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Бmдаща ra ни дtятелность. 
3. Туристиката и учиnището. 

Туристиката не е както другитt спорта да може да буди 
у хората ниски човtшки слабости; у нея нtма . мtсто за па
радиране и съ това да печели послtдQватели. Туристиката 
буди у хората по-високи етически чувствувания, които дtй
ствуватъ благотворн о . върху човtшката душа. Туристиката не 
може да се натрапва, ако къмъ нея се нtма влечение; ако чо

вtкъ не чувствува нужда отъ оная душевна наслада, която той по-
лучава когато е посрtдъ природата, а за това~ необходимо кул.,. 
тивиране на това чувство, к.ултивиране, което се добива само 
чрtзъ възпиrание. Всtкиго като запитате : кждt е по добрt 
да · се прtкарва свободното врtме, посрtдъ . природата въ 
tкой красивъ кътъ ли, или въ задушли-вия градски въздухъ, 
ще ви отговори , че по-добрt е посрtдъ природата. Но всички 
прtцпочитатъ да си стоятъ въ град~. Защо? Между другитt 
причини най важната е, · че тt така еж навикнали, така еж 

. въспитани. Ние виждаме, че слtдъ десетъ годишна система

. тична дt~телность на нашето . дружество, / доста клонове се ос-
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новаваха 11 умираха, , защото тtхното основаване се е Д'икtу
вало ил _и отъ минутно увлечение, или п'qкъ подъ давление на 

нtкакви лични изгоди, но не _ и за това, че се е чувствувало 
насжщна нужда отъ тtхъ. Ако членоветt на клоноветt _· еж 
добри турис·ти, , f:1Икога нtма да позволятъ да . · ум:рt i;txнa а 
рожба. Ако това е така, то трtбва да обърне!"\Ъ сериозно вни 
мание К'i>МЪ туристическото въспитание на младежьта. Още отъ 
рани· ·години трtбва да се култищ1ра-у младежьт,а любов.ь къмъ 
природата ·· и нetfн ij тt красоти, защото отъ «старо дърво 
обрачъ се не вие»; · к:аз_ва природната м.ждрость. - За младитt 
хора ще -6.жде м1;1о rо по-до~рt да прtкаратъ свободното _ си 
врtме · цосрtдъ природата, кж.дttо ще освежатъ мислит"!> и . 
0благоррдятъ чув~твата си~ отъ колкото да _, привикнуватъ · на 

-лошия градски празенъ животъ. На: младежитt трt,бва да се 
разкриватъ всички красоти съ които природата е надарила . , 
отечеството ни , и да се възбужда у тtхъ желание да ги ви
дятъ и се насладятъ отъ тtхъ, а веднажъ nривикнатъ ли да 
прtкарватъ свободното врtме посрtдъ красивата природа, то 
нащо не е въ съст~яние да ги отбие отъ тоя п.ж ть, защото то 
става необ_ходимость за тtхъ. А въ това отношение най-много 
може да направи училището, . могатъ да направягъ . учителитt, 
които се грижатъ · за обширното · въспитание на повtренитt 
имъ дtца. Ние мислимъ, че ако училището съумtе да - влtе въ~ "' 
ученишката душа любовь къмъ природата, освtнъ гдtто ще 
възбуд~:~ у тtхъ по висши чувствувания и желания, но ще ги - от-
влече отъ градския животъ, к.ждtто, за голtмо съжаление, отъ 
день на день, ученичеството е изложено все на повече и ,повече 

лоши съблазни. Учителитt по естествена история, по геогра
фия, по история даже, всвкога могатъ да водятъ ученицитt си 
по екскурзии, а въ тия екскурзии, н·вма. да направятъ нищо 
прtст .жпно, ако запознаятъ своитt ученици съ значението на 
туристиката изобщо) и частно за ли.чностьта. Съ това тt ще 
възбущпъ любовь къмъ ходене_то по разнитt кж. тове на ' оте·
чеството ЙI1, ходе~-~е, ~- което _ е необходимо даже за единъ чо-
вtкъ на науката. Дtйствуватъ ли така уч'ителитt върху свои тъ 
уче_ници, ние мислимъ, че тt испълняватъ своя дългъ и увърени 
сме, че нtма да се закъснtе да се видятъ добр,итt резултати. _ 

. А що трtбва клоноветt да вършатъ въ това отношение? 
Въ устава на дружеството и - ,ююноветв има прtдвйден·о осно
ваване ученически чети. За _ съжаление_, до колкото ни е извt-/ 
стно, до сега нито единъ клонъ нtма организирана ученическ~ 
туристическа чета. А чрtзъ тия чети, ще може да се ~ар_ан-
тира за въ б.ждаще· по силна туристическа организация/ з{Ыото, ·1 
тия чети ще ни дадатъ калени и прtдани туристи. Веднажъ 
възбудена обичъ у младежьта къмъ туристиката, ,-ftищо вече _ 

не ще б.жде въ състояние · ,!i\a я и·скорени и к.ждtто и да бждатъ, 
тt ще .съдtйствуватъ за qръуспtването на_ -туристическото 
дtло. Щ-о~ъ - това е - така, . клоноветt трtбва да се погрижатъ съ 
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.образуването на тия чети . Почти всички клонове иматъ учи
тели членове, съ тtхно съдtйствие може да се направи всичко, 

изисква се отъ клоноветt само желание и инициатива. Нека 
клоновитt настоятелства влtзатъ въ сношение

1 

съ · учителитt; 
да направятъ нtколко сбирки заедно съ тtхъ, за да си уяс
натъ до6рt ,каква да б.жде организацията на тия ученически 
чети, и слtдъ това се захване практическата работа. Прtдва
рително трtбва да се държатъ редъ сказки прtдъ ученицитt 
за значението на туристиката; да се запознаятъ съ красивитt 

к.ж тове, що крие · нашето отечество, като въ случая имъ се 
прtдставятъ чрtзъ проекционния апаратъ редъ картини, съ как
вито нашето дружество и Министерството на Просвtтата раз
полага и слtдъ това вече се приет .жпи къмъ самата органи· 
зация на четитt. Нtма защо· на първо врtме да се иска н нt
как·ви вноски отъ членоветt · на _ тия чети. Нtка това стане 

само съ въспитателна цtль, а не и материална. Най-голtмо 

внимание тръбва да се обърне на излетитt1 защото тt най· 
голtмо влияние ще упражн,атъ върху младитt туристи. Въ тия 
излети трtбва да се съчетае приятното съ полезното и се из
ползуватъ въ всичко, защото, право да си кажемъ, много из

лети правени отъ възрастни туристи, оставатъ неизползвани 

както трtбва. 
Съ тия нtколко реда азъ не изчерпвамъ изцtло прtд

мета, но искахъ да повдигна тоя, толкова отъ голtмо значение 
за б.ждащето на туристиката у насъ, въпросъ прtдъ клоно .~ 
ветt и rи П(?дсtтц да се занимаятъ с:ь него, а съ това тt ще 
приет .жпять къмъ изпълнение на ония пунктове отъ нашия 

уставъ, които визиратъ тая материя. 

,· Б ъпмекенъ. *) 

· Още въ началото на нашия излетъ, когато • рано сутрнньта въ 
топлия августовски день напустнахме сънливитi; дачи на Баня-Ко
стенецъ и навлезо"<ме въ живописното дефиле, което се оглася отъ 

шумна ra рtка Айранъ Дере; ние почнахме да се захласваме ·въ съ · 
зерцаване на двата реда високи, эж.бати скали, които с~ показваха 
между буйната зеленина на дърветата като нtми стражи на шrанин

ската самота и тишин~. Захласвахме се ние при всtка нова гледка, 

. *) Пжтуването, отъ което еж. извлечени тия спомени и настроения, стана · 
въ нача ото на авrустъ, т . r., съ маршрутъ Баня Костенецъ, Ьtлм , кенъ, Кур
тово, Ю1-1ъ До11а, Ьtлово и обраrно t:оф11я. Боrатъ съ впечатл ения и при15ЛЮ • 
чения, тот тридневенъ изле•ъ не е описанъ отъ мене съ нужниr1> полрuб,но
сrи и окия четци, коию иматъ слабuсrь къмъ пос;1tдниrt, по добр1> ще сто
рятъ да не четатъ тия случайни, безпретенциозни бtлtжки, четени на тур11сти
ческата сtм~йна веч,финка на софийския клонъ, 12 ноемврий т. r. 

с. к 
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спирахме се сегизъ тоrиэъ и изка звахме възхищенията ~и, - единъ 

виждаше зж.бати , скали, чийто силуети · върху · · високото лазурно· небе 
му напомняха развалини оrъ· стар,1 феодални замъци, по които еж. на
кацали стройнитt, гиздави борове, други сочеше съ рж.ка на дtв

ствена· ш1анинска долина, заляна съ радо-:rната свt1лина - н~ сутреш
ното с~ънце, ПОДЪ чийто лж.чи росата блtст1>ше като еJ1Маэенн ~ърна 
и . изказв~ше платонични желания Ла полегне , на и.зrъкания отъ npo• 
лtтьта зеленъ 1·уберъ, -- но никой не забравяше, че трtбва да се 
върви и докато очитt се за;ласваха налt.во и надtсно~ краката не

уморно лазtха по ка:менистоi о, изровено отъ дъжцоветt и rюр9и • 
щата дефиле. Още рано rлtдъ обtдъ ние . стигна:х;ме ·до дърве• 
нитt вили на Махuни, извtстния британски блаrодtтель, кж.дt.то, 
слtдъ хубавъ обtдъ и хубавъ , .д.ъждъ, който ни наплиска над~ечерь, 
тъкмо когато берtхме ягоди, се · наредих~е около буйно накладен·нтt · 
огньове и въ продълже ние на нtколко часа сушехме все що ноti;х.ме 
дреха съ себе си. · · 

Хайде•, който обича нека разкаже ,какъ С'lавно ~;пахме въ nри
облачнитt дворци на Мах'они, сгушени . единъ -до друrи на го- . 
j1итt дъски, колко много пtхме и се заливахме съ ' смtхъ и какъ 
nptaъ нощъта щtхме да · одеремъ кожата на мечката, която други 

пж.ть надзървала въ този край, но нея нощь , - за -rолtмо наше огор
чен-не, щомъ научила, че има да се раз правя съ туристи, които но

сятъ · яки геги въ pж.utтt си и безстрашни · сърца 'въ rърдитt си, 
страхливо подвила ·опашъ и , се скрила въ тъмнаrа rqpa , не желаеики 
да има работа съ хора, чието око не мига прtдъ никаква опасност'Ь 

и коит~ въ планината се чувствуватъ като 
I 
у дрма си, - нека раз

каже това напр. нашия младоженецъ Г., който е , ·майсторъ на весе
литt истории, а · азъ да побързамъ. да кажа дв:t думи за слtдн0я 

-день, когато рано-рано, изпрtварили . слънцето, ние залазихме изъ 
стръмнитt пж.теки към-ъ облия щирокъ Бtлмекенъ, nодъ едно . низко 
нависнало небе, по което застрашително лазtха черни дъждливи об- . 
лаци, що затъмняваха наш-ата радость съ малко безпокойство, не тъй 
rолtмо, за да попрtчи ·на смtха ни и на възкачванеrо ttи все по
високо · и n1>високо . - т_амъ, кж.дtrо дапече задъ мъrлитt, задъ не 

проходимия клекъ . и гигантски скали,_ с·е очертаваше облото теме на 

. върха. 
' * ** -Нашата малобройна, ала сърцата туристическа дружина, · брояща 

деветь души эаслужиJJи ветерани на 'планинарството -:- въ- тов,а число 
иовооrлашената, но пъргава и достойна за всtка rюфала планинарка • 
И. - настж.пваше къмъ главната _неприятелска позиция ; · образувана 
отъ една тtсна,' отвtсна планинска усоя, nосип~на и увtнчан_а съ 3Ж. · 

бати, страшно нависнали с~али, покрай които ние трtбваще: да м~ 
наеаме съвсtмъ внимателно„ за дз не r·и бутнемъ съ лактитt си· .или 
rerитt и :ца полетимъ заtдно съ тtхъ въ зина~итt под'ъ насъ бездни. 

за · да не би моитt думи да прtди1викатъ недоумtние, както 

това вече се чете 110 шщата ~а мнозина, бързамъ да прибавя/. че 
Бtлмекенъ, - на мене поне, се прtдставляваше -като огромна, неnри • 
стж.пна крtпость, обградена отъ всички страни съ пропасти и зж• 



бати стtни, която дяволътъ, въ своето адско желание да скрие бо 
жиитt -nрtлести и славата божия отъ нашитt очи, бt из пигналъ отъ 
огненитt нtдра на земя та и сега злобно се хилtше въ лицето на 

лобрия, неэлобивъ qогъ Саваотъ: ,,- Ето, твоитt жалки, страхливи 
човtци не могатъ да сrигнатъ тука и да се възхитятъ отъ хубо 
стьта на моя свtтъ!" Всемилостивиятъ Боrъ, който наистина бt съз
далъ човtuитt . страхJiиви и · мързеливи, влюбени въ доволството и 
тъмнинатаj съ настръхнали от-ь ужасъ коси, потъналъ въ срамъ, слу

шаше тия : Ррtди :- викателни думи и не знаеше какво да- отговори на 
· з.iюпаметния Сатана, ко.йто не прtстава да кове своитt козни про
тивъ оноrовз, който бtше го сътворилъ . 

Ние . прочее, деветимата най юначни _ чада на българската земя, 
отивахме да прtвземемъ приоблачната ·дяволска кр1;пость, отъ която 

шtше да се открие прtдъ нашитt възхитt:ни очи истинската, дивна 
. хубость на божата вселена , всичкото нейно величие, което ние дори 

не подозираме въ тtснитt улиuи на задушнитt грааове, кж.пtто 

толкова ·-милио_на хора се раждатъ и умиратъ като в.ritчyrи, безъ · лз 

знаятъ, че има други, по-хуqавъ и по-съвършенъ свtтъ. 

' И · ззтуй нека моитt слушатели не се очудва тъ, когато азъ 

имъ говоря . за крtпосrи и нападения, въ които ние не. веднъжъ рис
кувахме да изгубимъ живота си. Още по-малко трtбва да , се otty
.nвa rлаватарьтъ -на дружината, който изглеждаше , че не съзнава за

едно съ всички други-, важностыа на подвига, който бtхме се зало

вили да извършимъ, вслtдствие на_ което азъ се -видtхъ принуденъ 

да застана начело и слtдъ кратки съвtщания, въ които се отхвъ·рли 
прtдложението за обходно движение по политt на единъ скалистъ , 

обширенъ склонъ, за да се u;урмува Б1;лмекенъ изотзадъ , · да поведа 
юначната дружина прtзъ издайничес,штt врата, чувствувайки непрt

одолимо желание да одуша · аа гушата лърВ-Н5: дяволъ, КОЙТО би се 
опиталъ да ми курдиса. нtкоя примка. Усоята напомняше тtсна, дъл

га улнuа, заградена съ вJ.tсоки изпоразваленн стtни, които не про

nущатъ . слънчевъ лж.чъ и се трупатъ една връзъ друга, губейки се 

далече нtйдt въ високото небе . Азъ се зяJ1авяхъ за тревитt и пъл
:1ехъ н ·aropt, простнатъ на корема си, -загубенъ въ камънитt и тре • 

~итt, ме>nду двt'l,'t високи стtни които все повече се стtснява ха, 

каточели нtкакво гигантско чудовиш~ бtше ни _ сграбчило въ як11тt 

си чел~сти и се опитваше да ни погълне . 

Най оослt, слtдъ неимовtрни усилия, азъ прtминахъ самия 
ключъ на адската крtпость 1;1 се озовахъ въ една малка до ,1чинк&, 

покрита съ буйна зеленина, откж.дtто rледахъ какъ смtло се ка
терятъ · останалитt соколи, наредени единъ слtдъ други, на ды1rа . 1.. 

върволица, тъй като двама души бt немислимо да вървятъ единъ до \ . 
други Въ еж.щото това врtме с~ чу ужасенъ грохотъ . и азъ за миrъ 
видtхъ въ въздуха rо11tмъ ·камъкъ, който -съ rл2воломна бързина 
отиде та . се .сложи съ всичката си бtсна сила върху широкия rръбъ 
на Кр . Азъ utлъ и:.=\тръпнахъ, нададохъ викъ на ужасъ, но · какво 
бtше моето очудване, когато тутакси сл·tпъ това неочаквано здра-
висване съ тежки я камъкъ, Кр. изправи широкитt си плещи и спо -
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койно ·залази нaropt, подпирайки се на своята гега, като древенъ 
• пророкъ на патерицата си, като че бt получилъ не ударъ, а ца
лув!{а по челото. 

llocлt се разбра и разтълкува това чудо, коет_о правtше на
шия Кр . да напомня эа Ахилеса, чието тtло , както е · извtстно 
отъ историята, не е било уязвимо отъ неприятелскитt стрtли . Щ'1мъ 
видtлъ летящия съ главоломна бързина къмъ него каиък:ь, Кр., 
вмtсто · да се уплаши и изгуби присжствие на духа, съ свtтка
вична бързина - нали човtшката мисъль е по-бърза отъ всичко на 
свtта 1 - съобраэилъ какво трtбва да прави, обърна~ъ се rърбомъ 
къмъ идящия камъкъ, подпрtлъ се здраво съ краката си и гегата, 

замижалъ и зачакалъ, - спокойно или неспокойно, това . самия Кр., 
трtбва да знае по-добрt отъ мене . . . Азъ трtбва да прибавя 
само, че на гърба си Кр. носtше раница, тежка 18 килоrр . и че 
Кр. е надаренъ съ яки мускули и безстрашно сърце, което, 
само защото е дишало чистия въздухъ на планинитt, не би треп
нало nрtдъ много по-rолtии опасности. 

Тази малка случка трtбва да ви убtди, за излишенъ nжть, че 
колкото по-rолtмъ е товарэ, който носи човtкъ на гърба си въ 
земния животъ - тъй като послtдниятъ не е нищо друго, освtнъ 
едно не 1, рtстайно възкачване по висока, камениста планина изъ ко

ято рtдко се срtщатъ хубави сtнки • и сладки извори - колкото 

по-тежка е раницата, въ която всtки отъ насъ носи своитt грижи, 

горчиви · мисли и разочарования, толкозъ по-добрt: както нашиятъ дру

rарь Кр, щомъ ни връхлети нещастието, ще можемъ да му обър
немъ rръбъ, то едвамъ ще ни засегне и ние лесно ше можемъ да из
правимъ глава слtдъ него, бодри и смtли, когато мнозина ; оста 

нали безъ никакъвъ товаръ, при първата срtща съ нещастието, 
биватъ смазани и ако продължаватъ да живtятъ, то едвали би имало 
кой да завиди на живота имъ. 

Слtдъ тази малка философска екскурзия 1 която въ всtw:и слу
чай ми се вижда по-лека отколкото петчасовото възкачване на Б~л
мекена, азъ се _смtтамъ въ правото си да прtскоча дребнитt при-

. ключения, съ които бt изпъстрено нашето стигане до върха,. като 

спомена само за прискърбния за мене фактъ, че докато се 

разправяхъ съ скалитt, които като папагали повтаряха десятки 

пжти всtка моя дума и слушахъ разкаэитt на единъ старъ орелъ 

за неrовитt безбройни битки съ облаuитt, новобрачната двойка Г. 

и И. , бt взела прtднина и отишла толкова близко до върха, щото 
азъ , за да ги стигна, трtбваше да употрtбя отчаяни усилия. Сър
цето ми се сви отъ мж.ка, но като истински туристъ, не се отчаехъ, 

а бързо эакрач ; •, хъ нaropt, горейки отъ желанието да бжда пръвъ 
ВЪ ИЭВЪрШ~ането Н8 едИНЪ ПОДВИГЪ, за КОЙТО се смtтаХЪ призванъ. 
Какво бtше моето очудване и огорчение, когато откр.-.хъ, че Г. и 
И. почти не стж.пваха на земята, а каточели се плъзгаха надъ нея, 
но бърао и леко, като двt · облачни сtнки, подгонени отъ вtтъра; 
наблизо до тtхъ азъ видtхъ размахани криле и i'Огато се вrледахъ 
по-добрt познахъ, че това бtха нtжнитt крилt на Амура, който 
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стремително теrлtше съ невидимитt си юздички моитt съперниuи 

къмъ свtтлия Бtлмекенъ. Тогава моето бtдно рицарско сърце из-' 
веднажъ, изстина , безнадеждно отпуснахъ азъ : р.жцt, уб1шенъ, че тамъ 

кж.дtто двt млади сърца иматъ за съюзникъ лекокрилия Амуръ, то 
самия бързоноrъ Ахилесъ да би дошълъ, пакъ нtмаше да ги на
стигне по стръмнитt пжтеки, които водятъ эа високитt, надоблачни · 
върхове. 

И примиренъ съ участьта си~ аэъ рtшихъ, че дори эа единъ 
туристъ, който обича до полуда да с·е вглежда въ синитt ·очи на 
планински 1 t езера, нtма по-голtма радость отъ тази, когато се остав~ 
да го впрtгнатъ · въ л·еката колесница на Амура и да го влачатъ 
над'l:» главоломни бездни, i10 скалисти върхове, налъ бtлитt облаци, 
къмъ дълбо ~<ото лазурно небе, к.ждtто свtти вtчното слънuе/ изворъ 
на т.1щлина и животъ И вие , драги слушатели . не забравяйте, че 
освtнъ раници и геги, на · тур·иста затрtбватъ понtкоrа и въздушно

лекитt ко 11есниuи на капризния Амуръ, отъ които божия свtтъ ,се· 

вижда по-хубавъ, по-омаенъ, изпълненъ съ поезия и съвършенство. 
Колкото бързо да летятъ · тия колесници, но отъ тtхъ винаги на
сладата отъ природата и живота ще б.жд·е по голtма, защото че
тири очи виждатъ и чувствуватъ по-добрt, отколкото двt самотни, 
безмислено блупящи очи .•• 

До купчината кэмъне, които показватъ, че сме стигнали наА
високата точка въ Бtлмекена, ние правимъ нашата малка почивка. 

Студенъ, пронизващъ вt,ъръ брули лицата ни и ако 1-1е бtха дебе
литt зимни палта, ние бихме измръзнали, като човtкъ, останенъ 

всрtдъ декемврий безъ дpexJ,J на улицата. Цtло:rо небе е покр.ито 
съ тъмни облаци, слънц~то се не види, макаръ че татък~ по-лалеч
нитt разклонения на Родопитt, то хвърля снопове бtла свtтJJина. 

Сtверн11ятъ вtтъръ, който почва да духа все по-силно, ни посипва . 
съ ситенъ , неспиренъ дъждъ, който пада като · роса и усилва неu · 
приятното чувство на студъ и влага. Извtстно врtме, обаче - по
ловинъ часъ, utлъ часъ ли, не знамъ -- ние не усtщаме ~ито дъжда, 
нито cry дения вtтъръ, захласнато унесени въ съзерцаване на див
ната панораl\'· а, ко_ято къмъ всичкитt страни на хоризонта се раз

тила прtдъ очуденитt ни погледи. 

Подъ насъ с.ж снtrоветt, сгушени въ каменистнтt, безслънчеви 
попи иа Бtлмекена; по нататъкъ ~.жкатуши едва видимата пж.тека, . 

по ~,·оято сме лазили ~ се започва rжстото uарство _ на клека, койrо 
още по далече се смtня отъ .чернtящитt се губери на вtковната борова 
гора, подъ чиято влажна с'f:,н1<а ние , бtхме прtди нtколко часа. 

И ето, започва се ед·на отъ най-вълшебнитt небесни феерии, 
въ които се от"риватъ тайнитt , на природата. Като че ли нtкакъвъ 
добъръ духъ, който ни е съпровождалъ и бдялъ надъ нас ь прtзъ 

всичкото врtме на п.жтуването, е поискапъ да , ни възнагради за на„ 
шата търnеливость и да даде, въ наша _честь, едно отъ ония дивни , 
прtдставления на планинската · природа, които човtкъ не може да 

забрави до послtлнитt дни на живота си, тъй като тt еж най-въз-
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торжения химнъ за красотата и величието на 3емята върху която · 

живtемъ. 

Бързо се разпипляше бtл;;tта завtеа на мъглата, подъ която 
о'ще спtха, . въ безмълвие и покой, дълбоко-'аъ-лбоко поnъ насъ, 
планинскитt склонове и долини, осtяни съ борове; Отъ ВСИЧКИТ~' 
страни, додtто стига поrледъ, · заплуваха къмъ върха, издигайки се · 
като гжсти кж.лбета димъ надъ запалена rop 11 , бtлитt мъгли, ши · 
бани лудешки отъ в'kтъра, който б~ше ги поnrонилъ отъ злачнитt 
нtдра на планината и нехайно ги кэраше на нtкжд'h -- послуш1штt, 

упляшено защурани мъгли, които '· почваха да , се струв~тъ чоеtку 
живи еж.шества, самитt горски духове, доскоро безгрижно заспа,ли 
въ глухнтt, дълбоки п·азви на · пл·анината, а. сега повикани да се но~ 
сятъ надъ ширната земя, за да · я поръсятъ съ влага. Колко пжти 
тамъ, отъ низкитt равнини, ние •. сме се зах11асвали · и сме гледали, 
съ умиление и нямъ възторгъ, бi:литt пурпурени или златожълти 
облаци, които дремятъ . , по синьото небе 1 крлко пжти, малки дtца, 
ние сме искали да се изгубимъ, да потънемъ въ тtхнитt пухкави, 

ослtпителни въ слънчевата свtтлина нtдра ! И ето; сега ние сме се 
качили тъй високо, щото виждаме сжщитt тия облаци подъ насъ, 

· още прозрачни, · леки -мъгли, .които вtтърътъ влече отъ всич1<итt 

• кжт()ве на планината, шиба ги на 'горt _ по скалитt и урвитt, эа да 
стигнатъ най-високитъ върхове, отдtто тt ще эапочнатъ свQето не
знайно скитничество . надъ · земята·, за да сnратъ уморени чакъ ве-
черьта върху хребетитt на upyra далечна планина, . • · 

. Трепетъ, чувство · на неизказано вълнение обзема човtка нри · 
такава ' вълшебна гледка, която задминава нашитt най-хубави сънища 
и най-смtли фантазии. Ц.tлата природа оживtва прtдъ , зачарования 
погледъ и чов~къ. почва да открива нейния скритъ, :tаинственъ жи

вотъ, чието величие поrиска нашата дребна мисъль и я прави . 
тъй жалка, тъй достойна за оплаJ.Сване . . . Всtко дърво, всtки · 
камъкъ, всtка · трtвица почва да се струватъ живи сжщества, . което 
чувствуватъ, r,IИCJIЯTЪ и страдаятъ, l(ЗТО насъ хората. • Самитt ний, 
кацнали на този високъ, · надснtженъ връхъ - , случайни гости 
отъ чуждъ незнаенъ свtтъ, - каточе се сливаме съ земята, съ 

купчината камъне,' до които· лежимъ неподвижни, мъ~чаливи, npt- · 
връщаме се на мълчаливи сtнки, които вtтърътъ скоро ще разпръсне, .. 

Студениятъ дъждъ nо-силн9 почва да брули лицата 'ни, вt
търътъ става на пронизителенъ, . небето 'като 11ели се снишава 
за да ни притисне и не ни остави да слеземъ отъ безмълвния 
Бtлмекенъ ... Близо до насъ полазва, гонеwъ отъ южниятъ вtтъръ, ' 
що духа татъкъ изъ турска земя, roJ1tмъ черъ облакъ, който над• 
висва застрашително надъ дълбоката бездна надъ Бtлмекена и npo.; 
стира чернитt си крилt · по всичкитt околни склонове. _ Тогава rор
някътъ задухва по-буйно и сбира , безбройната рать :оrъ малки рун - · 
тави облачета, които бtсно се нахвърлятъ на неканения rостъ, 
ръфатъ му немилостиво месата и разбитъ го • връщатъ назадъ по 
скалитt тукъ тамъ оставатъ да висятъ кжсове отъ неговата че.рна 
въздушна мантия. 
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Въ продължение на · нtколко минути тази борба между м~rлитt, 
които се влечатъ по двата склона на Бtлмекена, е въ пълния си 
разгаръ. Най-послt сtверниятъ вtтъръ, койт.о·. духа изъ къмъ бъл
гарска земя..1 надвива, и безбр«;>йнат::l рать оtъ _малки рошави· мъгли 
се пониса ' напрtдъ, устремен~ къмъ далеч11итi . македонски · равнини, 
които се тъмнtятъ татъкъ за;д:ь йеоrледнитt_ планински ~ълмове. 

Сtверниятъ вtтъръ пониса н~;~олу КЪМ'J:> низини_т1; И насъ,. нt
колцината шастлинци; ' които тоkу Liio бtхме прочели ед'на ед!'fи „Iка· 

i 1 '· · - : - ' 

страницµ 1;1ъ · величествената книга на природата, пълна съ толко~а 

поезия и красота, , щото хиляди . страпици, написани на · нашия бt: 
денъ _човtшкн еэикъ, не биха стигнали, за да ви разкажа 9нова, което 

вид.tхме и почувствувахме въ тозц · J<р'атъкъ MJ-!rъ, когато оfъ висо
кия приоблаченъ Бtлмекенъ, nо~близо до нf.бето, ние .надзърнахме 
въ таинственитt черrози на май~ата i1рнрода~ 

· София, 12 ноемвриА 19 ! 1 г. Стр; · Кринчевь. 

r одишни · отчети • на : кпоно~еть. 

· Доnно. -Банс:киятъ кnонъ 11 Ибър1> 11• · 

. Прtзъ изтеклата 1910 -r. Додно-Банскиятъ клонъ „Ибъръ" 9тъ 
Б. Т. Д. брои 15 редовки членове. 

По причина, че ~ъ клона нй еж се числили 32 души тури
сти, които никога не еж си изпълнявали -туристическитt задължения 
и съ .-това си· поведение еж деморализирали дружеството, а ~астоя

телствот_о ги търпtше, като се надtеще, че. единъ денъ тt ще бж • 
· датъ -полезни и станаrъ . редов1ш, -клонътъ ни неможеше да прояви 

нtколко ~·одини ·. наредъ, такава дtйность, каквато е трtбвало да 

прояви. Като се забtлtжи това, настоятелството за да · турне край на 
тия нередовности, свика общо събран~е, . въ · което отписа всички не 
редовни членове. 

Прtзъ сезона на излетитt, клонътъ ни устрои излети до мо
насrира „ Св. Петъръ" с. Вt.тренъ и - близкитt мtстности -изъ Рила .и -
Родопитt. · · 

Прtзъ сезона на _с:lщtнкитt, се даде е11шs · увеселителна сiщ.t~ка, 
съ входъ свободенъ, съ 2 сцtни, която 5tше отлично и отъ отбрано 
общество посtтена. 

На 8 м~й т. r. клонътъ ни има годишно събрание, въ което 
настоятел.ството даде , своя отчет ь. 

Въ еж.щото събрание се изработи . този. бюджетъ за ·1~11 _год: 
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А. Приходъ: , Б. Разходъ: 

Отъ членски вноски ' ( 18 <JЛ, Приносъ къмъ централи. 

по 6 л) лв. 108· - каса (18 чл.) лв. 27·
Отъ эаписни в11ог. (З н. ) ,, 6·- Абон. за cn. ,, Туристъ" ,. 18·--

налич. въ касата п 22·- За тур. ?Начки (10) 2U·-
" недобори „ 50·- Дълг. за фл., тоеж . и сtд. ,, 14·35 
,, nрtuставл и вечер „ 20·- Канцеларски . ,, 5·

аб, на с. "Туристъ" ,, 18·- За во1ц1чи, пош. tt поздр. ,. , 10•-' 
" случ. приходи „ 10· Сtдtнки , ,. 20·-

За сбирки „ 1 О·-
Д ълr. къмъ цен. каса 34---~-:--Всилко л. · 2·34._ Всичко л. 158 35 

<,:екретарь: R'. Симон,овъ. Прtдседатель: А . Цвrьтковъ. 

Татаръ-Пазарджишкиятъ кnонъ „Сnавиеви гори 11 • 

Прtзъ мtсеuъ ю,ний 1910 r. се основа въ rp. Т.-Пазарджикъ 
клонъ отъ Б. Т.' Д. подъ название "Славиеви гори". Клонътъ бро
еш~ ~ъ. началото 47· редовни членове, отъ които , 21 бидоха отписани 
- едни пq причина на · изсtлване изъ града други по невнисане нито 
на за11,1:1сниS,1, нито · на членския вноски, а се записаха нови 6 души 
и дружество,:о сега брои ,. 32 редовни членове. 

. П0стж.nили еж. въ касата на дружеството като записенъ · влогъ 
и членсю1 вноски всцчко 9.2·50 лв. 

~.рtщу тоя ори~одъ еж. направени слtднитt разходи: 

1.). 70 лв, за 35 ~.начки, получени отъ цtнтралното настоя
телсrво !'1 р~~д~дени на членоветt. ~) ~ 6 лв. за печатъ на дружеството , 
3). 5 ·40 лв. эа тръба съ шнур1> - всичко 81 40 лв.; въ наличность 
еж. остали \1 ~10 лева . 

Съгласно чл. 1 ~О отъ устава на Б. Т. Д , за редовнитt 32 
членове, - клонътъ тр'tбва дя направи приносъ въ централното на
стоятелство ~f/' / 0 отъ членскrатt имъ внос"и за , изминалото мtсечие, 
или отъ 24 лв. 1 слtдователно, въ касаТ4 се явява дефицитъ отъ 
12·90 лв., който ще се пш,рие отъ , несъбранитt досега членски вноса<и. 

Прtзъ изтеклото 6 мtс~чие клонът1:- е направилъ слtднитt 5 
излета: 1. На 4 юний 1910 r. за мtстностьта „Добра - вода" надъ 
с. Дебращица. 2. На 11 юлий с. r., до монастиря „Св. Петъръ•. 
3. На 24 и 25 с. м. до „ Бtлм„кенъ". 4. На 29 авrустъ - до мtст
ностьта .Кулата" надъ с. Uрънча, и 5. На 5 и ,6 се .темврий - въ 
с. Перущнца. При поспtднмrt три излета се tfЗправиха и люби1елски 
сни'мки, обаче само отъ , 111-ия излетъ има запаз·ена една снимка 
за клона. . 

Повече излети, или нtкои планински работи, дружест~ото tte е 
nрtдприемало, прtдъ видъ неблаrоnриятностьта на врtмето, - отъ 

една страна, , ~ лttп~ата н~ сгодни rсловня __:, отъ. друrа. 
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Настоятелството е приготвило и прtдстяви на удобрени.ето н·а 
общото год11шно събрание слtдния · бюджетопроектъ за 1911 rюд. 

Приходъ : Разхопъ : 
1, Отъ членс~и вноски лв 192 1. Приходъ на центр . н•во 

· 2. Случайни 
" 

25° /о' отъ чл. вноски лв. 
8 2; Канцелар. и пощен . . раз. 

48 

и за нап. к., пок. и ':JP• л. 50 
3. За планин. работи и зar:i, 

природни· памtтници лв. 80 
. 4. Непрtдвидени лв. 22 -----Всичко лв. · 2t.IO 

Секретарь: К. ·Миховъ. 

Всичко лв. 200 

Пр~дседатель: Н. Ардитовъ. 

Опаснnститt по Аппить. 
Алпиниститt раздtлятъ опасноститt по Алпитt на два вида: 

субе-ктивни, като подхлъзване, забъркване на пж.тя, които почиватъ 
на непостатъчното подготвяне на алпиниста · и обектив.нff,, като па

дането на камъни, лавини и rръмъ, които често пжти постиrатъ и 

най-оnитнитt туристи. Опасни излети обаче, наричатъ тtзи при които 
има о,ективна опасность, когато въ пруrитt случаи казватъ, че има 
само „м.жчнотии" . Малкиятъ върхъ на Алпенцанерскнтt Дпломити е 
t-динъ върхъ най мж.ченъ за катерене. Ако нtкой новоначинающъ 
се опита да · се възкачи безъ водачъ, то неговия рискъ може no 
възможность па ·му струва и живота, или ще изпита такива oпacflo• 
сти, щото послt само съ ужасъ ще разправя за · това възкачване, 
Отличнитt алr1инисти, обаче, съ право, отъ тtхна гледна точка, не 
рtдко наричатъ тоя върхъ .,,единъ не мжченъ зжбецъ«, понеже това, 

което може да доведе едноrо до смъртъ, за опитния туристъ, който 

е навикналъ да ·разрtшава много по-мжчни задачи, такава еnна _ за 
дача е лесна и · сиrур·на за разрtшаване. Нещастия причинени отъ 
1Jбекти·вни опасности се случватъ · по-често. Недалеко ·отъ хижата на · 
херцхерцоrъ Отто на Раксалпъ има до самия широкъ пж.ть една 
табла за споменъ , на единъ поrубенъ, който си · намtрилъ смър.тьта, 
кога1·0 събиралъ цв-tтя. Той падналъ отъ една ст-tна не по-висока 
отъ височината на една стая, която н-tмала нищо общо съ възкач
ването на планината, сжщото не · можеше ли да му се случи и въ 

Виенския паркъ. При стотини подобни случаи, безмислица е·, такива 
случки па се смtтатъ като нещастия причинени всл-tдствие алпи

низма. Койт0 · се приближава и.о пропа·стьта при липса на достатъчно 
опитность и сиrур.ность, само эа да откъсне едно цвtте и отъ прt

калена ревность се подхлъзне и · падне, той не е жертва иа алпи
низма, понеже · послtдния нtма , эа ц-tль събирането на цв-tтя. Ста

тистиката на чисто алпинистскитt нещастия доказва, че по-rолtмата 
часть от1> ·· ка-тастрофит-t · биха · моt л.- да се иэбtгнатъ, .i при щэ.;rол-tмо? 
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вни.ма~ие - ~и, че една -rолtма часть ,отъ тtхъ проиэлиз1;1тъ отъ rолtмо, 
даже реnко, лекомислие. Та~а напр. едИН'l: виенчанинъ се поrуб~лъ на ' 
Раксалnитt., nоне:ще прtэъ врtме на · 11очивката, опрtнъ на гегата си 
се. наклонилъ небрtжно къмъ пропастьтР. - Едно инстиктивно чувство, · 
което се проявява у ·хората и :жнвотнитt, когато имъ се застрашава 
живота, трtбва да му е казало, . ~е гегата . въ Х:ориэонтално положе
ние може да се прi;вие _:_ счупи, и ако ' тая мисъль би му дошла на 
умъ, к9rато е . билъ още нз равно мtсто, ТО лежащата ДО кра_ката 
му пропасть би била · най-доброто nрtдупрtждеl-'ие эа него. Подобни · 
СЛУЧКИ МОГаТЪ · ЛЗ - се nриведатъ СЪ ;Uf3ИНИ И ВСhЧКИТt ДОКаЗВЗТЪ 
това, че модерния кулrуренъ ·человt~ъ, к9йтр · израства ·при една не 
естествена _ б,езопасность, чечо _изгубва способностыа инстинктивно 

· да прt:Пчувствува оп,а_сности,тt, з,атова за новоначинаюшия аJшинисть 

е вс~кога по-добрt, ако той при излетитt по планинит1; -б.жде мajJKO 
плашливъ, отколкото ако проявява извънредно rолtмъ куражъ и всt

кога е опасно да го ~:~одтикваме къмъ по-rолt ма енергия, като го 

укоряваме въ малодушие. 

Пр:t,велъ: -Вечаръ. 

Туристи·ната въ · ЧужОина .. 
Държавна помощь за . Чех-1 Хижага въ праховскнтt. е каш~· на 

ския туриски клубъ. За _ ла' се Ичннския КJЮНЪ 1000 , коро н и. 
види какъ държавитt на эаnад.ъ се На централата ·_ на Чехския Тури
rрижатъ за туриското лtло въ стра - ски клубп , ;iЗ рсноваване нщзи сту
ната си. заемаме отъ чехското спи • денски спални - 2500 корони. 
са ние Casopis Ceskych tur-istt1 -, опи- За поправка _-Фридща~tнс1<ия за ' 
санието Hi:I_· по~ющиi"h, даде·ни о~ъ мъкъ и - Ког;анинската разrлеnна 

-австрий ~кото правителство на Ч_ес- 2000 корони. 
кия туриски., клубъ. Губер_натор- . За огражnане 'имуществата при 
ството въ Прагц съ · писмо отъ ,26 Мацох1:ката пешера_ i5QO К( рони. 
юний 19J 1 r. е отпуснало и изпра. Всичко 13,500- корони. 
тиnо въ клуба на чехскит'\; .,туристи, Нашата · организация сжшествува 
слtднитt помощи за: отъ 12 год1:1ни, о баче, и до днесь 

Рекламно т.абпо на Индрихо-Храд- Българското н,ароdно нравителство, 
ския клонъ - 1500 Корони. _ - не ни е отпустнало за цt;iитt., ни 

Раэгледна на Доброш_ова · на I-;la . стотин.ка: Освtнъ Търноdската О кр. 
ходския . клонъ 1500 корони. Постоянна Комисия . и Търновския 

Туриска хи:ща на Писецкия клонъ Градски съвtrъ, които редовно 
1000 корони. -nрtдв1-tждатъ въ бюдже:rитt си суми 
Ржиnсkия пж.ть на Роулницк11я за начинанията на Търновския Клонъ 

клонъ 500 корони .. · ,, Трап·езица", почти ~сички други 
Ждарската- разrл~дна на · Рокиuан- общ·ини и окржжия еж сстанали 

ски~ клонъ· 1000 корони. чужди къмъ дtлата и · начинанията 
Риtрщ~ата· пжгека на • Семи-лех- · на българскитt туристи. Щедрое-ть: 

ския · клрнъ 1000 кор(?tiИ : та на Търновския Окр.ж.женъ . с ь-



вtтъ къмъ д lшото, -на . ТърНовск·ата I на ·_ 1 OOJ) лв.~ . а -тая година, эа да 
~Трапезица" заслужава повече . отъ· 1 ~е покрие хижата, прtдвидt по бюд
похвала. -На ~рtмето си, , за изда• жетъ ,. 1500 л. и дадоха строителни 

. ване пжтеводителя на r.рада тър- ма·териали за по вече отъ 2000 лв. 
· . ново; съвtта отпусна 1000 л. Ми- Хвала- ~мъ- i 
. налата 1гqдина за да се почне_ Ту-

риската хижа на „ Царевец~/' 0тпус- К. 

· - Дружественъ животъ. 
Честитимъ . · на всички тури- 1· с ь - имената на щедриrt дарите11и 

сти Новата 1912 година, като .

1
, 110 постройката на турискат? .х и жа, 

имъ пожелаваме да б;кде ща- между които за ,жалость бtха за
стлива и весела за , _ тt,хъ. · 

1 
бра.вен_и тия на Търновската ·посю,-

Поканваме всички клонове, • янна комисия и Търнов . . rрадсю1 
да' внесатъ събрания абона- '1

1
. съвtтъ, макарь ~ първата съ ПО· 

ментъ отъ член:Овет·'h за спи- мощитt си да , е съдt~ствала до 
санието. Всички. знаятъ, че сеrа' н.ай - много за ycnt.xa туоискитt 
списанието ни се изд~ва само пр1щпрttяти~ на Търновската „ Тра
отъ . вноскит1; на -членовет'h и пезица ". Публиката 1:1е напусна;бала 
клоновет'h, отъ навр'hмено1 о -до късно .слtдъ . полуношь. Общ11-
испращане, сл'hдователно, на. ятъ приходъ отъ баJ1а е надъ 7UO 
внос·кит'h зависи и редовното лева. 
излизане на списанието ни .. · 

Осв'hнъ това, поканнаме кло
новет'h, . да . се погрижатъ -за 
разпространенинто на списа
нието . · 

Туриската „Хижа 11 , която се,· 
започна къмъ срf;дата на · ~- iолий 
т. r:, -е _ по~ти покрита и има една 

приготвена стая, въ която еж по• 

с г'авени вече дв-t леr ла отъ уче
нишкитt. спални. За сега въ стаята 

се помtщава само пазачътъ на 

Зименъ излетъ. ~Софийс~ияtt 
клонъ устрои на 18 того з_и·менъ 
излетъ до · монастира „Св. Кралъ" 
и върха· ,,Люлиt-Jъ ". В:ъ тоя пръвъ зnанието. Ние поздравляваме настоя
зименъ излет-ь взеха участие ' до-ста 
тури.:ти . 

, ~апътъ на Търновската. Тр~
пезица• .. На 3 декеwври~ въ Тър
новското ч-италище „Надежда ~ : Тър
новс1<итt туристи дадох:а тр~дици • 
ония си · rодишенъ тури·ски балъ1 
въ полза · довършване _ на туриската 
xi-tжa на • Цареве.uъ. 11 Както в.инаrи, 
салона (>t д~брt окргсенъ и . uосt
тенъ. Освtнъ военната музика, не 

1 л~нfсваще народната rАйщ1. Вредъ по 
декорациитt, тая ГОдИ !iа бtха ПО· 
ста вени„ на лнчни . ,мtста_ табJJИЧКИ ' 

телството, което можа при многото 

парични спънки да. hptoдonte пое- . 
лtдн~'тt и' ~а др.кара . эда'нието до 
сегашното · му попожеJi'не. · J'ова 

.здание ще п·оказва на търщ>вскитt 

rражп.ани„ че съ обши усилия · всtко 
мжчно д·lщ_о се свършва благопо-

лучно. 

·,,Хижата„ прtдставлява едно - вну
шит_еJ1но ПО размtритt И Красотата 
си ·зда1:1ие. Площъта, върху която , 
е сложено, . има , 319·55 м. съ обща 
11исочина около 14 · метра. Височи
ната на _·първия етаж~! който има 



единъ обшнренъ i салdнъ .- ( 1 ОХ 15 :Туристки ,излети. СофнАският.ъ 
метра) съ сцена и стаич1<а наоколо, клонъ „Алеко Константиновъ" ус• 
е 5 метра; в v-сочината на вториятъ тройва прtзъ nраздницитt два нз
етажъi който ,има седемъ стаи' и лета : първиятъ излетъ . въ поне• 

единъ салонъ, е 4 метра, а тава ,:. дtлникъ , на 2,6-й т. м . до Драrа
нътъ, въ който ше има единъ общъ левския . мънастиръ, Тръгване. въ 

салонъ и нtко11ко _стаи, прtщ:тав- 71
/ <J , ч . су11риньта. Сборище млt

лява 1/ 2 етажъ . карница „Швейцария" на бул. Дон-
За цtлата построена 1.1асть до дуковъ. Главатарь Д. Ганевъ. 

сега дружест~ото е иэр~эхолвало Втория излетъ само за опитни 
въ пари 14,139·40 лева, вънъ отъ туристи . въ с.жбота на 31 т. м. и 
подзренитt матери~ли. Отъ тази недtля l •й януарий . 1.912 г. до 
сума е неплатено- 9,29 L • 15 лева, Погановския мънастиръ. Тръгване 
а останалит-k 4,839·25 лева оста- въ петъкъ 30-А т. м. съ к~>Нвен
ватъ дългъ на дружеството. Този ционалния влакъ въ 5.45 часа 
дълrъ дружество·rо се над-kва да с,цtдъ об-kдъ. Сборище старата гара. 
изплати 011ъ днещния си балъ, отъ Главата ря връша недостатъчнр при

доброволни пожертвов.ания, които готвени. Записванията ставатъ въ 
може да постжпятъ отъ търновци бирария „ Василъ Левски". Плаща 
- живущи друrадt въ царството, 

1 
се до Царибродъ . и обратно съ 

както и отъ други помощи и при- j 50 °!о намаление 3.20 лева. Глава-
,ходи . тарь Д. Костовъ. 

Раз н и . 
Едно пр1;дупр1;жденйе отъ голi;мо 

значенйе .за насъ. Прiздъ видъ на 
нъкол'ко неприятни я вления, ко·ито 
се случили напослiздъкъ въ плани • 
нит-в Елб сандщайнгебирге, . комитета 
за пресата при планинското дру

жество за Саксонска Швейцария е 
изпратилъ едно rисмо до Дрезден
ската преса, въ което то ,й настоя
телно умолява вси1.1ки алпинисти да 

внимаватъ, щото при пжтуване по 

тамкашнит-t плани'ни и долини да 
съблюдаватъ нуждното уважение 
къмъ природата и x:opar.a. 

Най-много проп.жтувалия·пжтникъ. 
Това е английския кралъ Георги У 
Той е пропжтувалъ по море и по 
суша JS0,000 англ мили (240,000 км.)· 
Пос-втилъ е 6 пжти Канада, 3 пжти 
Индия и Цейлонъ, 2 пжти южна Аф
рика v. Австралия. Единственит"в по
rол'hми анr лийски владъния, кои.то 
той не е вид'hлъ ех... Уганда, източ
на-Афр.ика и Нигерия. 
Най-вйсокитi; желi;зницй на св1;

та. Най-високитъ желiззници на СВ'В• 
та се намиратъ въ Америка. Тiз еж 
желъзницитiз по Андит'h въ Южна
Америка . Най-високата . желiзз,ница 

Доказано е, че м-лади хора съ тiзх- е въ Перу, която съединява Каллао 
нйТ'Б' необмислени лудории, еж пов- Л К п 
ръдили растенията, . · м-всностит'h и и има съ , еро · де . аско, на която 

тунела при Пиедри-Пароди лъжи 
скалит-в; като еж ги и омърсили, 4834 м високо надъ морското . рав-
било съ , невнимателно хвърляне на нище. Подиръ нея иде жел'hзницата 
остатъци отъ ядене, било 'по друrъ която съединява Мелондо въ Перу 
начинъ. съ Пуно и покрай езерло Тl:'тика-
Много право се казва въ писмото: ка , съ Ла Пасъ и Ор'уро въ Бо·ливия. 

((Който истински оби1.1а и разбира Тя достига при Круцеро 4467 м . ви
природата, 1-!е гръши къмъ нея по сочина. Отъ Ла Пасъ i-, ~Оруро една 
такъвъ начинъ . Тако ва · оскверня- друга желiззница прiзсича Андит'h 
ване връди на нашата хубава пла- ' при Ускотанъ на 4000 м. височина. 
ни нека стр'ана, на нейнитъ жители' 'и Строящата се желiззница отъ Цри-

. п·осътители въ най-голъмъ · раз- ка до Ла Пасъ въ Боливия има една 
мъръ» . 1 А какво става у насъ ! Б'hл · височина отъ 4071 м. 
пръвод.) 1 Пр"ввелъ: Вечар1,. 
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ОТКРИВА СЕ ПОДПИ -СКА ЗА ФОНДА 

. ,,( писание Българсf:Си Тур~-,стъ''. 
Безпорно' е, LJe дружествениятъ ни органъ крtли орrаннза. 

ц ,.. яrа. Но за да излиза той редовно, да подобри съдържанието си 
и да уголtмн обема си, трtбват1> му осю·урени соtдства. Ето защо 
един~есеrиятъ туристски сборъ въ Пловдивъ на ~9 и 30 V т. r, ка- , 
то има прtдъ видъ тов :sJ , рtши да се основе фэндъ „ Списание 
Български Туристъ". За тоя фондъ цt:-нтралното настоятелство от
крива подписка между туриститt и люб1:1телитt на българската при
рода То вtрва, че фонлътъ ше бж.де под~рtпенъ отъ мнозина 
туристи. За utльта и наt1-мал1<ата сума се приемd съ благодарность. 
Имен~та на дарителитt ще бж.датъ · п·убликув~ни въ дружественото 

спit'сание. 

о ~ я » - и. 

Туµистски хо_телъ и гостилница. 
С1държательтъ на най-уредениятъ хотелъ „ Балканъ" въ ис, 

торичния rp Пл'hвенъ обявява, че· прави на туриститt слtднитt 
отстж.пки въ хотела си; на леглата 30°/0 отъ обикноRенитt цtни, 
на храната въ I остилницата 20°/ 0 еж.що QТЪ оqикновенитt цtни. 

· Хигиената на тypdCJa 
ки- спортистъ. Стр. 84. Цtн'а /О ст. 

книга съ 36 фигури въ 
текста. Необходима за всt-

Пжтеводи· ель на София и ОКОЛНОСТf?ТЭ и съ qланъ 
1

на ___________ · , , грапа и пока-

-залецъ на ут.щитt му : Цtна 1 лв. На 1 О и повече ·екзеl,fпляра пра
в 1 ~е 25°/о отстж.пка. Намира се за прода1:1Ъ у 'Книжарниuигk въ 
София. 

Издание на централното настоятелство на Българското 
Туристка Дружество. 

ФотограФJАИ може всtкн да си набави отъ Дупнишкия 
__________ клонъ „Рилски езера 11 оть БТД Спораэуме-

изъ Рила планина ние прtд\:едателя на клона. 
на пощен:. карти, 

t 



; 

Открива се подписка . за XI година на 

·51,лr11РеК». тУ.РJtетъ: · 
Списание за тури·зъ.мъ и nриродоописание. , , 
Органъ нсt Бълг. : Туристско· Дрvжество . 

· Редакторъ: СТ. ИВ; ПОПЛУКОВЪ · 
,. . 

Отъ ян.уарий 1,912 rоп. сп. ,-: «°{iъ.(!;гарi:ки ~Туристъ» · влиэq 
въ XI rолина на своето сжществува(Jе. Днес-h то е • единственото · 

спортно списание у _насъ, нъ ~оето се qписва българската природа 
и срtдствата за добиран!,{е по нея. · · 

. <~Еjългарски_ Турис-тъ» / излиза · всt1/и мtсецъ (освtнъ юлий и 
авi:'устъ) . Годишна цtна за нечленове на дружеството · въ България 
е 2 · лева, а въ чужбина ~-50 фр . ЧленоветJ, го получаватъ 
срtшу единъ левъ . -

о т в ·л Р я с Е л о д n и с к л 
3~. 1х:. та годишнина на народоучното ~ъсечно и ил_юстро_вано 

списание 
,. 

,, родопсни НАПР~ДЪКЪ- " 

Отъ' 1-й Серrемврий 1911 год. започна ]Х-та ' годишнина . 
и прtзъ 1911/1912 учебна х::одина ще излазя както и до сега· 
всtки мtсецъ, освtнъ Юлий и Аувrсть. ,, Родопски На п р t
д ъ к ъ• и за иапрtдъ си остава чисто наро~оучно (етнограф
ско) списание, специално за всестранното -изучване на Qд ри н
е к о и Р о д о n и т -в . 

„Родопски. Напрtдъкъ• е добро помагало на всички 
учещи се въ бълrарскит-в пълни и не , пълни срtднц · учебни 
заведения, а особено на г-да прiшодавателитt по отечествена 
география, история и литература досежно . Р о до п ~ т -в и О д
р и н с к о. П.къвъ е той за нашит-в . r - да офицери ; подофице
ри и войнишки читални. 

ГОДИШНАТА Ц'l>НА 

- и за наnрtдъ си о~тава 4 лева въ България, 1 бtло меджидие 
въ Турция и б гфранка въ чужбина. 

Адр·есъ: редакторъ издатель Ст. Н. Шишковъ, уч;итепь въ 
Пловдивъ> Bulgarie. У лица „Дюстабановъ • № 2~. 

• 1 

Лечатница на П. М . БжзайrОIJJ: -:-:- София., 
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