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~ За -да може да се насочl't правилно бждащата дtятелность 
н·а нашето дружество, мислимъ, че е необходимо да хвърлимъ 
единъ _бtгълъ поr ледъ наз'адъ, за да видимъ каква е била досе
rаш!-Jата наша дtйность 11 доколко тя е спомогнала да реали
заране цtлитt що прtслtдва ·нашата организация, която вече 
брои десеть години отъ своето сжщест~уване. Това ни се на
лага да н_ап'равимъ и отъ обстоятелството, че мнозина наши 
другари rледатъ много песимистично на онова що до сега сме 
направили. Наиспша, ако сждим1> 'по числото на клоноветt и 
членоветв на дружеството, трtбва да признаемъ, че , нашата 

организация расте мн9го мудно. Но азъ се. питамъ, кое ли 
пъкъ културно дружество у насъ стои вж трtшно добрt? Това 
е общо зло за всички подобни дружества, и причинитi за 
това се ~риятъ въ нашия общественъ животъ. Успtхътъ, 
обаче, на една орr-анизация не се ,мtри всtкоrа само по чи
слото на членоветt и но и по това, до колко тя е съумtла 
да _прокара въ живота' .цtлитt които тя прtслtдва. Въ трва 
отношение, имамъ смtлостьта да кажа, нашето дружеств'о 
може да се похвали · съ досегашната си дtйность: то съ, ус-

1 



- 106-

1 

тт~хъ ПJР-оиагандира туристската идея у насъ и съ т~ва 
можа да реализира въ живота часть отъ своитt ц~ли; до кол
кото, разбира се, условията при които то дtйствува бt · въз

.можно то'ва, а нека признаемъ, че условията при които нашето 

.дружество дtйствува еж. много по-трудни, отъ колкото за . 
което и ,да било друго спортно дружество. На мнозина· може 
би ще се види много прtсилено моето твърдtние, но нека ви- · 
.дймъ ·въ какво положение се намираше туристиката у насъ 
прtди о-сноваването на Дружеството и · въ какво се яамира тя 
,сега, и ще се убtди всtки въ правотата на М1оето казване . 

. Бtше врtме, когато трtбваше да се убtждаваме единъ другъ 
:и ;да .доказваме на апатичното къмъ такива начинания общество, 
че нашето отечество е надарено съ чудни природни · красоти и 
г;рУ~хъ на ду~µата . всtкиму, който · не отидt въ недрата на на
ш.иrt дивни планини, да се нарадва на хубоститt що тt криятъ въ 
се:бе си и, да освtжи изм.ж.чената отъ ежедневнитt житейски т_ерза
;ния душа. Софиянци съ години гледаха Витоша, тоя грамаденъ 
rранитъ, валяха се подъ нейнитt поли, но не се наемаха да 
nопъплятъ по нея и да откриятъ каква наслада тя може да даде 

на своитt посtтители. Трtбваше да се яви нещастниятъ ща:
ст ливецъ Алеко, пионера на . туристиката у насъ, да разкрие 
нейнитt красоти, та да подлуди софиянци и ги накара да ст .ж.-. 
пятъ на нейнйя гърбъ и се насладятъ отъ ония феерични 
гледки що се откриватъ отъ Черния · Върхъ. Да, за чудо . на 
всички, до като никой не искаше да чуе за отиването · на Ви-

. ·тоша, като че ли · божествено чудо се извърши, та на веднажъ 
215 души попъплаха прtзъ нощьта на 15 августъ 1896 го
дина по Витоша, и се тури началото на туристиката въ 
България. Рила, тоя лабиринтъ отъ зжбери, бърда и върхове, 
между които като очи се синеятъ десятки езера, не се ли по

сtщаваше само отъ богомолци, които отиваха да се покло„ 
нятъ на мощитt на «Светаго Ивана», и да се провратъ прtзъ 
чутовния - спасителенъ камъкъ, · та да опитатъ прtгрtше 1" 

нията си, волни и неволни, и слtдъ като имъ олекваше и 
на · грtшната душа и на · грtшнитt джебове, вращаха се да · 
разправятъ за святостьта i-щ мt,стото, безъ да подозиратъ, че 
освtнъ святостьта~ какви още божествёни чудеса крие въ себе 
си Рила ___:_ българ·ския хаджилъкъ:· Ами Мусалла ! Тоя гигантъ, 
който гордо се· издига на,пъ своитt съсtди-върхове, стоеше 
умисленъ въ забвението. За Род·опитt, Срtдна Гора и Стара 
Планина нtма що друго да се каже. Тия свидtтели на бъл
rарскитt освобод.ителни борби и човtшки жестокости, бtха 
царството · на каракачанскитt и наши овчари. Ами по·ганов
скиятъ монастиръ 1 Прtдъ носа на софиянци и никой не · оти
ваше тамъ да види какъвъ творецъ и художникъ е природата 
_,_,_ · да види жрелата. А какви еж жрелата ! Та Боже мой, може 

ли да се опише първото впечатление което туриста добива 
при ·виждането на жрелата ! Не, тt трtбва да се видят1:>. Ами 
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Бtлоградчикъ ! Градътъ на легендарнитt каменни рицари, царе, 
папи, войници! Нйе знаехме това, за срамъ, отъ чужденци пж.~ 
тешественици, но не отиваше никой да види това чуд'о. Отказ
вамъ се ~а изреждам1> вс чки други красиви кжтове съ които, 

природата е надарила нашето отечество и заслужватъ да се 

видятъ, защото всичкитt имаха една участь - участьта на за-
оравенитt сираци. · 

Бt врtме, когато ако се наемеше · нtкой да броди дивнитt 
балкани, да отидt въ царството на дивитt кози и орли, биваше 
осмиванъ, · или пъкъ съжаляванъ, че еж го «прихванали», или 
най-послt, 4е отива по имане. Увtренъ съмъ, че мнозина отъ 
нашитt туристи, въ първитt врtмена отъ основаването на на
шето дружество, еж. изпадали въ подобно смtшно · положение, 
и не еж. знаяли що да . отговарятъ на шеговититt закачки, от
правяни по тtхенъ адресъ, било отъ граждани, било отъ · се
ляни. Цtло · събитие бt, ако нtкоя компания се рtшеше да 
направи излетъ и се пощура изъ очаров-ателнитt ни планини. 

И . въ училищата учителитt се отнасяха съ едно прtнебрtже
ние къмъ вдъхване у ученицитt любовь къмъ природата. Tt 
само се задоволяваха да кажатъ · на ученицитt си какви ,пла
нини имаме, кои еж. по-високитt върхове, но не имъ казваха 
н:акви , красоти и богатства криятъ въ себе си тия планини, та 
да вдъхнатъ у тtхъ желание и интересъ да ги видятъ и да имъ 
се налю·буватъ. А майкитt и баiцитt вдъхваха страхъ ·у дt
цата си, кито имъ казваха, че е опасно да ходятъ по гори 

и ралкани ; защото ще ги изедатъ . звtрове. Да, • такава обичь 
се насаждаше у младежьта къмъ природата. 

· Е добрt, нека сравн_имъ миналото съ настоящето и да 
видим'Q не ги ли дtли цtла бездна. Не ще много казване и 
изреждане факти, за да схване всtки разлика-rа. Сега · цtло 
лъто разни групи кръстосватъ и бродятъ по Българска Швей
цария. Всtки праздникъ по Витоша бродятъ люфпели на при
родата, а на tрадициония излетъ на Софийски К:лонъ, по нt· 
колко стотинъ души се изкачватъ на Черния Върхъ. Рила не 
се посtщава само поради религиозни чувства qтъ богоj\1.олци, 
а 'по нейнитt дивни кж тове постояно· се скитатъ любители на 
природнитв и хубости · и се огледваtъ въ бистритt и като 
огледала ·езера. Мусалла вече не е така самотенъ, а Родопитt, · 
Срtдна Гора и Стара Планина не еж. вече свърталище само на 
овчар·итt · и разбойницитt. Кракътъ Н6а българския . туристъ вече 
на всtкждt стж.пи и накара да се отворятъ очитt на апатич · 
ното къмъ туристиката общество и прозрt .какво прtст жпле· 
ние е вършило то спрtмо себе си, като е прtнебрt·гвало при· 
родни+t красоти; които го заобикалятъ. Учителитt· съ своитt 
ученици и тt вече кръстосватъ ежегодно по цtла България и 
имъ вдъхватъ обичь къмъ прtлеститt на отечесгво·то·. За да 
се създаде това туристическо настроение у насъ, най-гол;вма 

причина е нашето дружество, което ,зъздtйства най-много, било 
• ' . i , 
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съ · с.в_о·и.тt \-1 .злетй:;': би.ло .съ лична пропаганда. Азъ . се спирамъ 
повече, _ :ако ·, не ,_ f1:1, и~клю~ително, на тази .дtятелность на 
нашето · 'дружес-rво/,зцщото; до · като нашето общество не съ
зна~ нужд#а ·01ъ . ТУрИСТИКаТа~ ние не' ' МОЖеМЪ · ГО накара 
да подкрt)lИ , нащ~то ' дружесво. Трtбва да забълtжа, па, 
т·ова се и разбира,' ' думата туристика тукъ аз_ъ употрtбявамъ . 
въ тtсна ~мисъль, въ -планинарство. Ето защо, . първата дtя
телность на дружеството не можеше да 6.жде и друга. То трtб
ваше да се грижи най-нщ1рtдъ за изпълнение ' точка първа отъ 
своитt цtли, а имено: «да насърд~ава въ България планинар~ 
ството и туризма:.. И . трtбва да признаемъ, че дружеството 
до колкото. срtдствата му позволяваха, извърши - своето 
призвание отлично. Нашето дружес гво прtзъ тоя десет
rодишенъ периодъ по своя съставъ на клонове t,t членове по - · 

стоянно се клатушкаше, но отъ 11tколко години вече се забt
лtзва едно затвърдяuане и напрtдване, · а това е гаранция за не-

. го вия поната~;-ъшенъ успtхъ. То вече извърши своята прtдв,ари · 
телна работа, и отсега нататъкъ трtбв~ да се стрtми да изпол
зува създаденото благоприятно за него настроение у общес-

, твото: съ какви мtрки; ше се помжчимъ да укажемъ въ слъ
дующата книжка. 

Ст. Н. Шишковъ. 

, Родовит\ и тъхиото Jначеиие Ja оълrа·urката турипика. 
Рефератъ държанъ на XI турист-ически съборъ въ Пло l?дивъ. 

Драrи гости и другари ! _ _ 
Всички ний знаемъ, че чов-вкътъ роденъ и въ посл-вдната 

хижа, и при най-мизернитi; условщя, му е милъ -rози ,кж тъ и за 
ни.що на ·св вта не би го аабравилъ. А както е за , единичната 
личность, тъй е и за ц-влъ народъ. Слtдователно, за да обичаме, , 
както тр'l;ева, земята въ която сме се родили, която ни храни 
и 'въ . която единъ ·день ще сложимъ нашитt кости, . ний трtбва 
всестранно да я познаваме, а за да я познаваме, тр·вq~.щ да я изу
чимъ. И нашата туристика. на първо мtсто има за цiль I да изу· 
чава, да познава собственото наше отечество. Вънъ отъ чувстве- · 
НИТ'Б наслади които ни. дава дивната планинска природ~, на ВС'Б· 
киrо отъ 'насъ е познато и онова физическо закрiпване -на на-, 
шия · организмъ, ~аквото той получава при единъ излетъ. Този 
жизнерадостенъ духъ, що всецtло ни обладава при вс-вки изле_тъ 
въ планинат~, всiк:и отъ нас1:-· · знае какви резултати ·носи. А 
здравъ органи~мъ, бодъръ и св-втълъ духъ - това еж двата крй· 
жгълници, _надъ които почива . ~ сезида силата на единъ народ:ь, 

неговата култура и ·неговото бждаще. · · 
. Не съмъ азъ който Щft теоритизирамъ· тъй шйрокитi. · ~щдачи 

на . туриста, обале; на менъ се падна . редката честь ; 'да · 'засегна 
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uр1щь васъ, другари, дошли отъ раани краищ~ на нашето оте
чество, · значението за бълrарскат3: турис;rика .. на ,Родопит-в, . ·, ,на 
КЩIТО дивния и грандиозенъ силуетъ вий . )щждате отъ тукъ. 
Менъ ми f? мж.ч~ю, . че · по липса на врiме, азъ ·· не можахъ да 
сполуча и Р.аредя Н'БЩО по-обширно· и . по систе:матич'но, та въ 
6-вrло нахвърлени наброски само остава да Ви 3аПО3Н~Я съ ' Т'Б3И 
дивни български планини. · · 

Родопит-в н-вматъ тази величавость на Рила, · но , т-в криятъ 
ВЪ СВОИТ'Б недра единъ друrъ незнаенъ миръ, едИНЪ . МИрЪ незна• 
енъ даже и отъ самит-в родопчани. Родопитi; - това е единъ 
лабиринтъ отъ бърда, JJЪрхове и долини, които · за.ематъ , едно 
простран:ств_о на длъжъ и на ширъ отъ тракийското поле до Б-вло 
море .и отъ гордата Рила до устието на Марица: Т-вхниятъ общъ 
видъ просто поразява вс-вкиrо, който е ималъ случай да _ nзх~ди 
една по-rол-вма часть отъ 1;-вхъ . И: поради тази тtхна обширность 
нашит-в понятия и днесъ за Родопит-в си оставатъ много смътни. 
Ний нi.маме за т-взи планини една по-широка прiщстава; · ний си 
ги мислимъ, като че ли т-в се състоятъ само отъ твзи най-близки 
мtста, до които ние най-лесно можемъ да отидемъ, като напр. 
Марково, Сотиръ, Байково, Бtла черква, Бачково и др. Но тов~ 

-е не една сrотна, ' дори не и една хилядна часть отъ всичко онова 
планинско пространство, което съставлява и се каз13;( I;>oµonи. 

Както всички планини, тъй и Родопитt криятъ ·въ своитt 
недра чудни природни красоти . . Н-вкои отъ Т'Б~Ъ еж. тъй близки, 
'Та вс-вкоrа се има възможность да се ·посiщава:тъ. · Но нашето 
Пловдивско туристско дружество е още много· младо, и теnърва 
му пр-вдстои да пос-вщава и се любува на твзи б.дизки родопски 
кжтове. , На.истина, само една малка часть отъ Родоп:ит-в се нами
ратъ :въ свободното българско царство, но и ·тази часть ние още 
не познаваме. -Обаче, грамадната половина, може да се каже сж.
шинскитt Родопи, еж. задъ нашата· граница, дtто условията вече 

·еж. други. При все това, и _хубава, и интересна · е и тая часть 
отъ тtхъ, що еж въ щ1ша територия. · 
' Туристътъ' който црави СJ30Я излетъ не Са::\10 да ободри 
духътъ си, но и да_ обогати СВОИТ'Б знания, ' да ,iюпълни свое.то 
развитие, трiб_ва да се спирс1 и взира всестранно на вс!кжд-в. 
При излетит-в изъ Родопит-в ний се натъква:\',lе на __ вс-вJ<а . стжпt<а 
на нiща, които иматъ голiма важнос,ть · и за художника, .. и · за 
историка, и за етнографа, и за естественика. За J{ОЯ човtшка 
мисъль I:I'БMa да се нам-ври храна и материялъ въ i-взи хубави 
планини? Роденъ , и порасалъ та_мъ~ 'въ Родопит-в, aai, съмъ ималъ 
хиляди _случаи да се ув-вря въ това вс~странно qоrатство на тваи 
планини. 

По _ общtiЯТЪ си строежъ' Р()ДОПИТ'Б кри~тъ бе3бройни чудни 
гледки, ' форми ' и Т'БМЪ подобни, -КОИJ"О поразяватъ ЧQВ'БКа - скова 
ватъ него~ия погледъ. Они~ ~ръшни_ лакатушения и извивки 
на р-в~и:r-в·, . надъ __ които се ~адве~вад rрандиоз~и к·аiщри . и · вс-в· 
J<°c;\I<BИ дИСТJпi' г~ри, ония допиращи в'ъ н_ебесата . JЗЪрхо~е :" ~ : чуки 

.t' 
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каратъ чов-вка просто да се замайва и ?'~бравя. На н-вкои м-вста 
rледате буёнъ потокъ какъ rлавозюмно ·се _промушва пр-ваъ дупки 
и канари и образува величественъ земенъ мость, . какъвто е този 
въ подножието на Персенкъ, при с. Чукуркьо~, или при с. Еркю
прия, къмъ Тополово. Чов-вкъ се чуди и мае на тая rениална 'При
родна творба, която е обрисувала и създала тази дивно художе
ствен~ картина. Сл-вдъ това идатъ изобилнит-в пещери, дtто мо
жемъ всtкоrа да надникнемъ и д-вто природата е направила в~и:чко 
за да ни 9чудва. Н<;1 едно мiсто по сводове висятъ всевъзможни 
чудни форми отъ сталактити и сталагмити, въ друrа пещера бучи 
подземна пещерна р-вка, въ третя te ширятъ безкрайни тъмни 
проходи къмъ разни посоки. Въ политt на широколъшкия Кар
лъкъ, . въ единъ дивно гористъ дqлъ, з-ве единъ .. сводъ въ който 
като влtзете, ~езнаете кжд-в може да ви заведе. Въ юлий мtсецъ 
ако влtзете въ тази прочута пещера, •наричана ледена, вий мис
лите, че . сте въ едно декемврийско студено вр-вме, тъй · р·-взка е 
надземната тогава . температура съ тая въ п~щерата. Водата из
вира на ед~нъ край и догдt отиде на другиj{тъ, става въ криста-

. ленъ ледъ. На 20 юлий, Илинденския. съборъ на ШI:Iроколъчани, 
селянитt донисатъ ц-вли парчета ледъ отъ таз~, пещера · за раз
хладяване. На много мiста отъ грандиозни каменни ПОДМQЛИ бликатъ 
буйни извори, които прtзъ скали и водопади оглушаватъ цtлата 
околность. За всички т-взи природни _форми и гледки въ Родопитi.. 
м-встното население е обогатило своя мироrледъ съ чудни и все
възможни пр-вдания. Тъй напр. за буйниятъ изворъ въ мiстностьта 
Хубча, въ долината на Арда, каэватъ, че е . единъ и сжщъ съ. 
езерото на Карлъкъ - разстояние около 50 клм. единъ отъ другъ~ 
Народното пръдание_ казва, че единъ овчарь като подгонилъ 
овенъ, кжпащъ се въ езерото на Карлъкъ, изпусналъ , си гегата, 
която била . пълна съ жълтици, и слi.дъ вр-вме други овчари я на-
мtрили въ Хубча. . 

На изтокъ отъ Хасково на едно _ мъсто р. Арда си е про
бишt пжть въ едно варовито легло, т-всн~тата на което ед~а ли: 
д9стига на 2 м., та беэстрашнитi. овчар~, въ случай на нужда,_ 
свободно прiскачатъ отъ единия бръrъ на другия. Това е 
друrъ видъ родопска картина, която става още по-омайна, когато, 
придойде въ дъждовно вр-вме Арда и .прави трескавично бъхт~не 
о скалит-в и разливане наоколо. 

Кой отъ васъ · не е изпиталъ чувствованията, които обrръ
щатъ всец-вло туриста, когато пр-водолъе всички мжтнотии ~ се 
изкачи на н-вкой високъ връхъ. Господа СоФийски:гъ туристи еж 
посiщавали величествениятъ Мусалла и знаятъ какво нъщо е да 
бждешъ господарь надъ земята и горделиво, самодоволно да я иэ~ 
гледвашъ отъ висинитв на небесата. Въ · Сръднит-в Родопи най
високия гребенъ е Карлъкъ при Широка-лжка. Това е единъ rран
диозенъ масивъ отъ алпийски поляни, плувнали въ буйна зеле

нина. Когато :се изкачите на най-високит-в му час1i!1 пр-вдъ васъ. 
се открива единъ н~доrледенъ хориэонтъ и окото напраздно се лута. 
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да . търси точка на опора. Ц iша Рила, Пиринъ, Боrданъ, дългата 
верига · на Стара-планина, цiшия необятенъ океанъ .отъ Родопит-в 

·се ширягъ прi;дъ очит-в ви отъ Карлъкъ. Единствено само Кар· 
лъка е пр1;достаточенъ да се забравятъ всички мжчнотии, каквито 
туриста ·би иапиталъ до отиването и изкачването тамъ. Когато 
атмосфератr.а е чиста, окото зърва и сребристата повърхность на 
Б-влоrо .море. На юrъ о.тъ Карлъкъ се ширятъ Южнит-в Родопи 
-съ юж:иа црирода. Припомнямъ си едно шктуване въ юношескитi; 
ми години ,пр-взъ билото Елидже, rор-в-долу 60 к. м. на югъ отъ 
нашата ·rраница. Подъ висящит-в канари, наричани Демерджииски 
върхове, като орлови rн-вада се мушатъ 2-3 помашки к:Жщи. Б-в- . 
ше •Cil)'БIЦy 1 -ий авrустъ, загов-вани Богородични, и ний като 
в-врни чада 'На православната черква, тр-вбваше . да загов-вемъ, а 
имахме 'Са'МО хлi;бъ у насъ. Забродихме буйната папратъ, въ която 
тънеше щiлата долина, що ни дt.rieшe отъ споменатитt помашки 
кжщи. Указа ·се, че тя е много по-висока отъ нашия ръстъ и се 
и3губихме и'зъ нея. Благодарение не твзи помаци ний изл-взохме 

"блатопол3/ЧНО отъ папратовия о:кеанъ, като нам-врихме у т-взи 
.добри 'патриархални хора и храна въ изобилие, и радушенъ под
слонъ ва ·капналитt ни т-вла. 

При всичкото могжщество · и величие на голит-в · и високи 
:канари, пр'lщъ които вие чувствувате своето нищожество, васъ 
ви ·пора~яватъ д-ввственит-в гори, щомъ ви се случи да попад· 
неl'е въ •недрата имъ. Т-в еж, единъ видъ, олтарьтъ на планинитh 

'И въ тьхъ васъ ви обграща едно тайнствено, ако щете, митично на
•строение. Гората Пепелашъ при Бtла-черква, е едно отъ тtзи най· 
·близки •м-вст-а въ Родопит-в. Между Студенецъ и Роженъ, отъ една 
•страна 'И 'Карлъкъ отъ друга, на длъжъ по границата се простира 
д-ввствената гора Хардашлж, Rоято има повече отъ 30 к. м. дъл
·жина. · Това ·е единъ океанъ отъ боръ, букъ и елха. Влезете въ 
·нея и виждате ония въковни буки и борове, които се перятъ съ 

· своята _недосегаема височина, като че ли едно надnр-вварване 
·има · rюмежду имъ. 

· Такъвъ е външния строежъ на Родопитi, които извикватъ 

· · у 1<уриста неизказани наслади и просто го правятъ напълно по

iКоренъ 'Т'Б'Хенъ ПЛ'БНИКЪ. 
! Но '!Родопитt иматъ за насъ и друго 3начение. Т-в еж отъ 

· ония , кжтове на българското отечество, които иматъ запазени 
'много исторически, археологически, етнографически и тtмъ по
. дсiбни богатства. Знае "Се отъ историята, че Родопит-в отъ най
. др>евни ·· вр-вмена еж били населени съ чов-в·шки обитатели, които 
' пр-взъ течение на в ·вковет-в еж оставили следи отъ своята кул
·, тура. П1жтувате, наприм-'tръ, пр-взъ нiкоя д~вна . клисура, или ви-
с0къ гребенъ и тледате стари, каменни настилки, обраснали въ 

;буренакъ, еъ гол·kми ями, · образували се отъ в-вковното ходене 
по ·1 t-вхъ: Тъзи стари пжтища не еж нито отъ византийски, 

· нито •· отъ български, нито отъ турски връмена, а еж отъ много 
1 ,nо • -011давнаmни ,врi;мена. По всички тия проходи, пръзъ които се 
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кръстосватъ п.жтища къмъ разни посоки, изъ бърда и поляни, 
рж.тове и площи, вие . срtщате остатъци отъ разва;шни и запа
зени имена и прtдания на черкви, на крtпости, на монастири, 
на човtшки : поселища и др. Орачитt .• на всtкж.дt намиратъ ме-

. талии и пръстени домашни издtлия, които твърдятi за старин- ' 
ностьта на страната. 

Заедно съ археолоrичностьта на Родопитв ний имаме интересъ 
да ги познаваме и въ друго отношение : тр·вбва да познаваме това 
население, което днесъ изцtло населява ·всичкитt имъ краища. А 
това населен~е е славянско, българско, то е·' плъть отъ нашата 
плъть, и кръвь отъ нашата кръвь и съ силата на, меча не много 

отдавна, нему е наложенъ мохамедански, култъ. Това е помашкото 
население, и ако ·то у насъ е вече на изгубване, въ грамадната 
часть на Ро~оцитt що еж въ Турция, f:: пъленъ rосподарь на 
тtзи планини. Благодарение на нtкои и други обстоятелства, а 
ТЛаВНО на И30ЛИраностьта му - ВЪ ПЛаНИНИТ'Б, ТО е запа·зило ВСИЧ
ката своя архаичность, каквото е било и прtди 300-500 години. 
Когато п;ктувате на длъжъ и на ширъ . изъ Родопитt, васъ· ви 
-поразява звучната старинна, славянска рtчь у помашкото населе
ние. Дивно впечатление остана у васъ и отъ неговата чиста не
притворна поезия, неговиятъ общественъ животъ, неговиятъ · до
машенъ и сiмеенъ битъ, и всичко това диша на f дtвственность,. 
на патриархалность, на единъ трtзвенъ, здравъ и мощенъ миро'
гледъ, И , въ полит'ическо отношение Родопитt • трtбва да бждатъ 
напълно знакоми на всtки бълrаринъ. Като родопчанинъ, може 
би ще .ме упрtкнетt въ прtкаленость, но азъ поемамъ съ отво
рено чело да нося тоя грtхъ. Прtдъ Родопитt азъ виждамъ най
пр1щия и най-чистия пжть на българското племе да излtзе ТО· 
единъ день и стане rосподарь на Бtлото море. 

' Както виждате, г-да на насъ, бълrарскитt туристи, прtд
стои, както виждате, колкото хубава, толкова и тежка задача. 

Ний трiбва да дадемъ на нашата туристика по-малко спортенъ. 
характеръ, а повече наученъ и . националенъ. Постиmата тази 
идея, ний ще можимъ · да отхвърлимъ упрtка на нашия ,поетъ, 
който · казв~: · 

Ахъ ний . живtемъ . въ тебе :катъ сжщи · чужденци , 
и твоя: дивен'!~ видъ ни не стряска не привлича. 
Роrачътъ . въ планинитt по~много те обича. , 
По-харно те познаватъ крилатитt П'БВЦИ. 
Но ние не видимъ нищо, намъ нищо не ни , трtбва_ 
Доволно е_ , че . давашъ , покривката и хлtба, 

. И ние въ тебе, майко, ще умрtмъ . чужденци. 
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f одишии отчети . н~ . ~доно_ветt. 
Софий-ски ,кnонъ -..,Rлеко Константиновъ11 • 

Пр-взъ 1910 година Соф~йскиятъ клонъ ·навърши i 1' година 
отъ сж.ществуването си. . _ . 

На 1-+ мартъ 1910 r .. се състоя гоцишното събрание на клона. 
Въ това 'събрание се из~раха сл-вднитt лица за членове на настоя
телството, които си разпр-вд-вли~а длъжностит-в както слiщва: 

За прiщседатель-Д•ръ Ал , Теодоровъ; за подпр-вдседатель
Д-ръ Т. Д,ьдовъ; з:1 секретарь-:-Миланъ ДесuАt,uровъ; за, касиеръ-:
(ригоръ Хиновъ; за· домакинъ-библиотекарь-Борис~ Сълплиевъ. и 
съв-вщици: Майоръ Алексан.дроьъ, Христ·о Ра'Чевъ и Петръ Раду. 
чевъ. Пр-взъ течение на rодината пр-вдседателя напустна, защот9 
пр-вмина въ централното настоятелсво,. а за неговъ зам-встникъ 
остана Д-ръ Т. • Д-вдовъ. Съв-втницит-в Александроnъ, Рачевъ и 
Радуче13ъ си подадоха оставкитt, . а . на тtхно М'БСТО дойдоха по 
редъ на гласовегв - Стефан:ь Тодоровъ, Г eopzu Кирчевъ и Борисъ 
Насл,ьдниковъ, отъ които, послtдния остана за подпрiщседатель. 
Прtзъ годината настоятелството е имало 26 заседания въ които 
·еж се р-впiалали разни въпроси по дtйностьта на клона. Д tйностьта 
на настоятелството тази година_ б-в особено интензивна, пр-вдъ видъ 
на пр.'fщстоящия Х тури.стки и I славянски събори _въ София. 

Въпроса за хижата и тази година остана неразр-вшенъ по 
нtмане на ср-вдства. За усилване фо1щътъ за построяване хижата 
настоятелството се обърна за помощь къмъ Народното Събрание, 
ОбщиJiското Управление и Окрж.жната Постоянна Комисия, отъ 
коцто само общинското управление ни отпустна 200 лева. Настоя
тел:::твото се занимава и съ уреждането на ученическитt безплатни 
спални, за която цiшь се · обърна къмъ Военното Министерство 
съ молба да ни отпустне 50 легла, обаче, то ?е удовл;етвори иска
нето нп и _ спалнитt не -~е уредиха, макаръ че _въпроса за~ помt
щението 'б½ше . уреденъ СЪ Министерството на Просв-втата. 

Между МНОГОТО фотоrраф:ически снимки отъ развит-в И3Л'БТИ 
-съ ~оит9 еж се . Сf!абдявали членоветt, особен? _внимание обръщатъ 
тия на туриста Тр. ·трайчевъ отъ Погаuовския монастиръ, Вла
синското -жр-вло и пр. Настоятелството зема грижата -и издаде 
петь разни видове илюстрованй ю~рти, . а именно: отъ'Прrановския, 
Габр9вския и -Бачковския _ моFJастири, ~ам'I-Кория и Мусалла, кои· 
Т9 се напечатиха ПО - 2 хiщяди: ОТЪ ВС'БКИ ВИДЪ, ИЛИ В,СИЧКО 10,000 .. 

Т-в щ:в-внъ . че ще дрнесатъ печалба за клона, но по худо
жес1вената с~ - израбqтка не малко спомаrа;гъ за популяризиране 
на туристката идея. - Сжщо за · популяризиране на rуристиката 
клоновото настоят-елсво_ уреди двf туристки срtщи, · които б-вха 
доста доб,р-в посtтени и . много допринесоха 2а _ , увеличението на 

,; числото на :чл;еновщ-t. Църва_та <;:р-вща се състоя на 5 декемврий 
1910 rод., въ· лок.ала на ·бирария : «Ва~илъ Левсюр>, а вт~рата, на 
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19 февруарий , ·191]· tод. :, въ сжiция локалъ. На . първата ср-вщ~ 
туриста С. Скрински говори за неджзитf; въ нашат~ орrанизаци}{, 
а въ втората туриста Наслtдниковъ говори върху туристиката и 
народното _образование. Добри номера въ тия вечеринки 6-вха кар
-~;~нитi: отъ клонови · излети, показвани съ проекционенъ апаратъ,, 
снимани повечето отъ туриста Трайчевъ. 1 

. 

Прtзъ настоящата 1910 дружествена година, числото на чле:
новетf; се е значително увеличило, въ сравнение съ · миналитf; го
дини. Така, въ началото на годината членоветf; на клона еж били 
120 души, новозаписани 100 души, отказали се 26 души, така 
щото ' въ края на го·дината оставатъ 194· души. 

Съ прискърбие съобщаваме, че прiзъ течение на тази rо:
дина пр-втърп-вхме rол-I;ма загуба съ смъртьта на нашия дълrоrоди
шенъ членъ и пр-вдседатель на клона, туриста Няrулъ Бозовъ; Ci, 
него клона изгуби единъ отъ д-вятелнит-ь си членове. Сжщо 
на 13 януарий 1910 rод. се помина и туриста Тотю Икономовъ, 
гол-вмъ любитель на българската природа. Клонътъ ни брои за·. 
членове и двам•а чужденци, единиятъ е професора отъ Казанската 
гимназия r-нъ Н. К. Г орталовъ, който посtти стошщата съ уче
ницит-в си, съ които имахме една ср-вща въ «Малкото Казино»; дру- , 
rиятъ е Д-ръ Адалбертъ Сеrинъ (отъ Елберфелдъ Германия), който 
вече два пжти · пос-вщава София и Черния Върхъ. Добра пропа
ганда за туристиката еж излетнит-в ср-вщи между членовет-в на 
клоноветt. Такива срiщи пр-взъ годината б-вха уредени двt: ед
ната в~ Костенецъ-Д. Баня и другата въ манастира «Св. Петръ» 
(до Сарамбей)-Т. Пазарджикъ, впослtдствие' на което въ посл-вднщr 
rрадъ се· основа туристки клонъ. Тия срtщи много · допринес·оха 
за близкото · опознаване на ' туриститf; · отъ южно-бълrарскитt ' 
клонове. Прtзъ тази година клона ни направи всичко 24 излети 
и срtщи, число, което вtрваме ще задоволи всички. Тtзи излети 
бt:Х:а слtднитt: 1) На 6 и 7 мартъ двудн~венъ излетъ - срtщ~_ 
до с. :Костенецъ - Водопада и дефелето _:_ с. Долна Баня. Уча
ствуваха отъ клона ни 21 души; отъ Пловдивския клонъ «Калоя
новъ връхъ» 11 души, отъ Бtлово, гдtто почти се бtше осно
валъ вече клона -«Юндола», 1 туристъ. 2) На 25 мартъ до Елада~, 
по причина дъждовното вр-вме участвуваха само 15 души. З) На 
4 априлъ до Своrе-Церецелскитf; хапчета - по коритото на кж- _ 
тинската рtка, - с. Кжтина - Корило, участвуваха 22 членове ~ 
3 гости . 4) На 15-21 се устрои 6 дневенъ_ излетъ до Царибродъ-с-
с. Власи-Поrаноския монастиръ (пр-взъ Власинското жрiшо) -,
Звонци (старата римска баня) - върха «Руй:. - Трънъ - Боси
лиrрадъ - Кюстендилъ; единъ много - труденъ изл-втъ за 5 дни. · 
Участвуваха 10 души. 5) На 9 май до Черепишкия. монастиръ и 
Елисейна, кждtто се разгледа и мtдната фабрика на Маврокор
дато. 6) На 16-18 май · тридневенъ излtтъ до Своге - Искрецъ
Клисура.:__Върп:tечкит·в бани-мината Пла'калница-Елисейна. Уча· -
ствуваха 7 души. 7) На 6 и 7 юний излетъ - срtща съ Пазарджичане, · 
Бtловчани, Долнобанци, Пловдивчани ; маршрутъ: Сарамбей-Ели 
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дере -монастиря «~в .. Петръ» ,- Т. Па3арджикъ. Участву~аха отЪ: 
клоновет-в . - нашия 23 , души, «Калояно_въ· върхъ» - 23 души„ 
«Юндола» ~ 8 души и отъ клона «Ибърр» 6 души. Вь мон~- . 
стиря б-вхме добр-в приети · отъ _егумена. ~) На 20 юний и3ле~ъ · до-
3латнит-t мостове пр'Б3Ъ сь-влата врда-. И СЛИ3аН~ въ Владая. У частву
ваха 45 души, 3аедно съ гостит-в 9) На 28 29 юний, по случаЙ' . 
на Х туристки съборъ въ София, се състоя и3л,етъ до Черния Върх.ъ. 
Участвуваха 106 души 'туристи и гости. Между посл-вднит-в и.маше· · 
3 чехски соколи и 2 соколки. При тръrване·то се. ра3м-вниха сигнали 
между тръrващип отъ София и3летници и :о:о-рано заминалит"Б
на Черния Върхъ туристи, сr1гналит-в се състреха отъ фейер~ерки 
и 3апал13ането на бенгалски огньове. По сжщия случай имаше , 
устроена отъ тукашната пионерна дружина, по покана на настоя
телството, хелиографно съобщение съ станции: Черния Върхъ,, 
Държавната р:ечат~ица, отъ кжд-вто се изпратиха телеграми за Со
фия, провинцията и страНС'fВО отъ соколИ1:'Б. 1 О) На 2 юлий де- · 
сетъ дневенъ излетъ по Рила. Уч~ствуваха 12 и3л-втници. 11), 
На 11 юлий излетъ до монастиря «Св. Кралъ:& __;; върхътъ на 
Люлинъ. Участтуваха 30 души. 12) На 18 юлий излетъ до Боян
ския водопадъ - Б-влата вода - Княжево. Участвуваха 15 души .. 
Имаше и гости. 13) На 25 юлий излетъ ДО Урвичкия монастиръ. 
- Пайчарево. Участвуваха 57 души съ rqсти. 14) На 1, 2 и 3: 
авrустъ тридневенъ излетъ до Б-влово - Алабака - Корово-Ка
меница - Лжджене- Чепино - Юндола-Бiшово. Участвуваха25 
души. 15) На 8 августъ излетъ до Своге -- санаториума 3а rръ
доболшr - Искрецъ - изворитв на р. Искрецъ и пещерата. Б-в 
дъждовното вр-вме. Участвуваха 7 души. 16) На 15 авrустъ тра
диционния И3Летъ на клона ДО черния -върхъ. : Участвуваха близо 
200 души туристи и гости. 17) На 22 авrустъ излетъ ДО Г ер
манския монастиръ-Панчарево-Дъряеница. Участвуваха 28 души. 
18) На 29 августъ излетъ до с. Банки-монастиря св. Троица -
Ральово-Гол-вмо бучино-Владайскит-в ханчета-Княжево. Уча
ствуваха 45 души. 19) На 5 и б · септември.й двудневt:;нъ и3летъ 
до ст. Стамболово - Ханчетата «Леш~·» - върха Еледжикъ - с .. 
В-втренъ-Е-влово. Вр-вмето б-вше дъждовно, на върха мъгла. Уча~ 
ствуваха 12 душ~ . . 20) На 18 септемврий до Новоселци - мона
стnря Св. Спасъ. Много дъждовно вр-вме. Участвуваха , само 4-
души. 21) :f-Ia б и 7 януарий 1911 rод. двудневенъ излетъ до Б-в· 
лово-Мененкьово-В-втрещ,-Аканджиево-Б-влово. Участвуваха 
13 . души. · 22) На 13 · и 14 фе.вруарий, послiщния и3летъ до По
гановския монастиръ . пр-взъ Царибродъ. Участвуваха 14 души. 

На 21 юний се състоя общо събрание по случай . на пр-вд:
стоящия Х туристки съ~оръ въ София, въ което се в~еха разни 
р-tшен~я по уредбата на събора. . 

. Настоятелствот·о наррави нуждното и пр-вдаде подъ сждъ 
цлъжницитt ·на клона Ст. Коледаров·ъ и М. Самсаровъ. Пр-ва:ь. 
дружествената 1910 rод., а именно отъ 12 мартъ 1910 до 1 януа
рий 1911 г. положението на клоновата каса е било сл-tдното: 
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ПРИХОДЪ: 

Отъ бившия касиеръ П. А танасuвъ получени по спе· 
стовна книжка № 49753, · сгласно акта лева 

Наличность _въ брой 
Неосребрени квцтанции отъ 909-910 година 
Постжпления отъ членовина 1910 rод .. 
Лихви отъ СПР.СТОВНата каса 1910 i-. . 
10,000 илюстровани карти по 5 ст. 
200 фотографически карти по 20 ст. 
Отъ срiщата на· 6/ХП J 910 г. 
Помощь ·3а хижата отъ общината. 
Събрани недобори oirъ 1909 год.- . 

РАЗХОДЪ: 

За събиране .членовината. · 
Отпе-чатване 10,000 илюстровани карти. 
Купени 200 фотограф. карт~ . 
Ра3ходи по Х-тия туристки съборъ . 
Купуване 200 тур~ст. копчета . . . 
Канцеларски потр·вби и мобилировки 

Всичко 

Внесени на цент-ралнното настоятелство сръщу квитан-
ция No 13/911 год. . . 

,/ Записнина 172} 
Абонаментъ 130 

. Приносъ 158 
Всичко · . 

Секретарь: Вл. Хл,ьбаровъ. За пр-вдседатель: х. 

,. 

1064"65 л. 
166'27' » 
·149•_:_ » 

·1060'30 » 
42'75 » 

500·- » 
40"_:_ > 
~3·30 » 

200'-:- » 
. 69'50 :. 

3318'77 л. 

123'90 л. 
198'65 » · 
20·- » 

174'10 » 

16'- » 
105·75 > 

4€50'- » 

1098'40 л. 

Рачев1,. 

,Въ XVl въкъ е · било по мжчно да се .пропжтува отъ Ка~~ 
цо Дувръ 1

) нежели сега отъ Хавъръ до Ню-Иоркъ. Макаръ ни~ш~а 
да не е било сигурно, щомъ се касае 3а пръплуването . канала · 
Ламаншъ, че корабътъ ·ще пристигне благополучно отъ францу~
кия на английския .брtrъ, имало е вс·вкога доста кораби на . лице, 
голъми и мал·ки, готови да прtнасятъ пжтници. Затова пжкъ' 
за дълго морско мжтуване . обикновенно не е могло , лесно да се 
нам-kри подходящъ корабъ. Единъ лондонски търговецъ,· на име 
Grecenhalgh щкалъ да отиде по море въ · италия. Цъли мъсеци хо

·дилъ ден~мъ . на мiстото К.?Кдiто се . е обявявало 3а отпжтува~ето 

1) Гр~дове на , Ламаншъ. 

-. 
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на к·орабитв, но не '.:tiaмti;~~ъ нито единъ корабъ. който бu се 
съгласилт) да пропжтува до Неополъ. или пъкъ до друго нi;кое 
пристанище на Аренинския полуостровъ. Мислi;йки, че може би 
ще намtри нi;кой корабъ ва тави цiшь въ Dunkerk, - ваминалъ · ва 
тамъ, но тамъ не билъ по щастливъ. Съ сжщия неуспi;хъ търсилъ 
кораб;ъ за тави цi;ль и въ Кале и Гравелинъ, ' И слiщъ · шесть. , 
мiсечно напраздно търсене се върналъ равочарованъ въ Лондонъ :, 
нито единъ капитанъ на корабъ не · се сълласилъ да пропж тува съ. ":, 
него до Италия! ' · . · · · 

На търговски 'кораби пжтующитi te настанявали както на„ 
мирали за н~й-до9ръ. Обикновено тъ се . сгушвали на съвсъмъ 
ограничено мtсто, което не . било запълнено съ стока, а колкото. 
и ,. да било дълго пжтуване, прtзъ цiлото вр-вме не било възможно 
СПа!-!е на легло, нито се пъкъ пръобл·ичали. Въ XVI Б'БКЪ е имало 
много ограничено число кораби пригодени · ва пжтници. Имало е 
гемии за богомолци до Иерусалимъ. Богомолцитi' · се качвали на 
rемиитii' въ Венеция, като правили писмени договори съ капитана 
който се обвърввалъ, че ще ги прiшози до Яфа, кждtто ще ги 
и · . чака, до_ ,като се върнат:;1> 9тъ свiтитt м_tста. Освtнъ това ~ 
ддъженъ е билъ да имъ дава двi топди ястия и добро вино. 
Пж тницитъ. еж имали на · равположение лtкарь и баня. На при.;, 
станищата, кждъто корабит·в се спирали, напълвали съдове съ 

· сладка вода, снабдявали се съ мtсо, хлtбъ, живи птици ; бюю 
пр1щварително уговорено щото капитана да не спира въ не-: 
вдрави мiста, като напр. въ Фамаrурате на остр<;>БЪ Кипъръ. 
Прiди отпжтуването пжтницит·:В 'трtбвало да се снабдятъ съ двъ. 
възглавници, завивка и два чершафа ва легло. Всичко това е 
м<;>_жло да_ се купи отъ уреченъ маrазинъ на площадъ св. Марко · 
ва три дукати, а вiщитt е могло да се продадатъ сл·вдъ вавръ
щането, на, половина цiна. Подобни лtгла . еж иввършвали . пжтя 
до Палестина и обратно, по нtколко пжти. 

Ивключая нiколкото ·. избраници, които еж имали свои ка • 
бини отъ задъ на корабитi;, пжтницитi;· еж изпитвали прtGъ врt-
ме на пжтуването разни неудобства. Нощtмъ се задушавали . отъ . 1 

ГQрiщина въ леглата си,. равположени въ съвсtмъ малко про-
стравство, едни до други. Гол-вми пълхове хапели лицата имъ 
едва що задрtмвали, а за нiкакво спане и дума не могло да 
става. Ако нtкой заспивалъ пqдъ тежестьта на ,умьр:па. викове~i; . 
и пtсн:итi; на съпжтницитi;' н'епрiмено· го _-, пробуждали. Нито 
прtзъ деня: не е било въ~можно да се навакса пробдената нощь. 
Въ къси промежутъци се е чувалъ викътъ на каiштанина и пжт-
ницигв,- по дадена заповtдъ, ·. е трiбвало да се струпватъ ту на_ 
едната, ry на другата · страна на кораба, вада се запази равновt--
сие. Ако морето е било силно развълнувано, нещастнитв~пжтници 
еж G~ люшкали отъ едпнъ кжтъ на кораба до други, като пия• 
ници. Храната била повъвможность най-лоша. Мtсото, закачено 
на слънце, вахващало да се разваля; въ хлtбътъ, твърдъ като 

камъни, шавали черви ; виното било толкова roptщo, че се 
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·испарявало - поради лошата :извiстнесrь с.ъ която се ползвали 
тия венециански корсiби, прiстанали въ края на XVI в'i,;къ въобще 
да плуватъ до свiтитi земи. Лошата храна, недостатъкъ на . спане, 

~х~пането отъ лълховетi и безкрайнитi други бi;rщ, не били нищо 
прiдъ опасностьtа, на кояtо била изложена свобод~та и живота 

•на ПЖ.ТНИЦИТ'Б, отправяйки се на море, пълно съ ра~бойници. Въ 
1573 r. корабътъ съ който пж.тувалъ rрафъ Worcestr~ който билъ 

: изпратенъ отъ английския дворъ да прi;даде дарове на Карлъ 
IX, билъ плiненъ · при пж.туване въ кана:µа. Въ 1584 г: француз· 

•скиятъ посланикъ при двора !!а кралица Елисавета, се оплакалъ отъ 
английскитi; пират~ за пакоститi; ко~то тi; били причинили на 
французиТ'l; прiзъ послtднип двi; години, като ш;шскалъ за това 

· обещетенце о.тъ двi;сте хиляди корони. Отговорено му било, че 
прiзъ еж.щото врiме фра1щузкитi; пирати еж. причинили много 
по-голi;ми · ц:акости на анrлийскитi; кораби. Едва въ слiдующитi; 
mзаимни договори между Англия и Фрющия, морското разбойни-
чество въ канала изчезнало, ако . не съвършено, то се намалило 

до минимумъ: за това пъкъ се засилило · въ Ср·Jщиземното море, 
· -кж.дiто англичанитi; научили въ плаване алжирцитi и тунисцитi) 

·така че, то~а море било_ най·опаснqто за пж.тницитi;. Сухоземнитi; 
пж.тища . били така мизерни, че не е било възможно да се пж.
тува съ кола, употрi;бявани тогав.а; било е, разбира се, възможно 

:-да се пж.тува съ конь, но тоя начинъ на пж.туване е билъ ск.ж.пъ. 
, Осrавалъ едничкия приятенъ начинъ за п.ж.т'уване: съ ладии 

по рiкитi, Връщането обаче, ire било всtкоrа лесно, особено по 
рi;ки ,СЪ бързо течение. Не оставало друго освtнъ да се продаде 
ладията •И :и.ж.тника даi се добере обратно както е било възможно. 

:Нито по р'БКИТ'Б нещастията не били нtщо необикновено и Н'БКОИ 
мостове, о стълбовеТ'Б на :който корабитi често се разбивали, имали 

·по тази причина лоша извiстносто. Нвкж.дi; било необходимо п.ж.т· 
· ницитi; сами да бждатъ гребци, както поета Edmund Waller, който 
щi;ли дваесе мили, 01ъ ,Руанъ до Орлеанъ, държалъ лопатитi. Но 
още_ по неприятно било, че пж.тницитt сами трi;бвало · да си при

rтотовляватъ и ястията въ ·вр·вме на гtжкото 'мФрско пжтуване. 
Прtвелъ: · С. 

До кпоновит'h настоятеп- нието, който ще има грижата да 
"С11Ва за изпъпнение. - Събо- съобщава всичко що клонътъ вър
рътъ взема рiшение, както това ши, · било за урежданитt излi· 
се оповtсти въ отчета, напеча · ти, било за урежданитt сiмейни 
танъ въ послtдния брой на спи· срiщи, било за вечеринки, изоб· 

, ·санието,' всiки клонъ да избере що за всички начинания на на-· 
юо единъ дописникъ на списа- стоятелството, за да моrатъ о 
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_ връме да се разrласяватъ чрtзъ де уреденъ, се състоя, както бi 
списанието. Понеже до сега ни- на врtмето оповtст~нъ, отъ 3 до 
кой клонъ не ни е · съобщилъ че 15 авrустъ. Въ него еж в,земали 
с.ж избрани дописници, то ние · участие десетъ излетници. Ние 
обръщаме вни,мание на КЛОНОВИТ'Б се над'БеМЪ че Н'БКОЙ ОТЪ участ-

, настоятелства да изпълнятъ това ницитъ ще вземе грижата да опи

ръrnение на събора. Ако искаме ше тоя излетъ, който е отъ то
всички списанието · да излиза ре- л;iмъ интересъ за насъ туриститi, 
довно и чрtзъ него J\a с;:е проя·· защото излi;тницит'Б еж посiтили 
вява живота на дружеството, то най-инп~реснитi кжтове . на Ро
нtка изпълняваме взетитi; събор· допитt. 
ни рiшения. Излети. Прiзъ м. авrустъ поч-
, , Централноtо настоятелство е ти всички клонове еж уреждали 

взело мiрки щото списанието да излети. 
излиза рiдовно въ началото на Софийскиятъ 1:{ЛОН'h «Алеко Кон
всiки мtсецъ, за · това, нека кло- с:гантиновъ», освiнъ друrитi; из
новитi; настоятелства съобщаватъ лети, . на 14 августь направи своя . 
редовно за всички свои начина- традиционенъ излетъ до Черния 
ния, та да може о врiме да имъ Върхъ който бi; масово посiтенъ. 
се дава rлаtность. Нi;колко деня црtди излета кло-

Хижит'h въ Търново и Еле- нътъ издаде позивъ къмъ Со
на. - Тър~овскиятъ и Еленски- фий~китt граждани, . съ ко~то rи 
ятъ клонове nолагатъ вси-rки уси· канеше да взематъ участие въ 

лия за да могатъ· да . построятъ излета. И дiйствително, . .позивътъ 
riроектиранитt хижи: · първия на постигна · цъльта . си: , въ излета 
<(Царевецъ», а втория на «Чv- взеха участие повече · отъ 500 
мерня». Търновци вече с1:роятъ души. Отколе не_ е бивадъ такъвъ . 

· хижата и · ако врiмето продъл- излетъ. Излетницитi;, на чело съ 
жав~ да бжде така хубаво, ми- музика, носейки факли и пiейки 
слятъ да я покри,ятъ тази година туристическия химъ, прtминаха 
и идущата - да я доискаратъ. по ул. «Витошка», «Булевардъ 
Еленци nъкъ сега усилено се Дондуковъ», «Търговска», «Г_рафъ 
грижатъ за събиране срiдства. Игнатевъ», <{Рак'овски» и се от· 
За тази цiшь на 15 авrусть · тt правиха за Черни,я Връхъ. 
еж прfщставили «Борисла-въ»; при- Тьрновскиятъ КЛОН'h „ Трапе
ходътъ отъ прiдставлението е зица" е ималъ на 31 юли излетъ 
прiдназначенъ за усилване фонда съ мармрутъ: Търново - Ни
за хижата. Ако тия два клона кюпъ - Борушъ - · Круши~о -

. пр'одължаватъ СЪ еж.щото усър- , Търново, участници 20 души ; на 
дие да работятъ , ·за · ,постройката · 14 и 15 августъ - Търново -
хижит·в, то въ скоро 

1 
,врtме ту- Карлуково - Златна Панега и 

риститi; ще бждатъ призовани на .обратно, участници 12 души. 
общъ излетъ за · освiтяване пър- , Въ този излетъ трi;бваше да 
вата туристическа хижа въ Бъл.., взематъ· .участие и Софийскитi, 
rария. Врачанскит'Б и Плiвенскитi; ту 
Излетътъ въ Родопит't , - ристи, обаче, по , причина тради

Изл~тътъ , ·в1, rодопитt, за който циония излетъ до Черния Върхъ . . 
още въ <::ъб'орътъ ' се рiши да бж- Со,фцй_скиti турист·и не можи-

1, 
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ха ·да ввематъ участие въ тоя_ Константинов'Ь, · пом. апте_карь ~ 
иалетъ, !който · бi; · назначенъ отъ· с~вiтници .Ив. Вителовъ, .ю.terrъ; 

. Централното Настоятелство. На Е: Maprruiнoв~, ад;вокатъ, -и_~- _Д[J,~ 
23 авrусrъ · ___: Търно'во. - Ца~ митроВ'о, търгонецъ. 
рева ' Ливада· - 'Габрово ~ Га·" . t:.пазарджиския клонi,_. Gл(l,- ' . 
бровския ' монастиръ и обратн9.' виеви ,гори~ Прiдседатель, Тqдор;ь · 
Участници 20 души, и на 28 ав· f!е1:-евъ ;_ · подпрt~седат~лR" . Я~сщи 
густъ - Търново -'- Тр1шна - Аиzелов'Ь; фкретарь _. Костад1рt'Ь, 
Пл:ачковци · и обратно, ' участници· .Л{ихов-ь ; касиерь . Юсефъ Маско-
20 души. . н·а; допълнителенъ членъ Тодовъ 
Нови настоятелства на кло- Блаzоqвъ ; Контролна комисия' Бо ... 

новит'h: Т~рновски' kЛOH'lJ ·,, Тра- ри,съ Юрданов'Ь, _Юр1ан_ъ j1ванов'Ь, 
пези.u,а'' . :- Прiдседатель: · Пол- Махаилъ Г. Х. МихаилЬвъ . 
KOBHU1t_'o R1fpKOl1'lJ ; подпрiдседа- , Долн:о-.Банвки „Йбъръ." 
телъ л. Филиповъ, кондукторъ; Прiщседатель Ат д. Цв,rJ,mKOB'lJ, 

. секретарь Пор'учик:ь Ива°НОВ'l, ; · к~- ш;щпрtдседат.елъ Хр. ' Апосто1ов1,, _ 
сиерь Ст. Атанасовъ, се~ретарь сщ<.ретарь К. Симоновъ, Касиерь _· 

· на прокурора; , домакин), · к. Во- Ил. '< Де6елянов'Ь, · домакинъ Г. 
денчаров'Ь, учитель; ревизор,ъ Юр. Луджов:ъ, · 

Р А 3 НИ. 

1 

Аfор~цъ въ Енгадинъ, на 1856 метра; . 
Понтрезина на 1803 метра. 

Най-висохит'.h села въ Швейца- Отъ това сравнение се вижда, че · 
ри.я.-Селото ко_ ето се слави съ , най- 1 въ Кантона Граубюнденъ с_е намира 
високо мt.стоположение въ Швей- болшинство о:rъ заселища с:ь най-ви
цария е Креста въ Аверсъ 1Cresta in соко мt.стоположение въ Швейцария. 

· Avers), разположено въ ·една стра- Спомiшатата долина Va\ d 'Arinviers 
нична долина на горния Рейнъ, която въ Валискитt. Алпи особено се от
се спуща отъ Септинския проходъ. личава съ множество засt.лища, лt
Креста лежи на една височина отъ жащи на височина м-вжду 1300 и 
1949 метра над1:> морското равнище 1900 ~етра, жителитt. на които, обаче~ 
и на разстояние само на нt.колко слизатъ до 540 метра надъ морското 
~илометра отъ

1 

италиянската грани• равнище за да обработватъ нивитt. 
ца, въ прi5дt.лит-t на кантона Гра- си - тt. живi5ятъ сжщински чергар-
убюнденъ. ЙЗ13'В~ТНИЯ по СВОИТ'В из- ски животъ. ;, . 
слt.двания на Алпитt. принцъ Ро- Тi>зи свt.дения се отнасятъ само. 
ланбъ Бонапарт;~, е открилъ още за м-tстности, ко,ито сь nо~тоянно
редъ други ·постоянни с"елища, ви- населени, когато пъкъ села:rа, които. 
сокото мt.стоположение на които c;;r.. _ населени само прt.зъ лt.тото, а. 
достига до подобна височина. Селото - прt.зъ зимата се изпразватъ, ле
Шандоленъ, · (Chandolin въ Val d' жатъ • още значително по-високо. 
Annivers) въ южната напрt.чна до :- При Креста лежи селищет~ Юфъ 
лина на Горния Валисъ, която води (Iuf) на 2133 · метра: На глечера Фин
началото · си отъ края · на глечера деленъ лъжи лt.тното село съ еж- -
Цингалъ, а отъ къмъ юrъ се зат- щото име на 2075 .метра височи!iа и_ 
варя о·тъ ледения плаifински хребетъ гдt.то още на 2100 метра надъ мор
на Dent Blaпche и отъ Габелхорнъ, ското равнище сt.ятъ ръжъ. Най
а отъ къмъ изтокъ оtъ Вайсхорнъ. високитt. колиби въ прt.дt.лит-в 
Шандоленъ лъжи на една височина на Швейцария въ които . се щивt.е 
отъ 1936 метра. Послt. . слt.дватъ само прt.зъ лt.тото, се намиратъ 
селцата . Лю (LO} · !"!а 19 18 метра въ ;въ Еренската доли_на (Var d'Herens), 
Граубюнденъ-Мюнстерската долина, гдt.то овчаритt. на Лона-Алпъ ,жи- . 
която се 'спуща отъ Офенския про- вt.ятъ nрt.зъ лt.тото , на 2665 метра 
ходъ къмъ ръката Ечъ; Ароза, въ височина. 

, Граубюнденъ, на 1892 метра; Санъ-

.. 

Прt.велъ Вечаръ. 
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