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8ъ )1остойна и око11ностьта u. 

Прtзъ а11густъ миналата година еана хубава сутринь тръгнахъ 
оть Виена съ JО)!(ната желtзниIJа въорв.женъ, сnорепъ nрtдnисанието. 
съ вснчкитt nотрtбн, нуждни на геолога. Това значеше да взема съ 

себе си най-малко багажъ - едннъ върэоnь, nрtдназначенъ за мине
рали н окамене11ости, като слr.шеврtменно не забравихъ и два остро 
наточени чукове за цtпене на варовницитt и шифъра, кована гега, 

непромокаеми ботуши и пари. Послiщнитt, разбира се, въ по-голtма 
доза за всtки случа/:'. 

Моята рааnсть обаче на хубавото врtме не трая много Едвам;ь 
стнrнахъ въ Семеринrъ, nотъналъ цtлъ въ rжста ·сива мъгла, и 
снленъ дъжnъ монотонно зачука по nрозорцнтt и стрt.хитt на ва• 

гона. Къмъ туй стигна и новината ва голtмата градушка, паднала 
вчера въ Краиско. Това бtха, наистина, новини малко обtщающи 

томува, коАто ис-1еаше да влtзе въ по-близко съприкосновение съ 
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природата. Тtзн новини напълно се потвърдиха при нt1Солкодневното 
ми пж.туване. - Рtкн и потоци излизаха нзъ свонтt легла и кал
нитt води бtха запtлн киви и лива11и, образувайки наврtдъ мочури 
и езера. 

Като спtзохме надвечерь на Люблянската гара, изясни се небето 
дотамъ, че можахме да използуваме нtколко часа, конто оставаха до 

тръгването на влака, за разглеждане града. 

Локалниятъ влакъ за Връхникъ (ОберлаМахъ) тръгва отъ Люб
ляна въ 8 ч. и 27 м. вечертьта. Тъкмо въ това врtие, когато б'k 
даденъ знакъ за тръгване, като по даденъ снrналъ почна н дъждътъ, 

който cnpt ча1Съ при пристигането ни въ Връхникъ - 9 ч. и 21 м. 
вечерьта. 

На другата сутринь врtмето се оправи и за наше щастие не 

се развали вече. 

Връхнl+КЪ е единъ урегулиранъ чистъ градец·ь, разположенъ 

на дtсния брtrъ на р. Любляница - наА-дълrия nрнтокъ на р. Сава. 
ТоА броА около 3000 дJШИ жители и е равnоложенъ 1_<paR едно ху
баво шосе. Основанъ е на мtстото на римския rрадецъ Nauporta, 
коRто нtкогажъ е принадлежалъ на Ланония и е разрушенъ въ 14 
rод. сл. Хр. отъ единъ разбунтувалъ се римски леrнонъ. 

За да не 1·убя много врtие въ Връхннкъ, потърснхъ една кола, 
която да ме nptнece по-нататъкъ къиъ планината - въ Връзденецъ, 
моята първа станция. която трtбваше да б.жде като изходна точка 

на иоитt научни екскурзии въ 01<опностьта. 

Хотепиерътъ на "Черъ-конь ~, за наше щастие, ни извtсти, че 
оритежавалъ една кола и се наема самъ да ни закара до тамь. Но све 
се съмняваше, че колата може да 01идатъ до самото мtсто, особ ;:но 
сеrэ, когато тtсното окржжно шосе, и така въ лошо състояние, било 
съвсtмъ ивкоnано отъ пороищата. Надtваше се тоR да ни закара 

поне до Хорюлъ -- три четвърти отъ пж.тя, а останалото, разбира 
се, ще можемъ да минемъ оtша. Господинъ хотелиерътъ стегна бързо 
конетt и седна на 1Солата самъ да ни кара. 

Пра1Стнчннятъ този мж.жъ не е само nритежателъ на модерно 

нареденъ хотелъ, управляванъ отъ жена му, родена маджарка, но е 

и добъръ стопанинъ, земледtлецъ, господарь на обширни ливади, 
отъ конто изпраща съ вагони прtсувамо сtно въ свtта. Увtщаваше 
ни тоR, че нi;ма да загуби нищо, като ни кара самъ, а нtколкото 
коронки, които щtлъ да получи отъ насъ, не били за за.хвърляне. 

Чужденецътъ въ Кранско веднага познава както въ rрадове1t, 
така и по селата голtмата услужливость и практичния умъ на сло

винеда. В ь rостинннцитt ви услужватъ съ охота, спаrатъ ви, каквото 

могатъ, но наR-харэктерното е, че не ви пъжатъ. Tt не се сраияrъ 
отъ каквато и да била работа. 

На гарата, напримtръ, нtколко пжти на день дохожда за ту
р,1ститt оинибусътъ на хотела Единъ услужлнвъ мж.жъ съ пор

тнерска галонирана шапка ви посрtща• съ усмивка, прибира ви багажа 
н бързо ви откарва в-ь добрt наредения хотелъ. Тукъ получавате 
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хубава чиста стая, а багажа вн мъкне no стъ11бата хубаво 18-rодишно 
момиче. 

Спtдъ като оnравиrе тоалета сн и слtзете въ просторния са 
понъ за вечера, очудвате се, че ви nocptшa nортиерътъ, коАто е 

махнапъ своята галони рана шапка и навлtкъпъ смокинга. Това е са

мнятъ rосподарь - sam рап, излtзълъ да посрtща своитt rости

турисrи. 

Ами М()Мичето? Това е дъщерята, дtсиата ржка на маАка си, 
смtтководите11ь на хоте11а, разсиленъ, кепнеръ - какво пи не. 

Заr·убватъ се наnримtръ въ гората ,·рупа туристи,. и при това 
nстава още малко врtме до тръгването ha вечерния тренъ. Tt ходятъ 
n0 неопрtдt11ена r1осока, но, за щастие, срtщатъ се съ хотелиера, nри 

когото еж ношу~апи nрtди нtколко дена и го моnятъ na ги изведе на 
правия nа.ть .• Е, разбира се, положението не е розnио, както прtдпо
лаrаха r- na туристн.t, че по този пж.ть ще могатъ да излtзатъ на 
гарата Трi\бва ла се върнете, за да изберете по възможность наА. 
краткия пжть, но безъ чужда помощь, разбира се, това не върви". 
Хотелиерътъ става воnачъ на нешастнитt туристи, макаръ и да за
губи съ това nоловинъ часъ; води ги тоА .кестерме• и, току вижъ, 

показва имъ съ пръстъ гарата. Така туриститt еж избавени ; т1;хиитt 
сърдечни благодарности н1;матъ краА. Но благоприличието изисква 

да се nчта водача, какво wy дъпжатъ за услугата. 
пЕ, смtшно е, от1·оваря хотелнерът·ь, nж.тьтъ ми бtше от

тука, но мисля, че една коронка н1;иа да врtди". Така и двtтt страни 

еж удовлетворени - туриститt ·дохождс1тъ наврtме на 1·арата, а г-нъ 
хотелнерътъ има една коронка повече. Че е спечелена тази коронка 
честно, въ туИ не ще се съмнява и чит11тельтъ. 

Шосето, което св1-ршва въ Връаденецъ, бtше доста хубаво. 
Пжтуването мина весело, макаръ че бtхъ цtлъ нацапанъ отъ кальта. 
За менъ важно бtше да намtра кръчма, въ която да се настаня за 
извtстно врtме. 

Тtзи, кс~ито еж. навикнали да nжтуватъ отъ хотелъ на х:отелъ 
и да иматъ ори туА нуждния комфортъ - сутринь своята вакуска, 

слtдъ обtда съ всичкитt му тънкости и пр., вtрвамъ, не би искали 
да се смtнятъ съ менъ. Човtкъ nонtкогажъ е доволенъ, ако намtри 
на па.тя си само тtсна nеАка, дtто да може да сложи своето умо
рено отъ ходене тtпо. 

Недtлята уnотрtбих:ъ за разходка въ околностьта на Връзде
пецъ и никак ь не бtхъ очуденъ, че намtрихъ при завръщането си 
множество веселящи се. Пtсни се чуваха едноврtменно оrъ nеть 
мtста, и всtкждt r1t exa друга ntсень. Че и словинцитt имали пtсень 
,Иде Сt.'Лllкъ на воденица•, узнахъ чакъ тукъ, въ Връзденецъ. Бод
ритt словинцн ядtха съ аnетитъ кървавици, сушено и печено месо, 
а мастьта заливаха съ прtкрасно бtло и червено вино. Тукъ-тамъ 
се виждаше и по нtкоя бутилка пиво. 

Т'kэи, които паднаха nодъ влиянието на днешнитt впечатления , 
хъркаха nодъ маснтt и nеАкитt. Радвахъ се само на туй хорско 

ве~елие, коеrо слtдвjше мирно кы.1ь своя край, Спомняхъ си за 
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nодобнитt веселия у насъ, въ далечната наша провинция, кж

дtто много nлпи слtдъ такова веселие мtсiото изглеждаше като 

бойно nоле: парчета стъкла, дръжки отъ чаши, деформирани наливw:и, 

осакатени столове н noнtкora края въ окрs.жния сждъ. И тукъ 
имаше такава заnушевность. Но народната поговорка правq казва: 

• Не хвали леня прtди nолуношь •. 
Връзденецъ е обикновено, безъ значение, селце, което се състои 

отъ 60 кжщи н малка черквица, каквито еъ Кранско се срtщатъ въ 
rолtмо количество за <1есть и хвала Божия. 

Майката природа като че ли v.скаше cera па набави ту!!, съ 
което с: ззк~,снtла, Врtмето се оnравн съвършено, н слънцето rpteшe 
немилостиво въ скалисти"["); брi;гове. Горtщнната ставаше отъ пень 
на день все по-голtма. Кожата на рлщtтt и врата ми се обtлваше, 
камъннтt парtха лланьта и множество змии напущаха своитt скри

валища. Даже и нри отворени прозорци не бl;ше възможно да се 
спи. Сжщо и монтt съсtди - далматинци, хървати и македенцн, 

които nрэв'kха новото Връзденско шосе, при такава силна умора не 

можеха да сnятъ. Това се узнаваше отъ тtхн11я продължнтеленъ 

тихъ разговоръ и отъ ntснитt имъ, които се чуваха слtдъ П<'ЛУ· 
нощь далеко въ тихоте селце. 

Слtд·ь свършване на работата си въ околностьта на с. Връзде
нецъ, върнахъ се съ бричка въ Врьхникъ. А разучването на Краса*) 
и посtщението ми въ ПастоАна (Аделсберrъ) бtхъ турилъ сега на 
nръво мtсто. 

На втория nень 11апуснахъ Връх.никъ и въ 11 ч. прtди обtдъ 
се отзовахъ повторно на Люб11янската гара. Оrтукъ влакътъ тръгна 
за ПостоАна въ 1 ч. сл-tдъ обJьдъ. 

Минавайки обширната Лублянска котловина, прочута съ своитt 
находки 01ъ неолитнчната епоха, навлtзохъ лека полека в-~, типичния 

Красъ. В ьрховетt на варовититt скали и т'kхнип склонове съ бtдната 
растителность се бtлеятъ прtдъ менъ като покрити съ снtrъ. Тукъ 
влакътъ, който продължава своето дълго nжтешествие отъ Триестъ, 
минаuа прt.зь море отъ измиrн, голи, скали. На м rого м-tста окото 
на пж.тника вабtлtвва едно особено явление на природата. 

Прtзъ цtлия Красъ, а особено въ околностьта на Ракекъ, 
nр'kдпос11tдната станция до Постойна, се внждгтъ rолtмо множество 

малко или мноrо дълбоки и широlи (noнt.кora като nланъ roлtr:iи) 
вдлъбнатини, nовечеrо кржrли. На пр ьвъ nornenъ тt ни напомнятъ 
изсъхнали езера н рнбници. Брtrовет'k им ь на н1;кои мtста еж об
раснали съ храсталакъ; дъното е покрито съ камъни, а тамъ, дtто 
камъкътъ е разрушенъ отъ атмосфернитt. влияния, образувала се е 
nръсть, покрита съ хубава трi.ва. На други мl;ста се виждатъ дъната 
поdти съ жито или обр.~снапн въ друга зеленина - 11ивапи н лози. 

Туй е направила прилежната ржка на словинеца, който е мо1·ълъ по 

този начинъ да оrк,ксне кжсче земя отъ природата, която го нада• 

рява тукъ като мащеха завареничето си. 

*) Пр1;дnопаrатъ, че дуиат.1 .Красъ• во11и началото с11 отъ кептския 
ез11къ и оэкачава ,земя на камъкктt•. 
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Тtзи явления, които въ Г(Олоrията се наричатъ извърти (хунин) 
или долини, се срtщатъ и въ Моравския Красъ - въ околностьта 
на Слоупъ. ИзСJ1tдватепьтъ разпознава нtколко вида извърти, о~но-

. ваАки се на разнитt имъ форми. Има и нtколко теории за тtхното 
образуване. Първоначално се е прtдполагало, че nзи хунии или 
иэвърти еж се образували отъ срутването на nодзем:нн пещери. Въ 
послtдно врhме обаче се констатира , че по-rолtмата часть отъ тtзи 
долини нtматъ нищо общо съ нодземнитt пещери, но че rl; еж се 
образували единствено отъ механическото и химическо дtЯствие на 

водата, която е вниквала въ пукнатннитt и е отнесла съ себе си 

разтворения варовникъ. 

Въ свързка съ пешеритt сжществуватъ и тъй нареченитt н:ла
ден.чести долин.и, които еж се образували отъ срутването на пещер
нитt сводове и отчасти отъ дtЯствието на водата. 

Часътъ минаваше 3 слtдъ обtдъ, когато се намtрихъ подъ 
стрtхата на .Народенъ хотепъ• въ Постойна, притежание на отецъ 
Патерностъ. Хотелътъ е посtщаванъ повечето отъ чехи. Прнтежа
тепьтъ е словинецъ, говори и чешки. Прислугата въ този хотелъ е 
почти идеална. 

Самата ПостоЯиа (554 м. надъ морското равнище) се намира въ 
очарователна мtст,~ость. Разположена е nопъ южния склонъ на връхъ 

Совичъ (676 м. надъ морското равтище) съ развалини на нtкоrаш.ния 

замъ1СЪ .Постойна• . Отъ ту,ка се отваря разкошна rлецка въ да• 

лечината, особено къмъ обширната планинска 1:1ериrа . която се про • 

стира джгообразно на юrозападъ къмъ Убелско. ПостоАна е rрадецъ, 
коllто днесъ има около 1900 nушн жители. Тоя е сtдалищ-. на 

окржжно управление, мирово сжднлище и пр. Има телеграфо-по

щенска станция, ос.новно и Ш-к·ласно у·чилище, баии и нtкопко добри 
хотели. 

ПостоЯиа въ nослtдннтt нtколко години е направила голtмъ 

напрtдъкъ Нtма. зашо и да се чупииъ. Посъщението на туристип, 

което отъ година на година се увеличава (30,000 40,000 души), безъ 
съинtние, способствува благоприятно за nроцъвтяването на обшняата. 
Съ ооnуnяризирането на прочутитt пещери, наречени .Постеински 
ями•, расте и благосъстоянието на Постой на. Навсtкждt виждате 
да се nолаrатъ особени грижи както отъ пещерното управление, тъй 

и отъ населението, за да се угоди колкото е възможно повече на 

rоститt-туристн и да се направи прtбиванието имъ въ Пост/.tна 
по-приятно. Туй тtхно стремление къмъ напрtдъкъ заслужава rолtма 

похвала. 

Постоинската пещера е отдалечена само четвъртъ часъ отъ 

грапа, който се съединява съ нея r:ь :хубаво шосе, държано вct1'ora 
чисто и поправено. Пещерното управление се намира въ добри ржцt. 
Чистата печалба се дtли по равно между държавата и общината. 

(Сл1;деа). 
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и. х. д. 

Туристиката въ Русия и Швеция. 

На 16. авr}rстъ 1909 r. въ Петербурrъ се С1ткри • Руско-Шведска 

иможба за физическото развитие и спортъ•. Въ тази иаложба бtха 

заст.м.пеии отдtлитt : езда (sъ sоен.н.ото дп,ло и любителска), ловъ, 

sоден.ъ и зимен.ъ спортъ, гимнаспиша и физи•,ески упражнения, 

атлетика, фехтоsан.ие tt боксъ, туристика и колоезда•tен.ъ спортъ. 

Въ в . • РускнА Инвалндъ• е дадено подробно описание на 

всички отдtли отъ тази, може би, първа по рода сн и доста инте• 

ресна изложба. 
ТуК"Ь ще дадемъ нtкои свtдtНJtя, иэмtчени отъ въпросното 

описание, за да заnоанаеиъ бълrарскитt туристи съ развитието на 

туристиката въ Русия и Швеция. 

Отдtленъ nавилионъ е э1етъ отъ руското туристско дружество 

(РоссiАское общество туристовъ). Въ него еж изложени: манекени 

на туристи, велосипеди, лижи*), колекция отъ эначкитt на задrранич

нитt туристски дружества, rолtма карта на Русия, разни дружествени 

издания и пр. 

Руското туристско друж~ство е основано въ 1895 г., а въ 

1902 r. е било nрtобразовано. Клонове има въ 26 града на Евро

nеАска и Азиятска Русия. 
Въ l 90ii 1·. дружеството е броило повече отъ 2000 члена. Член• 

скияrъ rодншевъ вносъ е 3 рубли и l рубла эапнснина. Дружеството 

е въ с·ьюзъ съ всичкитt задгранични туристски дружества и влиза 

въ тtхната международна лнrа Ligue internationale des assoc:ations 
touristes. 

Въ шведския отдtлъ еж били иэложе•1н разнитt издания на 

шведското туристско дру>kество - прtкраснн nжтеводители на швед

ски, ангnиАски и нtиски еэицн, богато илюстровани сборници, карти 

и др. На отдtпна етажерка имало п-ьлна сбирка отъ rодишниuитt 

на туристското дружесl'во за 25 години - отъ основанието иу. Ин

тересенъ по съдържанието си е rодншникът·ь за 190d r. ТоА е раз

кошно издание съ 431:! стр и съ 290 l(артини • 22 в I нъ от ь текста 

н ~бВ РМтрt въ ноrо. Картннитt еж фотографии, снети отъ туристи 

н отъ професионалнн фотографи. Статннтt въ тоя сборникъ са. по• 

кечето опнсаниR на излети - много отъ ·rtxъ са. съ литературни и 

научни достоннства. Твърдt интересни еж описанията на учен11шкнтt 

екскурзии, широко развити въ Швfцня. Hanp., ученицитt отъ едно 

училище въ Южна Швеция, за да събератъ пари за екскурзия до 

rp. Сто1СХолоиъ1 начело съ своя учитель работили с·ь заплата въ р~

монта на са.щото училище н планиране двора му. Екскурзията се 

nродължиnа 5 дни, като се п.адналъ разходъ на лице по 13 крони. 

8 1 Д-ьс:ки за ходе.не по закорав'tлъ снtгъ. 
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Клишетата отъ картинитt слiнrь издаването на сборницитt били 
използувани по единъ тв-ьрдt сиипатнченъ начннъ -- съ тtхъ ту. 

риститt печатали на обикновенна книга оrъ хубаво качество отпе
чатъци въ огромно количество, конто разпродавали по провинцията 

съ една нищожна цtна (1 / 1 1Со11ейка за една рисунка) ; само 65 ви
дове картини оть Стокхолмъ и околноститt му еж продавани по 52 
копейки едната. Тtзи картинки ~~но1·,о се употрtбявалн въ учит,шата 
при прtnодаване географията. 

Дружеството има девнзъ : Познай родината си (Юlnn ditt land) 1 
И трtбва да се каже истината, че д.ружеството въ това направпенне 

развива извънредно rолtма дtАность - за една година (1907) биm 
изпъ11нени слiшнитt издания : 

На шведски езикъ : 
Svenska Turistfбrenlngens arsskrift, 1907 r. . 

• ,. Cirkul!ir, 1907 • 
Пжтеводитель No 15 - Готландъ . 
Карта No 9 
Шведск11 курорти и nачни мtста, 1907 r. 
Екскурзии въ Лапландия . . • 
Svenska Ы1der - художествеиъ албумъ . 
На датски езикъ : Сtверозапаnна Сконня 
На иtмски езикъ : Winter in Schweden . 

Schwedisches Panorama . • 
На английски езиl(Ъ : Picturesque Sweden 

44,000 екз. 
44,000 „ 
2,200 „ 
4,000 • 
4,000 • 
1,000 „ 
4,730 „ 
4,000 " 

10,000 • 
з,оuо • 
2,000 
1,300 • На френски езикъ: La Suede pittoresque 

Excurslons en Suede 
Всичко 13 издания въ J ):j0,000 екземпляра 

9 нзд. въ 112,000 екзеип11яра). 

10,000 „ 
(прtзъ 1906 rод. -

Изданията на дружеството се разпространявать задъ граница 

чрtзъ шведскитt дипломатически агенти. 
Въ отдалеченитt живописни мtстностн дружеството е устроило 

много свои станции, прибtжиша, издигнати мtста за оглеждане мtст
ноститt и др. n. Оть nосtтитепитi; се взема умt;рена такса (въ 

близки мtста 1-1 ½ рубла за денонощие, въ най-отдалеченитt 
мtста на Лапландия - до 3 рубли). 

Дружеството въ края на 1907 r. е имало 42,508 членове, до• 
ход11тt му за еж.щата година достигнали поредъчната сума 220,954 
рубли, а наличниятъ му капиталъ въ бавкнтt билъ 93,366 р . 

Прtзъ течение на 1907 година дружеството е дало 4120 кронh 
nомощь на 68 училища за лtтнн учениwки екскурзии, 300 крони 
на двt учи.1ища и група стокхолмски ученици за зимни е.кскурзии на 

лижи, 650 крони за яаучни екскурзии - географски, етнографски, 
топографски, архитектурни и ботанически изслtnвання. То е събрало 
прtзъ сжщата година фотографии- 1.7 ,250 номера. 

Освtнъ свонтt ефтини отпечатъци отъ фотографии дружеството 
издава и широко разпространява картини за магически фенеръ, които 

се купуватъ за географски училищни и публични лекции въ Швеция 

н странство. 
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Покровитель на дружеството е краль Густавъ V, а по-рано -

Оскаръ 11. 
Тр~tма отъ члеиовет-t. на настоятелството - секретарь, каснеръ 

и редакторъ еж съ заплата. Tt се избиратъ за срокъ не по-rолtмъ 

отъ 5 години. 
Дружеството не прtслtдва 11икакви търговски цtли; именно 

затова и процъвтява, макаръ че има въ Швеция и търговски дру

жества за nжтешествия. 

По значение дtАиостьта на шв~дското дружество може да се 

сравни съ тая на rеоrрафскитt дружества съ тази разлика, че 

първото работи въ полза на цt.лия наролъ, а послtднитt - само за 

1-1еголtиъ кржrъ специалисти . Въ срtдата си между наА-дtятелнитt 

членове дружеството брои много шведски офицери. Числото на ино

страннитt туристи ежегодно расте, а това донася 1·011tмъ доходъ 

на страната . 

В. Образописовъ. 

Изпетъ до Перущица. 

Септемврнй 13, НРдt.ля. Велнколlшно утро. Врtмето е доста 

хладно и прtдвtшава хубавъ день за туриста. 

Пловдивската гара гъмжи отъ хора. - Пжтници, изпращачи, 

nосрtщачи - всичко е събрано тукъ въ сбита маса , прtзъ която 

едваиъ сн пробивате nжть. Приказки, смtхъ движение - като на 

иtкоА панаиръ. Но освtнъ всичко това, не по-ма11ко впечатление ви 

прави и рtдката пъстрота, която забtлtзвате TOII nжть както въ 
носията, така и въ общия нзrледъ на субектитt отъ това общестuо. -

Като почнете отъ лъскавата офицерска форма и отрупаната съ раз

кошъ носия на аристократката и свършите съ дрипитt и, послtдния 

бtднякъ - всичкитt степени и вариации въ облtклото, зависящи отъ 

състоянието, званието и вкуса, бtха прtдставени тукъ твърд'!; оче

бийно. Вашето любопитно око неволно скача отъ субектъ на субектъ, 

като прави по-rолtми или по-иалкн спирки. Една група обаче отъ 

зелеиокаnци, която е събрана около единъ r·ьлtмъ вtиецъ, эакачеиъ 

на върлина н наnравенъ оrь живи цвtтя, спира погледа ви за ПQ• 

дълго врtме. Вие виждате, че по n,рднтt на хората отъ тая rpyna 

има и нtкакви зелени ленти; пъкъ забtлtзвате, че такива ленти 

иматъ и нtкои дами, които сжщо така се rрупнратъ около вtнеца, 

и КйТО прочитате стоящия на лентитt надnисъ, узнавате, че всички 

тия хора еж членове отъ Пловдивския клонъ .Калояновъ врыrъ • на 

българското турнстско дружество. Вашето любопитство обаче не 

се задоволява съ това. Вие запитвате нtкс.rо и уэиав11е, че въnрос

иияrь клонъ отива на екскурзия до историческата Перущица и че тоя 

вtнецъ е прtднаэначенъ па баде nоставенъ върху гроба на славнитt 

перущански борци за народната свобода. 

И дtАствнтелно така бtше. 



-9 

Но това, което пюбопнтннятъ не можеше да си отгатне, а за

спужава да се изтъкне тука, за ла се посочи една важна черта на 

.ба/:lrаньовск;Jта• култура изобщо и на българската оправия въ част

ности, то е лошото настроение на туриститt . което явно личеше 
както отъ израза на лицата, тъА и оrь нервния токъ на говора ииъ 

по адресъ на ония, които ги бtха поставили въ едно доста труцно 

н неприятно положение. 

А ето вн и причинит-1; на това положение, както и на завися• 

щето отъ него душевно настроение. 

Настоятелството на клона, имаltки nvtдъ видъ, че при двt не• 
отдавнашни екскурзии управата на жепtзницитt е отстжnввла поло

вина отъ такс~та за пжтуване, като се наntвало, че и при излета 

110 Перущнца ще се направи подобна отсга.nка, пуснало поканата си 

до членовет't въ тая rмисъль. Въ rжшата покана се давало право 

да участвуватъ въ излета и домашни и бли.зки на членоветt, вслtд
ствие на което числото на екскурзиа.нтиrl; надминава шестдесеть -
число недостиrнато въ никоя друга екскурзия . За да издt~ствува 
отстжпката отъ обикновената такса эа пж.туване, настоятелството пи

сало на надлtжното иtсто цtла седмица по-рано и се надtвало, че 
по-скоро или по бавно все ще послt.два нуждното разпореждане. Но 
кога дохожда да се эадятъ билети, излиза, че такова ра;1nореждане 

нtиало. Припка тогава прtдседатель, прнпкатъ и членове отъ настоя

темството да урежnатъ въпроса, но всичко напразно ; а членоветt 
на клона !iЗПадатъ въ нелов~.о положение cnptмo rостнтt си, неrо
дуватъ противъ неразбраната бюрокрация и енергично_ осжждатъ 

n0ведение-то на ония, отъ коитn вмtсто поощрение къмъ посtща
ването и изучването на светитt и оrъ наА-rолtма историческа .важ

ность кжтове, наnротивъ, се убива всtко желание и спъва всtко 
начинание. 

Не стн1·а тов11, но когато дойде врtме за качване въ трена и 

се вид"!;, че нi;ма м1;сто за всички 11.жтницн, за туриститt прикачиха 

едно малко, вехто, мръсно и приnи'IНО на курник·ь ваrо11че. Азъ 
поне друrъ nжть не съмъ внждал'Ь и то не само у насъ, но и у 

други както по-kуnтурнн, тъА и по-некултурни страни такива смtшни 
и низки ваrончета, въ които не можешъ и да се изправишъ безъ 
рискъ .да си блъснешъ rла.вата въ покрива. 

Кое съ ядосвания, кое съ смtх-ь поради комичното ооложенне, 

въ което бtха поставени, туриститt на/:1 .послt стигнаха на станцията 
"l<рнчимъ• , дtто собствено и започваше тtхната екскурзия с-ъ марш
рутъ: гара „l<ричнмъ", с. Куртово-.l<онаре, с. l{рнчимъ, с. Устина, 
Перущица Брtстовица и пакъ гара .Кричнмъ•. 

Хубавото ясно и модро небе, безкраАно чистата и бистра атмо
сфера и веселото есенно слънчице, което доставяше на тtлото приятна 
топлинка, а на цtлата хубава околность придаваше веселъ, на

смtянъ видъ, ободриха турис-rитt, •1зпждиха nо-nрtдната имъ досаnа 
и извикаха въ душитt имъ наlt-nриятно настроение ; настроение, 

каквото е изnитвалъ само онзи, крйто е истински любитель на бро• 
денето изъ нtдрата на природата, особено на хубавата българска 
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природа. Пъкъ не бt само това, което повдигаше духа на екскур
знянтитt ; защото, освtнъ чувството на задоволство отъ хубавото 
и приятно врtме, върху нашето настроение, макаръ и яесъзнателно, 
влияеше и онова дtй~твие върху душата, което упражнява ·запозна

ването съ нови мtста, прtдметн и хора, както и мисъльта, че ще се 
видятъ още такива и то въ единъ тъй хубавъ и тъй важенъ въ исто

рично отношение к.жтъ, как·ьвто бt.ше тоя, въ нtдрата на който се 

движехме. Азъ не за nръвъ nжть riJctщaвaxъ както тоя, т-ьА и дру
rитt кжтове на . IV. рево~юционенъ окржгь, но колкото пж.ти и да 
сы.~ъ минавалъ тадtва, вс1;кога съмъ изпитвалъ смtсеното чув. 

ство на насладэ оr·ь хубавата природа и на благоrовtнме прtдъ 

великата самоотверженость и самопожертвувание на българина, които 

се проявиха тука въ непосилнат.а борба съ свирtпия тнранинъ. 
Нtколко струнни музикални инструменти даваха тактъ, и вър

вежътъ на турисrитt отиваше живо н бързо. 

Като вървите 6-7 ки. нзъ едно рtдко по плодородието си 
поле, пристигате въ с. l<уртово-Конаре. Достатъчно е само да пог
леднете на кжщитt н nълннтt. съ тютюнъ и други земедt.лчески 

продукти дворове, за да разберете, че жнтелитt на това село се 

радваrь на сравннтелнn добро блаrосъстояние. 1 lъкъ не само доброто 
б11аrс:;състояние на селото, но и rолtмата му блиsость до царското 
имtние - находяще се на изто~съ - обуславятъ до голtма стеnень 
sадово11итепностьт;1 на общ11я1 външния, нэrnедъ на сжwото се.rю, 
както и на шосето, което мннавu прtзъ срtдата на селото. Впрочемъ 

въпросното шосе е все така задоволително дори до самата гара, 

пъкъ даже и до селото l<ричнмъ и то по причини, конто еж твърдt 
добрt понятни за ония, конто се ннтересуватъ за състоянието на 
шосет&та у нашето отечество. 

На срtдата на селото се мждрн и една електрическа лампа, 
която се запалва, иавtрно, само по желанието на r. П. l<иселова, 

rосnодарьтъ на електрическата енеf')rия, която се произвежда въ 

неговата фабрика за дървенъ матерналъ. 
Понеже тая фабрика бtше на п.1.пя ни (близо до с К-Конаре), 

ние имахме случай да я разгледаме и да се запознае•1ъ съ всички 

неймн машини. Съжаляваме само, че бtше праздникъ, та маwинитt 
не работtха. Както ни се обясни, прtимуществото на тая фабрика 
за рtзане на дървенъ материалъ се състояло главно въ това, че из
рtзвала и оползотворявала цtлитt дървени трупове, когато при 
обикновенитt триони (бичкии) голtма часть отъ труповетt остава 
неизрtзана и по тоя начинъ - неоплодотворена. Машннитt да фаб• 
рнката се докарsатъ въ движение чрtзъ водна сила, а освtтленнето 

става чрtзъ елек,•рнчесrво, което се добива посрtдствомъ с.жщата 
сипа. Г-нъ Кнселовъ ни каза, че си добиви11ъ много, даже и из11ишно 
количество ~11ектрическа енергия, затова една часть отъ тая енергия 

изпращалъ 11осрtдствомъ жици (и безплатно) въ близкото царско 
имъние. (Слtдва}. 



Изъ живота на 8.-Търнов
ския клонъ „ Трапезица•. -
Прtзъ 1909 rод. клонъть е ааnи
салъ слtднитt нови членове: НЕ

ГОВО ВЕЛ. ЦАРЬТЪ - nоче

тенъ nрtдседатель 11а клона, пол

,еовн.и,еz Кир,еовъ, бриrаденъ ко

мандиръ, Христо Стой1'овъ, дър

жавенъ nланоснимачъ, ,еапитан.z 

Кf)'Ъсmьо ВасиАиевz, ,,оручи1'7> 

Gим,он.z Данч.ев1,, 11оруч.икъ Г eop
гtt Сауловъ, Никола Нан.1еовz, фо
тоrрафъ, Иван.:ь flи,еоловъ, nод

секретарь въ градското общинско 

уnранление, U]tlUlMйH08'6, ЧИНОВ• 

никъ въ эемпедtлческата банка, 

Ни,еола Н. МиА1'О8'о, nрtдседа

тель на окржжн. пост. комисия, 

Пеm1'о Чепиrиевz, управитель на 

държавния рз;~садникъ, Нев,ьна 

Георгиева, учителка, Стефанъ Къ
невъ, търrовецъ, Петъръ Rzн.евъ, 
търrовеuъ, подпоручикъ J}етъръ 

ДtJ•tевъ, Але,есандъръ Трашл11евъ, 

аrрономъ, Никола Pa•tt8'o, сжде
бенъ слtдователь, Ст. li". Ба,1'ър

джиевъ, артисrъ, Евдо,еия Ген.01Jа, 

учителка, noдnoptj'tu1'1> Иван.овъ, 

М. Сен.ковъ, зжболtкарь и СtJйде

.манъ, техникъ. 

Въ настоятелството на С"-ЩИЯ 

клонъ nрtзъ годината еж станали 

слtднитt промtни : секретарьтъ 

Георги Петковъ си подалъ осrав

ката, а вмtсто него по число на 

гласове остава турнета Вълчо Ни

ноловъ, nодсскретарь въ Търнов

ското окр. управ11ение; вмtсто 

настоятелката r-ца Стеф. Г,ор

гиева, основна учителка въ далечно 

село, и нtмала ВЪЗМLЖНОСТЬ да 

nосtщава засtданията на настоя

тепството, е приетъ стария туристъ 

ГеоргиГ ан.~tеьъ, нотариусъ при Тър. 

ti 

окр. сждъ; касиерътъ Цаньо Гир

гановъ е nptи kстен ь на работа въ 

rp. Русе и неговата длъжность се 
ааема отъ каnнтанъ Молов21 - no 
редъ на nо11ученктt rла.;ове при из

бора на настояrелството въ годиш

ното събрание; настоятелката r-ца 

М. Костова заминава да продължи 

обраэоаанието си, а стареятъ (,'т 

Пан.айотовъ, горски ннсnекторъ, 

е nрt,мtстенъ въ rp. П11овдивъ. 
Прtзъ пtтния сезонъ търнов

ча нитt с.& направили много час

тични изпети, но т·ьржественн н 

съ опрtдt,ленъ nпан·ь изпети еж 

устроени само четири - единъ 

до близкия планински rp. Елена, 
другъ до стария nросвtтнтепенъ 

Ка1юферс1си монастирь ( отстои на 
20 км. оrъ В.-Търново), трети до 
мtстностьта .Кжсъ-хнсарь• и Ар

банашкия монасrирь н четвърти 

с ь жепtзница до rp. Трtвна. 

Смtеиъ да се пuхвапииъ, че 

тоя кл11н ь отъ нашето дружество 

и nрtзъ тая година е развилъ трtс

кава дtЯность. - Придобити с& 

много нови членове; издадени с.ж 

30 нови снимки, вь двоЯни ек

земпляри, 18 на 24, на стари тъ_р 

новски кжщи, интересни въ исто

рично и архитектурно отношение, 

като no единъ екзем1111яръ отъ 

тtхъ еж nодарен11 на Търновското 

градско общинско управление съ 

условие да се nоставатъ въ музея 

на мtстноrо археологично друже

ство; каненъ е софнlkкня турис:rь 

r • н ь Т. Бъчваровъ да държи таиъ 
сказка за природнитt хубости на 

нашата родина по картини, уве

личени сь магически фенеръ ; а 

клоновиятъ традиционенъ ба11ъ, 

която всtкоrа е бнлъ наR-блtскавъ, 
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е даденъ прtзъ .пекемвриА. По

дробности за дtАностъта на клона 

ще се .падатъ В'!- годишния му 

отчетъ, който we се прtдставн 

на идния туристовски сборъ въ 

столица София, 

р ~ 3 Ji }t. 

Туристиката въ Франция. -
Франuузкиятъ Touring Club по 
старъ обичаА миналата година е 

правиnъ сбора с11 въ Сорбоната 

nодъ традиционното прtдседател 

ство на министра на обшественитi; 

работи. Отъ свtдtния1·а на клубо
вня прtдседатель, Бапифа, и дtло

во.пителя, Бертелота, се вижда, че 
клубъrь има засега 120,000 члена 
и имущество за 802,073 франка. 
Миналата година е ииалъ приходъ 
1,255,021 франка, а раsходъ -
i,089,144 фр. Остатъкътъ отъ 
50,000 фр. с.ж прибавени къмъ 
резервния фондъ. Въ 'бюджета за 

идущата година се прtдвиждатъ 

l , 195,561 фр. nриходъ и 1,148,500 
разходъ. Министърътъ Милер8Jiдъ 
въ рtчьта си е засвидtтелствувалъ 

широката 110;13отворна дtl!ность на 

клуба ; :i д-ръ Леонъ Пети въ ре

ферата си е rоворилъ за алпиl! 

скитt nжтища, за които турист

скиятъ клубъ винаги е давалъ 

своята подпорка, като изтъкналъ, 

че за направата имъ били нужднн 
4 милиона франка, обаче ползата 
имъ, според·ь неrовнтt думи, се 

равнявала на милиарди. r. к. 

Възрастьта на животнит1». 
- Възрастьта на животнитt е 

раэличнэ - едни живtятъ повече 

отъ човtка, а други - по-малко. 

Така, камилата жинtе до 50 rо.п., 
f<ОНЬТЪ - ДО 30-33 rод., волътъ 
- 20-25 rод., овuата - 8-9 r., 
кучето - 12-15 год. , а слонътъ 
може да достигне една възрасть 

отъ 250-300 r. Улавяни еж понt
коrа възрастни слонове, които еж 

жнвtли въ робство още 130 r . 
Кнтътъ жнвtе до 400 rод., оре
лътъ и лебедътъ живtятъ до 

100 ГОДНИИ,1 СОКОЛЪТЪ )l(HBte .!10 

100-11 О rод. Забtлtзано е, че 
и рибнтi; достнrатъ дъ;1601Са ста

рость. Напрнмtръ, шаранъrъ може 
да живtе до 200 rод., пъстър

вата - до 50 r. Швейцарскнят:ь ес
тественнкъ Гаснеръ разправя, какъ 
една щука, уловена въ 1497 rод., 
е имала единъ nръстенъ на пер

ката си, отъ коАто се виждало, 

че е била улавяна и по-рано и то 

прtд11 267 години. 
Има обаче извtстни насtкоми, 

конто живtятъ само нtколко часа; 

напр., насtкомото еднодневка жн

вtе само 24 часа. 

№ 20а До клововетfl на БТД. 

Централното н2стоятелство на БТД наврtме съебщи на кло• 
новетt за намаленнтt 500/о такси при пж.туването на турнститt по 
бълrарскитt държавни желtзницн, но счита за нуждно да даде доnъл• 
ннтет.о и слtдннтi; разяснения н уnжтвання ,ю сжщото: 
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Всички редовни членове отъ клоноветt на БТ Л, когато пж
туватъ съ туристо~ска цtль на rpyna не rю-малко оrъ петь души, 
се полэуватъ съ 50¼ намаление по българскитt дъ~:,жавни жел-вэници. 

Удостовtрения за пжтуване се изпращатъ на клоноветt отъ 

uентралното настсятелство при поискване. 

Всtко у.nостовtренне за пжтуване се номерира и отъ клона, 

прнподписва се отъ прtдседателя му и отъ назначения за излета (ек
скурзията) главатарь и се под11еча1 ва съ клснивия печатъ. То се об
rербова съ 50 ст. марка, която се унищожава отъ желtзопн.тната 
станци11 при издаване билетитt, н стойностьта и се плаща отъ из

летннцитt. У лостовtрението важи 15 дни отъ деня на изпавРнето му. 
Така приготвено удостовtрениетu и прtдявено прtдъ която и ла е 
желtзопж.тна станция послtдната издава потрtбното количество билети. 

ПрtкЛ1.сване на пжтуването се позволява на по една nocpt.nнa 
станция при отиването и връщането, обаче, щоиъ се слtзе отъ влака, 
гливатарь rъ на излета веднага прtдявява удостовtрението и билетитt 
на началника на ж.-п станция, който ги визира за слtдующия влакъ 
въ това направление. 

Билети се вадятъ отдtлно ва отиване и от.ntлно за връщане, • 
тъй като връшането може да бж.nе отъ съвършено противоположна 
на отиването станuия (зависи отъ маршрута), разбира се, съ едно н 
сжщо удрстовtрение, като бжде попълнено, напримtръ, така: .отъ 
с·rанuия София до ст. Бургазъ и отъ ст. Варна дQ ст. София•. Са
мото удостовtренне се прибира оrь прtвозния персоналъ при свърш

ване на пжтуването. 

Всtко удостовtренне се придружава съ единъ сnисъкъ на из • 

летницитt, графн1-t на коf;lто обязателно ще се nоnълватъ отъ гла
ватарьтъ на 11злета, който пъкъ веднага слtдъ свършване на екскур

зията го nрtдава на клоновия прtдседате11ь, а nослtдниятъ незабавно 

1·0 изпраща въ uентралното настоятелство. Отъ · тия списъци на кло
новетt централното настоятелство ще съставя всtка година статн• 
етична табли11а за nжтуванията на туристиrt, която ще се прtдава 
на дирекцията на бъ.~rар<;китt държавни желtзници и пристаниша. 

Пжтуване съ изгоди се nозвоJ1ява всtко врtме прtзъ го

дината. 

При пжтуването членовет-1; трtбва да бн.датъ съ туристовска 

носия. На първо врtме задължително е да несяrъ тt дружествена 

значка и турнстовска шапка. Безъ тkзн условия туристътъ не се 

,юлзува съ изг9ди no българскитt държавни желtзници. (Окржжно 
No 77,403 отъ 24.Х 1909 г. на Главната Днре1Щия на желtзницит·k 
и пристанищата). Дамитt-туристки и юношитt-туристи эасе1·а носятъ 
само значка. Главатарьтъ на излета (екскурзията) обяэателно трtбва 
да бжде съ пълна туристовска носия. Госrи сн. добрt дошли, обаче 
тt плащатъ пълна такса по желtзницитt. 

На ненэправ11итt клонове nр1;дъ централната каса, както и на 

оння, които наврtме нt- връщатъ сnисъцитt на нзлетннцитt, надлежо 

попълнени, нtма да нмъ се нэпращатъ нови удостовtрения. 
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до r. r. аdонатитt. 

Изпраща ое първиятъ брой отъ IX. година на 
оп. nБълга-роки туриетъ" на воички досегашни абонати, 

ва познати опортисти и любители па природата и на 

m;кои учрт.ждения оъ молба да го повърнатъ веднага 

въ редакцията, ако не желаятъ да ПОJrуqаватъ опи

санието . 
.А.бонам~нтътъ се плаща въ прт.дплата или сл1щъ 

получаване първия брой. 

Които отъ г. г. абонатитt nром1шятъ мт.стожи

телството си, умоляватъ се да съобщатъ в'ь редакция.rа 

нови.я си адресъ. Ако еж членове на нт.кой клонъ отъ 

ВТД, съобщаватъ това на клоновото настоятелство. 

Отъ реда1tфt1tта. 

JМIЛЯ88ТЪ [~ г. г. настоятелиrt на списанито ни 

да побързатъ съ изпращането спи

съцит1; на събранитt отъ nхъ абонати, а сумитt ла 

се изпращатъ на адресъ : За касиера на централ:ното 
настоятел,ство иа Бмгарското Т,урист. Дружество, София. 

о Б я 8 1'-

Туристическа бибnиотека 

„fia ,. , кн. 4, 5, 6 - 1 ·20 лева. 
ПЖ. ТЬ кн. 7, 8, 9 - 1 20 лева. 

Лжтуване из·ь Стара-11,1а11и-

н11, Родоnитt, Сакаръ, Странджа. Прtкрасно помагало по отечествена 

география, за туристи и велосиnедисrи. 

Десеть н повече книги no едннъ л~въ. Изпращане само въ 

nрtдП11ата нлн со налож~нъ nпатежъ. 

rp. Бурrазъ, Д. Стеревъ. 



~rкрива [е поппиrка Ja rоnниа IX. (1g1ю иа 
t ъ П r А П [ к U ] V Пи [ J ъ с:ис:~::о~~~~:~::::. u JI и r fl J r Органъ на Бълг. Ту-

ристrко Дружество. 

РЕДАКТОРЪ :. С. Д. СКРИНСКИ. 

Отъ 1. януарий 1910 г. cn .• Български туристъ• влиза 

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

ственото спортно списание у насъ, втъ което се описва българ

ската природа и срвдствата за добиране до нея. 

Въ IX. година ще се застжпятъ отдtлит-в: /. приро• 

доописание, 11. туристстси спортъ, 111 патриотично възпитание, 

IV. туристс,еа хрони,еа, V. отзиви, Vl вп,сти, V/1. ,енижнина, 
V 111. разни, / Х. туристс,еа поща. 

Въ списването на „Български туристъ" прtзъ IX . .му го• 
дина ще изематъ участие слiшнитl; сътрудющи: Г. Коэаровъ, архи

текrъ, д-ръ П. Стояновъ, лtкарь, д-ръ А. Теодоровъ-Баланъ, про
фесоръ, каnитанъ Добревъ, д• ръ Ст Н Чомаковъ, аnвокать, Н. 
Бозовъ, Б. Анrеловъ, д·ръ А Зnатарояъ, Н. Костовъ, л -ръ Х. Ива
новъ, д-ръ Хр. Пиперовъ, А. Гечевъ, Б. Обраэописовъ, Ф. Сплитекъ, 
Н. Додовъ, А. Д. Uвtтковъ, л •ръ М. Панчевъ, Н. Алексиевъ, К. 
Чорбановъ, Д. Стеревъ, учители, А. Д. Пановъ, Ст. Радучевъ, А. 
Джанановъ, Ст Невшималъ и др. 

"Български туристъ • излиза всtки мtсецъ (освtнъ юлий 

и авrустъ). Годишна цtна за нечленове на дружеството въ 

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

пучаватъ срtщу единъ левъ. 

Записването абона:rи въ София става въ книжарвицm: 

Б. Касжров·ь, Хр. Олчевъ и П Чипевъ, а въ провинцията -
въ клоновет-в на БългарскотоТуристско дружество и въ всички 

т.-nощенски станции. Който запише 4 и повече абонати, оолу• 
чава 10¼ отстжпка. 

Приемат-ъ се за посп1.дниrt дв1. страници на списанието 

обяви оrь хотелджии, гостинничари, продавачи на турист

ски вещи и др. при най-износни ц1.ни. 

П~чатница на П. М. Б~эа11тnвъ - -- r.vфия, 

..... 
t. 0--:, ., 
i.J ., ,J „ 

'-'V \.. 


