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З е· rл ята. 

Родена въ нtлрата на хаоса . тя бt о гнена и пламтяща въ свое
то дtтинство : разтопенитt метали бtха нейната . · кръвь, и никакв и лt• 
rове, нито морета не пtтнtха нейната огне 1;Jа руменина. И дъши епо
хи тя лtтt изъ хладнитt простра нства кърваво - червена, докато на й

послt околниятъ мразъ з9 почна да изсмуква нейнап1 топлина, да ох-
лажда нейната повръхностъ . . 

Появиха се първитt бръчки по тая г,1адка пов~:,ъхность. 
Охладнtлитt пари падаха на поройни дъждове, пакъ се изпа

ряваха и най-пuсJ1t образуваха безкрайни водни пуст~ни , оживtвани 
само 01ъ вълнитt имъ, които се биеха съ ярость о о:ървитt хребе
ти и надъ - които бучеше . дивата симфония на неnрtстаннитt гърмо• 
тевиuи . 

Въ тия първи океани, тия грамадни земни лаборатории, се за• 
почна живота. Изпъ-рвомъ безформенъ и блtдъ , той бързо започна 
да се развива , въ сравнен.н е съ 'ми налитt геологични епохи, и дОСlИГ• 
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на до такава сложность, че създаде човtка съ неr'овитt болки и 
радости-, съ неговитt надежди и отчаяния. ·и nакъ лети земята по 
своя обиченъ пжть, носяща иRъ глухитt пространства шума на 
нациитt, чиито имена тя не знае, нехаf!:на къмъ сждбата на човtка, 
къмъ ·неговитt въздишки и пtсни, нехайна къмъ тоя човtкъ, когот=> 
тя създаде и който я нарича майк_а ! 

И пакъ така фатално ще лети тя и тогава, когато върху нея 
не ще остане елtда отъ живота, защото нейнитt нtпра ще бждаrъ 

хладни, за да му даватъ сьла. Тя~ тая земя, която роди чов'kка, са
ма ще го убие, безъ да знае, колко много той се бори върху нея ... 

Да я проклинаме ли за тая и индиферентность ? - Не, какво 
важи, че тя ще н11 бжде гроба, ще,мъ можемъ върху нея да · лю• 
бимъ и да стра паме ? Щомъ можемъ да· се опиваме отъ шепета 

·fia нейнитt гори и ромона 1:1а водитt й? Щомъ можемъ въ зах
ласъ отъ блондинкитt звtзди, що трептяrъ надъ нея, да забравимъ ,· 
завиститt и мжкитt отъ дневнитt борби? Щомъ можемъ, най-послt, · 
да опитаме щастието въ борбата, и да кажемъ „ жив'kхъ ! ", когато 

умираме смазани отъ нейнитt хаотични сили. Да, животътъ е велико 
нtщо ! Той е кратъкъ, но и за · туй е цtненъ, защото ние можемъ 
чрtзъ нашия умъ да се издигнемъ надъ всички демонични, слi;пи 

~или на природата, да ги разберемъ, когато тt, тt нищо не знаятъ ! 
Животътъ е кратъ 1<ъ1 но той е единственъ, защото само той се краси 
съ перлитt на нашитt сълзи и съ розитt на нашитt усмивки ! 

Нека не щ1слимъ прочее за смъртыа, а да работимъ така ; 
като че ли сме безсмъртни ! Нека дадемъ просторъ на тоя животъ, 
нека го изп1:лнимъ съ всичкитt горtсти и опиянения, които той мо

же да побере и тогава, тогава земята не ще ни бжде rробъ, а гра
дина на щастието , която тръбва да обичаме и разработваме съ лю
бовь и р.адосrь! 

Пловдивъ, 1908 гад . 

Н . Додовъ. 

Дупнишка Рила планина. 
Р,1зно се опрt.цtлятъ границитt на Рила пла нина. Нtкои гео 

трафици прtхв1- рлятъ голtми части отъ нея к7:>мъ · Пирина и Рода• 
питt. Обаче при по-в нимателно разглеждане релефа й ясно лича,ъ 
сжщинскитt граници. Граници на Рила тр-в бва да се считатъ: на сtверъ 
р. Марица , Гуцалската р'hчица, · самоковското поле (р .. Палакария), 
Клисурата, Дупнишкото поле (р. Джерманъ); на западъ р. Джерманъ и р. ~ 

Струма; на югъ р. Осено, минава по притока й Кара-Али, посл в прtэъ 
прtслапа „ Прtдtлъ "1 продължава по р. Раблово и р. Мtста; на из rокъ 
р. Мtста, р. Куртова, притокъ на Яденица, и р. Mapfl цa . Съ тия . 
граници се обхваща цtлиятъ Рилски масивъ съ всич ки високи ( отъ 
2000 м . нai·opi;) върхове и грани цата не мина в а никждъ прtзъ 1500 
или 2000 :м. ви сочина , както минава , ако я поставимъ, споредъ нt • 
кои, на Демиръ-капия или прtзъ върха Ибъръ . 
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Като вземемъ Рила въ тtзи граници, · можемъ да я раздtлимъ 
на четире главни клона : 1. Сtверо-западенъ съ гл. върхове : Поличъ, 
Сейменски, Еленинъ-връхъ и Попова-шапка; 2. Юrо-западенъ съ 
два клона - западенъ съ върховетt : Цари-връхъ, Мусовра, Айги
дикъ и юженъ съ върха Исl',fаилица и др.; 3, Централна Рила съ 
върхове: Джендема, Сухия-чалъ, Шишковица, Налбантъ, Юрушки
чалъ, Манчу и Му сала ; 4. Източенъ клонъ съ върхове : Муста-чалъ, 
Орта-чалъ, Белмекенъ и др. 

* * * 
Душшшката Рила-планина заема сtвернитt склонове на сtверо

запаuния клонъ между пл. Бtлчаница и турск. граница. Главнитt котло
вини въ тая часть на Рила еж. котловинитt на рtкитt: Джерманъ, прито
кътъ и Скзкавица, Горищ1, Отовица, притокътъ и Мала-рtка, Бистрица, 
р . Рила и Илиина рtка. По-главни върхове еж.: Сейменски (2673 м.), 
Поличъ (2330 м ), Отовишки (2500 м.), Едришавица (2539 м.), Еле
нинъ - връхъ (2600 м ), Цари•връхъ (2300 м.) и др. 

Надали има другъ кж.тъ въ отечеството ни толкоз.ъ богатъ съ 
разнообразни планински хубости ( високи снtжни върхове, разнород
ни буйни гори, водопади, иланински равнини и пр.), както е Дуп

нишкат а Рила планина. Погледътъ на пж.тника, който иде отъ Ра
домиръ за Дупница, се приковава още отъ Радомирското поле вър
ху зж.бестня гиrантъ, който спира погледа му насрtща. Пж.тникътъ 
се любува на островърхитt и зжбести върхове Еленинъ-връхъ, Поличъ, 
Сейменски връхъ, увtнчани и всрtдъ лtто съ снtгове. Подъ тtхъ 
.се редятъ други по-низки върхове - и тв безлtсни, но не каменли

ви, както тtхнитt господари; тt. еж. обрасли съ rж.ста трtва - от
лични пасища! Още по-надолу се редятъ трети върхове, обрасли 
вечъ съ борова гора, която постепенно надолу почва да се губи .и 
да отстж.пва на буковата и ясеновата гора, · а тt-на липовата и лtс

;ковата , докато и ·политt на планината се слtятъ съ дупнишкитt по-
.лета - горно и до;шо. 

Като настж.пи туристътъ въ горно•iJОле, обърне му вниманието 

стръмностыа, съ коя то се спуша Рила планина въ полето - подоб-
<но на южнитt поли на Стара-планина около Карлово. Това поле (дълго 
18 км. и широко 8 км.) е почти равно ; само на южния му край се 
издига Ресиловскиятъ баиръ и ДрагQина могила. То е обградено. съ Ри
ла, Верила и -Куртодински ридъ . Въ самитt поли на Рила, при пла
нинскитt усrия на рtкитt : Джерманъ, Горица, , Отовица и Бистрица, 
-които поятъ това поле, еж разположени горноноJ)скитi села: Бис
трица, Самораново, Ресилово, Овчарци, Баня, · гюргево и Сапарева. 
Насрtща имъ, покрай Верила, еж селата: Кµайници, Червени-брtгъ, 
и Яхиново, а по рида - Пиnерово, Гьол'l- чифликъ и Геково. 

Долно~поле започва отъ подъ града. То е ПQ всичко нротиво
положно на горно пoJie. Равната часть въ него е продългов.ата ивица 
(12 км. дълга, 4 км. широка) по кuритото на р . Джерманъ. Тури
стътъ , като пж.тува по шосето Дупница - Кочериново ) не може да 

се любува на плаЕинскитt склонове, защото тt се закриватъ отъ 

:' 
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много- ридове, които постепенно се възвишаватъ и сливатъ съ поли

тъ на планината - точна граница между политt на планината и тия 

възвишения не може да се посочи. Туристътъ не може да види отъ 
шосето долнополскитt села : Джерманъ. Гьоклемезъ, Бадино, Слати
но, Смочево, Мурсалево, Крашево, защото повечето отъ тtхъ еж. се 
сгушили между ридове, прорtзани отъ -riланинскитt рtкички. 
Рила планина въ тая си часть еж.що не прилича на rорнополската : 
тукъ Рила не се спуска стръмно, тя е\ обрасла повече съ храсталакъ 
и нtма голtми рtки и дълбоки котловини. Сжщр и селянитt на 
двtтt полета се отличаватъ : rорнополци носятъ бtли дрехи и го

ворятъ на друг(\ нарtчие, а долнополци носятъ черни прехн и говорътъ 
имъ се приближава къмъ македонския . Долното поле е много по
плодородно1 отколкото горното . 

Както почти цъла Рила, тъй и тая и часть се състои отъ 
гранитна-сиенитна скала, която на всички стръмни мtста е оголена. 

Рtкитt тукъ, макаръ че еж. многоводни , мж.чно раэяждатъ тая ска
ла, та затова на много мtста, дtто ска.тi ата е по • масивна, рtката 
едва си е образува,1а тъсенъ проломъ - колкото да се проврt съ 
м№ка. Затова всичкитt тукашни проломи-долини еж мж.чнопроходи

ми : низъ тtхъ се минава по една конска пж. тека и то не покрай вода

та, а горъ високо - 100 - 300 м. надъ коритото по срtдата на 
склона или по рж.ба му. Само коритото на р . Джерманъ на 2.....:_ 3 км . нa
ropi; отъ планинското му устие не е такъво -- широко е 50 - 200 
метра; но по-нагорt и той се провира· между отвtсни, надвtсени надъ 

него канари и като че ли стене, докато излъзе иаъ съвсtм'.Ь тъс
нитt (до 1 км . ) кривулести улеи . Коритата на · ръкитt еж. I1зпълнени 
съ голtми обли гранитни камъни. Водата е принудена да скача поn 

стоянно отъ разни височини ( отъ 50 - вq м.). _ ~ 
Високитъ върхове на Рила еж. островърхи и камеюiс·rи, а 110-

низкитt. еж. обрасли съ буй на борова гора . Въ нен еж рtдки про
страннитt горски равнини, както ги има изъ Родопиrt. Пасищат.а 
въ Рила еж. повечето по склоноветt на върховетt. Доста начесто 
се срtщатъ сипеи. 

Рила е стр1- мна и мж.чно пр-оходима планина . Въ Дупнишка 
Рила, освtнъ шосето, което минава по течението на р. Рила до 
Рилския монастирь, има само 5 конски пж.теки, които даватъ въз
можность на пастиритt и туриститi; · да си , изнасятъ храна до върхо
ветъ и . Главнат-а п.жтека: ПО.Ч_Вjl отъ ' с . Горна-Баня, минава прtзъ 
,,Паничище", Седемтъ ."еа~ра_, ·•-' за монастиря ___ -св. Ив. Рилски. Дру-

. rитt -пж.теки · с_ж. : .с.· -'?истриnа- ,- · ,, Паsаръ-дере " _...;_ ,,Монасти.ря ", с .. 
Самораново -по , те.чениет.о --н~ р. Отовица до Отовишкото ·езеро ; до 
в. Фенерка и Влаш·китi; колиби , отъ с.~ Смочево и _ Рила до в. По
личъ . Язденето по тtзи пж.теки на Mf:IOГO мtста е опасно и невъз• 
можно : нtйдt п.жтеката е стръмна и едва се аадържатъ добитъцитъ, 
другадi; тя· минава по тръсавища - блатисти мъста, та добитъuи
тt. потъватъ до 1{0рема и много мж.чно се изваждатъ. 

Най-красивитъ достжпни мъстности въ тоэи кж.тъ еж.: Паничи

ще (1 ч. отъ с. Горна-Баня) , Седемтъ езера (5 ч . отъ· с . Г . -Б), Ск,а-
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кавишкитt водопади - (2½ - 3 ч. отъ с. Г.-Б.), Овчарскиятъ водопадъ 
{15 мин. отъ шосето, край с. Овчарuи), Градището (3 ч. отъ Дуп
ница, 2 ч . отъ с. Сапарево ), Черни-връхъ ( 4 ч. отъ града), Бистрич
киятъ водопадъ (2½ ч. отъ с. Бистрица ), Фенерка и Влашкит·t. ко- · 
либи (4 ч. отъ града) , Кара-гьолъ и в. Пщшчъ (5 - 6 ч. отъ гра
да) и др. 

Ще опиша · излетитt си до нtкои отъ тtз_и красиви планински 
кжтове. 

(Сл,ьдва). 

Г. Козаревъ . 

Какво трtбва да nравимъ*>. 
Осемь години се изминаха отъ какъ сжществува туристската 

орган изация у насъ: . но, да си [{ажемъ искренно, не можемъ да се 

похвапимъ ни съ осмина активъ отъ това, що rюсочватъ подобни 
млади организации на западъ. За наrледность, ако графически на

чертаемъ спадането и увеличеннето 1-ia членоветt въ КЛ()Новетt на 

организацията ни, ние бихме получили крива линия отъ с.жщата сте

пень и с.жщия характеръ, каквато би се получила, ако бихме напра
вили сжшото за нашия изобщо дружественъ и партиенъ животъ. 
Изглежда, че както тамъ, така и тука, у нас„ъ, ржкбводящитt лица 
еж главнитt фактори, които ускоряватъ или замедляватъ развитието 
на организацията ни, но не и влиянието на благородната туристов

<:ка идея , която силно е прщърната отъ -западнитt културни нs.роди. 

Като туристъ, който е прtживълъ всички перипетии въ жнво
та на организацията ни, който е видtлъ напрtпъка и упадъка й, 

доброто и лошото въ нея, разс№ждавайi<И по миналото за сегашната 
дtйств ителность, азъ неволно се натъквамъ на въпроса и запитвам'I! 
самъ се~е си : нима прtдъ неблагоприятната дtйствителность ние 
трtбва да се спрtмъ, нима благородното- туристско дtло не е nъ съ
стояние да rpte отзивчивото българсь<о сърдце и па намtри прt

данни ратници на организацията ни, които съ туристовскитt си дt

ла да прtобърнатъ българската земя въ rостолюбивъ край, досто
енъ за вниманието на нашенеца и галантния чужденецъ, и съ това 

да подслапяrъ залъка на бtдното население, населяющи райски мtст
ности, тъй изобилни въ отечеството ни? - Не, драги туристи, азъ 
съмъ- дълбоко убtденъ въ бжднината на нашата туристика, затова 
моля эа малко благосклонното ви внимание да, бж.да изслушанъ, като 

ще · ми позволите накратко да ви изложа, споредъ моето разбиране, 
и безъ да претендирамъ, че всичко съмъ изчерпилъ, нtкои отъ при
чинитt, що спъватъ организациита ни, и да посоча срtдства за тtх-

ното прtмахване. Ето почвамъ. , 

"') Рефератъ, четенъ на 2. юний 1908 г. отъ пр1щседателя на Търнов. 
клонъ "Трапезица", · г. Г. Коз ар е в ъ, архитектъ, прtдъ целегатитъ на VШ. 
туристски сборъ В-Ъ гр. в .. Търново. 
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1. Липса на пропаганда. - Всtка идея, за да има подържа
тели и съчувственици, трtбва да се пропагандира. Твърдtнето за 
ре1шамата, че тя е душа на търговията, може съ по-голtмо право 

да се каже за пропагандата на туристовската идея. По въэвишеность

та на идеала си туристската организация стои на първо мtсто. Срав
нявана съ нашитt спортови организации, туристската 9рганиэация е 

едничката, която надминава всички по -идеала си, посветенъ въ услу• 

га на обществото. Додtто ГhМНастикътъ 1 велосипедистътъ, ловжията, 
алпистътъ и пр. спортисти се ржководятъ главно отъ егоистичната 

цtль - да укрtпяватъ С{)бственото си тtло, да иэполэуватъ. облаги
тt, що поднася усъвършенствуваната прtвоэна техника; майка при

рода и пр. за своя лична полза, туристътъ е този, който при всtко 

свое начинание има прtдъ видъ ползата на околния си, върши всич

ко за обшеството, поставя дtлата си въ услуга на отеч~ството. Ни
ма туристътъ, що приготвя пжтеводитель за града си, що поставя 

п;ктепоказатели,' · мостове въ опрtдtлената си за лtйствие область, 
пази природнитt и художествени паметници, не си познава града, та 

, има нужда отъ пжтеводитель, пжтепоказатель, карта? •- Напротивъ, 
за себе си той dнае всичко - направеното отъ него, като туристъ, 
е въ услуга на билэкото и далечно общество. 

За съжаление, тая истина, това туристовско призвание - жерт-, 
вуване въ услуга на отечеството си е криво разбрано отъ нашето 

обшесrво . Оргинизацията ни, злоезична още въ началото на основа
нието си и до днесъ нt се спасила отъ кошмара на забл.уждението. 
Вмtсто да се прочете устава и и да се вникне добрt въ цtлитt и, 
да се насърдчатъ дtлата и, у насъ има божемъ интелиrе1нни хора, 
които съ потайна усмивка говорятъ за .· туриститt: Даже рж'ководя• 
щитt кржгове у . насъ, отъ които много зависи бжднината на орга

низацията ни,- на които тя ще бжде помощна и полезна, съ прtду• 

бtждение гледатъ къмъ дtлата и просбитt и, разбира се, като не 
·споменуваме эа ония, които гледатъ на туриститt като на охолници ;, 

търсяши раэвлtчения изъ балканитt и гювечитt . . . · 
Швейцария е въ надвечерието да , си основе Министерство на 

туристиката - такова има вече основано въ далечната Зеландия, -
а у нашата дирекция на жепtзницитt се намиратъ и до днесъ лич

ности: които не еж се убtдили още, че българскитt туристи еж въ 
правото си, както другаритt си на западъ, да искатъ привилегии по 

българскитt държавни желtэници и на основание § 90 отъ общия 
си уставъ да се надtватъ , на помощьтз на тая дирекция, на която 

тt еж агенти~ и имущестната имъ единъ день, не дай Боже, ще ста• 
натъ нейно наслtдство. Прtдъ привилегиитt, що се даватъ отъ дър
жавата на българскитt велосипедисти, юнаци, ловджии и np. насъ ни 
третиратъ, като чужденци, въ соб;::твената ни земя - при оспорване 
правото на единични п~тувания съ на~алена цtна по бълrаrскитt 
же~tэници, интересно е дtто чуждестраннитt дунавски и· черномор

ски агенции отдавна еж ни дали това право по своитt параходи. Отъ 
страхъ эа възможни злоупотрtбления намъ и до днесъ ни ~е оспор
ва правото на специални намаления по държавнитt желtзници, ма-
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каръ съсtдната Австро-Унгарска желtзопж.тна дирекция отдавна да 
е привилигирала австрийскитt туристи, а м. r. имъ е ·отпуснала 
100,000 крони помощь и се нагърби съ свои срtдства да · издаде 
пж.теводители на раэнитt австрийски градове и области. 

Писмена-та и устна пропаганда трtбва да вършимъ . най-вече 
ние, туриститt. За да разсtемъ сж.ществующето у насъ заблуждение 
относително цtлитt нh, необходимо е често да срtщаме . въ пръсата 
статии по туристиката, които да разясняватъ цtлитt u, да рекрути- • 
ратъ благосклонници и членове за въ рецоветt й. Писаното въ „Бъл
гарски туристъ" и „Родина" е недостатъчно да разсtе тежнеющето 
заблуждение за организацията ни. Длъжность ни се налага, като 
европейскитt туристи, да на с.ърлчимъ или създадемъ пж.тующи учи

тели-туристи, които съ магическия фенеръ отъ град'h на градъ да 
държатъ бесtди за хубоститt на нашитt отечествени крайове, за 
цtлитt на българската ,туристика, да осигуримъ редовното излизане 
на „ Български туристъ", по възможность да му- увеличимъ формата 
или да се издава повече пж.ти въ мtсеца, да плащаме на редактора , 

па .... макаръ и на дългъ, плащанъ въ · бж.деще. 

2. Пропаганда съ д1ша. Нищо нtма по убtдително отъ дtла
та. Обществото ни отдавна е обръгнало да слуша празни думи , то 
иска дtла. Обществото чака отъ насъ дtла, работа, а ние не му 
отговаряме даже съ думи . Дtйсrвително, има ли ~tщо по-похвално, 

по-прtпорж.чително за единъ туристски клонъ отъ извършенитt му 

дtла в~ полза на туристиката, напР, . , да е приготвилъ пж.теводитель, 

карта на обла стьта, въ която дtйствума, да е направилъ мостчет_а и 

пж.теки къмъ близкн хубави долию1 и върхове, да е по ставилъ хи
жи, пжтепоказатели, да е основалъ археологически, музей, безплатни 
ученишки сп ални и пр. и пр ? Голитt думи за зJюсловцитt оставатъ 
блtли, смtшн и прtдъ извършенитt дtла въ полэа на обществото. 
Послtдното ще гледа дtлата, беэукоризненостьта на р.жководителитt. 
му и оrъ тtхъ ще заключава аа клоновата дtеспособность и б.жд • 

нива. Подбудите,1и за отст.ж пване нtкогашнитt тури стски привиле
гии не бtха толкова убtдителнитt думи на рж.ководящитt въ прга
низацията ни крж.гове, 1<олкото отъ про явенэ.та отъ тогавашния Со
фийски клон ъ дtйность - бtлtзане пж. тищата и поставяне пж. тепо
казатели къмъ м.жчнодостж.пнитt дотогава Черенъ-връхъ, Люлинъ 

планина и пр."' Отъ опитъ ние сме дълбоко убtдени, че ако турист
скитt клонове въ страната ни проявятъ каквато и да е кущурна ту

ристска дtйность всрtдъ петимното эа такава наше общество, по „ 
слtдното съ присърдце ше се притече съ своята морална и матери

ална помошь. Само съ това можемъ си обясни причината за дава
нитt помоши отъ държавата, общи на, окр.жгъ и частни лица на на•

шня клонъ „Трапезица". А това, що става въ Търново, може да бж.
де навсtкж.дt въ България. Затова длъжность се налага на всtки 

клонъ да поб'lрза и впише въ актива си повече туристски дtла, от

колкото надежди и голи думи. Твърдtнието, че обществото стои 
безучастно къмъ нашата организация, е невtрно - - интере сътъ му 

къмъ насъ зависи отъ самитt насъ . Погледнато по-трtзво, организа-
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цията ни не се намира въ сжщитt небл·агоприятни условия, въ как
вито се намиратъ братскитt намъ славянски туристски организации 
въ Австрия ~ Чешката, Хърватската, Полската, Словинската. Тамо 
тt всички работятъ подъ една чужда тtмъ власть, която имъ вtчно 
прtчи, а въ насъ е · противното - държавата зорко слtди нашата 
туристс1<а дtйность и е готова винаги да подкрtпи всtко наше доб

ро начинание. Както е на западъ - туристскитt организации да се 
·поддържатъ материално и отъ обшини, департаменти, парламенти, 
спестовни каси, желtзниuи и пр., така ще 6~де и у насъ ~ стига 

да искаме помощь и насър~чение срtщу иввършенитt си народопо

· лезни дtла. Затова нека побързаме да · се прtпоржчаме съ добритt. 
си туристски дtла . и да не изпускаме никога случаи да искаме съ

дtйствието и ломощьта на тия, които с~ най • близко засtгнати отъ 
дtй ностьта ни. Врtме . е вече па побързаме, съ приготвяне пжтеводи

тели на градоветt и областит'k ни, съ цtль да улеснимъ пжтуването 
въ' тtхъ; да основемъ безплатни ученишки спални и юношки чети , 
~а да приучимъ млалежьта къмъ странствуване, да развие~ъ обичьта 
и къмъ. род ната земя и да приrотвимъ бждещитt. агитатори и спод
вижници на дtлото н 1 ; да поставимъ пж.тепоказатепи, мостове къмъ 
хубави мtстности, да направимъ хижи, пжтеки и пр.; да пазимъ 
природнитt и художествени монументи, като основемъ музеи · и изоб
шо да се поставимъ на чело на всъка куJiтурна работа въ полза на 
народа . ни. А всичко това нt: е мжчно - то иска малv.о добра воля 
и повечко тру д1>. 

(Слtдва). 

Д-ръ Ст. Н. 4омаковъ. 

Излетъ до 'Бtлоrрадчискитt скали. 
Прtди нt.кош{о години имахъ случай да отида въ гр ~ Бtлоград

•Чикъ, отдtто направнхъ нtколко излети по околнитъ клисури и див

ни rш1нински · бърда. по·- рано само бtхъ слушалъ за живописното 
мtстоположение на града . 

Възлtзохъ съ дpyrap,J:i по видинското шосе стръмнината до 
с. Александрово. Прtдъ взора на човtка се . разкрива разстлано до 
прtдtлнитt. линии на хоризонта едно зелено · равнище -:- просторни
тt гори . ,юнто кичатъ тая ~tстность, прилично поради разновид- _ 
ностьта, нееднаквия ръсть и гжстоtа на дърветата на зелено рунта

во рухо, прошарено отъ есеньта с_ъ артистически съчетани разнооб

бразни багри : кафяви, червени, турунджийни, яркозелени и морави въ 
зависимость оrъ рода на дърветата,- отъ които едни еж пожълтtли, 

•полинtли, други - съвсtмъ ошмулени -- прtкарватъ своя летаргиченъ 
-сънъ, а трети еж запазили своята зелениJа. Всичкитt релефности и 
очертания на малкитt възвишености, чуки, сипеи, урви разпръснат~ 

по това ви соко вълнисто плато, ·коет'О се открива· прtдъ погледа до 

обточвающия се кpatf 'брtга на Дунава баиръ, изчезватъ- като · дебе
ли тъмни линии и се губятъ в~ -зелената атмосфера, отъ която се 

прониква и забулва тая зелена, тукъ-тамt прошарена губерка отъ гори. 
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Отлtво, на двtстt -~рачки отъ шосето, единъ дълбс1'ъ про
·цtпъ, една пропасть, нарушава, монотонието на изгледа на платото. 

Въ дъното на тая бездна тече р. Акчаръ, бистритt води . на която 
се разбиватъ о каменист~та и матка на пtнясти струи. Тя се криви, 
лж.катуши . и пълни цtлата съ щеметно стръмни брtгове клисура съ 
единъ мелодиченъ щумъ, приличенъ на · мърморене. Нъщо неизясни

мо, тро1 ателно звучи · въ това мърморене, въ тоя непознатъ, своеоб
разенъ rоворъ, понятенъ . само ra нейнитt русалки. Окото не се на
сища на живописнитt завои на рtката ! 

Откъмь сtверюпа страна тоя процtпъ дава изхоnъ на шумя
щитt води на рtката, които се раэливатъ въ широкото просtяно 
тукъ -тамt съ прагове корито въ котловината, на южния край на 
която е разположено селото Александрово. Неговата кокетна черквиu 
ца съ петь кубета и съ изящна архитектура дава на дивната пано

рама на котловината, отличающа се съ своята света зеленина, пое

тическа уединеност1z, и оригинална гледка -- единъ прtлестенъ декоръ. 

Деньтъ бt ясенъ, лж.чезаренъ, като че ли бt отъ зари и сияние . 
Въздухътъ бt бистръ, криста;1енъ, свtжъ; отражаваше той небесния 
лазуръ, проникваше се отъ нtкакъвъ ~и фосфориченъ блtсъкъ и се 
цtпеше отъ меланхоли 1шото нтурrающе се въ аушата чуруликани и 
звучни напtви на рtдю1 птици изъ посърналитt дж.брави - жизне
радостни звънливи нотки, хвърлени въ глухотиитk на тtзи усамоте

ни , мtста, въ които като че се изразява послtдното сбоrомъ на ~з
чезналия свtжъ шумакъ и дебелитt сtнки, на сладкия шепотъ на 

зефиритt. Надъ_ селото изъ въздушното пространство пушекътъ огъ 
коминит·l; се издигаше на леки, сиви стълбове и клъбца, които се 
разтилаха плосковидно на една опрtдtлена височина и изчезваха rpa • 
циозно въ бистрия, прозирния въздухъ на есеньта 

Отпрtдъ по посока къмъ гр. Бtлоградчикъ на 7 - 8 км. отъ 
Александрово се изрtзва, се откроява въ крж.гозора съ една безпо
добна чистота и хармоничность на линиитt една малка планинска 

верига, наречена „ В·внецътъ ". От:.<ъмъ Бtлоградчикъ тя се прtrъва 
в_ъ видъ на полукрж.гъ и прилича на поJ1увtнецъ, който обгръща 
откъмъ сtверъ малкати котловина, всрtдъ която върху една група 

отъ скали, като върху каменистъ островъ, е кацналъ градътъ. Високи · 
тt канари и гранитнитt· хълбоци по сtверния склонъ на тая планин

ска верига съ чу дни форми и изваяния, остритt · зж.бери на върхове
. тt откъмъ източнйя и край, пустиняшкия и изгледъ вслtдствие за-
сипанитt й на доста голtми пространсп~а урви и хълбоци съ гра
нитни камъни, обраснали съ лишеи отъ дtйствието на дъжда 1-1 при • 
роднитt стихии и . чернитt силуети на · рtдкитt дървета по най•висо
ки:гt точки и теметата на хълбоцитt, които отдалечъ· изглежцатъ като 
кости, изпълнятъ душата съ очаров::шие, удивление, трепетъ . 

До политt на западния край на веригата,. отдtто захваща боаза, 
койrо • води къмъ котловината подъ града, шосето се отбива като 
платно, !\ато панделка всрtдъ упоителни, плtнителни усои и дж.бра
ви, пълни съ света зеленинс1, съ шумящи, гълrотtщи бистри поточе

та и съ поетическа уедииеность. Прtди да достигнешъ политt на 
.западния сю1онъ на веригата, минава се · по билото на единъ баиръ 
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край селото Калуrеръ, което не толкова релефно се очертава и от• · 
дtля отъ платото, исключая само . горния му край, който се допира. 

до западния склонъ на веригата и е малко по-издигнатъ и откритъ . 

на силни атмосферни течения. Тукъ денемъ, въ най-тихо врhме, да
же въ тtзи уморителни часо~е на полудневння жаръ и пекъ прtзъ 

лtтнитt дни, когато надъ разгорещената, разкалена ·земя се издигатъ. 

вълнообразно и грациозно мжждеюше се, трептящи въздушни стру
ички, чуватъ се като прtзъ фуния ил,и слухова тржба воитt и пи
пitнието на вtтъра, който непрt€танно вилнtе и свирtпствува въ. 
тоя планински прtдtлъ. 

Оrдtсно на боаза еж пръснати раздрипено въ безпорядъкъ 
нtколко планински вериги съ своитt голи, плtшливи върхове, които 

служатъ за прtдrория на главната верига на Стара-планина. Тя ги 
. обгръща и като че ли ги притиска въ нtдрата си. Нэдъ тtзи вери• 
ги, върховетt на повечето отъ които иматъ изгледъ на вулканичес

ки прtсtчени конуси, хоризонтътъ се разширява и разпростира на 

70 - 80 км. разстояние до Връшка-чука и по надалечъ се завършва 
съ една блtдна планинска верига въ Сърбия, която · изrлежпа про
зирна като кристалъ поради бистрия, свtжия въздухъ на есеннитt 
дни и като че човtкъ прtзъ нея като прtзъ магическа стъклена. 

призма вижда оттатъкъ единъ безкраенъ широкъ хоризонтъ, пото
пенъ въ изпаренията, що изпуша ~емята, и въ лазурната синевина. 

на · въздуха, обагрена отъ пурпурното сияние на слънчевитt эари .. 
Посрtдъ тtзи пустинашки изгледи на цtлата върволица планински 
вериги п9гледътъ ни неволно се спира на Рабишкото езеро поради 
ла зурния блtсъкъ на водитt му. То се е гушнало въ една малка,. 

дълбока котловина, заобиколена съ гола възвишеность, наречена_ ,,Ма- . 
rурата". Поради . отраженията на кристалнитt му води и поради про
зрачностьта на въздуха то изглеждаше, че се е разлtло върху едно, 

отъ многобрбйнитt високи плата на бърдата на 300 метра по-висо
ко, отколкото си е въ пtйствителность. Ставаше илюзия 11а очитt. 
На южния склонъ на ·МёJrурата се намирl! входа на Рабишката 11е
шерсi, която, споредъ прtданието, ка10 единъ подземенъ тунелъ, , ка

то единъ лагънъ се продължавала чакъ до Дунава, дtто имала иа• 

ходъ , Въ езерото плаваха · двt рибарски лодки, които поради една. 

измама на очитt, изглеждаха провиснали въ въадуха и поради бt
лата лtтна носия на лицата, които управJiяваха веслата, приличаха,, 

на два лебеда, плаваюши въ нашия хоризонтъ. 

Това зрtлише ни облада първоначално толкова силн_о, че ние. 
пропуснахме да се любуваме на дивнитt пейзажи, на чаровнитt 
ландшавти, на стръмнитt бърда съ полгенати изр9вени ребра и ур-
ви, които прtграждатъ . простора на нtколко мtста като скалисти 
вратоломни стtни. Но когато мина първото впечатление и аавоя на 
шосето, . което се обточва по политt на вtнt:ца откъмъ западния му 
склонъ, бt изминатъ, ново зрtлище се откри прtпъ погледа I Това 
бt закритата отъ всички страни котлонина до rp. Бtлоrрадчикъ съ
своето романтично попожение всрtдъ планинския хаосъ. Никакво. 
перо не е въ състояние да опише, никакво художество не може да, 
прtдаде физиономията и поезията на тоя планински прtдtлъ. На, 
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всички страни панорамата се изпълваше съ продължението на глав

ната старопланинска верига и паралелнитt ней вериги на прtдrория
та ·и, наредени амфитеатрално и завити като вtнецъ, който образу
ва едно истинско юнио на природата, въ центъра на което се нами

ра Бtлоградчиската котловина и окржжаюшитt я бърда. Между rлав
нитt вериги, чиито профилъ се очертава въ въздушния просторъ съ 
една безподобна - чистота и хэрмоничность на линиитt, въ хаотичес~ 
ко безредие се виждатъ голи гребени, плешиви чалове, бърда, вър
хове, долове, могили, пушиначки чуки, сипеи, урви, които, проша-

рени съ зеленина, бtха забулени въ една вечерна омара. _ 
Наближаваше заникъ слънце. Послtднитt о·сл1шителни руменни 

зари на заходяшето слънце обагряха цtлия този планински миръ 

и му даваха единъ вълшебенъ декоръ. Картината приличаше на блtнъ, 

на феери~ фантастична и неописуема по пъстротата на изrледитt си 

и завладяваше прtхласнатия погледъ, който не можеше да се насити. 
Азъ като че бtхъ обзетъ отъ нtкакъвъ си шеметъ и като че цt
лата си душа · бtхъ отворилъ на пр»родата. При силното ми лири• 
ческо настроение, подъ прtснитt впечатления отъ тоя благороденъ . 

планински миръ прtхласнатъ азъ започнахъ да бълнувамъ за прt
митивния, най-близкия до природата живот:ь, възхваляванъ и мечтанъ. 
тъй жарко отъ Ж. Ж. Русо, далеч~., отъ хорскитt И;:Jмами, подлости, 
суети, мерзости, 1<0ито нараняватъ и отравятъ душата, всtкога пе-. 

тимна по си;1ата на нtкакъвъ си вроденъ у човtка инстинктъ, ма
каръ поне минутно да се потопи въ талазитt на свtтлата тишина И· 

невинность на този миръ. 

Слtдъ едночасово пжтуване по шосето, което пъпли по стръм
нитi; бедра и склонове на „ Btнeua", стиrнахъ до послtдната висо~ 
чина надъ котловината до Бtлоградчикъ. За да възлtземъ до най
високата точка на височинат~, трtбваше да вървимъ пtшкомъ 3-4 
километра по стръмна урва, по която се точи шосето. Доброто на

строение не ме напушаше и слtдъ като се възкачихъ на върха
забравихъ и умора · и досада. Радостни глъчки, смtхове и глуми 
огласиха самотията. Ние -изпитвахме едно неописуемо нэслажление 
·и поемахме съ охота и широко разтворени гърди истински свобо

денъ планински въздухъ. 

Отдtсно котловината се загражда отъ еднс• голо бърдо съ чуд
новата вглъбнатини и надвtсени скали, които на групи въ разни фан
тастични форми и изваяния увtнчаватъ склоноветt му. Това бърдо 
достига до гърлото, ко~то -го дt;ш отъ „ Вtнеца". Това гърло се· 

намира между единъ дълбокъ хълбокъ на „ Вtнеца" и крайния склонъ 
на бърдото. Тамъ завършва главната, артериалната улица на града, . 
която като продълговата тераса върху урвитt на бърдото го прtсича 

на двt части. 

Отъ върха, дtто се бtхъ спрtлъ, се виждаше панорамата на 
. града съ яснитt очертания -на бtлитt кжщи, които еж живописно 
разсипани надъ и подъ главната улица, като еж се разкатерили, раз-

ла3или подъ склоноsет·в на бърдото. Една малка часть отъ I рада се · 
разтила въ подножието на „ Вtнеца ", отлtво на гърлото. и отдtсно . 
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'на каэармитt и барутнитt погреби, построени въ една права ре
-дица върху високитt тераси на склоноветt на "Вtнеца " : По-нататъкъ 
до билото бърдото се освобождава отъ кжщи; само единъ жълтъ, 
гигантски, крtпостенъ зидъ увtнча_ва една малка чука, която се 
намира тъкмо надъ срtдата иа града. Тоя зидъ се извива въ видъ 

на полукр.жгъ и е начупенъ на р.жбове, а вмtсто амбразури има 
малки процtпи, приспособени за наблюдение подст.жпитt на крiшо
сrыа, околнитt мtстности и за стрtлба. Това е турската Бtлоград
чиска крtпость. 

Спуснахме с~ къмъ котловината и/ почнахме ла възлtзваме 
стръмнината пuлъ града, когато нощния М 1-- акъ покри земята. Отлtво 
въ мрака ;'!адъ поrребитt стърчеше колосалния силуетъ на изправе

ната надмtнно оrолtла, пл-вшива канара, нареч~на "Дачинъ-камъкъ". 
Шосето едвамъ личи въ мрака, лазейки л.жкатушно по единъ стър
менъ склонъ. Високитt черни бърла съ своитt нагли очертания въ 
небето се мъжделtятъ и ти навt.ватъ тъжно впе_gатление, понеже въ 
нощния мракъ изrлt.ждатъ диви, пустинни, мълчаливи . 

"Вл·tзахме въ Бtлоrрадчикъ ", обади се моята другарка, док
торка - ординаторка при видинската болница. Тя забtлt.за разоча
рованието ми и добави, ~е rралътъ не поразява съ нищо п.жтника 
нощемъ и че величественитt, плtнителни и обаятелни картини, пей
зажи се намиратъ задъ окржжаюшето откъмъ изтокъ града бърдо, 
отъ отвъдната страна на гърлото, като се нъзлtзе по височинитt и 

надвtсенитt канари на шoceru, което се спуска надолу отъ гърлото 

въ една дълбока пропасть и продъ{lжава до рtка Ломъ. 
Азъ усtшахъ едно мъртвешко истиване на чувстоата слt.дъ 

едно такъво жар\\О лирическо настроение, слtдъ толкова силни ущо

щения отъ поразяющитt. изгледи на величие и необикновеность, слtдъ 
цtлата тая върволица отъ впечатления отъ мtстнос1итt, отъ оито' 
поrледътъ черпи ес-1 етическа наслада. Въ този моментъ по на_стоятел • 

ната потрtба на единъ инстинктъ, съ който еж. . нареде1ш всички 
хора и който се пази въ едно тихо к.жтче на чистота въ душата, 

въ менъ се бt появила неодолима жажда за планински пейзажи, 
горски мtсrности, за шубърци и д.жбрави - обиталища на горски 
дриади. Такъвъ е ефектътъ, такова е обаянието отъ природата, ко

·яrо, шомъ те порази, щомъ те плtни съ своята rиздавина, съ своята 

прtлесть, ти съ двойна любознателность и влtчение копн'hешъ да я 
в t1дишъ, но ,-1 тя те възнаrрадява за това внимание, като те нада

рява съ нови наслаждени п, съ , още по-живи, по-неизгладими впе

· чатления. 

(Слt.два). 
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Мисията на Бланки въ Бъл- 1 но застжлничество за христиански - 
rария прi>зъ 18'41 год. съ една тt- народи въ Турската импе рия. 
пояснителна criJ,yduя от 'Ь Jорданъ Бланки приелъ на драго сърдце и 

Миха,иловъ *) . П ловдивъ , 1906 г . изпълнилъ 11ай-ревностно възложе-
Въстанието1 което главно пора- ната му благородна , но трудна за 

ди лошата (съсипателна) система ония врtмена мисия и пр1щсrа вилъ 
на турск. правителство за събира- подробно изложение на изучвания

не данъци се подиrна въ запапна та, които направилъ. 

България къмъ края на първата Горната кныа ни прtдлаrа прt
половина на ми н . столtтие, има за водъ на оная часть отъ изложе

резултатъ твърдt голtмото В.'IОШа · нието, която се отнася де Бълга
ване положението на една голtма рия. BQ нач11л ото на тая книга прt• 
часть отъ нашитt сънародници. За вощ1чътъ и г . 1V1и хаи.'Iовъ е поста
потушв:ше на това възстание тур- вил1> една пояснителна qгудия -
ското правителство раз11ръсна въ уводъ, която има благородна га и 
възста наиата область десетки хиля- похвална тендt:нuия да изтъкне 

ди арнаути и други башибозуци, приз нателностыа, която ды1жимъ 
коит·о грабtха , па;1tха, безчестtхз както 1<ъмъ ония чужди нации, 'Тъй 

и колtха на й~безмилостно нешаст- и ~<ъмъ ония отдtлни чужденци, 
ния ро6ъ. Положението на бълrа- които еж. съчувствували на нашия 
рина, 1<0ето бtше неюзрэзимо теж- на родъ прtаъ най-тежкитв дни на 
ко, не можеше да остане неизвtст-: неговия животъ . и · е ж. се стараели 

но на европейскитt _ дипломати. По- да облегчатъ негов11та з1ючеста 
· слtднитt, обаче, и тоя пж.ть, ка~<- сж.дба . Г . Михаиловъ особено на

то и всtкоrа, когато не с~ може- блt га на rолtмьта признателность, 
ли да използуватъ симпатиитt си която дължимъ на незабравимия бъл

къмъ угнетенитt за своя лична пол- гарофилъ Бланки за неговото гриж

аа, се показаха равнодушни къмъ ливо изложение б·вдственото поло
злочестинитt на нашия 11арод ь . Из- жение на нашия н·ародъ и енергич
ключение направиха само руското ното му изтъкване нуждата да се 

и френско правителстна , послtдно.- подобри тов_а положение. 
то отъ които изпроводи академика Книгата си r. Михаиловъ е по • 
Бланки да изучи положението на светилъ на Н . Ц. В . Клементина, 
работитt въ tвропейска Турция и майката на Н . В. Царьтъ, защото 

да прtдстави единъ докладъ, кой- по една приятна случайность ми.

то да п9спужи като основа на ед- сияга на . Бланки · е обусловена~ до 

*) Въ страницитt на сжщото списание (гс-д. У, бр. 7 - 8) е съпбщено за 
появата на тая кни1 ·а, но не ще бжде из1шшно, ако допълнимъ i<аз 11 ното съ. 
още нtколко мисли и то тъкмо сега , когато се сбждна и друго прtдсказване 
на БJJанки - независи.мо Българско царство. 

1 
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;rолtма степень и отъ съчувствие

то къмъ нашия народъ отъ страна 

на нейния бащэ, тогавашния фран
:цузки крал~ Луи.;Филипъ, И_ нейния 
най • голtмъ братъ, Ферд11нандъ, Ор
леанскм дукъ. 

Самото изложение на Бланки е 
·важно эа насъ не само като исто

рически документъ съ своитt вtр

ни и интересни свtдtния и харак

теристики : эа състоянието на бъл
•гарина, робъ, униэенъ до степеньта 

на едно животно, эа разплутия въ 

развратъ, безчовtчния и кръвожа•• 

всичко и вtроятно· още далеко не 
съмъ видtлъ всичко . . . Нека Ото
манската империя бжде задържана, 
ако нейното съхранение е потрtб
но эа европейския миръ*) . . . Ре
жимътъ, на който еж подчинени 

българитt, е поругание г:а човtш
кото достоинство; той е едно не

прtстанно унижение эа евроriей 
скитt правитеJJства . . . Само една 
дума би била достатъчна, 3а да се 
тури нрай на тоя скандалъ: кога 

прочее Европа ще каже тая дума? 
Толкова коалиции се правиха съ 

денъ турчинъ; за състоянието на политически интереси, не ще ли _ 

·rрадове.тt, прtзъ ·които е миналъ, може да се направи една въ инте
за поминъка на българина, негово• реса на [ювtчеството ? " 
то эемедtлие , индустрия и търго- Като характеризира бълrаритt на 
,вия, съ главно огнище Узундж_ов- едно мtсто, Бланки казва: ,,Бъл

ския пананръ; но и като сбирка 'отъ I rаритt обикновено еж кротки, мир
обективни·, но и пълни съ ·топло чув- ни, търпtливи, работ.rшви и госто
ство прtцtнки: на запазенитt и ху- приемни. Tt иматъ по- чисти нрави 

·бави български нрави, на ролята, коя- отъ rърцитt, тt еж въздържливи, 
то прtдJiежи на нашия народъ, и пр. по-откровени, по-самоувtрени въ 

.и пр. Въ това послtшю отношение всtко нtщо. Гърцитt обичатъ шу
той се явява почти безпогрtшенъ ма, караницата, движението и 

прtдсказв а чъ на настоящето, даже uнmpuzumrь; бълrаритt еж скром
и съ лансираната въ новия курсъ на ни, мждри, пестеливи и разумни. 

източната пgлитика идея эа балкан- Бълrаритt еж rерманцитt на Тур-
ска конфедерация. ция, а rърцитt еж италианцитt и. 

· За да се в иди, съ какво · съчув- Бланки се възхищава 01ъ хубо-
ствие Бла нки излага положението ститt на нашата природа. 
на измжчената рая, азъ ше цити- Иможението на Бланки съдържа 
рамъ слtднитt редове: ,,Европа не и нtкои невtрни, непълни и неточни 

.знае достатъчно, че въ rая минута схващания, но тt еж тnърдt малко, 
нtма , въ Турция ни една жена, на незначителни, ;1еснообясними отъ ус
която честьта да не е въ pжutтt · ловията, при които Бланки е правилъ 
на всtки турчинъ. Европа не знае своитt наблюдения и не намаляватъ 
че турцитt влизатъ въ християн- · цtната на книгата. Въобще книгата 
ския дворъ, когато имъ скимне и е отъ голtмъ иитересъ и заслужава 
эаrрабватъ отъ тамъ всичко, каквото да бжде прочетена отъ вс-вки инте

поискатъ, че оплакването е по- лигентенъ българи нъ. 

-опасно отъ съпротивлението и че Б . Образописовr,, 
най-проститt гаранции, дадени на 

най долнитt човtци въ най-назад-
налитt страни ще б.ж.датъ безrра- 1 *) Оба_че нека нейното управление 

' бжде реформирано оrъ долу до ropt 
ничии блаrодtяния за жителитt на J за наша честь на христиански и пиви-
Бълrария. Азъ не съмъ казалъ още лизовани народности. 
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5 t. с ти. 
Нови Туристски клонове. -

:Въ гр. Провадия се основа iювъ 
·туристски клонъ съ име „ Ташъ
Хисаръ", по името на една близка 
до града иtстность. Клонътъ за 
сега брои 16 членц. 

Скоро ще се основатъ клонове 

я въ rp. Габрово, Пловпивъ и Асt
·новъ-градъ (Станимака). 

Търновскиятъ клонъ "Тра
пезица". - Тоя клонъ отъ БТд. 
е най- дtятеленъ . Негонитt членове 

устрояватъ чеёrи излtти въ близ
ката и да,1ечна околность· на исто

рическия градъ, и развиватъ особ

на аги.:гационна дtйность както въ 

града си, така и въ близкитt гра

дове, дtто нtма засега туристски 

дружества. Така, тt еж дали по

тикъ и наставления за основаване 

клонове въ Провадия и Габрово. 
„Трапезица" вече брои 120 души 
реrювни членове, които работятъ 
съзнателно въ обпастьта на турис
тиката. Хва11а на „ Трапезица „ 1 

До КJiоноветt. на 5Т д: 
VIII. редовенъ сборъ на БТ Д, като взе прtдъ видъ, че внос-

- · китt. на клоноветt въ централната каса на дружеството не могатъ 

да покриватъ всичкитt разноски по издаването на lI'ружественото спи

сание, рtши : за наnр!Ьд'Ь списанието „ Б. Т. 1( да се изпраща на 
вс,ьки дружествен'Ь член'Ь ср!ЬЩV един'Ь лев'Ь абонаменm'Ь, а не да
ро.м'Ь, както е било досега. 

Като се съобщава това на клоновитt настоятелства, поканватъ 

-се да събератъ въ най-скоро врtме абонамента на списанието за се
·rашната година и да побързатъ да изпратятъ събраната сума въ цен-
тралната каса. _ 

Съ това ще се осигури редо·вното излизане на списанието, кое
то е тъй необходимо за разпространяване туристовската идея и да 

се държатъ въ свръзка дружественитt клонове. 

Оm'Ь Централното Настоятелство. 

tl э в t. с ти е. 
Турист·иката hзобщо 11ма възпитателно значение за народа и е 

дост жпна за цtлата маса. Тя допринася много за културтото разви
тие на тоя народъ и значите11но може да нодкрtпи народнитt му 

идеали . Голtма часть отъ наш111t другари-туристи напълно разбиратъ 
това значение на туристиката и желаятъ на първо вр-вие да се открие 

въ органа на туристск~п1 задруга отдtлъ за патриотическото възпита

ние на нашата младежь. Редакцията~ като има прtдъ видъ това же
лание на туриститt, рtши за въ бждеще да приема статии съ 110• 

добно съдържание. · 
Въ случая ще бждатъ досiа ' заинтересувани туриститt-офицери, 

на които миналата година Военното Министерство разрtщи да се за
писватъ за членове на туристско дружество. 

- Оm'Ь редакцията . 

/ 
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- пlJ- nиnди-1nль на гр . Велико-Търново и окол- . 11111 t U r; ностьта му, съ 30 худож. изра-
ботени образи и една карта на 

Велико-Търновскин окржгъ. 

Ибдание на Вели,ко-Търновското _:rуристско дружество "Трапезиuа 11
• 

ЦЪНА 3 ЛЕВА. В.-Търново, 1907 r. 

Маршъ „БЪnГflРСКИ 
ХОРЪ ilA ЧЕТИРИ !'ЛАСА. 

Поезия оrъ Кирилъ Христовъ , музика отъ Ив. Rонстантиновъ, · 

Издава Бъл гарското Туристско Дружество. ЦЪНА 1 ЛЕВЪ . 

.JЛypucmck'! ;Уrаршъ 
(пtсень~походниuа) 

Поезия отъ Б . Цоневъ, -музика отъ · ив. Константиновъ. 

Издава Българското Туристско Дружество (отпечаm'Ьк'Ь оm'Ь сп . 
" Български Typucm'Ь", гад . vп; бр 2)-. Цъна 10 ст . - София . 

, 

РЕДАКТОРЪ: С. Д. СКРИНСКИ . . 

Излиза мtсечно (освtнъ юлий и августъ). Струва за не •· 
членове годишно 2 лева, въ 1 странство 2.50_ фр. 

Записването абонати става въ София въ придворната кни • 
жарннца Касжровъ и ред~кцията на сп . "Родина", а въ про · 
винцията - въ клоноветt на БТ Д и при те_леrрафо-пощен
скнт-в станции. 

Приематъ се за посл1щната ' страница на списанието~ 
обяви отъ хотелджии, гостиннИ'-'с!РИ, продавачи на турист
ски вещи и т. п , при най-износни ц1ши. 

Печатница на П. М. Бжзайrпвъ - София . 
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