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ftнi-a на по~:та туристъ - революционеръ, като произнесе подходяща 

за случая рtчь. С11tдъ това се посtти образцовиятъ бу6арннкъ и 
~-опринарската тъкачница. Тукъ, благодарение любеэностыа на дире
•ктора на копринарСJ(ОТо училище, г. Т. Вн.жаровъ, сборянитt · имаха 
случаА да се эапознаятъ съ изработката на наА-тънкиrt копринени 

платове, коит<• ученнчкнтt нарочно тъчаха прtдъ тtхъ. 
Вечерьт11 въ градската градина бt устроено нощно градинско 

увеселение, а на сборянигt бt д11дена гощавка отъ страна на Вра

чанския клонъ п Веслецъ ~ отъ БТ Д. При силно посtщенне отъ с рана 
на граждани и гражданки, турнстнrt прtкараха до късно прtзъ 

1-1ощыа въ веселие, дру1·арскн бесtди н хора. На вечерята се поднесоха 

подаръu11 : на Врачанския клонъ двt хубави фотографии и двt 
топографически карти на околноститt му, а на прtдседателя на клона, 

r. Н. Алексиевъ, - туристска rera. Прочетоха се и поздравителни 
телеграми до сбора отъ М.' Кърпаревъ (прtдседатель на клона 
,.Сакаръ * въ Каваклии), Гинчевъ (подпрtдседатель на клона и Тра
пеанца" въ Търново), Г. Коэаровъ (Трапезички туристъ въ Търново 
- отъ Павликени), Аначковъ и Поповъ (Ибърскн туристи въ Долна
Баня - отъ Ихт11манъ)1 Павловъ, Къневъ, Гачевъ, Гюлюиетовъ и 
Каракъневъ (Родопски туристи, отъ Брацигово) и Яко Аврамовъ 
(Ибърскн турнстъ въ Долна- Баня). 

На 11. юниА при прtкрас-но Rptмe се сътоя иэлетътъ до пеще
рата • Ледница", подъ главатарството на прtдседателя на Врачанск11я 
клонъ "Веслецъ" r . Н. Алексневъ. Вь излета вземаха участие всички 
сборяни - туристи и rолtмо ч111.·ло гости, всички на брой около 220 
души, между които 60 дами . Тукъ иэлетницитt имаха случаА да посtтятъ 
знаменитата пещера и да прtкаратъ нtколко часа нъ недрата на 

чудесния Врачаиски балканъ. Въ 3 часа се завърнаха иэлетницитt 
въ града, и т-t;эи отъ сборяинтt, конто не разполагаха съ повече сво

бодно врtме, си отп111.туваха вечерыа. 
На 12. юниА свободниrt отъ служба туристи направиха иэлетъ 

до мината „ Мtдна .. , подъ главатарството на ~·уриста К. Чорбановъ. 
Тукь rt разгледаха разработката на мината и rrостроАката на . въздуш
ната линия. Отъ тамъ тt се спуснаха въ ЕлисеАна, отдtто .:е аа
в1,рнаха съ влаковеп по домоветt с.и. 

Благодарение на стараннята на членоветt отъ клона „ Веслецъ ~, 
на чело съ тtхния енерrиченъ rтрtцседатель r. Н. Алексиевъ, можа 
да се изnъпни прi;двндената за сбора програма и участницитi; въ 
.него прtкараха наА-прнятно въ града и по чзлетитt. 

Зас1.дание на VII. редовенъ сборъ на БТД. 

Засtданието на сбора се отвори на 10. юниА въ 10 ч. с. въ 
салона на читалището »Развитие„ отъ прtдседа:rеля на БТД Д-ръ 
Хр. Пнперовъ. Присж.тствуваха 51 участника отъ 387 члена на 
задругата , именно: огь Браt,игово (21 чл.) Иер. Ив. Иереыиевъ, 
Илия Г. Илиевъ, r-ци Ел. Илиева, М. Пандова и Над. Шопова; отъ 
Вра,,а (37 чл.) li. Алексиевъ, Капит. Алексневъ, Боневъ, Ботевъ, 
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Брадестнловъ, Брашовановъ, Бtлмустаковъ, И. Добревъ, Г. п. Ивановъ, 
r- ца Кацарова, Кернфейски, Пав. С. Коновъ, Кръстевъ, Павликяновъ, 
Петракевъ, r-жа Петракева, 3. П~нчевъ, Пtевъ, Санковъ, К. Стоен
чевъ, Тодоровъ, Фнпчевъ и 1<.Чорбановъ; отъ Горна-Орп,ховица (11 чп.) 
Спнро Анастасовъ, Ив. ГI . Мирчевъ, Пан. Д. Пасковъ, Петко Чукановъ 
и г-жа Чуканова; отъ Долна-Баня (14 чл.) Н. Г. Капайпжиевъ, А. Д. 
Цвtтковъ; отъ София (74чп.) Н. Бозовъ, Т. И. Бъчваровъ, К. Бранковъ, 
Ат. Джанановъ, Икономовъ, М. Лъсковъ, Иванъ Николовъ, Д-ръ Хр. 
Пиперовъ, Ив. Сандовъ, Свtщаровъ, С. д. Скрински, Р. И. Тричковъ, 
С. Цачевъ; отъ Т'hрново (86 чп.) Дни. Антоновъ и Леонъ Фнпиповъ. 

I. 

Прtлседател.ьтъ откри сбора съ слtдната nривtтствена рtчь : 

,Другари тур и с ти ! 

Сr1оредъ реда, заведенъ въ нашата задруга, всtка година по това врtме 
се с_рtщаме на общъ сборъ всички туристи отъ разннтt кжтове на нашето 
отечеств~;: отъ Витоша, Рипа, Ибъръ, Родопитt, Сакаръ, Трапезица. Първата 
rод11на бtхме на гости яа Нитоша, 11-та - на историческата , Tpaneзlftla •, lll•тa 
на - , Синитt камъни•, IV-тa въ истор11ческия Ппtвенъ, V-та - на брtrоветt 
на Черно-море, лани - на • Ибъръ ·, а сега ето ни на Vll по редъ сборъ на 
ГОСТf! у нашитt мили Врачзнц~, близо до истор11ческия .Веслецъ• и въ nопитt 
на дивния Врачански балканъ. 

Тур11ст11 ! Нашитt сборове постепенно изработватъ своята траJЩц11я. Tt 
малко [10 малко ставатъ нtщо нераздt11но uтъ туризма въ България, нtщо 
мило II близко на българския турhстъ, Въ тtхъ ние дохождаме, за да се 
опознаемъ лично като членове на една обща организация, да прtкарме нtкопко 
ыомента въ туристовска наслада нъ разнитt красиви мtстности на нашата 
дивна родина 11 въ еж.щото врtме да раамtнимъ мисли по уредбата 11а дру• 
жес,всто ни. 

Другари! туризмътъ не е спортъ на масата . Toll не е спортъ, коllто съ 
външностьта си да привлича привърже1щи отъ вснчки съсловия, както еж 
цруrитt спортове. Туризмътъ е повече духовеuъ спортъ. За да . се ptwи човtкъ 
да остави домашното си слuкояствие, да хаrчи е.нерrия и срtдства, за да се 
добере до омаАнитt природни кжтчета, каквито ci: криятъ въ всtки жгь.11ъ на 
отечеството ни, трtбва тoll да има rontмo влtчение къмъ природннт1! ху
бости, 'lрtбва да обича 11 разбира красотитt на nр11ро.а.ата. А за това е нужно 
една по-висока духонна култура и, ако щtте, особно uрирОllНО•туристеко възпи
тание. Като спортъ отъ такъвъ ~арактеръ, туризмътъ остава да се крtпи и 
развива на плtщитt на по-1111телнгентната българска млад(:)Кь ; ето защо тури
стовската организация не може .а.а блесне съ числото на свонтt; клонове или 
съ броя на членовеrl, с:и. Но ако въ живота много пжти важи не количеството, 
а качеството, то ние нtwa защо да отричаме значението на това правило въ 
нашето дружество. Пъкъ и съ постепенното културно разв11тне на нашия 
народъ, ще се яв11 въ него по-rолtма потрtба отъ духовни спортни наслади 
и нашиятъ спортъ - туризмъть ще бжде 11ървнять, коАто ще задоволи тия 
nотрtби. Еъ тоuа ни убtждаоа и досегашното развитие на туризма въ България. 
И не е, може бн, дап~:чъ деuьтъ, когато ще очаква свtт110 бждеще нашата 
орrа1шзацня 

Като ви поздра.апявамъ съ добрt дошли на гости на любезнигt 
Врачанщ1, обяв1tвамъ Vll. сборъ на БТД. за 01вuренъ. 

Да ж11вtе Българското Туристско Дружество ! 
ЗдравtЯте !' 
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Слtдь това секретарьтъ джанановъ 11р()чете протокола отъ 

миналия сбор·ь въ с. Долна-Банв (изложенъ подробно въ БТ г. V. 
бр. 5 - 6). Гласуванъ протоколътъ се прие, слtдъ което nрtдседательтъ 

прочете слtдt1ия 

Отчетъ на БТ д. за 1906 r. 
Въ миналата година, както и въ прtдната, се забtлtзва едно 

стабилизнрване въ състава на дружеството. Наистина, има клонове, 

nъ конто чнс11ото на ,,леноnетt се намалява, но пъкъ нма и такива, въ 

конто то се увеличава; подобни еж Самоковскнятъ .Рвла •, l<a• 
вакл~1Аскнятъ • Сакаръ • и Врачанскиятъ ~ Веслецъ". А друпt пъкъ, 

като СофиUскнятъ .А. КонFТанп,новъ", Търновския,ь" • Трапе
зица• и Долно-банск11ятъ • Ибъръ • , си стоятъ въ сжu~ото положе

ние както лани. 1 lри това има и единъ новъ 1<лонъ - Браци1·ов

скияrъ .Родо11и•. Негов11тt rтрtдставители имаме удоволствие да 

виждаме между насъ. По такъвъ начннъ общото чнс.10 на члено

ветt оть 377 лани се е покачило сега 11а 387. Клонове дружеството 
има 14: Бургасъ, Брацигово, Враца, Гориа-Орtховица, Долна-Баю,, 

Елена, Кавакли11, Орtхово, Орхан•1е, Перникъ, Ппtвенъ, t;амоковъ, 

София и Търново. 81, nрtписк,1 съ центр настоят., по-жива ющ 

по-слаба, са. били всички клонове, съ изключение на тия въ Бургасъ, 

Епена, Орtхово, Перннкъ и Ппtвенъ, конто прtзъ цtлата год11на 

не С,)'. се обадt1лн. не еж дащ1 отчеrъ, нито сн. направ1111и пр111а1осъ 

въ центр. каса. Отъ Бургаския 11 Перниш1<ня кпонове вr1рочемъ се 

обадиха, за да съобша,ь, че клоноветt нмъ сн. ор1\ст~на11и да ~:н.ще. 

ствуваn. f lptдъ видъ на неизrтълненнтt задъ11жею1я 11 11еrюддържа11е 
сношен11я съ центр. настоят., това nослtдното nptдлara да с~ изклю

чатъ отъ задругата нзброенитt к11онове. 

Ланскняrъ сборъ рtши .11а се направят , nостн.nки, за да се 

nодlfоВятъ клоноветt въ Бtлоградчнкъ и Сnивенъ. Такива се напра

виха въ Сливенъ съ блаrоприятенъ резултатъ и можемъ да се на

дtваме, че с·ь скоро врtме клон1,тъ ще б&де подновенъ. 

Новъ клон&. 

Такъвъ е основанъ nрtзъ отчетната година въ Брацигово съ 

хубавото име • Родопи w . Сега тоА брои 2 l члена 1t за миналата го

дина е внесълъ 33·80 лв. nриносъ и заnиснина. Устнвътъ на този 

клонъ е прtrледанъ н удобренъ отъ центр. настоят. н ние nptд.1a

raмe да се приеме окончателно за членъ на нашата задруга. Неrо

внтt делегати г. r. Иеремиевъ, Итsевъ и r•uитt Илиева, Панпова 

и LUопова присжтствуватъ тукъ и азъ ги поздравлявамъ съ турнстов

с1<uто ~ЗдравtАте Родо11цн !-
За да се поддържа връзката съ к1101·юветt, водена е по-честа 

nptnиcкa. А за да се увеличи nриходъrъ на БТД. се направи оnитъ 

за записване абоАати на БТ. Такива еж заr1исани 30 души, конто 

сн. дали едно приходно r1epo отъ 6 , ·35 лв. Отъ ьшнистерството на 

Народното Про,вtшенне се получи една помошь отъ 160 лева, която 
знач•1телно улесни центр. настоятелство. За жалость такава поыощь 

не ще може да се получи за текущата година, ако и да се напра-
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ниха вече поста.пки. Голtми материални затруднения срtща цеитр. 
настоятелство отъ това, че клонов~т-1; несвоеврtиенно правятъ своя 

приносъ въ неговата каса. Въ туА отношение клоноветt трtбва да 
съблюдаватъ устава, 1,оАто прtдвижпа в1:1оск11n да ставатъ на два 

п,ы·и. _Много клонове даватъ приносъ само 20¼ вмtсто 25¼, както 
изисква уставътъ. 

ЛансКkЯТЪ сборъ избра за центр. настоятелство слtднитt лица : 
аз 11рtдседатель д-ръ А. Теодоровъ и за членове: Ат. Джанановъ, 
С. Д. Скр11нсю1, Т . И. Бъчваровъ, С-,·. Uачеnъ, капнтанъ Ив. Добревъ, 
Ив. Сандовъ 11 д-ръ Хр. Пиперовъ. Отъ тi;хъ капит. Добревъ си 
подаде оставката и на не1'ово мi;сто по число на гласоветi; дойде 

Н. Тантцловъ. Д-ръ А. Теодоровъ си подаде оставката Kl!TO прi;д
седатель и мина за съвi.тникъ, а прtдседатель стана д-ръ Хр. Ли
перовъ. Друппt членове си разпрtдtлиха длъжноститt така : С. 
Скрннски - подпрtдседатеnь, Т. Бъчваровъ - - редакторъ, Ст. Uа
чевъ- касиеръ, Ив. Сандовъ - домакннъ, а ТеодорЬвъ и Тантшювъ 

-съвtтници. Обаче Бъчваровъ не се зае съ редакторството, и тази 

работа се възложи на прtдседательтъ Пиперовъ и подпрtдседательтъ 

Скрински. НакраА вр·l;ме Теодоровъ заминil аа Uариградъ н напусна 
настояте11С"rвото. Сега прi;длежн да се избере на негово мtсто едииъ 
членъ въ настоятелството и трима настоятели да нзлi;затъ по жребие 
(чл. i 2 отъ устава). 

Гласуванъ, отчетьтъ се прие. Слtuъ това нентр. настоятелство, 
като нма 11рtд1- видъ, че r. д-ръ Ал. Теодоровъ има голtми заслуги къмъ 
БТД като дългоrодишенъ неrовъ пр1;дседатель и като главенъ дtецъ 

за развитието на туризма въ България, прtд;1ожи на сбора да го избере за 
прчетенъ чпенъ на ЬТД. Сборътъ съ ржкоплtскане 11рие пр1щпожениетq. 

Г. Антоновъ (търновскн делеrатъ) съобши, че у r. д-ръ Ст. 
Маноловъ, доскорошенъ rJрt-дседатель на ,угасналия вече бургаски 
клонъ отъ БТД, и у г. Милковски - бившъ иеговъ касиеръ, се на

мирала една сума отъ око1ю ,)00 лева, капиталъrь на клона. ТоА 
направи прtдложенне, щото както сум:итt, тъ/.1 и всички имоти на 

този клонъ да се прибератъ отъ центр. настоятелство. Гл.асувано, това 
nрtдлож, ние се прие. Изказа се желание 'по сжщия начинъ да се 
поста.пи и съ вещит-1; отъ Пернишкия клонъ. Тtзи два клона -
Бурrаскиятъ и Пернишкиятъ - се рtши да re см1пнатъ като прtста
нали да сжшествувать и да се изчислятъ отъ дружеството, а Елен
с1,иятъ, Казаилъшкиятъ, ОрханиИскиятъ и Плtвенскиятъ клонове 
да се подканятъ да пр_оявят-ь по-rолtма дtАность, изобщо да се за
бtлtжи тtхното сжществуване. 

Прие се Брациговскиятъ клонъ .Родопии окончателно за членъ 

на българската туристска задруга. Понеже въ центр. настоятелство 

бtха направени nостлшки отъ нi;кон Пещерски граждани за основа
ване Пещерски клонъ, затова се рtшн, ако се основе тамъ клоиъ и 

ако изпълни задлъженията си къиъ центр. настоятелство, да се приеме 

за членъ на БТД. 
Слtдъ това се прочетоха отчетнтi; на клоноветt отъ БТД за 

l 9 06 г. ( конто се помtстватъ на друго мtсто въ БТ). 
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11. 

Доложи се на сбора 

Упражнението на бюджета на БТ д за 1906 год. 

А. Прнходъ. 

Прtцвндено : 
Прнносъ 25¼ отъ членовнна • 600·- лв. 

Записнина оrь 100 нови члена . 200·- ,. 
Недобори отъ 1905 rод. . . 100·- ,. 
Поиощь оrъ М-то на Просвtщ. 160·- ,. 
ПодаръК"1. оrь Г. Козаровъ 50·- ,, 
Непрtдвидеии . 23·57 • 
Абонаментъ отъ БТ. 

Излишъкъ отъ 1905 год 116·43 „ 

Всичко: 1250·- лв. 

Б. Р II з ход ъ. 

прtдвидено : 
100 значки съ митниш. разноски 100· - лв 

fJечатъ БТ . . , . 400·- • 
Печатане устава . 25·- • 
Наемъ помtщенне . 60·-
Библнотека · 30·-
Делегатн VI. сборъ Дол.-Баня 24·-
Писалищни и непрtдви.аени 100·- • 
Изплащане дълга къиъ Соф. клонъ 187·85 • 
За уравнение излишъкъ . 323.15 

постжпнло: 

292·70 л. 
154·-,, 
32· - ,. 

160·-,. 
50·- ,. 
26·-,. 
61 ·38 „ 

124·28 „ 

900·33 лв. 

похарчено: 

100·65 лв. 
258·-,, 
62·- • 

5·60 
24·-. 

·107·56 ,. 
12~·20 • 
214·32 • 

Всичко : 1250· - лв. 900·33 лв. 

Сборътъ у добри това упражнение на бюджета за 1901:i г. 

Слtдъ това се орt.аложи на сбора и тоА прие слtдния 

Бюджетъ на БТД за 1907 год. 

А. Прнходъ 

Приносъ 25¼ отъ 250 члена 
Записнина отъ 75 нови члена 
Недобори отъ 1906 гол. 
Непрtдвндени . 
Абонаментъ БТ . . . 
Иэл:ншъкъ оrь 1906 год. 

375·- лв. 

150•- ,. 
50·- • 
18·68 „ 
20·-,. 

211·32 • 

Всичко : 825·- лв. 
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Б. Разходъ. 

100 значки съ митнишки разноски 
Печатъ БТ, 10 броя по 45 лв. 
Наемъ помtщение 
Библиотека . 
Писалищни и неttрtдвидени 
За уравнение, излишъкъ 

III. 

J00·- ;rз. 

450·- • 
60.- • 
30· - • 

100·- • 
85·- • 

Всичко : 825·- ,,в. 

Прtдложи се на разглеждане въпроса, може ли единъ клонъ да, 
упълномощи н kкoro отъ делегатитt на другъ клонъ 1мн членове отъ 
централното настоятелство да го прtдставляватъ на сбора. Поводъ за 

това даде упълномощаването на прtдседателя на БТД д-ръ Пиперовъ да, 

прtдставлява Самоков ски я клонъ • Рилски турнстъ • на този сборъ. 
Сборътъ, на основинне чл. 16 отъ устава, рtши, че не може да ста
ва подобно упълномощаване. 

С. Скрннски (софийски турнстъ) прtдложн да се поздрави Тър-· 
новскиятъ клонъ, като едннъ отъ най-дtятелннтt клонове на БТ.П.. 
Прие се. Д, Антоновъ (прtдседатель на Търновскня клонъ) благо
дари за тази честь. С.жщиятъ съобщи още, че тtхниятъ пж.теводи
тель наскоро ще нзлtзе отъ печатъ. ТоА изказа желание да се вмtни 

въ обязаность на всtки клонъ да приготви пжтеводитель за с.воя раВонъ. 
Понеже чл. 10 отъ устава оnрtдtля, че клоноветt носятъ имена 

на бtлtжита природна- или историческа мtстность отъ своята область , 
р-tшн се да се прtдложн на Самоковския и Долно-Банския клонове 
да нзмtнятъ своитt имена така: първннтъ отъ ~Рилски турнстъ " на. 
,,Рила•, а вториятъ - отъ • Ибърскн туристъ" на • Ибъръ • . За име
то на СофиАския кпоиъ „Ал. l<онстантиновъ• се доложи, че клонътъ 
въ общото си годишно събрание е рtшилъ да за;1ази и эанаnрtдъ 
това име, тъА като то е сжществувало nр1.дн изработването на но
вия уставъ и даже прtди основаването на обща туристовска за

друга. Сборъrь уважи мотнвнтt на клона и се съгласи Соф. клонъ 
и занапрtдъ да остане съ името си .Ал. l<онстантиновъ •. 

Д. Антоновъ повдигна въnросъ, да се даде на клоноветt срокъ 
оrь 3 rодинн, за да иапълнятъ пръдnисаt1ията на устава досtжно уред
бата на ученишки спални и изработване пжтевоьителн въ своята об
ласть. По сжщитt въпроси говориха още G. Скрннскн и Н. Бозовъ 
( софиИски туристи); като изтъкнаха, че ученишю1тt сnа11ни ще по
моrнатъ много за привличане младежитt къмъ туризма. 

Рtшн се ла се по1,анятъ всички клонове да nроявятъ по-rолtма 
дtйность и да иматъ rю-прнсърдце туризма. Въ тtхъ t: запогътъ за 
процъвтяването на ту,Р.изма въ България. 

Възложи се на централи. настоятелство да уреди въпроса .:ъ 
Главната дирекция на желtзннцнтt, щото отст.жпката 50°Jo, която се 
прави на група отъ 10 души туристи, да може да се разрtшава отъ · 
надлежннтt гари, а не само отъ дирекцията. 

Слtдъ това се тегли жребнА за 3 лица отъ центр. настоятел
ство, конто трtбва щ1 излtзатъ отъ настоятелст11ото. Жребиятъ се 
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папна на С. Д. Скр11нски, Ст. Ца4евъ и Н. Тантиловъ. Сжщо изли3а 

отъ настоятелството и д-ръ Теодоровъ, n1Jнеже е замнналъ въ Цариградъ. 

И3върши се изборъ на нови 4етнри •шена зэ uентрал. настоятелство, 

при коАТ() се прt11збраха С. Д. Скрински. Ст. Цачевъ, Н. Тантиловъ 

н новоизбранъ бt М. Лъсковъ. 
По покана отъ Търновскитt делегати, рtши се VШ. турнстскн 

сборъ да бжде въ гр. В.-Тьрново 11а св. Тро1ща. 

Прtдседательтъ благодао.и на Врачанс1<итt туристи за голtын• 

тt гриж11 и старания, конто еж положили по уредбата на сбора, 

както и на тии мtстнн власти , които еж имъ указалн съдtАствие 38 

тан ц·l;ль. Слtдъ това въ 1 4. обяви эасtдан11ето на VП. туристски 

сборъ за аакр11то. 

Ат. Джавановъ. 

Отъ София до Погановскин монастирь и Трънъ. 
Иэлетъ на СофнАскиs1 клон·ь л А.1. Константиновъ. • 

(17-20 май). 

Сборниятъ r1унктъ fit гарата . l<oraтo почти всички се бtхме 

събрат, и чакахме тръгването на тре11а , снленъ r1ороенъ дъждъ се 

изсипа. Тъкмо въ туй врtме дойдоха още 5-6 души н бtха се 

измокрили значително, а съ това като че ли се извърши тtхното 

кръщене на тур11сти, n ,n като тt бtха гости, поканени on, нtкои 

туристи - чле1ю11е. Тре~1ътъ имаше закъснение и туй силно въпну

ваше турнстовското сърдце. Прашната столица, запушеннтt кафене

та, затворениятъ животъ - всичко това бtше ед11нъ деыонъ за ту

риста 11 го. караше по-скоро да бърза 1съмъ любимата срtда на 

природата . 

Чакането доста продължи, обаче, благодарение на главатаря, 

който ни забавпявашt: съ турнстовс1штt си походи, врt•1ето неэа• 

бt.1Jtэa1·10 мина. Вси•1кf1 се бtхые настанили в·ь трена. Удари пърнятъ 

звънецъ, втсриятъ, третиять, и тренътъ потегли за Царибродъ. ~На 

аобъръ часъw се поздравиха туриститt. Водtше се nочт11 отъ всич

ки ожнвенъ разговоръ за излета и мtстноститt, конто ше се минатъ. 

l<oraтo набпижнхме станuнитt Сливница и Драrоманъ, разrоворыь 

прtмина на друга тема - боятъ при Сливиица и Драrоманъ ; кой: 

като эапасенъ офицеръ, коА като запасенъ воАникъ маневристъ, обя• 

сняваха съ всички подробности цtлия бой. Съ този разговоръ ние 

наближихме Царибродъ. Тъкмо въ 10 ч. вечерьта бtхме на Цари

бродската гара. Тренътъ cnpt и всички вкупомъ впtэохме въ града. 
Градец„тъ е разположенъ между нисоки гористи склонове на 

лtвия брtгъ на Нишава и е въ привtтлива мtстностъ. Всtки, 

който за пръвъ nж.ть посtщава Царибродъ, ве може да не за

бtлtжи, кn_къ тренътъ nрtмннава лрtзъ градеца, като прорtзва 

долната му частъ, извива по нанравление 1<1,мъ границата и тамъ 
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спира. Отъ гарата трtбва да се мине ж. п. линия, за да се иде въ 
градеца. Ние минахме изъ главната улица и слtдъ 1-2 километра 
пж ть стиrнахые въ кафене - гостилница "Македония•, дt:ro и вече
ряхме. Може да се каже, че то е едно отъ най-добритt въ градеца 
кафенета. Мнозина, 1соито от, София не моr11и да си набавятъ про
визии, тука бързаха да бжд-:~тъ изправни. Въ врtме на вечерята, как
то всtки пжть, всички туристи бtха въ отлично настроен11е. Весели
ето продължи до ,rьсно съ идването на нt1<0и чиновинцн и офинерн, 

конто, щомъ чули за пристигането ни, не эакъснtха na ни нам1;ряrь 
и се видятъ съ нtкои rюзнати туристи. Всички чувствувахме, че 
yrpt ни прtдстон пжть и че трtбва да си лtrаме и да съберемъ сили, 
обаче никому се не искаше да се раэдtли тъА скоро отъ толкова 

любезнитt посрtщачн. Най- поел·!; rла~атарьтъ ни, пъкъ и нему се 

падаше, - съ е11на къса рtчь поблагодари на всички, най-вече на 
любезнит1; офннери и чиновющи за добрt пр·l,каранитt съ тtхъ ча

сове и пожела въ близко вр·sме да чуе, че се е основалъ туристов

скн клонъ въ градеца нмъ, кждtто има доста благоприятни условия 
за тури.стика. На туриститt тоА опрtдtли сборния пунктъ за утрt~uния 
день. Сбогувахме се, блаrодар11хме за даценото ни rостопр11емство 
и всички запазихме хубави спомени отъ историческия Uарибродъ. 
За спане се пръснахме по разни направления. Мнозина спахме по 
двамина на креватъ. Всички хотели били заети отъ учители, дошли 

на конференция. За случая нtмаше нуждната разnоредителность, 
нначе м·l;ста щtха да се намtрятъ. Можемъ да обвиняваме само rла• 
ватаря, защото още съ влизането нн въ града той тр·!;бваше да 

разпореди за това, а не да чаl{а 11 ½ часътъ когато всич1<0 cntшe. 
Провинr.1иа11ниятъ живот:ь трtбва да бжде 11зв·l;стенъ на rлаватарнтt.. 

Тръгването на пруrия день бtше оnрtцtпено за 6 ч. сутриньта. 
Съ другаря no креватъ потеглихме въ 5 часа рано къмъ сборния 
пунктъ съ мисъль, че ние ще сме nървит-в. Наближихме и за наше 
очудване вснЧIСи излетниuи бtха тамъ-ние бtхме послtдни ! Тf1rазъ 
се убtдикъ, че туристътъ е н раноSудникъ. Намtрихме приrот11енъ 
единъ мtдникъ прtсно млtко, закусихме и тръгнахме. Врi;мето бtше 
навъсено, тъмни облаци се виеха надъ насъ, но това не занимаваше 

нз11етницнтt, Натоварихме 11ровивинтt си на единъ ковь, който зе• 

махме uтъ тукъ и по Пиротското шосе се отправихме за Погановския 
монастирь. Прtзъ селото Желюша, разположено на равно1ще, заоби• 
колено съ високи хълмове отъ сtверо-и~токъ и юrъ и което на нt

КОЛ",О стотинъ крачки отстои отъ сръбската rраннuа,-мииахме тран• 

знтъ, тъй като на нtкоп:ко кжши имаше баf.!рячета и червенъ кръсть, 
коеrо показваше, че тукъ върлува нtкоя епидемическа болесть, на
вtрно скарлатина. Пжтьтъ минава край военния ПО!=ТЪ, из11ива до 

самия него, за да продължи прtзъ с. Гоинъ-долъ. До поста пжтьтъ 

е хубавъ, но оттамъ за с. Гоинъ-долъ е междуселски пжть. Отъ 
валtлия nрtзъ миналия день н nрtзъ нощьта снленъ дъждъ, той се 

бtше разкалялъ много н пк..туването ставаше трудно. Стиrнахйе 
Гоинъ-долъ и, безъ да спираме, nродължихме бавно, като се възкач
вахме изъ разкалялия се пж.ть за с. Планинци. Сега имахме хубаво врtме. 
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Облвдиrt се разсtваха и хубавитt гледки, що ни се откриваха при 

постепенното въвлизане, обпекчав:аха :иваn трудното l1И -пж_туване. 

С11tдъ единъ часъ нtщо ние се бtхме възкачили на едно възвишение и 

почнахме да слизаме въ ю.-з. направ11ение. Ниско отлtво тече 
въ ю.-и. посока шумна рtкичка, по лtвия брtгъ на която върви 
сега пжтя, но той скоро я оставя, възкачва се отново въ с.~з. 

направление и ни завежда въ с. Планинци. Това село е съ двув11астни 
имоти: едната по11овина е въ наша страна, а другата - оттатъкъ 

границата. Въ 9 ч. up. пладне, при бавенъ вървежъ, ние бtхме вече 
на нашия воененъ постъ .№ 20. Насрtща му е сръбския постъ, коАто 
се пази отъ 2-3 пандури (стражари). Сtднахме да си отnочинемъ, 
фотографирахме се съ воАницитt отъ поста и съ нtколко души 

се11яни, които сдучаАно минав.аха отъ сръбската въ българската ма
хала на се11ото за 1о111tко. Сръбскиятъ вардачъ - пандуринъ, щомъ 
забtлtза, че ще се фотографираме, напустна поста и дойде при 
насъ и изяви желание да се фотографира н то А съ насъ. Въ 1 О ч. 
с. nрод·ь11жихме n.жтьтъ си, придружени отъ единъ нашъ войннкъ до 
с. Държана, дtто стигнахме въ 11 часа. Пжтя за селото върви надо11у 
къмъ эападъ все по граничната лини'я. Разэеленtлата се млада букова 
гора, приятниять ароматъ на разuъфналия се 11ю11якъ и многото ли

вади въ подножиеrо на гориститt склонове ПР,авtха по-живописна 

мtстностыа. С11tдъ една малка почивка, на тръгване, разгледахме учи

лиwето - еnна ма11ка кжщичка, чиста, спрtтнато наредена, посtща
ваво отъ 15-20 ученика. Любезната другарка на учителя, който 
билъ въ Царибродъ за провиэин, даде нtкои свtдtння за око11ностьта_ 

на това селище. 

Продъ11жнхме за монастиря. Край селото Държана минава р. 

Ерма, идяша отъ Трънско, която отъ силнитt дъждове бtше досrа 
придошла и бt ·отв11tкла мостоветt, на мtстото на които мt:тното 
население, заставено отъ пограничната стража, бt поставило греди

врi;меннн мостове. Минахме Ерма и поехме п.жтя, доста лобъръ, 
1<0А го върви 110 лtвия и брtrъ до с. В11асн ; при това, блаrода• 
рение че отъ сутриньта не бt въпtло, кальта бtwe поизсъхнала и 
пжтуването ставаше по-леко. Въ 12 часа отъ една височина, . на 

която се възкачва п.жтьтъ, nослtдня до с. Власи, забtлi;эахме това 
село. Налtво отъ него е така нареченото "Власинско ждрtло". До 
като вървимъ между два п11анински склона, изведнъжъ се изnрtчва 
Власинската котловина. Тукъ картината бt пълна : малкото селце 
Власи, разположено до самитt поли на В11асинската планина; про

странttата котловина, прошарена съ ливади, лозя, нив11, огромни opt• 
шаци и пр., пtнястата и шумна Ерма, която наводнява котловината 
и най-вече двата величествени масива на прорtза,-всичко това бt 
вълшебно. ПеАзажътъ бt тъА красивъ, какъвто рtдко се удава 

случай да се срtщне и види другадt. Всички се бtхме спрt11и и не 
можехме да му се налюбуваме. Съ другаря 110 креватъ н раница, 
който може да се каже аа лръвъ пжть влизаше въ лоното на ту• 

ризма, останахме за повечко да се любуваме 11а омайната картина. 
За него гледката ставаше по-об:~ятелна и за мое изумление тоl! поч11а 
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да поетизира така хубаво, щото аз·ь се усъинихъ, дали въ него иi;ма 
скрн'ГЬ талантецъ. И дi;Аствително, ония, конто мислятъ, че иматъ скрита 
поетическа дарба, моrатъ да я провt.рятъ прt.дъ Власинското ждрi;ло. 
Тукъ ааъ излитвахъ двi; радости : една, че за втори пжть виждаиъ 
Ждрi;лото при Власи и друга, че можехъ да видя другаря си, какъ 

сияе отъ радость и какво задоволСТl!О изпитва отъ екскурзията, ма• 

каръ че по-рано само мисъльта sa една разходка до Слатинското 
ханчf (на 4 км. отъ София) му е причинявала неприятность. Тури• 
етиката пъкъ печели за въ бждеще единъ отличенъ свои 1/0· 

клонникъ. Спуснахме се надодi; и, прtди да влtземъ въ селото, от

бихме се да разг;1едаме отблизо ждрtдото, а на връшане за яъ. 

селото се отбихме да видимъ „двамата братя," иавtстнитt двама кре
тени въ това село, умствената нищета на които се е силно отnеча- 

тала на тi;хнитt физиономии и въ конструкuията имъ личи ,1t• 
ностьта, що ги е обладала. }l{илището имъ е отъ плетъ, измазано съ 

калъ, изровено въ земята и покрито съ слама. }l{ивtятъ наедно съ 
кучетата и свинетt, които имъ служели нощно врtме за възглав

ници. Отъ свtдtнията, добити за тtхъ въ селото, излtзе, че 
еж мtстни жители, прtпнтавали се отъ просия и не искали да ра

ботятъ даже и най-леката работа. Седото се наричало „Власи"', за• 
щото-споредъ казването на едннъ селянинъ въ селото-нtкоrа било 
населено оть власи ; даже и днесъ тукъ се употрtбявали нtкон, 
ромжнски думи, напр., .. rавура • вмtсто ~дуn"а • и др. п. Нtмаше врtме 
да се събератъ повече свtдi.ння, тьА като почивката бt много мЭJ1ка. 
Щом1:1 се наобtд~ахме-на бързо-веднага потеглихме за монасиря. 

Пжтьтъ отначало върви стръмно нaropi; около ¼ часъ, а слtдъ 
това, чакъ до монастиря, слиза надолt. Почти отъ самото село, 
до монастиря вървtхме се изъ гора и туА правtше па.тя още по-

лекъ. Очаквахме да видимъ по-скоро монастиря, дtто· щt.хме да си• 

отпочннемъ и спимъ. Плня uрtкарахме много весело : съ пtсни, шеги 
и разrоворъ не усtтихме, кога сти1·нахм~; прtдъ насъ се ~1зпрtчи. 

оградата монастирска, която се видt. едвамъ тогава, когато приближихме 
до нея. Иrуменътъ, доста rостолюбивъ, излtзе да ни посрtшне. ТоА 
бi.ше прtдиdвi.стенъ и не закъснt ла нв каже, че всичко било на• 

редено за добрнтt му гости. Поотпочинахме си, измихме се съ сту- , 
дена кладенчева вода, която е пивка и е въ монастнрския дворъ, и ста

нахме да разгледаме монасrиря и околностыа му. Игуменътъ разnоре11и 

да се заколятъ приrотвеннтt двt ярета и да се оnекатъ на шиш·ь. 

Азъ и нtколко другари отидохме надъ монастирското жлрt

ло, което не по малко е крисиво отъ онуй при село Вдаси. 

Тамъ се и окжпахме. И тукъ рtка Е"рма минава край монастнря, 
иде ОТJ> Трънско, минава между фантастични изострени скали 
и се извива къмъ сtверъ за с .• Власи. Осrаналитt другари съ игу
мена отишJIИ rrькъ да ловятъ риба. Тъкмо бtхме се прибрали въ 
монасrиря и единъ силенъ лороенъ дъждъ завалt. Дъждътъ бtше· 
като нзъ ведро, толкова силенъ, че причини скорошното nриидване 

на рtката, която прtзъ нощыа навлtзла и въ монастирския дворъ. 

Това малко ни безпокоеше. _____ (Ще сл1ыва). 
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Отчетъ на КлоАоветt на БТД за 1906 rод,*) 
Самоковск•1 клонъ „ Рилски туристъ." 

На 1. 11нуариИ 1906 rод. дружеството е брои,ю 41 члена, запи

сали се прtзъ годината. 11 души; отказали се 8 души членове. На 

1/1 - 907 д•вото брои 44 члена. 
Настоятелството е избрано въ 1·11авното годишно събрание на 

1]. янус1риll 1906 rод. въ съставъ : nрtдседатель д-ръ И. Пеиевъ, 

подпрtдседатепь д-ръ С. Христовъ, секретарь Г. Иончевъ и касиеръ 

Павелъ l{окошчевъ. 

Засtдания редовни дружествени е имало всичко 5. 

Прtзъ лtтtшя сезонъ общи излети не е имало, имало е 3 ча• 

стичнн такива: до Мусалата, 7-тtхъ езера н с. д.•Баня, Самоковско.
 

Прi;з ь зимния сезонъ и били устроени двt сtмеАно-забавителни 

вечернн1<и . 

Дружество,о е продълж,1110 дtАностьта си за разширение ту

ристката градина и запъсяването й съ дървчета при слtднята 

РАВНОСМЪТКА ,~ 11~ 
Наименование на СУМА t. Наименование на СУМ А 

о neo~j~ -:ва F с: 
прихода разхода 

~ 

1 Напичность на 1 1-06 1·.I 931041 1 Заr.vба на цруж. (nрот 1 81-2 Оrь ч11енскн вносове № 1 1906 r. . . . 
за 1906 год. 1 228 - 2 За разноски 110 ограда 

З Оrъ членски в11осове за на гра,~:11ната 158 05 

мнна1111 ГОДIIНИ • • 1 15 - з За застраховка на 11а-

4 Оrъ волни помощи отъ випllона 7 27 

членове . . . . 2 

20
1 

4 За 1111хв11 на взеn1 отъ 

.:. О1ъ лихuн uo сnест. кн. Банката 11ар11 11 :i бб 
за 1904, l!ЮЬ 11 1906 r . б 5 За 11з1111ащане заnнс11т11 

li Отъ волни nожерtвув. 1 

501 
Бр. АпкапаА. . . . HJ\9 -

отъ rражд11ю1rt; . . 2U7 б За 11р1шосъ на uентра• 

7 Отъ заемъ Земп. Банка 1767 J1ата за 1905 година 32 40 

8 Orъ~5Ufo залоrъ 01ъ нае-
50

1 7 За разноски 110 'l вече• 
матепя на градината 1 7 р11нк11 . . . . . . 28, 35 

9 За ураонен11е дъпrъ на 1 8 За разни дрt6н11 . . 

11~ 
друж. къ~ъ 1, 1 1907 r·. ____}2~ 9 За nрнносъ нn uентра-

1 
233911 

пата за 1906 rоцнна 57 -

1 

- 1:kичко _2339 8 

rp. Самоковъ, 1. февруарнй 1907 r. 

Прtдс~датет, : Д-р;, Христов&. 

Секретарь : Г. Ионцевъ. 

'") Вж. БТ rод. VI., бр. 7-8. 
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Софийски клонъ „ Апеко Константиновъ •. 

Въ края на 1905 1·од. дружеството е имало 90 члена. Прtзъ 

1906 ,·од. се откаэал11 26, а се записали 10, така щото въ края на 

1906 rод. ставатъ 7 4. 
Настоятелството, избрано въ 1<рая на августъ 1906 година, въ 

съставъ: прtдсепате11ь Н. Боэов·ь, nодnрtдседатель Д. дtяновъ, 

секретаrь П. Георгиевъ, библиотекарь К. Кръстевъ, касиерь С. 

Радучевъ и съвtтници К. Шишеджневъ, Г. Радевъ и Ст. Ко11едаровъ, 

nptтъprit слi;ш1нтi; nромtнн : С. Радучевъ, коАто напусна града, се 

эамtсти отъ К. Шишеджиевъ, обаче тоя, поради частна р11бота, не 

прие, та длъжностьта каснерь се иэпълнsrва отъ Н. Бозовъ ; К. Кръстевъ 

се отказа, беэ-ь да мотивира оставката сн, а П. Георгиевъ, коАто 

замина въ стра11ство1 бt эамtстен·ь отъ Д. Дtяновъ. 

Прtэъ отчетната година се направиха слtднитt излети : на 3 1 

януариА 1906 год. до Черни-върхъ, на 11 маА до монастиря n Св. 

Крал ь •, прtэъ 1олиА до пЗлатнитt. мостове• на Витоша, прtвъ юлиА 

срtща съ ОрханиАския и Врачанския клонове въ монастиря "Седемь 

Прtстола•, на 19 авrусть - т~адицнонниятъ излетъ до Чернн-върхъ, 

на 23 декемвриА - до монастиря Св. l{ралъ. Освtнъ това двама 

членове направиха 1 2-дневенъ излетъ до Бt11оrрадчикъ. 

Рd.;носмtтка,·а отъ упражнението на бюджета nрtэъ r:щината 

показва излиш ькъ 1450 11. 7 4 ст. 

За 1907 1·011.. е нзработенъ 

Прихода: 

Фондъ за хижата на В11тоша 700.
Излишъ~<ъ отъ 1906 год. 1450. 7 4 
Недоборъ отъ 1905 rоц. 87·
Недоборъ отъ 1906 год. 100 -
Членовина оrь go члена 540.
Заnнснина отъ 16 члена 32.
Помощь отъ Соф. окр. пост. 

комисия за хижата 500. -

Всичко лв. 3409.74 

и нрнетъ слtдння бюджетъ : 

Разходъ: 

ФондЪ за х,,ж. на Витоша 1600.
Приносъ 25¼ въ цен. нас. 135.-

п ОТЪ ЗаПНСННliа 32. -
За ученишки спални 100.-
За наемъ на nомi;щение 120.-
За излети 50.-
За канцеларски и иепрtдв. 50.
Възнаrражд. по съб. внос. 80.-
За уравнение, излишъкъ 1242.7 4 

Всичко лв. 3409.74 
Пр·\;дседатепь: Н. Б о э о в ъ. 

Търновски клонъ „Трапезица". 

1 lрtзъ У-та година оrь своето сжwествунане • Трапезица и е 

броила всичко 80 редовни членове, отъ конто 8 дами - туристю1 11 

72-ма туристи. До края на .годината отъ тия членове напуснали еж. 

само 7, понеже като чиновници СА, били прtмtстени друrадt, но за 

това nъкъ еж. се записали нови 7, та чис11ото 80 е допълнено. 

Прtзъ течението на тази туристка rоди11а клоиъrь ни е 

ималъ 9 настоятелственн събрания и днескашиото общо го

дишно. Въ настоятелственитt с·ьбрания еж били разглеждани 

разни въпроси, относящи се до дtйностьта на клона, до него-
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J 

Остатъкъ оrъ 1905 год. 

... Отъ членовнна . 
~ Отъ Постоянната комисия 
Q Отъ бала. 
>! 

Отъ разпродадени карти на окра.га = 

лева 495.93 . 186.-
1000.-. . 330.-

• 81. -
С1. 

l Отъ г-жа Катинка Минчева. 100.-
с::: Отъ r-нъ Петъръ Тереевъ 

Отъ Общинското управление 

l
r За въ централната каса 
За разсиленъ . . . . 
За сандъкъ за веши 
За -наемъ на салонъ 
За табло фотографско . 
За музика . 
За сnалннтt одtала 
За щтеrатитt на сбора 
За шкафъ. 
За фотограdJнческн снимки 
За книга за текста на па.теводителя 
За напечатване на текста . 
За клишета 
За фотографически рамки и канuеларскн. 

~ Налнчноrть на 15/IV 1907 r. 

100.-

• 400.-
Всичко • 2692.93 

лева 50.-
13.80 
70.-
75.-

• 15.-

• 50.-. 23.-

" 
50.-

• 35.-

• 100.-. 491 .75 

• 318.25 

• 949.89 

• 379.86 
71.38 

Всичко 2692.93 
rp. В • Търново, 15 априлъ 1 ~07 r. -

Прtдседатель : Д. А н т о н о в ъ. 
Секретарь : Л. Ф и л и n о в ъ. 

Изъ д'tйностьта на Долно- 3) Подпоручикъ Пановъ, 4 арт. 
·банския клонъ „Ибъръ " . - nолкъ. 
l<лонътъ е устронлъ прtэъ зимата 4) Владимнръ Радучевъ, чин. Б. 
irpи седtнки, въ които еж четени з. Банка. 

материали изъ исrориятli на сепото 5) Геор. Стамболовъ, секретаръ 
Долна-баня. Tt еж били добрt адвок. с. Иванчевъ. 
посtтенн. 
При кnона е устроена чета отъ 6) А. Фнлиповъ, чин. Б. Н. Банка. 

юноши туристи. Народното събрание въ по-
Нови членове при този клонъ : слtдната си сесия е отпуснало на 
1) Петъръ I lашевъ, учитель, и спортни дружества помощь 20,000 л. 
2) Костадннъ Симеоновъ. отъ които 10,000 п. за [-то rимн. 
Нови членове на Софийския дружество _.Юнакъ• въ София за 

-кпонъ „А. Константиновъ" . посrроАка на гимнастически салонъ 
1) МаАоръ А11ександровъ, 4 арт. и толкова на Съюзното копоездачно 

nопкъ. дружество за построА-ка на коnо-

2) Р. Ннколовъ, чин. Б. Н. Банка. друмъ. ---------
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О Е Я :В Л Е :Е3: ~ Я. 

Открива се подписна ва година VII (1908). 
НА 

8'ЬЛfH1P(ZIKU tY1PU(Zt'Ь 
·Списание за туризъмъ и природоописание. 

Орга11ъ на Българското Туристско Дружество. 

Реда1<торъ: С. Д. CKJJiiНCKИ, 

Излвза м·hсечно (осв·hнъ юлий и авrустъ). Струва за не

членове годишно 2 п:в. , въ странство 2.50 фр. 
Записването абонати става въ София въ пр11дворната 1<н~1жар

ница l{асжровъ и редакцията на сп. ,Родина", а въ провинцията 

въ клоноветt отъ БТД и np11 rелеграфо-nощенскитt ста1щ11и. 

Приематъ се за nос11tдната. страница на списанието обявления 

отъ хотеJ1жи11, гост11нн11чари, продавачи 11а турисrски вещ11 и т. п. 

rrpи наl!-11зносни ц·lши. 

ОРl<РИВА СЕ ПОДПИСКА ЗА 

s,пrapcкu IКопоездачечен, 1~tcrнuк, 

Органъ на Колоездачния спортъ 

ГОДИНА ВТОРА (1908). 

Излиза: седм1н1но nрtзъ ц'hмtя колоезпаченъ сезонъ и двуседьн1ч110 

nрt.зъ останалото вр·t;ме на година,·а. 

B<пtttHo 36 броя. прtзъ цtрата година. 

Годишенъ абонаменъ 31/ 1 лева.-Прtдплатившиr!; абона
ти пла

щатъ само З лева 11 nолучаватъ безплатно двt nрем11и. 

Абон1,1рането с1·ава направо до вtстннка въ София, чрtзъ ко

ресnонденти-настоятеJ1н и чрtзъ всички тслеграфо-пошенски станtlИИ . 

Всичко, що се отнася до вtстника, се изпраша до: 

.,Български Колоездаченъ 81.стникъ"-София. 

Печятница П М 6жззnто11ъ - Соф11я. 


