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(Продължени~ отъ брой 9). 

Както и прtдполаrахме, ние намtрихме · много малко удобствю 
за спане въ монастиря. Истина, управата на монастиря се· бt доста 

трудила) за да може да nриr.оди и това, което ни nрtдложи, но, 
трtбва да се признае, че изобщо нашитt - манастирски управницИi 
нtматъ много изтънчена култура въ това отношение. Азъ даже не, 
бихъ сгрtшилъ, ако кажехъ, че изобщо българитt И'1атъ много скромн;t. 

претенции за своето легло. 1 
Какъ и да е, мене прtдстоеше да прtкарамъ една неnриятн-т, 

нощь. Настанихъ се въ една стая съ колега-rа Р. и · CJ,Itдъ обикнове
нитt шеговити закачки, каквит9 могатъ да се появятъ ·между nо-

прtминали ергени, ние си пожелахме лека нощь-. 

Не бtха се минали нито десетина минути, откакъ 6-вхме уга
сили_ лампата, моятъ другарь скочи отъ J1еrлото: 
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„Каква · ти лека нощь, бе брате!" извика той. ,,я· погледни .. ! 1ir 

ми сочеше стtната, като държеше въ р.жката си запалена клечка 
«ибритъ. , 

Нtмаше нужда да ми обяснява повече. Мtсечинката подигра
вателно надниЧсtше надъ прозорчето ми ·и ми посочваше цtло войн

ство изrладнtли бубулечки. които бавно и наредъ напущаха своитt 
.леговища, за да се нахвърлятъ на насъ. Д~рвеници I И то цtло стадо! 
IРазумtва се, тt имаха право. Навtрно, отдавна не бtха се почув
,ствували тъй сити 1 · но нима и ние нtмахме право да ги унищожа
,ваме I И се започна едно такова сражение, отъ което споменитt ще 
се пазятъ върху стtнитt на стаята,- навtрно, · за дълги години, ако 
управата на монастиря не се сtти нtкоrа да вароса стtнит:t;. 

Азъ и по-рано бtхъ-- съобразилъ, че вънка на пруста би могло 
да се ~мпровизира едно· легло отъ столове, и сподtлихъ тая идея 
съ другаря си ; -и понеже дървеницитt нtмаха намtрение да ни на
пущатъ, затова, ние рtшихме да опитаме това послtдно срtдство. · 

На пруста въ едно кюше върху" пода, замtтнато съ едно малко 
чердже, спокойно · спtше едно монастирско ратайче I То бt заспало 
тъй дълбоко, че можеше oтropt му съ топове да гър_мятъ, безъ то да 

. -се пробуди I Ние отмtтнахме внимателно чердже10 и , с~ ув1,рихме, 
че дървеницитt не се рtшаватъ да прзвятъ такива далечни екскур
зии - тt чакатъ наготово да имъ дойде нt1<ой. Tt не знаятъ, на
вtрно, м.ждростьта на Мохамеда, който учелъ : ,, Когато планината 
не иска да дойде при тебе, ти иди при нея". И добрt, че бtше 
тъй, защото инакъ не щtхме никакъ да се успокоимъ 1 

Азъ оставямъ на всtки да си прtдстави, какъ може да се прt

кара нощь върху шесть дъсчени стола, импровизирани въ легл·о, на 

,единъ откритъ прустъ, заметнатъ съ скромнитt .дрехи, които сами 
-си ноr..tхме, и ще мина нататъкъ върху по-приятни моменти. А та-
,кива имаше много 1 · · 

Още ~е съмнало добрt, изъ съсtднитt стаи наизкачаха съ 
•подпухнали очи останалитt другари. Ние четtхме въ очитt имъ еж.
щата (нашата) трагедия, която тt грижливо се трудtха да rютулятъ, 

и се подсмивахме. Най-сетнt единъ общъ смtхъ ни накара да из
кажемъ всичко и да го заб-равимъ. Утрото ободрява ! То донася тол
кова много щастие, толкова много надежди. И f!ЪНЪ природата се 
бt тъй примамливо пробудила и ни канtше да отидемъ срtдъ нея. 

И имаше, дtйствително, какво да видимъ. Прtдъ насъ се раз. 
УИлаше тракийското п,оле, потънало въ облаци, които се ,движеха 

,✓!Като грамадни вълни·г люлtни ОТЪ слабъ утриненъ вtт:ьръ. Слънцето 
_,. ,., на изтокъ се подаде отначало - слабо, но колкото излизаще по-нагорt, 

·'·" -толкова ставаше по-ве-лич~ствено; като проп.жждаше съ: .л.жчит~ си 
,облацитt - разпи_J1tваше rи. "' То бtше оригиналщ гледка .....:. · н'tма 
никога да я забравя! ' 

Отецъ Гологановъ бt · привършилъ утрината и съ смирени 
крачки излизаше изъ черквата; ние се събрахме всич~и и го зао-
9иколихме. Той ни се поразсърди, · з·адtто го бtхме оставили самъ 

да служи на себе ~и, но л„сно ни прости и тоя rptxъ, и вним~телно 
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започна да чертае плана на екскурзията ни. Ние трtбваш-е да пж
туваме · изъ неизвtстни краища. Отъ монастиря дору до турската 
rраница имаше· само · едно село - Чаушово, което, · до~оJrкото раз
брахме, отстои на разтояние 3 часа отъ монастиря. Толкова -е отда
лечено то и отъ . границата. Откакъ ни нагости и нагоди хубаво, 
отецъ Гологановъ ни изпрати съ сума благословии вън~> отъ мона

стиря, като ни посочи и n.ж.теката, която трtбва да хванемъ. Тая 
nжтека, отначало примамлива и приятна, бърже се изви върла нагорt, 
и азъ скоро разбрахъ, защо тоя пжть не е примамвалъ,_ досега ту~ 
ристичнитt апети·ти на_ наши екскурзиянти. Тя криволи нагорt изъ 
кремъчни скали и кам.ънаци, посрtдъ дребни шубраци, които я npa
вtxa по-приятна само за окото. Ние не съобразихме по-рано, че 
тоя nжть трtбваше да минемъ прtди слънце - сега той бtше · не
поносимъ. Юлската жега се чувствуваше тука не по-слабо отколкото 
въ долиJ:!ата. Освtнъ това налегн'а ни и жажда. Ние не носtхме ве-

. дро съ себе си. Кой е. прtдполагалъ, че въ Родопитt човtкъ трtбва 

да СИ НОСИ ВОда - Че • •ТЯ · ННВСtК.ждt И3.ВИJ)З -ТаМЪ. - -
И когато слtдъ nеть-часово пжтуване видtхме отдалеко Чау

ШQво, ние ~се възрор.ихме. Чаушовци- се бtха изпокрили, така че 
прtзъ цtлия n.ж.ть ние не срtщнахме жива душа. Tt, навtрно, 
пр1;зъ тия часове на деня не пжтуватъ. Село Чаушово, разположено 
върху една рътлина, нtма никакви аабtлtжителни nрtдимства, които 
да му гарантиратъ поне за бждеще по-добра бж.днина. По нечисто- · 
тията и бtдностLТа си то прилича на повечето родопски села отъ 

тоя край, а по мtстоnоложение то стои надирt отъ тtхъ. Човtкъ 
чувствува жеJ1ание да го напусне часъ по-скоро. 

Пжтьтъ къмъ границата се простираше nрtдъ насъ се тъй не
. nривtтливъ, както бtше до тука. Далечнитt ~~гледи на грамадни 
rори - тамъ е границата - които се виждаха отъ тука, не го 

правtха nо-удобенъ въ тия горещи часове. Бtше вече пладне. Умо
рени, ние се отдалечихме вънъ отъ селото, край една изобилна вода, 
да обtдваме. Азъ и досега ·благодаря ~а колегата Ш. за хубавия 
обtдъ - рtдко нtкоrа съмъ се · хранилъ съ такъвъ апетитъ. · 

Ние си опрtдtлихме новъ маршрутъ - трtбваше да nристиг
немъ веч~рьта въ с. Нарtченъ, дtто се надtвахме да намtримъ 
мtсто за спане. Пжтувахме до селото повече отъ 8 часа прtзъ не
проходими възвишения. Тукъ-тамt само изъ пжтеката, по която вър
вtхме, се сръщатъ бtлtзи на човtшки кракъ - толкова е безлюдна 
тая . мtстность. Едничкото село въ тоя районъ; Юrово, кацнало . на 
недосtгаеми висоти, е така изолирано, че почти нtма никакви съоб
щения съ околнитt страни . . Разправятъ, че юrовци .ходtли на пазарь 
въ Станимака; азъ се чудя, по кои пжтища се стига дотамъ. 

Късно привечерь ние _ се спуснахме по новостроящето се iuoce 
за Чспеларе. По него тр.tбваше да вървимъ до\ Нарtченъ и ната
тъкъ, до нарtчене,китi> : ,бан~. Тука за пръвъ пжть отъ два дена ви-· 
дtхме nо-сигурн11 сл.tд+t О;ТЪ, , човtшка · култура. Това шосе, чепелар- . 
ското, · си има вече сво~ ли,т,~Р,атура ~ но струва ми се ниrдt още не 
еж. посочени неrовитt хуб~сти. А то е дtйствително красиво! За 
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него може • ·да се .каже- · --това, което Вазовъ · каза · :за искърската линиSt 

:....... че · инжйнеритt му. трtбва да еж били по.ети. 

:Въ · нарtченскитt бани йе намtрихме удобни . мtста за спане, 
но намtрихме хубава пастърва, която доста . направи. На сутриньта 
ние можах·ме хубаво да се нарадваме на хубоститt на тоя к.жтъ. 
Азъ не зйая бани у насъ съ · по-хубаво мt.стоположение. И ak_o нt
коrа се ,улесняtъ съобщенията · съ по-голtмитt rрадов·е, азъ съмъ си

rуренъ, че природата и банитt на Haptiieнъ · ще привличатъ мЦ.Оrо-
уморени и : ще имъ даватъ добра почивка~ · ' 

Ние ' се простихме съ· добритt хора · лtтовници тукъ, и тръr
нах'ме за · СтаниМака . : ёъ подновени сили и толкова нови приятни 

впечатления. 

Пловдивъ, 1908 г. 

__ __,.. ........ ---, 

0:СМИЯТЪ редовенъ съборъ на" 
въ_ ,:~р . . В.-Т ър_н·о~о. -

БТД. -

. Споредъ изработената програма (вж. БТ;, бр. 2, гад. VII) ту-/ 
ристиtt· -и · туристкитt оtъ Еленски~ клонъ- ,, Чумерна" пристигнаха, 

. въ · В.-Търново въ сжбота на 31. май. При мtстностыа „У~тието" на 
р. .Янтра тt бидоха rюсрtщнати отъ делегати на клона -,, Трапезица" 
и настанени на квартири. . 

1 

Туриститt• отъ останалит-в клонове пристиг~аха . съ софийския _ 
влакъ въ недtля на· 1. юний. На гара Горна-Орtховица гl, бtха по

срtщнати отъ делегати на : В.-Търновския 1<лонъ „Трапезица". Тукъ 
тt направиха малка аакуска и къмъ тtхъ се присъединиха горно-

015tховскитt туристи. Всички - задружно потеглиха съ влака за В.
Търново, дtто - пристигнаха въ · 8 1/ ,. часа сутриныа. На гарата бtха 
иалtзiш да ги посрtщнатъ членоветt на · клона „Трапезица", на чело 

съ настоятелството, женското благотворително дружество, гимнасти
ческото дружество „ Юнакъ" и много гражданки и rражщши. Вла
кътъ · спр't на гарата подъ звуковетt на туристовския химнъ, сви

ренъ отъ военната музика. На перона гоститt-туристи б-вха при~ 
. вtтствувани отъ прtдседателя на · В.-Търновския клонъ „Трапезица",, 

r; Георги Козаровъ, на ' който поздравъ · отговори · пр·Iщседателыъ на · 
Центр. Настоятелство · д-ръ Хр. Пиперовъ. Слtдъ като послtдниятъ 
биде· прtлставенъ . на · настоя-т~лствата на женското и на юнашкото 
дружества,- всички - гости и посрtшачи - · стройно въ /ред-ъ, прtда . 
вождани отъ военната музика, потеглиха за града. Съ музика и пtсни 
шествието мина прtзъ гш:1.внитt улици И ' въ 9 час.а · спрt прtдъ чи- . 
талището „Надежда". Тукъ въ 91/ 2 , чаtа се отвори засtданието на 
сб()ра~ което продължи -до 121/2 часа. Понеже не можаха да се раз;. 
rледатъ всйчки повдигнати · въпроси, то се рtши засtданието на сбора 
да :~ продължи на слtдния день прtвъ врtме· на . излета. Слtдъ' вдига-· · 

/ 
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. нето на засtданцето . всички туристи отидоха на. аадру,женъ. обtдъ 

"· въ хотелъ „Роялъ", подиръ който се nазпрtдtли~а ~о кв~ртири, за 
да си отпочинатъ . 

. Въ 3 часа слtдъ обtдъ 11урист~тt се събраха на „ Бажд~рлъкъ~ , 
отдtто отидоха да разrледатъ историческиft старffНИ на В.-Търново. 
На nруго мtсто ние ше дадемъ 011исание 'на тоя излетъ, както и на 
друrитt, приети отъ сбора. На връшане отъ историческата обиколка 
туриститt се от.биха въ основ!-!ОТО учил'ище при черквата ·. ,, Св . . Бого
родица", дtто клонътъ „Трапезица" е . уредилъ безплатна уненишка 
спалня съ 20 легла за проходящитt прtзъ града екскурзианти-уче
ници и студенти. Всички останаха възхитени - оrъ реда и чистотата 
на първата безплатна ученишка спалнq въ България. . ' 

Привечерь туриститt се събраха въ двора на- казармитt на дру
гарска закуска, дtто съ веселие и музика прtкараха единъ-два . часа . 
Тукъ се направиха и нt.колко фотографически снимки на сборянитt. 

. Вечерьта въ честь на туриститt гости бt уредено въ градската 
градина градинско увеселение. То ., бt посtтено от:ь грамадна часть 
гражданки и граждани, които заедно съ · туриститt• гости се веселиха 
въ освtтлената съ фейерверки ' градина, подъ ' звуковетt на · военната 
музика и на оркестри на дружество ·,,Струна". Туриститt, ако и умо
рени отъ дългия пж.ть и · б~зсънната ношь, прtкараха на·й-приятно 
между веселитt и любезни търновки и .,..търновци докъсно въ полу-
нощь, като не се мина безъ хора и танци. . 

Въ понедiшникъ на 2. юний се състоя излетътъ до развалинитt 
на · римската крtпость Nicopolis ad Istrum до с. Никюпъ. На връщане 
оттамъ туриститt. минаха прtзъ .нисшето земледtлско • учи;1ище въ 
Борушъ, дtто бtха радостно посрtщнати отъ директора на ' учили
щето r . ..Илиtвъ. Тукъ, въ сtнчаститt градини, бt даденъ на ту
риститt обtдъ отъ клона „Трапезица". Въ врtме на обtда се под
несоха подаръци отъ Центр. Настоятелство на БТД - на клона 
„Трапезица" двt фотографии отъ красиви мtстности въ Бълга·рия, а 
на прtдседателя му r. Козаровъ една туристовска гега. Тукъ бtха 
прочетени и слtднитt поздравителни те~еграми : 

Самоковr,. Прtдседателя тури,стскvя сборо . Здравtйте другари! Прtд
седатель туристовския клонъ „Рила". 

Иаваклиu. f lоздцавъ сборянитt отъ Сакарци. Прtдседатель клона 
Кърпаровъ, 

Берковица . .По случай осмия сборъ прtдай1е на сборянитt другарскиrt 
поздрави на Комци и пожеланията имъ _за напрtдъка и прtуспtването на тури
стическитt дружества Здравtйте ! Полпрtдседатепь клона „Комъ" Бутаковъ. 

Вратца. Като сте събрани отъ свободнитt кж.тове на България въ сто
лицата на Асtновци, Вtслечани не могатъ па не пожелаятъ успtха на туризма. 
Дано кръвыа, пролtта въ тукашнитt мtста на героя Ботевъ, свtсти в11новни
ци1t на разкж.сана България и скоро българскиятъ турисп, да броди по Пи
ринъ и Шаръ. Сеi{ретарь клона „ВеслеQъ• -тодоровъ. · 

flазарджикъ. Пр_и вtтъ сборянитt. До виждане Браuиrово. Павловъ, Ли-
комановъ, Къневъ. · 

Княжево. Поздравъ сбора. Искрени пожелания за напрtдъка на ту
ризма, тъR живоrворенъ и приятенъ з_а щастливцитt, конте го цtнятъ. -Здра-
вtйте! Ник. Тантиловъ. _ . 

Горп~•Ваня. И · а r,1енъ ура отъ Трапезица и Царевецъ. Здравtйте ! 
Капитанъ Доб ;>евъ. 
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Долна-Ваня. Изподъ Рила, Мусала и Родопи, разкри,ли вече обятия за 
неустрашимия български туристъ, пращаме ~ривtтъ и пожелаваме плодо• 
творна дtйность. Здравtйте ! Ибърци: Владо Сребърниковъ, Пасkо Поповъ, 
Станиславъ Георгиевъ, Вълчо Добревъ. , 

Врапща. По exoro на Врачанскиrу балкани на другаритt туристи, пра-
щамъ привtтъ ! Радучевъ. -

Вратца. По ехото на Околчица пращамъ моя сърдеченъ пvивtтъ на 
другаритt туристи. _ Христовъ. . . . 

Русе. Отъ брtговетt на „тихъ бtпъ Дунавъ• при Русчукъ пращамъ 
- привtтъ на българитt, цtнитепи на бълr-ар.ската пр:ирода, нейната красота, 
· дивность и величие. Живtйте туристи ! .Разсукановъ. 

Елена, Сърдеченъ привtтъ на пюбитепитt на природата. Идущия сборъ 
въ самитt нейни нtдра - хижата „ Чумерна• . . Здравtйте ! ·Фарашева, Минкова. 
Иордановъ, Бояджиевъ, )J.аскаловъ, Брешковъ, Поповъ, Янчевъ~ Трифоновъ, 
Бояджиевъ, Марковъ, Рашко Гайдовъ, . Хапваджиевъ. 

Русе. По случай сбора поздравпявамъ другаритt съ туристовското 
здравtй. Мир·чевъ. 

Варна. Поздравъ туриститt. Да живtе българското туристическо дtло. 
Пановъ. • · 

О.11ивенъ. Чрtзъ васъ пращамъ искренъ привt1Ъ на сборянитt. Го
рещъ , поздравъ и отъ нашитt , чудно красиви .Сини камъни•, които гордо 
впиватъ погледи въ тракийската 'дОl}И~а. Tt чакатъ вашето · друщ_но ура. 
Здранtй ! Д. П. Костовъ. , 

Слtдъ разглеждането стопанствата при училището · въ 4 час_а 
слtдъ пладне, туриститt продължиха и довършиха започнатото прtд
ния денБ въ читалище „Надежда" засtдание на сбора. Засtданието • 
тукъ се държа на от1<рито, чисто по туристовски. -

Въ 7 · часа- туриститt сл-,tаоха на гара Крушето, отдtто зами
наха съ вла1<а за Горна-Орtховица. Тукъ сборянитt си вземаха сбо- _ 

. rомъ отъ своитt npyrapи и сжщата вечерь отпжтуваха съ софийския 
влакъ. Разполагащитt - съ щ>вече свободно врtмt: туристи и гости 
слtзоха въ Търново и на слtдния день - вторникъ, 3. ю1:1.ий - взе
маха участие въ сво.бодния и~летъ до Прtображенския монастирь и 
пещеритt. 

- ,· Благодарение старанията на членоветt отъ клона „Трапезица" i 
на чело съ неуморния имъ ирtдседатель, архитектъ r. Г. Козаровъ, 
се изпълни много добрt прtдвидената за сбора програма и участни
цитt въ него изнесоха най-приятни- спомени отъ прtкараното въ 
Търново и по излетитt. 

3ас1щание на VIII. редовенъ сборъ на БТД. -

Засtдание:rо на сбора се отвори на 1. ·юни" въ 91/ 2 часа сутр. 
въ салона на читалището „Надежда" въ В.- Търново отъ. прtдседа
теля на БТД. д-ръ Хр. Пиперовъ. Присжтствуваха 103 участника 
отъ 427 члена на · задругата, именно: отъ Берковица ( 40 чл.) Георги 
Петровъ, отъ Брацигово (10 чл.) Иер. Ив. Иеремиевъ, отъ Вратца 
(66 чл.) Н. Алексиевъ, майоръ Алексиевъ, Хр. Антоновъ, д•ръ Въл• 
кановъ, Ал. Костурковъ, Илия Петракиевъ, т~ Пtевъ и К. Чорбановъ; 
отъ Горна-Орrьховица (10 чл.) Спиро Анастасовъ, Панайотъ Паска
левъ, Петко Чукановъ и г-жа Росица Чуканон~; отъ Долна-Баня 
(31 чл) К. Г. Симоновъ и А. Д . Цвtтковъ ;· отъ Елена (16 чл.) Ив. 
Бояджиевъ, М. Инжевъ, Хр~ Кършевъ, Борисъ Марковъ, Хр. Мила-

. 1 
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новъ, г-да Миланова, Ст. Рабовъ, Ст. Раэсукановъ, М. Рашевъ, Ив~/" · 
Хвърлевъ, г-ца Ив. Хвърлена, г-ца Бойка Хвърлена и Ив. Чавдаровъ; 
отъ София (80 чл.) П. Анастасовъ, Боrдевъ, Н. Бозовъ, Т. Банковъ, 
эап. ген. Вълнаровъ, Ат. Джанановъ, Ст. Ивановъ; Т. Икономовъ,, 
Мар. Лъсковъ, Г. Ив. Михалски, д-ръ Хр. Пиперовъ, Ив. Са11довъ 
С. д .. Скрннски и Ст. Цачевъ; отъ Търново (94 чл.) присжтству
ватъ 60 члена. 

1. 

· Прtдседательтъ откри сбора съ слtдната привtтствена рtчь :· 

Другари туристи! 

Излетуването е основата на нашия спортъ-туризма. И ние при всtко годи- . 
шно врtме-лtтt и зимt, пролtть и есень-въ нtдрата на природата търс11мъ · 
тая _ висша духовна ~ физическа наслада, 

1 
която нашиятъ спортъ . доставя. Но, 

покрай тия излети, които всtки клонъ отдtлно прави, ние сме завели вt че 
традиция всtка година да правимъ една- ьбща срtща на всички туристи въ 
България. Тукъ, слtдъ като размtнимъ мисли върху управлението на нашето• 
дружество, ние да, се „срtщнемъ, да се опознаемъ взаимно и задружно да се 
разходимъ изъ нtкой хубавъ кж.тъ на нашето _ отечество. Това еж. нашит-в 
сборове. Който отъ нашитt членове туристи е посtщавалъ редовно тия сбо
рове, тоА вече познава седемь разл-ични кж.тове отъ нашата родина ; той вече
има едно пълно, ако и общо понятие за разнообразието въ характера на оте
чествената ни природа. Защото той .се е качвалъ на високата Витоша, билъ е
по историческитt хълмове на сt8ернитt Старопланински прtдгория при Тър
ново, както на южнитt балкански · дипли при Сливенъ ; той познава истори-

, ческитt, напоени съ освободителна кръвь Плtвенски полета на крайдунавската 
равнина ; той се е любувалъ на чудеснитt морски гледки, съ които е богатъ 
Варненскиятъ брtгъ ; той се е ровилъ въ политt на милитt Родопи; той е: 
видtлъ скалистия, суровъ Вратчанск.и балканъ. 

Другари! Хубавото се познава по това, че то постоянно ни привлича 
къмъ себе си. Ако човtкъ по неволя се отдtли отъ него, той постоянно се
стреми да го има прtдъ очитt си. Ето защо нашитt туристи, които на втория
сборъ въ 1902 г. бtха въ Търново, изказаха желание да ·дойдатъ повторно на 
сборъ въ тоя историческ11 за далечното и близкото минало на отечеството ни 
градъ. И нашитt ск.жuи търновски туристи бtха тъй любезни, че охотно се: 
отзоваха на · нашето желание и ни поканиха на гости въ града си. И благ·ода
рение на тая другарска любезность ние имаме щастието да се видимъ на ту
ристки сборъ въ това Търново, отдtто се е задавалъ страхъ на всички съ
сtд~1 на България, к.ждtто еж пращали дарове най-разнообразни народи и въ 
кулиr1. на t{Оето еж лежали заложници отъ много държави. Въ Търново, което 
~ величие на старото бъ.~1гарско царство и гордость на млада 9ългария - за 
многото си заслужили на отечеството си синове Ние сме щастливи днесъ да 
държимъ нашето засtдание ,въ тая ограда, станала вече свещена, защото въ 
нея неведнажъ еж се рtша..!!али с.ждбинитt на младата ни държава и на кня
жеския тронъ. 

· Като ставамъ тълкуватель на истинската радость, която всички тури_сти 
· изпитваме въ този моментъ, че се виждаме ту къ събрани на сборъ, аз ь ви 
ПОЗ,!].равлявамъ съ добрt дошли на гости въ старата българска столица и обя
вявамъ VIII. сборъ на БТД. за отворенъ. 

Да живtе ьългарското Туристско Дружество ! 
Здравtйте ! • -

Слtдъ това секретарьтъ Джананонъ прочете протокола о,тъ ми
налия сборъ въ rp. Враца (иэложенъ подробно въ БТ. год. VI, 
брой 9). Гласуванъ протоколътъ „ се прие. Прочете се писмото отъ 
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,самоковския клонъ „Рила", съ което · съобщава, че не ;,юже да прати 
дел~rатъ · н.а сбора по нtitaнe - свободни срtдства. Слtдъ това прtд-. 
-седатеЛЬТ1? прочете : _СЛЪДНИЯ , . . - -- -

' 
Отче.тъ на БТД. за 1907 година. ,, -- .· - --- ' 

Прtаъ изтеклата , година · нашето · дружество си остана почти въ 
.еж.щото положение, както бtхме прtзъ прtдната. Нtкои клонове се 
засилиха, други отслабнаха въ своята дtйность, а трети останаха безъ 
значителни измtнения. Къмъ първата категория клонове спадатъ -
Долнобанскиятъ „ Ибъръ "~ · Врачанскиятъ _,, Вёслецъ" и Еленскиятъ 
,, Чумерна". Безъ аначителни измtнения оставатъ Софийския „А.-Кон
СТflнтиновъ "., Самоковскиятъ „Рила", Търновскиятъ „Трапезица" и 
f'орноорtховскиятъ . Оrслабнали еж въ дtйностыа си -Брациговскиятъ 
клонъ „Родопи• - и Каваклийскиятъ „ Сакаръ". Нtкои 1монове пъкъ , 
¾le еж. показали никакви признаци на животъ Такива еж Орха- -
нийскиятъ . ,, Мургашъ ", Орtховскиятъ „ Дунавъ" и Плtвенскиятъ. 
Съ тtхъ ние ще им-аме· да се занимаваме по-подробно въ днешния 
-сборъ Новъ клонъ е основанъ · въ Берковица . По :гоя начинъ общото 
число на членоветt ·не се е 1измtнило значително. Лэ.ни то бtше 387, 
.а сега се е възкачило на 427, значи увеличило се е съ 40· члена . . ' 
Днесъ дружеството брои 1 О клона, именно : Берковица, Брацигово, 
~раца, Горна-Орtховица, Долна-Баня, Елена, Каваклии, Орхание, -
Орtхово, . Плtвенъ, Самоковъ, София и Търново. Въ . . по-живо 
яли по-сла~о сношение съ центр. настоятелство еж бl:!ЛИ всички 
~<лонове, съ изключение на Орхание, Плtвенъ и Орtхово. Оrъ 
Орtхово впрочемъ се обадиха наскоро слtдъ ланския сборъ · за уреж
дане едни смtтки по тtхния пжтеводит-ель и друго нищо. Тия три 
«лона не еж. дали отчети за послtднитt двt · години, не . еж. пранили 
приноси въ центр. каса, не пратиха делегати на сбора въ Враца 

_ (макаръ · мtстото на сбора да бtше близо и за тритt клона), както 
и тука сега. Списанието и всички разпqредби на дентр. .настоятелство 

имъ еж изпращан·и, но не е получаванъ никакъвъ отговоръ. Пl?и ,това 
положение на тия клонове центр. настоятелство прtдлага на сбора 

' да ги изключи отъ задругата и да го упълномощи да прибере имо-
тнтt имъ, съгласно чл 88 отъ устава. . 

Л?нският:ь сбо'ръ рtши_ да се изключатъ О!,Ъ задругата Бур
rазкиятъ и Пернишкиятъ клонове . Центр'. · настоятелство влtзе въ 
споразум·tние съ бившия касиеръ на угасналия Бурrазки клонъ г: Ал . 
Милковски и прибра·. находящиrt се въ него суми отъ клона · (368 л . 
.. ~О ст.), както и другитt в.ещи; за приемането на които състави нужд

ни~ актъ. Въ бившия , прtдседа-тель на угасналия Шуменски клонъ 
-(r. Кравковъ) имало около 120 11ева, капиталътъ на клона. Центр. 
-настоятелство направи пост жпки, за да му се nрtдаде тая сума, но по-

. \рад~ нtкои формални прtчки - не можеха да , се на~tрятъ книжата, 
за да се види раэмtрътъ на · сумата - тая работа не можа досега да 
~е свърши, но веднага слtдъ -сбора ще гледаме да я уреди~ъ . . 

Огъ уrасналhтt клонове _се правиха опити за подновяване на 

Сливе-нския клонъ; · i,акто прtдъ - оившия- му · прt.iiё-е:.Цате;1ь д-ръ 3 . . , , 
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, Димитровъ, тъй и прtдъ ftpyrи лица. Отначало тия хора обtщаваха 
да го подновятъ, но въ резултатътъ не излtзе нищо, Центр. настоя
телство поиска да му се прtпадатъ имотитt и капитала (който по 
свtдtнията на центр. настоят. възлиза на повече ----отъ 300 л.). но 
)1.имитровъ отговори, че въ него имал9 само 4-5 лева, които не · сти
rалъ само за изпращане на вещитt. Ще трtбва да се дирятъ по 
административенъ, а може би, и · по сждебенъ редъ, книжата и капи

· талътъ на този клонъ . Сжщото ще трtбва да се направи и съ Ка
занлжшкия клонъ, за който Cf правиха постж.пки, но нищо не можа 

.да се уреди по доброволенъ начинъ. · 

Новъ клонъ . ......._ 

Такъвъ е основанъ прtзъ отчетната година въ Берковица съ 
: хубавото име „ I<омъ". Той _се намира при- бпаrоприwrни туристовски ~ 
условия u на чело стоятъ енергични и прtдани на дtлото лица. 

Всл1щствие на това той бързо се развива и днесъ брои вече 40 члена 
и е внесълъ въ центр. каса 60 лева записнина. У ставътъ на тоэи 

Ll(лонъ е прtrледанъ и · удобренъ отъ центр. настоят. и то прtдлаrа 
да се приеме окончателно за членъ въ нашата задруга. Новиятъ 
клонъ е изпратилъ и свой делеrатъ въ сбора r. Г. Петровъ, · който 
имаме честь да виждаме· между насъ. Въ лицето на тtхния прtдста
витель аз'ъ позправлявамъ берковскитt туристи съ туристовското 
,, Здрав·вйте Комци ! " , 

Нtкои младежи . отъ Пещера бtха поискали · устава на Б Т Д. 
· съ намtрение да основатъ въ своя rрадъ клонъ отъ БТ Д. У ст~вътъ 
се прати, но повече lje еж получени· никакви извtстия. 

Прtзъ отчетната ~ година центр. настоятелство имаше да се бори 
съ rолtми мжчнотии. На първо ·мtсто съ недостатъчностыа на ма
териялнитt срtдства. Правиха се пост жпки за помощь отъ Мини
стерството на Народ. Просвtшение, но за жалость такава не може 

да .се получи. Причината на това е, че кредитътъ за тая цtль билъ 
- съвършено намаленъ. Епно дtло, съ което може да се похвали центр. 
настоятелство, то е, че издtйствува отъ Министерството на Търго-
вията и Земледtлието да се отпуснатъ на нtкои клонове помощи за 
залtсяване, които еж започнали. залtсвателни работи и еж поискали 
такава помощь. Именно: на В.-Търновския клонъ "Трапезица" '600 .л, 
на Берковския _клонъ „ Комъ" 350 л., на Еленския клонъ „ Чумерна l,t 
-300 л. и на Самоковския клонъ „Рила" 200 лева. Всичко 1450 лева. 

Причинитt на ' паричното затруднение на центр. настоят. еж 
· отъ една страна слабитt . приходи на дружеството, а отъ друга -
нередовното внасяне на клоно13етt на записнината и приноса. Така, 
наврtме еж. изпратили своитt вноски само Софийс~иятъ, Търнов

· скиятъ, Самоковскиятъ и Долнобанскиятъ клонове. Останалитt клQ-
нове и досега не еж си уредили смtтки1:t съ uентр. настоят. за мина

.пата _ година. С11tдствие на това центр настоят. прtдлаrа на сбора 

.да отнеме правата на делеrатитв на tия клонове. 

\ 
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Безспорно е, че безъ срtдства центр„ н-ство не може да иэп'!!лнява 
своитt задължения, главното отъ които е издаването на списаниет0 

БТ. ·Съ rолtми усилия ние мож~хме да искараме миналата годишнина 
на БТ. Ако не бtше сумата, взета отъ Бурrазкия ·клонъ, и това не· 
бихме могли да сторимъ. Вие ше видите отъ отчета на операциитt 

за касата, колко слаби еж постжпленията на клоноветt. А само за 
печатъ на БТ. еж нуждни 450 лева годи~но._ . При тия условия и 
дума не може да става за възнаграждение на редактора и за хоно

раръ на сътру дницитt. При днешнитt условия на живота никой не 

работи безъ възнаграждение; ето зашо постжпватъ малко ржкописtt 
отъ туриститt и повечето пжти центр. н-астоят. трtбваше само да 
се заема съ приготовлението на материяла за БТ. Естествено е, - че 
таl)а не може да отива за дълго врtме. [Jрtдъ видъ на тия обстоя
телства центр. настоят. прtдлаrа, щото всtки членъ на БТД да се 
задължи да плаша по 1 левъ абонаментъ на БТ, приходътъ отъ който· 

_ да се употрtби за печатъ и възнаграждение за статии. То~а прtдло
жение се съгласява съ чл. 55 отъ устава, но не съ чл. 60. Но сборътъ 
е върховната власть въ дружеството, която може да разрtшава по
добни въпроси. Безъ това срtдство не ще бжде възможно излиза
нето на БТ. Пъкъ и въ всички дружества у насъ и въ чужбина за 
дружественитt списания членоветt плашатъ абонаментъ. Това ново
въвt:дение ще упражни и друго влияние - ще накара мнозина отъ 

членоветt да цtнятъ и четатъ БТ, за който плашатъ, а не както 

сега да ro захвърлятъ като подарена имъ нещь. 
Ланскиятъ сборъ избра въ центр. настоят. r. r. С. Д. Скрин• 

ски, - Ст. Цачевъ, Н. Тантиловъ и М. Лъсковъ, които съ г. r. д-ръ -
Хр. Пиперовъ, ДжанановъJ Сандовъ и Бъчваровъ управляваха дt- -
лата на дружеството, като си бtха разпрtдtли.тiи длъжноститt така : 
прtдседатель Д-ръ Хр. Пиперовъ, подпрtдседатель Н. Тантиловъ ) 
секретарь) Ат. Джананов.ъ, касиеръ Ст. Цачевъ, домакинъ И. Сан
довъ и редактор~ на БТ С. Д. Скрински (подпомаrанъ отъ прtцсе
дателя Пиперовъ). Сега изтича мандатътъ на четирмата настоятели ~ 
Пиперовъ, Джанановъ, Сандовъ и Бъчваровъ. На сбора прtдложи 
да избере на тtхно мtсто нови лица. 

Гласуванъ отчетътъ се прие. Прtдседательтъ прtдложи на сбора 
да изключи отъ задругата Орханийския, Казанлъшкия, Плtвенския и 
Орtховския клонове, като -опълномощи центр. настоят. да прибере: 
ииотитt имъ. По този въпросъ говори r. Ст. Ивановъ и се , изказа 
противъ изключванеrр на тия клонове, а прtдЛi!ГЗ да се вмtни въ 
длъжность нз близкитt до тtхъ „ добри клонове да влtзатъ въ сно-

1 шение съ туриститt отъ· изrасналитt клонове и да прtдприематъ 

задружни излети съ тtхъ. По :rакъвъ начинъ да може да се постигне

съживяване на изrасналитt клонове. Г-нъ Скрински се изказа въ еж 
щата смисъль. Прtдседательтъ възрази на това и се съгласи щото 
изключването на горtозначенитt -клонове да бж.де условно. Той прtд
ложи и сборътъ рtши така: Центр. настоят., слtдъ като употрtби 
всички срtдства за подновяване на,,. всtки отъ означен~тt изrаснали
к.лонове, но не успtе, има право да изключи к~она отъ эадруrата и, 
да прибере имота му. 
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II. 

Касиерътъ доложи на сбора упражнението на бюджета на Б Т Д~ 
за 1907 година : 

· А. Приходъ. 

Прtдвидено: Постжпило :: 

Приносъ 25¼ отъ 250 члена • . 
-Записнина отъ 7 5 нови члена . ~ 

- Недобори иъ 1906 rод. • 
Непрtдвидени . . . . . . 
Абонаментъ отъ „ Б. Туристъ ". 
Иэлишъкъ отъ 1906 rод. . 

Всичко 

В. Разходъ. 

375·-
150·-
50·-
18·68 
20·-

211 ·32 

825·-

лв. 40.- лв. 

" 
70•-

" 
" 

131·70 
" 

" 
368•,50 

" 
" 

31 ·50 
" 

" 
211 ·32 " 

лв. 85:3·02 лв .. 

Прtдвидено : Похарчено:.. 

100 значки съ митнишки разноски 
nечатъ на „Б. Т. • • . . . . 
Наемъ помtще1ще . . 
Библиотека . . 
Писалищни и нупрtдвидени . • . 
За делегати на сбора . 
За уравнение излишъка . 

Всичко 

100,·-
450·-
60-
30.-

1 OQ·-== 

85-·-

826·-

лв. 93·45 лв-. 

" 
455·-

"" 
"· 
,,_ 8. --
п 130·- ,,. 

" 
166·57 п 

п 853 02 ,,. 

·съборътъ удобри това упражнение на бюджета за 1907 гад~ 
Слtдъ това се прtдложи на събора слtдниятъ бюджетъ на БТД .. 

аа Н308 година : 

А. Приходъ,_ 

Приносъ 25¼ отъ 300 члена. 450·- лев :'. 

Записнина отъ 100 нови члена 200·- ,,. 
Недобори отъ 1907 год. 50·- ,,. 
Отъ абонаментъ на ,,Б. Т." отъ нечленове 20·- ,,. 
Излишъкъ отъ 1907 rод. 166·57 ,,. 
Отъ абонаментъ на 300 чJiена на БТД. 300·- " 

Всичко . ·- 1186:57 лева„ 
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Б. Разходъ . 

. ~за 100 значки съ митнишки разноски 
Печатъ · на „ Б. туристъ" аа 1 О броя 
Наемъ за помtщен'fе 
Библиотека . 
Писалищни и непрtдвидени 

· За списването на „ Б. Туристъ" 
За делегати на IX. ,.сборъ . 

. ' . 

Всичко .• 

100. - лева . . 
450. - ,, 
120.- ,, 
40. ... " 

120.---- ,, 
300.- _ ,, 

56·57 „ 

1186·57 лв. 

Въ този бюджето-проектъ се прtдвижда 1 левъ абонаментъ за 
• списанието БТ. отъ членоветt туристи. По абонамента говориха нt
колцина туристи и се изказаха различни мнtния. Г. Петровъ (Б~р

... ковица) . е противъ абона_мента ; другъ туристъ поиска уголtмяване 

на списанието; г. Н. Марковъ (Търново) пожела списан,ието да се 
- продава рж.чно по 10 ст. броя; г. Петракиевъ (Враца) поддържа 
това прtдложение. Г. Коззровъ (Търново) е _съгласенъ членоветt да 
плащатъ абонаментъ за БТ., но това да се приема като врtменна 

, мtрка. Г_. Воденичаровъ (Търщ:>во) поддържа прtдложението на г. 
· Козаровъ, но иска вмtсто като отдtленъ абонаментъ да се ув·еличи член
скиятъ вносъ. Г-нъ Ст. Ивановъ (София) иска да се освоб()дИ центр. 
настоятелство отъ редактирането на списанието, а да се избере осо-

, бенъ ред_акционенъ комитетъ отъ три лица. Рtши се : Всtки ~ленъ . 
-турисtъ да плаща врtменно по 1 левъ год~µ~но абонаментъ на 
БТ. Редактирането, на списанието да си остане въ еж.щото положение, 
но да се дадатъ на редактора -двама п9мощници. Слtдъ това се гла-

. сува и прие бюджетътъ . за 1908 r. тъй, както бt прtдложенъ · отъ 
, центр. настоят. - , 

Прtдседателыъ съобщи,· че въ центр. настоят. с~ поJiучени 
отчети за миналата година отъ слt__днитt клонове: Брациговски „ Ро
допи", Врачански „ Веслецъ", Долнобански „ Ибъръ 11

, · Еленски „ Чу-
. берна", Самоковски ,;Рила", Софийски „А. Константиновъ" и Тър
новски „Трапезица". Той поriита сбора, какъ желае да се прочетатъ 
TИ-fl отчети, дали изцtло или въ извлtчение. Г-нъ Ст. Ивановъ прtдлаrа 
да не се четатъ отчетитt, понеже ще бждатъ печатани въ БТ. Г-нъ 
Петракиевъ прtдложи да се- прочете отчета на Врачанския клонъ. 

, Гласувано прtдJ1ожението му не се . прие~ 
Прие се Берковскиятъ клонъ „ Комъ" окончателно за членъ на 

· българската туристска задруга. 

III. , 

Прочете се писмото на Самоковския клонъ „ Рила 11
, съ което 

,. иска отъ сбора да му разрt~:ри да даде . задължително ~а Самоков
, ското Общинс~о ~правление въ смисълъ, че ако Общинск. Управление 
се съгл.ас-и да даде срtдства на -клона, за да разшири павилиона въ 

-турист ската градина и да построи изба . въ него, то ако клонътъ се 

1 
/ 
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разтури, Общинск. Управление .ца поJ1учи право на собственость на·, 
този имотъ или да му се възвърнатъ иэхарченитt отъ него суми. 
Ценrр. на.стонтелство поддържа искането на Самоковския клонъ. Г-нъ . 
Петровъ е противъ него. -Г-нъ Н. ДQ.довъ (София) е съrласенъ да се· 
даде право на Самоковския клонъ да . влtзе · въ споразумtние съ:, 
общината,· отъ което ще извлtче qолэа. Гласувано прtдложението ~а . 
центр. настоят. се прие; 

Прочете се писмото на подпрtдседателя на · центр. ' настоят. г. 

-~ М. Пантиловъ, съ което съобщава, че - по . много уважителни причини ·· 
не :му е възможно и занапрtдъ да остане въ управлението на дру~ 
жеството. Прtдседательтъ на центр. настоят. r. д•ръ Пип·еровъ, чийто 
мандатъ изтича, помоли сбора да не - го прtизбира, защото · вtрва, . 
че по служебни причини ще трtбва да напусне София. Слtдъ :rова 
стана изборъ за попълване настоятелството, при който се прtизбраха 
r . . r. Ат. Джанановъ, Ив. Сандовъ -~ и Т .. Бъчваровъ, а на мtстото на -
r. r. IJиперовъ и Тантиловъ се избраха г~ r. Бож·анъ Ангеловъ и 
Нягулъ Бозовъ. -

Г-нъ Ст. Ивановъ прtдлож1:1 з-а усилване на срtдствата на 
дружеството да ·се nрtпоржча на н:лоноветt при · излети, ,. увеселения -
и т. н. ,ца събиратъ помощи· за sъ полза на дружеството. 

· :Г -_нъ Петровъ съобщи, че училищнитt власти въ Берковица не · 
позволявали на ученицитt да постжпватъ за юноши-туристи. Г-нъ' 
Еозаровъ каза сжщото и эа Търново. Рtши се, ако нtкой :клонъ .. 
има подобна неприятность, _то да съобщи на центр . - настоятелство , 
което ще се погрижи да уреди въпроса ·съ Министерството на Про
свtщението. 

Г• нъ Ко,заровъ прtдJ1ожи всt'ки клонъ да · изработи пжтеводи• 
тель · за района СИ и да се погрижи за уреждане·то на безплатни 
спални. -Понеже врtмето · бtше напрtднгло (12½ часа), то · се - piнi.Iи 
да се вдигне засtданието за днесъ; а: - да се продължи -на слtдния· 

· день по излета въ Никюпъ. 

IV. 

Засtданието продължи · на 2. iоний въ 4 наса сл. пл. въ rpa- , 
. дината на земледtлското училище въ Борушъ. Г-нъ Козаровъ държа 
рефератъ на темата „Какво трtбва да правимъ".*) Въ него ·той по• 
сочи на разни срtдства, които тр-!бва да се вэематъ, за да се повди_- , 
rне туристското дtло въ България. flрtдседательтъ благодари r-ну kо
зарову за хубавия му и наврtменъ рефератъ. Г-нъ Икономовъ (София) ., 

. говори .за roлtмoro значение на пропагандирането туристовскитt идеи; . 
трtбва да работимъ въ това направление, ако , искаме да дойдат.ъ 
добри дни за туризма. Г-нъ Ст. Ивановъ говори сжщо по пропаган
дата;_ дtто и да сме, трtбва „да пропагандираме, да убtждаваме, ре-

_. ферати да държиме, срtщи да устрояваме. Тъй с·амо ще можемъ да 

спечели~ъ добри поддържници. Слtдъ като се изказ~ха по тоя въ- _ 

*) Вж. ,.Български тур~стъ", бр. 7-9 на год. VII . 
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jпросъ нtкои делегати, прие се прtдложението на r. Козарова : деле• 
·гатитt на клоноветt, като се завърнатъ, да свикатъ извънредно за-
сtдание и да докладватъ рtшенията на сбора. _ 

Прtдседательтъ докладва в;ъпроса за изrодитt по желtзницитt. 
tЦентр. настоятелство е употрtбило всички усилия за уреждането на 
тоя въпросъ. То ё заинтересувало ,~исшия персоналъ отъ· дирекцията 
на желtзницитt, който се е указалъ благосклоненъ _ къмъ идеята на 
туризма и еж. · натоварили лица оt_ъ помежду си, които да изучатъ 

състоянието на тоя въпросъ въ другитt държави. За тая цtль се 

събиратъ свtдtния и навtрно въ скоро врtме въпросътъ ,ще бж.де 
,разрtшенъ благоприятно. 

Г-нъ Скрински (София) изказа_ желание, щото делеrатитt да 
съобщатъ на клоноветt, че всички въпроси, които центр. настоятел• 
ство прtдлага на разискв~не въ сбороветt, да бж.датъ пр1щвари~ 
телно разучвани отъ клоноветt. Сж.щиятъ покани клоноветt да -раз~ 
пространяватъ списанието въ своя районъ, като въ хотели, кафенета, 

; кръчми, читалища и пр. Г-нъ Ст. Ивановъ прtдложи да, _ се четатъ 
-реферати ,на· сбора, · които ·обаче да бж.датъ прtдварително лечатани 
въ БТ, з3~ да иматъ възможность делегатитt да ги проучатъ и се 
подrотвятъ за разискванията на сбора. Прtдложението се прие и 

,-т. Ивановъ с-е натовари да приготви реферата за идущия сборъ; той 
прие съ благодарность. 

Г-нъ поруч. Греченлиенъ (Търново) изказа желание да се хода
тайствува прtдъ Военното мин~стерство, за да абониратъ военнитt 

_;учрtжцения за с_писанието БТ. 

По покана на Брациrовския делегатъ се рtши ндущиятъ сборъ 
. да бж.де въ Брацигово, но да бж.де слtдъ Петровъ-день, за да бж.
-датъ сборянитt по-свободни, та да прtдприематъ излети изъ Родо• 
, питt. Понеже прtдседатель1ъ д-ръ Пиперовъ напуща длъжностьта 
си, затова r. Скрински прtдложи да му се благодари за досегашната, 
му усърдна дtйность. Съ „ура" сборътъ изказа своята благодарность. 

f ,Г ,нъ Козаровъ прtдложи да се покани Чешкиятъ Туристски Клубъ 
на екскурзия въ България. С.жщиятъ направи прtдложение за уреж-

-дането на една екскурзия до Одринъ и Цариrрадъ. Рtши, се · центр. 
, настоятелство да изучи въпроса. _ 
_ Прtдседательтъ · благодари на Търновскитt туристи и_,,, на вла• 
. -ститt за rолtмитt имъ грижи и старания, на които се дължи нъл• 

, ниятъ успtхъ на сбора. Слtдъ това въ 6 часа той обяви засtданието 
.- на -VIII. туристски сборъ за закрито. 
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Яо сътрудницить на „Български туристъ". 
Централното настоятелс,тво на Б Т Д изказва своята искренна 

блаrодарность на всички сътрудници на дружественото списание, за- -;,, 
дtто положиха трудъ ( само за идея) за ,списвс1нето на VII. му го- ' 
дишнина. То моли най-учтиво сжщитt сътрудници и любителитt ·на 

българската природа да помоrнатъ за списването и на VШ. годиш-
нина -на БТ,. съ което ще услужатъ значително за разпространяване 
"Туризма въ България. 

Отъ Централното настоятелство. 

До к11оноветt.- на 5Т Д. 
Като сключваме съ тоя брой VII. годишнина на „ Български 

·туристъ", надtваме се, че клоноветt ще побързатъ съ паричнитt 
си приноси. въ централната каса за продължение на списанието и 

прtзъ 1909 rод. Любовьта на туриститt къмъ дtлото и интересътъ 
за него трtбва да надвиятъ всtкакви помайвания и .да разбиятъ 
,всtкакви претенции. 

Открихме вече подписка за VIII. годишнина на дружественото 
-ни списание и се обръщаме къмъ всичкитt клонове на задругата ни 
-съ молба да се поrрижатъ за разпространяването му по читалища, · 
_училищни библиотеки, rостинници и др. 

Отъ Централното настоятелство. 

О Б Я а И. 

К НИ , r И Т 13: 

. 1. ,,По Силистра и назадъ" 
Чирпанъ, 1903 r. Ц. 1 л. 

(Вж. • Бъл. туристъ •, rод. III, стр. 32 и 63). 

, 2. ,,Великденски излетъ до Видинъ" 
Видинъ, 1905 г. Ц . 30 ст . 

(Вж.- .Бълr. туристъ", rод. IV, стр. 29). 

3. ,,До Рилския монастиръ" 
Пловдивъ, 1906 г. Ц. 60 ст. 

(Вж . • Бълr. iуристъ•, rод. V, стр. 90). 

еее намирать за продань у автора имъ - Н. Костовъ, 
учитель въ Пловдивската държавна мжжка гимназия_. 



Открива [е подпиtка }а rодина VIII. (Ш~Ю на 

~ъпf~~[ки I -У~И[IЪ Списаниезатуризъмъ. 
и природоописание. 

· ' · Орrанъ на Бълrарск •. 
- . · · Туристско Друж. 

/ 

РЕДАКТОРЪ: с. д. ск~ински. 

Отъ 1. януаgий 1909 г. сп. ,,Български туристъ"_ влиза 

въ VIII. година на своето сжществуване. Днесъ то е един

ственото спортно списание у насъ, ~ъ което се описва българ-

ската природа ,и срвдствата за добиране до нея. -
Въ VШ. годишнина ще се застжпятъ отдtлитt: -1. приро~

доопuсание, 11. туристски спорm'Ь, 111. патриотично В'Ьзnитание,. 

lV._ туристска хрони·ка, V. отзиви, VI. вrьсти, Vll. книжнина,: 

V 111. разни, I Х. ту рис тека поща. 

Въ списването на „ Българени туристъ" прt.зъ VIII. му го- · 
дина ще взематъ участие слiщнитt. сътрудниц·и: Г, Козаровъ, архи- -
тектъ, д-ръ П. Стояновъ, лtкарь, д-ръ А. Теодоровъ-Баланъ, про
фесоръ, капитанъ Добревъ, д-ръ Ст, Н. Чомаковъ, адвокатъ, Н. 

"Бозовъ, Б. Ангеловъ, д-ръ А. Златаровъ, Н. Ко-стовъ, д•ръ Х. Ива
новъ, д-ръ Хр. Пиперовъ, А. Гечевъ, Б. Образописовъ, Ф. Сплитекъ , 
Н. Додовъ, А. Д. Цвtтковъ, д-ръ М. -Панчевъ, Н. Алексиевъ, К. 
Чорбановъ, Д. Стеревъ, учители, А. Д. Пановъ, Ст. Радучевъ, А. 
Джанановъ, И. Бур~шъ и др: ~ 

"Българени Туристъ" излиза~всвки мtсецъ ( освtнъ юлий. 

и августъ). Годишна цtна за нечленове на дружеството въ 

България · е 2, лева, а,.-въ чужбина - 2·50 фр. Членоветt го по
лучаватъ сръщу единъ- левъ. 

Записването абонати въ -<;:офия става въ книжарницата 

на Б. Касжровъ и въ редакцията на сп. ,, Рqдина", а въ про• 

винц:ията- въ кло1-юветъ на Българското Туристско Дружествq 

и въ всички т.-пощенски станции. 

Приематъ се за _ посл'h.L(ната страница на списаниет0, 

обяви отъ хотелджии, rостинничари, продавачи на турист-

ски вещи и т. п , при най-износни ц1ши. 

Печатница на ·п. М. Бжзайrпвi - София : 
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Г. в:. Безплаrна ученишкз спа-лаsr въ rp- Нi-Тър.ново . JЗ (77). 
А'- ilJm.o&'Ь7- Една разхо,дка до fебеджеяекит~ моrили 7 t81) 
.AC;tt; Пр-Ьъ нощь_ТЗ'., стихаве . -. • . • • . :.е:о t84) 
Н~ .Ая.ас.11Юс06:Ъ- Дffcrr-.meвци - ,,Паша-Бунаръ• 21 (85) 
Хр. Отатевr;, Настроения. . . . . 22 (86) 
Д·р'Ь А. 8латароьъ. Земяrа . ~ · . . • 93 
Н. Додов-ь. ДупюrШRrf»ifJ1сГпланина . . . 94, 115 
Г. Еоваревъ. Какво трtбва да правимъ . . . . . . . . 97, 12(.J 
Д·рь Ст. Н. Чомаковъ. Излетъ до Бtлоградчискитt ска1и. . 100, l:L3 
В. Е. Рахманлийската розова котловина . . . . . . • 109 
С. Д. Скрu'Нс1еи. Спортни1t дружес1ва въ България • . • • 111 
Fe1·dinand Нопо1·е. Изкачване на МонбJ1анъ . . • . • . ] 13 
Д. Отеревъ. Въ околностьта на Бургазъ. . . . . . . . 134 
А. Гечевь. Една р~зходка изъ Чаушовската планина надъ гр. 

Станимака. . . . . . •• • . • • • . • . 136, 141 

III. В'hсти. 
Туристовски вtсти . -• . . . . . 14, 29, 46, 61 ; 24 (88)~ 107 

IV. Книжнина. 
Рецензии и библиография. . . . . 29, 46, IЩ 137 

V. Разни. 
Разни свtдtния • . ~. 15, 30, 47, 62, 26 (90) 

VI. 'Турне.тека поща. 
Запитвания и отговори • . . • . • . • . - 63 

*) По погрtшка на печат~ицаrа въ бр. 5-6 на БТ еж повторени стра* 
ницитt 1-28; ьа еж.щото мtсто . слtдватъ страницитt 65-92. 
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