлово масло, камилитt. . 
на Хисаря, _ Пловдивъ и р. Марица, черква св . Петка въ Пловдивъ1 
Асъновградъ, Ас-внова кръпость, черквата въ Батакъ, ждрелото на< 
Еллп-дере, 7 сн1-1мки 01ъ Чамъ-кория, Бистрица, Царска Бистрица и 
Ситняково, 2 отъ Мусалла, 2 отъ Седемыъ езера, Рилски мънастирь . 
- в.жтръшность на черквата, пещерата на св. Иванъ, Рила рtка, 

Илиина рtка, Боянски водоnадъ, земни пирамиди. при Кжтина, при 
Лютибродъ, Вратцата, Вършецъ, Ботуня: · Глава Панега , Тетевенъ, 

селенки на р. I Iанега и такива отъ с. Крапеuъ, 9 снимки отъ _излети: 
на Черни връхъ 1900 г., подъ Рtзноветъ_ 1902 r., на че-рни връхъ . 
с . г., тамъ на 1904, на Витоша 1905, на Петровъ кръстъ, при тунf'ла 
царь Шишманъ, на Литритъ, на мина Перникъ. 1 О СНИМ·КИ l зх18 см .: 
върховет-в на Рила, Белмекенъ, Костенски водопадъ, гърлото при Ко

стенеuъ, Борисова градина София, Жарелото при Погановски мънас--
тирь, Искърски проломъ, линията на Искъра, шосето Казанлъкъ-
Калоферъ и · овчарь при Ст. Заг·ора. 

Всички фотографии носятъ над1шс-а на дружеството и означение 
мtстностыа на български и френски езици 

Фотографиитъ с.ж изработени отъ разни фотографи: r. г. Г. Волцъ, .. 
Д. Кара~тояновъ. Т. Факировъ и Ив. Карастояновъ въ София и Брои- -
фенъ въ Търново. Има нъколко любителски ; тъ еж отъ софийския ту
ристъ r. Т. И. Бъчваровъ, който бъ добръ да ни отст.жпи свои плаки . . 

Фотографии собствено се поржчаха и се купиха 175 екз., обаче· 
не .всички бtха художествено ихработени, за да могатъ да . задоволятъ . 
европейския вкусъ. Поради което настоятолството се вид-в принудено,· 
да · избере само 100 отъ тъхъ и да ги изпрати на изложбата; а оста- -
налитi; 7 5 да задържи, съ което да тури основа на своята сбирка,: 
отъ фотQграфии. Съ тия задържани фотографии настоятелството, ще, 
пристжпи къмъ приложение на § 3, точ. д. отъ устава, послъдното отъ-
.срtдствата за постигане цi;литъ на дружеството: да - урежда изложби. Съ„ 
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· туй намtрение ,се устройва нри тазгодищния сборъ въ Долня-Баня 

.изложба на фотографи:u (вж. поканата за сбора). 

Съ изпратенитt прtдмети на изложбата въ Милано; вtрваме че 
БТД, като е-дна млада организация. ще бжде достойно прtдставена. -

НароАенъ мзлетъ АО Сливница, 
по c.1ty ч:1!i :::О годишнина0га отъ Сръбско-Въ.11.гарс1еатR война . 

На 6 и 7 м1щалий ноември се изпълваха тъкмо двадес-еть го
дини отъ оння паметни дни, когато синоветt на младото Българско 
!Княжество извършиха геройски подвизи на самоотвержение за свободата 

на своето отечество. Българското Туристическо Дружество, като по
клоникъ на хубоститt на отечествената природ;:1, счита за свой пръвъ 

....дългъ да отдаде почить къмъ паметьта на борuитt за свободата на 

,отечеството Защото безъ свобода никакъвъ туризмъ и планинарство 

еж немислими. Водимъ отъ този принuипъ, Софийскиягъ клонъ „А. 
f{онстантиновъ · отъ БТД взе инициативата да се отпразднува на 6 

-ноември _ 20-годишнината отъ сраженията при Сливниuа, като и устрои 
на тоя день народе~ъ излетъ до Сливница. Той покани да взематъ 
участие въ тоя излетъ и дружествата : Поборнико-Опълченско, Юнакъ , 
Колоtздачно и Народенъ Бранитель, които съ готовносrь се отзоваха 

на поканата. Съ особе :·iИ обявления 6txr1 поканени участницитt отъ 

войната и гражданнгt , отъ които се явиха 300 -400 души . · отъ 
дирекцията на ·же:;tзницигБ бt се изд·вйствувало 50 °/о отстжпка 
за излетницитt, а военното министерство отпустна музиката на I п: на 
князь Александра полкъ, сжщата която прtди 20 год. на това мtсто, 

fПОдъ __ неприятелскитt куршуми , е водила полка къмъ славни побtди. 
·' 
Въ 81/;, ч. с. излетницитt потеглиха съ редовния смtсенъ влакъ 

-за Сливница, гдtто пристигнаха къмъ 1 О 1 
/ 2 ч. На гарата тt 

бtха очаровани отъ срtщата, която имъ направиха ученицигt и уче
ничюпt отъ Сливнишкото основно училище, iia чело съ своитъ учи
тели и учителки. Съ народни флагчета въ ржка ; наредени на перона, _ 
тt съ _ ура" посрtшнаха гоститt. Тукъ бtше еж.що и кметътъ на 

-селото и офиuеритt отъ Сливниш)<ата крtпостна рота. Оrъ града се 
-образува шествие, на . чело на което вървtха старитt ветерани -

. , поборнико-опълченцитt, слtдъ тtхъ участн·ицитt отъ Сръбско-Бъл
тарската война, послt Туристическото и другитt дружества, С{ltдъ 
·кои:rо върв·tше народътъ. LI Iествието бt прtдвождано отъ музиката 
,на I п. полкъ, прtдшествувано отъ колоtздачитt, дошли на колела 
,отъ София, и ученицитt Спивнишки. Така шествието влtзе !ЗЪ с 
Сливница, подъ звуковетt на новия туристически ,маршъ*). Тукъ се 
даде почивка за похап·ване, а прtдседательтъ на Поборнико Опъл 
,ченското дружество · сложи една импровизирана закуска за другаригt 

*) н(' RО.'1.Оl>8Д:-\Чl'Н'L t м11рп1ъ, IOH-Cl'() бi ПИСl!д'Ь единrь сто.~ иченъ в-l;с:rникъ . . 
""1~къвъ 1шtршъ н-l;щt. 
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си, за участницитt отъ Сръбската война и за прtдставителитt отъ 
дружrствата. Въ тоя тържественъ день чиновит 1:. раз;шчия отъ само

себе-си се махнаха и . драго брtше човtку да гледа тогавашнитt вой-
ници ( сега вече фелдфебели), заедно съ своитt съратнини офицери 
(днесъ вече гол·вми началници) · и своитt учители - опъпченцитt да си 
сподtлятъ споменитt отъ миналитt страховити но и пълни съ под
визи дни. 

Слtдъ почивката шествието потегли съ пtсни и музика за с . . 
Алдомировци. Тукъ 'то бt сжщо посрtщнато отъ ученицитt и при- · 
вtтствувано съ една съдържателна и прочувствувана рtчь на образо
вания селски учитель, бившъ кметъ , г. М. Георгиевъ. Той похвали 

инициативата r на тия достойни синове> на оше по-достойни борци". 
Шествието се увеличи отъ прибавилитt се къмъ него Сливнишки и 
Алдомировски селени и хиJ1ядното множество подъ звуковетt на 
,,Шуми Марица · и на гръмогласно „Ура" възлtзе на „Прtславската · 
могила. Тукъ геройски се е сражавалъ 7 п. Прtо1авски полкъ, отъ 
който еж паднали подпоручицигв Алекс. 1 Iапанчевъ отъ _ Сливенъ и 
Петръ Койчевъ отъ Разградъ, двама унrерофицера н 25 редника . За · 
споменъ на това тукъ е построенъ паметникъ на срtп.ства на офи 

церитt отъ Прtс~авския полкъ. · При този паметникъ се отслужи па
нахида отъ селския свещеникъ. Тукъ присжтствуваше и баба Папан
човица, майката на убития подпоручикъ, съ двtтt си внучки, което · 
придав,~'ше по-голtма тържественобtь' на церемонията. Скръбната майка 
бъ донела единъ вtнецъ за - да украси гроба на младъ загиналия си 
синъ. Слtдъ панахидата с~ държаха рtчи и се положиха вtнни отъ 
името на присжтствующитt дружества. Пръвъ говори г . д-ръ Хр . 
Гlиперовъ, отр страна на Туристическото Дружеств9 - за хубоститt 
н'а българската природа и значението на свободата за туризма. Слtдъ 
него г. Бобевски, прtдсtдатель на Поборнико-Опълченското Друже
ство - за условията, при които българиныъ се е възпиталъ да се 

бори за родината си. Отъ страна на Колvtздачното Дружество, г-нъ 
П. Т. Първановъ - .за крайната цtль, която трtбва да бжде на бал 
канскитt държави : споразумtние помежду имъ за задружно дtйствие 
противъ общия врагъ. Отъ Дружество „Юнакъ", г .. Ст. Н. Коледqровъ 
- за народния борчески лухъ въ юнашката организация. Оrъ „ Наро
денъ Бранитель", г . д-ръ Ст. Бончевъ - за значението на свободата 
~ъ личния и народния животъ. Тукъ присжтствуваше . грамадна маса 
селени и цtлата могила бt покр11та съ народъ. Направиха се нtколко 
фотографически - снимки, слtдъ което всички се завърнаха въ с . Ал
домировци на обtдъ. 

Слtдъ обtда имаше въ това село народно веселие, подъ зву
коветt на воената музика и на народната музика - _ rайдитt. Това 
веселие продължи по пж тя за с . Сливница и въ това послtдното , 

село. Обаче на народното увеселение останаха да присжтствуватъ 
само старитt ветерани - опълченцитt : туриститt, юнаuитt, участ;. 
ницитt· отъ · войната и множество гости - мжже и жени, отидоха да 
разгледю ъ позициитt, а колоtздачитt заминаха за София . По пол.е-



сражението излетницитt бtха развеждани отъ г. капитанъ Венедиковр? 
коменданfъ на сливнишкитt укрtпления, който съ живъ и увекателенъ 
езикъ разправяше за хода на войната и всички го слушаха съ на

прtгнато внимание Самата природа, като че съчувствуваше на тоя· 
тържественъ споменъ , та бt дала въ тоя ноемвриПскн денh прt-

. красно врtме. Това влияеше много върху приятното на строение у 

присжтствуещитt на това !'.!ислено повторение на събитията отъ прiщи: 

дваде½еть години . Жалко е · само, че на Сливница ·нtма единъ общъ, 
централенъ паметникъ , :~а увtковtчаванс паметьта на всички паднали 

въ сраженията на 6, 7 и 8 ноември герои . 
Привечерь всички се сбраха въ с. Сливниuа, отъ дtто потеглиха 

за гарата. Въ трена се прtкара съ пtсни и весе11и разговори и въ 
Софи>1 излетницитt пристигнаха донолни отъ приятно прtкарания 
день, и отъ туй, че еж изпълнили единъ дълrъ къмъ борuитt за бъл
гарската с1юбода и бла годарни на Турис:гическото Дружество - ви
новникътъ на това тържество. 

Не трtбва да ни обвиняватъ въ нескром.ност ь, а ко признаемъ 
тукъ , че тоя излетъ бtше голtмъ успtхъ за БТ Д Чрtзъ него то се 

повдигна още по-високо въ очитt на българското общесгво . БТД по
каза, че то не е чуждо за народнитt чувства v, интереси Чрtзъ него 
се изпъкна за пръвъ пжiъ така релйефно 11 а циqналниятъ харакгеръ 
на нашето спортно дружество. Желателно е подобни случа и да се 
изпОJIЗувать и отъ другитt клонове , за да може добр t да се прон ви 

на родниятъ обликъ на тоя с портъ. 

Д-р'Ь Хр. Пиперовъ . 

Отчети _ на клонове1t отъ БТ Д за 1904 г. 

Търновски клонъ "Трапеэицз.". 

Единъ отъ по-младитt братя на Българската туристическа за11руга 
е нашиятъ Търновскн кло;;ъ „Тра пезица" . О с ноs а.11ъ прtзъ про.1гtтьта 

1902 год . , въ начаl!ото на тригодишното си сжшестнун:ше той прояви 
животъ и извърши доста добри дtла, обаче послtднята годнна, благо

дарение появилата се криза нъ задругата ни, както и отъ н·tкои други 

причини, той не може да се похвали съ особна дtйность. Не заякналъ 
достатъчно, безъ особно бtлtжити прtдъ обществото туристически 

дtла, той бtше дошсл ь д•'1 f<ритическото положение д;1 прtстанt да 
с-жществува. 

Като не притежаваме годишния отчетъ за дtйнос rьта" Н3 ююна 
пр ·tзъ минала га 1904 год . , приготвенъ по право отъ бившия клоновъ 
прtдседатель, н ий прtдлагаме тукъ врtмененъ отчеп:, за дtлата и 
намtренията на клона прtзъ врtмето на скоро избран1то настонтелство . 

На 25-й мар1 ъ НЮ5 г. прtдъ годишното събрание , нtко1:1 прия
тел и, членове отъ ~<л она, въ желанието да съживятъ послtдния и да 

ro поставятъ на подобающата му нисочина прtдъ · задругата и въ 
очю·t на обществото , настояха за избира не ново настоятелство въ 
съвършено подновенъ със rавъ. Изпорътъ се сьстоя и въ резултатъ се 
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l{Онституира клоновото настоятелство въ със1 анъ: Г. Коз:J ровъ, Тър
новски окр -1 държавенъ архитектъ прtдседа·Fель, Н. Просеничковъ„ 
учитеJJь при . Д1'ржавната дtвическа гимн:~зия -· подпрtдседатель , 

Ст. Атанасовъ, чиновникъ Народната банка - секрета~ь, П. Ангеловъ, 
търговецъ - касиеръ и Ив. Вителовъ, книжаръ - с ьвtтникъ. · 

Отъ приемане дi;лата, до днесъ ~ 5IV! - 1905 год., кло~ътъ е 
ималъ нtколко настоятелствени събрания , въ които . е възнамtрявалъ · 
да извърши и извършилъ слtднитt по важни за клона дtла. 

1) За насърдчение приятел ;~китt връзки между членоветt-туристи , 

укрtпване тtлото и духа и непосрtдственото запознанство. съ хубавитt 

тъµновски околности, се направиха три излета: На 25\III •· ··· приятелска 
cptwa въ .бир:зрията на Братя х . Славчееи - присжтстнуваха 20 души, 
ыежду които 8 дами ; На 2jV - д~ Зиналата стtна} Кжзъ хисаръ~ 
Сипифоръ и обратI-JО ·· · присжтствуваха 40 души, _ между коитv J 5 
дами . Водачъ - дружествения прtдседатель. На 22jV, по случай цъв
тенето на липитt въ Търновското дефиле, излетъ до Прtображенския 

мънастир1J, прtзъ Зеленка и обратно. Въп.рtки неблагоприятното за 
излетъ врtме, присжтствуваха 18 души; между които 4 дами: Водачъ 

дружествения подпрiщседатель. Съгласно рtшението на настоятелството~ 
за събиране ма,териалъ за Търновшия п ,к теводитель, на вс Ьки офи~ 
uиаленъ излетъ се прави кратко туристическо описание за печатане 

въ „Български Туристъ". 

2) За поощрение излетигв, ОС(?бно пъкъ посtщението имъ отъ 
членове.;.туристи, а не както е до сега, повечето огъ гости, настоя

телството въ засtданието си отъ 1 у т. год. рtши: на всtки и_зле гъ . 
да води списъкъ на присжтствующитt членове-туристи и на край 

годината да направи официаленъ подаръкъ отъ туристичеСК!'f карфици, 

бастуни и пр. на всtки членъ, · който до свършване туристическата 

година - направи всички официаJJни излети, бtзъ два. Въ бждаще, 
настоятелството е даже въ нgмtрение да раздава почетни дипломи за 

ч11енство Hd всЬки туристъ, който нtколко годи11и riодъ ред~ (напр. 

петь) е билъ непрtкъснато членъ на . клона. 
о) Понеже замисления още при основаването на клона пжте

водитет~ на гр. Търново и околностьта му и въпрtки нtколкократнитt 

настонтелственн р ·tшения, се оказа че не е още започванъ, новото 
настоятеJJство рtши да побърза съ 11зп·f_лнението на тая отдавна_ блt
нувана клонова мечта .- За събиране и приготвяне материэла за печатъ, 
избра се петочлененъ комитетъ, въ съставъ : дружественитt пр tщсе

датель и подпрtдсед,пель, Търновскиятъ Окр. у1;1ил!fщенъ ,инспекторъ 
Н. МарiZо въ, учитеJiьтъ по рисуване при Търновската държ мжж. 
гимназия Д Ьаrрило·въ и бившия учитель при Свищовското ·търговско 

училище Д. Стеревъ. - Пжтеводительтъ ще се състои отъ текстъ, фото
графии, портрети и скици. По форма и съдържание ще прилича на 

издадения напослtдъкъ на нtмски Uюрихски пжтеводитель. Въ на~ 
чалото му ще се по.:rави ту.рисrическии . химнъ и ще обема: опи• 
.са1111ето . и историята на 1~рада отъ най -старо вр·вме до сега, заедно 
съ 11ортретитt на по- ви.Itнитt дtйци, родени въ Търново. Всички общ е -
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, ствени постройки, институти, развлечения, излети въ околноспта на 

града, мънастиритt, търновски фирми и пр.. Материалътъ ще бжде 
прошаренъ съ фотографии и скиuи, . снети отъ гр~ша и околностьта му. 

' Това е до сега най-крупното клоново· дtло, бързото осжществение 

на крета ще спомогне · много за усилване и безъ това нарастна.тюто 

вече гостуване въ града от.ъ мtстни и чужди туристи. Зз издаване 
11жтеводителs~, клонътъ разполаг:1 съ 150 лв. неприкосновенъ фондъ. 

4) За улеснение посtщението - на Търновскитt исторични и 
археологични остаюш, подъ ржководството на клоновия прtдседаtель, 

.се поставиха пжтепоказатели до Трапезиuа и Хисаря (ЦаревецъJ и 
направиха пжт~ки до uърквитt по тt,,хъ, а сега п ькъ подъ ржко

водство на клоновия прtдседатель, като държавенъ · архитектъ, на 

държавни срtдства и съ помощьта на _ арестантитt отъ Търновския 
· Окр. затворъ, се напра ви пж 1 ь за кола около цtлия Хис 1ръ о гъ 6, 
4 и 3 м. ширина, при най-голtмъ наклонъ 3°/.,. Търновската градска 

.община е въ нам·l;рение да· постави канапета и- бесвдки по тоя толкова 

интересенъ за 11осtтители ·1 ъ на града, пжть. Сигурно е, че още иду
щата недtля ще се flочне направата на туристическата пж.тека прtзъ 

, едничката за прохлада близка търновска разхощ<а „Света Гора". 

Пжтеката ще слi~два отъ моста на турската махла, дtсния брtгъ на 

р. Янтра, ще влtзе въ гората и _при · най-голtмъ нзкло,пъ 9% ще 
изл1,зе до в.:rория . бюфетъ на шосе го Търново -- Османъ Лазаръ. 
Отъ тукъ, подъ най-високитt и хубави брtстове на гората, ще мине 

надъ шосето и като с1г!:;два хълбока на гората, ще слtзе . на мtстото 

дtто се 'отдtля шосето за гората . Пжтеката се тр:1ссирз съ 2 метра 
ширина, съ наклони 21 5 и 9°; най-голtмъ, по възможность най-малко 
да врtди дървенитt култури. Съ направата си , пж.теката ще улесни раз

ходкитt изъ сtнчеститt недра на тоя едничъкъ. Търновски горски оазисъ. 

Въ бж.даще ююнътъ е въ намtрение да ходатайавува за бързото 

залtсяване сипеитt и канаритъ около града и да ускори направата на 

пжть и черничева алея по брtга на р. Янтра, които, като начна1ъ 
долнитt градски порги , да спtдватъ лtвия рtченъ брtгъ_, да заоби

. калятъ Френкъ-х11саръ и Цар~веuъ и въ Асtнова махла се • свържатъ 
съ шосето Търнvво Гор.-Орtховица. 

5 . Както братскитt задр .' ги въ ~трэнство, за да осигурятъ сжще
-ствуването си и разширятъ дtйностьта си въ полето на туристи ката, 

строятъ разгледни, ресторани, х11жи, желtзници . украсяватъ пещери 

и пр., _ които имъ доставятъ годишно добри приходи, така и клонътъ 

·ни, за да може въ бждаще да си създаде доходи, въ намt рение е 

вече да купи десетина декарз праздно мtсто около грща зз разра-

ботване въ черничева или овощна градина. По сжщигt съображения, 
той е въ прtговори съ Търновската градска община за разширение 
клоновитt права върху подаренитt му мtпа по двата брtга на 
р. Янтра - между желtзния мость и казармигt.. Клон ьтъ желае, 
о.свtнъ сегашнитt му, съмнителни права върху тия мtста „само да 

·чисти трънетt и залtсява м·t.сгностьта", да ги има въ вtчно ползу 

яане, съ J(Оето вънъ отъ изхарченитt му 300 лв. за залtсяване съ 
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безпОJ1езни дръвчета, да похарчи нови срtдства за основаване на 

·пчелникъ, черничевъ разсщник ь и пр. - толн:ова необходими за прt.ус

пtване на клона и града ни Търново 

6) За да полпомогн~ бждащето рекрутиране на българСI<итt 
тури с ги и да пропагандира идеята на задругата, клонътъ въ годишното, 

си събрание рtши, това лtто да основе въ Търново пърЕата учени

шка сшлня нъ България, utльта на която ще бжд1:: евтино, 
коюрот-ю пжтуване и проживtвJНе на нашат~ ученишка млалежъ .. 

· за това клонъп. е прl;двидtлъ 100 ;1в ., половината оп, които еж 
подаръкь отъ клоновия прtдседа ·, е,1ь. 

7) По зароденя мисъль у туриститt, основа се въ 1 ·рада ни 
археологическо дружество, ц·l;льта на 1<0ето е: създаване въ Търново, 

градс1<и музей, въ който да се събере всичко по архитектура, история, 

археология, фолклора, нумизматика и пр., ос1анал:1 нзъ окржга, а 

главно нзъ историчнитi; посtлищq Търново, Никюпъ и Арбанаси. 

Въ това дружество, -, уриститt-археолози се ползува-rъ съ половина 
членски внt 1съ. 

8) Зн пропагандиране туристи ката и за да се обърне _ вниманието· 
на Търновскитt граждани в·1 рху сегашното икономичн о положение на 
града, на Великъ-день , по случай дохождане въ· Търново на членоветt 
на „Тър,ювска , Дружба" въ София , I<Jюновиятъ прtдседатель държа 
сказка въ читалишния салонъ върху ,. Миналото: нас1 оящето и бL"да
щето ha гр. В. Търново~, като обърнз особно внимание н;-1 тури

стическото значение на града и ползата шо би могълъ послtдния . да· 

извлtче отъ дtйностьта на мtстното туристичесf(О дружество. Сгюредъ 
обtщанието на пр,t;дседатеJJ я на D ружбата и съrш~сието на автора , 

сказката ще се 11ечати скоро на срtдства на дружб,;та и разпростра 

-няна въ нейна полза. -к') 

9) Освtнъ пж I епоказ :-~ телното таб.r;о 11 фотографичнп снимка на 
гр. Търново, окачени на Търновската гарс1 за llОощрение пжтуването, 
изъ търновската околность, КJIОнътъ ни, заедно съ тоя отъ Гор.-Орt
ховица, въ скоро врtме ще поставятъ задружно на Гор.-Орtховската 
гара пжтепоказателно и фотографично табло до най-хубавитt мtст

ности из~-, Търновския окржгъ. Това ще се направи за усилване госту
ването изъ окржга и рекламиране дtйностьта на тия два клона. Голtма 

час·1 ь отъ поржча нитt фотографии еж вече купени. 

1 О) За постоянното излагане дружественыt фотографии, четене 
получаванитt туристични ёпис:;ния и прtгледване всичко касателно• 

работитt на клона настоятелство~ о е ангажир2ло за дружественъ 
лт,алъ часть отъ рестора1ча на наti-извtстния въ града „Хотелъ -"' 
Борисъ ". Декорирането на вещитt, кг кто и специалното за въ случая 
туристическо табло, еж вече поржчани: 

11) Библиотеката на клона , освtнъ получав:ши1t до сега . списания, 

се умножи съ съчинения отъ хубави описания на отечествени кътове 

0тъ Ив. Вазова, Иречека и пр., а сбирю1 та ни отъ фотографии се
обогати съ такива, главно отъ Търново. 

*) Скавката е пояtстена въ С!IИС, Родина кн. ]У, У и vr, 1906 г. tБ, Р ,), 
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Прtзъ 1905 г. клонътъ ще се води отъ слtдния бюджетъ. 

1 •. ПрИХОАЪ: 
1. Членовина отъ 50 стари члена . . . . . . лв. 300 ' :,_, 

„ 120 2. Чле,-ювина и записнина отъ 15 нови члена 
3. Не,1обори отъ 5 члена . .. . . 33 
4. Разни помощи . . . . . . . . . . . . . . . 20 • 
5. Туристически балъ - · вечеринка . . . . . . „ 100 
6. Подаръкъ отъ друж. прtдс. за ученишкитt спални 50 · 

Всично лв. 623 -

11. РазхоА-ь : 

1. Приносъ 20 '/q въ централната каса . лв. 78 
2. Записнина въ централната каса 30 
3. Канцеларски . .. . . .. . . . 

" 
30 

4. Туристични списания и книги · . 65 
5. Насърдчение туристиката ... 

" 
40 · 

6. Правене пж.теки, п ·l;й1ш, з:Jл·l;сяване и пр . . 
" 

150 
7. Знаци, показалци , фотографни табла и пр . 

" 
100 

8. Трж.ба и крачкомtръ 30 · 
9. Основаване ученишка спалня 100 

Всично лв. 623 

До 25/Ш т. год. имаме на съхранение въ спестовната каса 
444.80 лв., отъ които 150 л в . съставляватъ неприкосновенъ фондъ -
за издаване пжтезодителя на Търново и околностыа му 

За сега имаме 5 7 редовни · члена, отъ кои :-о 43 стари и 14 нови . 
, между 1<0ито 1 дама. 

ПрtдсеJ.атель : Г. К озаров'Ь . 

, В"'& С ТИ. 

Централно настоятелство. 

- Избраното на VI сборъ цен
трално настоят. си разпрtдt.11.и 

длъжноститt по · слtдния начинъ: 

Избраниятъ за прtдседателъ г. 
д- ръ Ал. Теодоровъ отказа отъ 
тая дЛ.ъжность понеже билъ 

много занятъ и нtма никакъ 

свободно връме за да работи. 
Пръдседатель на дружеството 
стана получилия1Ъ най-мнqго 

слtдь него гласове, г. д-ръ Хр. 

Пиперовъ (прtпод. Воен. учил .) . 

За подпрtдседатель се избра 

r. Сотиръ Скрински (еж.що), . 
за секретарh r. Ат. Джана
новъ (чинов. Финан. мин.), за 
касиерь г. Ст. Uачевъ (чин. 
Б. Н. Банка), за библиотекарь

домакинъ г. Ив. Сандовъ еж.що) . 
за редакторъ г. Т. И . Бъчваровъ 
(редакторъ на сп. ,,Ро.дина") и 
за съвtтници г. r. д-ръ Ал. Те- · 

одоровъ ( проф. Универс.) и ка- -
питанъ Ив . Добревъ. 



., 

Настоятелство на Со-
, , фийския нлонъ „А. Констан 
тиновъ" 6тъ . Б,Тд. Споредъ 
нови_я уставъ на дружеството, 

<:офийс_киятъ ююнъ ~е управлява 

01ъ отдtJ1но настоятелство. Та

кова клонътъ е избралъ r~ъ из-

.: въhреднотu си общо събрание на 
1 юли, което с11 разпрtдtпи по 

. длъжноститt така: прtдссдатель 

r. :Няголъ Бозоuъ (учит. II Мжж. 
. rимн.) подпрtдседатель r. Дtянъ 
Дi,яновъ (чнн. Фин:ш. мин.), сек
ретарь г. Петръ Георгиевъ ( студ. 
правото), касиерь г . Ст. Раду
чевъ (кае. Б. Н. Банка), библи~ 

, отекарь-домакинъ г. Кр. Кръс

тевъ (чин. Финан. мин. } и съ
вtтници . г. г .. Кир. Шишеджиевъ 
(чин. Б. 3. Банка), Геор. Р2Левъ

( сж.що) и Ст. Н. Коледаровъ 
. (чин. Дирек. желtзн.) 

ПQмощь на БТ Д. - - Ми
- н~стерството на Н~родното Про
свtщение съ Заповtдь No 1117 

, отъ . 16 юни т . г е отпустнало 
160 лева помощъ на Централното 
настоятелство на дружеството. 

Новъ клонъ - На 19 мартъ 
~ въ гр. Каваклий се е основалъ 

клонъ отъ БТ 1.1., на~tченъ "Са-
-каръ". На VI сборъ- той бtше 

прtдставенъ отъ г-нъ Маринъ 

Кърпаревъ, глtто се прие окоо-

. чателно въ задругата и уставътъ 
му е утвърденъ отъ централно

то настоятелство. Той брОI-' :!5 
члена и настоятелството му се 

състои отъ г . г. Иосифъ Кола-
-ровъ (директ. Ш-кл. учил.) 
· прtд.седатель, Боню Грозевъ (чи
нов.) -- подпрtдс., Влайко Джо

варополосъ (крояч-~.,) касиерь, 

Петръ Берберовъ ( счетов. Зем. 
Бан.) - секретарь, Алекс. Кан
тарджиевъ ( чинов.) - домакинъ, 

· Янко Авджиевъ ( секр. Мир. сж.д.), 
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Тод. Янчевъ (прошенопис.) и Хр. 
В:1айкидисъ (търгов.) - . съв·вт
ници . Членоr,е: Пант. Кнрдалевъ, · 
Дим. Кърпаровъ н А тан. Уlва

новъ ( книг()волители Зеi\1л. Бан.), 
Маринъ Кърпаровъ (аптекарь), 
Гlе1Ъръ Димитровъ Хр. - Калий

ски, Добри Кантарджиевъ, Кир. 

Колевъ, I Iанди Геuргиевъ, Ст. 
Паленковъ и г~ор. Илиевъ (чи

новници), Кост. Джоварополосъ, 
Ник. 11 Ставревъ, Ишдеръ Пер
rидисъ, Моско х. Михаиловъ, Ко

чо Казакопулосъ и Петръ . Сте
фановъ (търговци). Желаемъ ус-

пtхъ нз Сакарuи. · 

Безплатни учениµши спал
ни. Първитt безплатни уче
нишки спални нъ България, уре • 
дени · отъ В . -Търновския клонъ 

„Трапезица" на БТ Д, основани 
лани, ще дtйствуватъ и това лt

то прtзъ utлата училищна ва 

канция. Клоно вото настоятелство 

е нзпратило до всички дирек

тори на мжжкитt гимназии слtд
ното окрж.жно, за да ги увtдЬ
ми за осно::аването и за начина 

на дtйствието на спалнитt : 

,,Съ настоящето си Ви явя

ваме, Г-не Директоре, че В -
Търновското туристическо дру

жество „ Трапезица е открило 

въ гр. Търново безплатни спал

ни отъ 1 О ле:-ла за учениuи и 

студенти екскурзиянти ; които 

прtдприематъ екскурзии само 

прtзъ лtтната ваканция . Слал
нитt, състоещи се отъ желtзни 
кревати, дюшеци, одеала, въз

главнички, чаршави и пр , по 
мtстени въ най хигиеничното 

градско училище, се държатъ 

чисто и се намиратъ подъ над

зора на мtстниrt училищни нла 

сти. Освtнъ без11латниТ'В спални, 



излетницитt се волзуватъ съ 

намаJiение при гостилнищп в. 

Като Ви явявамъ това моля, 

съобщете з1 свtдtние на учени

цитъ отъ повtреното Ви учи;. 

лище, за да иматъ тона прtnъ 

видъ, та като спохоnятъ града 

ни, да прtдпочетатъ нашитt 

спални прtдъ · х;знищата и хоте

Jiитt. 

Самош,чност1,та си ученикЬ1ъ 

трtбва да удостовtряна съ сви

дtтелство отъ училището Ви. 

Освtнъ това, трtбва прtдвари

телно три деня до пристигането 

си, ученикътъ да явява за до

Х r! Ждането си въ града, за да му 

се отреди легло за спане. 

-. Всtки ученикъ или студе_нт1, , 

посътитель на спалнитt ни, се 

подчиr~ява на правилника за пол

зуване отъ безплатнитt учени . 

ш1<и спални. Чакаме· гости!· 

Сръщи между съсъдни 
клонове ----:- Не еднашъ на съ
боритъ се е изказало желание 

да се устройва1ъ изле :'НИ срtщи 

между съсtдни клонове отъ БТ Д. 
Тия ср·t.щи иматъ гра:,1адно зна

чение : членоветt 01 ъ съсtднитъ 

кл01:юве се опознаватъ взаимно, 

размtнятъ миел.и по съвмtстното 

дъйствие въ областьта на турис

тиката, ободряватъ се ещш други 
и пр. Тия срtщи дtйствително 
се прилагатъ, _ напр. между тър
новци. горне орtховuи и плъ

венци, софийuи, врачанци и ор

ханийuи и др. Обаче туй е много 
малко въ сравнение съ това, ко

ето може и което трtба да се 
направи. Нека всtки клонъ си 
вмtни въ дългъ поне единъ пж.ть 
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въ лtтото да се ср+,щне съ всtки · 
отъ съсtдни гt. клонове. Такива : 

срtщи могатъ да станатъ напр . . 
между перничани и са:vюковци, 

на тия послtднитt съ софиянци 

и долно-банuи. на софиянци съ 
перничане, долно-банци врачанци-· 

. и орtховuи, на търновци съ 

горне-орtховци и - еленци и др. 

КатЬ прtпорж. чваме горtщо тия- · 
срtщи на · клоноветъ, молиме ги . 

да се rпоразумtятъ помежду си 

за уредбата имъ и въ най-кратко

врtме д;:1 съобщатъ-въ централно
то настоятелство за взетитt pt- · 
шения. Софийскиятъ клонъ е вече · 
влtзълъ въ пр·t.говори съ пер- · 

нишкия, долно банс_кия, врачзн

ския и орханийския к ,10нове аа 

уредбата на клонови срtщи прi~зъ 

това · Jitтo. 

Постжпили суми - Въ uен-~ 
тралната каса еж пост жпит1 . 

слtднитt вноски отъ клоноветt :. 
за 1905 г. 

Отъ В.-Търновс1шя к.rюнъ „ 

,,Траr.Iезица" - 100 л., отъ Д.- 
банския клонъ „Ибърсю1 ту

ристъ· - f 2 л., отъ Горне-Орt- -
ховския клонъ - 1 2 л. отъ Плt- -
венския клонъ - 6 л., отъ Со

фийския клонъ „А. Константи

новъ" - 59·65 лв., Новоосно
ваниятъ клонъ „ Сакаръ" вJ, Ка
ваклий внесе 46 л. записани отъ --
23 членJ. 

Умоляватъ се тия клонове, . 

които не еж. си ур~дили смtт- 

китt з·а изтеклата година, да 

сторятъ това въ най-скоро врt- · 
ме. С.жщЬ и тия, които не еж. 
пратили отчети за дtйностьта на:~ 

клоноветt. 

t 
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~нижни н А. 

По Ср1щния _ балкан ъ . 13ъ 
списанието на Ческия туристи-

0 чески клубъ ,. 'a sop is turistп" 
броеве 8 9 , 10, 11 и 12 отъ 
1905 г. срtщаме подъ това за
главие една статия отъ д-ръ Ири 

В. Данишъ, професоръ по Ге

ография въ Праж!{и~ универси 
теп- . Въ нея той описва своето 

_ излетуване по тоя балканъ прtзъ 

1902 г. з а едно съ д-ръ Ив. Цви
ичъ, професоръ въ Сръбската 
велика школа. Tt еж обиколили 

· още и Източния балканъ , обаче 
тукъ той описва само пжтува

нето изъ Срtдня стара планина 

Tt еж тръгнали на 24 юли 
- · От ь София и еж · б или ,5 души, 

- оёвtнъ първитt двама още д-ръ 
_А. Иширковъ доuентъ въ Dис

шето ни училище, Дединаuъ сту 
дентъ о гъ Бtлградската велика 

школа и _ единъ сърбинъ слуга . 

Той описва подробно мtстата и 
хората гдtто еж минали . Въ 

София си купил и коне и за два 

·часа еж дошли до с. Локорско. 

При възлизането еж имали ху 
бави гледки къмъ Витоша (2285 

· м.), Люлинъ, Лозенската планина 
и Рила. Говори и за Мургашъ 

•(16 ~7 м.), до 1400 м. покритъ 
съ гора. Прtзъ р. Елешница сли
затъ въ с. О гоя (7 40 м. надъ 
морското равнище) , гдtто не на 

мtрили за храна друго освtнъ 

- яйца . Тукъ тt прtнощуватъ . Дне
венъ Маршрутъ 38 клм. На слtд
ния день минали прtзъ 'Бtлева 
поляна (1150 м.), връхъ на Ор
ханийския балканъ Описва гори
тt. Слизатъ въ с. Литаково, 600 
кжщи · съ 3000 жители ; хвали се

. лото, хубавитt кжщи съ r ради 
,нитt. Завиватъ къмъ с . Новаче-

не. Тая часть отъ Орханийската 
котловина се нарича "-Загорско 
коритище". На,цъ селото се и~ 

диrатъ скали отъ капрогински 

варовници, а поле'то е покрито 
съ кукурузища и сочни л ивади. 

Прtзъ Гола глава (800 м.), меж
ду _хубава букова гора до с . 
Липници и отъ него за с . Ликъ ' 
съ богати извори, пежи върху 
флишови пtсъчници и шисти. 

Хвали това село и църквата му . 
били настанени въ хуба ва J {ръч
ма и добрt нахранени . Прtно
щуватъ ; дневенъ }1артрутъ 46 
кип ом. 

На 27 юли прtз ъ с. Боженuи 
и Орханийското пеш- за rp. Ор
хание. Малъкъ гµадецъ съ 2000 
ж. По-пр·tди се е наричалъ Са
мунджиево и послt наименуванъ 

по имсго на султана Орхана. 

Описва града, околноститt ~i хо
рата. Този день е изминато с з 
мо 27 км . На слtдния день слtдъ 
обtдъ . по р. Бебрежъ за Ар1ба

конакъ (952 м. ) . Посвтшш па
метниuитt за падналигl; ру си 

прtзъ 1877 г . Отъ тука ·вели 
чествена гледка къмъ Витоша , 
Рила, Родопитt и Ихтиманската 
планина. Прtзъ с. Горни Кам ар
ци за нощувка въ с. Долни Ка 

марци. Изю~нато пр·tзъ деня 31 
км. Силно впечатление е напра
вило Камарското поле съ своита 
уредба и плодорсдие. На 29 юли 
заминувагъ прtзъ Гжл.абецъ пла~ 

нина, която дtли Камарското 
поле отъ Златишката котловина, 
образува прtходъ между Сръд
ня гора и Стара планина и е во 

дораздtлъ между Черно и Егей

ско морета. Спущатъ се въ дъждъ 
и градъ въ Буновския ханъ и 
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,отиватъ въ Златица, отъ т~мъ 

,въ Пирдопъ. 

Височинитt - на гребенитt на 

Ст.-планина постоянно растатъ: 
вече на 4 км. източно отъ Ара

:баконакъ , Равина планина има 
1655 м., Говедарникъ 1789 м., 

,Свtщиплазъ надъ Зr1атица 1889 
м., а по-нататъкь се изди·га Па

,скалъ 2022 м., Веженъ 2197 
м. и Рибарската долчи!it{~ дtли 
Златищката ш1;ши11а о ~'ъ Троян

,ската. 

На слtдния день заминаватъ 
,отъ Пирдо11ъ за Лъжене, а .отъ 

· тамъ на една височина отъ 1200 
м. Тукъ всичко е покрито съ 
трtва, а само въ високитt дол

·чинки западно, отъ 1_ 100 до 
1600 м. има ниска · гора. [ 'пав

ниятъ греб енъ гJа Балкана се на

рича Ср·tднегорие, а сtверно, 
_успоредно съ него, се издИГdТЪ 

два-три вел ичествени върха, кои

то ги очудил и съ своята хубава 

гора и съ красотата си , и които 

въ никоя орография на Балкана 

не с.ж означени. Това с'9-- прtд
гор.ия ·;,а, които къмъ Дунава по
степенно се губят ь. Останали да · 
спят:ь въ една колиба на върха 
Братанци, подъ Веженъ, който 

. е билъ на разтояние 4 к~,. и 200 
м. надъ тtхъ . Той е прtдстан
ляналъ прtкрасна картина : оза
,ренъ отъ послtднитt лжчи на 

.заходящето слънце , ко:·ато всич

ко наоколо е би:ю въ сtнка. 
Прtзъ нощьта обаче друга кар
тина се првдставила на нашитt 

туристи: когато завалtлъ дъждъ, 

колибата протекла, стаюло сту
дено и трtбвало да ходятъ за 
да се сrр·tятъ . . . , 

На 31 юлий тръгнали по до• 
лината на Заводне, прtзъ много 
хубави гори; отъ 1650 м. букъ, 
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а на 1000 м. се смиса съ него 
габър ь, липа, д.жбъ и др. Ми

нуватъ прtз·ь високитt стръмни 

пtсъчни скали на Дебелий долъ 

(1137 м.), Василевата планина 

(1470 м.), Петраилъ (1178 м.) 
и по лtвия брtгъ на р. _Витъ 

стигатъ uъ Тетевенъ. Този старъ, 
западналъ градецъ, лежи на 800 

.. м.. Недалечъ отъ него се съе

динява Бtлия Витъ съ · черния. 
- Отиватъ въ с. Гложене. 1 рtзь 

хубава гора отъ огромни д.ж
бове, вечерыа късно стигватъ 
на Глава Панега. На другия 
день рззrледали извора и се раз

дtю1ли на двt : с Данишъ и г. 

llвиичъ ззминали съ файтони за 

1 J л ·ввенъ, а г. Иширковъ съ сър

бинэ. Gлуга, на конетt за Ловеч ь, 
гдtто нсички се събрали на 4 
август ь. 

Отъ Лов,ечъ на р. Осъмъ за 
Троянъ на р. Бtли Осъ~ъ и Тро
янс1шй мънастиръ, rдtто прt

нощували. Хубава, ог.ромна сгра

да, съ чисти стаи, и прtм~юго 

калугери и . прочута троянска 

сливовица. Прtз ь огромна бу
кова и д.жбова гора за Амба

риц:~ ·и Остра моrилп, нощувка . . 
Тукъ почватъ сума върхове . 
Троflнската планина ( 1600 м.) 
на изтокъ Остра моrитt (2166 
м.), Голtмий -и Малкий Купенъ, 

· Кривинигt (2268 м. ), подиръ 

най-високия Фердинандовъ връхъ 

или Юмрукчалъ (2U 1 м.). По
слt r р е б е н ъ т ъ св11ва къмъ . 

сtверо-изтокъ и свършва съ 

Мара-Гидикъ ( около 2000 м.} 
надъ Розалито поле а на юго

изтокъ отъ нея, на 2273 м. се 
издига Кадемлия. Склоноветt на 
тия върхове се спущатъ с~ го

л::J;ма стръмнина -до НЮО-НЮQ. 
метра. 
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