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Понеже голtма часть отъ клоноветt на БТД не държатъ 
центр. настоятелство въ течение по дtйностьта, която развиватъ, 
това послtдното се видt принудено чрtзъ окржжно да имъ 
напомни постановленията на устава въ това отношение. 

Така, чл. Jб. отъ устава прiщвижда, че клоноветt даватъ 
два пи.ти въ годината - къмъ 1. октомврий и къмъ 1. алрилъ 
- шестмtсечни свiщtния въ центр. настоятелство. Въ тtхъ 
т-h означаватъ числото на •tленовепиь си, иАtената на новозапа
санит,ь и отписанvт,ь; си.що даватъ свrьдrьния за планинарс1'иm,ь 
риботи на клона. Съ малко изключение, тоя членъ е останалъ 
неизпълненъ отъ клоноветt. 

Чл. 14. пъкъ отъ устава прiщвижда, че записнината и 
250/q приносъ илоновет,ь внасятъ по шестшые•tие. Цевтр. на
стоятелство, доколкото му е по силитt, се старае да изпълни 
задълженията си къмъ клоновет-в, но и т-в не трtбва да 
прtвебрtгватъ своитt. Центр. настоятелство не разполага съ 
капитали, за да може да издържа цtла година списанието и 
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да чака въ края на годината да му с
е издължаватъ клоноветt. 

Въпр-вки това, съ този брой то изкарва ц-влата
 годишнина 

на БТ и сега чака неиздължилит-в се клонове да побързаr
ъ 

въ най-скоро вр1.ме да си уредятъ см1.т
кит1; съ него. 

При това центр. настоятелство подканя клоноветt да 

развиятъ по-гол1.ма енергия въ разпро
страняването на тури

стовската идея въ своята область, да водятъ пропагандn въ 

съсtднитt градове за основаване н
ови к;юнове н изобщо да 

иматъ присърдце постигането ц-влиn на дружеството. Нека 

се не забравя, че въ ржцtтt на клоновеn лежи бж
дещето 

на туризма въ България. 
Цеюпр. Настоятелство. 

Ат. Джанановъ. 

Отъ София до Погановския монастирь и Трънъ. 

(Продължен11е отъ бр 9). 

Монастнрьтъ л~:жн на орtкрасно м-tсто,
 като с. Власи, въ по

добна, но миниатюрна гориста 'котловина, между огромни скали. 

Влtзохме и въ черковата, стара кръ1.-тообразна каменна с1·рада, 

която, сnоредъ разкава на игумена, бнла построена въ 750 1·од. 

отъ Царь Констатина ; това се виждало отъ единъ n
ечатъ, нам-tренъ 

въ черквата слtдъ наводнението въ 1897 r. Обаче изглежца па е 

повече nравдоnолобно това, което нн
 разправи отnослt Т. Матеевъ, 

старъ учнтель въ с. З11онци, че е строена въ 1114 г. заедно съ още 

една друга въ другь единъ монастирь, близо до с. Звоицн. Оrъ 

тая втора черква сега били останали са
мо разрушени стtин на ви

сочина 1-2 и. Прtдм 10- 12 години тоя учнтель, заедно съ 

околиАскня училищенъ инспекторъ, на
м-tрнли една плоча съ надnисъ 

на старобългарски, отъ коАто се вижд
ало, кnкво тя, заедно съ черква

та въ Поrановския монастирь, била стро
ена въ 11 l 4 г. и отъ кого ; 

обаче докато намtрятъ кола, за да я nр
-tнесать въ Трънъ, селянит!;, 

изплашени, че държавата ще имъ отн
еме гората и имотнтt, конто 

би се указали, че еж принадлежали на 
монастиря, изпочупили над

пис.а. Черквата въ Погановскня монастирь „Св
. Иванъ • има съвър

шено малки прозорuи, и вж.трt безъ свtщь почти не се вижда 

нищо ; зоrрафията е подобна съ оная въ с. Бояна ; надъ прtдвtрието 

въ турско врtме е имапо скрнвалнще,
 спtди оть което и д<>сеrа еж 

запазени ; надnиситt оъ черквата с.ж писани съ старобългарски бук

ви, но, види се, при поправяне на черквата еж размtсени и съ 

гръцки, което прави прочитането имъ твърдt м.жчно. Магерниuата 

сжщо е едно старо здание и напомня кухнитt на старитt ни за

мъuн : сводъ отъ тухли и камъкъ, коАто изкача въ 
високъ куыннъ. 
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Изглежnа, че мtстностьта около монастнря, може би, много отколt е 
била населена. Отеuъ нrуменътъ нн каза, че при разкопаването око
ло 1,1онастиря еж намtрени много кжсове латински н внзантнАскн мо
нети отъ Юлия Цезаря (съ слонъ), Констан:rина, Юстннняна, бъл
гарски сребърни о-гь царь Асtня и др. 

Въ с. Звонuн нн казаха, че църквата била построена отъ 
царь Калояна и че въ нея имало запазени пергаменти, които въ врt
ме . на освободителната война били отнесени отъ руснтt и сърби
т-t. Слtnъ разгледа на църквата поканихме отца нгуиеJfа да 
се фотографира съ насъ nptnъ Ждр1;лото. Дъждътъ бtше 
прtст ,налъ. Мръкваше се и всички почти бtхме въ маrерни
цата, дtто се печеха яретата. Помагахме всички. Гладътъ бt над
внлъ. l(oA подтикваше огъня, 1<0А въртtше шиша - всички на ра• 
бота. Вечерата бt готова. Hactna_._··ote на 4-5 мас~1 вънъ на одъра 
и заядохме съ та1<ъвъ аnетнтъ, като че 11н три дни не сме яли. Бе
черата бtше отъ о 3икновеката оризена монасrнрска чорба н пече
ннтt ярета. Мнознна си даnоха увtрение да доАдатъ пакъ, за да 
ядатъ така сладко, може би, за пръвъ пжть. Имаше нtкои, които си 
noя.naxa отъ провизиитt, прнrС'твени за слtдния день. Веднага 
слtдъ вечерата сн легнахме да сnнмъ. Рtката силно бучеше и мие
ше вече t.-.Ьнитt монастирскн , обаче туй не поnрtчи на умореннтt 
туристи да заспятъ веднага така сладко, както, вtрвамъ, 11нкоА въ 
София не е спалъ: 

На другия день, на 19. май, стt нахме рано. Въ 5 ч. ние вече 
закусвахме съ чаА, кашкавалъ, месо н всичко, каквото се намираше 
оъ ра11ината . Слt, ,~ъ едно маm<о съвtщанне, рtши се да продължнмъ 
начертания маршрутъ, безъ да заобикаляме, въnрtки заплашванията, 
че слtдъ силния дъждъ, 11элtлъ се прt31:. ношьта, било опасно да 
се мине uo rоя пжть. Сбогувахме се съ отца игумена и въ 6 ч. 
сутриньта тръгнахме за Трънъ, за да стнrнемъ въ 6 ч. вечерьта. 
Провнзннтt ни бtха на гърбоветt, тъА като коньтъ бt пазаренъ само 
до ыонастиря. Възлtзохме на Зжберъ-ппанина, което трая 1 ч. и 
почнахме дu 11а11а11яме надолу, 110 лtвия бptr1·, на р. Ерма. докато 
стнгнемъ до r. Искровци, пжтя бtше труденъ, тьА като придошлата 
nрtзъ ношьта Ерма на много мtста бt измила пх..теката н трtбва
ше сами да си отваряме нова по пtс1ечт1вия склонъ на планината. 
Пр1;иинаването прtзъ прохода трая повече оть часъ. Величественнrt мас11вн отъ двtтt страни на прихода, озарявани on слънцето, има
ха феернченъ видъ и караха плr.тннка на често да се спира и гледа, 
~.:акъ гордо се изш1гатъ въ виснннтt, посtщаванн само отъ обпаuи• 
тt и орлнтt. Моя Власински друrарь и тукъ бi;ше се захласналъ 
отъ омаАната гледка и като че ли искаше да разбере 1ова таАнс-rво 
на природата . За na не изпусне нищо не вндено и за да не изгу
бн врtие, вървtАкн, прtстаналъ да гледа отпрtдt си и хопъ под• 
пъзва се, та си контуз11а силно дtсния кракъ. Другаритt му изказа• 
ха съболезнованията си, а пъкъ азъ бtхъ изтръпна11ъ и се бла1·0• 
дарих ь, че нешастието бtше само това и че бtше се задържаJГЪ за
щото иначе сигурно щtше да се свпtче долt въ рtката и тоrавъ .. • 
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Увtwавахъ го, че ще му мине скоро, и го съвtтвахъ да бжnе 

по-вннмателенъ прtзъ таю,ва опасни иtста. Съзнаваше внната сн , 

обаче прииамкаrа бt тъА снлна, че коАто пръвъ r1111.ть II вижда, 

трудно би се въздържалъ. 

Лоwня инакъ пжть минах11е съвсtмъ весе,1O1 тъА като 11ашиятъ 

rлаватарь . Генералъ-Бота• - това име е пжтнишкото прозвище 

на rлuватаря ни - прtзъ вси,1ко врtме ни държеше р
·l;чи изъ све

щената история на вехтня зав1'тъ, като олодобн скалитt отвtсни на 

Иерихонскитt стtнн н намtри мtстото
, rдtто е прнкованъ ПрометеИ ... 

Стигнахме въ с. Искровци, отъ тамъ нататъкъ, ако н да нl;ма до• 

бъръ коларски п111.ть или междуселски, но не с опасенъ, 
като тоя 

до тамъ. При с. Одоровцн, n111.тьтъ вече н.~пуща лtвия брtгь на рt

ката Ер"а н, сл1;цъ като се прtмнне 
едннъ досrа 1·ол l;мич ькъ неинъ 

лtвъ прнтокъ, накачва се с.-западно стръмно на елинъ доста 1111 -

сокъ ба11ръ, пакъ надолt почти съ сtверно направление и от

тука вече до с. Зво1щи има шосе, което усилено се р
аботtше fl ско

ро ще бжде довършено окончателно. l<·ьмъ 11 часа бtхме пр11 ба

нята на с. Звонuн - едннъ малъкъ басеnнъ, награденъ съ
 тухли

римски rрадежъ и покрнтъ отскоро съ 
слабъ nокривъ. 1 lри разкоnки

тt, правени О!{ОЛО нея, били намtр
еии монети отъ врtмето на uарь 

Калояна . Ариергарда, коllто бtхме около 6 души, се оклшахме, което 

така б11а 1·отворно ни подtИствува, че се чу
11стувахме слtдъ то.~кова 

дълъгъ пжть отморени. Съобщихме аа това и на друrаритt си, и 

ги настнrнахме вь селото ; т·k 1ш завндtха и побързаха да послtд• 

ватъ примtра ни. Нtмахме тоnломtръ
, ама на караръ температура• 

та на 11одата ще е около 24° R. Не зная датt i1 е правено ,н1а1111зъ, 

обаче II ь Звонuи ни казаха, че е била uЬровнта баня, особе~10 за 

нервuзн ,,, неврастеници, наА - веч~.> эз ония, кои ro страдать отъ сго

машнн болести. Водата и е ле.са на ш
tене. 1 lрtди и в·ь вр·kме на кж

nането изпихъ не ПI) малко отъ 11 /i кг. , пиеше ми се оше и не 

ночустнувахъ нtкtк11и болки. 

Точно въ 12 ч. no обtдъ бtхм~ въ Звонцн, дtто cnptx,1e 

да обtдваме в ь единствената кръчма 
въ селото. О rъ нея nрtзъ п.1O

щада 1.е вижда учнлнщето - едно гол1шо каменно здание. 1 lри 

едни разко11ки , r~равени tлизу до него, бнла намi;
рена една яма, на

п·ьлне,1а съ кости отъ човtшни скелети. Сnоредъ както разпр:.вя 

бившиятъ уч11тепь въ това село , Т. Матеевъ, когато билъ разтуренъ 

оrь турцитt споменатиятъ nо-прtд
и мона.;тирь до селото, тt, тyp

uitтt, 11зкла11и заедно съ 80-тtхъ ка11у1·е ри на тоя монастирь и жи

телитt на с. Звонuи, тогава наричано • Гъ11н.бе11ъ, м а nрtим
еновано от

nосл·I; така, поради многото звънарниuи, каквито има1ю тукъ. 

На ю1· ь оrь училището има единъ връх·ь, коА ro заедно съ тоя срt

шу него къмъ иэтокъ еж били крtп
ости на 11арь Асtня и с111. слу

жили да се пази дефилето, въ което вървtлъ nж.тьтъ Нишъ -

Тр·ьнъ. На първия отъ тtхъ и досега имало останки отъ градеж-ь, 

имало и още изграденъ траnъ, к
оАто служелъ за складъ на съе

стни 

npиna~t1 за крtпостьта, а имало така
 сн.щ() н 1юдземенъ пжть, но не 

знаели докждt продължава. Изглежда, че въ тоз11 краl!, мвкаръ и 

-
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доста кжсно, и сега за иэучвачитt на нашата история и фо11к.1оръ 
ще има доста работа. Азъ 11нчно съжапявамъ, че не разполаrаиъ съ 
врtие, та да изходя тtзи иtста. Ще се считамъ шаст11ивъ, ако мо• 
га пакъ да посtтя тtзи интересни исторични и дивни покраАиини. 

Слtд-ь като обtдвахие, придружени отъ свещеника на сепото, 
едннъ доста интелиrентенъ човtчеuъ, бившъ учитель въ сжщото село, 1<омуто t1e малко благодаря за събранитt свtдtния, бившиятъ таиъ 
учитель - сеrашниятъ отс.жтствуваше отъ се11ото - и снмпатич
ниятъ фелдшеръ, въ 1 ч. сл. об. продължихме за Трънъ съ намt• 
рение да се възкачимъ на върха Pyn. П.жтыъ минава прtзъ върха .Остр2 глава* на с. •з. отъ върха, дtто е била Асtновата крtnость. 
Слtдъ nоловинъ часъ ходене, ние бtхме на върха ~ Остра глава.• 
Тукъ раэдtлата \.'Ъ наш11тt изпращачи бtше сърдечна; държаха се 
р·l;чн отъ наша страна, отъ страна на свещеника, бившия учнтель 
11 фелдшера, стиснахме си roptщo pжutтt и съ изказаното желанне 
да се випнмъ nак-ь, при виковетt ура ! се разд·l;лихме, водени отъ сина на добрия старъ учитель. Не бtше се иэми11алъ н 1

/ 2 часъ отъ раздtлата ни , силенъ дъждъ завалt и ние се оставихме отъ намt
реннето да се възкачимъ на Pyn. Че не можехъ да възлtза на Pylt, 
съжалявахъ азъ и нtкои отъ друrарнтt, но nocлt останахъ дово• 
ленъ, че това не сторихме, защото въ Трънъ съвсtмъ късно щtх• 
ме да стиrнемъ. Дъждът,, ни валtше и ние сnокоАно вървtхме безъ 
nжть nрtэъ д·ьржавнатп гора, за да се възкачимъ по стръмния баиръ, та да хванемъ пжтя, който води отъ тамъ за Трънъ. Пжтьтъ е хубавъ, 
върни изъ д1;вствена гора, тукъ-rамt има ю1окотливи 11эворч~та съ 
вкусt1а букова вода 11 за хатъра на хубавата вода, при всtко ручеАче 
на11сждахме се да 11иемъ. Лжтьтъ слиза слабо надолt до горската 
стражарннца - здраво градено здание. 

Стигнахме въ 3'/1 часа, починахме, пихме кафе и чакахме да 
лрtстане дъжда, 110 напраэдно. Изъ nж.тя н отъ стражарннпата виж
дахме пространната хубава букова и дн.бова гора, беэбр0Ан11тt хъл• 
иове, околнит-k зжберн и лалечъ залъ хоризонта внсокитt върхове 
на сръбскитt планини. Пр·l;зъ всичкото врtие на пжтуването ни мо• 
жехме да видимъ само два nжти да ни се осмихне конусообразния 
РуА. Той бtше неnрнвtтлнвъ за иасъ, но н ние нi;махме намii• 
ренне да иу б.ждемъ натрапени гости и за туА поrледнтt ни бtха 
отправени 1<ъмъ Трънъ. 

Въ 4 часа, макаръ че дъжпъ1ъ не бt nрtстанапъ, nакъ npo• 
дължихме П,'\\туването си. Сега nжтыъ върви доста стръмно надолt, 
като намtста стръмнинитt еж много rолtми и пжтуването става 
трудно, а особено въ дъждовно врtме, почвата е глинеста 11 лепне 
по краката Въ 51/2 часа минахме с. Лоиниuа, единственото село 
на тоя n.111.тъ между Звонци и Трънъ. flaдtcнo отъ селото върху 
баира имало нtкакъвъ монастирь, но врtмето и тукъ не ни позволи 
да се отбиемъ. I<акто друrитt села изъ трънено, тъА и с. Ломннца 
е разположено до самнтt склонове на планината li отъ всички стра
ни к.ждt ЛI) далечь, кждt по близу е заобиколено съ ридове. 
Щомъ стжnихме на трънското шосе, отлtво ни се яви „ Тр·uн• 
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ското }!(дрtло~, тоже очарователно, вълшебно, но отъ дълrня н ка

пенъ пжть бtхие се nоуморнпн доста и не му отдадохме заслуже

ното внн.иание. 

По шосето, което води ту по 11tвия, ту по дt.сния брt1-ь 11а 

рtката, нне сти1·нахме въ 61/1 ч. въ rp. Трънъ. t:ъ влизаието си мо

жtхме да видимъ клас11ото училище отдtсно, едно масивно здание, 

здаf1ието t1a бившето rр1.нчарско училище и нtкои още обществени 

здания. Друrарнтt, намокрени • до кости ~, бързаха па стиrнатъ 110-
скорп въ града, зв да се изсушатъ. Азъ и нtкои други, които имах

ме добр~1 мушами, бtхме слабо разхладени. Друrарьrь ми 111,къ, който 

съ своята дъ;1га и отъ минало ве11ичие мушама, приличаше на rене

ралъ отъ ннфантернята , бtше не само до 1<остн, ами н въ коститt 

мокъръ, зашото от-ь дългото употрtбение на мушамата 6tше иэ

падалъ всичкия каучукъ н водата свободно си минаваше 11рtзъ нея. 

Tot1 се сtт11 за нt1Со1·ашенъ 11е1·'1въ съучею11Съ, подирихме ,·о у тtхъ 

н като не 1·0 намtрихме, пра1ихме едно мс.ыченне да го повика. Не 

се минаха и 5 минути и сnаситепьт,. на моя другарь довтаса. 1 lо

срtшнаха се като добрн съученици, конто въ младенч~ството еж нрt

карали щастливи 1·одини. За11озиахъ се и азъ, разбнра се. Веднага се 

даде бързо разпор~жnане до близю1тt учители, да се събератъ и 

до11есатъ рнзн, гащи, nанталонн II вс11ч1<0 каквото б'tше nотр'tбно за 

прt.облича11е. Събра се цt.111, складъ дрехи . ПрtобJitкохме се като 

кръщелници и друrарыь бtше сnасевъ отъ защитното влняние на своя• 

та мушама. И азъ, коt1то ие бtхъ така мокъръ, n.>чувствувахъ бла

готворното влнянне на сухитt дрехи. Добр11 хора имало още, казахъ си. 

Излtзохме да вид11мъ какво става съ друrаритl;, ~--онто се сушеха 

въ хотела. Влtзохме въ гост1tннШJата, дtто nамtрихме дpyrapиrt 

вече ободрени и шеговито да разкаватъ впечатлевията си. Изпечени 

туристи бtха тj;. За утрtш11ия ден.ь ни nрtдстоеха 53 километра 

11.жть nрtзъ Брtэникъ за Батаtювuи н, за да сваримъ трена въ Ба

тановu11, неnрtмt.нно трtбвало въ три часа слtдъ обtдъ да 

бждемъ тамъ, а като така, сутреныа въ трн часа трtбваше да 

тръгнеиъ на 11ж.ть. Тия свt.дtt1ня никакъ не ме зарадваха. Бихъ же

лалъ 60 ки11ометра да измина, ама въ 3 ч. с. да се става не го раэ

бирамъ. Да се остане оше 1 день въ Трънъ не м.>жеше, тъА като 

никой не разполагаше с·ь повече отnускъ. На другаря ми, 1<0Ато бtше 

нече силно контузенъ, и на още n11ама-тр1tма, конто се бtха подбили, 

осигорихие nлr.туването имъ да стан~ съ пощата, 1Сояrо тръ1·ва с.н..щv.я 

день, когато и нне, с&_мо че в·ь 8 ч. сутриныа. 

За спане азъ 11 другарыъ ми б-tхме у съученю<а му. Запоз

нахме се съ сtмейството му. 1 lобе.:-tдвахме, почерпиха ни с·ь r~лан11нски 

вкусенъ ароматиченъ медъ и незабtлtзано врtмето измина. Часа бt

ше бпнзу 12 в. Оставаха ми три часа на разположение : съ тtхъ да 

ли да почина отъ трудния прtзъ леня nж.ть, или да събера сили за 

утрtшния толкова дълъгь пж.ть. Тази мисъль хн,,ъ не въщ1уваше дру

гаря ми, защото както вече каэахъ, nж.туваJJето му бtще осигурено 

.съ пощата. 
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На другия денъ, 20. май, рано орtди зори почнаха на сборното 
·.11tсто да се събиратъ излетницитt. Между нtкои оть закъснtлитt 
бtхъ и азъ. Оставихъ другаря да спи и искренно му эавидtхъ . 
. Бtхъ прtд·ь площада на сборния пункть, дtто въ нощния мракъ 
се м lipкaxa силуетитt на другаритt. Свtжиятъ въздухъ м, : развtдри 
и бъхъ въ бодъръ туристовски вндъ. Закусихме 1<ой съ каJСВото на
мt_ри. Взехъ си сбогомъ on. добрня гостоприемннкъ, който бtше до• 
шелъ да ме изпрати н всички пакъ бодри въ 31-f~ ч. с. съ пi;сни на
пуснахме града. 

1·рада оставихме въ мрачна физиономия и r.жстата мъгла не ни 
позволи да видимъ хубавата му околность. Тръrнаu1е въ направле
ние къмъ Брtзникъ. Шосето прави эигь-зазн и близо къмъ с. Фи
липовци се простира 11рава линия изъ голата равнина съ нtколко 

чупения чакъ до Брtзннкъ. Въ с. Филиповци бtхме осъмнали при 
хубаво .врtме. ЗакуСJ1хме съ прtсно козьо млtко и безъ да почиваме 
повече, □родължихме п.11.тя си. Отъ тукъ натэтъкъ пжтуването ста
ваше отеюiнтелно: омоазното шосе ниэъ голата равнина н силнинтъ 

пекъ на маАското слънце, въ противоntсь на и11налитt хладни дни, 

прtчеше на изморенитt и измокренитt оrь вчерашния дъждъ ту

ристи. При усиленъ вървежъ въ 101/ 1 ч. пр. об. бtхме въ Брtэникъ. 
Въ една доста чиста н грижливо мобнлирана кръчма, срtшу памет
ника на падналнтt воАниuи н офицери въ сръбско-българската война, 

починахме и обtдвахме. Ьtхме готови за п.v.ть за Батановци, когато 

пощата пристигна, возеша н наwи·,1; "ра!!ени • другари, конто съ ва

довоnство ни поздравиха. 

J /л,тьтъ за Батановuи бtше за насъ сжшннска пустиня. Сил
ниятъ пекъ и безводието на мtстностьта усилваха жаждата, измжч
ваха ни и правtха пн.туването монотонно, но, разбира се, това не ни 
отчаАваше.. НаА-послt отлъва страна, на стотина крачки отъ шо• 

сето, намtрнхме малко кладенче, оталожмх.ме жаждата си и починахме 

по туристовски, като лежахме на rръб·ь, а 1<раката си високо опи• 
рахме върху стеблата на върбитt около клапенчето (за прtдпазване 
веннтt отъ равшнрене при дългото пжтуване). Така почннахме, въз
обновихме малко силнтt си и при мнсъльта, че е вtроят,•ю да из
nуснемъ трена, ние съ още по-усилеt1и крачки бързахме да стнr
немъ наврtме. 

Минахме краА хановетt на с Ярджиловц1i, единствени на шо
сето Брi-.зникъ - Ба1·ановци, завихме към:ъ юrо-запалъ отъ тtхъ н 
тъкмо въ 2 ч. 45 м. сп. об. бtхме на гара БJТанuвци. Тренътъ не 
бtше дошелъ още и ние доволни, че усилениятъ ходъ не бt на

пусто, чакахме пристигането му отъ Радомнръ ; иначt> трtбваще да 
останемъ на слtлуюшия день или да продължимъ пж.тя си по направ
ление къмъ Перникъ за София. Обаче 11 въ двата случая щtхме да 
стнгнемъ на слtдующня деиъ въ София, когато ннкоА нераэполаrаш~ 

съ повече врtме. Въ 3 ч. го м. потеглихме съ треиа за София. Още 
съ качването всичкатс1 умора и неnриятноститt, конто имахме отъ дъл• 
rня пжть н силния пекъ прtэъ деня, бtха эабравенч. Оставаха само 
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добрнтt впечатления. Бъ 6 ч. в. всички бодри, весели и доволни on. 
направения излетъ бtхме въ София. 

За да може да се изнесе този излетъ безъ умора н отъ по
слабнтt. туристи и гости, необходимо е да се разполага съ повече 
дни. Ето защо софиАскнятъ клонъ при опр1;дtпянето на ивлетиrt 
трtбва винаги да се съобразява съ разстоянието, съ което ще се измине 
-съ врtмето, съ което разполаrатъ излетннuиrt. Въ този иэлетъ, ако 
се разполага съ повече врtме, то участниuитt ще могътъ да извлt

катъ истинска полза отъ туризма : закрtпване физически, научване 

страната въ географическо, етнографическо и историческо отношение. 

София, авrустъ 1907 rод. 

Прu uзвopurt на р. ек~rа. 
(Излеrь на клона .Веслеuъ•) . 

Спtдъ многото всtкиседмични излети прtзъ хубавата есень 

послtдния направихме до мtстностыа • Извориrть н.а р. Ск.,кта • . 
Пжтьтъ бt опр1;дtленъ така : край държавната бубарница, rолtмата 
и малката Стефанка, Пишурата, Рtчка и изворитt на р. Скж,а. 

Потеr11ихме сутриньта на 14. октомври~! не много го111;ма ко~ша

ния, прtдвожданн отъ неуморимия ни главатарь - пр·l;дседательтъ 

г. Алексиевъ, който съ сво11та весе110сть ш1 разсм11ва ше прtзъ ut11ия 

пжть. Мин:;хме стръмн11я п,'1-ть, който води пр·l;зъ Врачанскитt лозя 
~1езабt11tэано, покрай Малката и Голtма Стефанка и прtдъ насъ се 

откри чудна гледка. Изкачени на една доста голtма височина, погле
дътъ ни се спираше на хоризонта. Прtдъ насъ е цtлата Врачанска 
равнина, а надъ насъ величес,вено стои .Весле1tъ" - патронътъ 

на нашия клонъ ; а тамъ да11ечъ се чернtе историческия • Милинъ 
l{амъкъ •, дъто революuионерътъ - поетъ и туристъ Ботевъ е на
правилъ първото сражение съ турс1<ата сгань. Вдълбочени въ раз
говори эа раэни събития, не в11дtхме, кога дойдохме при самитt 

иэвори нар. Скжта, въ подножието ю1 .Веслеuъ• , за която мtстность 

надали би се намtрило перо да я опише. Азъ се усtщамъ слабъ 
эа такова оnисание, а само ще пожелая на всtки люби,елъ на при
родата да бжде щаст11ивъ да noct, и тая дивна мtстность, дtто 

Ботевъ съ другаритt си е закусвалъ и пилъ отъ кристалната вода, 

която съ скокъ се хвърля отъ канарата, пръска ваоколо и отново 

се събира да даде начало на р. Ск,У, та. 
Слtдъ обtпа ни ~• приятната почивка вл·l;эохме въ пещерата, 

дtто с.111. самиrt извори, и слtдъ това r. Алексиевъ ни обясни, 
пр-t;зъ кои мtста е миналъ Ботевъ съ четата си, кога,о е наnусналъ 
„Ми11инъ камъкь•, и прtзъ кой прорtзъ се е промъкналъ, за да 
отиде на лобната мtстность • Околч1ща „ и тамъ да с11ожи 1<оститt 

си за нашата свобода. - Доволни отъ веселата другарска разходка, 
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завърнахме се късно вечерьта, като благодарихме на г. Алексиева 
за любезностьта, и на прощаване пожелахме си да бждемъ щастливи 
и се съберемъ пакъ 'l'ака весели въ нtкои чудни Врачански мtст
ности, които еж толкова много, че нtматъ четъ. 

Враца, 15. Х 1907 r. ' 

Новъ клонъ отъ БТД. -
По инициативата на нtколко души 

граждани в·ь гр. Берковица се е 

основалъ клон·~, отъ БТ Д съ името 
„Комъ• . На 6. декемврнй клонътъ 
е има11ъ събрание, въ 1<0ето е из

брано СJJtдното настоятелство : 
М. Йончевъ-nрtдседате11ь. 
Иг. Бутаковъ-nодnр1щседател1,. 

Борисъ Кирчевъ-касиеръ. 

Г. Кънчевъ-секретарь. 

Каnитанъ Хр . Кир1<овъ-съвtт-

никъ. 

Ер. Нечев,, и Ан. Машевъ -
ре11изvри. 

Ч11енове на клона сж слtдннт\; 

Туристъ. 

opr,i х. Петровъ, 25) Иванъ Пър• 
вановъ, 26) Майоръ П. Първановъ, 
27) Мих. П. Първа1ювъ, 28) Дим. 
Секуловъ, 29) Геор. Сираковъ, 
30) Ив. Томовъ, 31) Геор . Тре
нев·ь , 32) Яко Тютюнжиевъ, 33) 
И11 . Uековъ, 33) Г-жа Райна Ив. 
Uекова, 35) Петъръ Чанковъ. 

Uентр. настоятелство е утвър

дило устава на клона и го е nр11ело 

връменно въ туристовската задру1·а 

до VI_II . редове11ъ сборъ на БТД, 
когато ще стаt1е окончателното 

му г.р11емане. 

Нашето сърдечно .здравtйте ! " 
към·ь м11адитъ • f{омцн". 

граждани : 1) Дим. Анrе1юв·t , 2) Пост,у,пили суми . - Въ ка
Игнатъ Бутаковъ, 3) Борис-ь Гер- сата на центр . настоятелство с,;. 

rановъ, 4) К. llебеляновъ, 5) ({а- постжпили въ пос11i;днитt мtсеuи 
пнтанъ Ив. Знмбнлевъ, о) Миха11л·ь слtдннтt суми : 
Уlончев'Ь, 7) Г-жа Ги1iа М. vioн- 1 Отъ В.-Търновския клонъ „ Тра
чева, 8) Петъръ КадиUски, 9) Тома пезиuа• Оl"Ь БТД 50 11 в. записнина 
l{аменовъ, 10) Вас. Каче11ъ, 11) за 1907 г . - Отъ Кава1<nийския 
Капнтанъ Хр. Кирковъ, 12) Бо• к11онъ .Сакаръ· отъ БТД 58 лв. 
рисъ Кирчевъ, 13) Мих. К11исурски, заnиснина и nриносъ за 1906 r. -
14) Стеф. Коневъ, 15) Д-ръ Мои- Огь Врачанскня ююнъ • Веслецъ" 
ceU l{ехановъ, 16) Геор. Кънчевъ, 25·70 лв. заnиснина и приносъ за 
J 7) Янко Мари новъ, 18) Ант. Ма- 1906 r. - Отъ Берковския клонъ 
шевъ, 19) Н. Момчиловъ, 20) " l{омъ" 60 лв. записнина за 1908 r. 
Христо Нечt>в'Ь, 21) Стеф. Нико- - Огь Българското читалище 
1ювъ, 22) Дим. Пашн1о;rовъ, 23) .Съгласие• въ Тулча 2·50 лв. 
Г-uа Рай.на Пашмакова, 24) х. Ге- абонаментъ на БТ за 1908 г. 
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КНИЖflИН~-
Пжтеводитель на rp. В.-Тър-j 61; заелъ още nрtдн двt години 

ново и околнос,·ьта му. Изда- съ изработката н издаването на 

нне на В.-Търновското турист- едннъ nж. тевоnнтt:11ь за Търново и 

ско дружество „Трапезица". околностьта му. Това прtдnрнятне 

93 стр. го11 . 8-на, съ· nрн11ожею1е на клона е вече увtнчано съ ус

на 30 художествено изработени ntxъ н nрtдъ насъ стон отпеча• 

образи недна карта на В.-Търнов- тан1, пжтеводнте.льrь. 

скня окр.жгъ. В.-Търново, 1907 г., Издаването на еляtrЬ nа.теводи-

utна 3 лева. тель и то въ такава подробна н 

В.-Търново, no своето мtстоnо- изящна форма, както е търнов• 

ложенне н по своето историческо скнятъ лж.теводитель, е една ра

мннало, е въ България градъ, който бота доста трудна н съnряжена съ 

най-мtюrо заслужва да бжде ви- много nрtпятствия за nрtодоляване, 

денъ и nосtтенъ. Затова той като имаме още nрtдъ 11идъ, че тя 

оше отъ първата половина на се nрtдnрнема отъ едно 11аu1енско 

миналия вtкъ е nрнвлнчалъ внима- дружество, разnолаrаще съ огра

нието на ученнтt чужденц11 nжте- ниченн срtдства. Само благодаре

шественнuи. Но а1<0 за чужденеца ние на двl;годншното постоянство 

тоА пръдставлява само любопитство, на настоятелството н членоветt ':>ТЪ 

за българина тоА е отъ наА-голtмъ това дружество, н на nожертвова• 

ннтересъ. Защото вdко жгълче въ телностьта на офнuиалннтt учр-l;ж

него и всtко камъче е св·ьрзано пения и на търновски граждани, 

съ миналата ИС'ТОрия на нашето прtдпрнятието е докарано до бла

отечество, като продължение ТТЪКЪ гополученъ край. Днt:съ вече всt

оrь която се развнватъ съврtмен• ки посtтитель н, столицата на А

нитt събития. Ето зашо ние внж• сtновцн ще има за една сравнн

даме всtка година да дохождатъ телно неголtма цtна едннъ водачъ 

въ тозн rрадъ съ стотини младежи nрtзъ ~ светнт-1;- български мtста 

- ученици н граждани отъ двата н ецннъ сломенъ въ думи н кар

пола, числото на конто съ rолtма тини отъ разrледаннтt мtстности 

бързина се увеличава отъ година н старини. 

въ 1·однна*) . За да моrъrь обаче Пжтеводительrь заnоч11а съ нме

посiн11телнтt на Търново да из- то на rрада, основаването му, мt

влtкатъ истинска полза отъ визи- стоположението и клнматътъ му. 

тата сн въ този rрад·ь, явява се Слtдъ това дава исторически свt

отъ първа необходнмость единъ дtния за Търново при старото 

nж.теводнтепь, коАто да даде на българско царство, въ турско врt

посtт11теля туристъ нуждннтt свt a.t- ме н спtдъ освобождението. Послt 

ння. За да задоволи тая нужда, В.- , мннува къмъ исторнчt:скня орtrпедъ. 

Търновскиятъ клонъ отъ БТ Д се на Търново !!ри разнитt династии 

•~) Оrъ го1111мъ 11нrересъ би била една статистика за nос1;т11телиt1; на 

сrарата българска сто1111uа 11 юtе вtрваые, че тур11стовското дружество въ този 
градъ ще поработи въ това направпен11е. 
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Манджурия, население, 6огат
стsо и роля sъ събllmията на Да

ле•tния uJmoкъ, пр1ьд1иествуваsщ1~ 

Руско-Я110нсмата война. Очеркъ 

отъ Н. И. Сувировъ, пр1;в. Т. И. 

Бъчваровъ. Безплатна притурка на 

cn. Родина за 1907 год., 96 стр. 
мал. фор. съ 21 образа. Въ про

дажба ц1;на I левъ. 

и слtдъ падането му подъ тур

ското владичество. Слtдъ това ни 

дава биоrрафнчески свtдtния съ 

портретитt на sаслужилитt на гра

да и отечеството търновци (Стам

боловъ, Живковъ, Муткуровъ, Хри

сто Бунито, Пановчето, Христо BoR• 
водата, Колю Фичето и др.). Идатъ 

слtдъ това свtдtння за околности

тt на града Търново и наR-сетнt 
опжтвання при пж.туваието за този Списанието • Родина•, ето вече 
градъ н при прtстояване въ него зав·ьршва деветата година отъ свое

(желtзници, пжтнща, хотели, го- го издание, като неотклонно върви 

стинници, фаАтонн). по своя първоначално опрtдtленъ 

Ние не можеиъ да не поздра- пжтh - да запознава свонтt четци 

внмъ сърдечно търновскитt тури- съ родината и съ другитt инте

пи сь издаването на този хубавъ I ресни страни. Всtка година редак
пжтеводнтель, съ което принесоха цията на това списание дава по 

rontмa услуга на вснЧ1Сн nос'tти- едно научно-популярно съчинение 

тели на града ниъ. А на клоноветt като безплатна премия на чнтате

н членоветt отъ БТД прtпоржч• лнтt си. Тая годишната преыия на 

ваме, наА-rорtшо пжтеводнтеля, отъ това списание е rорtозначената 

коАто ще научатъ много н инте- книжка, въ която съ едннъ лек·ь 

ресни нtwa, особено сега, ко~·ато и увлtкателенъ езикъ се описва 
ни прtдстои ла се съберемъ по живота, бита и нс;орнята на Ман

ев . Троица на VШ. редовенъ сбор-ь джурня, тая много далечна страна 

въ този градъ. / оп, краАння натокъ, която обаче 
Въ заключение, като пожелаваме I прtднзвнка развитието на с·ь

бития, 

бързо разпродаване на пжтеводи- които силно се отразиха върху ес

теля и по-скорошното му излизане 

I 
тествення ходъ на събитията въ 

въ второ издание, ще изкажемъ близкия изтокъ. Ето защо прочи

нtкои мнt.ния по желателнитt из- такето на тая книжка е отъ голt.мъ 

иi;неннн при прtработката на n.&· интересъ. Х. П. 

теводнтеля. На първо мtсто мнс

п.ииъ, че е необходимо да се на

ИЗJ111 обемътъ на текста, на поло

вина, даже на една трета и всичко 

да бжде изложено въ една кратка 

и сжата форма. с~тнt да се на

мали форматътъ, поне да стане по

тtсенъ, за да б.жде удобно носе

нето му въ джебъ. По въз

иожность да се турятъ по-малкнтt 

картини въ текста. Съ тия иамt

нения ще може да се намали зна

чително и цt.ната на пж.теводителя, 

Въ библиотеката на цент

ралиото настоятелство на БТД 

се получаваха прt.зъ 1907 r. 
слt.днитt. списания: 

Запис,ш Кримс,со-Каsмазскаго 

Горнаго Клуба. Одеса, 1906. No 9, 
10, 11 и 12, 1907. No 1, 2 и 3 и 
№ 4, 5 н 6. 

Casopis turisfu, Vydava ЮuЬ 
ceskycb turistu v. Praze. Rocnik 
XIX. 1907. ёts. 1-12. 

та да бжде достжпенъ и за екскур- Hrualski Planinar. Vjesnlk Ьr-

зиантнтt ученици. vatskoga planinskoga d rustva u 

Д-ръ Хр. Пиперовъ. 1 Zagrebu. God. Х, 1907. Broj 1-12. 
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Planinslli Vesnik. Glasilo Sloven- никъ, органъ на колоездачния 
skega planinskega Drugtva, v Ljub- спортъ. Год.1. 1907. София. 
ljani. Letnik XIII. 1907. St. 1-12. Български ловщъ. Илюстровано 

Dег Tourist, яmtliche Zeitschrift списание за орнитология, естество• 
des Verbanves Deutscher Touristen- знание, кинолоrи!I, ловъ, риболов
Vегеiпе. XXIV. Jahrgang. 1907 ство и стопанство на лова. Год. IX. 
No 11 - 24. • 1907. броl! 6 • 12, София. 

Български колоездачъ, органъ 
на Българския копоездаченъ съюэъ. 

Год. IX .. 1907. броl! 1-18. София. 

Дру1арка. Дtтско списание. 
1907. ки. 1-10, Пловдивъ. 
Пролrьтенъ пото"ъ. Списание 

за художествена литература. Год. 
Бмгарски uолоезда•tен.ъ в,ьст• I. 907. кн. 1, П. София. 
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