
LE TOURISTE BULGARE DER BULGARISCHE TOURIST 
Иэ,шэа 111t сечно (освtнъ юли и ав'густъ). С-rрува ва . неч.11енове годишно 2 .11ева 

Исичко с,э изпраща: С0Фш1, ,,Бъдгарско 1'ури с гичес1<0 Дружество~. 

~====================::л,."'-

Год. V. Софи?, Май-Юни 1906. вuой 5-· fl . . 

- шестинтъ редовенъ соо·ръ :,_= = на БТД въ с. Долна-Баня. 

Споредъ изработената програм.а, всички туристи се сбраха на 

гара Костенецъ-баня н;~ 20 май въ 2 часа прtзъ нощьта. Делегатитt 
отъ Южна България бtха пристигнали нtколко минуrи прtди тия 
отъ Сtверна България. Дружно, заедно съ посръщачитt долно-банци, 
потеглиха за с. Долна-Баня 1 гдtто пристигнаха въ 4 1

/ ~ ч. с. и се на
станиха на квартири. Jla 21 май, въ 8 ч. с. се отвори засrьданието 
на сбора1 което стана нужда да се продължи и слtдъ об·lщъ, по 

която причина излетоm'Ь до „Градището" не можа да се състои. 
Слtдъ засtщ1ни ето туриститъ посtтиха туристовската изложба, устроена 
отъ БТД въ читалището „Рил а · и състояща отъ 75 фотографии 
отъ_ разни красиви мtсности на отечеството ни. Тая изложба бt пу

блична, за което бt посtтена отъ гражданитt и ученицитt на Нl

класно"то учиJtище. 

На 22 ма~ трtбваше да има излеm3 . do с. Радуилъ, обаче 
отъ вечерыа бъ почнало да вали. Въпрtки това, по-вече1·0 отъ ту
риститt не искаха да изпуснатъ случая да посtтятъ тия раскошни 

мtста въ политt на Родопитt и излетътъ се състоя. Вечерьта имаше 
обща другарска вечеря, СJJожена огь долно -банци. Тукъ им ъ се под

несоха подаръци отъ БТ д: на долноба нския J(ЛОНЪ „ Ибърски 
туристъ " двt хубави фотографии и ;щlэ топографическ~ карти на 
околноститt, а на прtдседателя г. А. Д. Цвtтковъ туристовска 
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гега. Прочетоха се и пЬзравите.пнитt . телеграми. до сбора, отъ: Георги 
Златарски въ София (почетенъ членъ на БТД), Н. · марковъ въ Тър
ново (прtдсед. на клона „Трапезица"), Ив. Генчевъ въ Плtвенъ 
(прtдсед. на . клона), Д-ръ Басарабовъ въ Орtхово н ~ Д. (прtдсед. 
на клона „Дунавски туристъ"), капит. Гънзовяновъ въ Враца (под
прtдсед. на клона „Веслецъ"), Попъ Ивановъ и Лаловъ въ Орха
ние (за всички Мургашцй), Ив. Копаровъ въ Наваклии (прtдсед. на 
клона „Сакаръ"), Илиевъ въ Казанлъi<ъ (прtдсед. на клона "Бузлуджа"), 
Б. Касж.ровъ (софийски- туристъ), отъ „Горно-бански туристъ · , (капит. 
Ив. Добревъ), Чуканови въ София (П. С. Чукановъ прtдсед. на 
Горно-Орtховския ююнъ, делегатъ на клона за сбора, но по причина 
на болесть останалъ въ София), Н. Георг!:fевъ въ Златица (който не 
можй да присж..тствува на сбора, защото не му · билъ раsрtшенъ от

пускъ ', оrъ Пантелей Захариевъ (за 40 излетници въ Бургасъ). отъ 
Елиезеръ Арие (самоковски туристъ), отъ Iiанчевъ и Илиевъ въ Ка
занлъкъ и Костовъ въ Пловдивъ. 

Засtда~ме на VI. редовенъ сборъ на БТ Д. 
Засtданието . на сбора се отвори на 21 май 8 ч . с. въ салона на 

читалище „Рила" отъ прtдседателя на БТД д-ръ Хр . Пиnеровъ. 

Присж.тствуваха 39 участника отъ 404 f~лена на задругата, имено 
отъ: Бурzас'Ь (1~ чл.) Ат. Бtлмустаковъ. Враца {25 чл.) Н. 
Алексиевъ. Гор.-Орrьховица (1'3 чл.) И'1. П. Мирчевъ. Долка-баня 
(10 чл.) 3. Апостоловъ, И. Аврамовъ, _ д,~ръ Куруджиевъ, Ив. Iiortoвъ, 

· В . . Сре~ърниковъ, U. Станоевъ и А. Цвtтковъ. Каваклии '(25 чл.) 
М. Н. Кърпаревъ. Орхани~ (15 чл.) Г. п. ИвановъJ Ст. Панчовъ 
и Д. Ив. Стамболиевъ. Самоков'Ь (58 чл.) Сп. Захариевъ, Д. Ион
чевъ и д·ръ М. Кокошчевъ. София (82 чл.) 1;. И. Бъчваровъ, Д. 
Ганчевъ, Ат. Джа~нановъ, Дtянъ Дtяновъ, Ж. Катрановъ, Кр. Кр.ъ
стевъ, Н. Начевъ, Тод. Петровъ, д-ръ Хр. Пиперовъ1 Геор . Радевъ,· 
Ст. Радучевъ, М. Самсаровъ, Ив. Gандовъ, С. Скрински, Н. Тантиловъ, 
К. Шишеджиевъ, r-жа Шишеджv.ева и Ст. Цачевъ. Търново (75 чл.) 
,И.~ Вителовъ, Д. Щърковъ, Г. Коsаровъ -и В. В. Пановъ. 

' 1. 
Прtдседательтъ се обърна къмъ присж.тствующитi; съ кратка 

приаtтствена рtчь и обя~и VI. турист,овски сборъ за отворенъ. Слtдъ 
това секретарыъ Джанановъ; прочете протокола .отъ миналия сборъ 
въ Варна (изложенъ подробно :13ъ БТ r. l\t бр . 1). Гласуванъ пр~ 

.токолътъ се прие, слtдъ което прtдседателыъ прочете слtдния 

0-тчетъ на БТ Д еа 1905 год: 
Миналата година не е една отъ · най-лошитъ въ туристовската 

организация. Слtдъ критическата 1904 r., прtзъ отчетната година се 
saбtлtsвa едно стабилиsирване въ състава на задругата. Наистина , 
има клонове въ които намалtва числото на членоветt/ но има и та~ , т ' IJ. 
кива, които sакрtпватъ ; подобни еж : Търновскиятъ „ рапеsица , 
Самоковскиятъ „Рилски туристъ", Софийскиятъ „А._ Константиновъ" 
и Врачанскиятъ „Веслецъ", а други е:и стоягь въ еж.щото положение 
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1<акто по-лани. Освt1-1ъ това има подновяване -на спрtлъ клонъ 
_ Епенскиятъ „Чумерна· и основаване на два нови клона при много 

благоприятни туристовски условия. •, По такъвъ начинъ общото число 
,на членоветt се е увеличило съ 111 души, 2~7 лани, сега е 404 д. 

Клонове. дружеството има, 15,- -въ :. Бургасъ, Варна,- Враца, Го~. 
-Орtховицз-, Долна Баня, Елена, l}аваклии, · Казанлъкъ, Орtхово, Ор
хание, Перникъ, Плtвенъ, С~мq_ко~ъ,. _СQфия и Търново. Въ прtпис
кз, по-жива или по-рiщка, съ · централното настоятелство еж били 

· ·всички · клонове; съ изключение на .тия въ , Варна и Казанлъкъ, които . 
· прtзъ цtлата година не еж дали вtсти за своя жавотъ, нито еж дали 
отчетъ или направили приносъ въ централната каса. Казанлъшкиятъ е 
внесълъ на врtмето си за 1904 г., а Варненския_тъ и това не е сто~ 
рилъ . Наистина, има и други клонове, които до сега не еж прtд
ставили отчети за 1905 r., такива еж: Еленскиятъ, Гор. Орt.ховски
ятъ, Орtховскиятъ и Пернишкиятъ, а сжщо и такива, кои:го не еж 

-си внесли припадаещия прносъ, каквито еж изброенитt ropt, безъ 
Гор. Орtховскиятъ _а съ Самоковскиятъ. На сбора прtдлежи да 
рtши да се отнематъ ли правата на дел~rатитt • отъ тия кло
нове. Досtжно длъжимитt приноси отъ тия клонове, настоятел

-ствло вtрва, че като се поискатъ . - ще бждатъ внесени, за
щото до сега тt еж били изправни. Специално за Варненския и ~а
занлъшкия клонове, настоятелството прави слtдното прtд,!IОЖение : 
Варненският-о клон'3 да се изключи опончателно отъ задругата 
а Кааанлъшкиятъ 11Бузлуджа" -усл9вно, т. е. да се UQкан...,и 

-да поднови своята дrьйность и изтлни задлъженията · си 
К'ЬМ'3 центр. настоятелство; не стори ли това, - настоятел
ството да zo изключи om7> задругата. · · · 

Лани въ :Варна се рtцш да се направи опитъ за· да се под~ 
новятъ клоноветt въ Бtлоrрадчикъ, Елена и Сливенъ. Въ това от
ношение се постигна усвtхъ само въ Елена. За Сливенъ r. д-ръ 3. 
Димитровъ, _ бившъ · прtдседатель на клона, при лична . срtща съ прtд

седатели на задругата въ София, бt обtщалъ да се потруди за под ~ 
навяване дtйностьта на клона. Направенъ ли е · о·питъ за това .и 
защо к_лонътъ не е подновенъ - не ни е извtстно. Научихме се, че 
им2ло въ СJiивенъ и други лица, любители на туризма, съ · които за 
жалость не можихме да влtземъ въ сношение. Но надеждата за под-

навяване Сливенския клонъ нё ,е загубена, защото околноститt на 
града еж така красиви и има любители на туризма въ тоя rрадъ. За 
Бtлоградчикъ не можа нищо да се направи ; Клоноветrь во Еспи Джу
.мая, Разzрадt, Свищовъ, Ст. Загора и Шуменъ трrьбва да 
се смrьтато за отписани. Имотитt отъ тия угаснали клонове не 
еж. дирени. Сега, въ новия уставъ, тоя въпросъ · се урежда оконча
телно и прибирането на имотитt отъ разтуренитt клонове ще може 
лесно да се извършва. · 

Rлонове поднови.ли сво.нта д-ъ:µноdтJр.. 

Такъвъ е Еленскиятъ клонъ • Чумерна". Слtдъ двtrодишно~ 
бездtйствие, на 26(XI 1905 . r. негови бивши членове и нови туристи. 
еж имали_ събрание, яъ . което еж рtшили щ1 възобноJJiтъ .клона, на 

! 



36 

начала, при които е . сжществувалъ пс-напрtдъ. Записани еж 16 души 
членове и. е избрано настоятелство. " ' 

Нови :юлонове. 

Млади туристи отъ Орхание бtха изказали желание да основатъ 
клонъ отъ БТД. На 28 и 29 августъ 1905 г. Софийскиятъ клон·ъ 
има излетъ до Мургашъ _ и на тая планина стана срtща между Со
фийскитt туристи н младитt Орханийски. · Тукъ се тури основа на 
новия Орханийски . клонъ, койiо за споменъ на тая срtща се и на
рtче „Мурrашъ". Този ююнъ функционира отъ тогава, е единъ отъ 
най-дtятелнитt и е прtдставенъ · на сбора отъ 3 делегати, на чело съ 

прtдседателя си г. Ст. Панчовъ. 

' Отъ Каваклий ни се поискаха свtдtния за основаване клонъ 
отъ , БТД, ~лtдъ получаването на които, на 19 мартъ 1906 г. е билъ 
основанъ клонътъ, нарtченъ съ :Хубавото име „Сакаръ". l{лонътъ 
брои 25 члена и е внесълъ 46 лв. записнина. Неговътъ _ делегатъ, г. 
М. · Кърпаревъ, виждаме между насъ. 

Тия лва клона еж прtдставили въ настоятелството своитt устави, 
поправени и допълнени споредъ общия уставъ на задругата и насто
ятелството прtдлага на сбора да ги приеме окончателно като членове 

въ туристовската задруга. (С,?tдъ гласуването и приемапето на това 
ilрtдло:щение, прtдседателыъ поздрави присжтствующитt Мурrашци 
и Сакарци). 

Освtнъ това се искаха на два пжти свtд·lшия отъ Силистра, 
(r. П. Анrеловъ, прокуроръ) още отъ началото на мартъ мtсецъ, 
обаче не знаемъ какво е направено · по-нататътъ. Сжщо се иска:х:а 
опжтвания и отъ Пещера (r. Половъ, лtсничей) прtзъ анрилий, но 
до сега врtмето бtше кратко, та не еж успtли да се конституиратъ. 

Надеждата ни за . основаване кло_нъ въ Пещера е _голtма. 

За да стtсни връзката между задругата и клоноветt, настоятел-

ството е водило по-честа кореспонденция съ послtднитt. То е· 
разпратило 66 изходящи книжа и приближително толкова е получило. 

Едно нtщо, което настоятелството трtбва съ прискърбие да 
признае, то е че прtзъ миналата година отъ БТ излtзоха само два броя. 
До ланския сборъ не бtше изл-взълъ ни единъ брой за 1905 год., 
слtдъ сбора веднага нает жпи ваканцията - излетно врtме. Едва на, 
есеньта можа да се подеме издаването на БТ, но не yL:пtxa да -из
лtзатъ по-вече отъ два броя. Главната прtчка бtха срtдствата. Ако 
· Търновскиятъ клонъ „ Трапезица" не ни бt улеснилъ, то и тия броеве 
не биха могли да излtзатъ. Ако клоноветt си внасяха на нрtме при-
носа, то задругата не би била въ затруднение. При туй е необходимо
да не , се чака- края на годината, за която цtль въ новия усtавъ е 
прtдвидено да се правятъ вноскитt на два пжти прtзъ годината. А 
вие видtхте, ·че .има клонове, които и до сеrа .. не еж се . издължили 
за миналата година, а дружеството ни не разполага съ готови капи

тали. За да се спомогне въ това отношение, настоятелството е по

дирило подръжка ,отъ държавата ; поискана е помощь отъ ~инистер--
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ството на просвtщението и въпросътъ е на пжть къмъ уреждане. 

Ако се ycnte съ това, то изданието на списанието е "' Осигурено. Ако 
не се ycnte, то настоятелството смtта да издаде тая година отъ БТ 
вмtсто 10 - само 6 броя, по единъ за вс·вки два мtсеца. Така пра
вятъ и нtкои чужди турисг. дру:щества. 

По въпроса за пжтувалнитt изгоди, нищо - н~. се е свършило, 

но дружеството ни се ползува съ симпатиитt на ком-~етентнитt власти. 
Щомъ ·настоятелството се освободи отъ rрижитt на Софийския клонъ, 
ще се заеме съ уреждането на тоя въпросъ. .:r„ 

Съ едно дtло може да се похвали : настоятелството, то е уча- 1 

-стието 'На БТ Д вь изложбата вь Мtiлано. Чрtзъ него дру
жеството нн излиза прtдъ външния съвtтъ за да nрtдстави себе · си 
и природата на отечеството ни. (Тукъ ние изпущаме доклада за из
ложбата въ Милано, подробно изложенъ въ БТ бр. 3-4 стр. 19). 

Прtзъ отчетната година настоятелството имаше с.тitдния с~ставь: 
прtдседатель-д-ръ Хр. Пиперовъ, подпрtдсед.- д-ръ Хар. Ивановъ, 
редакторъ - д-ръ Ал. Теодоровъ, {:екретарь -- Ат. Джанановъ, ка. 
сиерь - Ст. J{оледаровъ и съвtтниuи - Ст. Радучевъ, капит. Ив. 
Добревъ 11 Мих. Самсаровъ. Прtзъ годината Ст. Ко.1едаровъ си по
даде оставката и се замtстw . отъ К. Шишеджиевъ. По-послt на
пустна и д-ръ Хар. Ив:шовъ. По число на гласоветt идеше да го за
мtсти Ив. Сан·довъ1 който обаче бtше членъ въ контролната ко
мисия и излизането i1y отъ нея щtше до побърка на контролата. 
По редъ слtдъ него идеха лица , които нtмаха възможность да влt

за тъ въ настоятелството (г -жа Загорска, Бор. Касжровъ), по която 
причина настоятелството остана безъ подпрtдседатель. Отъ друга 
страна и д-ръ Ал. Теодоровъ не се зае съ редактирането на БТ и · 
нtмаше възможность да посtщава засtданията на . настоятелството; 

,освtнь това и капит. ДQбревъ бtше прtзъ цtлата зима боленъ. По 

такъвъ начинъ настоя гелството остана само съ 5 члена да управлява 
.задругата и клона. Ето защо при най-добра воля то не можа да из
върши своитt дtла какго желаеше. -

Гласуванъ отчетътъ се прие. Слtдъ това сборътъ рtши: 1). Слtдъ 
обясненията дадени отъ Самоковскитrь делегат'и, ако клонътъ · имъ 
и да не е внесалъ приносъ за мин. год., да им~ признае правата 
на делегати и да ги допусне да участвуватъ въ сбора. 

2). Приемат·ъ се окончателно вь ;задругата Орханийския 
клон11, "Мургаш~" и НавалийскиJ11 „Cuкapi". 

3). Варненскиять клон~ се изклю~tва окончателно оm'Ь 
задругата а hазанл'Ьшкиятъ - условнГJ . . 

4). Да · се направять постжпки за подновяване на 
хлоноветrь в~ Бrьлограчикь и особено на тоя въ С.л,ив~н~. -

Слtдъ това се прочетоха отчетитt на клоноветt отъ БТД за 
1905 r. По публикуванието на тии отчети въ БТ, се рtши само тия 
Qтчети да се помtстватъ изцtло, които прtдставляватъ особенъ ин• 

тересъ, а отъ останалитt -- да се публикуватъ извл-вч_ения. (Това ще се 
l'!Звърши въ и,ziушия 'бр()й на -БТ) 

./ 
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11. 

Доложи се на сбора 

Упражнението на бюджета на БТД за 1905 г. 

А. ПрихоА-... 

Приносъ 20'i , отъ членовина на 400 члена, 
сир. отъ 2400 лв. 

Записнина отъ 50 нови члена 
Недобори . .; 
Абонаментъ на БТ отъ Ески Джумая. 
Д-ълrъ къмъ Софийския клонъ 
Излишъкъ отъ 1904 r. 

Членски карти ( 500) 

Всичко: 

& . РаахоА-ь, 

100 значки _ ( съ митнишки · разноски). 
.Български Туристъ" 1 О броя въ 1 О 

KOJI_И по 500 екз. Х 40 лв. 
Писалищни и непрtдвидени . 
Печатъ ноти на туристовски маршъ 
На ,кQмпозитора · на марша. 
Ды1rъ къмъ Софийския клонъ отъ 1905 r. 
l:Iаличность къмъ 1 януари 1 ~06 r. 

Всичко: 

прtдвидено: 

480·- лв . 

100·- 1' 

23·82 
" _:,__._ 

" -· - " 46 ·18 
" 

650·- лв. 

прtдвидено: 

40·- лв. 

100·-
" 

400·-
" 110· --
-" - ·-

- -
-·-
- -·-

650· -лв. 

пост жпило; 

_292·75 лв. · 
46·- ,. 
25·80 

" 21·60 
" 187·85 ,, *}-

49·18 ,, 
623·18 лв. 

похарчено: -

40·- ЛВ. · 

101·95 
" 

94 ·-
" 93 ·30 

*85·-
25·- ,, 

*67·50 • 
116·43 

" 
623·18 лв. 

Сборътъ · удобри това упражнение на бюджета за 1905 година,_ 
което ще има да се провtри отъ контролната комисия. 

Слtдъ това се прtдложи на сбора и той прие слtдния 

Бюджеm'l/-на БТ Д аа 1906 г. 

А. При.хоА-..• -
Приносъ 25°/о отъ членовина на 400 члена, сир. 

2400 лева • 
За писни на отъ 100 нови члена . 
Недобори отъ 1905 r. 
Помощь отъ _ Мин. на Търrов. и Земледtл. за 

участие въ изложбата въ Милано . 
Помощь отъ Мин. на _ Просвtщението. 
Подаръкъ отъ_ Геор. Козаровъ за „Бълr. Туристъ" 
Непрtдвидени 
Излишъкъ отъ 1905 r. 

600· - лв. 
200·-,, 
100·-,, 

- 900·-
160'•-

" 50·-
" 23 ·57 
" 116·4~ " 

Всичко: 2150·- лв. 

*) в„ това п еро вJ1.иватъ суми, заети огъ СоФийския 1мояъ и иэравхо
двави още прi;sъ 1904 г., по пропуснати въ .,авския бюджет,., T,J; с~ овна-
-чели съ * въ равхо,1,ния бюджетъ sa 1905 г. • 



39 

&. Рааход.-..11 
100 значки ( съ митнишки разноски) 
„Български Туристъ" 10 броя в·ь 10 KOJIИ по 500 

екз. )< 40 лева , 
Участие въ изложбата въ Милано . 
Печатане устава въ 1000 екз. 
Наемъ помtщение . 
Библиотека • . 
Делегати VI сборъ въ Долна-баня. 
Писалищни и непрtдвидени . · 
Изплащане дълга къмъ Софийския клонъ 
За урэвнение излишъкъ. . 

100·- лв, 

400-
900'-
25·-,, 
60·-
30·-,, 
24·- ,,. 

100·-,, 
187·85 „ 
323·15 „ 

____ В_с_и_ч_н_о_:-2·.50-=-::i"в. 

пr. 

. Пристжпи се къмъ приемане новия уставь на задругата 
Станаха разисквания п~ името на дружест_вото, собств. по думата ту
ристическо, която че замtни съ туристско, която има чисто 
българско окончание. 

По устава станаха обстойни разисквания, та п·рtдвидения дне
венъ редъ не можа да се / свърши въ опрtдtленото врt:ме - до~ 

пладнt. Стана нужда да се пр·!:;късне засtданието въ 12 1
/~ ч: за да се 

продължи въ 3 ч. сл. пл. По тая причина излетътъ до „ Градището" 
не можа да се състои. 

При разискванията и гласуванията уставопроектътъ на настоятел -· 

ството прtтърпt слtднитt промtни : Направиха се измtнения въ чл . 
чл. 4, 12, 13, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 46 и 63; изоставиха се 
чл . чл ; 39, 76 и 83; редактира · съ новъ чл. 39 и се слtха чл. 91 
съ чл. 90. Останалит-1:; чле.нове се приеха , безъ измtнение. 

JV. 

V-ятъ сборъ лани въ Варна р·вши да се отдtли управлението на 
задругата отъ това на ~офий~кия клонъ, което се прокар~а въ „ новия 
уставъ на дружеството. В_слtдствие на това се Явf!ва нужда да се llЗ-:
бере изцrьло настоятелство на БТД. При избора за такова по
лучиха най-много гласове: прtдседатель д-ръ Ал. Теодоро_въ и чле
нове - Ат. ·Джанановъ, · С. Скрински, Т. И. Бъчваровъ, Ст. • Цачевъ, 
Капит. Ив. Добревъ, Ив. Сандовъ и д-ръ Хр. Пиперовъ, които - се 
и провъзгласиха за избрани. Тия послtднитt послt по между си ще 
си разпрtдtлятъ длъ-щноститt ( чл. 21 _ отъ новия уставъ ) . . За кон

_тролна комисия се избраха Т . Петровъ и К. Шишеджиевъ. · 

v. 
По покана отъ Врач~нския делеrатъ Н. ~лексиевъ се pt';llи VII 

туристски сборъ да бжде въ · враца по св. Троица. 

· [lрtдседателыъ благодари_ на Долно-банскитt туристи за roлt • 
мюt грижи , които тt, заедно съ Общинското управление~ настоя-
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телството на читалището „Рила" и Ilолно-банскитt граждани {:Ж имали 
по уредбата на сбора и гостоприемството на туриститt. Слtдъ това 
въ 7 ч. в. обяви засtданието на VI туристски сборъ за закрито. 

Изпетъ до Мара-гидия. 
Едва ли има отъ нtйдt такъвъ величавъ и чаровенъ ·изгледъ 

Стара-планина, както· тоя отъ Севлиевското равнище, дtто те·че сре
бристата като сълза Росица, галено чедо на ,ония гигантски върхове, 

чиито силуети се синtятъ въ долинето. 

Случаенъ пжпшк1> ли е или не, когато и да вдигне погледъ на 

югъ, не може да · го не снеме съ въздишка на сърдце, че не може 

да бжде или, не е билъ нtкога въ недрата на тая гиздосия - Стара
планина. А колко · е тамъ, наистина, хубаво и ненагледно .. и _ колко 
nривtтлива е тя! Но I(о;щина еж тия щастливци, що еж могли да 

прtбродятъ тоя омаенъ кжтъ отъ нашата хубава родина и да се на

сладятъ отъ всички ония прtлести, що могатъ само тукъ да се 

срtщнатъ? 
И ние, колко години подредъ сме снимали очи отъ тая гиздо

сия съ въздищка на сърдце и живtли сме съ мечти отъ надежда : 
единъ день да се видимъ срtдъ обятията _на тая чаровна rледка -
зимt покрита съ бtло-снtженъ саванъ, лtтt - съ тъмнозелена кади- 

фена прtмtна. 

Най-nослt, слtдъ дълги копнежи, дойде многоочакЕаниятъ день. 

На 1 эвгустъ м. г., безъ много канене и приготвяне, смtсената малка 
задруга потегли отъ Севлиево. Врtмето бt прtкрасно, каквото бива 
само слiщъ добъръ лtтенъ дъждъ: небето вtдро, въздухътъ чистъ и 
опрtсненъ, единъ тънакъ и ободряющъ вtтъръ полъхва. А всичко 
това бt цtла благодатh сл_tд-ъ голtмия юлски зной. 

Нашиятъ пжть ни водtше право на югъ. Прtдъ насъ на десе

тина час:~ се издигаха въ сининето множество върхове, образующи 
единъ планински гребенъ, простнатъ отъ изтокъ къмъ западъ. Не 
слtдъ много врtме, селата почнаха да се нижатъ едно подиръ друго. 

Първото село и п:ьрвата станция на почивка бt с. Чадърлий, до 
скоро турско, отстояще на 1 ¼ часъ отъ града, разположено на 
единъ " хълмъ, на върха на който се издигатъ полусрутена джамия съ 
,, Теке" и редомъ съ нея една нова камбанария. 

Не далечъ отъ това село, на дtсния брtгъ на р. Видима, при- . 
токъ на Росица, въ едно . равнище е разположено с. Душено, отъ 
дtто започватъ _планинскитt склонове. Ето и Столътъ, пръстнатъ , 
тукъ-тамъ по нtколко · кжщи върху, склоноветt, наподобаюши името 
му. Отъ това ceJio запоqва клисурата, наричана Боазъ, образувана 
отъ балканскитt прtдпланини - Черни връхъ и Кравенишкия ржтъ, 
прtзъ дtто теqе единъ м~.лъкъ и бръзъ потокъ. Тази клисура е свър
зана съ революционната епоха за българската · свобода: _ била е гла

венъ стратегиченъ пунктъ на възстаницигt.-революционери въ Ново

селко, Севлиевски районъ_, _ понеже е едничкия проходъ за отвждната 
страна. Слtдъ 2-3 часово пжтуване изъ тия дълбоки усои, ние се 
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,озовахме прtдъ една очарователна гледка на Б 1лкана. А още слtдъ 
часъ подъ насъ се разтилаше хълмистата Новоселска котловина, на

врtдъ ограничена съ балканскитt висини .' Въ тая котловина, до не
драта на самия Балканъ, еж пръснати на хълмове и долове села:-а : 
Острецъ, Ново-Село и Видимата. Кжщитt на с. Острецъ еж. пръснати 
на 1-2 часа разстояние по ребрзта и политt на конусообразния връхъ 
Острецъ и по околнитt хълмове. Низко, дtто протича едно вtчно 
бистро по-r-оче, еж училището, модерна постройка, черковата и 15- -20 
двоетажни, хубаво бtлосани кжщи съ дюкяни. Нtщо, което прави 

•Селото привtтливо за лtтнитt кол1Jнии и бродящиrt по тия мtcl'a. 
-Тука, лю5ителитt на природата и туриститt, намиратъ зrодни убt
жища и се снабдяватъ съ провизии за върховетt. - Ново-село е по
rQлtмо и се намира три четвърти на западъ отъ Острецъ. То е като 
пазарищенъ центъръ на жителитi; отъ околно.:тьта. Прtзъ него тече 
еж.що го поточе, около което еж наредени стотина малки спрtтнати 
кж.щи и дюкяни. Ср·lщъ селото е училището, доста голtмо двоетажно 

·камено здание, строено прtди 40 -50 години. До освобождението, а 
и слtдъ това, Ново село е било централно огнище на просвtта. Тукъ, 
освtнъ двtтt -стара и нова - черкви, има и единъ дtвически мъна
стирь, който въ възстанието е билъ опожаренъ, както и значителна 

часть отъ селото. Въ това величаво миннло, Ново село е било рево
люционенъ центъръ и благодарение на естествената околна защита, 

тамъ турски кракъ не е можалъ да вилнtе. Населението и до сега е 

чисто българско.-Селото Видима е въ самитt подножия на Юмрукъ
чалъ (Фердинандовъ врС\хъ) и Мара-гидия. Пр-tзъ него тече р. Ви
дима, която изтича изъ съсtднитt два върха. То е малко, пръснато 

село, срtлъ най-живописна природа. На изтокъ отъ него, въ балканския 
жгълъ, еж Двtтt Пръскала. Поминакътъ на жителитt отъ тия села е 

iiай-вече овощарство, стругарство и скотовъдство; земледtлие, кол
кото за тtхъ си да . изкаратъ. -

Слtдъ еднодневна отпочивка въ Острецъ, приготвени за пж.ть 

както трtба, на утрото при зори се отправихме съ шесточлената за

друга за Мара-гидия, като за водачъ имахме неспирно сновящия, отъ 
долу до ropt и обратно, горски стражарь. Утрото бt прtлестно. 
Чистиятъ и свtжъ балкански въздухъ ни опойваше и ние се чувст

вувахме бодри, весели и щастливи. Пж.тьтъ ни, водящъ отъ южната 

страна на нърха Острецъ, лж.котtше низъ баири срtщу течение~ о на 
малкото поточе, що на всtка крачка ни подмамваше съ своята студ

на бистра, като сълза, водица. А природата въ своята чаровна прt
мtна се по дивна и величествена ставаше. Заселищата ед,ю по едно 
чезнеха. Най-подирt нагазихме дtвственитt недра на Балкана. Тукъ 
се издигаха високи и rж.сти букаци, прtзъ които едва проникваха 

утренитt зари на току-що изгрtваещето слънце, което първомъ се 
здрависвзше съ rрамаднитt върхове надъ насъ, които озаряваше 

съ своята златисто-пурпурна свtтлина. На това мtсто нашиятъ пж.ть 

се раздtлtше, ние поехме прtкия, ако и по-стръменъ. Той сжщо 
пакъ тъй се извиваше край спускающето се отъ вишинитt поточе 

и . ставаше се по-стръменъ и по-непроходимъ. Обаче трудностьта не 

! 



,.t 

42 

ни обезкуражаваше-пtснитt и веселитt шеги не nрtставаха~ Се но
витt и нови глепки лъжеха Оk.ото и подържаха духа. Балканътъ бt 
въ своята дивна пролtтна прtмtна-теменужкитt и др. шарен·и , и 

привtтливи цвtтя кичеха негова вtнецъ. Щомъ изминахме политt на 
Мара-гидия, подновихме силитt съ една малка закуска, подсладена 
съ студената изворова вода, подиръ което нем~длено продължихме. 

Току-що бtхме направили единъ завой, намtрихме се прtдъ Попо
ва1а стружна, послtдньо човtшко обиталище, но сега и то пусто. 

Отъ тукъ почна на ново да се провижда Мара-гидия . и да става се 
по-привлекателна съ своитt з.ж.бери и чуки. Слtдъ единъ часъ вече 
бtхме върху самого било на Балкана, прtдtлъ на горската расти
телность, срtдъ единъ съвсtмъ новъ хоризонтъ. На западъ, до са
митt насъ, се и.щигаше самотната Гидия, а на юrъ - свързанитt съ 

народнитt вtрвания Росалий, надъ които въ дола лжкотtше спокойно 
бистрата и студена Т.ж.жа, чиито извори еж rрждитt на Мара-гидия, _ 
които незабавно подирихме. Пжтыъ извиваше по главата на. Мара
гидия (както нарича тая часть мtстното население), покрита съ низка 

еластична хвойна, между която се чернtяха дребнитt, но вкусни бо
ровинки. Подмамени отъ тtхъ незабtлtзано, ако и малко по-к.ж.сно, 

стигнахме до единъ отъ изворигt. на Т.ж.ж;з, току подъ самия връхъ, 
съ студена, като ледъ, вода. Часътъ е единадесеть прtдъ обtдъ. 
Отъ билото до извора сме дошли за 1 часъ. Бtхме доста изгладнtли. 
Поскоро разтоварихме провизията ; отъ гегигt. и връхнитt дрtхи 

построихме палатки и се разположихме на обtдъ до самия изворъ. 

Колко сладко се яде срtдъ природата, особено слtдъ единъ тъй 
приятенъ, макаръ и труденъ п.ж.ть I Не можемъ нито да се наядемъ, 
нито напиемъ на вкусната, като млtко, балканска вода! 

Подиръ едю1 непродължителна отпочивка, сами, безъ водачи, 
се отпра вихме за самия връхъ, що се издигаше надъ самитt насъ. 
Изъ п.ж.тя между 'ни се яви изпрtварване : кой ще б.ж.де първиятъ 
щасливещъ на изкачването. Вс-вки бързаше, но о чудо I върхътъ, кой ~ 
то тъй много бързахме да стигнемъ, не бt изканиятъ. Отъ него 
се отправихме по едно ребро право на сtверъ и .слtдъ нt

колко минути бtхме вече на самия • ръхъ. И тъй, нашето въж
делане · е постигнато, ~ие сме вече на много мечтаното мtсто 
отъ нашата хубава родина. Ние сме захласнати отъ първитъ 
вuечатления. Прtдъ насъ · и около н?.съ еж всички ония гигантски 
върхове, що ги виждахме по-рано отдалечъ, а сега сме вече на единъ 

отъ тtхъ. Въ тоя моменгь на ' Забрава ние ,сме наруш'или самотното 
жиJJище на крилатитt мравки и тt като изъ облакъ ни н·шаднаха и 

почнаха да бранятъ своето царство, както знаятъ, отъ неканенитt 
гости. Съ голtми м.ж.ки едва можехме , да се поосвободимъ отъ 
тtхъ и да , ги прокудимъ, но се пакъ продължаваха да, ни безпокоятъ 
и да ни напомнятъ за · себе си . Подиръ сражението, наново отпра

вихме наблюдателенъ взодъ на околностыа и се прtдадохме на съзе

рцане. Ние се намирхме върху една самотна петостtпна грамадна пи

рамида отъ вулканическо образувание, висока 2150 м., на самия връхъ 

прtсечена, ,скалиста и гола. Петтt и ребра образуватъ _гребено-

J!i 
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образни ридове, отъ които два служатъ за нейно звено съ околнитъ 
и побратими, м.ежду 1<оито зtятъ ужасни пропасти. Това е то Мара
гидия. На изтокъ отъ насъ се издигатъ високо„голитt и ова.ши вър

хове на Кадемлия, на сtверъ набраздени съ дълбоки п2дини, често:и лtтъ 
изпълнени съ снtгъ. Малко · по-отсамъ отъ Кадемлия е трапецовидния , 
Зелениковецъ; на югъ току задъ насъ, прtзъ една бездна_ се разтилатъ 
Росалиитt, .по които лътt пасатъ 1<аракачащки стада. Tt ограни
чаватъ нашия хоризонтъ на югъ _и ни отниматъ възможностыа да се · 

насладимъ отъ южно-българската гледка. Самъ-тамъ, хе на юг9-изтокъ ,.. 
дtто Т жжа лжкоти и прtсича · Росглиитt отъ Кадемлия, се про
виждатъ въ долинето върховетt на Срtдня-гора. Право на западъ отъ: 
Росалиитt се · издига грамадния сфериченъ връхъ на Юмрукъ-чалъ, ви
сокъ 237 4 м., на който най-високата часть отдглечъ е като rрамаденъ 
юмрукъ, който до като се гледа чистъ, тутакси слtдъ това се не вижда

покритъ е се мъгла. Още по назападъ е Брусътъ, доста приличенъ на 

Юмрука, .само по-низъкъ 01ъ него. Изъ сtвернитt скалисти падини на тия 
два .великана бt запазе·нъ по това врtме вледененъ снtгъ. Не много далечъ 
отъ Бруса се издига островърхия Купенъ, отъ който се отдtлятъ го

риститt сtдловини на Троянския мънастирь. На сtверъ отъ насъ бt 
неизгледимъ съ просто_ око просторъ . Съ добъръ далекогледъ, но
при чисто врtме, отъ тука , а особено отъ Юмрука, се ра зличаватъ 

. водитt на р. Дунавъ. Подъ насъ концентрически се - издигагъ изпъст
ренитt съ златонакласили ниви и зеJiени ливади заселени балкански 
склонове, покрити съ букови и джбови гори , изъ които ручатъ мно
жество бързотечни студени _ извора; а задъ т:t,хъ пространни обработ
вани полета, напоявани съ водитt на балканс1штt рtки. - Слtдъ като 
се нагледахме и налюбувахме до насита на тая омайна природна кар · 
тина 1 на пусгнахме самотния връхъ, като оставихме пакъ пълни не

гови владt1ели воинственитt крилати мравки. 

На-долу одарихме напрtки. Отиваше се по-грудно, защото по
стоянно бtхме принудени · да пазим 1, равновtсиt. Еластичната хвойна ту 

ни подигаше, ту снимаше. Тъкмо на заникъ слънuе б-Бхме въ по-
. литt на Мара-гидия, дtто възтанових~ силитt съ сладка вечеря и 

съ здрачъ влtзохме въ селото. _Тамъ ни очаквала съ ожидане лtт
ната к.1_1ония. Съ влизането ни засвириха цигуларитt, наши другари,. 
и кръшно хоро се завъртt отъ сеJJени и селенки, граждани и граж

данки. Съ него се за върши деня и веички (.>Тидохме на, нощна почивка .. 
На утрото пристигна отъ града 'една дружина младежи, съ която

на другия день се завърнахме обратно въ града , прtзъ другъ nжть. 

И тукъ природата е почти сжщатг . Щомъ прt.ваJJихме ребрата на 
нърха Острецъ, прtд~ насъ се показа с. Кръвеникъ, ~на кое10 кжщитt 
еж пръснати по южния склонъ на Кръвенишкия ржтъ. Въ околностыа. 
му отъ нtколко години сtятъ трендафилъ, който добрt вирtе. 
Съсtдно на Кървеникъ е с. Стокитt, пръснат.о по сжщия ржтъ .. 
Една часть отъ това село е низко по рtката, а друго въ единъ жгъдъ 
между три баиря. Тамъ .еж училището , черквата и дюкянитt, дtто 
прtкарватъ прtзъ лtтото много сtмейства , отъ града. Селенитi; изкар„ 
ватъ доста много и добра сливовица. Отъ тукъ започва Стокенската· 
клисура или Боазъ, изъ която тече Росица, по която има много во-



,,. 

44 

дениuа и тепавици. На западния баиръ отъ тази клисура, на едно 
чудно хубаво, високо и открито мtсто, се лъщtе Бзтошевския мъжки 
мънастирь, който въ възтанието е доста пострадалъ. Низко подъ него, 

1 часъ на сtверъ. е селото Батошево. То по много, дори п0 всичко , 
прилича на Ново-село. Близо дg него е малката „Кастел;ь", съ раз
палини отъ римски крtпости. Отъ Батошево настъпва една кот;ю
вина, осtяна само съ дж.бове, срtдъ която е с. ПJумата. Слtдъ прt
валата на послtдния планински склонъ, настава Севлиевското равнище, 
по което тече _Росица и мие сtвероизточната часть на града. по тоя 
пжть, единъ часъ до Севлиево, е хубавия овощарски разсадникъ и 
мостътъ надъ р. Видима, която малко по-отдало се слива съ Росица. 
Тамъ ни залъзе слънцето. Съ здрачъ стигнахме въ града - бодри , 
весели и доволни ОТЪ ' нашия малъкъ, но ободрителенъ и пъленъ 

съ чисти доволства излетъ, съ надежда да го възобновимъ идната 

година, но чакъ до Юмрукъ-Чалъ. 

д. С. Денчево. 

в ... с ти. 
Новъ клонъ. - И въ не

драта на Родопитt си пробива 

пжть туристиката. Брациговчени, 
които прtди 30 години съ ле
гендарно геройство се бориха за 

свобпдата на отечеството, сега 

проявя13атъ любовь къмъ хубос
титъ на това отечество. На 23 
юли еж се събрали граждани въ 

гр. Брацигово и еж основали 
клонъ отъ БТД, който нарекли 

съ хубавото име „Родопи". Из
брали еж настоятелство въ със

тавъ: Грую Юр. Павловъ (търг.) 
- прtдседатель, Иеремия Уlв. 
Иеремиевъ (еж.що) - подпрtдс . , 

Геор. Ст. Поповъ (стар. пие . ) 
- секретарь, Геор. К. Гю,1юме
товъ (търг.) _:_ касиеръ, Кр. Ив. 
Ликомановъ (кожух.) - бибпио

текарь~ Геор. Юр. п. · Къневъ 
(пие .) и Геор. Н. Щеревъ -- съ
вtтници. Члено,зе : Бор. Ничевъ, 
Петръ Илиевъ, Гав. Мишовъ, 
Петръ Хр. Бъчваров1:, Георги 
Кара~Къневъ и Юр. Г. Дамяновъ. 
Нашето сърдечно -,,здра_вtйте !" 

къмъ младитt. ,,Родопци". 

Шедъръ подаръкъ - Търн. 
туристъ - архитектъ Георги Ко
заровъ , доскорошенъ прtдседа

тель на В.-Тър новския клонъ 

,, Трапезиuа", на VI. сборъ въ с . 

Лолна-бзня, при обсжждане въ

проса за редовното излизане ,на 

списанието, бt щедъръ да по

да ри 50 лв. за да улесни редак

uията въ редовното издаване на 

БТ. Паритt се получиха въ ка

сата на дружесrвото и центап. 

настоят. благодари най-сърдечно 
н.з Г. К. и пожелава примtрътъ 

му да бжде послtдванъ и отъ 

други туристи и почитатели на 

туризма въ отечеството ни. 

Излети на Мурrашци . -
Младиятъ клонъ „Мургашъ„ въ 

Орхание е устроилъ прtзъ това 

лt1 о слtднигв излети : 
1 ). На 4 юни ( съ uърковния 

хоръJ - до с. Врачешъ. 
2). На 18 юни (еж.що) - до 

с. Скравена. 



3). На 2·5 и 26 юни, до 
. мtстностьта „Равнотобуче". Уча
ствув. 8 д. туристи. 

4). На 2 юли - до „Руди
ната", Орханий.:1<и балканъ. Уча
ствували 8 д. туристи. 

5). На 16 и 17 юли- до вър

ха „Баба". Участвували 8 д. ту
ристи. Не стигнали до самия 

върхъ пор~щи лошо вр·tме. 

6) Елноврtмено съ прtднин, 
на 15, 16, 17, и J.8 юли - до 
мънастиря „Седемъ прtстола" : 
Участвувэли 1 О _ д. туристи. Срt,
ща съ Софийскитt и Врачански 

туристи. Описание на него ше 

помtстимъ въ идния · брой на БТ. 
Умоляватъ се и останалитt 

клонове да прtдставятъ въ цен

тралното- настоятелство свtдения 

за излетитt си, за да бждатъ 
помtс, ени въ БТ. 

Злосторничество. - Наши
тt читатели знаятъ, че на Мур
гашъ, подъ върха, има _ горска 

стражарска колиба (вж. БТ г. I 
стр. 79 и г. V стр . . 3). Назна
чена за квартира на горскитt 

стражари, тая колиба е IJрина
сяла rблtми услуги на тур'иститt, 

излетници за Мургашъ, които 
еж намирали въ нея подслонъ 

при лошо врtме и ·за прtнощув

ка . Бtше· даже по едно врtме 

въпросъ тя да се отст жпи катu 

планинска хижа на Орханийския 
клонъ „Мургашъ" отъ БТД, а 
горскитt власти да си построятъ 

друга стражарница, вж1рt въ го
рата. •Обаче нашето невtжествено 

. и злобно селско население, въ 

своето стрtмление към-ь унишо~ 

жени е на rоритt, - се не спира 

прtдъ никакви срtдс·~ва. На 29 
декември м. г. злосторници еж 

изгорили горската стражарница 

на Мургашъ . Злобната цtль е по -
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стигната: стражарит-в, останали 
безъ подслонъ, не еж могли да 

прtзимуватъ въ планината за да 

пазятъ горитt, и грамадни про

странства отъ тtхъ около Мур
rашъ еж били изсtчени. Но ни 
1/,0 часть отъ изсtчената гора 
не е отнесена, а оставена да гние 

на мtстото си. КОJшбпа това 

лtто ще се строи наново, и спо

редъ закона за горитt, на смtтка 

на с. Желява, защот·о Мурrашъ 
спада въ нейното землище. 

При означаване пж.тища
та к1:>мъ планинскитt върхо

ве и др., освtнъ поставянето 

.на показалци, практикува се още 

и отбtлtзване на пжтя съ стрtл

ка съ боя върху _скали гв. Обаче 
i:ipи това може да стане rрtшка 

- дали стрtлката показва пжть 

къмъ върха или отъ тоя къмъ 

нtкое село . За да се избtгнатъ 
такива грtшки, Софийскиятъ кло
нъ „Ал. Константиновъ" ·е ус
воилъ една практика, която ние 

пр·tпоржчваме на вси~ки клонове 

отъ БТ Д, за да има единство, 
въ означаване пmтищата. За на• 
прtдъ ще -· трtбва да се означа

ватъ съ синя боя върху ска
литt тия пжтища, които показ

ватъ на горrь, къмъ върха на 

планината, :а обратния пжть, на 

долу отъ върха _ - да се озна
чава съ 'Червена боя. 

Постж.nили сумй. - Въ цен
тралната каса на -БТД, еж постж- · 
пили слtднитt суми : 

Помощь отъ Министерството -
на Нар. Просвtшение- 160 л. 
Лодаръкъ отъ архитектъ Г. 

Козаровъ, търновr.ки туристъ, за 
редакцията на БТ. - 50 л. Оrъ 
клонъ "Т.рапезица" въ В. Търно
во за смtтка на 1906 г.- 50 л. 

1 
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По историческ"тt паметниц~ на · търн:ово. 
Полудневенъ излетъ*). 

В.-Търновскиятъ клонъ „Трапезица" за да даде възможность на 
търновци да заобиколятъ разкопкитt и 1-юво1-Iаправенитt пж.тища до 

близкитt до Търново · Трапезица и Царевецъ, на 23 октомври м. г. 
устрои излетъ до тtхъ. Слtдъ пладнt, врtмето ма.каръ и щ1. бt до• 

-ста приятно при тръгв?нието ни, малко бtха участницитt въ излета. 

Отъ сборния пунктъ - полицейското здание - минахме прtзъ 
Ная башu, надъ пролома за Царееец-о и по новин пж.ть се заоби
коли utлин Царевецъ, дtто водачитt обърнаха особено внимание на 

В'аfi дуи-н.овата пула, мtсто,то дtто турцитt за· пръвъ пж.ть еж. 
влtзли въ Търново и пж. тьомъ се разправиха прtданията върху Хuсар
с ката джа.мия и 6procma въ двора и. На върха Чапо ,пепе, отъ дtто 
гледката на · града е чудесна, · разгледаха се основитt на Старата 
паrприарtШJска ц~рква и П.1.метпи1Р, въздиrнатъ въ честь първото 
дохаждане на българската княгиня въ Търново - паметникъ на бъл
гарски мииистри и дворцощ сановници. Прtзъ сtверната порта се слtзе 
къмъ Митрополитската цорква во Ааьновата махала. Раз
гледа се новооткр,итата царъ .Ши.~и.м'1nова 6апя, най-важната · по 
архитектурата си отъ старитt търновски църкви Митрополитска църква, 

съ курника, въ който нtкоrа сц е затварянъ дtдо Славейковъ и
църквата Ов. Чет-иредесетб .мжчеJitЩU, съ двата най-важни писани 
паметници въ Търново - rт~л6ов~тпs на O.морrп · га п Аеп..на 11. 
Прtзъ историчната uърква Ов. Да.мuтр-о, която освtнъ външното 
си олтарно лице и тринэдесегttхъ сыщъци пълни съ български черепи 

(всич~и татарски типъ!) вадени отъ Трапезица, нtма нищо за забt
лtзване. По Г.-орtховското шосе, въ лtво, слtдвайки поставения пж.
тепоказатель, по скоронаправената пж.тека, изкачихме се на Трапе
а~ща. Изходихме · 18 -тtхъ новооткрити църкви, разгледахме фрескитt 
на „Болярската църква" и пристройкитt на най-rолtмата отъ тtхъ
Св. Ив. Рилски. Фотографирани срtщу града ( OKOJIO 40 и3летници), 
по-скоропривършената оrъ арестантитt пж.тека, слtзохме на желtзния 
мость, отъ който по-пж.теката възъ яра - Нива.мекия оо«лупо, ка
чихме се . на Баждарлъкъ весели и доволни отъ излета. 

Водачи, и описвачи на излета бtха : Клонов·иятъ прtдседатель и 
Дире~торътъ. на Дtвич. гимназия r. Н. Марковъ. 

*) Описанието на 'ГОЛ И1метrь ь1оже да посJ1ужи каrо uн.а.:гване за вс1.к11 
лосi;тите.11ь шt. търнонскитt старини. Б. Р. 
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Трудове на българското 
природои3nитателно друже
ство. · . Год. 111., по случай де, 
сеm21Jдuшнината на друже
ството. София 1906 г. ц. 2·50 л. 
- Въ тая книга на трудоветt, 
покрай многото чисто научни ста

тии, има нtкои и съ туристка

научно значение. Такава е напр. 
тая на С о ф и й с к и я туристъ 

Д-рь Ст. Бончев3:, Cuлypim'3 
во иск~рското дефиле и · с ,~ сJЬд · 
нитт .му .мmcm1J, въ която по

край геологическото изучване, 

д1ва още ора- и хидрографиче

ско описание на мьстностьта 

Такова описание за Витоша 
срtщаме · въ ' статията на Ал,. 
Др!Ьновсrт: Bu,rnиiu ·i и 'Н, 'lU* 
нап~а пеперудна фаун1,. Трtбва 
да споменемъ още и статията на 

В. Давидоб'3: Нrьколко стра
'Н,UЦU uaz съвр1z.мената испи., 
рия на 'Н,a iua ,ria флора, въ която 
описва измtненията станали въ 

послtдно врtме на растително
стьта въ Варненско. 

Бл. · Фромъ, Япония· и Ко· 
рея, np~IJM/o оть руски От. 
Ган,чеt1'3 1 пр1z.мия иа cntиauuг 
Род 1l'Н,а. София 1006 г. Продава 
се и отдtлно , ц. 1 ·50 лв.-Отъ 
послtднята война .е възбуденъ 

голtмъ интересъ къмъ далечно

аз11атскитt страни. Обаче у насъ 
твърдt малко се знае за тия 

мtста. Интересующиятъ ще на
мtри въ тая · илюстрована, и съ 
увлекателенъ езикъ написана, кни

га любопитни свtдtния върху 

природата, историята и общест
вения животъ на тия два народа. 

Нашиятъ другарь, софийскиятъ 

туристъ, Ст. Н . . К1JЛедароб'3 
прtвожда романа на Ви.лх. Ф. 

Поле'Н,цо Селянинъ въ който 
се засtга живо-трепещущиятъ 

днесъ въ Европа аграренъ въп

росъ. Отъ рома!iа е излtзла ча-:
сть i и струва 80 ст. 

F а э :в: :щ-_ 

Землетресението въ Санъ
Франциско. - На-скоро слtдъ 
иаригванието на Везувия •)(-), стана 
силно землетресение въ Сtв. 

Америка, въ столицата на Кали 
форния - гр. Санn-Франциско . 
На -5 априлъ жителитt на тоя 
градъ еж били събудени отъ 
единъ слабъ трусъ и изплашени 
избtгали на улицата. Тия еж би
ли спасени. Но понеже въ тия 

мtета ставатъ често зем11етресе
ния, хората еж навикнали на тtхъ 

и. мнозина еж останали въ домо

ветt си - тt еж пострадали 
отъ втория, ПО - силенъ трусъ, 

който разрушилъ града. Но не-

*) _ Вж. Б'I'. г. у бр-. 3-4. 

щастието не се е ограничило са

мо съ това: избухналъ пожаръ, 

който унищожилъ това, което 
останало несъборено. На това 
спомогнало и обстоятелството, 
че зданията еж строени отъ дър~ 
венъ материалъ - отъ съсtдни
тt дtвствени гори - за дамо

rатъ да противостоятъ на чести- -
тt землетресения. Почнали да 
гасятъ сгъ-ня, но нtмало вода

резервоаритt _ и водопроводитt 

били попукани отъ землетересе
нието. Опитали . се съ динами-тъ· 
да _ оrраничатъ пожара, но и то

ва вещество се свършило и то

гава отчаянитt граждани изо-



ставили своитt жилища и ИМОП;f наt:I-висок·ото селище въ Швей ·, 
.на произвола на сждбата. Жерт- цария, има_ селцето Креста въ 
ви отъ, землетресението И пое- Д.13ерсъ, една с:rранична, . долина 
лtдвалия го пожаръ - има срав- на ЗадНI1Й Рейнъ. Крест~ Ле)КИ 
1:штелно малко само 300 души-. на 1,949 метра м9рска 13исочина1 

Това се дължи на обс.тоителст- въ кантона Граубюf:Iденъ, - не 
вота, че землетресението е <;T:J- далечъ отъ Италианската трани
нало нощt, когато рабqтитt В"Р. ца . Извtстниптъ по св()итt ·_ ал
централната - търговска ~асть пийски· изслiщван~я, прннцъ Ро
- били прtкъснати .. Но въ замt- лащ1.ъ_ . р.6нщ1артъ ; изброява- ut
нa на· това материалнитt заrуб~ ла pe.LJ.иua · оtъ селищ~ съ така 
еж огромни ---съмилиарди долари.. вис01<0 положение. Такова е се-
Ек сnедиция въ централ - лото Шандоленъ въ Валъ д, 

на Африка. - Абрускиятъ хер- Аш1ви~. въ южната напрtчна 
цокъ въ края на априлий е за- долина _ на · Горни ВаJiисъ, висо
миналъ за източна Африка. за~ ко 1,936 м. Послt иде с. J1ю 
да върлtзе на върха на Рувен- въ Мюнстерталъ въ Граубюн
цори (5600 м.), най-високия денъ съ 1,918 м.; Ароза въ Гра
връхъ въ планината Уганда, Вик- убюнденъ съ 1,892 м.; Санктъ
тория Нианса (Екваториална Аф- Мориuъ въ Енгад':fНЪ съ 1,-856 

_рика), на който до сега не е м.; Понтъ-Резина съ 1,803 м. 
стжпвалъ човtшки кракъ. На Оrъ това изброяване излиза, че 

22 юни Италианскинтъ краJJь е по- болшинсгвото отъ най-ви_сокитt 
пучилъ една депеша, че на 5 мtстности въ Швейцария се на • 

юни Абрускиятъ херцоrъ е ус- мирать въ кантона Граубюнденъ .. 
пtлъ да достигне крайната цtль Тия данни обаче се отнасятъ 
на своята експедиция. Въ септе- само върху постоянно населени
мври той се надtва да се завърне тt мtстности, понеже тия села, 

прtзъ Каиро въ отечеството си. които се обитаватъ само прtзъ 
Английската планинска ту- лtтото а зимt напуща1Ъ, се 

ристка Буллокъ - Воркманъ, издигатъ въ още по-голtми ви
която прtди двt години посtти сочини. Та 1<а при Креста се на-
ХимаJJая, е рtшилада проникне и мира мtс-rото Юфъ на 2~133 м.;. 
въ за Г,J,аднитt части на тая плани- на Финделенъ-rлечеръ има ед-

на. Тя е Ериrотвила за тая цtль ноимено лtтно село на 2,075 м. 
една ексf!едиция и е ангажирала височи/на, rдtто се cte ржжъ 
нtколко водачи отъ Монъ-бланъ ДО 2,100 . м. ви соч11на. Най-ви-
които ще вземе съ себе си. сокиrt. лtтt · обитавани 1<олиби 
Какъ се nос-tщаватъ nла~- въ Швейuарска територ '.-!Я обаче се 

нинскит-t хижи · можемъ да намират ь въ долината Ерингеръ, 
заключимъ отъ слtдния примtръ : гдtто _овчаритt на Лона-алпъ 
хижата, нарtчена на името на лtтt кощаруватъ чакъ до2,665 м. 
Ерцхерuога Иоханъ на австрий- Интересно · е щ~ се . направятъ 
ския алпийс1ш клубъ върху Адлерс- подобни изхчвания за нашето 
руе, прtзъ мин. година е била отечество, които ако и да не 
посtтена uтъ 1315 туристи. 1-щ дадатъ така високи цифри, все 
Най - високит-t села въ пакъ ·добититt резултати ще бж.-

~~~а~в~а~та~'~д~а~б.__.ж___.д...,..е'-"""'.,_..д~а-тъ __ о_т ___ ъ..,..т_о_л.,...-.... 1;м_о,_з..,на_ч..,.е~ 
Печатница „Либер. Кriубъ" - Соф~; я. 
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