
r 

Ьfl~(J[кU 
r1Y[7"UCГD 

ODГl1H7J HfJ 
ВЪЛГ/iРСКОТО 
1УРUО"UЧёСКО 
ДfJУЖf:ОВО· 

СПИСАНИЕ ЗА ТУРИЗЪМЪ И 

Редпкторъ · С. Д. СКРИНСКИ. 

Год. VIII. София, априлъ 1909 r. 

ttз11етни сиrнади. 
Тржбата (роrътъ), що носятъ турнстскитt дружнни по излети, 

в1 р111и своето назначение само тоrаа6, когато има caoll е з и к ъ и 
топ се разбира отъ изпетницитt. Н-tма нужда да бжде тржбата съ 
богата рtч1,; ала необходимо е да си има нtко11ко думи, съ конто 
ясно да движи дружината flапрtд·ь и назадъ, нядtсно и налtво, да 
я събира, кога е пръсната, да я спира и подкарва спроти случая, да 
зове помощь на нуждаещия. На111итt опити по излети с11- показвали 
вече, какъ не стига да има туристската тржба само звученъ rласъ, но 
безусповно трtбв11 да притежава н кратъкъ нзраэителенъ езикъ. Тоя 
езикъ може да 1i се съз11аде 11 наложи възъ основа на траllнитt 
(u1,11rи) 1,1 усtчени (к~си) 1·11асове (свирения), за каквито е тя едничко 
способt1а . 

Сигнали с,., тржбата да~а само г 11 а ват ар ь т ъ на изпета и ни
коll друГh. Прtди вctкoll с n е II и а л е н ъ сиrналъ се тржби всtко1·а 
еди'нъ об щ ъ, с·ь коltто се обръща вниманнето на иэпетницнтt. А 
тия, конто ct: nодч11няватъ на снгна11а, и зпълни ват ъ 1·0 вннаrн по 
от1101uенf1е 1п,мъ онова м t сто, отдtто се тoll чуе. 
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Наредени еж и приети ва общо ржк
оводство 

.: л t д н и т t из л е т н и з на к о в е:*) 

Черт а та (-) означава т р а е н ъ (дъ11ъгь) r11асъ на тржбата, 
а 11 ж

r ат а 1--) - у с t че н ъ (кжсъ) rласъ. 1 lрн коАrо знак-ь стон 1r1 но r от о ч н е, 

тоА е м •• о го к р ат е.н ъ tсирt•1ъ св11ри се повтаря
но едно слtцъ друго два и

 

повече пжтн); инакъ е едн
ократен ъ. 

l. Внtиание:-1 (кличка: ,.ч.уйlы). 

Това е общъ знак-ь, nрtде1;ст
никъ на всtкоА отъ дuлнитt с

пец и а II н 11. 

)1. Сборъ (или тревога): - - - - 1 ••• (кличка : .сбй-рd.й-

те-се !•). 
Тоя знакъ събира из11стннuит

t-111;то и да еж и въ каквото
 по11оwеи11е 

11 да еж - на едно nр11двар1пелно уречено мllсто, и1111 nЪkЪ въ 

всички други случа11 о
коло главатаря. 

III. Тръгване (или напр,ьiJъ): - - .._, ...., 1 ••• (кличка: .хt,,д6мr, 

дружно!"). 

Свири се за uоходъ nодиръ 
главатаря, илн иъкъ за Авижен11е оъ е

ж-

щата посока. 
' 

IV. Спиран.е: ._,, - 1 ••• (кличка: ,.no-cmbli. 111
) . 

То е знзкъ за прtкжсване nох
оца било зарадъ почивка, и11и 

зарадъ 

нtкакво изпитване на П,1\ТЯ
, зарадъ съвtтъ II др. 

V. Сгр,ыиен.ъ пмтъ (ипи назад~):._,.._,,.._. - 1 . , , (кличка: 

,.не myJCЪ, не myJCЪ ! "). 

llo тоя знакъ се поем:t обратно двнженне,
 11р11 което излет111щ11тt, що 

еж излtэлн наnр1;дъ on. главатаря, се връщатъ къмъ него, а ония, 

ко11то еж останали наэа11
1 . се сш1ратъ до новъ сн

гналъ. 

VI. Надп,сно: .._,,...., - - 1 ••• (кличка: .све-ти ду-ше /•). 

' Клнчката 11а тuя знгкъ е взета отъ мо1111твата ,во иия отuа•, отъ 

която Аумит1; .святаrо духа• се 11зговарятъ, кога се положатъ 

тр1,тt пръста възъ дtсиот<, 
рамо. Дава се знакътъ, kOraт

o трtбва да 

се отбиватъ kЪМЪ дtсна ржка uния излетници, ко11то ех. излtзпи 

11рt11ъ главатаря, и,1н пъкъ оння, коиrо еж още 
на1ирt оrъ 11его, а 

fle мoran да вижааn, отклоненото вече надtснп д
вижение на прt11-

нитt. 

VII. Нал,ьво: - .._, 1 ••• (кличка: ,.1l-.Ашнr, !"). 

Кл11•1ката е сжwо тъА взета от
ъ .во 11мя отuа· . когато в·ьзъ II t, вото 

рамо се nолаrатъ тр111тt пръста н се изговаря .а w и н ъ• . дава се 

знакътъ .налtво• при сжщитt услов11
я, к.аито н .надtсно•, но за 

отбиване к-ьмъ лtва ржиа. 

VIII. Аптека (или помои<,ь): - - .._, \ ... (кличка: .ба.л-са-,1~а f•). 

Съ тоя знакъ се зове оня, у
 когото е аптечната чанта, за да се по

могне на нt!(оА иэлеrникъ; 
а сжщl) така се свиква н utл

ara щ1ужина 

за nомошь при разни л
pyru с11уча11 . 

, Сжщитt знакове сж печатани въ
 rод. 11 (бр. 6) на . Бъл. турнстъ•. 
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Д-ръ М. П. 

щур н я. 

Саnаревска-Баня - Еди- гьолъ - Самоковъ - Палакарията -
Крапецъ - София. 

Рано сутриньта, въ 8 часа, на 13. юлиИ t 906 r., слtдъ като си 
nри1·ощ1хъ барометъра да показва ви сочи на 540 метра, при яr.но и ти
хо врt"е, 8 души млади хора ()tежду конто, за жалость, азъ бtхъ 
наИ-с1арня ,,ли поне наИ-nобtпtпия , вtроятно, всл1щствие слабото 
ми познанство съ Д. К. П . Ц.) се намърдахме въ трена и, доста 
благоразположени, 110теглихме за Радомиренбурrъ. Въ трена, добрt 
натж11кани, както е обикновено по тази линия, се срtщнахме и съ 
еди11 ь естесrвеник·ь - професоръ, кol:lro вoдtrue свои студенти по 
високо-научна екскурзия къмъ Брtзникъ - Трънъ. Този прфесоръ 
е голtмъ подигравзчъ : обърна ни дяволито вниманието на дебелия 
1-.ласт·ь прахъ върху туристскитt си обуща, които билъ се налtпилъ 
още въ тракиИската равнина и не благовопипъ да слtзе отъ тtхъ 
даже въ София, и като 111-1 хвърли самодоволно една отровна стрtп
ка в·ь формата на епитета Soпtagsjager, замина си благополучно 
съ фаl:lrонъ отъ спиркат11 Батанов.ци нататъкъ. Да му дад~ Боrъ 
~срtкянъ nутьv, даИ Боже да открие и коститt на I<рали Маркв, зеръ 
той все ттрtдnотопни кости открива, или поне-паницата иу, съ ,коя
то е nи_лъ руИно вино (защото сигурно прочутитt трънски грънчари 
трtбва да еж му я 11рави11и), но стрtпката, дtто ни бодна, хичъ да 
му не е халалъ Азъ се заклtхъ да иу отмъстя, като се пр1;даиъ 
на строго научни изсл1;двания; послiщующето, вtрвамъ, всtкиrо ще 
убtди, че си устояхъ на думата 1 - Но ная-наnрtдъ да ви запозная 
съ дружината. Тя, трtбва да обадя съ врtме още, не бt лишена 
отъ наИ-важ11ия епементъ на Балканския nолуостровъ : имахме си 2-ма 
потомци на Кирила и Методия, единътъ и сега миренъ ратникъ за 
свободата, правоспавенъ по вtра, попъ - по образование, арамбашия 
- 110 физиономия; друrиятъ-благородникъ 110 физиономия, но стра
шен·ь арамня по минало. Измита11ъ е една rоnина турскитt зандани . 
Тtхното 11рисжтствие между насъ все11яваше доиtкut утtха; щtха 
сиrуръ да ни запазятъ въ случай на 011асность, освtнъ ако бtха 
агенти на вжтрtшната, прtдставлявана отъ С-ски. 

Съ насъ е и единъ мжжъ на науката, едничкиlrГЬ, който 
имаше изг11ецъ на науче1iъ туристъ ; тol:I дяволито въртtше работата 
тъй, •1е ние всички играехме по неговата гайда - отивахие таиъ, дt• 
то "а него бt интересно. Всички останали изглеждахме съ чорапи
тt надъ крачулитt, съ делнкатнитt шевро чи11ички аслж на 
Sontagsjager. Сега чакъ ми доl:lде на ума, че оня човtкъ си имаше 
право да ни го метне въ очитt. 

Между насъ бi;ше 11 едииъ цtл·ь парижки (въ Ст.-Заrора ро
денъ) буржуа, който още отъ София 11арочно си изl<'ЪЛчи крака, за 
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да има право, на законно основание, да не слиза нн отъ кола,
 ни 

отъ KOttь и изъ цtлия пжть да н
и навира въ очиrt голtмитt жерт

ви, конто е направил~- , като е тръгналъ съ н:~съ
 даже съ изкълченъ 

кракъ 1 - Останалнтt бtха все добрt възпитани момчета, 
нак.;.дtто 

нмъ кажеш~,, натаrькъ вървятъ: стой 1 - cтoit; xallдe 1 - хайде ; 

просто раско111ъ I С,, такава компания и свt1'а 061iкалвашъ. 

И тъй, весело потегл ихме ние съ тpetta отъ София, азъ започ

нах·ь още отъ гарата иоитt научни наблюдення. Не се учихъ на 

млади години аа плета стиховцн, а то бихъ ви изненадалъ съ нt

коя с·ьрд1~ераздирателна прощавка съ С
пфия. Въ Влаnая моятъ бароме

търъ nоv.азваше, въ 9 часа, 689 барометрическо налtгане и 81 О мет

ра височина, когато на таб11ицата 
11рн гарата височината бt отбt11t

зана 853 метра - грtшка, както виждате, не го11tма - само 43 иет

раl Врtмето си бtше все rьА ясно и ннкакъnъ вtтр
, цъ не nо11ъх

ва ше, Скоро слiщъ 11рtва11янето на Вит
оша 11очнахме да се наnбър

зваме съ Струма, която постоянно шпионира отъ Черн
и-връх-ы, що 

става въ София, н отива всичко да 
обажnа на турцитt въ Македо• 

ния, та затова, види се, t111 една чета не остана непосрtщната отъ 

nоr11tдннтt I Пернншкнтt мини отдалеч·ь се дн
мятъ, отдtсно, въ ск1ю

новеrt на Лют1Нъ, красиво се е гушнало nocptnъ ·хубава горичка 

селцето Драгичево, отлtво е пръснатото на 
ко11иби нзъ подножи

ето 11а Витоша - Мърчаевu; вижда се въ 11tво да11ечъ лрtдъ насъ 

и историческиятъ, в-tроятно, J{ра11евъ-долъ. Промъкваме се меж

ду Църква и Мошино, оставяме въ лtво Ка11касъ съ старинната си 

u ьрквица - монастирь св. Пет1<а и стигаме въ 9 1/ , часа въ Пер-

11нкъ, при 701 бар. на11tгане 11 669 метра височина Прtдъ насъ е 

скромннятъ ;:ега на внд·ь, но славенъ въ историята, Перинъ, градъ, 

храбро ващищаванъ отъ славния Крак
ра войвода nрtзъ врtме на Ох

рндското царство. Промъкваме се съ шумъ и екотъ м
ежnу отвtсни, 

тt ска1111 на Перина и Го1юто бърдо и излизаме въ Батановската 

тtсна до1111нка; тукъ минахме краf.1 вопеница - тенеке*) и слtд·ь 

нtколко . крнвуличе,тя, у~nоредно съ Струма, въ 1 О 1 / 1 часа стиг

нахме въ славния Радомиренбургь с-ь още но-славния водоnадъ, кой 

то nрtсьхва лtтt, а и зимно врtм
е има вопа, копко една птица ла 

окн.nе. Височината при гарата е t:40 м. 

У•tенитt xop:i нtматъ врtме за губене I Скоро пазарихме ф
аlt

тон11 по 28 лева еди на; разположихме се богато no 4-ма в·ь фalt-

•) Нtшо лрtд11 10 rод11н11 хо1111хъ съ rд11нъ лруrарь до Перникъ 
и uт• 

тамъ ntш11 се запк.тихме 11 за 1-'а11ощ1ръ. Пр11 1:>i;ла ноJ1а ср!;щчахме ед11нъ 

стареuъ, лочерnих~1е го съ u11rapкa 11 го х11тро 11оразn11тохме за око11110СТ11тt. 

Сяtдъ като удовлетвори тоn охотно 1
1ашето люб:>ntпсrво запита ни наА•пuслt 

твъраt оаж110: .А э11аете 1111, как,, се ка1оn оная я1111я тацъ насрtща ?• -

• Не•, отrовор11хм1:. - • Това е оодеt11щата • Тенеке• 11 11оясни веднага, ч1: се 11а • 

рича11а така, зашото е покрита съ тенеке! А 11ашнтt оъ Соф,111 се чудятъ, 

какъ ца наричатъ pa111,1rl; маха1111 ; тъА н~nр., махалата въ Куру-Баг

ларъ наА· естествено е Аа се нари,,а махала .тенеке" , понеже боnш1111ството 

двор11ша c,r. загрnде1111 съ газен11 тенею111, 11, nо1111ръ, комуто еж окачили нt• 

кое тенеке, все нататъкъ rьрс11 11ушев110 с11окойств11е. Струва ми се - 11ата

rькъ еж папа·r~пt II на онзи чнновннкъ, комуто 11р11кач11ха тен~ето, защuто 

бt ограбипъ банката. Колко ошс ще намi;ря'ГЬ ната"ГЬк·ь yrhxa 1 
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tонъ и веднага nотеrлнхме направо ва Сапаревската-баня. Понеже 
фаl!тоннтt бtха специялно за арнстократ1-1 пригодени, снр. бtха тtсни, 
то особено добрt се раэnоложю(а насрtщнитt; азъ имъ nосто11нно 
эавнждахъ I Често ги канtхъ да се сиtнимъ и, когато единъ пжть 
'dИ уl!дисаха на ума, то намtрнхъ за по-удобно да седна прн фай
тонджията, дtто пък·ь ставаше нужда да ме nривържатъ, за Da не• 
би, сигурно отъ въодушевление, да отхвры<на отъ каr1рата. Буржуа
та, благодарение на иэк1,пчения крак ь, за голtмо негово с,,жапе
нне, сн остана докраtt на заетото на че11O мtсто. 

Тъй б11аrоразпо11ожени отсtкохме югоизточния краl! на града, 
видtхме, а конетt и съ душицата си изпитаха, ку11турното пости
лане на площада съ рtчни камъни и продължихие r1н.тя си къиъ 
ю-иэтокъ nосрtдъ ниви. Оставихме отдtсно селото Върба, голия 
уединенъ връхъ Оrоя ('l83 метра надъ морето) и се эаnрtваряхме 
с·ь Голото б·ьрдо - отлtво. 

Отдtсно се разстила неrолtмото Радомнрско поле, напоявано 
отъ мързет1вата и кална р. Блато, наричана така сигурно, защото 
въ дtl!ствителность тя се състои оть редица блата, твърдt удобни 
за биволи. Да11е•1ъ прtзъ полето къмъ югъ, въ сtверното подножие на 
Гологлавския ридъ, коl!то загражда полето откъм·ь югъ, китно, посрtдъ 
зелевина, се и;кдрятъ хубавнтt села : Изворъ, Житуша, Ж~дна, l<аси
лж.къ, l<ондофреА, Чуковецъ н Муси-бегово; nрияrна гледка лрtдставятъ 
и двtтt Раковици (горна и допва), разположе11и недалечъ отъ пж.
тя, на дtсно, при заnадноrо подножие на уединения рндъ Острица, 
върху едннъ прнтокъ на р. Блато. На върха на този ридъ се бt
лtе Jttонастнря св. Димнтръ. - Селото Изворъ възбу 11<да т н..жни 
спомени въ душата отъ безславната битка на Михаила Шишмана съ 
сръбския краль Стефанъ Уроша, въ 13~0 година, при Велбуждъ 
Тукъ, въ Иэворъ, посрtщна11и българскитt бо11tри nобtдителя и му 
прtдали ключоветt на царството. Селата l<асилжкъ и l<oнnoфpef.l 
ме шнканнратъ съ своитt чудновати, като че ли не български, имена, 
а Чуковецъ ми спомня неговитt нескончаеми пр1щеси съ Бобовдол
чене за нищожна мера по върховетt на Голоrл11вскня ридъ, която 
мера е позлатена нtколко n;кти отъ двtтt, съ български инат·ь об
хванати, села, изкусно ек.::плоатнранн отъ недобросъвtстни адвокати 
и неразумни са-дии. Въ тня селца ниа чудно красива и здрава 
моминска чеп11дь. Надъ Чуковецъ на гиздаво мtстоположенне ниа 
черквица съ образи на светци, чиито бради достиrатъ до земята, и 
образъ на дявола, който се nоrани въ паницата на вражачкитt; съ 
тази нечистотия заnоl!ватъ nocntдt1иrh урочасалвтt, уnлашенитt, ома
rьосанитt. и np ..... sa11cta slmpHcitas 11*) 

•) Прtзъ ноемвриА 1898 r. двама nрияте11u, ацоокаrи на 4уковчане за 
тази мера, поканиха менъ II еаинъ сж.11ия na r,1 придружимъ до това 
село : тt отиваха да правятъ оr11едъ на спорната мера. Врtието бt чудесно 
и юсе съ удоооnствне ги пр1,дружихмР. Въ Радомнръ ни посрtщнаха сепя
н11тt II н11 прtдпож11ха cooнrt коне. Качихме се и вссеnо, съ надбързване, 
прtбродихмс въ ю.-11. посока 11011ето; npt.raэиxw.e мързел11оата р. Бл~то, въ 
която благодушно се иэтt,·аха биоолв 11 се чудtха на ума на своит1; roc-
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тt на единъ малъкъ nритокъ на Блато. Въ Друrань (ханищата) мо11т·1, 
барометъръ показваше 710 метра височина. 

Скоро слtдъ излизането ни отъ тtзи ханчета нашиятъ nж.ть 
образува една вила, единътъ роrъ на конто сочи къмъ Самоковско nрtзъ 
Верила, къмъ с.-изтокъ, а друrияrъ nродъткава къмъ Дупница ; 
на сжщото мtсто нзлнза и Краnеuкия nжть, който иде отк ьмъ Вла
дая за Дупница прtsъ сt~ловнната между Голо-бърдо и Верила . 
Отъ тукъ нашият·ь nжть взема право южно направление. Оставихме 
Голото-бърдо задъ себе си и налtво отъ насъ се издиrатъ вече 
склоноветt на съединителната лента между Рила и Витоша Ве
рила планина. 

Пжтьтъ за Самоковъ скоро свива къмъ с.-изтокъ, по ко
ритото на р. Добри-долъ, nрtваля Верила nрtзъ прохода на Бука
Прtслаnа (1088 м.) и се спуска въ 11родълrоватото Самоковско поле. 

Нашитt файтони свиватъ къмъ юrъ и минаватъ nрtзъ хубави 
зелени лнвадки, обилно напоявани отъ всевъзможни барнчкн и наки
чени наоколо съ хубави зелени дръвчета - мtстность наричана Гра

динитt, принадлежаща на Долна-Диканя ; nослtднето село е за
лост~но въ ж.гъла на горtказаната шосейна вила Прtбродихме 
нtкОJrко ржкави, всичкитt идещи отъ Верила. Tt се сливатъ 
nодъ Градинитt и се изливатъ nо-нататъкь къмъ ю-эаnадъ въ 
Блато. По тtзн барички еж. наредени многобройни воденици, nu
вечето принадлежащи ва Горно-Диканчане. Тамъ, дtто тtзн ба
рички се nрtсичатъ отъ шосето, еж наредени Диканскнтt хан 
чета, които възбудиха въ менъ живи юношески спомени от
nрtди 25 години, когато, като ученици отъ 5. и 4-ия класъ, де
сетина на брой (това бt прtзъ 1881 год.), се эаn,v.тихме ntшъ за 
Рилския монастирь nрtзъ Радомиръ и Дупница. Тукъ именно npt
cnaxмe 2-рата нощь отъ тръгването си съ крака вирнати нaropt 
от·ь умора и болки. Тогазъ имаше само едно ханче, а сега еж 
нtколко. Тоз·ь nж.ть обаче нашитt файтонджии не направиха честь 
на тия ханчета, nрtфучаха край тtхъ и се cnptxa чакъ на Кър
новското ханче : твърдt мизерно, мръсно и неrостоrrриемно нито от
вжтрt, нито отвънъ; иtмаше почти никаква сtнчица, водата мжтна 
и топла. Баромеrърътъ показваше, въ 2 ½ ч. слtдъ пладне, 70~ на
лtrане и 690 м. надъ морскотu равнище; врtмето слабо се эаоблачи 
и слабъ вtтрецъ се показа. Самото селце е скрито задъ единъ ридъ, 
надtсно отъ nжтя, и не се вижда, но эатова nъкъ малко по къмъ 
западъ, 110 с.-източнитt склонове на l<уртодиновския ридъ, който 
е като продължение на Гологлавскня, красиво е раэположенъ 
еврейския Лиячовски чифликъ, уnравляванъ и nаэенъ отъ единъ чуnет
льовецъ. Нtколкото кж.щичкн въ него еж. обградени съ ситна горичка, 
прошарена съ хубави пивадки и ниви. - Отъ това ханче ясно се виж
да, какъ nратеникътъ на величава Рипа - Верила скромно се nск
ланя прtдъ надута Витоша и i1 nротtга ржка, за да не бжде пус
ната никога вече. 

Скоро nрtвалихме вододtлната височина между коритата на 
Р· Блато и Джерианъ. Тукъ по самата височинка настигнахме нtкол
ко куцовпаси съ коне, отиващи за Дуаница. 
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Като с.ъобразителни хора ние още изъ пжтя 11обързахме да ,е 

оснrуримъ ; влtэохме въ паэарлъкъ на коне за иэъ Рила. 
Еди11·ь отъ 

куцовласитt с.е пошеrувв и започна с·ь насъ пазарлъкъ; наскачахме 

около него, бре бива, бре не бива, вура, кома, спазарихме се 110 2 

лева на конь на день, сир. толкозъ, колкото си поиска отвачало. 

Сега да даде капара I Човtкътъ мис.лtше, че е на шега, пъкъ то 

наистина изл'kзе I Разбt!ра се, като тежки търговци, той 11амъ 
т~,'kбваше 

да даде капаръ. Озадачи се мalt съ човtкъ, почна да l(ръшка, да апе

лира на честна 11.ума; но като му скочи и арамбашията 11зъ 11аwия 

фаltтонъ и повелително му извика да даде 2 лева, сиромахътъ трепе

решком~- бръкна въ кисията .:и и даде искания капаръ. Зеръ, забмt

жете, всичко туй ставаше тъкмо на онова мtсто, дtто се просла

ви е11.ннъ македонски „велнкъ nатрносъ• заедно съ 10-тнната 

храбри момчета, конто храбро нападнаха изъ засада • nр'kда

тель• войвода, за да ro унищожатъ. А този войвода имаше rо

лtмъ rptxъ: бt си 11озволилъ на нtколко nжти да минава с·,, 

юначни момци въ Македония и въ юнашки сражения да затъмн1t 

славата имъ. l{акто в,,ждате, 1:1а лично м-tсто упазарихме конетt сн. 

Сиромахътъ влахъ, колко ли се е кръстнпъ и 
блаrославялъ, че се е 

отървалъ оrь т1;эи нови коцкари само съ 
два 11ева 

На всi;ки случаlt, радостни, че си уздравихме работата, весе

ло се нахвърлихме пакъ въ фаllтонит·I; и съ буйни 11tc1m nолетtх

ме надолу. Азъ тъкмо на това мtсто изпнтвахъ удовопствисrо 

да седя редомъ съ фаtlтонджнята. Държехъ
 се с·1, дв1; р,,щ·I; о чу

ловетt, за да не отхвръкна при нtкое подскач
ане на файтона. Шо

сето, както е обикновено у нас.ъ, 61; образцово ... пълно съ трап11ща! 

Наднесохме се надъ коритото на р. Тоnолниuа. 
Тя чер11н водитt 

си отъ Верилиния връхъ Брусьоветt (1378 м.), при маха11ата Яuебе

ковнца, н се запж.тва къмъ западъ, като си пробива n
жть между два 

гребена, конто изпнзатъ отъ Верила по сжщата посока. t;коро, 

слtдъ като напои н кр ьстннка си - селото То11олница, тя добJ1ижава 

Дупнншкото шосе н тръrва успоредно съ 
него к·ьмъ юrъ. 

Тъкмо на това мtсто е н .дяковското ханче
, оградено съ ху

бави сливови градини и тикнато въ доста n
рнят,ю мt.стоnоложение. 

Надъ него тукъ-тамt по рида се внж11.атъ кжщ
ичкн отъ с. Дяково. 

При ханчето иыа 600 метра внсочнна. Стигнахме въ 3 1/ w ч. с11. 1111адне. 

Слtдъ малка почивка 11олетtхме нататък ь, низъ Тополннцэ, ко 

ято бtше много ожелнtла този пжть вслtдствие продължителна

та суша ; бtлнтt кам ьнн изъ коритото 1'с все повече се шнр
tха, кол

кото се доближавахме до устието и. 

Близу с.ме до коритото на р. Джерманъ. Унесени отъ величавата 

гледка на Рила, ние не обръщаме вн11ыа t1~1е на радостнrtтt ко11ко

чения и бъбрения на хубава Тоnолниuа . З11а ма"ка Верила издигнала 

между нея и 111tбето и, р. }Кубренъ, високня ридъ .Бtлъ-камък,,• 

(966 м. внсокъ), който завистливо ги слi;ди и не имъ nозвоJ1я
ва да 

се срtщнатъ. Успоредно (едната край с·l;вернитt му склонове, другата 

край южннтt) го дебнатъ. !Оначенъ }\(убренъ изсмуква вснчкитt му 
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води въ вt1дъ 11а малки дtсни приточета; хитра Тополница ни каn-
1,а Оl"ь него не вsема; тя приб11ра водитt на с-liверния ридъ nГради
ще• (1350 м) и само бърза да иэпрtвари. Завист1ткътъ
разд1iлннкъ наt;!-послt е омаломошенъ, спира, а хубава Тополка 
бърже с.вива к·1,мъ юг·,, и rюд1, нос.а му се хвърля въ обятията на 
;1ибе )Kyбpetl"!, и, 1„1- t;! приrърt1ати, сл-liдъ още 100-тина 1<рачкн п.жть, 

се хвърлятъ въ старославt1а Джер111а . 
Шосето за Дупница 11рtсича Джерманъ наnъ самото устие на 

Жубрена. Въ J1tвo от ,, шосето нацъ самото мi;сто, дtто се срtщатъ 
дв·kт-1; рtк11, се готви нtщо като къошкъ с·ь градинка, вtроятно ва лt
тна разход1<а на Дупничани. 

Отъ rгукъ се вижда само гърба на Дупница ; ск0ро и ние и 
обърнахме гръбъ, като зав11хме къмъ с.-западнитt поли на Рила. 
Ние оставихме старото шосе, 1<0ето върви по коритото на самия 

JJжерманъ, да11ечъ отъ вс.ички села въ до11ината на рtкитt Джерманъ 
и Жубренъ. 

Джерыа е старос.лавна, но много пакостлива съ своитt нав0д
нення и каменливи 11асипи, затова 1<рай нен t1t~1a ни едно село. Се-
11ата еж разположени у полнтt t1a Рила и край Жубренъ, който се плъзга 
по с.-западния край на Джерманската долинка, а Джерманъ я прорtзва 
прtз·1, с~мата срtла Шо~·ето край Джерманъ, t<акто се вижда, ще бж
де запустено и замtнено съ току-що с·rроящето се край nо11итt на 
Рила, което ще щн1ава nрtзъ кип1ит1; се1ща, наредени тукъ яър

ху притоцитt на Джерманъ: ( 'а,11ораноно на р. Отовица, Рtьсилово и 
Ов•tарt{и край р. Овчарица, с . Горна-Баttя на р. Валявица, идеща 
от 1, извори въ мtспюстьта Паничище, и Гюргево ( Ма1.tакурово) -
на самата Джерманъ, току при излизането и изъ Ри11а. По ната
т-ькъ шосето ще мине прtзъ Сапзрево, за да с.лtзе на старото 
шосе, което води nptзn прохода Дервенrrъ-Клисура. 

На срtщуnоложния край на Джерыанската ·равнинка се оrле

дваме въ хубзвнтt и голtми села, наредени край Жубрена: Краl!н
ци (бливу 300 кж.ши), Червени-брtгъ (250 кжщи), Я'хиново (!0U). 

Въ 4 8 / 
1 
стигнахме въ Расилово, пълно съ · орtхови дърве

та ~1 особено съ гьрнос11ив1<и (джанки, джагали); пос.лtднитt бtха 
нав1;сени съ плод·,,, който току-що зрtеше и даваu~е сладко мезен

це за 110 ед11а ра1<и r.Jнa Врtме, о 61; слабо заоблачено и тихо, баро
мет-ърътъ rюказваше 706 на.~tгане и. 6~5 ыетра 11исочина. 

Слtдъ маm<а 11очив1<з ние продъ111кихые пжтя си, минахме пр1;зъ 
l(расиво разположеното 08'1apt{IL и въ ч. 5 и 50 м. бtхме вече въ Баня. 
Барометърът,, показваше при хотелъ • <.:тара-Русия• (на ба!! Василъ 
Нен1<0въ) 697 налtгане и 750 метра надъ морското равнище. 

U1;лият-ь този с1<11онъ на Рила б·h до тукъ голъ, никаква го

ричка ; само в·h една отвtсна с1<а11а бtха се эакрt11или 10-тина китни 
дървета , конто из1·лежд;,ха като въ въздуха овиснали и недо• 

стж.п1iи за ,ювtш1<11 t<ракъ нито отдол'у, нито oтropt. Нап.ъ са
мото се:ю Бан.л е запазена деста rолtми 11ка и раскошна липова 
гора, но, както изглежда, не особено е удобно за разходки изъ нея, 
защото е разположена r10 твърдt стърменъ склонъ. l{ултурна чо-
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вtшка рж.ка би могла да я обърне въ дост.н.пна райска град:ина, но 

дt е тя у насъ. 
Трtбва да ви обад:я още, че нашиятъ другарь-буржуа бt доста 

досtт ливъ. Въ навечерието на тръгването ни бt далъ да се напе
чата въ в. Млада-поща едно похвално сл0во за Саnаревскнтt бани и 
особено за бal:I Васила - домохазяина на главния хотелъ • Стара
Русия " ; мръдналъ бt този бpdl:I въ джеба си и щомъ стигнахме 

тамъ, слtдъ като се nрнrърна съ него по най-сърцеченъ начинъ, 

като стари 11риятели, мръдна му nодъ носа вtсrника н му извика: 
~ Виждъ, вижд1!, Стара-Русио, какво пишатъ за тебъ даже софийскитt 
газети!• Сиромашки11тъ чоо1tчецъ пусна лиги отъ радость. 

Че като се раsшета оня ми ти бal:I Васнлъ, че тyl:I, че онуй, 
че вечерьта богата вечеря : маслото мерише на пърчовина ; винцето 
- съсtдно съ оцетъ; салата отъ домати и пиперки - 20 стот.; па 
сtно въ двора, върху него чулъ съ доста бубулечиuи ; единъ юр• 
гаиъ отъ 50 години не11ранъ и безъ чаршафъ, и за всичко туf:1, 

прtдставете си J само no 2 лева на човtкъ ятакъ-парасж 1 
Ако да не бt тази съобразителность на буржуата, коf:1 знае, 

що щtхме да nатим·ь и теrлимъ 1 . 
Въ хотела при банята, както и въ селото, бt буквално пълно 

съ гостн-баняри. Имаше и двама разпасани генерали, тукъ бt и моя 
старъ приятель, инжинеръ Ц. съ още по-старата си кашличка. 

Прtзъ ношыа му завиждахъ : _!!Ъ стаята му бtха мръднали единъ 

евреl:lнъ съ наf:1-чудни. аромати, та ,спtше бtдниятъ при отворени про

зорци, тъf:1 че ритмичес1<итt му бухания падаха прtзъ прозореца 
ТЪl(Мо въ нашитt уши. - Банята е новопостроена, по сжщня почти 

планъ като новопостроената въ Банки, само че безъ хавузъ, а съ 
отдi;лни вани, вь конто се налива водата отъ вечерыа, та да се по

охлади прtзъ нощьта и стане сгодна за кжпане, защото ~ 1И0 С. 
Водата е доста обилна, но още не е вснчкаrа хваната; из

вънъ имаше на нtколко мtста извори на открито; току-що се раз

капваше единъ нзворъ, около ко,Ато се жълтtеха цtли парчета снм 
пур·ь (кюкюртъ), доказателство, че водата е силно снмпурна. Наоколо 
низ извори и съ 37° до 40u - види се, смtсени еж съ студени 

извори. 

Току над·ь банята, въ срt.11.ъ една нива, стърчи стара римска 

колона безъ вс1;какъвъ надnнсъ ; тя тъn нtиа говори на нашето 
въображение и ни разказва за величия и страхотни отъ минали 

човtшки вtкове. 
Срtдъ селото има . стара ,;ep1'8Ut{a въ развалини : 4 1 

/ t метра 
дълга (безъ абсида), 2 1/ 2 широка ; зидътъ 1:. е 65 см. дебелъ и почти 
само отъ тухли ; отгор1; е запазено едно кубе сжщо отъ тухли ; въ 
жr·ьла стърчи една колона. 

Олтарыъ е сводообразно зиданъ; по стtннтt личатъ старинни 
фрески на човtшкн образи (запазени само долАищата им ь). О rъ 4-тt 
страни има сводообразни изданкн. Тухлит1; еж. 6 см. дебели и квад
ратни - 32X ;j2 см. Извънъ оградата на черквицата при вратата има 
2 жертвени камъка и единъ саркофагъ. Черквицата се казва св. 
Никола. _____ (Сп11два). 

' 
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А. Д. Uв-втковъ . 

. }-tэъ ft\акедони,. 
(Продължен11е отъ бр. 3). 

Завчасъ блеснаха огньове. Всички сме около тtх·ь - само ку
•1ката • Uияна • нtма I I<омпетентни1t ни прtдупр1щнха да замtнимъ 
пжтнитt си ризи съ топли, сухи. Макаръ тъмно и хладно да бt, 
всички направихме това - само М. гърми и вика .д и я на а а а- .. , 
1ю нишо I Четири rолъми wищове съ кебапи се въртятъ около буй
нитt огньове. На морнитt и глаnни пжтници лиrитt текатъ и гу
бятъ търп·l;ние да чакатъ още. Главатарьrъ ги усмирява като дърта 
свинка - писнали за м11tко свинчета. • I<ебапитt готови• 1 извика 
главатарьrь и оnр1;дtли разкл.адката : кеба nъ, по парче сланина и 

чесънъ, по 2 11юти ракии и по 100 драма червено винце на глава . 
Десертъ и гарнитура : люти печени 11 сурови пиперки - no вкусъ. 
Наредени на дъ;1га софра, пост11ана съ листа като на селска свадба, 
вл1;зоха въ ролята си опр·l;дtленитt 1:1а тази вечерь хлiiбоносци, ви

норакиочерпци , месораздавачи и всич1<и турнахме въ д-J;Аствие ножо

ре и зжби . .. Кой е като насъ ? Всичк() забравихме - подслажда• 

ме гостбитt си съ сладки разговори и: крiiхки смi;хове, на което еж 

свидtтели небето, звtзд11тt, фенеритt и nотъналиятъ въ червенина 

отъ огньовете wумо;1якъ. А въ страни ~ мракъ, на когото слъи_цето 

е огы1ьтъ 11и, а звtздит-1; лицата ни. Да ж11вtе България! 
Всичко утихва и no • утихва, за да даде даньта си на Морфея. 

Само М. отъ врtме на врtме става, вика „Ди я н а а а а • и гърми 

и nакъ лъга съ въздишка за загубата на тая толкова красива, вър
на, умна и дресирана кучка! А nиянитt? хептенъ .издълбоко• еж 

я закараш~. 

Съмва се. Днес·:ь е .Прtuбражение" - Господски праздникъ. 
Ти пика разрtшава : • вино, елей и риби". Ние пъкъ доразрiiшихме: 
и . • . риби 11 сланина въ тиг·аня. Двама отъ туриститt еж черковни 
ntвци; отдавна еж r~иснали тt - каратъ сJ1ужбата no 8. глас-ь. Цt
лата дружина е клир-1,. Гледай ги, слушай ги, пакъ имъ намирай 

махана - всичко върви по реда си . Дежурнитt кашавири nържатъ 
пъстърва съ разчетъ - всtкиму по двt риби, а rrьржачитt иматъ 
право и да оближатъ 1·иганя. Смtе пи нiiкой да имъ оспори това 
право? А.ко нtкой само посегне, отъ rолiiмъ апетитъ и съ още по

rолtмъ залагь, да си 1оnне отъ тиганя, яде лъжицата по рж.цtтt. 1 
Пор1~ията на закуската • се onpiiдtmi : по двt риби и парче кашка
валъ. дия11а дойде - цtла умокрена. Откн.д-t? тя си знае, ала гос
rюдарьтъ 11 М не яде - трепери . Той е в·ь трескаво състояние. 
Хайде де ! Де 1<урбан1, за Дияна , де I И не се прtоблече снощи отъ 
грижи за нея ! Даде се заповtдь - вс-l;ки да си вземе х11tбъ и no 
ма;1ко сирене и сланина и таt<а na ги пригоди, щото да може лесно 

да располаrа съ тtхъ, когато и кждt]о си ще. Мнозина новаци не 
изrrьлниха тая заnовъдь, безъ да съобразятъ, че всtно nрtстжпле
ние вл1;4е и наказание. 

• 
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Бодри, но поразени отъ сюрnризитt на разнообразията и ве
JJичията, крачимъ по пролома на р. Dtли - Искъръ и потъваме все 
по • дълбоко и по• дълбоко въ нtдрата на Рила. 

Ние се движимъ между стi;ни, които отвtсно се издиrатъ въ 

вис11нитt1 аа 1ta подпрат ь небето да не na1tнe. По тtхъ зtятъ дъл
боки пещери, свърталища на орлитt и звtроветi;. По върховетi; ииъ 
1.-гьрчатъ чудати скали, г1рилични на неподвижни човtци, а около 
нi;кои отъ тi;хъ се вие и nилtе малко леко об'лаче, прилично на 

барутенъ димъ, който хей туку сега е избъnванъ отъ артилерия, 

която се команnува отъ скалния човi;къ I Всичко е велико, грамадно 
и страховито! Нtйдt проломътъ е доста разширеliъ и въ лжката му 

има цi;11и плантации отъ брtстове, между които се мждрятъ борове 
като свi;щници, които по.nпиратъ 1·рандиозни полилеи - u1;ла швед
ска природа. Прtп.ниять изrледъ сtкашъ е нtкоп завtса, която се 
повдига заедно съ тебе, за да ти открие НОRИ омайни r,1ед ки, сце

ни и върхове, наднn11ени една върху друга чакъ до небесата и тамъ 
въ кржrозора се с,1иватъ заедно. в~ичко това окото поглъща нена

ситно. Душата ко(]нtе за нови панорами, а щомъ 1:1 се откри11тъ, 
тя блаrоговtе nрtдъ тtхъ и мълчи. Искъръ яросно бучи, реве, nte 
и се хвърля по гранитно легло. Тукъ - тамt той е открилъ и nо

лира11ъ цtли бtли мрамори пластове и по тi;хъ водитt му на буй
ни маси реватъ и тичатъ 1<ато шаренъ испански бикъ, под11лашенъ 

отъ nнкадора и тореадора. Дълбоки вирове укротяватъ, за минутка, 

nадащитt води, за да се с·ьвзематъ и изново съ по. rолtмъ ус
тр~мъ да се хв ьрлятъ на ntня и nрахъ въ по - rолtми пропасти. 
Искъръ е така дресиралъ и пъсrървата си. Ko!i е видi;лъ по - жн
вописенъ nролол ·ь огь искърскнятъ, нека каже ! Toll е дивно съче
тание на аахласть, душевна услада и трагедия ! 

Богата си природо, но бtденъ е още онзи, който се е тукъ 

nоселилъ, защото не умtе дз се ползува отъ ·богатства rа ти ! Пас
тиръ нtкоl! мура (най - цtнното отъ чамоветt) обtлилъ, и отъ ко
рата и камбура наnравилъ, напълнилъ я съ малини, та съ хлtбъ да 
ги яде. Кога бt? -малинарки ни изпрtварили и кошници вече напъл

нили I Гиздава, бtла, та червена, млада и прtсна като капка роса 

малиliарка пtе и бере малини. 9тъ другата страна на рtката. Днесъ 
ще ги бере, а утрt ще 1·и носи въ Самоковъ, за аа ги продава по 

20 стотинки оката ! 
Бtли - Искъръ мие политi; на Мус.ала. Прtдъ насъ въ висини

тt е живописна тераса, която пуща надвиснала скала надъ рtката 
и събира и притиска водитt на Искъра - н·l;що като Же11tзнитt
врата на Дунава, близу до Оршова. Oтropt, върху скалата, зелена 
поляна, ~аобиколена съ борове като вtнецъ. Нарекохми я • Илдъаъ
кьошкъ• и опрtд1шихме тамъ генерална почивка. Качихме се н о 
чудо! Долу стени рtката като; мжченикъ, която е разяла канарата 

дори до nодъ краката ни. 

Насрtща нtкoll си гиrантъ - титаliъ е nроболъ Мусала въ 
ребрата, та изъ раната му шурти водопадъ, който пуща водитt си 
оrь н~бето. Toll вселява трtсъкъ въ струнитt на душитt ни I Той 
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мtт~ воnитt си въ бtсенъ ревъ и обръща ги ту въ nимъ и прахъ, 

ту въ капки чиста сълза, ту пари въ мъгла, ту г·~рдн растпори, ту 

nоли распери, ·ry лжчъ прtчупи, .ту съ отблtсъкъ и шум·•• те поз• 
драви ... , а мелодията му дивна командуватъ вtтрищата и я раз

прашатъ на сtверъ н юrъ. На11ъ него 1тсоко съ бино,<ълъ се ВfJЖ

да да блещи езеро като луна въ небесата, а още 110 • 1·opt - мtсе
цъrь се мжnри потъмнtJ1ъ, посраменъ. Много се тобувахме на тия 
омаllни гледки. Въ 1txнii честь 11tхие, 1·1,рмtхме, яnохме и пихме. 

То::1и, който tttлa ношь вика " Д и я н а •, треска го зал~олt. 
Той стана жертва на rptinкaтa и • кучешката грижа•. Болникътъ ис
ка топлиш~, но тукъ нtма .• Кому неволя, нему и присмtхъ•. 111е
rоf1ийци му прtдлаrатъ да в1,зседне на гол ь конь, за да се стопли . 
• Друга топлина нtмаме на 2500 метра висо•1ина •, му казватъ тt. 

Такива рецепти и берт,нскитt доктори не позволяватъ. • Старостьта 
е опекунтъ на младостьта, а опитностьта - видtлина на неопит

ностьта • - всички сега еж гювикани на помощь. Качих че го нall -
nocлt на конь, добрt увиrъ, и nрод„лжихме па.тя t·и , като подслаж

дахме вкуса си съ .мами - rазици• и черни боровинки. Там~,, ropt, 
дtто ~ nрtдtлыъ на Мусала и запо•1ва Манчу, се откри воl!нишкия 
постъ. Изминахме пояса на високитt д·ървета и настжnихме въ оня 

на клекаша - друга хубость. Раздвижиха се воАннци, залаяха куче
та, и ние живи и здрави бtхме радущно nосрtщнати отъ войници• 

тt. Постъть .демиръ - 1<аrrия• е rолtмо двуетажно здание съ ши

рокъ балконъ, дtто висtше убитъ дивъ nръчъ, още прtсенъ, и 
нtкопко кожи, смъкнати 110 - рано отъ r1-рбоветt на подобнитt му. 
Отnрtдъ има чешма и фурна, а нацъ бутната 11лющи българския 

флагъ. - Това е всичката култура въ този край. Завихме и нагазих
ме полянки, 1<оя отъ коя съ по • мека постеля, и коя отъ кр язагра
дена съ по. хубави клекове. На една отъ тtхъ, до сама1а рtка, се 

установихме. Добитъкътъ се растовари. В~ичкитt туристи се съблt
коха, прострtха потнитt си ризи и голи nраRят·ь слънчеви бани. 
Ето защо туристъ не страда отъ кожни болести. Моrатъ ли да ви
рtитъ тt подъ постоянния соленъ 1<омпресъ на потнитt ризи и жи

вотворната топлина на слънцето? Слtдъ това всички боси, по 

• Кнзйпоаски •, направихме и студени бани на краката си . А nocлt? 
- Едни кладатъ rолtми огньове, други въртятъ шишове съ кеба

пи, трети черnятъ люта ракия, а четвърти разтриватъ болника . Обt
дътъ е съ такъвъ аnетитъ, какъвто се отваря само, когато си бли
зу до небе~ата, а слtдъ него морната дружина заспа, изтегната на 

меката трtва. Само като поrлед:~те тази картина, не се чудете вече, 

защо въ сънъ еж избивани ц1;ли армии и чети . . . Това еж пра
ви 11ослtдствия слtдъ сладка умора и душевна наслада . Колко леко 
и бърже се изминаха 3 часа и половина 1 

Рогьтъ разбуди дружината -1 lослtдната почна бързо да се мо
билизира. А болникътъ съ 11сичко нуждАО отведохме въ поста и го 

оставихме на nопе•1италството на во/:tницитt. И щъркелитt оставяrъ 
жертRи, когато отлептватъ, та ние ли да не оставимъ/ 

(С'п1щва). 
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Новъ клонъ на БТ Д. - Въ 
rp. Варна ще се основа клонъ на 
БТД. по wниuиативата на Стефанъ 
Петровъ Хартевъ. Поздравляваме 
инициатора. 

Излети. Долнобанскиятъ 
клонъ "Ибъръ" отъ БТД е напра
вилъ на 12. априлъ 11 ржественъ 
и.злетъ до историческия • Елепжикъ и . 

Въ тоя излетъ еж "взели участие 
нtкон селяни отъ близкото с. Ва
с-илици заедно съ свешеника си 

Илия Добревъ. 
Сжшиятъ клонъ устроява за 19. 

априлъ лвудневенъ излеtъ по "Ка

ра-баиръ•. 

Мно1 одневенъ излетъ. - Со
фнйскиятъ клонъ • А леко Констан
тиновъ" урежда прtзъ лtтния се
зонъ мноrолневенъ излеrъ въ Ро-

допитt. Тръгване на 2. августъ съ 
вечерния тренъ отъ Соф11я за 

Плов11нвъ; сетнi; продължаяа пж• 
тьтъ прtзъ <..;та,тмака (Асtновъ

rрадъ) - Бачковския монастиръ -
Нареченскитt бани -- с. Хвойна
Чепеларе - с. Рожtнъ (границата) 

с. Стамболово (Проrледъ)-Стой• 
китt (колиби) - по рtката эа Ши
рока-лжка - Върбово-Лнлково
Ситово - Бtла-черква - с. Марков о 
- Пловдивъ-София. 
Излетътъ ще трае l ::'. дена. Глава

таръ: А. Джанановь. 

Безплатни ученишки спални. 
-- Безплатнитt ученишки спални 

на В • Търновския 1монъ • Трапе
зица• ще б,кдатъ отворени за уче

ници и стуленти екскурзиянти отъ 

1. юпнй до 31. августъ cer. гол. 

ТУРИСТСКА ПОЩА. 

Получи се въ редакцията ни една покана за запасване абонати 
на книгата .Пжтеводителъ на rp. Сливен ь и 01<олностъта му", на
редена отъ Ал. Поповъ, Г. Гюлмезовъ и Ст. П11анински - туристи. 
Похвална е идеята на дpyrapиri; въ Сливенъ. Дано тtхниятъ nжте• 
вод11тель 'бж.де беэъ сжществени rrtшкн н 11зложенъ на лекъ стилъ. 
Сега очакваме да възобновятъ тt въ наА-скоро врtме тамошния клонъ 
на БТ Д, коАто има ( слоредъ събранитt досега отъ Uентрал-
ното Настоятелство свtnения) въ послt.1rНото си настоятелсто капи- , 
талъ около 300 л. 

- Нtкои членове на Софийския клонъ • Апеко Константиновъ" 
питатъ настоятелството иа сжщня клонъ, какво е направеt10 въ 11ро• 

дълженне на три години съ эабърканнтt сиtтки на бившия си ка
снеръ г-нъ Саисаровъ. 

- Централното настоятелство на БТ Д писа нtколко n ;у;_. 
ти на КаваклнАския клонъ .Сакаръ• и на Еленския .Чумерна •. да 
си уредятъ смtткнтt съ централната каса за 1907 г. и да иэплатятъ 
абонамента на списанието за членоветt си (по 1 л. съrмасно р·l;r uе
ннето на мнналоrод. сборъ въ rp. 8.-Търново). Ако не сторятъ то• 
ва въ дадения им1:; срокъ, ще се постЛ'inи с·ь тtхъ съгласно чл. чл. 

87 н 88 отъ централния уставъ. 
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адравt.йте туристи! 

Седмата голишаина на „Български туристъ" се 
завърши съ лоста гол-вми мжчнотии, но изrлежои, 
че и осмата ще ср-вща сжщитъ спънки. Цен
тралното Настоятелство е напомнювало посто1ппrо па 
кдоновет'h и т-вхаиr-в настоятелства да даватъ вtсти 
и приноси за В11, да изпращатъ полуrодишнит-в си 
отчети съгласно чл. чл. L4 и 15 отъ устава, да вна
сятъ наврiше абона:мента на списааие:го (съгласно 
ръшепието на миналогодишния сборъ въ В.·Търново) 
и т. н., но нищо не се е изпълнявало тоrrпо и на · 

връме. Това именно приqипяваше и ненавр'hм:енното 
излизане па списанието. 

Другари, като се захвана VПI. годишнина на дру
жественото ви списание, нека се приберемъ съ JJ юбовь и 
охота около своето зааме ; нека си nрипомаимъ достиr

пититъ досега грамадни: усп-вхи за разширение на 
лтобовБта къмъ домашната пи природа и за укроса на 

родината ки; нека се ст.тимъ за грамадната още ра
бота, що ни 11р·1щстои да вършимъ въ сжщата посока, 
и да почерпимъ въ убtждекието си и волята си 
мощна сила за нейното извършване; нека най•послъ 
да насърдс~аваме по усилено планинарството и туризма 

въ отечеството си, :да ра3ширяваме и да разпро 

страняваме по-внимателно познанието на българскит'h 
планини и други б·вл-вжитости отъ българската при
рода, да покровителствуваме и да поддържаме при

родни'Г'i, и истори~rеоки бълъжитости въ страната ни 
и да докажемъ на нашето общество, че туризмътъ е 

най~идеалния и наученъ сnортъ. . 
Искреното ни желание е клоновитъ настоятелства 

да со погрижатъ да стане дружествепиятъ ни орrанъ 

изв'hстенъ на по широко общество, да събератъ по
вече абонати 3а новата му годишнина, да И3Пратятъ 

навръме въ централната каса приноса 25u/11 оrъ чле
нския вносъ и абонамента и да nравятъ оп~сани.я на 

излетИТ'В си. 



~ткоива [е поnnи[ка 1а rоnина VIII. (1~~Ю на 

t ъ п r R п [ к u I 1J п IJ [ I ъ с:и~а;.:;о~~~~~~=:.::. u JI и r 11 J r 11 Органъ на БъJ1гарск. 
Туристско Друж. 

РЕДАl<ТОРЪ: С. Д. СКРИНСКИ. 

Отъ 1. януарий i909 г. сп . • Български туристъ• влиза 

въ VIII. година на своето сжществуване Днесъ то е един

ственото спортно списание у нзсъ, въ което се описва българ
ската природа и срвдствата з.а добиране до нея. 

Въ VIII. годишнина ще се застжпятъ отдtлитt: 1. т1раро
доописание, fl. турисmс1'и c110prm,, fll. 11атриотшtн.о в1,зп11тпнис, 

rv. тур~1стска хрон.и1'а, v. отзиви, Vf. в,ьсти, Vfl. 1'Н.ll:JJCHUН.a, 

Vlll. разни, rx. туристска поща. 
Въ сnи'сването .на „Български тур11стъ" прtзъ VШ. му го• 

дина ще. вэематъ участие слtднитt сътрудниuи: Г. l(озаровъ, архи• 
тектъ, д-ръ П. Стояновъ, лtкарь, 11-ръ А. Теодоровъ-Баланъ, про
фесоръ,' каnитанъ · Добрев,,, д• ръ Ст. Н. Чоыаковъ, адвокатъ, Н. 
Бозовъ, Б. Ан1·еловъ, д-ръ А Златаровъ, Н. -,;~оtтовъ, д•ръ Х. Ива
новъ, д-ръ Хр. Пиnеровъ, А. Гечевъ, Б. ОбраэоnJ.1сооъ, Ф. Сплитекъ, 
Н. Додовъ, А. Д. Цвtтковъ, д-ръ М. Панчевъ, Н. Алекс11евъ, 1<. 
Чорбановъ, Д. Стеревъ, учитеш1, А. Л. Пановъ, Ст. Радучео·ь, А. 
Джанановъ. И. Б,урешъ и др . 

• Български турнстъ • излиза всtки мtсецъ (освtнъ юлий 
и августъ). Годишна цtна за вечленове на дружеството въ 

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

Записването абонати въ София става въ книжарницата 

на Б. Касжров·ь и въ редакцията на сп. "Родина", а въ про
винцията - въ клоноветi; на Българското Туристско Дружество 

и въ всички т.-пощенски станции. 

Прнематъ се за посл1щната страница на списанието 

обяви оrь хотелджии, гостинничарн, продавачи на турист

ски вещи и т. п. при наА-износни ц1.ни. 

Печатниuа на П. М. БА.заnтпвъ - Г,с,ф11я. 


