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ПОКАНА ' 
за VIII. ~боръ на· ВТ д въ rp. В.'-Търн.о~зо. 

По силата на чл . 7 2 отъ устава на ВТД и възъ основа, 
на р'.hmението на VII. сборъ, канлтъ се всички клонове на дру
жеството,1 к~кто и всички членове , на VIII. редовенъ сборъ въ 
rp . .В.-Търново на 1. и 2. юний 1908 r. 

· Вс'.hки клонъ е дълженъ да бжде пр'.hл;ставен'I. на сбора съ 
делеrаrи (lfл. 16 отъ уетава); лански.ятъ сборъ· p'.hmи, че единъ 
клснъ не може да упълномощава друго лице да ro прtдставлява 
на toopa. Желателно е на сбора да · присжтствуватъ пове~е чле
нове туристи . Тин отъ т'.hхъ , които иматъ нужда отъ О'ГПускъ 

Q·тъ центра.шит'.h власти въ София, могътъ да се обърв:атъ 3а 
съд'hйствие къмъ Централното Настоятелство. 

Rлояовитt настоятелства се умоллватъ да съобщатъ · на 
пр ·.вдседателн на клона „ Трапезица" отъ_ ВТД въ В.-Търнов() 
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3 деiа прtди сбора за числото на сборннитt. за Д[J, се вз.емат.i 
мърки за приготвяне квартира. , , . 

Туриститt и съмействата и-~ъ. отъ · Самоковъ, Долна-Ваня , , 
·Брацигово и Rиваклий се събиратъ въ сжбота на 31. май въ 
·Софи.н, отдtто заедно съ -Софиянци заминуватъ сi\iщин , день · ве-
·черьта ·съ пжтнишкин влакъ въ 1 О· 15 часа. . _ 

· Верковци и Врачанци пристигатъ ·· на гара Мездра пр~зъ 
нощьта на Н 1. май сръщу 1. юний и въ 12·40 часа се кач
ватъ въ пжтнишкия влакъ . 

Горноорtховци 
I 
слизатъ на гара Горна- Орtховица въ н·е

дълн на 1. юний зараньта и въ 7·50 , часа заминуватъ. съ всички 
.други туристи за В.-Търново . 

. n р о r р а м а . н а с о о р а. 

I. 

0.жбо·та, 31. май. 

Въ · 7 часа сitдъ обtдъ посрtiцане на Еленския клонъ 
.,, Чумерна" при мtстностьта „Устието". 

Настанвватъ се по квартири. 

Недrь.1tя, 1 . . юиий. 

Въ 6_1/2 ч. су·rрини·а на гара Горна Орtховица пристигатъ · 
отъ града горноорtховскитt туристи, nричакани отъ делегати -
на клона „Трапезица".· 

Въ 6 · 5 5. ч. сутриньта пристигат~ съ софийския влакъ tY· 
риститt отъ · "Сакаръ ~ , "Родопи", ,,Иоъръ",. ,,PJWia," · ,,~л. 
Rонстант:иновъ ", ,,Веслецъ". ,, Rом:ъ", ,,Дунавъ ".:и . "Плtвенъ" , · 
посрtщнати отъ делеrl!,титt · на "Трапезица". if туриститt отъ 1 

-,, Горна Орtховица". 3акуска на гарата .'· 
Въ ·7~50 часа всички задружно потеrлнтъ за Търнов~-
Въ s·25 часа сутриньта всички сборнни-туристи прист:и

rатъ на търновската :rapa; Ш)срtщнати отъ туриститt на ~ Тра
пезица" и „ Чумерна". 

Въ 8½ часа сутриньта всички редомъ потеrлятъ за rp. 
Търново и отиватъ въ- читалището „Надежда." Почивка, наета· 
нлване на квартири. 

~ 

~ 
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3абrьлrьжка. Въ разположение на туриститt-сборяни. еж без
платниrt ученишки спални (съ 20 легла), уредени отъ търновския 
клонъ "Трапезица". 

Въ 9 часа сутриньта. - Засrьдание на VIII. редовенr, 
·Сббр"6 на ВТ Д въ салона на читалището „Надежда". 

Дневенъ редъ: 

а) Отварнпе на сбора. б) Отчетъ отъ централното на -
-стонтел<iтво и ,n;окладъ на контролната комисии за 1907 rод . 
в~ Вюджетъ за 1908 rод. r) Приеман~ нови клонове въ дру
жеството . д) Изборъ на ново настоятелство. е) Прtдложения 

·отъ членоветt . - 3атварнне на сбора. 

Задруженr, обiдr,, 

nocл'k пладне. 

Въ 3 часа. - gапознаване сборлнитt съ града и бtлtжито
~титt · му. Разrледъ на стариuитt по „Царевецъ" (Хисаря) , 
,, Ас1шова махала" и „Трапезица". Посtщаваяе безплатнитt уче
нишки спални и поМ,tщението на клона „Трапезица". Ноди и 

·обяснява прtдседательтъ па клопа „ Траnезица" r. Г. Rозаровъ . 
Въ 6 часа . - Разходка изъ ,,Светата-гора." 

Въ 9 часа вечерьта. -:- Въ гр~дската градина . Гощавка па 
·сбор.ннитt отъ „Трапезица". Народно увеселение. 

Нощувка. 

Пo1-teдrь.1tUUU5, 2. юиий. 
Излетъ до развалинит'k на Римската кр'kпость 

Nicopolis ad Istrum до с. Никюпъ. 

Главатарь прtдседатель·rъ на клона „Трапезица" r. 
Rозаровъ. · 

Въ 5 1/ 2 часа сутриньта туристи и гости се събиратъ 
,помtщението на клона „Трапезица" и~ потеrлнтъ за гарата. 

Въ 8 ½ часа сутр. -Отпжтуване съ влака прtзъ „Дервента" 
-за гара Горна-Орtховица. 

Въ 7'21 часа. - Качване и потегляне съ влака за София. 
,Слизане · на спирка Полекраище: 

Въ .9 часа. - Пtmкомъ прtзъ с. Полекраище до Nicopolis 
.ad Istrum (7 · км.). · 

· Раз·rледъ й запознаване съ старин_итt. 
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Въ 11 часа. Отиване въ с. Никюпъ и отъ тамъ за 
· ,,Ворушъ" (6 км.). 

' Въ 12¼ часа. -- Об•hдъ въ Нисшето Държавно 3емледtл-
ско училище „Воруmъ". Почивка. . 

Въ 3 часа. - Разrледъ на 3емледtлското училище. 
Въ 7 часа. - Тръгване за гара Rpymeтo по линията Русе 

-Търново (3 км.). 
Въ 8·35 часа.-Отп.ж.туване съ влака за гара Г.-Орtховица . 
Въ 9'10 часа. - Пристигане на гара Горна-Орtховица. 
Въ 9·20 часа.-Изпращане на сбор.янитt, които заминушtтъ 

съ софийския влакъ. · 
Разполагашитt съ повече свободно врtм:е туристи и гости 

отиватъ въ 11 часа въ Търново. 
Нощувка. 

Bmopuuuб, 3. 101-tUU. 

3а свободнитt отъ заннт,ил туристи 

Свободенъ излетъ до Пр1юбраженския монастирь 
и пещерит'h . 

Главатарь туристътъ Л. Филиповъ. 
Въ 5 ½ часа сутриньта . - Събиране на туриститt прtдъ 

помtщението на клона „Трапезица" . 
Въ 7 часа. - Тръгване пtmкомъ прtзъ „Дервента" по mo• 

сето за Русе , до монастирн „Св Прtображение~ (6 км.). 
Въ 9 часа. - Пристигане въ монастирл. 
9-11 часа . - Почивка и опознаване съ монастирл и не ~ 

rовитt · бtлtжитости . . 
11-12 часа . - Обtдъ . -

· Въ 2 часа. - Тръгване за пещеритt. Посtщаватъ се голt

мата и малката пещери . 

Въ 4 часа. -- На каптажа за водопрuводитt. 

До 6 часа. - Пжтуване пр'.hзъ „3еленка ", ,,Гьолътъ '' и 
лагерътъ на войници.тt . Завръщане въ града. 

Почивка въ градската градина. 
t . 

Прtзъ двата дена на сбора, 1. и 2. юний, ще бжде от
крита въ салона на читалището „Надежда'' туристовска изложба ~ 

3 дра„в.:Ьите ! 
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А. Д. Цвi>тновъ. 

На му сап а. 
Излетъ ва Долвобавс:кия :кло:въ „Ибъръ". 

(ПроАъ.rжение отъ брой 1). 

Разплатихме се и се почерпихме за „ добъръ пж.ть" съ бай 
Николча, нашия твърдt услужливъ и симпатиченъ хотеJiжия. Роrътъ 

иэснири· и пtсень въ хоръ ни задвижи nодъ тактъ ирtзъ моста и 
чаршията. И изnраща--1итt ни не бtха малко. 

Пж:.ъrъ ни е no течението на р. Сливница, която се слави 
съ пъстървата си. По нея начесто пастири еж изградили отъ плетъ 
широки колиби, покрити съ дъски и капаци. Въ тия колиби е 

поставена каца 1 въ която се бие млtкото отъ една буталка, движена 
отъ водната сила чрtзъ · едно коJiело и кобf!лица . По такъвъ начинъ 
тукашнитt жители взиматъ маслото на млtкото и добиватъ постно 
сирене, твърдо като камъкъ и солено. 

по· двtтt страни на рtката се редятъ зелени ливади, заобико" 
лени съ букuве, които хвърлятъ хладна с-внка no тtзи губери. 

Поясътъ на широколистнитt дървета се свършва тамъ, дtто 

мtстото напуска рtката и почне да се извива nрtзъ страната за 

„ Чамкория". То криволичи прtзъ борови алеи и ние настж.пихме въ 
друго ц~рство на природата, дtто всичко te привлича, всич,ко те 
очудва! 

Хубавото, величественото и приятното се _ слtха въ едно и ние 
не усtтихме, какъ съ смtхове и пtсни стигнахме до „ Чам кория". 
Отъ Радуилъ до тука стиrнаме за 2 часа. Ние сме тукъ вече на 

1340 м . височина, установени на почивка въ градския хотелъ, въ 
който пж.тникътъ не може да не остане доволенъ отъ хубавата прислуга, 

студенитt и -"разхладителни напитки, вкуснитt госби и образцова 
чистота . 

. Чамкория ! Само тя притежава всички условия за истинска nромtна 
Вр живота. И ето защо тя вредомъ е изпъстрена съ разкошни вили, 
хотели, гостинници, дори два царски лалата - ,,Ситняково" и „ Uарска 
Бистрица" _:_ всички топ~ати въ зеленина и хладъ. 

Чамкория е бъ;гар'kата Швейцария, още не оцtнена прилично 
и не е популяризирана. 

Оставихме чамкорийск;итt обитатели да гледатъ своето спокой
ствие nодъ опеката на разкошната природа, а ние се опж.тихме за 

р. Царска Бистрица, по течението на която искахме да· възлtземъ 
на Мусала. На лtвия и брtrъ е nалатътъ „Uарска Бистрица", а отrу-къ 
е пж.тьтъ за Мусала. Пж.теката е хубава. Тя лж.катуши прtзъ зелени 
морави, украсени съ ягоди, черни и червени боровинки като съ 

бисеръ. Ние се движимъ твърдt бавно, защото вкуснитt ягоди и 
черни боровинки ни прtчатъ I Вапсалlf сме си ржцt и устни отъ 
тtхъ. Яде-мъ ги лакомо и съ rолtмо довtрие, защото чудесно по
nравятъ стомаха. Вече сме доста нависоко. Долу рtката бучи, като 



че планината пъшка, а отъ двtтt 11 страни се издигатъ ребра съ 
тъмни борови гори, които се стремятъ да стигнатъ небето. Рибарь 
дебнишкомъ хвърля тънко серкме, изъ политt на което пипа живи 

пъстърви ! Ахъ, природа ! Нали си пълна съ благодать ? Кой по-
. разкошно посрtща гости отъ тебе? Кой би забравилъ твоитt. 
прtлести, като се рtши еднажъ да ги посtти ? Ахъ, прtсжпна 
лt.ность, колко разумни сжщества си лишиала ти отъ тия дарове и 

хубости. Но стой I Ето еленъ въ лtво прtзъ рtката гордо гледа и 
и ни наблюдава ... Чудно - защо не помня - дишахъ ли или бtхъ 
прtстаналъ да живtя, докато той царствено закрачи и се с·кри въ. 
онзи лабиринтъl , 

Напущаме вече чамовитt дървета и настжпваме въ uарството 

на „клека" - пълзящъ смолис·:rъ боръ. Голитt пространства тукъ 
еж засtти грижливо изкуствено съ лиственица (Лариксъ). Това е на

правено по иниuиативата и иждивението на Н. Ц. В. Княза. Да живtятъ 
такива иниuиаториl Горt, тамъ дtто се виждатъ водопади, и дtто рtкитt 
съ nжтеката дохождатъ почти на еднакво ниво, стърчи горска барака. 

Съгласно маршрута ние трtбва да я отминемъ и да нощуваме на 
баракитt при първото езеро. Но ето нова изненада I На срtщната 
скала стоятъ двt диви кози. Tt еж охранителния постъ; долу nодъ 
тtхъ нtколко безгрижно си пасатъ, а други скачатъ. Отвtсно подъ 
тt.хъ е бараката. Дълго се любувахме на тая гледка, докато само 

единъ извика: ,, тукъ да нощуваме" 1 И всички веднага се съгласихме 
да бждемъ гости на тtзи кози и бараката. Стоварихме . багажа отъ 
добитъка и за малко прtдъ бараката се издигна такъвъ голtмъ 
оrънь, какъвто едва ли ще еж виждали други nжтъ тtзи диви 

кози I Слtдъ това втора грижа на турI-Jститt. бtше да се nрtоблt
катъ въ сухи долни дрехи и да накършатъ отъ клека малки клонки 

за постилка. А nocлt ?-Колко лесно се пека_тъ кеоапи . и пъстърва съ 
пtсни, сладки приказки, шеги и ракия съ мезе 1 „ И никQfа тъй сладко 
не съмъ ни ялъ, ни спалъ". 

За 31/.J. часа стигнахме отъ палата до тука . 
Хладна сутринь. Водата пари отъ студъ. Трtвитt посребрени 

отъ росни капки. Мtсецътъ, блtдъ, гледа водопадитt; долу въ полето 

лежи омара, а при насъ е ясно. Върховетt еж чисти. Прислугата 
си е пила и кафето1 и чая, и ракия'f а. Тя е наклала голtмъ оrънь 
и е приготвила самовара. Послtдниятъ кипи съ пълна пара. Bctl:(и е 

занятъ съ тоалета си. Водата всичко измива. Тя не остави и нашитъ . 
лица . Нейната студенина е направила лицата на туриста кръвь чер

вени. Сапуни, кърпи, огледалца, гребени - всичко е на служба. 

Това е първото дtйствие. Почва второто - около огъня всtкой е 
на работа. Едни подаватъ черно кафе и вада, други - чай, трети 
пекътъ пиперки и пастърва, а прислугата върти голtми шишове 

кебапъ отъ козьо месо. Настжnва и третото дtйствие съ своята 
развръзка - закуска ли е това? Който е видtлъ, нека каже. 

Всичко се свърза и натовари на добитъка. Туристскиятъ роrъ се 

наду отъ главатаря и ехото му „ходомъ-дружно" отлетt отъ урва 
на урва. Това бtше една грtшка отъ наша страна, защото прtсни 
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дири отъ елени, диви кози и глигани . показватъ, че тt еж очистили 

пжтя ни, види се, разбрали еж сщнала ни. 

Едрозърнес1 итt ягоди се замtстятъ на тази височина съ 
коническитt алени „ мамигазиuи 11

• Колко еж 1н<усни I Ние се· 
движимъ, така подсладени, изъ дезинфекцирана атмосфера. От
лtво на рtката често се срtщатъ надписи „пжть забраненъ 11 • 

Това се отнася за частната на Княза гора „ Соколецъ. 11 Отъ· горската 
барака вече пръвъ пжть пжтеката прtбролва кристалнитt води на 

р. Бистрица. Нtма опасность да се заблуди пжтникътъ. Пжтеката 
е все по течениетq на . рtката. Поддръжката й е добра. Разходитi;. 

по тая поддържка на пжтеката до самия връхъ „Мусала 11 еж. отъ 
частнитt срtдства на Княза. Клековитt плантации широко еж. про-

сtчени. Около пжтеката мочуригв еж. отцtдени и: водитt имъ еж 
прtnратени ПОДЪ каменни МОСТЧеrа За майка ИМЪ. 

· Слънцето се показа по високитt върхове. То ги позлати -
ощастливи. Ние се движимъ въ сtнка. И царството на клека напус
юхме. Отъ гола една рътлина се спускатъ каменни потоци. Тукъ
тамt само, като черни петна и букети, стърчатъ клекави храсте . 
Ка,кви чудни кжтчета, какви омайни картини 1 

Ето прtдъ насъ блесна rолtмо езеро, а до него двt бараки -
спасителни домове съ металически покриви. И тt били · издигнати 
от,ъ Княза за подGлонъ. По стtнитt и вратитt на баракитi; 

еж написани толкова имена, щото приличатъ на попски споменици. 

Дълго. врtме се любувахме на това езеро. Наоко~о му разхвърлени 
· ' кутии отъ сардини, счупени и здрави шишета и ' чаши и вtстници . 

Tt свидtтелствуватъ явно, колко провизии тукъ еж. унищожени. 

Пакъ ядохме, много пtхме и стрtляхме въ честь на езерото. На из
rрtвъ слънце още нt1<0и отъ туриститt се окжпаха въ леднитt му 

води за споменъ, изцtление и закаляване. Оттукъ гiочва вече въз
л взването за самия връхъ. Пж.теката е подградена и е на rжсти зигзази. 
По ,нея еж. прtсни диритt на ,диви кози. Двама ПО· пъргави отъ дру

гаритt отлетtха като орли изъ висинитt, за да ги издебнатъ и имъ 

се полюбуватъ. Изъ пукната скала кипи - блика струя вода, бистра 
като съJJза. Тя хвърля искри и водни мtхурчета, които се nукатъ 
и губятъ въ въздуха. Възкачихме се на първата тераса. Слtдъ малка 
почивка турихме подъ кракъ и втората. О, чудо! · Двt нови крие• 

тални езера. Tt еж се оставили на майчината опека на околнитt вър
хове и снtжни прtспи, . които ги хранятъ, гоятъ и пазятъ отъ вtт

рове. Много имъ пtхме „ По море се скитамъ. . . . 11 До тtхъ гове
дари еж. направили огради и подслони отъ грамадни каменни плочи 

- за телета и хранилища за млtко. ·завихме покрай тtхъ по трета 
тераса. Горt царува четвърто езеро. То е orptнo отъ слънцето. 
Блtскави искри и мълниевидни зигзази свtт·катъ и гаснатъ отъ прt
чуnването на слънчевитt лжчи въ лекитt езерни вълни. Истина, 

туJ.{ъ . Богъ царува, понеже и природата е чиста и дивна като Него 1 
Ние все възлизаме и пжтьтъ ни става по-мж.ченъ и заличенъ 

на нtкои мtста до неузнаваемость. 
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Пtдъ насъ блtсна пето езеро, обградено тоже съ " снtжни 
-прtспи и , камънаци. Благословихме го и починахме. Мнозина вече 
трети пжть дъвчатъ за сила. Колко е честитъ онзи туристъ, който 
винаги гледа да има при себе си на лесно мtсто хлtбецъ и сла

нинка I Tt еж подпората му въ моменти, когато силитt и · енергията 
му се заизчерпватъ. 

Оттукъ iючватъ вече най-шемедниr~ стръмнини. Ние се кате- · 
римъ по тtхъ въ такова наклонено положение, щото често пжти 

пръститt на краката ни се опитватъ да поздравятъ носа ! Кованитt 
тояги еж въ ролитt си. Tt еж допълнителни - запасни крака. При 

всtки подемъ никнатъ нови върхове и кржгозорътъ 1 пост~пенно
1 

се 
разширява. 

По зигзазитt често заприщени камъни - готови столове за из
морени и отмалtли r~жтници. Хеле нъкъ, слtдъ като ни послужатъ, 

тtзи камъни каква участь ги сполетява ! - Съ малка сила туриститt 
ги бутваха, и тt съ страшенъ ревъ и свtткавична бър~ина скачаха 
въ езерото, отъ което изхвърляха · нависоко, като лава, снопове 
водни искри. Какъвъ викъ иде по тtзи · камъни I Какво невинно и 
никога не замислювано удов:Лствие I Отдалече човtкъ да ни гледа -
ще климне глава, ще си рtче: ,,д,ьца" 1 и ще ни остави да се за

бавляваме дtтински. 

Конетt страшно пъхтятъ. Гржднитt имъ кошове и ноздритt 
силно с~ разширяватъ и свиватъ. Цtлитt имъ тtла еж въ пtна и 

поть . Коланитt имъ вече по нtколко пжти се · кжсаха. Съжалихме 
гн. Само бай Ефтимъ, стоnанинътъ имъ, тоя коравъ българинъ, ги обо
дрява : ,, ·де къзъмъ, де чоджумъ I де, още малко .... пъкъ ще по
чинете на голъмъ сеиръ, и ще си попасете трtвица отъ Мусалата, 
съ която рtдко коне еж се удостоявали - де къзъмъ, де вранчо, 

де арапъ ! А азъ ще видя отечеството ;и Македония ••.. Пъкъ и 
вие трtбва да се калите, че може и да ви е писано и „джепане" 

оттукъ да прtнасяте за слободията на Македония" .... 
· Ние сме на послtдния завой. Кржгозорътъ се шири и нови вър

хове като гжби ничатъ. Сърдцата силно туптятъ и краката опъватъ 

жили „ чакъ отъ главитt." Въ тая умора трима туристи обявиха 
състезание. Като че съ крилt подхвръкнаха тия момци ! По едно 
врtме ни се мtрнаха - че и съ ржцt и крака ходятъ - сжщи чет

вороноги .... Послtдни усилия ...• Още малко .... и ето гръмна 
се ... Викна се „ урра" и ние ги · видtхме на скалитt, кацнали като 
орли и побtдоносно махатъ шапки, кърпи и тояги. ,. '}'рра " се под
взе и отъ заднитt редове и се смtсиха -виковетt. Вс-вки пълзи на 
посоки, като гледа да се добере до върха по най-кжсото разстояние. 

Точно въ 1 О ч. прtди _.,, rшадне rлаватарыъ поздрави туриститt съ ту

рянето подъ кракъ най-високия гигантъ - ,,Мусала" съ 2943 м. 
височина. Това, що се откри прtдъ -насъ, направи силно впечатление 
и - цtлъ прtвратъ въ другаритt ни. ' Млъкнахме. Всtки гледа съ 

нtкаква справедлива rордость и благщовtние. Картината е поразителна. 
Като rледашъ наоколо си тия многочислени върх<;>ве и хълбоци, кой 
отъ кой съ по-чудни форми, струва ти се, че се намирашъ всрtдъ 
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·едно развълнувано море, вкаменило се отведнажъ - съ буритt за

•едно. Вредъ блещятъ бtли петна. Това еж вtчни снtгове ! Ако нt
•кога Весталкитt бдtли денонощно, щото свещениятъ огънь, въ храма 
~на / богинята Веста, никога да не угасне, Мусала пъкъ бди, щото 
никога да не остане безъ снtгъ. Цtли хранилища той е приготвилъ 

за него. Ако началото на мждростьта и свtта е Богъ, то тукъ пъкъ 
нача1юто на рtкитt Искъръ, Марица, Бистрица, М'tста, Рила и пр. 
еж тtзи снtгове, които ги поятъ, гоятъ и разпращатъ по Мизия, 
Тракия и Македония. 

На западъ погледътъ лети отъ връхъ на връхъ, докато се 
слtятъ върховетt съ небето. Долу низко зtе Искърскиятъ проломъ . 
. Между тъмни гори и зелени nо;1яни се npoтtra сребъренъ конецъ -
това е р. Искъръ, по течението на който право на юrъ, татъкъ въ 
тъмния му фонъ, се мержделtе военниятъ 1юстъ пдемиръ-капия." 

·това е рай - близо до небето. 
1 · На сtверъ долу блещятъ Бистричкитt езера, а ' на юrъ - Ма-

ричкитt. Снtжнитt прtспи се отражаватъ въ тtхъ. Колко справед
ливо се наричатъ балканскитt езера "Планински очи 1" Въ тtхъ 

' ,риба нtма 

Право на юrъ, насрtща, върхътъ "Манчу" бtше чистъ и не 
забtлtжихъ, кога той накриви надъ вежда сивъ калпакъ. Долу подъ 
него откъмъ Маричкитt езера се заиздигаха купове облаци като 
димъ отъ артилерия, която стрtля изъ засада. Мъгли скоро се из

дигнаха и едни летятъ право върху насъ съ хиляди гщ1ви и милионъ 

крилt - да ни' атакуватъ, а други ни обхождатъ - скоро ние ще 

-бждеl\fъ т-вхни плtнници. Оня рай се об1:рна въ адъ I Врtме много 
измина, но ние още не сме си проговорили. Ние сме опиянени, за
-Хласнати въ тая богата панорама. Тtзи облаци ни отрезвиха. Тогава 
дс.,ри видtхъ, че и конетt не пасатъ, и тt се чудятъ. Почнаха да 

тълкуватъ името "Мусала." Едни казваха, че това било сложн,о име : 
Мусъ- Аллахъ = Мусаллахъ = Мусала - и значело "Сивиятъ-Богъ"; 

.други - "Бога-гледай," а трети, които имаха и претенциитt да поз
наватъ добрt турския езикъ, намtриха и арабското произхождение 

на това име, което значело : "Божие-съзерцание " или п Бога-съзер
,цавай." Както и да е, колкото и далече да сме отъ истината, но все 
едно остава важно: че . именно прtдъ такъво величие човtкъ съзнава 

своето нищожество и потърсва Твореца на величията. Сега дори си 
о бяснявамъ, защо всички аскети еж избирали планин.скитt уединения. 

Стихиитt еж успtли да радtлятъ този масивъ на два върха, 

· ОТ~ които западния е ПО•ВИСОКЪ. 
Вtтъръ почна да разгонва · облацитt. Мъглитt се разбиха въ 

отвtснитt канари. Гърмътъ и проклетийтt се разгониха надалечъ и 
,юrъ се откри изново. Тtзи мъгли свободно прtминаваха ту въ 

турско, ту въ българско. Никакви постове и никакви граници тt 
не признаваха, напротивъ, присмиваха се на дtлата на раграничител

ната комисия, която е оnрtдtляла границата тждtва по канри~а на 

-водитt - водораздtлната линия. ·туристи, когато възлизате на 
.,, Му сала", възлtзте по билото на „ Соколецъ, за да ви е о крита 
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гледката къмъ всички върхове, зжбери, чукари, висове и х~лбоци 
на величавата „Рила", а въ подножието Ви е Искърския nроломъ 

съ всичкитt му капризи и j)азрушения ; слtзте по - пиедестала 1,r 
„ Чадъръ-тепе ", за да владtете дълго врtме широкия кржгозоръ на 
дивнитt „Родопи", прtзъ „ Кечи-чукуръ"; ,, Казълъ-чалъ", ,, Ченгене
чалъ" и "Ибъръ" ... дори до царствения )' Пиринъ ", а долу -- водо- · 
падитt на "Суха" и „ Лtва Марица", които стенятъ, реватъ и 
шуртятъ като струи топла кръвь отъ_ , тtлата на тия великани -
нtми свидtтели на всичко, що е nрtдисторическо, необятно и не
постижимо. 

Срамъ ни хвана отъ нищожеството ни въ та~ поднебесна ви
сочина и рекохме да се смъкнемъ на югъ по направление къмъ 

езерата на „ Лtва Марица", като държимъ посока все по ония 
мtста на ребрата, които еж обраснали съ трtва. Тукъ водача изигра 
достойно своята роль - нито туристъ, нито добитъкъ пострада. 

Надвtсихме се надъ шемедна пропасть .. Пакъ камънитt приведохме 
въ движение. Пакъ · дtтски удоволствия съ • ревъ и ~ разрушения !. 

Зашо ли човtкъ по такива мtста не прилича на себе си ? Когато • 
нtкоя грамадна скала отъ сила · полети дори хоризонтално въ въз

духа, за да падне пакъ и се разбие на хиляди парчета, и изре

ватъ долове и върхове, тогава се подеме громко „ура", която тол -

, кова личи и се слуша, колкото мелодията на тамбура подъ шуменъ 

водопадъ. Видtхме какъ леко rр,абятъ пространствата двt диви кози, 
изплашени оц, тtзи трtсъци и скокове и бързатъ да се свасятъ, ' 
защото, сигурно, вtрватъ, че е настжпило „ второто [!ри шествие" 1 
И съ пушкитt поздравъ сърдеченъ имъ изпратихме. , 

За час~. и половина се смъкнахме отъ върха на царствената 
корона на този масивъ и се разположихме тъкмо тамъ, дtто бJ1ика 

и кипи първиятъ изворъ на р. Марица. Кой има претенцията да. 
говори за чиста студена ~ода? Елате тука да видите 1 ,Lla, нашата -
сега иде нtйд~ , издънъ земя и слънце не я е видtло I Тя се тукъ 

ражда, а по-долу се обръща на пtна и сълза. Посръбахме много• 
отъ нея , съ ракия, докато бай Ефтимъ нагоди конетt, а прислу

гата - обtда. Знаете ли !дО се казва „ Пикникъ" (весела разходка 
отвънъ града съ ядене и пиене)? Ако сте чули и l!ели н\кждt за 
разкошенъ такъвъ и го пожелаете, елате и да видите този! Що. 

пtсни и бъклици се изредиха! Дt е умората I Тя бtше сладка изъ 
нагорното и убийствена изъ надолното, а тукъ изчезна; отиде съ 

мъглитt заедно, а насъ слънчева топлинка и сладъкъ сънь налегнаха. 
Върху мека тръва и топли одеяла, прострi3ни като сомове, колко е 
приятно! Халалъ ти струвамъ, горо, всичко: и трудъ и почивка и 
врtме. - Да живtе туризма въ България! А ти, ropo, и безъ на
ш~та благословия ще живtешъ, за да пращашъ здраве и прохлада,. 
з,ащото си изворъ на веселость и енергия. 

(<...:лtдва). 
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ТУРИСТСИИ МАРШЪ. 
(Пtсень- походниuа )* 

· *} Тая „пtсень-походниuа " бt напечатана въ нашето списание прtnи 
"нtколко години (г. Т, бр. 8), но ,тогава тя се пtеше по готовата мелодия, 
на „По чувства сме братя ние с 'тебе " . · Сега с~ считаме щастливи, че можемъ 
да прtдложимъ на нашитt туристи с.жщата тая пtсень, композирана .отъ г. 
Константиновъ въ Търново, комуfо благодаримъ, както и за хубавия тексrъ, 
на автора й г. Б. · Uонева. 
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Какъ еж мили игри за юнаци, 
Тъй еж ~мили намъ гори й храстаци, 
Стръмни хълми й планини високи - · 
Въ тtхъ да ходимъ дружно, безъ посоки. 

3. 

Дай ржка си, български юнако! 
Азъ отъ Витошъ, ти отъ връхъ Гlирина, 
Другъ отъ Рила - да си стиснемъ яко 

Ний дtсница въ Струмската долина! 

4. 

Обихождай, българино драги, 

Вредъ по нашта хубава държава : 
Съ ходъ и съ пtсни и съсъ думи благи, 

Се любовь и дружба уякчава ! 

5. 

Ний сме, братко, славни обиходци, 
Дружно бродимъ планини й потоци, 

И съсъ пtсни въ весела дружина 
Хвалимъ нашта хубава родина 1 
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На 17. февруарий, по случай Тридесеть-годишниятъ юби-
женидбата на Н. U. В. Княза, прtд- лей на Санъ-Стефанска Бъл- . 
седательтъ на БТ Д е изпратилъ rария се празднува на 19. февруа
слtдната телеграма : рий. По този случай Uентралното 

· Негово Uарско Височество Настовтелство с9 едно окржжно 
Княза. Двореца, София. покани клоноветt да ,взематъ уча-
Българското Туристско Дру- стие въ това всенародно търже

жество изпраща своя сърде- ство. Отъ клоноветt участвували . 
ченъ прив'hтъ на първия бъл- еж въ празднуването: Софийскиятъ 
rарски туристъ по случай бра- "А . Константиновъ", членоветt на 
косъчетанието Му, като по- който взеха участие въ шествието; 
желава на височайшит'h мла- Долнобанскиятъ "Ибъръ", който 
доженци дълrол-tтенъ съпру- е взелъ инициатива за отпраздну
жески животъ за щастието ване1:о на тая дата въ с. Долна-

. на Княжеския Домъ и за ве- Баня, като устроилъ бесtда въ 
личието на България. Да даде читрлището "Рила" и шествие изъ · 
Боrъ щото ·въ царуването на селото. Сжщо е взелъ участие въ 
щаст ливит-t съпрузи да ст жnи праздника и Берковскиятъ клонъ 

туристовскиятъ ни кракъ на "Комъ ". 
гордия Пиринъ и да се поне- . 
семъ по водит-t на велиЧtе- ' Помощи за зал-tсяване. -
ственото Охридско езеро. По ходатайството на Uентралното . 

Настоятелство 1-1а БТД Минисtер-
Пр-tдседа~ель: ството на Търговията · и Земледt-

Д-р-о Хр. Пиперов-о. · лието е отпуснало помощи за за

На тая телеграма е полученъ 

слtдниятъ отговоръ : 
Българско Туристско Дру

жество. София. 
Негово Царско Височество 

благодари за поздрава и за 
изказанит-t благопожелания. 

ДобровutЦ,-о. 

лtсяване на слtднитt клонове отъ 
БТД: 

На Търновския клонъ „ Тра-
пезица•. . . . • . . - 600 л . 

На Берковския клонъ "Кgмъ " .,- } 50 • 
На Еленския клонъ „ Чум~рна " - 300 ., • 
На Самоковск~я клонъ „Рила" - 200 „ 

Всичко отпуснати помощи : 1450 л . 

. КНИЖНИНА-
Джонъ Лъбокъ. - Чудесата 

и хубостит-t на природата. 
Пр,ьведе отъ английски Ст. Ко
стовъ. Издание на сп. "Библиотека". 
София , 1907 г. 

Ето една книга, чието появяване 
въ прtводъ на бълrарски, за жа

лость, мина съвсtмъ незабtлtзано. 
А тя, по материята, която раз- . 
глежда , както и по начина на опи - . 



· Санието, е едно знаменито съчине

ние. Защото описването великото 

творение на природата въ неrо

витt разнообразни прояви е една 

- признателна, но , и трудна работа . 

Н"истина, въ всички литератури 

•Сжществуватъ огромни ржковод

ства по разнитt клонове на есте
ственит-в науки, но тt еж достжпни 

- само за специалиститt, защото е 

-необходимо да се посветятъ дълги 

години за изучването имъ. А всt

ки интелигентенъ чов-вкъ е дъл-
.женъ да познава величието на при

родата, защото и самъ той е тво

рение на тая велика майка --,- при~ 
родата. И Джонъ Лъбокъ се зае

ма съ задачата да напише една 

-популярна книга, чрtзъ която да 

въведе всtки интелигентенъ и не~ 
- специалистъ читатель въ чудесата 

и -хубоститt на природат,;1. И той 
прt.красно усп-вва въ своето дtло, 
защото притежава двtтt необхо
дими за тая цtль качества : той е 

.знаменитъ ученъ - природоизпи

татель и въ сжщото врtме е май

сторъ популяризаторъ на науката. 

-Ето защо прtди 15 години, когато 
се появи английскиятъ оригиналъ, 

,произведе цtлъ фуроръ и наскоро 

биде прtведенъ на всички езици. 
Сега имаме това цtнно съчинение 
и въ български прtводъ. 

Ние, туриститt, сме почитатели 

на природнитt хубости. Но не е 
достатъчно да се възхищавашъ отъ 

едно нtщо, а трtбва и да го раз

бирашъ : какво е то и какъ е ста

нало такова. Ето защо за всtки 
истински туристъ е необходимо да 

има едни вtрни познания върху 

хубе>ститt на тая чудесна природа 

и за условията и начина, по който 

се образуватъ тия хубости. А всич
ко това интелигентниятъ туристъ 

ще научи, като прочете тая книга. 

По тази причина ние не можемъ 
да намtримъ думи, какъ горещо 
да я прtпорж чаме на нашитt ту
ристи: Книгат"а е раздtJJена на де
сеть глави, въ които еж разгле

дани всички разнообразни прояви 

на природнитt хубости. Тtзи глави 

еж : въведение, за живота на жи

вотнитt, за живота на растенията~ 

гори и поля, планини, вода, рtки 

~ езера, море и звtздно небе. Мt
стото не ни позволява да се спи

раме по-п()дробно върху тази цtн

на книга.• 

х. п. 

Колко пари оставятъ чуж- милиона лева срtдно. Сега ·отъ 
денцит'h въ Швейцария ? - самосебе се явява въпросътъ, съ 

:•.Швейцария принадлежи къмъ тия какво Швейцария попълва тоя не
страни, които внасятъ повече стоки доимъкъ въ вноса си? .ОтгЬворътъ 
отъ странство, отко;1кото да изна- на това е единствен1:: това еж чуж

сятъ, или както се - казва, тя е денцитt, които всtка година въ 

,страна съ пасивенъ търговски би- грамадно количество посtщаватъ 

-ла нцъ. Според·ь както rюказватъ тая страна, които доставJ1яватъ тази 
новитt политико-економически пу- сума на недостига. Това е дока- · 
бликации, за послtднитt l 9Q6 и зано напослtдъкъ въ една научна 
1907 години вносътъ е билъ въ ~;тудия, възъ основа на официални 
:повече отъ изнща на цtли 324 : статистични цифри. Общиятъ при: 
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ходъ ОТЪ разработката на хотелитt лиана. Отъ него обаче трtбва да ~- . 
1 . , 

за 1905_ г. напр. ~ билъ . 189 ми- 1 спаднемъ участието_ на самитt швей; - · 
лиана лева. Tt се разпрtдtлятъ , царци въ хотелнитt посtщения, , 
приблизително на -13 милиона спал- : които правяrъ 21 ° / 0 отъ цtJюто. 
ни дни (прtсмtтнати на лице и на I Все пакъ слtдъ това ще останатъ 

1 -

легло). Ако приемемъ, че всtки 306 милиона лева, които се до-

чужденецъ е прtстоявалъ срtдно насятъ отъ чужденцитt. Това имен-
20 дни - което е доста правда- но посtщаване >1.Ja чужденцитв за
подобно .- то отъ това ще ·ви- плаща недостига на швейцарския 
димъ, че чисJюто на чужденцитt износъ. Разнитt държави взиматъ 
ще излtзе повече отъ 210,000 го- разл11ченъ дtлъ отъ тази търго

дишно. Като разноски за спаленъ вия съ чужденци. Първо мtсто зае
дещ, се получава на лице 14·60 л. ма Германия - съ 30° / 0 отъ цt
Къмъ това трtбва да прибавимъ лото (значи Германия внася всtка 

•още по 15·40 лв. на лице и день година около 100 милиона пева въ 
за други разноски (желtзници и Швейцария за пжтувания и раз

параходи, входни билети, заплаща- ходки), Англия - съ 15°/о, Фран
н,е водачи, покупки, лtкуване и пр.) ция ~ съ 12°/о, Америка, въпрtки 
и тогава общиятъ дневенъ разходъ голtмото си отдалечение-·съ 6¼, 
ще достигне 30 лева. Споредъ , Италия съ 3¼ и Австр-о - Унга
това общиятъ приходъ отъ л,ицата, рия - съ 21/,, °!о• Остатъкътъ е 
които еж. СР. ползували отъ хотели, отъ различнитt други държави. 

за 1905 год. ще достигне 389 ми- Изъ „Der Tourist". 
\ 

.Г-ца Р·уда Д. С.лавчева 
И' 

Г-но А..леисаuдбро Ц. Гиичев1э 
бившъ тт>прtдседатель на клона „Трапезица" отъ БТ Д. 

rp. Русе. 
С r о ден и. 

гр. В.-Търново. 

r-ца 8дравиа С.жбева 
и 

Г-и1э Емидияио Д·имитрово 
членъ на кпона „Трапезица" отъ Б Т Д. 

С r о ден и. "'-
. Гр. В.-Търново. rp. Гор·-Орtхоiзица. 

Г-ца Аииа С. Фарашева, 
членка на клона „ Чу мерна" отъ БТ Д. 

и 

r-ио Рафаедо П. Поп-о1i1,, 
п.-прtдседатель на, клона „Трапезица" отъ БТ д. 

Сгоден и. 
rp. Елена. rp. 
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т Никола Георгиевъ, ул;- ,,Сердика"· 
УРИСТСКИ ШИ88ЧЪ, № 26, София. Шие по м-врка ту

р~стски и обикновени дрехи отъ български шаекъ и тиролски 
лоденъ. Ц-вна за туристски костюмъ около 35 л. Порж.чки мо
гътъ да се правятъ и чр-взъ Централното Настоятелство на БТ Д. 

ПОДПИСКА 

записване абонати за Х. годишнина на 

,,РОДИНА'' 
илюстровано списание за наука и литература. 

Излиза всtки мtсецъ. Струва 5 л. (въ · странство 6 л.). 
Отъ м. внуарий 1908 г. ,,Родина" измtни досегашния си фор

матjь и се обърна въ илюстровано списание. Независимо отъ това 
абонатитt, които внесатъ въ прtдплата абонамента си, ще получатъ 
прtзъ течение на годината и слtднитt премии: 

1. ,,)Кивотътъ 1:1а знаменития композиторъ Вагнеръ" и 

2. ,, Тайната религиозна философия на Индия". 
Адресъ : сп. ,, Родина", кварталъ Банишора, София. 

Открива се подписка аа ~одипа VII {1908) 
НА 

въnrн1rе1кn ty1raetъ 
Списание за туризъмъ и природоописание. 

Органъ на Българското Турис-rско Дружество. 

Редакторъ : С. Д. Скрински. 

Излиза М'ВСечно (ОСВ'ВНЪ юлий и августъ). Струва за неn 
членове годишно 2 лв., въ странство 2.50 фр. 

Записването абонати става въ София въ придворната книжар
ница Кас.жровъ и редакцията на сп. ,,Родина", а въ нровинцията 
въ клоноветt 9тъ БТ Д и при телеграфо-пощенскитt станции. 

Приематъ се за послtдната страница на списан.нето обнвления, 
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