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XI съборъ на Б. Т. Дружество. 

Съгласно рtшението на миналогодишния съборъ, тъзrодиш
ниятъ съборъ засtдава въ Пловдивъ на 29 и 30 май. Туристи
тt отъ Севtрна България се събраха въ София отъ кж.дtто 
на 28 вечерьта потеглиха за Пловдивъ. Туриститt отъДолня
Баня, Бtлово · и Т.-Пазарджикъ се присъединяваха по гарит-в 
къмъ пж. тующитt туристи и така дружно пристигнаха на Плов
дивската гара на 29 сутриньта, посрtщнати отъ плондивскит-в 
туристи начело съ музиката, която свиреше туристическия 

химнъ и привtтствувани отъ прtдседателя г. Жилковъ съ 
„добр-в дошли". Отъ гарата туриL тит-в, начело съ музика.та и 
п:веики: туристкия химнъ, потеглиха за - въ града. Шествието· 
се спр-в на площадъ «Джумая», отъ кж.д-вто гоститt· туристи 
б-вха разведени на почивка по опрtдtленит-в квартири. 

Зас-tданието на XI редовенъ сборъ на В. Т. Д. 

Засtданието на сбора се откри въ 10 часа прtди 06-вдъ,
защото въ опр-вд-вл·еното споредъ програма,та врtме -,-- 9 часа, 
нthмаше нуждното количестnо делегати: отъ подпр-в~седателя 
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на централното настоятелстно r. Ст. Ив. Поплуковъ, който 
1<аза по случа» една къса привътствена р-вчь. На сбора при
сътствуваха 137 делегати : - Бfзлово (20 чл.) Ал. Констан
тиновъ. ХР~ _ Рибаровъ, Михаилъ Мизовъ, Георги Минковъ и 
Н. Иловъ; Вратца (52 чл.) Сим. Но'жаровъ; Долня-Баня (18 
чл .) А. Д. Цвtтковъ, К. Г. Симеоновъ, Хр. Апостоловъ, . Ил. Де
беляновъ, Я . Несимовъ и Е. Апостолова; Дупница (30 чл.) Ст. 
Стайковъ и Н. Додовъ; Плfзвенъ (61 чл.) . Кр. Антоновъ и Тодоръ 
Казасовъ; София (194 чл.) Хр. Рачевъ, Р.. Крюгеръ, Д, ~уховни
ковъ, С. Фичевъ, Хр . Кожухаровъ. Ст. Павловъ, Е. Христовъ, С~ 
д. Скрински; И. Х. Ламоовъ, Д. И. Абаджиевъ. К. Л. РуйнекоРъ. 
Ст . . Цачевъ, С. И . Поплуковъ, А. Александровъ, Н. Нtмски, В. 
Кръс.тевичъ, И. Карабиберовъ. В. Хлtбаровъ, А. Чолtевъ. Ив. 
Ботевъ, Г. Ганчевъ, В. Койчевъ . А. Миленковъ, А. Поповъ, Д. И. 
Бакърджиевъ, К . МI:1х.:1иловъ , Г. И. Махалски, Х. Поповъ, С. За
хариевъ, Д . · Папазовъ, Х. Николовъ, С. Бераха, Д. Ганевъ, · В. 
Балашевъ, Д-ръ П. Козаровъ, Ст. Марти»овъ, Т. Траяно_въ, И. 
В. Чаушовъ, Габ. Арие, Г. А. Кирчевъ, Иор. Еремиевъ, Д. Кой
чевъ, С. Колевъ, Н . 3. Баджовъ, А. Джанановъ, К. Кръстевъ, Ив. 
Е:зндовъ и Gалплиевъ ; Т.-Пазарджикъ (30 чл.) Тодоръ Пеневъ, 
Захари Колчаковъ, Цончо Пенчевъ, ЮсеФъ Москона и Атанасъ 
Вtтренски · ; · Търново ' (290 чл.) Л. Фиiii-й1овъ, С. Атанасовъ, Б. с: 
Атанасова, Юр. Константино~ъ, Хр . Хараламбевъ, М. Чаушевъ, А. 
Табако .въ, 3. Ахтарджиевъ, Ив. Никол овъ, Кр. Кънчевъ, Б. 
Гирджикова. 

Прtдседателствующия прочете 

Отчета я:а · В , Т. Д. за 191 О година. 
Прtзъ мина,лата год и на дружеството не е прtтърп ·вло ни

какво измtнение, макаръ че туризма се повече и повече си про-. 
бива п.ж. ть между нашето общество. Съставътъ на дружеството 
е билъ почти с.ж.щия-, както и м иналата година, само числото на 

членоветt въ клоноветt се е у величило. Пр~зъ годината дру~ 
жеството е имало сношение съ 11 редовни и полу редовни клона 
които еж броили, споредъ отчетитt на клоноветt, 646 члена . ; 
именно: Вра1чански 55 чл . ; Дvлно•бански 18 чл; ; Гара Бfзловq 
13 чл.; Дупнишки 20; Еленски 16 чл. ; ПловдивСl(И '53.; Плt;-. 
венски 56 чл.; Т.-Пазарджишки '32 чл,; Тъ-,эновсн.и 167 чл ; ; Са
моковски З-4 и , Софийски 194 чл. Н-вма да б.ж.де безинтересно, 
сега, когато вече вст .ж.пваме въ второто десетолtтие отъ еж.ще•. 
ствуването · на нашето : дружество, да . се знае какъ то се е раз
вивало въ първата си десетгоди шнина. 

190-0 901 1902 9031904 

Клонове 1 7 27 20 / 12 13 н j 10 1 s ,9 11 

Членове 127 150 1200/ 626 j 297 404 3871427i4~8 1477 , 646 
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Отъ таблицата се вижда, че дружеството е било най-добр-в 
прtзъ 1902 и 1903 години. Не е безинтересно да се знае защо 
именно JJptзъ т'tзи години дружеството е- стояло толкова добрt) 

а слtдъ това е захванало да отслабва. Причинитt, до кол
кото сме могли да ги схванемъ еж. двt : първата е, че 
,прtзъ тtзи години всtки дружестrенъ членъ се ползуваше съ 
50°/0 намаление по желtзницитt. Тази привилегия на нашето 
дружество б-вше привлtкла за членове хора, които не еж. се въудо,.. 

, шевлявали отъ ц-tлитt на дружеството, а по лични, комерческ~ 
съ.ображения еж. ставали членове. Съ отнемане тази привилегия 
на дружественv~тt членове, пришълцитt въ . орган•изацията . си -

-отишлv~. Втората причина е липса на дtятелни рж.ководител11. 
Извtстно е, че тамъ кж.дtто има дtятелни рж.ководители, 

-клоноветt дtйствуватъ съ голtмъ ycntxъ и еж. най-обичнит-в 
,организации на гражданитt. Най-добъръ nримtръ е Търновския 
;клонъ. Повечето отъ инициаторитt за основаване на клонове еж. 
чиновницитв и учителитt. Tt обаче не еж. съ постоянно мес
·тожителстео и съ тtхното мtстене, по нtмане хора които да 
-ги замtстятъ, и поведатъ енергично и съ увлечение работата 
на клона, той умира. А и · една третя причина, която е вж.
трtшна, така да се каже, е, че не на всt.кж.дt се ехващатъ 
,дuбрt цtлитt и значението на г1ашето дружество. 

Д'hятелностьта на клоновет'h: Клоноветt прtзъ rодината еж. 
уредили 65 излtти въ които еж. взели участие 14 Ю души излtт
iНИЦИ. По взаимно споразумение nрtзъ годината еж. били устроени 
·излtти за срtщи между членоветt на нtкои клонове. Такива из-

.лtти еж. били: два между Софийекитt, Долнобанскиrt, Бtловскитt 
и Пловдивскит-в клонове; единъ между Софийския и Врача.нския 

,клонове. Т-взи взаимни изл-вти особено еж. за пр-вп 1)рж.чане на 
;клоноветt защото тt еж. най · доброто ср-вдство за взаи мнот.о 
-()Познаване на членоветt и всtватъ вtра въ знаqе

,нието на туристиката у всtки членъ·. Освtнъ изл-втит-в, отъ 
клоновет-в еж. били наредени . три сtм('йни срtщи между чле·
,новетt, четери вечеринки, единъ балъ и · едно градинско увесе-
_ление. Друга д-вятелность на _клоноветt която заслужва да бж.де 
.,отбtлtзана въ отчета, е за построяване хижи. До сега три 

-клона еж., които употрtбяватъ най·rолtми грижи да могатъ да 
.реализиратъ това си желание: Софийския~ Търновския и · Ел~н·:. 
,ския. Ние мислимъ, че нtма да бж.де далечъ врtмето когато 
.задружно всички туристи ще · празднуваме освtтяването на 

първата туристическа хижа у насъ. 

Нtколко клона~Тъ но~_s._~,.,...Самоковския и Плtвенския, 
,с:ж се заели и съ залtсяване на нtкои мt-:тности о·тпуснати · имъ 

•ОТЪ общинитt и застрояване въ т-вхъ на бюфети. Най-голtмъ 
_успtхъ в·ь това отношение·' има Самоко·вския клонъ, само __ че, 
тази · му · дtятелность е погълнала вси чкитt други на клона, по
~ради дълговетt които той е наnравилъ. А. Самоковския клонъ, 
,110 мtстоположението си би трtбвало да бж.де единъ ·отъ 
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,най-nървит-в въ планинарско отношение. Дано. rкоро да се из
:бави отъ това си трудно rrоложение тоя клонъ, за да захване 

да мисли за исползоване всички облаги отъ красивата природа съ 

която е надаренъ района му. Трtбва да отбtлtжимъ още за сnал
нит-в, които урежда. Търновския клонъ ежегодно, прtзъ л-втнит-в 

. мtсеци. Прtзъ годината т-в с.ж. били nос-втени отъ: 15 ученикс:1 
отъ разнитt краища· на отечеството, 1 студенть, -28 члена отъ 

.Килифарското юнашко д-во, 1 чехъ инжи неръ, оть Прага и 14 
ученикаотъ Русе. Най-поел-в трtбва да отб-влtжимъ особената 
дtятелность на два клона - )(убнишкия и Плtвенския - норади 
тtхната археологична д-вйность. Тази дtйность ние roptщo 
пр-впор.ж.чвам.е и ,на останалит-в клонове, а тамъ, к.ж.д-вто има едно 
прtдимно желание да се основава а;::;хеолоrично дружество, 

като се занемарва туристическата организация, нека нашитt дру
:rари изтъкватъ тази наша цtль и съдtйствуватъ за взаимнос;ть 
.между археологичната и нашата организации. И безъ това си
лит-в у насъ с.ж. разпокъсани, нека съдtйствуваме за сrрупирва

нето имъ. 

Отъ тоя прtrледъ на д-вятелностьта на клоноветt се вижда, 

че не само излtти с.ж. били уреждани. а се е r ле дало да се реа• 
лизиратъ и другит-в цtли на задруrатэ. Мнозина истъкватъ, че 
нашата организация се състои отъ държавни служители, които 

като н-вматъ друго що да правятъ, п.ж. туватъ. Отъ горна.та д-вятел
ность на -дружеството се вижда до колко е основателно това 

мнение. По отношение общественото положение на членоветt 
тр-вбва да кажемъ че то е най•разнообразно. Съжаляваме, че 
не всички клонове ни изпратиха свtдения за общественото по
ложt:ние . _, на своит-в членове, за да можемъ да издадемъ една 
пълна статистика . въ това отношение; това ще направимъ иду~ 

щата година. Но от-ь ония свtдения които имаме, се вижда, 
че . в"Ъ нашата организация влизатъ хора съ най-разнообразно 
общ~стве.но , положение: офицери-отъ генералъ до подпоручикъ; · 
чиновници, доктори, учители, книжари, печетари, . общински 
служаши, търговци, търговски служащи, комисионери, запасни 

.Qфицери, кметове, архитекти, инжинери, журналисти и пр. и пр. 
Централно настоятелство. Централното настоятелство въ 

началото на годината се конституира така: Прtдседатель А. 
Тодоровъ-Баланъ, Подпр-вдседатель Ст. И . Поплуковъ, Секре
тарь А. Джанановъ, Редакторъ С. Скрински, Касиеръ С. Ца
чевъ, домакинъ Ламбовъ и съвtтници майоръ Н. Н-вмски и ка
питанъ Добревъ. За съжаление то не можt пр-взъ годината да 
работи въ , цtлия си съставъ защото Подпрtдседателя Поплу
ковъ, по служба 6-в принуденъ да напусне София цtли 5 мtсеци, 
а отъ м, аnр.илъ-_и нашия обиченъ и дtятеленъ Прtдседатель. г. 

1 А. Тодоровъ-Баланъ замина за Цариградъ, което не му даде 
възможность да прис.ж. тствува и открие конгреса. Настоятел
ството прtзъ годинат;а се е събирало на засtдания вс-вка ср-вд~. 
Л.рtзъ г9динат.а гла~но то се е стрtмило да-изпълни р-вшенията 
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на миналогодишния съборъ_, за _редовното издаване на списа-
1:1ието и да съдtйствува, до колко това- е по силитt · му, за про
пагандирането на туристската идея у насъ, като се основаватъ 
нови клонове. Настоятелството обаче, трtбва да отбtлtжи, че 
то·-н~::=м-оже · д-а · ви- ·се--=похвали ёъ -особена дtятелн·остъ, която • 
да - е засилила нашата , организация, защото не всичко е зави

село 9тъ неговото желание. Клоноветt се продължаватъ да б.ж.
датъ нередовни както и миналата година въ своитt задълже
ния къмъ централното настоятелство. Какво е· направило на
стоятелството по рtшението на миналогодишния съборъ за ту
ристич~ската лtтна шапка; за дипломитt; за лtкарствата _ и 

за апостоли,тt на туризма ще видитt когато се разглеждатъ 
по-подирнитt номера на дневния редъ. По отношение на спи- . 
сан и ето „Български туристъ" настоятелството направи ка·квото · 
можа. Издаването му не 6t редовно защото нtмаше срtдства, 
а. за редактирането оставаме вие да се 11роизнесете. Ние ви мо
лимъ да обмислите мtркитt които трtбва да се взематъ за : 
редовното излизане на списанието, защото то · е главния раз

пространитель на туристската идея. Като е дума за списанието; 
ползваме се отъ случая да ви съорщимъ, че нашия отли- r 
ченъ търновски туристъ, който всtкога съ каквото е· могалъ 
е спомагалъ за напр-вдъка на нашето дружество, · г. Г. Ко~аровъ, 
като вижда, че главната причина за нередовното · из·лизане на!. 

списанието е липсата на срtдства, писмено съобщава на настоя..,-
те11ството че подарява за тази цtль 20·0 лева·. Нас·тоятелството ' 
не може да - не искаже по тоя случай благодарностьта на дру• ' 
жеството къмъ г. архитекта -Козарова, · който за лишенъ п.ж. тъ' 
доказа, колко му е близо до сърдцето туристиката : ' 

Бурни р.ж.коплескания отправи събора на щедрия даритель.
Бюджета за 1910 година. Упражнението на бюджета, про-' 

вtрено отъ контролната комисия, _ даде слtдния резултатъ: При- 
ходъ 1275 лева, а разход~ 1,103 лева, _ слtдователно остава · 
единъ излишъкъ отъ 172· лева., 

· Въ подробности самия бюджетъ - е: 

Приходъ: 

Наименование 
Прiщвидено Постжпило 

на прихода 

- , лева ст. лева lст. 
-

1 Приносъ 25¼ отъ 450 члена. 675 - - 455 -
. ;2 Записнина отъ 100 НОВИ » ~ 200 320 

3 Недобори . отъ 1909 год. 200 - 120 -
,4 Абонаментъ_оtъ нечлен. за сп. "Б. Т." 20 - 8 -
5 Случайни пост .ж.пления. · 50 - 150 -
6 Абонаментъ отъ 450 чл. на сп. "Б. Т." 450 - 222 -

Всичко .. 1595 - 1275 -
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Разходъ: 

Наименование на разхода 

За 150 значки съ митн. рзноски. 

» пЕ:_чатъ на сп~ ,,Б. Тур." за 1 О бр. 
» наемъ канцелария на центр. н-во. 
» книги и списания за друж. библ. 
» канцеларски и непрiщвидени. 
» списване IX год. на cn. ,,Б. Тур." 
» делегати на Xl съборъ. 
» уравнение изл"'шъкъ. 

Всичко. 

Израахо- Прiщви-

дено дено 

л е в а ст. л е в а !ст. ; 

200 -
550 -
120 -

100 -
490 -

40 - 8 
150 - 150 ' -
300 - 300 -
100 - 55 -
135 - 172 -1 ........ ---1--

1595 - 1275 -

Отчета заедно съ упражнението на бюджета се приеха 
отъ събора и членоветt на настоятелството се освободиха отъ 
всtкаква отговорность. . . 

Р-tшение за сп. Б. Т. По нередовното излизане на спи· 
санието и неговото списване станаха доста обстойни разиск
вания. Като признаватъ всички, че списанието е най-главното, 
срtдство за пропаганда и че . чрtзъ него клоноветt узнаватъ 
за дtйностьта на дружеството, прtдлагатъ мtрки за не
говото редовно излизане и добро списване. Д· ръ 11. Козаровъ„ 
пр'!;дсе,цатель на Софийския клонъ, прtдлага да се позволи на 
централното настоятелство да направи заемъ отъ 200~300 л. 
съ който да, се усигури редовното издаване на списанието. 

Иска еж.що въ списанието да б.ж.датъ заст.ж.пени всички отдt
ли които уставътъ прtдвижда. Въ еж.щата смисълъ говориха 
г. г- Шишновъ (пловдивски), Антоновъ (плtвенски), Ножаровъ 
(врачански), Додовъ (дупнишки). Той иска да се Qпрtдtл~ 
редакционенъ комитетъ. Ганевъ (с~фийски), прtдлага да се 
открие подписка за образуване фондъ за списанието. Хл!,ба
д_овъ (соф.) прtдлага щото юiоноветt да внасятъ особенъ 
вносъ за списанието. Рачевъ (соф.) прtдлага всtки клонъ да · 
си оnрtдtли дописникъ за списанието, който да съобщава 
ве-и-чко що става- въ живота на клона. 

Слtдъ обясненията на редактора на списанието г. Скрин
ски събора прие слtднитt рtшения: 1. Клоноветt -да се по- · 
rрижатъ за разпространението на списанието; 2. Да б.ж.датъ 

··р"е,довни въ своитt вноски прtдъ централното . настоятелство; . 
з· . Централното настоятелство да прави заеми отъ ония кло- . 
нове които разполагатъ съ срtдства, когато му се яви нужда; ·• 
4. Всtки клонъ да избёре изпомежду членовет-t си по единъ ·· 
дописникъ за списанието: 

- Курсъ за rлаватар-и~ Централното настоятелство консtа
,:-ира, че не всички клонове разполагатъ съ лица за -главатари , 
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и ония които се смtтатъ като добри главатари, не схващатъ 
добрt своето назначение при излtтитt. За това, то мис·ли че 
е . необходимо да се уреди единъ курсъ за главатари. Въ тоя 
курс:;ъ туриститt ще се запознаятъ съ всички ония свtдения, 
които единъ главатаръ трtбва да притежава за да може ус-
пtшно да исълни своето назначение. . 

Делегатит-в Ганевъ, Шишковъ, Додовъ, Антоновъ, Петровъ~ 
Хлf;баровъ, Rозаровъ, Кръстевъ, се изказватъ противъ урежда
нето на подобенъ курсъ защото: отъ една страна клоноветt. 

не раз-полагатъ съ пари за да могатъ да пратятъ свой членове
на тоя курсъ, а отъ друга, не е необходимъ курсътъ, защото 
всичко, което трtбва да знае единъ rлаватаръ може да 
му се даде съ едно р.ж.ководство. Събора рf;ши: Възлага се ,на 
централното настоятелство да издаде уп.ж. твания за главатаритt, 

, било въ отдtлно издание, или нъ списанието. 
Л'hтни шапки. Централното настоятелство въ изпълнение

рtшението на миналогодишния съборъ прtдстави нt1Флю> 
образци за лtтна туристска шапка. Прие се единъ · отъ 
образцитt: ~вtтло зелена сламена шапка, която по форма е 
като сегашната зимна шапка. 

Дипломит'h. Н. Нtмски докладва отъ страна на ц. нас
тоятелство по въпроса за диплом;-~тt (чл. 41 отъ устава) по
диrнатъ въ Х съборъ въ София. По тоя въпросъ ц. настоятел
ство мисли, че е необходимо едно рtшение на събора относно, 

начина на даването на дипломитt и прtдлага то да става по, 
рtшение на клоновитt настоятелства, у добрено отъ събора .. 

Слtдъ разискванията които станаха по тоя въпросъ събо
ра р-вши: отлага се въпроса за идущия съборъ, като се възлага 
на централното настоятелство да внесе измtнение въ LIЛ. 41, 
касателно кому и какъ да се раздаватъ ~ипломитt. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Докладва се и се прие слtдния бюджетъ за идущата 1912 r. 
- вюджвтъ 

за 1912 rод. 
Приходъ: 

Н а и м е н о в а н и е на п р и х о д а 

Приносъ 25% отъ 500 члена 
Заnиснина QТЪ 100 члена. 
Недобори отъ 191 О rод. . . . 
Абонаментъ отъ нечлеi~ове на "Б. Туристъ". 
Случайни пост.ж.пления. 

750 
200 
20'(f 

20 

5~~ = 1 
300 -- 1 

80 --
1 

Абонаментъ QТЪ 500 члена на „Б. Тур." 
Оrъ продажба печатни произведения . . 
Фондъ «Апостолит:в »а туризма». _____ .., ____ , 

Всичко. 2100 = 
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Разходъ: 

о ~ 
t:: ~ н а и ме н о ва н и е на р азх од 'а Q) 

~ 
о. 

jст. лева . 

~ 1 За значки 200 съ митнишки разноски. 200 -
2 » печатъ на 1 О броя сп. «Б. Туристъ>>. 600 -
3 » наемъ канцел. на центр. н-во. 120 -
4 » книги и списания за друж. библиотека. 50 -
5 » канцелаJ:,Jски и nепрtдвидени. 200 -
6 » списване Х год. на сп. «Б . Туристъ». 300 -

-
7 » делегати на XII съборъ. 100 - , 

8 » „Апостолитt на туризма". 180 -
9 » уравнение излишъка: 350 ·-

Всичко. 2100 -
Приетъ въ засtд«нието на Н-ството 

отъ 26.V .911 год. 

Рефератъ. г. Шишковъ, пловдивски делегатъ, чете своя 
рефератъ «Родопитt и значението имъ за Българската тури
стика», който бt изпроводенъ съ бурни р.жкоплtскания. Тоя 
рефератъ, по рtшението на съ6ора, ще б.жде напечатанъ въ 
списанието. 

Делегатитt, очаровани отъ прtлtститt на Родопитt из
тъкнати въ· реферата на г. Шишкова, рtшиха централното на
стоятелство, въ споразуме:~ие и подъ главатарството на г. Шиш
ковъ, да устрои излетъ отъ нtколко деня още това лtто 
въ Родопитt. 

Новъ клонъ. Прие се съ р.жкоплtскане за членъ въ за
другата новооснования клонъ въ Брtстовица, Пловдивско . подъ 
назнсние «Брянощица». Прtдседателя на клона Ив. Ки
товъ и секретаря М. Лукановъ, прис.ж тствуваха на събора 
като делегати. 

Изключени клонове. По докладъ на централното настоя- ~ 
телство изключиха се отъ дружеството Орtховския и Кавак
л11йския клонове, а Брациговския .клонъ остава и ако прtзъ 
идущата година пакъ б.жде нередоеенъ, да се прtдложи въ иду
щия съборъ за изключване. 

Разни прi»дложения. Дупнишкия делегатъ г. Додовъ прtд
л_ага да се направи излtтъ въ чужбина а главно въ Славян
скитt страни . Слtдъ станалитt разисквания събора рtши: 
възлага се на централното нас·тоятеш. тво да обмисли · въпроса 
за ~2лtтъ въ чужбина, главно въ Славянскитt страни, да изу
чи условията за тоя излtтъ както и да опрtдtли маршрута. 
Слtдъ това да съобщи рtшението си на клоноветt. 

Плtвенския делегатъ г. Антоновъ прtдлага да се дtй
ствува прtдъ управлението на желtзницитt, щото!отстж.пката 
50¼ да се разпростр-в за всtки членъ на дружеството, а не 
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само за група отъ 5 души . Събора възложи на Ц. Н . да дtй
ствува кждtто трtб ~ а за доби ване тази изгода. 

Идущия съборъ. Дупнишкитt делегати Стайковъ и До
довъ заявяватъ че по рtшени ето на клона, тt прtдлагатъ слt

дующия XII съборъ да стане въ Дупн и ца. Сжщитt заявиха, че ко
гато тt, като делегат и на клона з а. м ин а в али за съ бора, всич
ки тури сти имъ заявили да не се връ щатъ безъ рtшение, що 
то идущия съ боръ да бж.де въ Дуп ница. Тантило въ (Соф.) п рtд
лага идущия съборъ да с:rа н е на Шипка, на открито . 

Слtдъ станалит-в разисквания, въ които се изтъкна че 
ще бжде неу дvбн о да бжде събора въ Дупница, защото ~ъоб
щението съ тоя градъ е много трудно и че, по устава , тамъ 

кждtто нtма клонъ не може да става съборъ, взе се р-вшен ие : 
да се пр-вдостави на Ц. Н . , слtдъ като влtзе въ сношение съ : 
клоновет-в по тоя въпросъ , то да опр-вд-вли кждt да засtдава 
слtдн ия съборъ. 

Избиране настоятелство. На мtcтQ.I..Q...__Н; излt ШLт..t ле..-
. нове на Ц. настоятелство Ст. И в . Поплу_ковъ, С . Скрински, 
Майоръ-н:---1--ftмски-и~С. Цачёвъ, потайно · гласува н е п-рtизб'ра-
ха "се: Ст. Ив. Попл ковъ, Скрински и Майоръ Н . Нtмски, ' а 
новоизбра се Ив. Сандовъ. · 

За членове на ко нтролната комисия се избраха С. Ца 
чевъ, Х. Рачевъ. 

. Прtдседателствующия на събора въ присътствието ,на 
всички делегати пр'lщаде на прtдседателя на Пновдивск ия клонъ 
г. П. Жилковъ традиционната туристка гега, а на клона, за 
неговата дtйность 1ю събора, топографическа карта на Плов- · 

:дивския районъ. 

Поздравителни телеграми . Прtдседаталствующ и я про
чете сл-вднит-в поздравителни телеграми до събора : 

Вратца. Поздравлявамъ сборянитt, желая успtхъ. 
Поручикъ Леонкиевъ. 

Вратца. Поздравлявамъ сборянит-в, пожелавамъ успtхъ. 
Поручикъ Мановъ 

Вратца. Пожелавамъ ползотворна дъйность. 
Майоръ Алексиевъ. 

Вратца. Заспалитt Веслечани поздравляватъ конгреса. 
Прtдседатель Алексиевъ. 

Търново. Макаръ отдалеченъ, духомъ съмъ при Васъ. 
Желая практична ползотворна д-вйность събора. Здрао-вйтеr 

Козаровъ. 
Вратца. И подъ тежкия кръстъ на смъртьта Врачанското · 

дружество възкръсва за новъ и славенъ за туристиката жи

вотъ I Громко планинско здравtй изпраща на събора . 
Прозелита Врачански туристъ Радучевъ. 

Кочериново. На пж ть за Рилския монастиръ отъ полит-в 
на Рила сърдеченъ привtтъ на събранитt туристи Софийци и 
други. Кличиянъ. 

/ t, 
/ . 

! 
I 

i' 
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Елена. Лишени отъ възможностьта да участвуваме на 
·събора на дружеството, отъ недрата на Чумерна привtть вамъ 
и събранит't туристи. Чумернци. 

Търново. Търновскитt туристи поздравляватъ сборянитt 
отъ XI туристски съборъ, като имъ ложелаватъ ползотворна 

дtйность. Здравtйте! Пр'tдс. Полковникъ Кирковъ. 
Пр'tдседателствующия, като изказа пожелания щото на 

идущия съборъ да се явятъ прtдставени . повече клонове съ 

повече делегати, закри събора въ 61/я часа вечерьта. 
Сл1щъ закриване събора всички присж. твующи делегати 

направиха дружна разходка въ градината «Царь Симеонъ», а 
отъ тамъ на чаша бира въ «Съединена България». 
_ Факелно шествие. Въ 9 часа всички туристи се събра-
ха на площада прtдъ градината «Царь Симеонъ» КЖ.Д'ВТО сви
реше воената му~·ика и бtха запален-и вече факлит't за ше
ствието. Въ 91/я часа, шествието потегли. Пловдивъ никога не 
е виждалъ подобно шествие. Туристит't пtеха своя химнъ, а съ 
тtхното зс1мълчаване военната музика го подемаше. Така се 
-обиколиха нtколко улици и шествието се изкачи на двtт't те
пета: «Небетъ тепе» и «Сахатъ тепе». Бtше вече 111/2 часа, ко
гато участвующит't туристи въ шествието се спрtха на чаша 
6ира въ «Червенъ Ракъ», прtдъ вратата на който имаще ос
вtтенъ надписъ- прив'tтствие «здравейте туристи». 

Излъти. На 30 сутриньта туриститt се раздtлиха на 
двt групи: едната съ автомобили замина за Станимъка-Бач · 
ковския мънастирь, а другата за с. Сотиръ. Излtтницитt 
за с. Сотv.ръ се спрtха на почивка въ Коматово, кж.дtто имъ 
бt дадена отъ пловдивскит't туристи закуска и чаша бира. 
Излtтницитt н~ можаха да дост.игнатъ крайната точка на 
маршрута, а само до с. Фердинандово, кж.д'tто пр'tкараха доста 
весело до 3 часа, сл'tдъ което се завърнаха, за да могатъ да 
отпж.туватъ въ 5 часа. 

Групата отъ Станимъка - Бачковския мън·астиръ се за
върна късно вечерьта, и замина едва на 31 Юни. 

"-'- Само трима делегати направиха rю-дълъгъ изл'tтъ въ 
Рсдопитt. 
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Българско Туристско Д- во 

Централно Настоятелство 

№ 61. 

София, 14 юлий 1911 г. 

До клоноветt на Българ

ското Туристско Д-во. 

, Тазгодишния XI тур . съборъ въ Пловдивъ слtдъ изслуш
ването на хубавия рефератъ «Родопитt и значението имъ за 
туристиката», четенъ отъ Пловдивския туристъ г. С. Шиш
ковъ, зема рtшение да се устрои това лtто - излетъ изъ Ро
допитt, въ който да участватъ туристи отъ всички~ клонове. 

Пловдивския клонъ „Калояновъ върхъ'' извtстява ц. нас
тоятелство, че е организиралъ вече тоя излtтъ съ слtд~~:,я 

маршрутъ: 

На З августъ въ 6 часа сутриньта, сборенъ пунктъ гара 
Пловдив1>, отдtто всички излетници съ автомобилъ тръгватъ 
за Стани мака. Отъ Станимака, пtшъ, прtзъ 40 „ тtхъ извора, 
с. Червенъ Арбанасъ до Тополово. До вечерьта разгледване ста
р~тt» развалини край селото. 

На 4 сутриньта въ 6 1 1аса по дефилето за Кекенеза в<L 
Як0-во. · 

На 5 отъ Яково, Инкая, Ени-Чалъ-Тепе, ако може до ве
черьта, изкачване на върха, 

На 6 Ени Чалъ- Тепе, Чилъ- Тепе Мънастиръ махала и до 
вечерьт:а на Кадънинъ· Букъ, 

На 7 Манастиръ-махала, прtзъ Караджовъ чучуръ, въ И
.маретъ дере. 

На 8 отъ Имаретъ-дере по границата, Касъмъ - дере, Ка.;. 
.лъчь-бунаръ надъ с. Горно-Дерекьой~ Роженъ, Прогледъ. Нощу-
ване там'!:. . или въ Ардашлж.. Минаване пр-взъ Пещерата въ .,,..<.,-__ .,,,. 
Сбирковото. . 

На 9 авгу-стъ отъ Ардашлж., Стойкитв, Солища, Гела, по 
полит-t на Карлъкъ. 

На 1 О сутриньта- Персенкъ, Карлъкъ,; спиране въ леде
ната пещера и отъ тамъ въ с. Широка•Лж.ка. 

На 11 _:. Широка-Лж.ка, Върбово, Ченгене-Кьошкъ, Чокуръ
Кьой, ако се може до вечерьта, до Еръ-Кюприя. 

На 12- Еръ· Кюприя, Кара-Баиръ, Персенкъ, Пилафъ-Тепt! 
Мадъръ-тепе, Лилково. 

На 13 - Лилково, Ситово, Баша-Мандра, Б-вл_а-Черква-Пе• .. 
,пелашъ, Дtдово, Бойково. 
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На 14 -· Бойко во, Сотиръ, Фердинандово, Пловдивъ . 
Главатарь на излета - r. С. Шишковъ. 
l\ентралното настоятелство, като прtпорж.чва на клоно

ветt на Б. Т . Д. този излетъ , надtва се, че тt ще го популяри
зиратъ между своитt членове, оше повече, като се знае, че 
главатарьтъ на излета г. С. Шишковъ е отлично запознатъ 
съ посоченитt мtста. · 

Прtзъ врtме на излета rлаватара r. Шишковъ ще 
устро и нtколко бесtди .за този край отъ чисто наученъ ха- -
рактеръ . 

Ц. настоятелство счита за не излишно да прtдупрtди 

участницитt въ излета, че, прtдъ видъ неудобствата кои:rо ще 
иматъ при спане и храна, всtки отъ тtхъ ше трtбва да носи ·: 
зименъ балтонъ, мушама, одяло, поне една чугунена чиния, 

чаша за вода, лъжица, вилица, ножъ, долни бtли дрехи, фа
нела и кърпи за лице и носъ. 

Тъй като яденето ще бж.де на комунистически начал-а, 
всвRи участн ик? обязателно трtбва да внесе прtдварително 
на· главатаря r. Шишковъ 25 лева, като за учасгието си нъ 
излета му съобщи своеврtменно. 

Туристъ безъ горната справа не се приема въ из
лета. Всtки участникъ туристъ да бжде по възможность съ ту
ристовска носия, значка, раница, гега и здрави обуща. 

Багажа и провизиитt ~е се натоварятъ на коне. 

За настоятелството. 

П. прtдседатель: Н. Нвмски. Секретарь: Ат. Д)!(анановъ. 

Туристъ 

~рай гара Земен.ъ. 

Въ прtдверието на величествено красивиятъ, пъленъ съ 
поезия и младость Земенски проломъ, въ политt на гористата 
купено-образна „Риша• планина (1350 м.), въ южниятъ край g; . 
кµ, ж.глото земенско поле, близо до бързотечната Струма, на 

една малка полянка, подъ вtковни яворови дървета, стои уса
мотенъ монастиратъ «Св. Ив. Боrословъ». Той е старъ J:!. добрt 
запазенъ; съrраденъ е въ XIV вtкъ отъ Деспотъ Дtянъ и жена 
му Доя, родителитt на Кюстендилскиятъ Константинъ Драгошъ, 
съвр-вменникъ на Крали Марко. Вж. трtшностьта на храма е 
украсена съ образи, живописьта на които е отъ XIV в'tкъ, . 
която много добрt личи. 

Отъ т-вхъ ' по важни еж.: образа на Св. Ив. Рилски, най-ста
риятъ образъ въ България, тоя на Св. Якимъ Осоrовски, на Св . . 
Кл11ментъ Охридски, Тайната В-вчеря, .единствена по своята 
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характерна живопись и образа на строителитt на мънас
тия съ чадата и мъ . 

Мtстностьtа около монастиря е чаровна. Има хубава дъ
бова и млада борова гора, има разкошни планински поляни 
и монастирски ливади, изпъстрени съ всtкакви горски цвtтя 
и украсени съ кичести горски дървеса, прtсичани отъ тихо 
струящи се студени бистри планински ручеи; има и много 
овощни градини, високи, стърчащи като кули по двата Струм-, 

ски брtга, с::кали. Мънастирятъ е тихъ планински к;к ть, сrо
денъ за лtтна отмора. 

Отъ монасп:1рътъ къмъ полето се открJн~а чудна панорама: 
малко кржгло поле, заградено съ ,.. п-родълго-вати баири и засtто 
съ овощни дървета, прошарено съ зелени ниви, прtсичано отъ 
лжкатушна Струма, прорtзано съ ж. п . линия, укичено съ Зе
менската гара. Около полето, като пръстенъ, с;к разположени -
к;кщицитt на село Бtлево, а задъ т.-вхъ околовръсть стърчатъ 
огромни скали и високи планиннски върхове. 

Монастирътъ отстои отъ гара Земенъ на половинъ часъ. 
Туриста на такивато излети ще има възможность да из

ползва приятното съ полеgното. 

, Ние горtщо прtпор;кчваме на туристкитt и туриститt 
т_акива излtти, които носатъ наслада, допринасятъ за умстве- _ 
ното развитие и служатъ за отмора отъ всtкидневния измъ- -
ченъ животъ. 

~ _____,,...-- --
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Д. Стеревъ. 

1V[онает..~рьтъ es. Спаеъ. 
Когато се П.& тува отъ Бургазъ за Ямболъ*) и се мине_ . 

Карнобатъ, виждатъ се на югъ висини, а върху крайната отъ 
тtхъ - двt бtли здания, които и съ просто око се виждатъ 
много ясно. Това еж. параклисътъ св. Спасъ, на върха, и nо
долу - храмътъ св. Александъръ Невски. Тоя день рано пж. ту• 
вахме за · Ямболъ съ цtль да отидемъ на св. Спасъ. Бtше 
прtзъ май мин. год. 

Тренът.ъ фучи между високи ниви, нtкои отъ които еж. 
налtгали вече отъ много дъждъ. Редуватъ се · кат'> въ кинемо
тографъ редица слtдъ редица картини отъ зелени ливадки„ 
ниви, горички и цtли плантации отъ полското цвtте .кадънки•,. 
които отдалечъ образуватъ цtлъ червенъ килимъ ... 

Ето ни вече на Ямболската станция. Слtзнахме отъ ва
гона въ 91/ 2 ч. и тръгнахме къмъ града. Едно отъ дtцата-уче·
нички, които пж. туваха съ насъ, като нидt надъ р. Тнджа, край 
града, издигнатитt казарми, из ика: «Гледай, учителю, какво-

- хубаво училище иматъ !» Обясни му се, че това не е училище,. 
а казарма. И то остана изненадано: едно здание въ което се 
разпръсва арома на хубавото, доброто, истината, и да не бж.де· 

-ли·чно, · сщrвтн-ато„ ч-исто --това н-е можятъ дtтски-ятъ у-мъ да Cri 

обясни. И наистина; навсtкж.дt у насъ най-масивнитt здания~ 
еж. казармитt. Би помислилъ човtкъ, че ние, като имаме всичко 
доволно: и училища, и музеи, и градини, и игрища, и образ 

цово земледtлие съ негови отрасли, нито бълха ще ни захапе,. 
като хвърлимъ стотици хиляди за казарми. 

Съврtменното човtчество започва да се изражда и да · ог
лупява: то хвърлия ·милиони за просвtта, а срtщу тtхъ туря1 

двойно повече милиони з~ кръвь, за отмж.щение, за алчность,. 
за война. · 

Най-напрtдъ разгледахме дtвическото учелище. То не
мяза нито на затворъ, нито на вехтарски ~v.агазинъ, нито, 
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на хамбаръ за царевици. Произведе смtхъ дори на най-мал
китt ученички. 

Смtтахме вечерьта да спимъ въ монастиря. Врtмето ни 
плашеше: ту 6умтtше на западъ, ту облаци се трупаха, ту 
слънцето прtжулваше и дъжда наоколо бt надвисналъ. Съ 
такава _ несигурна за лошо врtме армия, ученички, не бt удобно 
зэJ п.ж. туване, и то пtшъ, разбира се; ала пакъ рtшихме да 
тръrнемъ въ 3 часа слtдъ обtдъ. Монастирьтъ отстои 12 км. 
на юrо-изтокъ отъ Ям'болъ. Дотамъ мtстностьта е гола, безъ 
сtнка ~ само ни,ри, Има два коларски п.ж.тя, · по които може 
да се отиде; край града п.ж. тьтъ се · 'дtли на двt: · налtво, · по
обиколенъ, прtзъ с. Черr~нъ, и надtсно, по- прtкъ, прj,зъ сел
цата Урумъ-ЧифлJ.1kъ и Козарево. Вървимъ къмъ Урумъ-Чиф
ликъ пQ от .ж.пкания селски п.ж. ть. Облацитt се cr .ж.стяватъ, не
бето потъмнt и едри капки заплющtха. Духаше източенъ морски 
вtтъръ. Той ни бt надежда - той п.ж.ди дъждовнитt облаци. 
Бързаме запъхтtни напрtдъ, за да , влtземъ въ село и се за
пазимъ отъ дъжда. Минаваме край селото, -съ 20 - тина разне
бит.ени . к.ж.щу.рки, :,:С,Ъ / ПУС·ти -, разградени дворове, и вървимъ нап
рtдъ. Дtцата не роптая·тъ и не охкатъ, макаръ да бtха доста 
уморени. Още малко и щtе сме подъ политt на „Бакарлъкъ" въ. 
селото Козарево (40-50 к.ж.щи). Дотука дойдохме за два й 
половина часа. До монасти.ря оставаше още единъ часъ. Надъ 
главата ни съ ослtпителна ' б~лота въ въздуха стърчи парак
лиса, усамотенъ въ цiша околность, като фаръ на нtкой ос
тровъ, хвърленъ въ безкрайно море. Тъй спокоенъ, тъй скромно 
величавъ, тъй безстрастенъ! Отъ селото нататъкъ п.ж.тьтъ е 
току-речи по възбърдо. Дъждътъ се разнесе, слънцето бt вече 
низко на западъ, а пъкъ ние пълзим~ по склоноветt на пла"
нината, за да излtземъ на п.ж.тя за монастиря, защото по-рано 
по riorptшкa не поехме нaropt. Още малко, още едно хлъмче, 
още една храстова горичка и ... прtдъ насъ изпъкнаха бt
литъ. здания на храма. Часътъ б-в 71 / 2 • Почакахме на двора, 
докато · ни се приготви за прtношуване. 

Още въ турско врtме на върха е имало оброчище «Св. 
Спасъ», разбира се, гръцко. Това оброчище се е посtщавало 

.отъ ок'олнить села, които, като овчици, с.ж. остаеяли по нt-
,. щичко. По късно, когато рускитt войски еж. били още у насъ, · 

въ 1881 година, при едно несполучливо покушение върху царь 
Осsободителя, · рtшили_ еж. самитt офицери, живущи тогава въ 

• Ямболъ, да съградят·ъ храмъ «Александъръ Невски>>. Около тоя 
храмъ имало само една кжщурка, която го е пазила. Сега, съ 
помощь отъ руското външно министерство и съ подаръци на 

селянитt, се въздигнаха нtколко други здания. Батюшката, 
който управлява тия имоти, любитель на овощарство и пче• 
ларство, е уредилъ овощна градина и нова система кошери. 
Бу,йнотечащv.ят.ъ на самото мtсто изворъ е събранъ и напра
вР.'нъ на кладенецъ. Храмътъ е изграденъ на сtверния • склонъ 



п_одъ параклиса, край скала . .Надъ него се пери лоза, изр~ст~ _ 
нала разкошно и покрила половината · дворъ. 

Сутриньта рано побързахме да , се , качимъ на върха по 
една пж течка; пъплtхме по каменлнвата глава на билото между 
цвtтя и храсти. Оттукъ гледката вече е така просторна и окото_ 
езведнажъ обръща толкова гледки, щото се чудишъ, дt да rле
дашъ по-напрtдъ: на сtверъ гърбицата на Стара планина се 
протака мрачна, навъсена отъ Айтосъ току-речи _ до Калоферъ 
съ тъмни очертания на до~ове, сипеи и урви. Между нея и · насъ 
цtлата долина на Сливенъ., прошарена въ низинитt съ легнала 
мъгла, между която весело поrлеждатъ Ямболъ и малки селца 
съ щръкнали тепета; на западъ окото се спира отъ Св. Илийс• 
китt · върхове, още по къмъ югъ· - - Монастирскитt върхове, 
Сакаръ, леrналъ като грамаденъ биволъ, а въ политt му едва 
личатъ Каваклий, Гер.деме. Задъ него - като сtнка-Родопа. 
Цtлата долина на Тунджа бt облtчена съ бtла лека мъгла. На 
и·зт. 01<ото се затуля отъ друrъ връхъ, малко по-високъ, та 
ние не можахме да хвърлимъ поrл,едъ къ,мъ морето. Вtеше 
хладенъ морски вtтъръ- трtбваше да се слиза. Спуснахме се _ 
изъ храсте, за да излtлземъ на колар,ск11я пж. ть подъ насъ за 
село Козаревецъ, проснато пакъ подъ нозfпt ни. Поли·т·в на 
върха еж. голи ·и каменливи. Гората не е запазена, зашото до• : 
битъкътъ снове изъ нея. Пъkъ не може и да' се запази, защото 
храмътъ нtма опрtдtлена мtра-граница. Бtше недtля. Влt- . 
зохме _въ една кръчма и поискахме да си купимъ хл_tбъ _ отъ , 
селянитt, кои.то дрtмtха тукъ, ала, всички ни гледатъ о·пу лени ~ 
и животински, и никой дума не продумва. Види се, злочеститt _ 
нtмаха хлtбъ дори и за себе си. Като rледахъ · пуститt имъ 
дворове, вtхтитt имъ окжсани дрехи, изтощения имъ видъ, нес
прtтнатитt имъ парцали по ц:раката, стана ми тжжно, като 
мислtхъ, че това искане, може би, еж зели за подиrра\вка. Дали 
еж. си мислил и : ,,Дt хлtбъ.? ще го ядемъ ние и дiщата, ако го · 
има въ к·жщи !" Подиrрав:<ji е да се говори, че селянинътъ жи
вtе охолно . Живtе така само една малка ч·а:сть · отъ него, еж.що 
както и въ rрадоветt. А за това той си е виновенъ: не иска 
да си помогне, защото е фаталистъ - ,,каквото даде Господъ.- , 
и тамъ свършва. Просвtтата, която му се дава, е толкова не -, 
годна за живота, толкова недостига за неговата численость, 

щото тя се губи, потъва въ неговото невtжеtтво и мизерия. 
,, Партийната развала пъкъ довършва останалото-тя захлупва : 
похлупцитt. Ето това сме си ние у дома; какво е вънъ-то е -~ 
друго. 

· Отъ това село до другото - Урумъ-Чифликъ се минава ' 
по пж тека прtзъ горичка. Едва ли има 2.--:- 3 км. Не бt горещо, ; 
та се вървtше леко. Тая горичка, храстъ, е едничката· въ тази , 
околность. И тя е безводна. Въ еж.щото има чешма съ вкусна 
вода, ала разнебитена: трtбва да дойде нtкой отъ друго мtсто : 
да я поправи. [Поне една върбичка не е засадена прtдъ HeSL · 
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Отминахме, защото нищо весело и nривtтливо не спира духа. 
Ей така, като rледашъ пусто, не сп~"&тнато, разнебитено, из
пити лица, съ отnечатъкъ на мж.ка, тегло, несгоди по него, както 

мж.жки, така и женски, чудишъ се-това ли е свободц. . а, nрtх
валената просвtта, балканс-к-ия -японецъ и всичката култура, 
която ние имаме~ 

Отъ тия захвърлени всрtдъ поле моrl"лки - Бакъджийництt 
(504 м.), укр~сене тукъ-тамt съ чисти андезитни скали, изне

f сохм~ приятни впечатления, макаръ да нtма въ тtхъ нищо ве
: личествено. За себе си тt еж. гиганти, сложени _въ една плодо
, родна равнина, безъ близки съперници. Туристътъ, кацналъ на 
тtхния връхъ, усt»ща се rосnодарь на околностьта - той я 

.владtе. Грамаднитt планини го nоrлъщатъ, подчиняватъ го и го 
правятъ дребничъкъ при своето величие. Откъмъ фауна и из
вори Бакъджицитt не еж. богати, защото нtматъ r ж.сталаци и 
дълбоки долини, ала откъмъ флора тt не падатъ по-долу отъ 
много наши планини. ~мtсенитt ни китки и вtнци, направени 
отъ цвtтята по върха и политt, бtха прtлестни. · Въ тtхъ се 

· редуваха, смtсваха и се neptxa Гладиолусъ комъ, Мускария 
)<Омазумъ, Клематисъ витицела, Бриза, Цитисусъ, Спирея, Спе

·кулария, Хиперикумъ и други. 
Вечерьта въ ff1/ 1 ч. бtхме вече въ Бургазъ. ,,,,. 



В 13 С Т И. 
Бургазкитt спортни друже- квитанции отъ дружествения ка

ства, - Въ Бурrазъ юнашкото и сиеръ. 

колоездачното д-ва еж. се слtли Излети. _ Бtловскиятъ клонъ 
въ едно спортно д-во съ два кло- ,,Юндолъ• устроява на 14 и 15 
на. Въ скоро врtме щtлъ да се авrустъ т. г. излетъ съ маршрутъ: 
образува и туристски клонъ отъ Бtлово- Юндолъ - Куртово (но-:. 
това ядро. щувка)-Алабакъ и обратно. То

Б1шовскиятъ клонъ «Юн
долъ». - Бtловскит'h туристи еж 
имали на 29 юний т. r. извънредно 
общо събрание, въ което еж. взели 
слtднитt рtшениs : 1. Да се иска 
отъ Лж.женското селско общинско 
управление празно мtсто отъ 200 
кв. м. эа построяване туристска 

хижа; 2. Да се даде въ най-ск0ро 
врtме вечеринка за полза на кло

новата хижа; 3. Изключватъ се за 
винаги отъ туристически;~ клонъ 

,,Юндолъ• слtднитt членове: Ата
насъ Цвtтановъ отъ rp. Т.-Па
эарджикъ, Петъръ Янковъ оrъ rp. 
Самоковъ, Георги Ив . Шишковъ 
отъ Бtлово и Петъръ и Вfзра 
Даскалови отъ rp. Велико-Тър
ново. Умоляватъ се rорнитt лица 
да прtдадатъ на клона туристски

тt си значки. 

Получени суми въ централ
ната каса. - Бtловскиятъ клонъ 
,,Юндолъ« J-1зпрати 10 лв. за або ,' 
наментъ иа списанието. 

Прtцседательтъ на Т. Пазар
джий.:кия клонъ „ Славиеви гори• 
прtдаде прtзъ врtме на събора 

15 л. срtщу вноскит·в на клона за 
мин. 1910 [', 

Получиха се 10 лв. отъ Бур
rазкия туристъ Д. Стеревъ за 
абонаментъ на списанието. -- За 
полученитt суми ще се и дадатъ 

гава ще се избере и мtсто за хижа 
въ -Родопскнтt разклоненоя. Же
лателно е да взематъ уqастие и 

близкитt клонове. 

Ст.жпили въ бракъ. - Прtзъ 
тоя сезонъ еж. стж.пили въ бракъ 

туриститt :_ r. стефанъ Тодоро)}ъ 
съ r- ца Величка К. Мортевска и r. 
Петъръ С. _Радучевъ съ r.ца Стой
на В. Вълева. Пожелаваме имъ 
щаиливъ животъ. 

Софийски клонъ «Ал, Кон
-стантиновъ». Настоятелст~ото се 
се е конституирало въ слtдни,1 

съставъ: прtдсе!!. Д-ръ п. Коза
ровъ, подпрtд. Хр. Рачевъ, секр. 
ll. Хлtбаровъ, касиеръ Р. Крюrеръ, 
домакинъ Г. Кирчевъ, съвtтници: 
М. Десимировъ, Б . Салплиевъ и 
Гр. Хиновъ. 

Членовет-t отъ настоятедство
то на Дупнишкня клонъ „Рилски 
езера• еж ~и разпрtдtлили длъж

ноститt така: прtдсед _ Н. С. до
довъ -учнтель, каснеръ Т. Теме
пакиевъ - учитель, секретарь: Г. 
Пеневъ, чиновникъ, съвtтници: С. 
Стайковъ, учитель и Б. Арафъ -
търговецъ. За уредникъ на арх. 
клонъ-Хр. Тошевъ 1 учнтель и съ
вtтннкъ П, Димчевъ, учитель. 

Централното н-во на В. Т. 
Д. се конституира ~ъ слtдния 
съставъ: прtдсед. д•РЪ Ал. Тодо-
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ровъ,. подпрtд. Н. Нtмс1<и, с_екр. 
Ат. джанановъ, редакторъ Ст. Ив. 
Поплуковъ, касиеръ Ив. Сандовъ, 
домакинъ Ив. Хр. Ламбовъ, съ
,вtтници : Капитанъ Добревъ и С. 

€крииски. 

Срi;ща. Центр. Н-во на Б, Т. Д. 
устройва излетъ на 14 и 15 &В-

rустъ до ..,Глава Ilaнera• съ учас
тието на клоноветt : Търновски, 
Плtвенски, Врачански и Софийски. 

Гпаватарь на излtта се опрtдt
ля Плtвенския клонъ. 

Сборенъ пунктъ гара Карлуково 
14 авrустъ 51/2 часа сутриньта. 

li 

ПОЩА. 

Дупница. Хр. М. Т. ,,Излетъ до Рилскитt морени• се получи 
и ще се помtсти въ единъ отъ идннтt броеве. Ред. 

ОТКРИВА СЕ ПОДПИСКА 3А 

·Фондъ «Списание Български туристъ». 
Безспорно е, че дружествениятъ ни органъ крiши организа

цията. Но за да излиза той редовно, да подобри съдържанието си 
_и да уголi,ми обема си , трi,бватъ му осигурени срi,дства. Ето защо 

-~д~найсетиятъ туристски сборъ въ Пловдивъ на 29 и 30.V с. г .• ка
то има прiщъ видъ това, рi,ши да се основе фондъ «Списание 
Български туристъ». 3а тоя фондъ централното настоятелство 
открива подписка между туриститi, · и любителитi, на българската 

природа. То вi.рва, че фондътъ ще бжде цодкрi,пенъ отъ мнозина 
туристи. 3а цi.льта и най-малката сума се приема съ благодарность. 

Имената на дарителитt ще бждатъ публикувани въ дружественото 

списание. -

. О Б Я В · и 

Туристски хотелъ ·и гостилница, 
Съдържательтъ на най-уредениятъ хотелъ . ~<Балканъ» въ, ИС7 

тqричния гр~ Пл1щенъ обявява, че прави на туриститi, слiщнит;I; · 
ОТСТЖПКИ ВЪ хотела СИ: на леглата 30¼ ОТЪ об~кновенитi, Цi»HD~ 

:на храната въ, гостилницата 20¼ еж.що отъ обикновенитi. цi»,ни. 

туриста 

1<и спортистъ. Стр. 84. Цi.на 70 ст. 

1<нига съ 36 -фигури въ 

те1<ста. 1 Необходим за· всi.-



Пж теводител~ на София и околностьта й съ планъ 

на града 

. ' и показалецъ на улицитt . му: Ц'tна· 1 л. на· 10 · и 1iовеч~ екземпля:

. · ра прави се 25% отстжпка. Намир"& · се за проданъ у книжарницит~ 
. · въ G:рфия. _ , 

- Издания на . це,нтралн. ,: оолет. нотавстКО.L.:J'ёi:J Българското 
, Турист-ко Дру:щестiiо. · 

~ п рt·Л РОДF\ илюс;rровано поцу~ярн:Q списание, . · V 1 · .. : пр-tзъ 19)11 год. ~ вст.ж.пва цъ своят~ 
седемнадесета годишнина. 

Списанието има за цtль да дава на читателитt си от
брано четиво отъ всички орласти на природнитt науки и тtх
ното приложение въ живота. Помtстениятъ материялъ се из• 
лага на единъ твърt простъ, лекодостж.пенъ езикъ и се при
дружава съ хубави картини . 

· Списанието · излиза всtки мtсецъ, осв-внъ юлий и августъ. 
Абонатитt ще получатъ десеть· броя подбранъ материалъ, ед1-1а 
хубава · премия и единъ стtненъ календарь. Годишенъ абона
ментъ 5 лева, за странство - 6 лева. За четири прtдплатени 
вбонамента изпраща се едно течение даромъ. _ 

Всичко :за . списанието се адресира до сп. «ПРИ РОДА» 
ул. «Венелинъ» 13, София. 

Фотографии може всtки да си набави отъ Дупнишкия 
клонъ ..,Рилски езера• отъ БТД. Споразу

изъ Рила планина мение - пр-вдседателя на клона. 
на пощ. карти. 

Продължава се подписката за година Х (1911) 
на 

Б Ъ ·Л Г АР СКИ ТУРИСТЪ 
Списание за . туризъмъ и природоопи~ание. · 
Органъ на Бълг. Туристско Дружество . . 

Реда~<торъ: СТ. ИВ. ПОПЛУI<ОВЪ. 

Отъ 1. :Януарий 1911 год. сп. «Бъ . .1JГарсни туристъ» влиза 
съ Х. година на своето сж.ществуване. Днесъ то е единственото 
спортно списание у насъ, въ което се опис~а българската при
рода .и срtдствата за добиране до нея. 

«Български туристъ» излиза всtки мtсецъ (освtн~ юлий 
и августъ). Годишна цtна за · нечленове на · дружеството въ 
България е 2 леве,' а въ · чужби.на - 2·50 фр. Члено·ветt · го · по:. 
)lуча:::-аrъ срtшу единъ левъ. · ' 

Зиписнането абонати ·въ София става въ ·книжарницит-Ь: 
·Б. - касж.ровъ, Хр. Олчевъ и П. Чипевъ, а въ провинцията __. 
въ клоновет-в: на Българскотр Туристс~<о ДружествQ и въ всички 
т:-пощенски станции.. Който запише 4 и повече абонати, по , 
лучава 10¼ отст.ж.пка. 

София, печатница на С. М. Стайковъ. Телефонъ № 550. 
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