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Всичко се изпраща: София, .Българско Туристско ·:iI,руiкество•. • ' 

Год. VIIJ. София, февруари.А 1909 r. Брой 2. 

No 121. ПОКАПА 

)а IX. [ООРЬ па 6ыrар[КОТО ТУРН[ПКО fiружепво 
вь ro. 6оаuнrово. · 

По силата на чл. 72 отъ устава на БТд. и възъ основа на рt
шението на VШ. тур. сборъ, канятъ се всички 1<лонове на друже
ството, както и всички членове, на IX редовенъ туристовски сборъ 
въ гр. Брацигово на 28. и 29 1оний 1909 r. 

Всtки клонъ е дълженъ да бжде прtдставенъ отъ повече чле

нове, независиыо отъ делеrатитt, които из11раща (чл. 16 отъ устава). 
Тия отъ тtхъ, които иыатъ нужда отъ отнускъ отъ централ

нитt влас·rи въ София, ыогатъ да се обърнат·ь за съдtйствие къиъ 
Централното настоятелство. 

l<лоновитt настоятелства се умоляватъ да съобщать на прtд• 

седатели на клона • Родопи• отъ БТД. въ Брацигово т2и ,&:Н!дРi.!Р1 ~-- ' ~ 

'
ОБРАЗЦОВО HAr', L_lц \ 

/'\. ~ ,i..~_ ~ ,r . димнтРов•-1 ~льввн 
J ~ БИБЛИОТ ЕКМ -------
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сбора за числото на сборянитt, за да се взеиатъ мtркн за 
пригот

вяне квартири. 

За участницитt въ сбора да се съобщи и на Централното На


стоятелство. 

Учас1ницитt да бждатъ въ пълна туристовска носия или поне 

съ туристовска шапка и значка. 

Членоветt туристи, както и тtхннrt семейства ще nжтуваrь 

съ намалени цtнн по Б. Д. Желi;зници. 

Програма на сбора. 
1. 

Сжбота, 27. юnиА. 

Вь 10 ч. и 20 м. вечерьта посрtщане нв туриститt отъ Плов

дивъ, Каваклий и Станнмака на гара Т.-Пазарджнкъ отъ 
делеrатитt 

на Брациrовския клонъ „Родопи." Нощувка на гарата. 

11. 
Недtпя, 28. юниА. 

Въ 5 ч. и 20 м. сутрнныа пристиrатъ съ Софийския влакъ 

турн<"Титt отъ клоноветt: ,. Трапезица•, ,.Чуиерна•, ,.Бабекъ•, 

• Ташхисаръ•, ,.Веслецъ•, ,.Комъ", ,.Ал. Константиновъ•, ,.Ибръ• и 

„Рила•, посрtщ11ати на гара Т.-Пазарджикъ отъ делеr
атнтt на клона 

.Родопи•и отъ дошлитt туристи отъ Южна Бъпrария. - Закуска. 

Въ 6 ч. всички задружно подъ. главатарството на Прtдседателя 

на Централното Настоятелство на БТД., r. Б. Ангеловъ, потеrлятъ 

за rp. Брацигово. По nжтя се С'Тбиватъ при паметника на Алеко 

Константиновъ. Рtчь отъ Прtдседателя на Централното настоятел

ство. Полагане вtнецъ отъ страна на всички туристи въ България. 

Въ 101 /i ч. пристиrатъ всички въ Брацигово, посрtщнати on. 

• Родоnци • . Почивка uъ класното училище. Настаняване на квартири. 

Въ 11 1/ 9 ч. свободенъ о61;дъ. 

В-ь 1 часа nоднръ обtдъ. - Засп,данш на I Х. редоsенъ 

сборt, на БТ Д. въ салона на класното училище. 

ДНЕВЕНЪ РЕДЪ: 

а) Отваряне на сбора, б) отчетъ о·rъ Централното Наi:тояrел

ство н доклад'J- на контролната комисия за 1908 r., в) бюдже1ъ за 

1909 r., r) приемане нови клонове въ дружеството, д) четене ре

фератъ отъ Софийския туристъ С. Иваноn, е) прtдложення отъ 

членоветt, ж) избиране мtсто эа Х. туристовски сборъ, 
з) избиране 

на нови членове за Централното Настоятелство (на мtстото н;, из-

11tз11итt, съгласно •1л. 22 отъ устава). - Затваряне на сбор~. 

Посtщаване модерното грънчарско училище. Разглеждане че• 

решовото топче, гюпаджнАскитt казани - стара и нова снстема и 

нtкои исторически бtлtжнтостн на града. 
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Поttщаване туристовската изложба въ салона на клас. училище. 
В·ь 8½ ч . в~черьта. Гощавка на сборянитt отъ мtстния клонъ 

.Р0допи•. - Нощувка. 

111. 
Понедtпникъ, 29. юниА. 

Излетъ до върха . Суходжакъ•. - Главатарь r. Иер. Иеремriевъ . 
Въ 4 1/ 2 ч. туристи и гости поrеrл11ть за върха. Къмъ 8 ч. 

пристиг:~тъ на чешмата _.Суходжакъ". Въ 81/ 9 ч . тръгване за м 1н
дритt на _.Суходжак·ь•. Отъ /dандрнтt съ бавни крачки се въмнза 
къмъ върха. Въ 9. ч, на самия върхъ. Разrледване тракийското 
поле и Стара- Планина. 

Въ 10 ч. тръгване кьмъ иtстностьта .Гъпцово• по гребена на 
планината, отъ дtто се внжца р. Крнч~.мъ, турския брtгъ, казар

мата • Тъмраu1ъ•, турски села; разглеждане Родопскнтt планини. 
Въ 12 ч. пристигане при чешмата .rъпцово•. 06,ьдъ (отъ 

свое храннво и питие). Разглеждане българския пограниченъ постъ. 
Почивка. 
Въ 3 ч. сл. об. nотегдяне за Брацигово прtзъ планината. 
Въ 7 ч. nристн;ане въ Бра_циrово. - Вечеря и нощувка. 

IV. 
Вторннкъ, 30. юниА. 

Въ 5. ч. сутриньта изпращане на сбор11нитt прtзъ Пещ~ра за 
гара Т.-Пазарджикъ. 

Турнститt отъ Южна България тръrватъ въ 11 ч. за Ппов
дивъ, а ония отъ Сtверна България - въ 12 ч. за София. 

За свободнит~ отъ занятие туристи: 

Свободенъ нзлетъ изъ Чеnинското корито с-ь слtдния мар
шрутъ: Брацигово - мtстностьта .Атопука• - Б~такъ -Лжжене
Костандово - дорково - Пещера - Бращ,rово. 

Тръгване - 5 часа сутриньта. Връщане - на 5 юпий въ 8 ч. 
вечерыа. Гпаватарь Иер. Иеремневъ. 

Эаб. Он11.я оrь сборяниrl;, които ще взематъ участие въ свободния из
петъ, трtбва да заявяrь на главатаря на 11зпета наll -късно 110 29 юннll веч~рыа. 

Прi3зъ двата дена на сбора, 28. и 29. юний, ще бжде от• 
крита въ салона на класното училище туристовска изложба. 

Сборище за турисrит't - кафене .Царь-Освободитепь.,, 

Вдравrьйте / 



20 -

Charles Kabot. 

КъJV1ъ дt.вственитъ върхове на 

ХиJV1а11айскитt п11анини. 

(Продъ11жение оть бpul! 1). 

Много по-достжпни еж. върхове'Г!; на и
зточна Хниалая; такъвъ 

е извtстнияrь Кеншенженга, отдапеч
енъ само на 20 дена пжть отъ 

жепtзницата. Но колко е опасно въз
лизането по 'Г!;хъ I По тkхчю1; 

стръмнини снtrътъ е подвиженъ, н н
а всtкн иягъ прtспата заrIЛашва 

да отнесе сиtпия апnинистъ. 

Въ втори единъ походъ, прtдnриетъ неотдавна за и~,качване 

по Кен111енже11га (8580 м.), докторътъ Жако-ГнЯармо ска.по л
патилъ 

за опита. Безъ rопtми мк.ки експедицията стигнала до 0500 и. ви• 

сочина, н лобtдата бипа вtроятна. Н
о виtсто очакваииятъ трнуифъ, 

случила се наЯ• сърдцеразд.иратепната катастрофа, На връщане отъ 

една рекоrl'ос11ировка, една група 
отъ трима апnнннсти и о

тъ трима 

но.:ач11, прtвърэанн съ в.жже, с.пнэапи по една стръмнина отъ педъ. 

Иэведнъжъ двама туземци се лJГЬэват
ъ и завпичатъ края на колоната. 

Тия, конто бнпн на чело на каравана, крtnеЯки се съ тоя1'нn, по

държатъ висулката отъ човtцн, конто се блъскаrь въ въздушното 

пространство, н въ това врtие едннъ зпокобень трtсъкъ се чува. 

ТуА бнпо падащата прtспа. 

~ ~ъ вснчкиrt сн сипи, разказва докторътъ Ж.-ГнАарио, взъ 

rIЛавамъ, за да се закрtпя, когато
 внждамъ другари'ГI; ми да иэчез

ватъ въ бtпн'Г!; въртопи. Иэведнажъ аз
ъ се чувствувамъ, като хвър

пенъ RЪ въздуха, поспt nадаиъ на кръста си попузад
ушенъ, а спtдъ 

това азъ нмаиъ впечатлението, като да се възкаqваиъ н внезапно 

спнрамъ. Въ разстояние на нtкопко 
секунди азъ лежа на гърба си, 

като съвсtмъ про11аднапъ•. 

Само едннъ отъ другаритъ на доктора 
ж .. Гийармо се измъква 

отъ прtспата. Но въ какво положение 
r Той е nокритъ съ морави 

петна н неспособенъ за наА-иапкот
о движение, докато аругн'Г!; оста

ватъ погребани подъ бtлия саванъ. 

Колкото страшна н да е Хнмапая за а
лпиннститt, още по гопtин 

ек. мАчнотнитt, конто прtдставя Тян
ъ- Шанъ, изправена всрtдъ nt• 

съци'ГI; на Гоби и ония на руския Ту
ркесrанъ, планинска верига, два 

n.жти дълга колко Аппнтt, покрнваша едно пространство колко 

Франция н Испания, съ върхове отъ 6 - 7000 м. и съ ледници 30 

километра дълги. За да се стнrне до п
олип на тия ппаиннн, трtбва 

да се прtмине utna Русия и една ч сть отъ Азия - вснч.ко 6 сед• 

мици 11н.ть съ жепtзница н съ копа. 

Прtдн нtколко години едннъ лрtдпр
немчивъ нtмсЮt аппинистъ, 

Д-ръ Мерцбахеръ, :~осветипъ д.11t пtт.а въ иэспtдване на тия ледници 

на Азия, но не успtлъ да надмине в
исочина по-rоп-tма отъ 6400 м., 

нпи височината на Моиъ•Бпанъ ~аедно 
съ оная на Пюи-де-Домъ. По 
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висоКJtтt върхове на Тянъ-Шянъ, по причина на сухостьта на въз
духа, снhгыъ става на прахъ; на всtка ст.жnка се потъва до поясъ, 

а по стр ьмниннт!; и наА-слабнятъ натнсn стига, за да падне прtспа. 
Задtто еж понсl(ЗЛИ да прtодолtятъ тая прtчка, четирма другари 
на доктора Мер-цбахеръ еж паднали отъ 200 метра васочина. За 
щастие, когато да изчезнатъ въ една страшна пропасть, тt успtватъ 
да се спратъ на края и. По тая причина, макаръ и по-низки отъ 

ХималаRскитt великани, наА-високитt върхове на Тянъ-Шянъ ще 
останвтъ още за дълго врtме незасi;гнати отъ прtдприятията на 
туриститt. ~ 

Алпиииститt, иапротивъ, били еж. побtдителн въ пристж.питt, 
които еж прtдприемали къмъ високит'k върхове на Аиднтt. Въ тия 
планннн, наА-внсо.:итi; на земята с;1tдъ Хималайскнтt, алпинистиrв 
еж усntли да се качатъ на най-високата точка, на Аконкаrва (7200 
метра иадъ морското равнище). Отъ Буеносъ-АаАресъ желtэницата 
ви завежда чакъ до подножието на Аконкагва. Отъ свършъка на 
желtзния па.ть до върха оставатъ слtдъ това за изкачване 1М43 м., 
съ нtколко метра приблизително височината на Монъ-Бланъ. Това 
не е малко прtдnрнятие, и ужасни еж били м.ж.чнотиитt, понесени 
отъ експедицията на Фнцъ-Жералъ прtзъ първото възкачване. НаА
наnрtдъ, при подножието на планината, буенъ потокъ. Нмкакъвъ 
мостъ и при nрtмннаването е.аинъ отъ турнсmтt съ rолtми мж.ки 
се спасилъ отъ удавяне, Туи прtnяrствие прtминато, тt трtбвало 
да се изкачватъ по стръмнини, покрити съ блок. ве и съ дребни ка
мъни. Трудно ставало това възлизане: едва иэмннtлн нtколко метра 
само, nодъ тtхната тежесть, камъняк·ьтъ се свлнчалъ и ги накарвалъ 

да нэrубятъ половината отъ пжтя, тъй м.жчно прtмннатъ. Смазани 
отъ . умора, поради· това дяволско пжтуване, алпнниститt скоро ставатъ 
плячl(а на планинската болесть ; и само съ цtната на свърхчовtшки 
усилия и еиерrня тt .:1.остиrатъ еnна височина отъ 5700 м. Но не 
стигало това : керванътъ, едвамъ дн-шащъ, трtбвало пакъ да слtэне 
към-ъ мtстноститt, дtто може по-свободно д.а се поема в·ьздухъ. Три 
дни по-късно бнлъ прtдприетъ новъ пристжпъ, коАrо довtлъ мал• 
ката дружина до 6000 м. височ.ина, но студътъ толкова се ус.илнлъ, 

че Цюрбриrен:ь, единъ отъ швеАцарскнn водачи, когото шефътъ на 
експедицията довелъ_, за да р.жководи това нападение на Андитt, 
спира поради едно сериозно нзмръвване на едина му кракъ. 

Стдъ седмодневна 11очивка трети прнст&пъ. Този пжть сту• 
дътъ е прtкапенъ: 35° подъ нулата, пъкъ било е срtдъ пtто, т. е. 
врtме, което отговаря на първитt дни на юпия въ нашето полукълбо. 
При все това, т1; .напрtдватъ до 6300 м. Фицъ-Жералъ спира съ 
силно повръщане. Бърже традиционната бутилка съ шампанско, която 
се носи при всi;ки rолtмъ излетъ. Стъклото е непокътнато, но нито 
1СSпка винu въ него I Всл:lщствие rопtмото намаление на атмосферното 
налятане, эатикалката е иакочипа отъ натиска на съД"J-ржнщня се въ 

бутилката rаэъ. Едва се nосъвзепъ, шефътъ на експеднnията тръгва 
пакъ, но отново запитва, эа.цушеиъ и зашемеденъ отъ нетърпими 

болки въ главата. Врtмето било великолtnно, побtдата се показвала 
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близка. За да не избtгне тя тоя пж.ть, Фиuъ-Жералъ Д!ЛЪ запо~iдь 
на вtрння Цюрбрнrенъ да продължава самнчъкъ п--&тя : нtколко часа 
усилия, ·и юначния швеАцарск1t 1tланинецъ успtлъ да сложи кракъ 

върху наА-весокня връхъ, господствующъ надъ двt,гk Америки. 

Нtколко седмици по-късно друrъ едннъ членъ на мисията, 

.dокторътъ Вннъ, успtлъ отъ своя страна въ това м.жчно възкачване, 
а слtдующата година прочутия анrлнАскя алпнннстъ Конуе достнгналъ 

върха Аконкаrва, но и тоя пж.ть не се минало безъ едно опасно 

измръзване. 

Значително по-малко опасни отъ Акоикагва еж. нзвtстнитt 

Чниборацо 1t l<отопаксн, въnр1;ки тtхната височина отъ 6000 м. 

Слtдъ като побtднлъ Серненъ, Внмперъ наnадналъ на тия великани ; 
това било за прочутия алnн11и1:тъ едно разочарование, и той съжа

лявалъ, n-tтo е нападналъ на неприятели тъ" недостойни за него. 

ДtАствнтелно, въ тая часть на Анднтt, разположе!tн подъ екватора, 

ледннцитt почватъ почти на височината на Монъ-Бланъ; и като 

връхъ на злочестината възкачването по nланннитt, имащи височината 

на най-внсокнтt върхове на A:nnнтt, става на мулета, като онова по 

нэвtстннтt хълмове на Швейцария и на Савоя, конто се посtщаватъ 

отъ хиляди мирни ту_Ристн . 

Ако въ екваториалнитt н тропически Анди а11пнннстнтt нtматъ 

работа съ ледници, не е еж.щото въ една сtверна страна като Аляска. 

Тамъ, напротнвъ, всичкнтt трудности проиЗ1нчатъ отъ силата на 

ледения феноменъ. Нигдt въ петьтt континента ледътъ не ПОl(рнва 

по-обширно пространство, както около Св. Илия. Отъ брtrоветt на 

Великия океанъ до подножието на планината се простира едннъ 

ледннкъ, не по-малъкъ отъ 4000 километра, сирtчь равенъ на по

върхнината на нэточннтt ПнринеАски планини ; а отвъдъ това ледено 
море до с!iмня връхъ на планината има новъ ледеuъ свtтъ, посtянъ 

съ осrрк върхове, дълъгь пов.ече отъ 60 километра по права линия. 
Какъ да се 11рtмнне тая снtжна Сахара съ вснчкнтt необходими 

нtща за жинота на единъ керванъ въ пустннята ? 

Н !;колко ек~шюраторн се опнтвалн въ това прtnпрнятне, но 

беэъ ycntxъ. За едного оть наА-якнтt нталнянскн алпинисти, за 

Абрюцкня херцогь, достойннятъ внylfl, на алпиниста краль, Внкторъ 

Еманунлъ, била запазена честьта аа това мж.чно възлизане. На 24 
юннА 1897 год. херцогьтъ нзлtзналъ на бptra, прндруженъ отъ 

четнрма алпинисти, оrъ четнрма нталнянскн водачи •• петuадесеть 
амернкансю1 или индийски носачи. Багажитt не тежели по-малко отъ 

1400 киnа. Прtди да стигнатъ до ледника, тt положили петдневни 

усилия, за да иинатъ nрtзъ дtвствения лесъ, коАrо билъ съсtденъ 

на морето. Послt, единъ пж.ть - на леда, нtщата били натоварени на 

четири шеАнн, въ конто всички се впрtrналн. Бавно н тежко пж.ту

вали прtэъ rолtмата бtла пустиня, като изминавали на день отъ 

10-12 километра. Слtдъ три етапа тt стигнали до края на про• 

странната ледена поляна, при подножието на nланиннтt. Слtдъ това 

nочнала една нсгннска херкулесовска работd. 
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Обширни ледници, стоящи се no-ropt единъ отъ друrъ и между 
тtхъ каменпнвн стръмнини - ето nжтьтъ, по коАто трtбвапо да се 

nрtкаратъ баrажнтt. Невъзможно бнпо да се теrп.ятъ шеn•,нтi. на 

гопtми разстояния : всtка минута трtбнало да се разтоварятъ, да се 
носи на rръбъ цtпиятъ товаръ, да се носятъ на ржцt самитi. шеАнн, 

а nocnt, единъ nжть лошото мtсто изминато, да се почне отново тег
ленето. При това ледннкътъ е набразденъ отъ неизиtрнн nукнатннн, 

скрити подъ снtга, и а11пннистит-t вървятъ само на груnичkи, при

вързани съ едно дъпго вк..же, Въ 25 дни се нзвършнпо това умо

ритепно nжтуване по ледената пустиня ; на 26-я день Абрюцкнятъ 

херuогъ забипъ гордо нтапиянското знаме на върха Св. Ипня. Сед

мица и половина по-nсно експедицията nакъ се отаовапа 11а морския 

брtгъ. 42 дни по педницитi~ - ето равносмtтката на това въакачване. 

Мl!адиятъ италнянскн херцоrъ отnослi; въ една паметна сtверна 

експедиция съ11ерничи11ъ съ Наисена къиъ полюса. Всичкнтt тtзи 

ycntxи съвсtмъ не еж задово11и11н царствения алnинистъ и, дtйствн

телно, тоя се .отправя къмъ центъра на Африка. Всрtдъ черния ма 

тернкъ, на границата на английска Уганда и на бепrнАско Конго се 

издига грамадната Рувенцоци, оше сънсtмъ нензслtдвана, наречена 

отъ старитi. rеоrрафи • Планнннт-t; на мtсечнната ~. На повече отъ 

5800 метра, наА-високата точка на тая таАнствена планина, 1я нзднга 

своето чело, увtнчано съ снtгъ. Да се завоюватъ ледницитi. на ек

ватора, спtдъ като сж били завладtни лсдоветi. на nопюса - ето 

амбицията на внука на В. Еманунла. 

И така поспtдоватепно всичкнтt най•внсокн върхове на земята 

СА\. побtдени, както са. били ообtдени Аппитi. и Пирннейтi., отъ 

хора силно калени, конто въодушевява страстьта за борба противъ 

природата, Каква полза моrатъ да иматъ подобни r1рояви на човtш

ката сипа? Както вснчкнтt изспtдвания, тъА н тt увеличаватъ иа

щнтi. познания, като ни посочватъ nодробноститt по устройството 

на земята. Така, вспtдствие наблюденията, направени отъ единъ алпн

ннстъ въ Химал. nn., станало нзвtстно, че nрочутиятъ Гаоризанкаръ 
съвсtиъ не е най-високата планина на земята и че тоИ е само единъ 

второстепеиъ връхъ отъ тая грамадна верига. Но какънто и да е 

реэуптатътъ отъ тия екследиuни, ние: не иожемъ да не се удивляваме 

nакъ на тия пионери по ледения свtтъ. Tt еж рицари отъ днешно врtме, 
влюбени въ единъ блаrороденъ идеапъ и горди съ своята сипа, конто 

отнватъ да се борятъ nротнвъ незнайното за напрtдъка на науката 

и да покажатъ моr&Ществото на човtшката енерrня. 

Изъ . Lecture pour Tous". 
Прtвепъ : С. Х-овъ. 
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Н. С. Додовъ. 

Дупниtuка J)и11а п11анина. 
(Продъпжение отъ броА 1, rод. VII). 

Отъ Скакавнца до седемтt езера.*) 

Отъ срtдното п.лато на Скакавица, наречено .Говеаарника•, 

къмъ Седемтt езера водятъ два пжтя: еднннятъ се отбива въ дtсно 

по ся.щата котловина, а другиятъ nрtкосва р. Скакавица, минава по 

една почти отв-kсна пжтека н се наклонява ~n.мъ долината на рtка 

Джерманъ. Ние минахме по първата пж.тека. 

Дtсната страна на Скакавишката долина (прнсоето) само въ 

долната сн часть е обрасла съ иглолистна гора, а нaropt се ширятъ 

отвtсни канари; нааъ т-kх·ь по върховетt яма п2снща, а подъ тtхъ 

- сипеи. Въ долната часть на сипеитt между рtдкитt борове изо

билствуватъ малини. Л-kвата страна (осоето) е цtла обрасла съ игло

листна гора. 

Като се ходи по пжтt:ката прtзъ . Говедарника•, окото се при

ковава на юrъ въ едно водопадче, което •пеметно се спуща изъ вн

сокитt отвtснн канари и се разлива въ малкия гж.сталакъ въ подно• 

жието на канаритt. Това е Малата Скакавнца. Пж.теката прtюи.,·ва 

тая Скакавица покраА • Конярникз • и започва да кривуличн по 100-

метрово гористо възвишение. Силното буитt:не на тукашния rолtмъ 

водопадъ и шумоленето и клокоченето на десеткнтt други водопад

чета, караха ни често да се надв'kсваме надъ тtхъ и да се любу

ваме на п'kнеститt воан. Бпtсъкътъ на rолtмия водопа.nъ се сливаше 

съ бл'kсъка на снtжната прtспа до него, та на фотографираната 

снимка не може да се различи водопадътъ отъ снtга. До тукъ по-· 

брt - само приятности! Но като вастжпихие прtзъ горното 

Скахавишко плато, магаретата на два па.ти се заrлабяха и обръщаха. 

Пя.тя минава прtзъ мочурлнва м'hстность, по която има и гладки 

камънн. Насрtща се любуваме на наА-rорю1я Скакавишки водопадъ 

(около 20 м.), усамотенъ между пусти скали. . 
Къмъ срtдата на платото nжтеката минава прtзъ рtката. По

слt веднага се губи тя изъ малката наклонена полянка, и къмъ го

рата се явяватъ нtколко пжтеив. НаR-долната пж.тека върви направо 

н послt започва да се спуща къмъ селото ; отъ нея само малка 

пжтечка се отдtля, която прtкосва боровата гора на rop-k и се съе
динява съ п.ктеката за езерата. Трtбва да се тръгне по най-горната 

пжтека отъ начало и послt да се върви по п.жтекнтt въ подно

жието на горния наклонъ. Стига се до трнтt кладенци. Нататъкъ 

еапочва обширна безлtсна равнина, обрасла съ смрика и висока 

трtва. Пжтекн много, всички водятъ въ разни страни. Пазнмъ ужъ 

) ~1злетъ на 8 дуwъ Дупнишки туристи на 3. 4. и 5. ю11иА 190~. 
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все kl>kнo направление, эа да иэлt.эемъ при долното езеро, но rid• 
стоянно забt.л'!;эваме, че вървниъ не по-права линия, а по чупена. 
Като вървt.хме така, ние не изпtзохме на долното плато при езе
рото, а се отзовахме при ср1;дното и поел'!; трt.бваше наnрtкн до 
спt.эемъ долу. Ето защо необходимо е да се поставятъ долу и тукъ 
пжтепокаэателнн знакове. Пъкъ не можехме и да прtмннеиъ направо 
прtзъ р'!;ката, та обнкоп:ихие откъмъ езерото. 

Трети п.ж.ть вече идвамъ тукь, Първитt два п~ти врt.мето бtше 
прtкрасно, но сега е омразно 1 - Слабнтt облачета, които виждах
ме да nрtпитатъ върховетt, сега бtха се rруш1рали, каuнsли на вър• 
ховетt н бързо почнаха да се спущатъ нзъ долината. -Часъть е 3 
сл . обtдъ. Ние бързаме да наберем ь безвtтрено мtсто, да ра.зтова
рнмъ багажа си и да построимъ палатката. Обаче, мъглата ни из• 
прt.вари; тя слtзе долу, покри езерото и, карана отъ студенъ вtт
рецъ, заr1очна да измокрува храната и дрехитt ни. Ние още повече 

се разбързахме. - даllте ми сtкнрата, азъ ще бера дърва. - Азъ 
ще наклада огъня за чall. - А ние тримата ще построим,, палат

ката. Всtки саиъ зае по една работа, та слtдъ едннъ часъ nосрt
щахме дъжда и градушката r1одъ палатката, сърбайки rорещня чall. 

Никога нtма да забравяме тоя чай ! Бисrрата езерна вода като сълза, 
хубавиять чайовъ цвtтъ, студеното врtме (4° С.), мъг11ата, дъжда 
и жаждата, която ни бt завладtпа, _увеличаваха приятностьта и удо• 
во;,ствието, което из11итвахие отъ това вълшебно питие. То ни стоп• 

пи, ободри, съживи ! Това удоволствие съ пари не се купува, а съ 
... трудъ, съ патила/ Да, въ нещастията, въ патилата се изпит
ватъ по• rолtмн удоволствия, отколкото въ щастието. Чудно, наrледъ 
абсурдъ, но тъА си е/ 

Ободрени отъ чая , ние съ нетърпtние очаквахме да nрtстане 
градушката, да се вдиrнt: мъглата и да потеrлииъ къмъ езерото. 

Друrарьтъ ни С., коllто наА-често излизаше иэъ палатката да провt
рява, дали не се е вдигнала мъглата, къмъ 7 ч. извика .слънце, 

слънце/" както Копумбовитt съпжтниuн: .зtмя, земя!" Всички на
тичахме моментално и като видtхме срtщния връхъ позлатенъ отъ 

слънuето, повторихме радостния викъ : ,.слънце, слънце /" Веднага 

се опитахъ азъ да повя риба съ в.ж.дица въ р. Скакавица, но не 
сполучих·1,, защото врtмето не помагаше - въ мъгливо и вtтровито 

врtме пъстървата не излиза да търси храна, не кълве в.ждицата 
съ червея ; само можахъ да се попюбуваиъ на rолtмата снtжна 

прtспа при езерото. двама другари се изкачиха на върха, nри слън
uето, да се полюбуватъ 11ъкъ на по• горнитt двt езера. Азъ, недо• 
вопенъ отъ ловитбата, върнахъ се при колибата. Сега вече освобо
денъ отъ тритt главни желания (по-скоро да нареднмъ палатката, 
да пийнемъ чall и да повя риба) можехъ да разrледамъ околностьта 
по-внимателно. Палатката построихме всрtдъ клекаша. Царствениять 
клекъ впадtе цtлата наклонена източна страна ( осояка) на най- гор
ното течение на р. Джерианъ. Срtдната страна (присоето) е почти 
беапtсно, обрасло съ ннэка сирнка н нисока трtва. На юrъ се виж
датъ канарнтt надъ горннтt езера и на в. Да11К8 . Но мъглата н 
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ётудътъ не прtдразполаrатъ к:ыtъ продължително с·ьзерцанне ; тi; 

напомняха само нощння студъ. Тов
а ни накара да наберемъ 2-3 кола 

дърва за огьнь. 

Часътъ е 8. Нашнятъ гастроноиъ К. усърдно приготвяше са

лата отъ краст11внчки, пиперки и др. зеленчукъ. Нареднхме кебапъ, 

сардели, nърженъ nнnеръ съ яА1
,а, сирене, чесенъ и др. Апетитъ сн 

нмахие достатъчно. НаR-поднръ ср
ъбнахме 110 два чая . Домакин'1-тъ 

нн задоволи nptмнoro съ rостбата сн, но КА,щата му не струваше. 

Ношннятъ вi;търъ бtше доста студенъ
; къиъ 81 

/ 9 ч. вечерьта то

плоиtра показваше 7° С., а въ зори - ч-0 С. Utna ношь „ковахме 

гвоздеи~, ту въ колибата , ту при огъня. Азъ си 11зпi;хъ цtл1111 ре

nертуаръ нашенски и чужди ntснн, С. си изприказа всички весели 

разкази и анекдоти и изпихме двt rюмчета чаА само и само да пр'k · 

мине невабtлtзанn студената и мра
чftа ношь. Приспа ни се и лег

нахме краR огъня, l'O може ли да се спи при те.я стуаъ 1 

Сутрнньта весели се събужцахме, 
но мъглата покри вснчки вн 

сочини и нищо не внждахие въ околностьта . Чувахме насрtща да 

мучатъ говеда; съжалявахме и тtх
ъ и говедаоиrt имъ. А, ако бtше 

хубавъ пtтенъ день, щtхме само 
да rи ублажаваме. - Къмъ 8 ч. 

започна да се прояснява и заб'hлtжихме п
о срtшнитt върхове нз

rубеннтt говеда. Слънцето блtсна , но за малко врtме. Температу

рата на въздуха прtзъ това врtме б
tше 7° С., а до 9 ч. тя спадна 

на 4° С. ; темnер. nъкъ на водата въ езерото
 бtше се 1:,0 С. 

Чакахме до 11 ч. да се поправи врtмето, да се махне поне 

мъглата отъ върховеrt, та да n
родължииъ пж.тя си nрtзъ rnpниn 

езера за „Пазаръ-дере• и да соа1 немъ въ Рилския монастирь . Ако 

не к.арахие добитъци, н при мъ~·лнво врtме щtхъ да re рtша да 

прtведа дружината за монастиря. Изле1ъ безъ добнтъц1t нзJ1иза мно

го по-сполучпивъ. Особено изъ тая плани
на, дtто иа много иtста 

пжтекю t не се nознаватъ, та отдалечъ на
правлението се опрtдtля 

по върховетt или по други б'kл
tзи . И тая nлпека за нaropt не е 

onptд'kneнa, а мъглата ни прtчи
 да се ориентираме отъ по-далече. 

Като сме с-ь добитъци, рисковаме ца се 611ъска
ме нзъ канарнтk безъ 

пя.тека. Нtиа ~сакъ, рtшнхие да с
~ върнемъ. - Натоварихме, тръг

нахме. Дребенъ д1.ждъ вали. Мъгла много г л;.ст11 : на повече отъ 1 О 

метра не се види нищо. Гледаме с
е да се двнжимъ вкупомъ. Още 

отначало заблъскахме се нзъ мочу
рляка и клека и едва нагазихме пж

теката. Но спtдъ 10 мину1·и н тя се свърши. Тръгнахме напосоки : 

спtдваие първи.я, за да се не разнебнтныъ и да не се изгуби н'k

коА. Пжтя ни е съвсtмъ труденъ: ст
ръмно, дълга леrна11а тръва и 

r.11.ста смрика. Рtката бучи страховит
о до11у въ тъмнината I Пърrа

виятъ и услужлиаиятъ П. избърза
 напрtдъ аа подири нtкоя п.жтека.

 

На 20 - iSO и. ее забtлtзва единъ великанъ, 3-4 м. високъ, съ 

rолtмо куче. Това е П. съ малкото кученце, което ни придружава. 

Всички се чудихме на това увелич
ение отъ мъглата, добрt наситена 

С'Ь влага . Нааnснхме се надъ едно плат1J. Пжтеката се спуща бързо. 

В·ьрвимъ, но не виждаме д1; отиваме и какво нма лрtдъ насъ : 
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мъглата затулва нс11чко н нне като че лн слизаме въ тъмна беsднi 
въ апа I Спомннхъ сн тогава третята пtсень отъ Дантевн11 .А4ъ" 
слизането нъ пъкъла и надписа: 

.О внА, кон прtст.жпяте този нраrъ, 
Надежда всtка тука оставете" . 

Слtдъ 40 и. слизане, отначало изъ rолнна, обрасла само съ 
низка смрнка и боровl!нкн, послt нn. иглолистна буйна гора, орisдна 
нtltдt оть вн.1 лншари, мъ1·лата се прореаи. Прtзъ двt мо
чурливи иtста съ страхъ nрtведохие добитъцнтt. Стигнахме наЯ
сетнt 110 единъ чудноватъ боръ : дънеръ дебепъ, 10 -• 2 метрови 
клони, извити столовато, и нсtкн клонъ образува самостоятелно 
борче. Продължихме пн.тя си надолу и бързахме да слtэемъ на по
топло мtcro. 

Първото туристс:ко дружество 
въ Бъnгария. 

( Основата на българската турнстск.а орrаннэвция е поставена 
на 20. юли!! 1899 r. въ ст. Софv.я :. на тая дата е основано турнст
ско дружество съ име .Алеко Константнновъ". Новото с11ортно дру
жество въ столицата оше отначало е намtрило благоприятна почва да 
виrtе и захванало да развива трtскава дtАность. Така, прtэъ пър
вата отчетна година то е имало) 16 дружествени аасt.11аиия, 15 на
стоятелствени (сиtтани отъ 1.1 до 3.VII 1900 r .), 10 официални 
изпети, кtкоnко приятелски срtщн( и 4 публични сказки, наредени аа 
поука на членоветt и обществото. Си.щата година .дружеството е на• 
печаrило цвtтна туристска карта въ 2000 екземпляра, издало е за 
поошренhе къмъ туристнката въз:Jание . ю,мъ любиrелнтt на бъл• 
гарската прнро ,а", получавало е български 11 чужаестраннн вtстници 
и списания по турисrиката, снабдило се( съ колецчи фотографически 
с11имки оrь новечего си излети, съ маршруrна карrа зз цhла България, съ крачкоиhрь, бусола, да11екоrле111. и np. и пр) 

П·ьрвото дружесrвено настояте11ство е развивало особна дtА
носrь прtзъ rоднhата. То е замнс11яло н рt.шавало много въпроси, 
коиrо наврtмето с.ж ималч извънреано rолtмо значение за б.&.J1.ещето 
развитие на новата спортна организация. Ч11енове на това настоятел
сrво еж. били : Г. Козаровъ -ирtцседатель, Д. Вмчановъ-подпрtд
седатель, Г. Филиповичъ-секрет,, рь, Д. ТачШJвъ - 1Сас11еръ, А. Ма
ринов& - домакинъ. 

Първата rоднна дружеството е ниало 150 пуши редовни чле
нове•), тh еж.: 

•1 tiж . • Годuи,е,,t, от•1е111ь 110 Ооф111'1.с1шя 1tлокt- .iлe1to Конспюнтиноеь• на ВТД. эа първата rоцина отъ сн.ществуването му (on. 20. юлиА 1899 r. АО iS, юлиА 1900 r.)· 
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Атанасовъ Тодоръ, Атанасовъ Богдвнъ, Бъчваровъ Тодоръ, 

Бончевъ д•ръ Ст., Бончевъ Иванъ, Божнловъ Ннкола, Бояджневъ 

Иванъ, Бекяоовъ Иванъ, Боrоевъ Георги, Биолчевъ Б., Бозов
ски А. 

Бъкларовъ, Бобчевъ С. Д., Вълчановъ Дамянъ, Василневъ М
арннъ, Ве, 

левъ Петъръ, Васнлевъ Р. П., Внрчевъ, Вацовъ Л., Влаховъ Д.
, Велн

ковъ П., Горановъ Д., Георrневъ Илия, Георrневъ Н., Гриrоровъ П., Гу

невъ Ст., Георговъ Илия, Геневъ Ст. , Геwевъ Хр., Гюибобовъ Ннк., Ган

чевъ П., Георrневъ Анг., Геновъ В., Даскаловъ П., Добрнновъ Т., до
севъ 

Н., Димитровъ А., Джумалиевъ Йорд., Дон•ювъ Бальо, Дниовъ Ап., 

Дtяновъ Лука, Дяковичъ Борнсъ, Златаревъ д•ръ Г., Зоrрафски 

Ф. Д., Ивановъ Ви., Иванчовъ д-ръ Сава, Иконоиовъ Ян., Иван

човъ д•ръ Ив., Ивановъ Ал., Иванов, К., Икономовъ Т., Ивановъ 

Стоянъ, Йосифовъ Б., Илковъ Йорданъ, Козаровъ Георги, Касжровъ 

Борисъ, Козаровъ А., Козаровъ д-ръ П., Коэан'lоЪ Д., Колчаковъ 

Илия, Кисимовъ Борисъ, Кировъ П., Кебеджиевъ С., Калпа
кчиевъ Хр. , 

Кръстевъ Х., Казанджиевъ С., Керемекчневъ д-ръ, Кърджиевъ Ге

орги, Костовъ Ст., Кнряковъ Стефанъ, Караивановъ Ст.1 КараАовевъ 

Тома, Корчевъ Александръ, Козловски Кнрнлъ, Къневъ П
., Марковъ 

д-ръ Мар., Макавtевъ П. А., Марнновъ А , Миханловъ Г., Маке

донски д., Мнлковъ Милко, Михаиловъ Ненчо, Маш1новъ Янк
о, Мар• 

rинъ Ст., Мнхаиловъ Р., Мануиловъ д•ръ Е., Мнциевъ Ст., 
Нkмски 

Н. Р., Науиовъ С., Новоселскн Ц., НоАковъ д-ръ П., Овчаровъ Р., 

Обретеиовъ д-ръ, Оббовъ Ев. , Праховъ А, Пtевъ Георги, Павловъ 

Л., Поповъ Р. П. , Поповичъ С. , Пауничъ Данчо, Петровъ Г. А., 

Пtевъ, Пн11еровъ Никола, Пиперков·ь д•ръ Ив., Попадоповъ Г., Па

паэовъ Дни., ~Петковъ д-ръ, Поповъ Ив., Поповъ д., Стрtзовъ 

Славъ, Сандовъ П. Иванъ, СтоАковъ Ст, Стояновъ Ст., Сяров
ъ Геор

ги, Станчевъ Д., Сливковъ К., Спространовъ К., Савовъ Янк
о, Сла• 

веRковъ Р. П., Станчевъ д-ръ Ннк., Савовъ Георги, Сапов1,
 Спасъ, 

Савовъ Георrн, Стои11овъ Иванъ, Такевъ Илия Н., Таитиловъ
 Н., То

паловъ В., Топаловъ Ив., Тедоровъ д•ръ Ал., Тодоровъ Д., Т
очковъ 

д-ръ Д., Тончевъ Д., Таитнловъ В. М. , ТраАковъ Д., Уруиовъ Йор• 

данъ, Устабашнвъ Хр., Увалневъ Хр., Фнлипоnнчъ Галилеll
, Фнлнпонъ 

Атанасъ, Христовъ М. , Христовъ д., Цоневъ д-ръ Б., Цвtтковъ К., 

Цвtтковъ Недк", Чавовъ д•ръ Б., Чсрвеннковъ д ръ Н., Чаnраши

ковъ, Червеиоковъ, Шоповъ Ил., Шаранковъ, Шуиналнев
ъ Мих. Г., 

Яневъ Георги, Янчуповъ Александъръ. 

Първото българско туристско дружество .Алеко Константниовъ
м 

навършва на 20. юлий cer. rод. тъкмо 1 О години животъ, затова 

дъпrъ се налага на вснЧJСи негови стари н нови членове да отпраз

днуватъ на тая дата наА-тьржествено десетгодишни
ната отъ с,сновава • 

нето му. Трtбва да взематъ участие въ тържеството и прнрастьц
нтt 

на това дружество - друrитt кл<>нове. 
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Изъ д1.Аностьта на В -Тър
новския клонъ • Трапезица•. -
J<лонъть тая .-одина е наnравилъ 
редъ успtхи въ своето развиване 
н закрtпване. Съ числото на чле• 
новеrt си тоn значително е на
растнмъ сжщо и неговата дtА
ность прtзъ годинатя е била много 
по-усилена и по-ползотворна от
колкото минэлитt; години. Сега 
главно е заетъ тоА съ почистването 
и заntсвэнето на историческата 
мtстность wUapeнeuъ• (Хисаря), 
кждtто м11налата есень еж засtти 
6000 борчета. Тая мi;стность е 
подарена на • Траnезиuа" оrь Тьр• 
новското общинско управление на 
пожизнено и безвъзмездно ползу• 
ване съ задължение да се залtси, 

Австрийска информационна 
канцелария въ Европа. - За 
поука и привличане чужденциrt, 
що с.ж 8Ъ намtрение да nн.туватъ, 
австрийското правителство издържа 
изъ Европа информационни канце
ларю,, наnримtръ, въ Jlондонъ, 
Ница, l<елнъ, а въ иаll-скоро врtме 
е 8Ъ намtрение да основе подобни 
въ Парижъ и Одеса. Австри.ltско
nолскиятъ туристски съюэъ ~а усиn• 

ване гостуването въ Галиuия из
държа въ Варшава еж.що-инфор
мационна канцелария. Въ тня кан
целарии се изпраща и излага всичко 

по ПА\туването (реклами, nж.тево
дителн на разни езици и др.) въ 
Австрия, за да се nрнвличатъ гости 
къмъ эвстри~tскитt земи. 
Въ Българин за сега само Тър

новскиятъ клонъ • Трапезица• on, 
Б. Т. Д. е основалъ Бюро за усиn-

което е вече и почнато. 1<11онътъ 
работи още и за освобождаване 
зданието въ са.щата мi;стность, 
което сега служи за оржженъ 
складъ на тамошния гарнизонъ. 

ТоА възнамtрва да обърне това 
здание въ грамаденъ археолоrи• 
ченъ музеА на Търновския окр.жгъ. 

Настоятелството на „Трапезица " 
въ скоро врtме ще nрtдстави nо
дробенъ отчетъ за дtАностьта на 
клона. 

Възхищаваме се отъ ycntxa на 
ТърновсюiR клоиъ • Трапезица". 
Изпращаме нашия искренъ nоз
дравъ на търновчанитt - туристи, 
конто доста правилно еж. схванали 
задачитt на туризма като наученъ 
стюртъ. 

ване гостуването въ rp. Търново, 
въ което е нзnожиnъ и изданията си. 

Туристски стипендии за сту
денти. - За да усиляn пжту
ването между ученнцитt въ срtд
нитt училнща, nражкнтt туристи 
още nрtзъ 1899 год. събрали м·ежду 
членоветt си суми, nрtдназначени 
за лtтни nж.тування на бtдни сту
денти. Отъ тогава Пражкото ту
ристско дружество всtка година е 
отпускало 40 крони на разни уче• 
ниuн за nжтуване по Чешкитt земи. 
Напосл1;дъкъ пъкъ и Пражката об
щина е рtшила да отnус1,а го
дишно 42 стипендии ;1а rrжтуване 
на бtдни ученици и студенти. По
слtднитt се избнратъ отъ учител
скитt съвtти. 

За оnитъ, тая година В.-Търнов
скиятъ клонъ 8 Трапезица* оrь Б. 
Т. Д. отпусна 40 лева за двt стн-
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nенднн на ученици отъ Търнов

ската мжжка гимназия, съ цtпь да 

обиколятъ по иввt.стенъ мар• 
шрутъ н'kкон части отъ Търнов

скня окр.жгъ и да ооишаrь нз

•"нпиятъ rтжть. Това описание 

може да се публикува въ .Бъл

гарски Турнстъ• и да служи за 

матерналъ на б.ждещия пжтеводи

тель на Търновския окрлнъ. 

r. к. 

Вwух0tt.uватеаио .irpywe
erвo .Цеnелинъ•. - · Общо-гер
манската подписка за направата на 

въздухоплаватели по системата на 

Uелепнна е досткгнала вече около 
7 мил. фр., не, тая цифра, както 

се nptдnonara, ще се увеличи. 

Бпагодар~ние на този калиталъ 
графъ Uепелин1: е образувалъ дру-

жество, което ще се заеме да строи 

нови въздухоплаватели. То11 е от• 

ку пилъ недалеко отъ Фрндрихсха• 

фенъ ед11нъ участъкъ зе.мя sa по• 

вече оrь 600,000 фр. На този уча

стък1, ще б.ждатъ построени раби

типници в·ь такъвъ размtръ, щото 

да моrатъ да се nостроятъ въ тtхъ 

едноврtиеннн 8 въздухоплаватели ; 
въ работилницитt ще работятъ 

200 души работници. Тукъ ще 

бжде нагласена работилннuа за до• 

биване водородъ; а, може би, на

редъ съ нея да се яви и алуми

'!нева работилн1ща . f/роектнраннятъ 

вече балонъ ще има 136 111 дъл

жина, 11 111. въ диаметър:ь, вмt• 

стн111ост~. 12.150 куб . 111. и ще може 
да носи на себе си въ продълже

ние на 24 часа около 1 О пасажери. 

Дружествената значка. 
Уставътъ на Б~гарското Турнстско Дружество съдържа въ 

§ 51 наредба за членската значка, споредъ която оня, който прt

стане да се брои за членъ на Б. Т. Д., е дълженъ да върне знач• 

ката въ клона си или пъкъ да плати за нея въ полза на клона 2 л., 
ако е изгубена, разбира се. Т&я наредба има за основа обстоятел

ството, че значката е бtлtгъ за правата и задълженията, съ конто 

доброволно се натоварва всtки членъ на Б. Т. Д., и че щомъ тия 

права и задължения за нtкоrо nрtстанатъ, тоА не може вече да се 

ползува н съ бt.11tra за тtх-ь - членската значка. Обаче знае се, 

че нtкон лица, като спиратъ да б.ждатъ членове на дружеството, 

отказватъ да връщатъ и значката за това членство. Прtдъ видъ на 

това обстоятелство Uентралното настоятелство на ь. Т. Д. моли 

клоновитt настоятелства да уредатъ въ наR-скоро врtме членс,еи 

,ениги, въ които да се впишатъ име!1ата на всички досегашни и се

гашни членове на клона имъ, като се отбtлtжи въ съотвtтни графи, 

кога е заr1исанъ дружествениять членъ, какъвъ членъ е (редовенъ, 

блаrодtтеленъ, nочетенъ, юноша-туристъ), какво е нолучилъ отъ 

дружеството, кога е прtстаналъ да б.жде ч11енъ и ло какви причини, 

какво има да дължи на дружеството (членска значка, членска карта, 

дружествени вещи, членски вносъ и т. н.) и други свtдtния, необ

ходими ва нареждане на една пълна членска книга, оrь кояrо да 

се вижда всtко врtме, какво е движението на членоветt въ клона 

и какви задължения иматъ тt c.nptмo сжщия. Въ членс1<ата книга 

ще се прtзаписватъ всtка 1·однна имената на членоветt въ клона. 

Отъ ценmраАното настоятелство, 
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ТУРИСТСКА ПОЩА. 

Отъ статията лУченишки пжтувания" се отпечати брошурка 
въ 5000 екземшrяра като издание на 8.-Търновския клонъ • Трапе~ 
зица• . Вс1rчкитt еж изпратени на клона. 

Получи се въ редакцията статията ~Хигиената на туриста" оrь 
д•ръ П. Ив. Стояновъ, управите11ь лtкарь на Мариинската болница 
въ гр. Варна. . 

Uентралното настоятелство даде наврtме упжтвания на ново
основанИf! 1<11онъ въ 1·р. Прова.дия и му изпрати дружественъ уставъ. 

Получи се в-ь редакция,а книгата • На пж тъ • (№ 4, 5 и 6) 
отъ Д Стеревъ. Ще се хроникнра появата и. 

до клоноветь на Б. т. д. 
Прtдлага се на ония клонове отъ 1>. Т. Д., които досега не 

еж. се издължили къмъ uентралната каса за изтеклата 1908 г. или 

не еж си nрtдставили отчетъ за сжщата година, да сторятъ това 
въ едно наU-кратко врtме, за да не имъ се отнеме правото да уча

~твуватъ въ турнстския сборъ на 28 и 29. юниА. 

Отъ централното настоятелство. 

О Б Я В И. 

КНИГИТ1'> : 

1. J lo Силистра и назадъ" 
Чир11анъ, 1903 г. 11. 1 л. 

(Вж . • Бъп. тур11стъ• , гол. 111, стр . 32 и 63). 

2. ,,Великденски излетъ до Видинъ" 
Видинъ, 1905 r. U. 30 ст. 

(Вж. • Бълr. туристъ •, rод, IV, стр. 29). 

3 "По Рилския мовастиръ" 
Пловдив~. , 1906 1·. Ц. 60 ст. 

(Вж. , Бълг. туристъ• , rод. V, стр. 90). 

се намирать за продань у автора имъ - Н. Костовъ, 
учитель въ Пловдивската държавна м.ж.жка гимнаэия. 

----;--<•)-❖(♦,..........,.----

.. 



Отнрива [е подnи[ка ia rовива VIII. (1~DIO ва 

iЪЛf lP[KH 1 J р и [ 1 ъ 
Списание за туризъмъ 
и природоописанне. 

Органъ на Българск. 

. Туристско Друж. 

РЕДАКТОРЪ: С. Д. СКРИНСКИ. • 

Отъ 1. януарий 1909 г. сп .• Български туристъ • влиза 

въ VIП. година на своето сжществуване. Днесъ то е един• 

ственото спортно списание у насъ, въ к
оето се описва бълrар• 

ската природа и срhдствата за добиране 
до нея. 

Въ Vill. годишнина ще се застжпятъ отдtлитt: /. 11риро

доописание, 11. турисmс1'и сиортъ, 111. 11a.mpuomtLчнo sъзтш111 н11е, 

IV. туристска хрони1'а, V. отзиви, VJ. вп,сти, VII. 1'нuжнин.а, 

VJJJ. разни, IX. mypucmc1'a поща. 

B:i, слисването на „Български туристъ" прtзъ VIII. му го 

дина ще взематъ участие спtдниrt сътр
удници : Г. /{оэаровъ, архи• 

тектъ, д•ръ П. Стояновъ, пtкарь, д-ръ А. Теодоровъ-Бапанъ, про

фесоръ, капитанъ Добревъ, д•ръ Ст. Н. Чомаковъ, адвокатъ, Н. 

Бозовъ, Б. Ангеповъ, д•ръ А. З11атаровъ, Н. l<остовъ, д•ръ Х. Ива

нов,;, д•ръ Хр. Пиперовъ, А. Гечевъ, Б. Образ
опчсовъ, Ф. Сrинтекь, 

Н. Додовъ, А. Д. Цвtтковъ, д-ръ М. Панчевъ, Н. А11ексиевъ, К. 

'lорбановъ, Д. Стеревъ, учители, А. Д. Пановъ, Ст. Радучевъ, А. 

Джанановъ, И. Бурешъ н др. 

"Бъпгарски Туристъ" излиза вс-1,ки мtсецъ (
освtнъ юлий 

и август,,). Годишна цtна аа нечленове на дружеството въ 

България е 2 лева, а въ чужбина - 2·50 фр. Члсноветt го по

лучавать срtщу единъ левъ. 

Записването абонати въ София става въ книжарницата 

на Б. Касжровъ и въ редакцията на cn "Родина", а въ npo• 

винцията - въ клоноветt на Българското Туристско Llру
жество 

и въ всички т.-пощенски ста11ции. 

Приемат1, се за посп:lщната страница на списанието 

обяви отъ хотепджии, гостннничари, пр
одавачи на турист

ски вещи и т. п. при най-износни u'l.ни. 

Печатниuа иа П. М. Б,у,заllтnвъ - София 


