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исuиппината въ излетитъ. о15Р" ;,..;s•-n11евем r ~• • . f\ 
/ 

Ди~цнплина въ излетит1> 1 Ето едиRЪ въпросъ о:~~;~Г ::~ Н. ,.,., 
едно необходиио условие за добрия редъ при' туристкиrt из-

- условие, което р11злично се разбира отъ главатаритt при 

/
Ьсi;ки отдtленъ случай. 

Отдавна този въпрос·ь е назрtлъ, отдавна w;io него се говори и 

раз<~жждава, ала и до сега топ не е получнлъ едно правилно разр1>
шеиие, което да бжде усвоено оrь всиqки •~леноQе на дружеството, 

та да може по тоя иач~шъ, а1<0 не напъ11Но, пон~ до миннмуы·ь да 

се намалаrь търканията и неразбориитi;, които еж станали система в·ь 
излетИ1't, 

Едвамъ туку що си надулъ роrътъ - да дацешъ първия сиг

налъ за тръгване • тръ1·налъ не. тръrналъ още и дюдrокания, недо

волства и критики Оl'ъ вс1;кждt по•1ватъ да се излнватъ върху ти, 

като студенъ душъ ! И колкото пжтя се увеличава, колкото неприят
ностит1; с·rаватъ повече, толкова и пКРIIТJiКИТ'В" се изострятъ, става'l"ь 
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по-жегmtви, често па.ти нетърпими н докачителни ! И кой критикува? 
Не младия неопитенъ туристъ, не дори нi.коR оrь гост:-~тt ( ако ииа 
такива), за конто това до нtкlll.дt е простимо - а критикуватъ стари, 

.опитниw туристи, калени в·ь десятки излети, и които не едннъ пжть 

еж rлаватарствувапи и познаватъ всички неприятности оrь тая .поче
т

на" длъжность ! Азъ поставя~гь въ кавички думата почетна, защото 

е далечъ оть да е такава тая длъжность, каквато би трtбва110 да 

бжде ! И да с,'\"\. били поне безпогрtшни и безукорни ония, които кри

тикуватъ, въ своитt rлаватарствувани:я? ! Колко по-леко би се пона

сяли тогава 'Г!;хнитt »критики" ! 
Но да имашъ см.жтно понятие за п.исципnина и редъ ; да си 

далъ десятки доказателства, 'Че не познавашъ, както правата, така н 

зад'ЬJIЖеюrята си като rлаватаръ; да не знаешъ кога и какво да нс

кашъ отъ довtриnитt се на твоята вtщнна туристи ; да не прилагашъ 
изобщо н наf.1-елемеt~тарнитt си задължения, било като rлаватаръ, било 

като излtтчия-турнстъ; спtдъ всичко това да критнкувашъ наf.1-малки

тt и невинни грi;шки на другнтt, това, ако не е прtкалено амбициоз

но, най-малко е чрtзмtрно взискателно !*). 
А за да не бжда голословеиъ отъ една страна, а отъ друга да 

бжда оо-ясенъ за всички - макаръ, че разrлеждамъ въпроса за дис

циплината въ излетнтt принципиално - азъ ще си позволя да разкрнти

кувамъ нtкон оrь излетитt въ оная имъ страна, която е необходима 

за допълнение на мислитt ми. 

1, 

Като най-важна и сжществена причина - за липса на дисципли

на - е н,тоd~от1шюе111·ы11а на маватаря. Какво е необходимо гла

ватаря да може и да знае, за да б.жде подrотвенъ? 

1. Г лаоатарьтъ трtбва да може да чете картата тъй, както чете 

обикновена книга. Той трtбва да има елементарни познан11я отъ топо

графия и картовi;дение, за да може въ дадени случаи, ко,по не еж 

рtдкость, съ единъ само погледъ да ориентира и направлява излета 

въ оная посока, която поже11ае. 

Два или три дена по-рано главатаря трtбва да ек направи про

фиАъ на пжтя, по който ще води, за да може съобразно наклона и 

даг.ечината да опрtдtли точно врtмето за тръгване и връщане. За

щото е извtстно на всички, че току-що напусналитt София туристи 

питатъ : ~ по кой часъ ще се зав,,рнатъ утрt •. Ако той познава 

добрt пжтя, по които ще води - прtдваритепно може съ горинтt 

изчисJJения .в.а опрtntли пунктоветt за почивка и врtмето, което ще 

му отнематъ тия почивки, като се резервира вс·l;кога съ по иtколко 

минути въ повече. 

*! Съ тая статия целя имено да укажа, ако не на всичко, поне 

отч.астtt на пр11ч11н11тi. за шшса на ди.:щшm1на II редъ в·ь 11влет_ит·в, u 
_ко11то раждатъ неравбирания въ отношенията на главатаря спр1;мо 

иsлетчпи II обратно. 

'· 
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Добрt проучения пж:rь, сигурното и nравклно четене на картата, 
давам. възможность за смtли и рtшитепни жестове въ ржковоцството 
на излета ; главатаря печели довtрието - па ако щете и уважението -
на излет•1.иитt и той нека бжде сигуренъ, че недоволствата ще се на
малатъ на половина. 

Ето примtри: Става излетъ до монастиря св. Кралъ. Господинъ 
главатаря сполуч11ИВ0 завежда хората си до монастира, защото вси'lКи 

познаватъ пжтя, - ала връщането? Двама тръгнали въ лtво, трим11 
въ дtсво, едни къиъ Владая, а трети по-сербесъ направо прtзъ дра1,и 
и долини - за Княжево ! Недоволства, сърдни, подмi,тания, подиграв
ки, колкото щете! Защо? Защото пж.тя отъ никого не е познаванъ 
добрt, а оrъ друга страна, картата е висtла само на бедрото на по
читаемия гпаватаръ безъ да я е отварялъ ! А тамъ - ва това м·l;сто -:
колко ясно е очартава на картата оная пжтечка, която минава въ 

дtсно отъ rърбътъ на .Кърлежа" и се спуща прtз·ь линията на шо
сето Владая-София. 

Друrъ примtръ не по-малко умtстенъ е отивавието на Диво
тинския монастиръ. 

Тръгваме отъ с. Банки. Главатарътъ дава сиrналъ за тръгване и 
потегля заедно съ друrитt, като опипомъ се озърта дано прочете нt• 
к.ждt : ,,пжть за мона\:тира •. . . НЬма ! Па и не иска да попита нtко
rо : • кждt е моля пж.тя за монастира •. . . И всичко благополучно 
щеше да се свърши ! . . А между това картата загъната на осемъ ка
та, гриЖJ1иво затворена въ тенекиена кутия лежи спокойно прtзъ ра

мото му! Какво стана? Това, което трtбваше и можеше да се очаква ; 
малко бtха десеть посокитt, по които се източихме въ монастира ! И 
то не защото нtмаше - въ случая - послуwность, а просто и чисто, 
като не се указа пжтя, но който трtбваше да се движимъ, тръгнах

ме на посока, утtшавайки се, че „всички пжтища водятъ къмъ Римъ !" .. 
Но какво бtше връщането?! Чели ли сте за връщането на Наnалео
на отъ Москва? Трtбваше да се движ1н,1ъ къмъ монастиря cn. Краль, 
а пъкъ то ... Едни се намtриха въ с. Драгижево надъ Владая, други 
потеглиха за в. Цюлинъ, а трети въ числото на които бtше и моята 
скромность, по бучинското дефиле се спускахме (о! какво · спускане 
бtше то!) направо къмъ монастиря св. Кра11ь ! .. Вий се сtщате, че 
прtмълчавамъ всич!Qi ху11и и проклятия (да не употрtба по-остри ду
ми), които се отправиха по адресъ на главатара. А колко примtри 
има още се аналогични на rорнитt. 

За монастира св. Петъръ и Павелъ ще кажа, че когато нtкоА 
оrь излетчиитt то1-ава (особено отъ нежния пол·ь) чуятъ думата tсал
тъкl~, коситt имъ настръхватъ, зжбктt почватъ да тракам., а устви
тt имъ инстинктивно шепнаn. : ,.Милость, св. Петре и св. Павле ... 
стига"! . . И защо това неизличимо впечатление, което въ нtкои 
прtдиввиква трtска ! 

Защото главатаря е билъ подготвенъ да се движи само по шн
роки царски пжтища ; защото мtстото му е било непознато добрt, а 

главно, защото не е можалъ да се ориентира по картата, та вмtсто да 

тръгне Оl'Ъ ю. и. направо кы1ъ изтокъ - по l(pal,\ с, Питараница -
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за nаэардЖикъ, тоА тръгва къмъ с. з., нагазва В'Ь чалтъцитt и се 

заплита подобно t111 французитt изъ егиnетскитt канали ! .. 
Негодуванията еж готови; почватъ се хулитt, критикитt, по

добно на люти оси налитатъ запареното чело на главатаря, а той мига
 

безропотно и заклева се може би въ себе си : nникога вече да не во• 

ди" ! И защо вси•жо това? Защо тия душевни изпитания? Не е ли 

тъкмо тамъ причината, че главатаря, като не знае пж.тя и не А1оже da 

се ориентира по картата, лута се безнадеждно по хилядk иаправ• 

лени~r - често nжти диаметрално противоположни на цtльта и отваря 

клапата на nотокъ отъ хули, неблагодарности · и подигравки, които 

тъй осезателно налягатъ честолюбието и човtшкото достоивство ! .. 

2. Главатарьтъ трtбва да има сериоэенъ tt с11окоенъ вrtд'Ь за да 

може да респектира, да внушава довtр11е, за да ыоже вс1;ко негово 

разпореждане да бжде безn_р·kкословно възприето и реализира11О; 

а разпорежданията трtбва ла се nри:пружаватъ отъ сы·kлъ и серио

эенъ жестъ, който да не търпи възражение.. В·ь противенъ слу11ай 

почватъ да се реятъ разни мн-tния и nрtдnоложения, често пж.ти безъ 

всtкаква стойность - дори пагубни и при възприемането имъ отъ 

главатаря, може да иматъ много по-лоши послtдствия отъ колкото 

едно погрtшно раэпореждаие на главатаря. 

Не искамъ да кажа, че това трtбва да отива до абсолютизъмъ, 

който са.що не е nолезею, вс1;кждt, обаче, самостоятелиитt и поло

жителни жестове еж въ вс·l;ки случай пове•1е полезни, нежели лута

нията между десят1ш мнtния, между които има и такива съ не добри 

послtдствия. 

Ето едииъ примtръ : въ излета Черния върхъ - Кокалянския 

монастиръ туку-що бtхме nрtскочили гребена на „Резньоветt • и аэъ 
за минута се cnptxъ и раз1·леждахъ положението. . . "Въ лtво" -
рt1,охъ - господа, защото тука е веnроходт10 отъ прtспи•. . . И 

обеснявахъ, че по б~mото - макаръ и каменисто - по-лесно ще се 

движиь~ъ. . . Обаче азъ само прtдложихъ, но Jie наложихъ своето 

мнtние, а . се увлtкохъ по прtдложението на нtкои и на1·азихме въ 

долината на »Вододtла". Трtбваше nо-веч~ отъ три часа да rrъnлимъ 

изъ дълбокитt до nоясъ снtгове до като възлtзем·ь до Черния в·ьрхъ. 

Три часа въ снtrоветt, това шега ли го мислнте вие ? ! . . И кой 
бtше виновния за това ? Разбира се азъ, защото като rлаватарь 

не трtбваше да позволявамъ никаква намtса въ моитt разпореждания

и разбирания въ слуашя, а трtбваше да налож-а nж.тя по билото, въ 

пtво, и нищо по-вече ! 
Надъ самитt манастирски кошари ни пристигна нощьта. Трt

бваше да се съкрати пжтя. Мноrо пжти съ~ъ мииавалъ тамъ, ала 

денемъ, а нощьта дава съвършено друп, изrледъ на онова, което 

подъ слънцето е тъИ обикновено. Разглеж11ах:ъ и търс1;хъ „оная nж.

тека" по 1,оято често съмъ слизап·ь. . • Излет'!Иит1; • надушиха • (тt 

еж много чувствителни въ такива случаи! .. ) че азъ се колебая и 

веднага nрtдложиха услуrитt си. . . ,, Тамъ" - казва единъ селякъ 

отъ r,ошарнтt - има в-ьрзюц~ на пrtвзръ" ! . . 
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Всички се crrptxa въ нерtшителность, клонящи повече къмъ сел
ския "nрt1Заръ• ! .. Hu тука азъ рtшихъ да дtйствуваыъ самостоя
телно ... Никакви пвървища на прtваръ• не вземамъ въ внимание! .. 
Знамъ азъ тtхнитt вървища и прtвари какви еж ! И съ едно рtши
телно движение наrтрtдъ, азъ увлtкохъ всички надолt по урвата .из

между дракитt ! .. Вий се сtщате, qe неrодуванията б-1,ха на сцената ... 
но нека ! Не минаха повеqе оrь двадесеть минути и ние бtхме на 
отсрtщнин гьрбъ на дола. . . Малката пжтечка, която търс.tхъ, игри
во се извиваше rто южния склою, на Урвиqъ и водеше въ монастир
скитt кошари ... До насъ стигаше близкия лай на монастирскитt ку
чета . . . Негодуванията се изrтариха въ мигь ! 

И въ тържествената лунна нощь, що се разтилаше надъ Урвичкия 
балканъ, азъ почуствувах:ъ себе си доволенъ като r,1аватаръ ! . . Ето 
как во значи с,1111,лъ и рп,1и1,те.мнъ жестъ ! .. 

3) У мп,н~,г и та,стъ - това еж. двt необходиыи качества за 
главатаря въ неговата подготовка за добрия край ва единъ излетъ. 

Когато ц!;лыа е ясно опрtд·влена и к·ьмъ нея се стиLJатъ много Шi
тища и пж.теки , съ една дума, нtма точно ОJтрtдtленъ единственъ 

nжть, по който неnрtмево трtбва да се движим.ъ - умtние е - коя 
отъ тия десятки nж теки ще изберемъ за движението на излетчиитt и 
защо имено нея. Съ единъ по1·11едъ тоf.1 - главатаря - трtбва да обър
не ц-tлата мtстнос,т1, по която се движи и отъ далечъ още да е рt
шилъ по коя посока ще тръгне; защото има пунктове, на:тр. балкан

скитt върхове, които туристит 1; моrатъ да завладяватъ отъ различни 
стрини, тъf.1 1,ато знаf.lно е, че ясно маркирани пж.тища за тtхъ вtма ... 

Не трtбва да се съмияваме, че и тука ще има критики, защо
то съображенията, по които главатаря би избралъ едната, а не дру
гата или третата пжтека, неще се разбератъ оrь всички еднакво, тол

козъ rтовече, че тия съображения еж п11одъ на личната практика на 
главатаря. 

Така напр., въ единъ rто сериозенъ излеn, : Своrье - Изрtыецъ 
- манастира Седеыъ прtстола - Елисеllна, като напуснахме с. Лtсковъ 
долъ, минахме малъкъ едивъ притокъ на р. Гамбровница и поtхме rю 

ребрата на балкана къмъ в. Изрtмецъ, не бtше само тоя имено rтжть, 
rто който избрахъ да се движимъ. Отначало лi;ко, послt се по трудно 
ставаше наистина изкачването до самия върхъ и ынозина ~,е гледаха 

недоволни . • . готови да иэбухнатъ при най-малката моя слабость ! .. . 
А единъ старъ и опитенъ ·rуристъ, ко/.lто се -ползва съ заслужено 
уважение ыежду туриститt, изрази общото недоволство въ критичес
ката бtлtжка : "защо - пита той - оставихме rrж.тя в-ь лtво и- не 
възлtзохме по билото на балкана, а тръгнахме право на ropt? 
Това бtше лудость" . . . добави той авторитети!' . . . Между това, 
азъ искахъ своитt съображения като rлаватаръ, който добрt по
знава пж тя и главно мtстото . • . Въ лtво, както и въ дtсно, би
лото на балкана наистина постепено се издига къмъ върха, обаче е 
rоло, сухо и еднообразно. А подъ жешкитt слънчеви лжчи, · които 
парtха, възкачването по голото било щtше да бжде дво/.lноnо трудно! ... 
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Измжченъ оть пж.ть, паренъ отъ слънцето, туриста 'l"ьрси главно вода. 

А колко по изгодна бtше за 1:IЗсъ имено тая пжтека, по която се дви

жехме! Двt трети балкана е покритъ съ r.жста джбова гора, край 
самия „пж:гь" лжкатуши прохладно поточе, а тукъ тамъ, се въ тая 
посока, имахме бистра и студена вода, която шуртеше 01о дървени 
чешмички .. • При наличностьта на тия пр"kимущества, азъ иэбрахъ по 
стръмния П,'11.ть, но много по износевъ за турИ'ста .. . 
! ~ ~ • Но се пакъ - повтарямъ, тия съображения на r лаватара еж лични, 
за това критиката не може да бжде тъ~ жестока, както въ горния 
случай . . . Умtнието е плодъ на десятки съображения, числото на 
които за раэJtИчнитt случаи е различно, но въ нtкой случай нео
ттрtдtлено ; защото всtки излетъ е съпроводенъ въ всtки случ:ай on 
условия и трудности, хара.ктерни саыо за него. 

Умtнието и съобразителносrьта еж необходими не само за глава
таря, а и за всtки турнстъ по отдtлно. Има такива куриозни случаи 
оrь неопи:rность и неумtние, щоrо човtкъ не ыоже да се удържи да 

се не усмихне. 

Виждат, съмъ, наприыtръ, подобно н:hщо : прtдъ 11уриста е малка 
р·l;кнчка, широка 1-2 метра, която той трtбва да мине .•. Туриста, 
съ гега на рамо, стои озадаченъ прtдъ тая .несrроходимость" и търси 
съ очи м-!;сто, най-удобно, да прtмнне . . . нtма ! На.А-послt то!-1 хвърля 
zегата оrь другата страна, залита се отъ почтително разтояние 11 съ 

"х-0-0-0-пъ" - скача оrь другата страна, 'Пада въ сами.я кра!-1 на во
дата и уплисква цtлия си гърбъ . . . Другъ, на когото обувкитt еж 
така нарtчени „непромокаеми'' (защото незадържатъ водата!) смtло, 
подобно на Цезара, нагазва въ рtката съ ~ега подъ мишн.ица, прtми
нава и триумфално изглежда, като че е направилъ бозна какъвъ под
ви1ъ ! Между това и единия и другия колко по пека и удобно биха 
прtскочипи съ помощьта на rerитt . . . Другъ случай : изкачваме се 

по Власинското жрело. Единъ отъ турнститt залепнатъ на канарата съ 
изпотено чело, съ забити въ камъка колtнt, не смtе да мръдне 1 • •• 
Надъ него на два аршина има мапки, ниски храсте, . . . ама ржката 

му не може да ги стигне .. . Меж11у това гегата, закачена за джеба, на 
сетрето му, виси край него като дървенъ кракъ 1 .•. Подадоха рж.~<а 
ни .мжченика" и го изтеглиха върху скалата заедно съ гегата му! ... 
уморенъ, сяда той върху каманитt оросени съ неговата поть, стис

кайки съ двt ржцt гегата, изправена между колtнtтt му, гледа на 
„злокобното мtсто" съ видима гордостъ ! . . . А колко по ентино той 
би спечелилъ тоя триумфъ, при умtлото използване на гегата ! . . • Та 
и кой ли му е казаlfЬ най-послt за какво служи тая гега, хадt и 
какъ се употрtбява ?! 

4, Главатаръrь трtбва да бжде та,етичен.ъ. Като с прtсмtтналъ 
добрt врtмето, което му е необходимо аа реализиране на пръдстоя
щия излетъ, той трtбва съобразно съ условията, да усилва или намалява 
бързината на движението, което трt.бва да бжде не nо-малко отъ 5 и 
не ттовече отъ 6 км. въ часъ, като съ увеличаване на изминатия па.ть, 
съ приближаване на балканскитt- "свободни пжтища" и съ повдигане 
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на височинитt, бързината на движението nостепено замедлява, до като 
дости1-не своя минимумъ 500 метра хоризонтална дължина за едиtrЬ qасъ. 

Почивкитt., които еж едно важно и необходимо условие nри 
излетитв, трtбва да се даватъ : по равнитt и голи пжтища на всtки 
5-7 кr.t. 5-10 м11нути почивка, а при равнитt гористи пжтища, кж
дtто умората дохажда по късно, почивки може да се даватъ и по 
редко. Почивки, 11р11 високитt балкански мtста, трtбва да се даватъ 
по-често, при което главатаря трtбва самъ да усtща, така да се каже, 
че нужд&та отъ поqивка е наврtменна и веднага да подава си1·налъ за 

такава. Не е тактично отъ страна на главатаря да чака nочивката да 
се наложи ртъ уморенитt туристи ; защото no тоя начиtrЬ тt, излет
чиитt, завладtваn модния рогь така да се каже и ~по'UЗатъ да го на
дуватъ чрtзъ rлаватара много често и не наврtмено. Разбира се, 
условията за почивкитt ще зависяrь много, както отъ врtыето, съ 
което се разполага, така и отъ забtлtжителни и интересни нtща, които 
ще трtбва да с~ разгледаrь, а на!;! вече on. издържливостьть на ту
риститt. С;;uцностьта на послtдното условие - издържливость - е най 
капризно 'и за това наl-l-труднс; уловимо. Едиf1ъ и сжщъ турис,ь въ раз
лични случаи, различно е издържливъ. Ищържливостьта обусловена 

отъ редъ обстоятелства, които придружавать излета ; доброто или лошо 
врtме напр. различно влияятъ на туриста; разнообразието на пжтя; 
цtльта, къмъ 1<оято се движимъ; умtнието на главатаря да подържа 
бодростьта и веселото настроение между излет•rиитt; близката и про
дължителна почивка еж редъ условия, които даватъ новъ избликъ 

на енергия : и издържливость. Не малко влияе за издържливостьта и 
облtклото; 1<олкото туриста е по спрtтнатъ и гарантиранъ оrъ под
бив~са, д·ьждъ, пекъ и пр, толкова е и по изпържливъ. Носенето при
nаситt въ ржка или въ торба прtзъ рамо, дотtгва и туриста по 
скоро се уморява. Въ всtки слуqай, не трtбва да се см·J;та за издър
жливъ оня, кoltro устоява до 1<pal-l въ излета, а послt цtла седмица 

не може да дойде на себе си ! ... 
Почивкитt слtдователно трtбва да се даватъ съобразно горнитt 

условия. Главатара трtбва да бжде особено внилtате.11енъ и такти
ченъ въ даването на по•1ивки nри връщането, когато за опрiщtлеио 

врtме туриститt трtбва да се намtратъ на извtстенъ nун1<тъ, напр. 
желtзопжтна станция, кж.дtто съ една минута само закъсцение, трена 
може да ги остави на нежелате.11на и продължителна „nочивка" .. . 

Така нanpttмtpъ, въ излета за Седеьrь пр1;стола връщането трtб
ваше да става по усилено, туриститt бtха изморени и "протоqили»[се 

бtха на цtлъ километръ . . . При единъ хубавъ завой на Злий долъ, 
uри зелена ыорава, върху която отсрtщния баиръ хвърляше дебела 

сtнка, едииъ отъ старитt • оuитни" туристи ми каза : ~ К., дай сиr·налъ 
за почивка", па се отби на примамливата поляна! . •. Азъ не се съrла
сихъ да дамъ желаната по'!Ивка, не защото бtше инициатива на почи
таемия турисrь, а по слtдующитв съображения : ако на тая хубава 

морава, осеяна съ орtхови дървета, клонtтt на които широко се раз
тила,сq ti приспиват<:лно щеrтн'l;ха мириЗ1111в1пt J,Щq л11ста въ хармон1111 
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съ шумъrь на рtк.ата, при хубава дебела сt.нка, азъ спрtхъ тури
стип на почив1<а, за нищо на свi;та не бихъ могьлъ да ги вдигна ! .. . 

Tt щ·l;ха да се пРазположатъ", нtкой щtха да развържатъ тор
битt, трети орtхи съ rегитi; си щtха да бератъ (въ това отношение 
гегитt· отлично се използватъ !) 

Самъ аэъ, ако откачt.хъ за мннута раницата си и полtrнtхъ ей 
тъй - да се „поуталожа" малко, бихъ махналъ съ ржка и бихъ рt.
шително отсtкалъ: ,,се едно . . . и утрt има тренъ" 1 ••• 

Не дадохъ почивка тамъ, но се uакъ трtбваше да се даде та
кава. Търсtхъ мtсто азъ, не толкова поетично _наистина, а да по

служи само за rwчивка: сухо, слънцето да припича, да нtма .ра
бота за гегитi; • . . . Каменисто да е ; та и на сила да го задържашъ 
да не стои повече'"отъ 10 МИFJ}'ТИ- Малко жестоко наистина, ама же
стокость продиктувана 01о по-висши съображения : своеврtьмен.н.ото 
пристиган.е на iapa Елисейн.а ! Така и стан.а. Дадо:х:ъ почивка, но 
половината отъ туристиr!; прtдпоqетоха да се движатъ напр~дъ, не
жели да се припичатъ на горtщитt камъни . • и увлt.коха съ себе си 
и ония, които и въ тая обстановка намираха - по необходиыость -
нtщо по~ично ! 

Изобщо пунктове, които значително биха забавили движението, 
нека се разбира само при условие на дадено врtме, измtнението на 
което не зависи отъ нашето желание, трtбва да се избt1·ватъ, инакъ 
послtдствията отъ закъсненията - особено за треновеrt, убиватъ цt
лия ефектъ отъ добрия излетъ • • . 

Ето примt.ръ. Имахме излетъ до Вtтренъ, кждtто отиването 
б·l;ше безукорно, но . .. връщането? Когато едни бtха въ с. Акан
джиово, други държtха благодарствени рt.чи на вtтренци, за добрия 
имъ приемъ и надуваха бъклицитi; ; трети изполегнали тукъ т.амъ, 

кжд-tто намt.рили за добрt „да си полежатъ" ! Цtлия пжть, отъ Вtт
ренъ до Б·J;лово бtше, осеянъ съ тури.:т~1 ... се весели и приказливи l .. 
Най-послt извинително е 1 •• Въ Вtтренъ не сме би-ли за черни очи я . , . 
а. за чисто, кристално вtтрес1<О вино! А главатарьтъ, дръпналъ се на
rrрtдъ съ двама-трима, не смtе да се обърне назадъ, като че не из

лиза отъ 1·осто11риемния Вtтренъ, а напуща, библейския Содомъ .. , 
Съ двама-трима пристигна и моята скромна ли•rность въ Аканджиово ... 
Хоро, пtс1:1и, кръшни дtтски смtхове, олелия ... глъчъ ! .. Кръчмарътъ 
любезно поднася на всtки 1'уристъ отъ главоломния елексиръ ... 

3асtдна нощь, влажна и тъмна зимна нощь ! По двама, по трима, 
по едннъ, туриститi; се про,:акаха по направление къмъ Бtлово .•. 

Едни, за които земята много чувствително се въртеше, бtха на
мtрил11 за по-благоразумно да не стърчатъ, ами да си полtгнатъ съ 
в11димо намtрение да си дрtмнатъ, до като земята се умори и „прt
стане да се върти" ! .. Други се задръстили въ дракитt надъ Бt
лово, трети нагазили изъ rрадинитi; край Марица и зацапали въ вода 

и каль, а четвърти, о, Боже ! . . не мога да не спомtна многостра
далното име, отцtпили се въ дtсно и списани, вмtсто въ Бtлово, от
зовал1-1 се въ с. Момина l<лисура ! .. Та отъ тамъ с-ь безукорно ти
чан~, на което бt завидtлъ и самия Ахилес·ь, пристигаха на гара Бt-
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лово 1 •• На носоветt имъ и~fаше 11зттисано по едно красиво • В,ь
·тренъ • t ••• 

Туристи викатъ за помощь, нtма коt-1 да имъ ттомоrне 1 .. Кждt 
е главатаря? Tot-1 своеврtменно е nристиrналъ на гарата да вади би
лети ! .. Билети вади главатаря - за кого? Едни с,-к още ropt между 
дъбравитt и Бtлово, пръснати изъ дракит·I;, лутай1<и се изъ нощь11а, а 
други еж. въ .надбtrванияи по линията между Бtлово и Момина Кли
сура 1 .. Туристи отъ Бtловския клонъ съ фенерчета събираха изгу
бипитt се и довеждаха п1 на гарата ... Хвала на Бtловци ! . . Закъс
нението на трена даде възможность да се събератъ всички, а глава
таря се озърта с·ь видимо желание да ни види събрани, ей тъй вt
какъ си по чудо, като да сме паднали отъ небето! . . 

Азъ не ще описвамъ цt11Ия 11злетъ, а земамъ отъ него саыо 
онова, което ми стига, за да кажа: нtмаше умtние и такт-ь, нtмаше 
съобразителность отъ страна на главатара, вслtдствие на което тури
ститt изпаднаха въ rорнето комично и жалко ттоложение ... 

Като ни поведе отъ В·t;тренъ, кж.дi;то достатъчно бtхме благо
славяли nръдттотоrтни Ноя, главатаря не трtбваше да ни поведе кыfЪ 
с. Аканжиово на "почивка", а трtбваше да направи едно маm<о откло
нение въ лtво, толкова възможно въ това мtсто, и да ни rrром·Lкне 
меж11у селата Аканджиево и Миненкьово направо за Бtльово, по-ясно 
опрtдtлена пж.тека между лозята ... По тоя на•1инъ ефекта отъ „ теч
ния рубинъ • щtше да се избtrне, а нощьта би 1щ сварила на rто
Ч1!ВКа въ Бtльово. 

Но веднажъ дошло до глава, главатаря трtбваше да покаже ум-J;
ние и тактъ за събиране на хората си, защото иыаше туристи, 1<оито за 
първи пж.ть минаваха тамъ, а и нощьта бъркаше да се наъJtри пжтя . . . 

По моето скромно мнtние np11 излетит-J; трtбва да се приеме 
като правило: 11ри тръzsан,е главатара трtбва да бжце пръвъ, за да 
води и увлича излет'lИИтt кып, цtльта, като заедно съ това регулира 
движението, а upu sJ)ъщан,е-пос.тьденъ, за да подканя и тласка - така 
да се каже - уморения туристки керванъ, като не забравя да указва 
на rтървнтt посоката на движението, Зl(О тя не е маркирана съ яс110 
оnр·l;д·l;ленъ nжть ; па нека му подмtтнатъ подобно на мене въ по
слtдния излt,ь, че ...• глава тара далъ яката"! ... 

5. Главатарьтъ трtбва да се вслушва. въ общото желание на 
излетчиитt и 110 възможность вct1(0ra да rn удовлетворява, ако това 
тtхно желание нtыа да прtчи за добрия изходъ на излета изобщо. 

Но, колкото е необходимо да се вслушва главатаря въ об
щото желание, толкова повече трtбва да се не влияе отъ желанията 
и прtдложенията на двама или трима отъ излет,1иитt. Водишъ, на
примtръ, за I{окалянскня монастиръ и като стигнешъ въ с. Панчарево 
подшушнат-ь ти нrысои, че е .по-добрt" да се отиде въ с. Бистрица, 
отколкото на /{окаляне, или най-малко, да се изостави nрtдвиденото въ 
излета отиване на електр. инсталация, защото ... ей тъй "нtма нищо 
интересно• . l<ато, че при първата крачка за с. Бистрица разцtплението 
на изл1,тчиитt е готово : едни подъ воt-\водството на Z. тръrватъ за 
Кокаляне, а други подъ твое вайводство за Бистрица . . . Ако разцt-
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nлението не стане въ Панчарево, ще стане прtдъ инсталацията, за кж
дtто мнозина може би, специално еж. дошли. 

Неще съынtние, че подобни разцtпления не еж. желат~лни н 

главатаря по никой начинъ не трtбва да rн допуска; а не ще ги 

допусне той, ако както казахъ не се влияе отъ желанието и случай 
ното настроение на нп,нои отъ нзлетчиитt ... 

Единъ nримtръ. В-ь излета Свогье-Изр·l;мецъ- Седемь нрtстола 
- Елисейна, се отъ с,-кщия опитеиъ туристт, ми се подхвърли съвtта : 
ьК- ти трtбва да се откажешъ отъ .подробноститt· въ тоя излетъ•! .. 
Отrоворихъ: пще видя" ! ... 

\{ато стигнахме въ монастиря стана ясно оrь кои иыено „подроб
ности" трtбвало да се откажа: отъ възкачван.ето н.а върха Изрп,
мецъ ! Както виждате „ подробность", която бtше ядка въ нашия из
леrь, от-ь нея трtбваше дg се откажа ! И тъкмо защото в. Изрtмецъ 
беше възела въ тоя нзлtтъ, какво би послtдвало, ако азъ се бихъ 
съrласипъ съ тоя съвtтъ и бихъ се отклонилъ въ дtсно, та пжтя ни 
да вземе слtдующня видъ : Свогье - с. Редина 01, дrьсн.о по рtката 
- Брtзовъ долъ (вмtсто Лtсковъ долъ) и по течението на р. Гам
бровница за манастира Седемь прtстола - Е.r1исейна? Нtыаше да мннемъ 
Лtсковъ долъ съ бакъренитt ~шни, вtмаше да въэлеземъ на в. Изрt
мецъ, эа к.ждtто желающи бtха пове,1е отъ половината, вслtдс·1·вне на 
което разцtпление между туриститt, ако не станеше (понеже пжтя 
бtше неизвtстенъ) най-малко щtхъ да навлека справедливитt имъ 
ронтания и незадоволства; а най-важното е, че съ това измtнение 
трtбваше мълкомъ да призная, че проектирания пж.ть за даденото 

врtме е невъзможенъ и съ това да компроментирамъ възприетия и 

афиширапь отъ настоятелството излетъ ! . .. Но безъ да се рi'l\ководя 
от-ь горнитt съображения даже, аэъ не възприехъ ирtдJ1ожението да 
се простя съ „дреболииn • по първо и t1ай-важно обстоятелство, че 
азъ па и другитt. нtмаmе да сиечелимъ нищо оrъ това, защото пжтя 

прtзъ Брtэовъ долъ не е •нито по-крат-ъи-ъ, нито 110-добър-ъ - да не 
мжа даже, че е и по-лошъ ! 

Изобщо, измtнения въ начъртанитt иэлети, не трtбва да ~ до
пускатъ, защото подобни измtнения въ пжтя, мияатъ злt върху на
строението на туриститt и незадоволствата еж. готови ! . . . Излетчиитt 
почватъ да върьатъ разтегнато, движатъ се убити духомъ прtдъ обсто
ятелствово, че имъ е отнета една въжцелена мt:чта може би да бждаrь 
,.тамъ•и справедливо моrа,ъ да забtпtжатъ rлаватару: пгосподине, 
ние не тръгнахме за Шамъ, а за Багдагь .. , и вие ако не сте могли 
да водите, да не сте се ангажиралиц ! . .. Па мигай тоrава по сто пжти 
въ минута, ако мислишъ, че това ще ти помогне ! 

6. Като послtдна необходимость за главатаря е и прtимуществото 
да познава що-годt поне географията и орохидрографият~.та на Бъл
гария, а въ особености въ ония мtста, кждtто той води. А колко ку
риози може да се избРояrь въ тая об11астъ 11а г11аватаршя 17подготвеность" ! 
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На ,,ЕлениFrЬ върхъ" СО'IИ, а разправя за Юруwки Чалъ, че 
билъ втори по височина въ Рила 1 . . • На Черния вьрn стои, цtлия 
rребенъ на Витоша е прtдъ не1·0 като на дланъ, а той сочейки на 
малката оная издънка подъ Черния върхъ „Вододtла", разправя, че 
това е вододtлъ защото . . . се дtпятъ воднт:t; ? 1 • • • 

Сто пж.ти е отивалъ до сега на Поrановския монастиръ l Като се 
говори за Власинското ждрело не може да се не помtне името на Оук.ов
ската рrыеа, 'която минава краА с Звоици, Поrаиовския монастиръ, Власи, 
Държана, напуща България при Суковския пость, минава край с. Су
ково (Сърбия) прtсича ж. п. линия и шосето Uарибродъ -Пироть, на 
единъ километъръ отъ моста навлиза въ Лалатино nолье и се излива 
въ р. Нишава, срtщу единъ малъкъ иtсъченъ островъ 1 •••• 

Отивайки за Поrановския монастиръ, cnptxмe въ омаf.lно хубаво 
дефиле, . .. което широко се отваряше на с. с. западъ. Тамъ далече 
въ хоризонта очерrава се rърбътъ на Балкана ... Всички се обръщатъ 
и съ видимо задоволство rледатъ на омайната картина . . . Рано е 
още ! Мъrлит-1; току що еж поразчистили хорнзо!Па . .. - ,.А дали се 
вижда в. Комъ • . . • питатъ туристи ? . . . 

?? 
„Ком-ъ? .. Комю.rь ... той таквозъ .•. коА знае .. . може и 

да се вижда.• 1 • • Отговаря уклончиво главатаря ... 
А между това Комъ, притисналъ цtлия Берковск.и балканъ, по

бtлtлъ като вековеиъ старецъ, цtлуваше се съ малко, бtло облаче ... 
Ето ! Облаченцето се отдt.ли, полtте въ лазура и се стопи въ 
слънцето 1 • •• 

Дефилето, кадtто бtхме спрtли, о! колко природата е прtд
видлива 1, каrо нарочно да се отваряше и ыолеше погледа да спре и 
да си почине в·ьрху сребро-бtлитt плещи на в. Комъ 1 

Най-послt, не е философия и не се иска особенъ трудъ да по
прочетешъ нtщичко по географията и орохидроrрафията за ония мtста 
поне, кждt-го ще водишъ хората 1 • •• 

Защото е .мно~о не tерасиво да разправяшъ, че въ мраморското 
блато се въдятъ всички видове риби, а най-вече пестърва, та съ това 
да отголиnrь и друга область оть своето невtдение ! .. . Като намtк
вамъ за тия работи най-невинно, далечъ отъ мнсъльта да визираиъ 
личности, въ реда на които би трtбвапо да си остава и азъ мtсто !, 
може нtкой и да се поусмихне ; ала нека тая усмивка бце горчива, 
защото е печална истината ! ... 

Често съмъ слушалъ отъ наши туристи, да разправят,, за уред
бата на подобни дружества на западъ ... Единъ мой прнятель раз
правяше ми веднажъ, за единъ нзлетъ що наnравнлъ съ група туристи 
до върха Юнrъ-Фрау въ Швейцарскитt алпн. Между другото, каз
ваше тоИ, че туриститt носели съ себе си и астроноМltческа тржба, 
та прtзъ нощьта главатаря имъ разказвалъ нtщо отъ астрономия, като 
насочвалъ тржбата въ различни небесни светила . . . Феерн•1но, заключи 
приятеля съ видимо доволство, па втурна ттоrледъ в~, ~вtздното неб~ 
и се унесе въ сладки спомени и мечти 1 • • • 
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.да ... хубаво е" •.. смънкахъ азъ 1 •• •• И у насъ има ..• 
знаете: rerи . .• царвули ... прtзрамени торбички 1-1 захлупци по де

сеть ! ... Какъ не 1? Хубаво е човtкъ да е туристъ и да знае, че оъ 
Мраморското блато има пестърва ! ... И тихичко, като че ли мо11-tхъ, 

доGавихъ : »добрt че се изгуби Але1<овата гега, инакъ - за едното 

чу до - духътъ на еоинствеюlЯ туристъ би разчистинъ съ нея локала 

"Левс1<и" н'tкоrа въ момента н:~ нtкое наше .нзnнтане", или съ прtчу

пено кри110 »долитане" . . . Но ... нека ме прости, неизвtстно кога, по

чившата гега, че спомtнавамъ името й напраздно ! . . . 

п. 

Не е достатъчно усповието подготовка н,.а главатаря за до

брия редъ н дисциплина въ излетип. Необходнмо е щото н тури

стнтt - нзлетчии - да възприематъ II nрилагатъ разпоредбитt на 

главатаря, защото всич1<и добри и ум1;стни разпореждания, без,-. да се 

прилагатъ оставатъ сухи, безпо11езни фрази . . • 
Главатарьтъ дава сиrналъ .ходомъ дружно", а нtкolt тепърва раз

вързва торбата да закусва ! ... 
Знаltно е, че при стръмнитt трудни пжтища, е невъзможно 

всички туристи да се дш1жатъ еднакво скоро и в·ь такъвъ cnyчalt, 

,.rтетия керванъ• се paзrtra на десятки, па и на стот11на метри . . . 
Дава се сигнала .cтolt . . . стоп! . . • Ония, които еж начело на 

кервана, сnирать на почивка, ала ония, които еж останали назадъ, 

продължооатъ да поематъ и пъшкатъ нarop-J;, като че за тtх-ь сиг

нала .стой" ве се отнася, като че е необходимо всички да се събе

ратъ при главата и та~гь да почиватъ 1 ••• Не така ! Щомъ се подаде 
сиrnапъ за почивка всrьки е длr,жен.11 да застане тамъ, кждi,то го е 

сварилъ сигнала ! Ина1<Ъ, главатаря трtбва да си направи тая проста см'tт

цица : опрtдtля десеть минути за почивка ; ако ония, които еж. останали 
назадъ, nродължаватъ да се движатъ, до като стиrнатъ ядрото, което 

почива вече, тия 1 О минути• ще се изминатъ и би трtбвало да се 

чуе сигнала .ходомъ•, но пристигналитt "мжченнцик еж.що нскатъ да 

nочиватъ и. ако за тtхъ, се изминатъ други 1 О мин. ставатъ 20 мин. 
А направатъ ли се на 5 тста подобни ~двойни почивки• , единъ часъ 

къмъ см1;тката за пж.тя се притуря и ето ти послi; ~надбп,иания" ! ... 
Има туристи, които прtди да еж тръгнати на излетъ, еж при

мi;ръ на истински туристи ! Ала понапе•1е ли ro слънцето, ттоо•1ука ли 

се 6 ска11итt, понакваси ли го дъжда иnи пообрули вtтъра, почва да 

ржюки : абе тоя пж.ть кpalt нtма ли? 1 . •• 
И11и ; • Тюуу ! • . , Тука човtкъ за вода ще умрt ! . . . И това било 

излетъ" ! .. . Ипн както чухъ въ штета за Седемъ nрtстола : ,,вие, 

rпспода да сте каза11и, че е има110 15 часа пжть, а не да трепете 

хората • ! ... Въобще, qуватъ се неблагодарности, проклятия и пр., 

като че нtкоЯ насила ro уловилъ за яката та го потътразилъ на 

излетъ ! 
Всtки турист-ь самr, тр-J;бва да знае качеството на своята из

държливость, защото това не е оризъ, та да може главатаря съ кан

таръ да го пр1;теrли ! 
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И важното е - повтарямъ - това не l'O правятъ мпаци, нео
питни туристи или го.:ти, а се такива аъ прп,тен.ции,• които често 
съмъ слушалъ въ· София прtдъ чаша бира, да- разказватъ за своитt 
.нею,ювtрно трудни скитанияw по гори и планини! . . . 

Повечето поqитъ кы,~ъ главатаря, господа, па билъ тоИ и неприя
тенъ вамъ, като човtкъ .. . Защото не еж редки случаитt, когато по, 
добни незадоволt,ва еж.. бил.и плодrь ca,1io на лична антнпатия! .. .. 

Между туристиr!; - излетчии - трtбва да има извtсrгна заду
шевность, а желанията за интимность трtбва да обх.ваща-гь само обек
тивната страна на отношенията, безъ да се опи:rватъ да 1пара1иуватъ 
изъ позатаенитt душевни и сърде1Jни кюшенца на събtседника ! .. . 
Нали се разбираме? ! ... 

Наредъ съ шеrитt и закачки·rt нека се не забравятъ условията 
за приш1чие и вежш1вость и нека се не мисли, че тt имаrъ смисъль 

само въ • Борисовата градина w ! .. IЧа наИ-послt, не само въ циниз.митп, 
има нtщо .смt:.шюw, а въ духовититt и добрt подбрани фрази еж.що 
така име нtщо весело ! ... 

Прtди да свърша, нека кажа нtщо за срtдствата, съ които 
споредъ моето скромно мнъиие, може да се постигне що roдt за 

подготовката на главатаря. 

1) По 1<артовtдение и ориентация въ три 1,етире урока, може да 
се уясflИ на желающитt елементарнитt особености за изразяване ха
рактера на м,tстноститi; съ хоризонтали и щрихи и да имъ се от
криятъ ония топо1·рафически букви, необходими за свободното четене 
на картата. Така получената „ теория w по врtме на из11етитt прtзъ 
rолtмитt почивки, може да· се прилага в'Ь пр·актика, за което се иска 
поnеч.ко любознател.ность о-гь страна на иметчиитt - бждащи глава
тари - и rотовность отъ страна на главатаря, прtдполаrамъ що roдt 
подrотвенъ главатаръ, да имъ уясни онова, за което питатъ. 

2) !{ато най-добъръ источникъ за избtrване оrъ главатаритt на 
по-отрано направени rрtшки въ единъ излетъ, ще послужи из,s,ьт

ната ютга, съ която дружеството не1Jе разполага ... 
Ала за да бжде тая книга полезна и да отговаря на назначе

нието си, ето споредъ мене ка1<во трtбва да се вписва въ нея : 
а) На парче книга да се 11риложи кыгь общото описание на 

излета - профиtlъ на п,ктя отъ А до в; съ обозна1Jение височннитt 
и наклонитt. 

б) Пунктоветt на по-важнитt почивки и врtмето изминато за rixъ, 
в) НаИ-изкрено указване на собственитt rрtшки отъ главатаря 

било по врtме, било въ бързина или халтавость на движението ржко
водено отъ него, t<акто и указване на станалитt rрtш1<и по ориен
тация на 1<артата .. • 

r) По важни инциденти, ако има такива, и причиfrитt за тtхъ. 
д) общъ изrледъ (опис;~ние) на околната мtсность, въ кратце, 

като се укажатъ по-важниrl; пунктове, които привличатъ погледа и 

вниманието на туриста изобщо. ::Sa пояснение на туко що казаното, ще 
забtлtжа, че съ rолtма положителносrь може да се твърди, какво 
95°/0 ·о·rъ отивалитt на Черния връхъ не знаятъ какво еж видtли or1, 
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тамъ и защо еж. се изкачваJ[И на 2300 м. надъ морското равнище ! 
Запитайте ги ще ви отrоворятъ : ,.и отъ него и до него и оть ·rамъ 

до дома видtхме само: потъ, потъ и наU-послt ... .мжrеа ! ... 
е) Общо настроение на излетчнитi; и тt.хната издържливость; 

ж) Забtлtжителности и пунктове за ориентация. Казаното до 

тука за излетната книга може да се „подсла.цн" тукъ-тамъ съ пое

тични описания, като обаче не эадушаватъ с.жщественото въ нея .. 
з) Въ дружественото с11исан.ие да се открие спецналенъ отдtлъ 

за критически б-tлежки по излетитt., съ което ще се даде възмож
ность да се иЗJ1аrатъ съображенията на главатарИ1't, за направеното 

отъ тtхъ, а отъ друга страна, излетчиитt ще моrатъ да указватъ на 

rp'lilnкитt. или защото, знайно е, че чуждитt грtшки по лесно се 

схващать и, че общочовt.шка слабость е, да укриваме гр-tшкптt си 1 •• 
Свършвамъ. Като признавамъ, че не съмъ изчерпателенъ по тол

кова деликатния въnросъ дисцrшлина 671 изл~титпп, - увtрявамъ, че 
съмъ бипъ далечъ О'ГЪ мисъпьта да оскърбявамъ, а съмъ се ржково
дилъ отъ искреното желание, да бж.да що roдt полезенъ .. . 

С. Н. Додовъ. 

до Заrреdъ и Люdпина и тьхнить туристически 
орrанизации. 

Одавна желаехъ да се запозная съ южнитt. славяни и тt.хнитt. 
мtстности. Не смtехъ самъ да замина, защото не допускахъ че тъй 

лесно ще си разбираме езика. Добърь случай бi;ше да замина съ юна

цитt на Заrребския съборъ, дtто ще се срtщна съ лица отъ всички сла
вянски народи. 

Нъ 29 юлий, съ специаленъ тренъ, 420 юнака отпж.тувахме отъ 
София. Бързо rтрtминахме Сливнишко, Драгоманс.ко, Царибродско и Пи
ротско. Повечето юнаци не можаха да у довлетворятъ любопитството си 
да узнаятъ дt еж ставали r~авнитt сражения въ братоубииствената 
война, понеже нtмаше никакви паметници, каквито видехме на връщане, 

наскоро издигнати отъ пойниuитt.. Въ братската сръбс.ка земя двоИно 
чувство ни обладаваше: братска любовъ къмъ сърбитt и национална 
rордость. Послtдното задушваме и даваме избликъ на rтървото: поздра

влtваме всtка 1-рупа братя сърби по стаtщиитt. или полето. Нъ не по
лучаваые отклик:ъ на нашата радушность! Значи ние сме неrтриятнн го
сти .... . и насъ ни завладява студенината на домакинитt.. Даже и на 
Бtлrрадската гара, дtто пристигнаха по-късно отъ насъ сръбскитt 
юнаци съ воена музика, не се чу никакъвъ поздравъ за пристигането 

ни. Сръбската вемя, която прtмина.вахме аа 10 tJaca, съ изкточение 
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на тi;с.ния и дълбокъ nролом·ь на рtката Нишава при Сушакъ, е почтlf 
еднобразна равнина съ малки възвишения. 

Още no-roлtмa хладность ни завладt, като прtминахме въ Унга
рия, понеже знае~rь, че не сме мили и на маджаритt. Пространната 

унrарс1<а равнина бtще засtта повече съ царевица, жито и цвtl(ЛО. Око
ло селата и 1·радоветt се виждатъ доста фабрики. Слtдъ станцията 
Sid по равнината се виждатъ пространни гори и по станциитt голtмк 
стоварища на дървенъ !~fатериялъ. 

До станцията Винковци (10 <1. 40 ы.) ,ш интересуваше само ново
то за насъ низъ полето и селищата, защото мнслtхме, че за населението 

нашето пж.туване е безинтересно, даже и неприятно. Нъ тукъ бtхме 
изненадани. Що~tъ спрt трена, чухме радостни викове: 8ЖИвио братя 
бугара! • и почнаха да се подаватъ въ вагонитt ни бутилки съ вино и 
бира, папироси, закуски. Докато се опомнимъ отъ тази изненада, тренътъ 
тръгна: • живио"! и "ура!" се cmmaxa въ едно! - Ние се оживихме вече: 
по•1увтвувахме, че сме въ братска земя. 

На станцията Бродъ - по-rолtмъ сюрпри3Ъ: топовни салю1'и 
посрtщаха трена ни! Цtлиятъ rрадъ ни посрi;щаше офиц.иално. Прtседате
лътъ, или r-нъ кмета, ни поздрави се много ла~;ква за нашия наро.а.ъ 

рtчь. Интелеrентни дами и господа съ бутилки и чаши вино и бира 
съ закуски-салами, кренвиши, сладкиши и др. ни утрупваха - искаха 

да 1ш нахранять и на,шяrь, защото„ Заrребъ билъ още далечъ•. Не

усtтно изминаха 15 - тt минути и тренътъ тръгна. Въодушевенитt 
,.живио• и „ура• се заредиха и ечеха въ въздуха по тихо и по тихо. 
Нашето въодушевление н½.маше граница! - На Нова-Градишка се 
готвеше пакъ посрtщане. Нъ рtши се да не слизаме на никоя станция 
до Заrребъ, . за да избtrнемъ. прtтоварването на стомаха и главата и 
да не вземаме излишни нtща«. - Къмъ Заrребъ страната е по - разно
образна, - по хълместа и гориста: по красива. 

Слtдъ 23 часа хвърчене съ специалния ни тренъ прис·rиrнахме 
въ желания ни Заrребъ, въ 5 ·1~ ч-сл. об. Топовниrl; салюти отдавна 
ни поздравляваха . Мноrохиляденъ народъ - мж.же, жени и дtца, инте
ли~-ентни, прости, отъ тротоаритt, оrь прозорцитt и балкони_тt - ни 

акламираше-поздравляваше съ думи, викъ и цвtтя; отъ станцията до 

rимнавията не11рtкъснато пживио братя бугара". и • ура• 1 се носtше 1 
ч_::~съ и повеч~ отъ улица въ улица! Още по радушно бtше акламира

нето въ шествиеrо на втория день. Сълзи бликаха отъ радушность и въ 
тtхъ и въ насъ. КоRто не е участвувалъ въ такъво посрtщане, тolt 
не се е почувствувапъ като българинъ и не е прtживtвалъ такива ща
сливи моменти, - когато се прtлива най-rолtмата симпатия и пюбовъ на 
единъ народъ къr.11> други обичан:ь оrь него. Заrребския в. . Novostl" 
по този случаи между другото пишеше: .... К о d d о с е k .а В u
g а r а m о g I о j е Ь i t i р r i s u t п о д о 30,000 о s о Ь а. -
Ovakovoga odusevljenja Zagreb vek davno nije vidio. Grljenje, suze od 
odusevljenja ёlicanje bez kraja i konca • . • и 

Въ юнашкитt игри участвуваха 1300 соr<ола и 150 соколки. Върху 
всички които еж. посtщавали редовно иrритt - по добритt соколи и 
юнаци се забtлtзваше здравос,1ов11ото отражение отъ физич. упражне-
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ния: всички имаха силно развити мишци. Ц:kлата проrрама на събора 
бtше из1rы1нена от11ично съ исклучение на опрtдtленитt излети, кои

то не се устрои.ха. 

Сл·lщъ свършването на събора една отъ rланнитt ми цtли бt
да се запозная съ туристическата • организация- въ Заrребъ. 

Срtщнахъ се съ r-н·ь лрофесоръ Пасарикъ-подпрtседатель на 

турист. дружество. Г-нъ Пасарикъ бt крайно любезенъ съ менъ и съ 

нal-l-roлtмa готовность м11 даде всички свtдtния и ми показа всичко, 

което ме интересуваше. Показа ми свойто туристическо (r1лзнинарко) 
облtкло. То е подобно на нашето: сжщата туристическа форма, туристи

ческа чанта, обуща подковани. Имаше още уреди за качвано по сиtго
ветt. и ледоветt и уредъ за носене топло икrие: млtко или чай. За да 
1!~ запозная по-добр·I; съ тtхната ·гурист. организация подари ми .rtруже

ственитt издания: устава iia др-то имъ, ~Пж_теводитель до Плешевица и. 
низ ь За~·ребскит-1; гори" ,,lЗosna i Hercegovinaa обемисто и луксозно ( съ-
136 1<артини) съчинение, Jfrvatski planinar, па uspomenu 25-godisjice 
Нrv. plan. druztva"; ,,Spomenica Hrvat. planin. druztva" • Vienac. go
dina П". издание на соколското и rrлаиинарското имъ др-тво. 

Туристиqеската имъ организация датира отъ 1875 г. Сега брои 
около 4-00 члена. Цtльта и е - пълно опознаване на земята и домашната 

природа, и въ частности ходене низъ горитt и nланинитt. Г-нъ Паса
рикъ ми каза, че туристи•~. орган~1зация въ тtх не е толкозъ развита, 

както е въ Любляна, ·защото нtматъ както имат~, мно1·0 ыtста за излети, 

словенцитt въ· Краинско. Т·l;хнит & излети еж правили низ·ь Загреб
скитt гори сь 11ай-високъ връхъ Слеме - 1035 м,-и вай-красивата мt
стность околностит-в на Плитвички-гt езера, съ красиви водопади въ 

околноститt. 
Уважаемиятъ г-нъ Пасарикъ съ rолtма готояность ми написа прtпо

ржчителни картички до г-на прtдседа„еля на турист_ич. дружество въ 

Любляна и до г-на управюеля на [!остоинс1сата яма. Крайно услуж
ливияn му братъ r-нъ Иванъ Пасарикь ме запозна съ забtлtжител
ноститt на града. 

Загребъ е модеренъ градъ съ 80.000 жители. Почти въ всtко 
отношение Загребъ е наnрtдналъ. Има хърватски университетъ, пълна 

метеор0Jюrн•1ес.1<а станция, :~,еатъръ, богати музеи археоногичес:ки-истори

чески (кар. галерия на Щтрос:майеръ) търговски,_уредени, основни и срtд• 
ни учебни заведения, красиви черкви (Prvostoina crkva съ двt кули - 107 
м. високи) ттавирани главнитt улици, обградени съ красиви 3 - 4 ета
жни сrради, съ електрическо ос:вtтдtние и трамваи, богати търrоски 
магазини и хотеJШ. Красива и удобна за раходка мtстность е »Макси
миръ'' - 2-3 к.м. далеч:ь. Въ града имат-ь Zbor - мtсто за гуляи и 
развлtч,ения. 

Ко1·ато нашит-t. юнаци се готвtха да заминатъ за България, авъ 
се отnравихь за Любляна- да се запозна11 съ гол·hма·rа словенска тури
стическа организация, н поел-!; за Постой11а - да се запозаная съ rолt
мото чудо на природата -'Ямата. 

Тренътъ отъ ;Jападната гара тръгна, на западъ като оставяше въ 

дtсно сtвернитt заrребски възвишения и бързаше да прt111Ине дългото 
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no;rie··и ца се· ззпакатуши низъ словенскитt възвишения покрай рtка 

Сава. Виждаме покрай трена нивя съ царевици и жито. Бърэиятъ ВЛЗJСЬ 
(шяел-цук) като че ли хвърчеше. Пристигнахме на Зиданъ-мость -
много живописно дeфlfne. Прtыинахме въ друrъ тренъ за Любляна. 
Слtдъ 3 ½ часа отъ Загребъ пристигнахме въ Любляна. 

Любляна слtдъ эемлетрtсението · ( nрtди 15 год.) е започнала nакъ. 
усилено да се строи съ високи сгради и сега е почти подновена. Има 
около 50 000 жители. Азъ ·бърэахъ да се срtщна въ Народния домъ 
с-ь г-нъ J:оминшекъ, подпрtдседника на Словенското планинско друже
ство. Народннят·ь домъ ·е красиво масивно здание съ специални салони за 

hrpн на юнашкото дружество, за пtвческото дружество, общо граждански 
увеселения, за просвtтитетюто др•тво nСв. Св. Кирилъ и Методиlt" из а 
планинарското нмъ др-тво. 

Срtщнахъ се съ г-нъ Франъ Томиншекъ вечерна, когато бtха 

събрани на заседание членоветt отъ настоятелството на планинарското 
дружество. Много у11тиво бtхъ посрtщнатъ като български туристъ. 
Поканиха ме, ако обичамъ, да присжтствувамъ на заселанието имъ. 

Разглеждаха въпроса: поправката на нtколко планински хижи, (качи). 
Дружеството имъ разполагало съ 24 план. хижи, които имъ костували 
до 150,ОUОлева. 

Съгласно уговореното, на другия день отидохъ въ писалището 
на Г-нъ Томиншекъ (единъ отъ 11ървитt алвокати, полэващъ се съ 
нalt-roлtмo уважение оrь всики съграждани) за да по1·оворимъ относно 

туристиката. Туку що бt получена пощата - съюзни издания на Чешко
то, Кавказкото и др. славянски туристич. дружества. Тъхното ,др-тво 
било въ редовна прiiписка съ всички славянски турист. др-т.ва. За да се 
запозная съ тъхната организация, подари ми лружеств. издания: ~Pla
ninski vestnikc leto XVl- органа им·ь, Koledar SI. PI. Drustva - календаръ 
1911. год.), и Pravila Sl. PI. Drustva п (устава имъ ). Цtлыа на орга
низацията имъ е: вс1познаване съ словенскитt гори, планини и др. мt
стности и да улеснява пжтуването низъ Rраинско, Корошко, Щаltе

рско и ПрlfМорско. Издало е др-то имъ една туристич. карта на Юли

Яскитt Алпи, лtто се намиратъ красивитъ имъ планински мtстности: Бле
дското езеро - украсено съ боrати вили, Бохемско езеро, върха Три
rлавъ (2866 м.) съ нtколко кочи (uлаtrински хижи) и др. Изда;1и еж и 
нtколко албума съ художествени снимки и картини на красиви планин
ски пещерни и примоски глtдки, с-ь каквито изобилна Словенско. Мно
го добро помагало за туриститt еж туристич. имъ календари. 

Словенското турне. , др-во е основано въ1893 r. въ Любляна. Сега 
има 21 клона (подружници) съ 2152 члена и централното дружество 
(Osreooji odЬor) въ Любляна има 965 члена, значи всичко има 3117 
члена. Членски вносъ е 6 кр. годишно, за ученици 3 крони Срtщу 
този вносъ членоветi; получаваrь дружеотв. орrанъ и плащатъ поло
вина такса въ плапипс1шrt хижи, които еж снабдени съ много добри 

легла и. закуски. Първоначаленъ вносъ иматъ 2 кр. и за значка 2 кр. 
Г-нъ Томиншекъ ме покани да иЗJ1еземъ изъ града и ме запоз

нае съ нtкои забtлi;житепности. Посtти:хме музея, много боrатъ съ 
археоло_пtчески находки, особено праисторически и отъ ренесанса. 

~~ ....... , ~ ...... 
06РА3ЦОВО НА~. 1.!f-ЩЕ 
.г. дИМИТР06'-Ппевен 
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Сж.що богата е зоологическата и минералогическата сбирки. Архео110-
1·ическитt камъни еж вградени въ зидовтt тъи че надписитt' да се , 
четатъ. Иматъ ка площадитt паметници на свои великани, за които 
ми бtше неловко да го разпитвамъ, за да не оскърбя националното му 
честолюбие, че тtхния животъ и скдба съвсtмъ не ни е интересувала, 
та не познаваме даже и първитt 1-\МЪ великани! Сжщата неловкость 
прiщи 3 дена почувствувахъ и въ Заrребъ. - Необходимо е владtющи
тt исторйята на западниrt славянски народи да обоrатятъ литература: 
та ни съ съчинения за живота и земитt на тtзи народи. Сж.що добрt 
е да еж. вмtстени нtколко урока въ учебницитt по история и геогра
фия. Нtкои оть славянскитt народУ., които еж. ни ближни по язнкъ и 
сждба, не гн познаваме даже н по име! 

За да ме запознае съ околноста на Любляна, изкачихме се на 
срtдневt1Совната кула, която е върху ед,ю възвишенне въ града, uсрtдъ 

Люблянс1<ото поле.Друга такава 1<расива 1·ледка несъ:.~ъ виждалъ: Люб
лянското поле, повtчето ливади, низъ него лакату1uи р. Любляница; 
ближнитt възвишения съ борова гора, а задъ тtхъ се издигатъ висо
китt скалисти планински върхове. Тук - тамъ низ·ь полето и долннкнтt 
и почти на всtки връхъ, има построени красиви здания (санаториуми, 

-частни вили, хотели, фабрики, дружествеки хижи, монастири и др.) които 
с·ь своята бtлина всрtдъ общата зеленина, правжтъ прt1Срасна цtлата па
норама. Ако разnолаrахъ с-ь врtме щtхъ да обходя повечето отъ т·t;. 

зи прtкрасни кж.тове ... нъ оставихъ ги за общъ туристически излетъ. 
Вечерьта бtхме въ пространната столова на хотелъ „ Т11воли", построеН'Ь 
въ градския паркъ, 1<ойто се завършва съ естествена борова гора. Тукъ 
дохождатъ много чужденци да прtкараrь лtтния сезон-ь. Богата· планин
ска алпийс1<а природа има тозъ градъ и околноста. му! 

Съ r-нъ Томиншек:ъ често се запитвах11е за названията на разни

тt прtдмети и растения. ЧистИ11; славянски корени еж. запазени и 'ВЪ 

тtхъ и въ насъ, напр. за растенията: борь, букъ, дж.бъ, 6ъ:з-ь, ли11а, 
круша и др. Даже въ тtхъ и научнитt имена еж. произведени 
отъ славянски корени: отвtтникъ· - адвокатъ, здравник ь - лtкарь • 

лекарна - аптека, и др . .. 
(Продължава). 

ГОДИШЕНЪ ОТЧЕТЪ 

на Софийския к.11онъ „Алеко t<онстантиновъ" 'на бълrар• 
ското туристическо дружество за 1911 година. ' 

Съгласно устава., избраното съ обща листа настоятелство въ 
заседанието си на 1 О мартъ 1911 гоц., се конституира както слtдва: 
прtдседатель Д-ръ П. Козаровъ, подпрtдседате.r1ь Хр. Рачевъ, секре
тарь Вл. Хлtбаровъ, касиеръ Р- Крюгеръ, домакинъ Георги Кирчевъ_ 
и съвtт1mци, Борисъ. Салплиевъ, Гр. Хиновъ и Милан:ь Десимировъ~ 
Отпослt поради подаване ост;.~вка _отъ страна на r. r. Десимировъ, 
Хиновъ и Ки.рчевъ въ настоятелството влtзоха слtдващитt по редъ 
лица, получили при избора наи-много гласове, а именно: Д. Ганевъ, 
Коста Бранковъ, Борисъ Наслtдниковъ. Контролна комисия Гичевъ, 
Ганевъ и Мискановъ. 

.. 
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. Прtзъ отчетната ,година, отъ мtсець марrь 1911 го д. до 5 февру
арий 1911 rод .. , вастоятелството на дружеството е имало 22 редовни 
эаседанюr, въlfЪ отъ друrитt частни срtщи и съвtщания. Въ заседа
нията еж разис1шани въrtроси отъ текущъ и общъ характеръ, които 

еж имали за цtль засилването на дружественната дtйность въ всички 

посоки. . 
Числото на членоветt се е увеличило прtзъ отчетното врtме съ 

7'0, •а еж. напуснали по разни причини 38, така щото дtйствителното 
.., увеличение е съ 32 души, което съставлава 18 ¼• Общото число на 

членоветt за се1·а е 222, отъ които 209 мж.же, 13 жени и 2 почетни . 
По rtрофесия дру~ественнитt членове се числатъ къмъ всичюrrt обще
ствени слоеве, което GВидtтелствува _за широкото !lОпуляризиране i:ia 
туристическата идея. Прtзъ отчетния периодъ настоятелството е уредило 
и еж се състоели 21 официални излети, а именно : 1 ) на 20 мартъ 
до манастиря пСв. Кральи, 2. на 25 мартъ до Драгалевския манастиръ, 
3. на •1 t апрю1ъ излетъ до Черепишкия манастиръ,4 и 5. на 23 и 
24 апрН11ий зименъ излетъ до п Чер1;.1ий Връхъ " и сжщеврtменно до 
Г.ер~анския и Кокалянския манастири, 6. 29 и за май до Пловдивъ и 
с: Ферцин11ндово, а часть отъ излетницитt до Бачковския манас1·иръ, 

'Хвойва, Бtла,Чер.кна и обратно Пловдивъ; 7. на 8 май до <;. В11адая, 
8. на 8 май туристическа срtща въ с. Сестримо, отъ клоноветt отъ 
Долна-Баня, Бtлово, Т. Пазарджикъ и Пловдивъ. 9. на 22 май до 
Бояискиятъ водопадъ, Златни~ мостове, Бtлата вода и Княжево; 1 О. 
на 12 юний до Монастира „ Седемъ Прtстола " ; 11. на 27 юний до 
Мурrашъ планина; 12. на 3 юлий до Земенъ и манастири; 13. на 
9 юлий до мината 0Плакалюща"; 14. на 17 юлий до Алековитt водо
пади; 15. на 24 юлий до Боянския водопадъ - излетъ свадба; 16. на 
31 юлий до Костенецъ, Белмекенъ, Куртово, !01,ь-Долъ и Бtлово,; 
1'/. на 15 авrустъ традицио_нвия излtтъ до Черния връхъ; 19. на 25 
септемврий 110 с. Бистрица ; 19 на 5 октоъшрий до Въ--грt.нъ и 18 на 
18 декемврий - зименъ излетъ до Люли~rь планина. Отъ тия излети 
11 еж били едно - дневни, а друrитt еж траели 2 и повече дни. 
Приблизително число на участницитt в·ь всички излети е около 1130 
души. Като особено мж.чени отъ направенитt излети, които праватъ 

честь на посt.тилитt rи туристи, заслужаватъ да се отбtлtжатъ : 
Излtта до Черния връх:ъ на Герrьовъ-день, главатарь Д. l{остов·ь, до 
Бtлъ-мекенъ, rлаватарь Хр. Рачевъ, до М;рrашъ - rлаватарь Вл. 
Хлt.баровъ; до Манастиря „ Седемъ прtстола" и върха п Изремецъ " 
rлаватаръ Д. l{остовъ., и тоя ва 31. VП до върха МусаЛ11а. 

Съ особ~но задоволство настоятелството констатира, че традици
онния излетъ на дружеството до Черния връхъ на Витоша, извtстенъ 
на публиката съ специални афиши и по урещдането на когото то доста 

работи, излtзе прtзъ настоящата година твърдt сrtолучливъ : при -
сжтствуваха около 800 души, ~1е1КдУ които внушително число даыи. 

При трудната задача и го11tма отrоворность за rлаватаритt, излета, 
въпрtки небпаrоприятното врtме, ъшна безъ инциденти и задоволи уча
стницитt. Въ11ъ отъ офицl'!алнитt излети прtдприеманн еж и мноrоброПни 
во11ни 11злети, отъ отдtлни групи турис'l1и. Заслужва са.що да се спо-
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мене, ч~ на XI общъ туристически съборъ, станаn·ь на 29 и 30 юннll 
въ I lловдивъ, софиllското туристическо дружество се прtдrтавляваше 

отъ около 55 членове - наll-мноrо въ сравнение сь дpyrиrl; дружества. 

Инвентаря на клона прtзъ отчетната година не е билъ почти 

увеличенъ. 

Като е съзнавало важностьта на възложената му миеия и отrово

рноетьта прtдъ членовеr!;, настоятелетвото на дружеството се е ста

рало да работи епоредъ силитt еи за прtуспtването на дружествениrt 

работи и популяризирането на туризма срtдъ обществото. Проникнато 

отъ това именно еъзнание и подпомогнато оrь дружественитt членоое 

въ своитt стрtмежи, наетоятелетвото се занимава въ свонтt ~седания 

съ редъ въпроен оть вжтрtшенъ и външенъ характеръ, цtлi;щи да 

оснrоря·п, единъ бавенъ, но еиrуренъ nporpecъ 11а туристическото дtпо 

у наеъ и частно за еофиИската око1шоеть. Измежду по важнитt отъ 

тия въпроси и мtроприятия, заслужава да се отбtлtжатъ елtднитt : 
1. рtшението на настоятелството да се води излетна книга, въ която 

всtки rлаватаръ да описва своя излетъ съ всички иуждни обяснения и 

забtлtжки. Не ще съмнtнне, че въ бждаще тая книга ще поелужи 

като цtненъ материалъ за съставянето на подробенъ пжтеводнтепь за 

софийската околность Въ излетната книга не липсвать вече хубави и 

литературно обработени описания 

2. Да се подвържатъ за библиотеката па дружеетвото въ два 

екземпляра отъ всички до eera излtзли годишнини на спнеанието 

.Български Туристъ", които да бждатъ на разположение на членоветt. 

З. Настоятелството направи редъ постжпки и сполучи да нзходатаll

ствува отъ Главната дирекция ни желtэницнт1;, щото поепtдната да 

изработи на свои срtдства нtколко художествени рЗI,жи, въ които 

дружеството ще постави 1<расиви снимки ивъ близката и далечна софий

ека 01<олноеть. Тия табла ще ее поставятъ за се1·а само на софиRската 

и царибродската гари и ще спужатъ за мощна пропаганда на туристи

ческата идея nрtдъ наши и чужди пжтници. 3. Да се подноватъ и 

поnЪ11натъ покааалцитt за Черния В\УЬХъ и Люлинъ планина. За тая 

цtль се рtши дружеетвото да приготви на свои срtдства 20 нови 

nжтепоказалци, понеже не можа да измо11и безплатно потрtбния дървенъ 

материаJТЬ. Сжщенрtменно се прtдаде единъ списъкъ на окрх.жния инжи

неръ, които имаше на разположение кредитъ за сжщата цtль, за 

поставяне на нови показалци за държавнитt и общински пжтища. 
4. Наетоятелството ю1 дружеството като взе прtдъ видъ: а) че въ 

rontмиrl; западно-европеАски градове има поетавени специални врtме

показци, съ часовникъ, барометръ, термометръ, метеоролоrиче-ски бюле

тннъ и пр. и б) че за построИката на туристическа хижа на Витоша, 

която отдавна вече живtе въ в·ьображениети на всt1<и нашъ туристъ 

еж нуждни срtдетва, рtши да иска помощь отъ столичната община и 

софнАската окржжна постоянна комисия. Резултата оrь нашето ходатай

ство, е че само общината се отзова на молбата ни, като отпусна за цtльта 

само 100 лева fi. Сондира се централното настоятелство аз уреждането 

на увеселителни тренове до Пловдивъ и l<юстендИлъ. Слtдъ пuдробното 

разискване на въпроса въ редъ заседания, рtши се, да се уреди такъвъ 
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само до Кюстендилъ, за която цtль се направиха потрtбнитk постжттки 
прtдъ дирекцията на желtзницитt, обаче, поради това, че послtдната 
ттрtустанови да прави на дружествата 75 ~/ 0 намаление н даваше само 
50°/n, настоятелството Rамtри, че това ще бжде рискувано и неможа да 
реализира това си желание. 6. Като се е нмаnо прtдъ ннлъ чл. 16 отъ ус
тава и. проникнато отъ желанието, щото повечето друже·ствени членове да 

си набавятъ добри, хигиенични и удобни В'Ь псtко отношение формени 
туристически дрtхи, настоятел~твото достави подходящъ п11атъ-Лооден,,, 
който се разпродаде на членоветt по твърдt износната цtна - 11 лева 
метъра. 7. Дtлата заведени противъ бившия дружественъ касиеръ 
Самсаровъ и противъ С. Коледаровъ еж поставени на раэrлежлане пъ 

окрн;жния стдъ и послt.дния отъ двамата внесе вече добриволно часть 
отъ дължимата сума. 8. Отпусна се взаимнообразно 300 лева на цен
тралното настоятелство зз да си спомогне за редовното издаване на дру

жеств~ния орrанъ ~ Български туристъ ". Сжщо та1<а настоятелството 
спомогна и на софийското съюзно колоездачно дружество като откупи 

5 отъ взаимнообразнитt му облигаЦ11и по 1 О лева едната. 9. За да 
даде възt,tожность на членоветt и прtзъ зимния сезонъ да се срtщаrь, 
съ което се култивиратъ ТУ,ристическия духъ и друrарскитt чувства, 
настоятелството уреди освtн-ь зимни излtти и една сtмейна срtщэ, на 
12 !-fОемврий вечерьта, която бt добрt посtтена и задоволи твърдt 
много членоветt, особено чрtзъ изгледитk прtдставени чрtзъ про
екционенъ апарs,ъ отъ ревностния дружествень членъ r. Т. Трайч:евъ. 
1 О. По случай откриването паметника H'I нашия патронъ Алеко 
Константиновъ, въ родния му rp. СвищоRъ, r. настоятелството нато
вари дружественитt членове r-жа и r-нъ д. Ганеви да прt.дста
вляватъ дружеството на това тържество и да поднесатъ отъ негово 

име еди11ъ разкошенъ металически вtнеnъ. 11. Сжщо така по случа!! 
пълнодtтието ка прtстолонаслtдника князь Борисъ, настоят~лствvто 
рtши да го поздрави отъ името на дружеството и да му се поднесе 

една планинска · гега и дР)'Жествената зн~чка. Тази мисия изпълниха 
прtдседателя и касиера на дружеството, които съ радость ви донасятъ 

за горtщия приемъ и насърдчителнитi; думи казани отъ прt.сто110-
наслtдлика на България за туристиката у насъ· 

Финансовото положение на клона ни е твърдt задовол~пелно, 
благодарение на неуморимата цtйность на дружествения касиеръ, r-нъ 

Крюгеръ, който е полагалъ голtми усилия за редовното събирание на 
мtсечнитt вноски и други недобори. 

Изобщо може да се каже, че дружественитt работи и прtзъ 
отчетната година еж вървели добрt. Числото на ч:леноветt се е увели
чило и е проявенъ едmtъ интензнеенъ туристически животъ по отноше

ние на излетитk. които еж били многобройни ; же11ателно е са~о обяве
нитt излети да се по.:tщаватъ още повече оrь дружественитt членове. 

Въ заключение, като блаrодаримъ за далеиото ни довtоие. ние 
правимъ апелъ къмъ членоветt за солидарность и интересъ къмъ 

дружественитi; работи. Нека чрtзъ съвмtстна дtйность на настояте
лството и членоветt, работимъ безспирно за ycntxa на туристиката у 
насъ и за реализирането на друщественитt Hli идеiщи, 
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Съ това пожелание, ние! поднасяме на одобрение отчета си прtдъ 
годишното събрание и моли~гь присжствующитl; членове да бждатъ 
снисходителни къмъ нас:ъ, ако не сме могли да отrоворимъ Р.а тtхнитt 
очаквания. 

Секретарь: Вл. Хлtбаровъ. Прtдседатель : Д-ръ П. Козаровъ. 

Докладъ на касиера по положението на касат11 за 1911 r. 

Като срtдство за издържането на д-вото еж биле : 1) член
скитt вноски, 2) приходи отъ веqеринки, 3) отъ продажбата на кар
тички (друж. издание) и копчета и 4) помощи отъ общината. 

Отъ направения баяансъ се вижда, че д-вото прtзъ отqетната 
rодина има nриходъ 1743.10 лева, разходъ - 1009. 641/ 11 лева, или 
чисrь приходъ 733.45 лева, които еж притурени къмъ сумата 1766.37 
наслtдени отъ бившето настоятелство. 

Отъ биnшето настоятелство сме приели 1766.37 лева, които спо
мtнахъ no-ropt (1442.75 лв. въ спестовната каса, 36.85 лв. въ брои, 
207.ЗО ;1в. неосребрени квитанции за 1910 година . и 79,50 лв. нео
сребрени квитанции за 1909 година) пр11бавете · прихода прtзъ тази 
roдиFia 1743.10 лева - дава 3509.47 лева, изваден:ь разхода 1009.65 
левва остаuать 2499.81 лева, която сума има днес'Ъ: д-вото и въ която 
не влизатъ 1000 лева отпуснати отъ Соф. община, ПО!fеже не еж по
стжпили още въ касата и които оставатъ недобор:ь за бж.дащето на
стоятелство. 

Бюджета е реализиранъ както слtдва : 

ПРИХОДЪ РАЗХОДЪ 

1-. Отъ чп вноски {не.11. 1910 
· ред. 1911 

63.3; 
718_7,, 1. Приносъ 25 ¼ U. Нает. 

2. 60 нови чn. Х 3 п. чп. ви. ср 2:U.40 2 Абонаментъ 
3. llомощи оrь разни учрtж. 
4, Абонаменгь за сnлсание 15 1 -
5. Оrь значки II заuнс. на 6() чп. 142-
6. Оrъ nроцажба на карти 33.20 
7. 11 риходъ оrь Речеринки 1 ~7 .2U 
~- Огь разни постжnпен11я 8.!,50 
9. Неосребренн кв11танцн 1911 1118.80 

ооТv 
10. Останали ол, мнн. 1910 г. 17iб,::!7 

Всичко 3bUY.47 

3. 3а значки (заnиtннна) 
4. Канuеларскн разхо~ъ 
5. За съ611ране чп. вн. 20°10 
6. tlепрtдвьдени 

Вс1111ко 
За уравнение нзnишъкъ 

( 32.40 
\ 243,27 

150.-
170.
YI! 30 

187.118 
127.70 

10011.65·& 
2499.Вt•Б 

35v9:46 

Касиерь Р. Крюгеръ. 
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Остаряването и умирането на ппанинит~. 

Тtзи дни 1рофесоръ Д-ръ Алберт.ъ Хаимъ държа въ Швейцар

ския алrrnйски юубъ единъ твърдt инrер~сенъ рефераrь. По-рано -
тъй приблизителю бtха неговитt ~mсли - се мислtше, че Алпитt 

трtбва да еж от, най-старо произхождение. С11i;дъ това намtренитl; 

вкаменелости донзаха, че геологически казано, твъро.t млади морски 

yraU«и еж надипл,ни въ вжтрtшностьта на Алпитt н лежаrь по-високо 

отъ ~000 метра. le aJlfТитt не еж наистина rьИ стари доказва rtхната 

гео11оrическа млаmсть. 

Процеса на натруnването на планинитt (ву11канически изригва

ния или движение'D на земната кора) и процеса на измиването дtй

ствуватъ едноврtмнно и задружно. 

Из~иването е състои отъ два подкрtпяющи се единъ другь, 

но сами по себе с~ твърдt различни процеси, - оrь ерозия (изкопа

ване) чрtз,. рtчаtата вода, която посрtдствомъ своята падающа 

сила изрtзва само ~еИтt и дъната на долннит·I; и изплаква nадающитt 

въ тtхъ разрушею части оrь ппанинитt и оrь поройно изливане, 

което прави накло11т-t по-стръмни и дава форма на повърхностьта 

имъ, сnоредъ твърдоrьта на каменнитt пластове. 

Въ гьнкитt н nланиниrl; на Юра лежаrь още остаrьцн отъ 

меласни слоеве. Мел~та (ntсачливъ камъкъ) се е простирала нtкоrа 

върху цtлата Юра ; я е нз11н1та отъ плаиинскнтt вериги, иначе тtзи 

вериги биха били ощ нtколко стотннъ метра по-високи. Въ сtвернитt 

вериги на Апnитt върховетt Сентисъ, Пипатусъ) се заб·l;лtзватъ 

подобни явленчя. Из~ването е стигнало все по-надълбоко и то е ос

вободило повърхностьt на по-твърднтt каменни пластове отъ мекиrl; 

маси съ които еж би, затрупани. Съ това се обеснява произхожде

нието на остритt фо!)f на тtзи планини. 

Планината Мюрч,щокъ (MUrtschenstock) е само една стtнообразна 
развалина, отъ една ntблизително 600 метра висока моrжществена 

варовита скала, която tкora се е простирала чакъ до Рейнската до-

11ина. Върху върха Тыи (TMI) липсватъ Bifertenstockkreide, G\arner
schiefer, Sernifit des J<iЩtockes, Mfirtschengesteiпe и Churfirsteпgestejoe 

(б. np. сжществующи н·ога върхове) и още мно1-о други, вс11чю1 повече 

отъ 4000 метра високиЗърха Фtпtстералхорнъ (Flnsteralhorn) отго

варя на по-високо леж~ия базисъ на Тьоди. Отъ неговия върхъ 

лиnсватъ каменни nлaci:e оrь 5000 до 6000 метра височина. Отъ 

този и много други npil;pи се вижда ясно, че височината иа цеи

тралнитt Алпи днесъ е &а една пета часть отъ това, което нtкоrа 

се е издигало надъ мореТtа ~/6 еж измити. 

, 
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ПървоначалРата форма на повърхностьта не може да се наыtри вече нигд1;. Ц1;лата сегашна форма е образувана чрtю. измиване отъ едно първоначално по-моrжществено и по-грубо планинско rtлo. Сеrаш• нитt планини еж само останалиrt между долиннитt бразди разрушени останки. 

Но rдt сега JJежи отнесената пръсть ? Меласнитt конгломерати отъ върховетt Rigl, RossЬerg Speer, меласннтt пtсьчни камъни на срtдня Швейцария чакъ задъ Юра и РеЯна еж. по,старитt насиnи. Д6лината на рtката Рейнъ оrь града Базелъ до ХоJ1андия, долината на р1;ката По, делтата на· рtката Рона и насипитt на Ду11ава чакъ до морето, не еж нищо друго освtнъ нtколко стоmнъ метра дебела нанесена алnиi'lска пръстъ и пространннтt насипи въ дъното на морето около Европа, оть дилувиално и по-ново врtме, еж въ една голtма часть измита nръстъ отъ Алnнтt. . . Ако извtстно море граничи съ една планина, то разрушава склоноветt. и и всичко което стърчи надъ морското ниво, бива поглъщано отъ него и покрито съ по-нови морски у'W\ки. 
Смъртьта на планината върху контмнен,а оставя като трупъ едRа вълнообразна вълниста земя, смъртьта на морето - едно недълбоко морско дъно, което по-късно може пакъ да стане допнна. Харцъ 1Harz) е остатъкъ отъ една величествена апnиf4ска вери1а, която е била надиплена отъ наснnитt на трназната епоха, значи около 3 до 4 rеопоrи•1ески периода по-рано отъ образуването на Алпитt. Източната и aanaдliaтa му части еж отнесени отъ ъ1орето ; с.жществуващата още срtдня часть отъ западната наnрtчна верига показва дълбоката брtзда, която се е простирала чакъ до останалата часть на Харцъ. Уралъ е ед11а п11анинска верига, която на иэтокъ е отнесена оrь сибирското терциалпо море, и която въ пощаденитt отъ морето остатъци еж е обърнала на една rьт.1иста стряна. Шварцвапдъ f\Н показва въ по-дълбокитt си части сжщата структура на nпастоветt, които rоворятъ за нtкаква сн по,рано сжществуваща планинска вер111"11 съ алпийски характеръ. Слtдъ това всичко е било измито и отнесено и страната е потънала въ морето въ триазната епоха. Едва слtдъ еnохата на }Ора тя наново е 11аплавала и попека се е възвишила до сегашното си ниво. На мtстото на една измрtла n11аН11нска верига се е издигнала тукъ една нова п11анина отъ дру1ъ родъ Щвеция, Финландия, Шотландия, Арденитt, Бристания, Таунусъ покааватъ сжщиr\; явления. 

Всички тt въ своето напластяване еж миоrо по-стари отколкото Алпитt, но еж съвършепно отнесени отъ nороитt. Долинатя Аахенъ - Вестфалня надава чрtэъ своитt редиц11 отъ топли извори една стара планинска природа. 
Тебеширнитt пластове лежатъ oтropt, по камено-въrленитt линии, 1<оито еж много по-дълбоки покаэватъ едно анор111алпо наnпастяване на ецна стара и нtкоrа величествена планинска верига , обърната въ долина и покрита съ единъ rьнъкъ пласть отъ по, ноJЭи минерали. И това е било въ онова врt.11е, когато Д;щитt не сн. още сжществувап11. 

Прtвепъ Х. 



- 25 -

Призрака на Броиенъ вь французкит~ Аппи. 

Като най-чудно и на/.!-стр:~шно метеоролоrическо явление, което 
е било наблюдавано на планината Брокенъ, е така нареченото „приз
рака на Брокенъ" и то е станало причина, щото планината Брокенъ 
да стане позната в-ь научната литература на всичкиr!; язици. Сходни 
природни чудеса се ср1;щат:ь и въ другит-t; планипн, обаче, тt навd
кж.дt се наричатъ „призр:ша на Брокенъ". 

Едно такова явление описва Е. Хнцелъ въ списанието „Козмосъ• , 
к.оето явление е набJIЮдавано въ французкитt Алпи, а именно въ източния 
скnО!fЬ на Монъ Бланъ. На 6 октомвриl-l 1910 r., въ 2 часа подиръ обtдъ, този не.блюдателъ се възкачилъ при студено и доста влажно 
врtме на 2,500 метра виrокия rребенъ на Монъ-Жоли. Цt.,,ата окол
ность била покрита съ мъгла. Внезапно единъ сипенъ вi;търъ noмtJrъ 
мылата въ долината на Контаминъ и слъtщето се показало. 

Моментално се явили dнкиrt на стоящитk на В'Ьрха хора вь 
една огромна величина върху маса мж.rmt и тtхния изrледъ билъ още no чуденъ, понеже всtки единъ от-ь тkхъ бипъ окрж.женъ съ една 
двоАна дъждовна джrа, така щото главата на dнката стояла точно 
въ срtдата на джгата. 

Ако хората си движели ржцtтk, то изглеждало, като че отъ тkхъ 
излизали сноnе лжчи. 

Пр1;велъ Ве'lаръ. 

Основаванв па~ тнишка канцелария въ ПетерОургъ. 

Нtколко дни ,·остува въ r. Търново иэвtстния бълrаринъ коин
сионеръ В"Ь Петербурrъ r. Антонъ Хаджи Яневъ родомъ отъ гр. Щи11ъ 
(Македония). Съпровождащъ една голtма партида туристи, около 1200 дуЩJ-1, отъ Русия за Цариградъ и np., той съ извtстния бълrа
ринъ богаташъ Ив. Сави'IЪ Поnовъ, живущъ въ Пятиrорскъ оть 45 
години, еж се отбили въ ТъриовСI, да видятъ роднини и uознати. Г-нъ 
Хаджи Яневъ, като поэнавачъ на много краища отъ Европеl!ска и 
Азиатска Русия и лично эаnоэнатъ съ видни персони отъ руското 
общество, обtщава да даде с,,.цtАствието си на Българското Турист"• 
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ческо Д-во, за рекламиране хубоститt на България прtдъ руското 

общество съ цtль: приВJIИчане руски туристи къмъ нашитt хубави 

Балкани, Родопи и Рила. 

Знайно е, че рускитt турисm аристократ
и, заедно съ англичани 

и америка~щи, пъnнятъ. джобоветt на хотелджиитt и занаятчиитt 
изъ 

Швеltцария и Ревиерата. Напослi;дъкъ прtситени оть хубоститt на 

цивилизована Европа, тt обръщатъ погледитt си 
къмъ Ориента, къмъ 

незнайното и дивото изъ Балканитi;, Кавказъ
 и Хнмалаиrt. Каква полза 

ще бжде за народа ни, особено за бtдното ни население по Балка

нитt, ако тия многоброl-lни руски туристи, що всtка година се ски

татъ изъ Ориента, Св. Гора и Божи-гробъ и 
пълнятъ кисиит1; на разни 

турци, гърци, араби и пр. п-'\тьомъ се отби.ватъ у насъ и, като се 

понаспажп.аватъ отъ нашитt хубави градове и ландшафти, ,оставяrь 

нtко!-1 грошъ и други у нашето Ftасепение? Удобства за живtене у 

насъ по хотели и гостилници ще се създадатъ само ко111то почнатъ 

да ни посtщаnатъ чужди туристи. За постигане горната цtль, r-нъ 

Хаджи Яневъ прiщлаrа устроявана въ Петер
бургь българска туристка 

канцелария (Reise Kanzlei), такива каквито иматъ шведй и норвежци 

у голtмитt европейски градове. Въ канц
еларията ще се нареди всичко 

що говори за хубоститt на отечеството ни и начинитt за ш11.туване 

изъ него, като се изложатъ : хубави описания и фотогр
афии на мtст

ности, пжтеводители на градоветв ни, разnисаиин по желtзшщи и 

парахоли, р~:кламнранн хотели, водачи и пр. Tol! лично ще влtзе въ 

сношение съ разнитt туриски д-ва, учебни институти и ще търси 

туристи-охотиици да посtтя~ страната, която освtнъ съ прtлtститt 

си, ще възбуди у руситt свити спомени за тtхни близки и познати, 

~оито въ раэнитt всАFtи съ Турция еж си :троливали кръвьт
а за осво

бождението на тtхнитt еднокръвни братя българи. Разбира се, че за 

основаването на такава канцелария ще еж нуждни срtдства, споредъ 

казването му, въ началото годишно 1000- 1500 лв. Идеята е повече 

отъ похвална и своеврtмеFtна. Тя лежи въ
 основиrt на нашата туриска 

организация, затова и българското туриско 
д-во е длъжно да проучи 

прtдложението на г-нъ А. Хаджи Янева и да търси начин
ъ и срtд

ства за бързото му осжществяване. , ... 

• ! 
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Дружественъ животъ~ 

По случай пъпнол'tтието на сторни земи еж. пращали дань на 
nрtстопонасл1.дника князъ Бо- бъпгарскяя тронъ ... 
рисъ, настоятелството на Софий- За да засвид:kт~лствуваме 1}9,!\е:,,~та 
ското Туристическо Д-во рtши да си кы1ъ Васъ въ тоя :Jрржеr:твецъ 
го поздрави съ праздника в да му день, Софийскитh туристи с~- осмt
поднесе една планинска гега, съ ляuаме да Ви поднесемъ .нашиn 
подходящъ надписъ, и дружестве- скромни е.мблеми : друж~вената си 
на.та значка. Тая мисия се възложи значка и тая ПIIЗНИRСКа гега. Пq~ 
на прtдседател,я, .r въ Д-ръ А. Ко- слtднята блtднtе, наистина, прtдъ 

заровъ, и касиера г-нъ Р. Крюгеръ, блtсъка на царския жезъ.лъ, но ако 
които . на 21. I еж се явили въ дво- Вие другарувате съ нея, тя ще · ви 

' . ~ 1 

реца, заедно съ прtдставителитt на донесе много чист», . р.адос,;1-1 11 .. ГО.: 
останалитi спортни д-ва. Значката лtма наслада. Освtнъ това, като 
е била поставена въ хубава кутия, бждете по често турист:ъ, , Вие ще 
съ вензела н.а прtстолонаслtдника, станете по-добъръ и здравъ, което 
а· гегата красиво экичена съ живи е общото же}Jание на народа. 

теменути и съ дълга трикольорна Ето, съ това привtтст,вие ни~ 
лента. Този ориrиналенъ подаръкъ идемъ при Васъ и Ви молимъ, да 
е обърналъ вниманието на всички вземете подъ височаllщата си за
присжтствующи. На пр11ема -който крила развитието на ,туризма у насъ. 

е билъ извънредно сърдеченъ, прtд- Въ отговоръ на това, прtС'!'Оло; 
седательтъ е привtтствувалъ князъ наслtдникътъ е бла1·одарилъ мноrо 
Борисъ съ слtднята рtчь : за подаръка, казалъ е, че тoll се 

Ваше Царско Височесrво, , живо интересува отъ туризма, за 
Отъ името на Софийското Туристи• · когото ~ма добра почва въ нашата 
ческо Д-во Ви привt.rствуваме съ , страна и че съ rотовность ще ра• 
праздника на пълнолtтието и по тоя, боти· за закрtпването на · туристи

случай Ви пожелаваме, прiщи всич- · ческото дtло у насъ. · 
ко, · здраве и дългоденствие, за да Едно напомнюване. Вече на
празднувате щастливо още много стжпва сезона на излетитt. Въ инте

подобни тържества и юбилей. 
1 
ресъ на клоноветt е, да се слtда1"ь 

Като стжnвате отъ днесъ само- всички излеru отъ членоветЬ на ор
стоl!но въ живота, бълrарс1<итh ту• ганизаuията, а това може ц,а бж.де 
ристи се ласкаятъ отъ надеждата, само ако редовно и на врtме· се 

че Вие по примi>ра на Вашия авrу• съобщаватъ излетитЬ въ Централата 
стейши баща, не ще останете чуждъ за публикувнне въ списанието. Умо· 
на тtхнитt цtли и стрtмежи. Т1; ляватъ се nроче настоятелствата. на 
Вн пожелаватъ да обичате българ- клоноветt, да съобщаватъ на врtме 
ската природа и нейнитt дивни кра- опрtдtленитt излети. 

соти. Качете се по върховетh на Честитка. Подполковникъ Кир
н.ашитЬ планини, за да погледне- ковъ, дtятелния прtдседатеJIЬ на 
тЬ отъ високо хубоститt на отече- Търновскиsr клонъ, отъ нова година 
ството ни, да видитt, колко далекъ е повишенъ въ qинъ гепералъ. Като 

еж стигали rраницитh на древното поздравляваме r. Киркова съ това 
българско царство и какви про- повишение, надtваме се, че при но-
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~та си длъжность, ще бжде се 

така резностенъ турисrъ какъвто бt 

н cer11, и ще съдtАствува за на

прtдъка на туристиката въ тоя край, 

к.ждtто на врtме имаше доста ту

ристически подемъ, но въ послtд

ствие, за голtмо съжалекие съвсtмъ 

угасна. 

За испълнение отъ клоно

веn. Краяrь на годината изтече. 

Всички клонове трtбва да свикатъ 

годишни събрания които тр J;бва да 

разгледатъ отчета на настоятелствата. 

Съгласно лружестве11ия уставъ, от

четитt на клоноветt трtбва да бж

датъ отпечатани въ дружественото 

списание прtди събора. Централното 

настоятелство моли клоноветt да 

nобързатъ съ испращане отчетитt, 

за да моrатъ оврtме да се изпълни 

това постановление на устава. 

Друго. Н2стоятелствата на кло

понетt трtбва да побързатъ съ не

пращане чпеновината си въ центра

лата, защото срtдства за издаване 

списанието нtма. Ако искаме да из

пнза то редовно, трtбва клоноветt 

да еж редовни 8'Ь изпълнение задъл
женията си К'ЬМ'Ь Централното на

стоятелство. 

Годишно Събрание. Софий
скиятъ клонъ "Алеко Константиновъ" 

има rодищно събрание на 5 февруа
рю! т. r. съ слtдння дпевеlfЬ редъ: 

1. О.ткрнване на събранието отъ 
прtдседателя ; 

2. Годишенъ отчетъ на настоя-

телството; 

3. Отчетъ на контролната комисия; 
4. Бюджетопроектъ за 191 ~ r. 
5. Изборъ на нови членове на 

настоятелството. 

6. Разни прtдложення. 
Между други рtшения събра\./ието 

взема н това : 1) да се авансира на 
ttастоятелството сумата 800 лева1 

за да накупи разни тури('Тическн 

принадлежности, необход11ыи при из

петитt, като : бинокълъ, бароме·гьръ, 

nедометъръ, проекционенъ апаратъ 

н др. 2). Ония членове на клона, 

които три мtсеца не си внесатъ 

членскитt вноски, ще се залнча

ватъ оrь сnисъцитt на клона. 

Турнстнката въ воАската. 

Група отъ десетъ офицерски канди

дати отъ школата на заnаснитt подо

фицери въ Княжево, по инициати

вата на оф. к-тъ Анrелъ Илиевъ, 

членъ на Соф. клонъ на Б. Т. Д-во, 

устроили на 8 януариА зименъ из

летъ до мън. • Св. Кралъ» въ по

литt на Люлинъ. Школата е напра

вила всички улеснения на нвлетни

цитt, като ги е снабдила съ нужд

ната за прtзъ деня храна, башлъци 

и за въ случаlt на нужда - патрони. 

Всички участници еж останали 

много доволни. 

За улеснение при нзлетнтt, под

полковннкъ Русевъ, началннкъ на 

школата ; е поржчаm, и вече с," 

приготвени въ работилн1щата на шко

лата десеть туристически геги, съ 

които да си служатъ школницитt 

На 15 1- еж устроили втори из

летъ до върха .Комици" (Подковата) 
1,t .Боянския водоnадъ•. 

Проектирания двудневенъ внменъ 

излетъ до мън. «Св. Никола• прtзъ 

Вла.аая-Мърчаево-Кладннца-мъ

настиря за 21 и 22. I, по причина 

лошото врtме бt отложенъ за 28 и 
29. I. Желающи за излета бtха 

8 души. 

Фондъ „ Български 
Г. Козаровъ 
Ив. Сандовъ 
Скрински 

Каrrитанъ Добревъ 

Д. Ганевъ 

Д. Нtмски 

Туристъ" 

200 лева . 
25 » 
10 » 
1 О » 
10 » 
10 » 

в с и q к о265_»_ 
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Платъ за др'l.хи. Софийскиятъ I въ София. Който туристъ иска да 
КЛОFfЬ • Алеко Константиновъ •, за си набави отъ тоя платъ трtбва да 
да даде възможность на туриститt внесе въ nptдпnal'a сумата на дру

да си набавятъ е:~нообразна турист- 1 жествения касиеръ. Кпонътъ достав• 
ка носия, доставлнва платъ, .мо• лява еж.що и необходимиl't за дрt• 
денъ, който струва 11 лева метра хитt копчета. 

8 t с ти. 
Статистика на пос'hтите- Бtлата смърть въ А.11питi.. 

лиn мннералкитt бани. Въ Споредъ една статжтика на корес
странство, освtнъ статистикитt що подента на Lancet, прtзъ врtмето 

се водяrь за посi;тителитt въ раз• отъ 31 октомвриlt 1909 r. до сж
нитt rрадове, водятъ се подобни и щата дата 191 О r , при пл„нинскитt 
11ри всtка минерална баня. Всtки изпети по швеf.lцарскитt и италиан
деm, се вписва оrь особенни слу- скитt Алпи е имало 90 смъртни 
жащи имената, народностьта и пр. случаи. При тi;хъ се прибавяrь още 
на всички посътители що пристигатъ 80 случая отъ наранявания, 4 отъ 
и заминаватъ отъ града. Понеже които еж имали смъртоносеf.\Ъ краJ.1. 

България съ своитi; стотина мине• Както алпиниститъ по занаятъ, така 
рапни извора и съ модерно застрое- сжщо II а;шиниститt.-любители (ама

нитi; си вече минерални бани въ т.ьори) еж почти еднакво заст.жпени 
София, Сливенъ, Меричлери, Банки, въ това число. 
Кюстендилъ и Вършецъ, въ бжлаще Причиннтt. на тия смъртни слу• 
обtщава да бжде една Оl'Ъ прочу• чаи и нараняване еж обикновеннтt., 
тиrt въ свtта по минералнитi; си а именно : прtдприемането на висо
курорти, като за примtръ отъ по- ки - планински излети беiъ помощьта 

добни статистики навеждаме тукъ на водачъ, ненадt!!ното падане на 
резултати отъ подобно rrроявяване лавини (гопt.мн снtжни маси) и ка
въ словацката • минерална баня при меНЮ\ rrластове, скъсване на въжето, 
Лухачовицъ, Австрия. Тамъ nрtзъ внезапно падане на мжr,,а, изпаrане на 
послtдния nt.тetrЬ сезонъ е имало сърцето при особено мжчнитt мtста, 
6626 посtтители и то: 3079 отъ било при nрtминаването на н:l;коя 
Моравия (Б·ьрно 505), отъ Чехия rлетчерова пукнатина или нtкolt опа-
1657 (Прага 713), Силезия 240, сенъ скалисrь ръбъ. 
Долна Австия 579 (Виена 541 ), Га- Заб1;пt.житепно при тая статистика е 
пиция 275, Буковина 2. Корутания още и обстоятелството, че анrлича• 
1, Приморие 10, Горня Австрия 2, нитk не эаематъ първо м-hсто въ нея. 
Щирия 5, Тиролъ 2, Унгария 603 По гопtмото ЧИСJIО на жертвитt. трt• 
(Будапеща 124), Хърватско и Спа• ба да се оппачаrъ шве/.\царцитt, по
вония / , Босна и Херцеговина 10, -диръ nхъ rерманцитt, и послt вече 
Русия 1015, Германия 12, България ангпич, австрийцитt и италиянцитt. 
2, Франция 4, Дания 4, Азиа 2, Въздухоплаването, което rrptзъ 
Африка 1, Америка 17. Прtзъ 1910 тази rодиr.а е причинило една дълга 
г. е имало 5886 посtтит~ли съ които ре-дица отъ трагични случки по Ал
пр1.зъ настоящата година rrослtднитt пит-!;, вtроятно скоро ще надмине 

еж ·се увеличили съ 7 40 души. алпинизма rro числото на нещастнитi; 
К. случаи. Прtвелъ Вечар1,. . 
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Р а з н и. 
ОлвмпаАскит1. IJГpR въ Стокхолмъ. YIJ. КомбвнRрание7динвчнR. R rруnо-

Получиха се нъ редакцията програ- в11 състезания. 

мата 11 общ11тt правила за Ол1,мп11й- Бi;гане 1Jr1,ss CounL,·}· около 8000 м. 
ск11тt иrр11, които ще се състоятъ Фехтовка: I. Едию~чни състева-
в·ь Стокхолмъ ттрiнrъ настоящата ю~я: ~hльорет·ъ. 2 Групови състеаа-
rодина отъ 29 Юнuй, до 22 Ют1й " 

1; 1111я съ мечъ; 3 Единични състеаа-
новъ ст,~лъ. Програмата е сл дната: в11я съ ьtечъ; 4. Групово състезан11я 

Лека атлетRJ<а. съ сабля; 5. Ед11ничю1 състеаан11я 

1. Отд1;шш състеаа1111я по над- съ сабля. 
б1;гване 100 метра, 200 м., 400 м., Фут6олъ - между дружествата. 

800, м., 1500 м. , 5v00, м., 10,000 м., 11 1 Състезан11ята ще се водятъ по ме-

Маратонско надбi;гване 40200 мет- .тодата . Uup-Tio•. • 
ра: Надбi.гване прi.аъ орi;пятст1щя Гимнастика. 1. Груповu състеза-
отъ плетъ 110 метра. вш1 в·ь упражнен11я по шведската 

Надходване I0,000 метра. система; 2. Групови с·ъстеЗа!i11 Я ·в·ь 

Ска.чане: на високо с·ь залетява- ,упражнения по други системп ; 3. 
не, скачане на н11соко от:ь мi;сто, Ед11н11ч1ш състеэаRUя на уреди; 4. 
скачане на ш11роко съ залетяване, ·Особени изпълнения. 

скачане на широко отъ мi;сто; трой- Лаунъ-теннсъ. 1. Ед11и~1чни за мж

но скачане и овчарско скачане, съ же; 2. Ед·инични за жен11; 3. Двойни 
тояга. за мж.ке; 4.Двойн11 замжже и жени. 

Хвърл11не копне:, съ коя да е рж- Модерни състезания въ нзпъл-

ка, хвърляне копие с·ъ л1;вата н ненне на 5 номера: 1. Дуелна стр1;л
д'kсната р;r.. ка, като копието се дър- ба отъ 25 метра; 2. Плаване 300 htе
жи по ср1;дата. Х11ърляне д11скусъ, тра; 3. Фехтовка съ мечове; 4 Ед11-
съ коя да е ржка; хвърляне д11скус·ь 1111чна -\;ада въ хuподромъ, 5Q0 ме
съ лi;вата и дtcl,iaтa ржка. тра; 5. Бi;rане . Cross-Country• окол.:> 

Отблъсване топка: съ коя да е 4UOO метра. 
ржка, съ лi;вата и д1;сната ржка. За вс1;ки номеръ отдi;ленъ день. 

Хвърляне чукъ. , 1ззда: 1. Полско състева1ШЯ, ком-

Състеаавuе въ ивпъл11ение на 5 б11ю1ра1111 от·ь едпв11чна 11 групова 

номера : i;зда: 1. 1:.зда на раастоян11е 55 к11-

1. Скачане на широко съ залетя- лометра, отъ ко11то:2. 1:.ада по рав

ване; 2. Хв·ърляне копие съ 1<оя да но 5 1<Илометра; 3. Ец111н1чна 1;sда 

е ржка; 3. B-traнe 200 метра;4. Хвър- ,съ nрi;пятств11я; 4. Прtскачане; 5. 

ляне дискусъ съ коя да е ржка; 5. Надпр1;пускане. 11. Надпр1;пуска11е, 
Бi;гане 150:J метра. едttн11чн11 учаснн1щ11. 111. Надскачане, 
Състезан11е въ uзпълнен11е на \О а) ед111111ч1111 участници, б) rpynoв11 

номера : · ' · участници. 

1. Бi;гане 100 метра; 2. Скачане· f<олоf;здене по Меларското езеро 

на широко съ залитане; 3, Отблъс- (11,11arsee), ;,20 юшометра. 
~ане ТО(!Ка съ коя да е ржка; 4 Ска- Борба, гръцко римски стилъ. 
чане на високо съ залитане; 5 Бi;- Пързаляне по нанадолннще. l .110 
rане 1,ОО метра; 6. Б·tгане пр·вsъ осемь: 2. По чет11р11; 3. По чет11р11 

прtпятствия оrъ nлетъ 110 метра; по особенно опр1;'д1;лен11е на швед-

7. Хвърляне д11скусъ съ коя да е ското дружество; IV. Single scull. 

ржка; 8. Овчарско скачане; 9. Хвър- Стрf;л6а. 1. Съ военни пушк~,: 
ляне коn11е съ коя да е ржка; 1О Бt- а) групово състеэа~ше на 200 400 

гане 1500 метра. 500 11 600 метра. 2 пробн11 11 1'5 в,: 
11. Състезания на групи. ц1;ль 11зстрi;л11 за вс1;ко раастояю,е, 

Естафетно бf;rане: по 400 метра, 4 б) ед11н11чно състезание на 601) метра. 

участн1щ11 на 100 метра: Естафетно 5 пробн1t пзстр·вла 11 20 въ цtльта. 
бi;~:ане: 1600 м. 4 участн1щ1t 400 м; в) едf1ю1чно с·ьстезан11е на 300 ме,:

Групово б1;г.ане3000 м 5 участн1щ11. ра. 20 11зстрtл на двt сер11й Една 

· Теглене въже съ 8 участн11ц11 въ серия 10 11встрilла, отъ ко11то 4 ле
'група: ж11шкомъ, ~ от·ь кoлilнil 11 2 с.тоящъ, 
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В'Ь ородъ.лжение на 3,мiнути. 2itpo- бодно'; 5. На-400 метра ·по 1<оремъ; 
бки ивстрiта. Втора серия оть 10 б. На 500 . метра, свободно; 7. Скача
изстрiша, О'l'Ъ които 5 пежишкомъ не отъ високо от~ 5 и 10 метра 11-
и 5 отъколiш-t;въ продължение на отъ трампило; б) за дами: 1) отъ 
~ мш1ути Пробни 11астрt1rи нtма. 100 метра свободно; 2) скачане отъ 

11. Стрtлба съ пушки отъ 'раз- високо отъ 5 и 10 метра. . 
лични типове· r , групово съст~за- // Групови състезания: а) за М]i..-
ние отъ 300 метра. же. 'i) 800 метра свободдо плаване. 
Вс-kка група отъ 6 участници, 120 Група по 4 участници; 2) Изпъпне

изстрiша, отъ· които. 40 С~!)IIШЩJмъ, ние чрtзъ · плаване играта - ,.Роlн ·, 
4U отъ колtнi~ 11· 40лежишi<'омъ. По група по 7 участници; 6) за дами:· 
10 nробн11 11зсt:ръл;~ за. вi:iiкo поло- 400 метра плаване, група по 4 уч-а.
жение; д) Едкночно състезание отъ стници. 
300 ,~тра, цри rорнuт'!J:..~одробности. · Греб,~не съ яхти. 
Ш. Стр~:пба съ миниатюрно орж• Jt,oв1- А ·планонарство ') 

жне. а) Групово състеi:!аш1~ отъ 50 
метра. Група по 4 участници. 40 из- Въ свръзка съ Ол11мпийскитi; =·иг
стрtла на 4 серш1 по 10; 4 пробни р11, ол11мш1йския златенъ медалъ •аа 
11астрtла. 61 Единично състезание ,,овъ II пл,анинарство ще се даде на 
отъ 50 метра .. Условия както по-го- онова лице, 11л11 ою1я лица, които 
pt; в) Групово ·сьст<;~ан~t~ отъ 25 въ продължеп11е на 1908- 1911 rод 
метра. Група по 4 участници, 25 из- еж показали нi~и-rолtмо от лич.ие по 
стрtла на 5 серии по 5; цtлъ ми- лова ге,р. планинарство:го. 
шенъ 12 см. висока. Цi;льта се поя- Правото на каидидатъ за речения· 
вява 25 пжти, всtкп пжть по З се- медал·ь се прtдлаrа от·ь управител
куиди, съ пауза отъ 5 секунд11 меж- ното т·kло на ловната rезр. плани
ду всi;ко появя11ане; r) Ед11ночн11 съ- иарската организация на съотвtт
стезанне отъ 25 метра. Условия как- ната държава. 
110 no-ropii. . Прtдложенt1ята трi;бва да бжда тъ 

/V. Стрtлба съ ·.р~волвери и mt врж-чени на шведския органиаащю
столети. а) Групов11 и единочнасъ- иен·ь ко11штетъ, на.и-късно на 1(13 
стеаания н~ 5Q метра и дуелна стрtл- .}\\артъ 1~12 r. Ti,, трtбва да се при
ба на 35 метра. Подробност11 почти дружаватъ съ писменно изло)Кени~ 
както пo-r.opi;. (съ указание на всички подро~но-
Стрtлбi по rължби. а) Групово ст11) на отличието, като особенQ се 

сьстезание. 10J rължби въ 7 серии. изтъкнатъ онt1я обстоятелс;Гва, KOll'
б) ЕдинО';IНО оъстезi!,нпе. IL.0 rължба .то ~ 1txa rтра1111л11 прtдлаганн}! кан--
въ,7 серии. , - . , дида,ъ достоенъ аа награда~а. . 

Vl. Сrрtлба, по бtrащъ еленъ. Рtшението при ра,~прtд1.лениетq· 
а) Гцупово състезание отъ 100 ме- на иаградитi~ се взема отъ 2 осо
тра; ~д!fиични изстрi; :1и; б) Единич- бе.но набрано жури, единъ п.о лова, 
но със!\:езанн·е отъ 100 метра; еди- другъ по плаю1нарството. Журито 
н_ич.ни изстрtли; вJ Единкчни състе- се посоч_ва отъ шведс.кия орган11за
заюш отъ 100 метра; двойн:и иа- ционенъ коми-rетъ. 
стрi;л11. Рtшението на всi;ко жури трi,бва 

да . .бжде писмен_о и да бжде вржче
но на Шведския организац11оненъ 
комите·тъ най-късно на 11 3 юний 

Плаване-. 

/. Единични състезания: а за МЖ· 
же. 1. На 100 метра свобод;но; 2. На 
100 метра по г!Ьрбъ,; 3. На 200 мет
ра по коремъ; 4. На. 400 меt1ра сво-

1912 година. . н. 

. ; , 



Открива се подпиока за XI година на 

5ЪЛГ11РС~)f ТУР}f СТЪ. 
Списание за туризъмъ и приро.цоописание. 
Орrанъ на Бъnr. Туристско Дружество. 

Реnакторъ: СТ. ИВ. ПОПЛУI<ОВЪ. 

Отъ 1 януариА 1912 rоц. cr1. «Български Туристъ» влиза 
въ XI rопина на своето сжществуване. Днесъ то е единственото 
спортно списание у насъ, въ което се описва бмrарската природа 

н срtдствата за добирание до нея. 
«Български Турисrъ» излиза всtкн мtсецъ (освtнъ юnиR и 

авrустъ). Годишна цtна за не'lленове на дружеството въ България 
е 2 лева, а въ чужбина - 2·50 фр. Членове-гt ro полу11аватъ 

срtщу едннъ левъ. 

ПРОДЪЛЖАВА СЕ ПОДПИСКА 

за IХ-та годишнина на народоу11ното м-tсечно и илюстровано 

списание 

,,родопсни НАПР1:tДЪКЪ. 

Оrъ 1 - й Септемврий 1911 rод. започна IХ-та rодишнива 
и прtэъ 1911/1912 учебиа rоnина ще излазя както и до сега 
вс-Ъки мtсецъ, осв:внъ Юn,иА и Аувгсть .• Род о.п ски На п р t
д ъ к ъ• и за напрtдъ си остава чисто народоучно (етнограф
ско) ·с~:исание, спецнапно за всесrранното изу11ване на О д ри н
е к о и Р о до п и т t . 

• Родопски Напрtдъкъ• е добро помагало на вси11ки 
у11ещи се въ б:ьлrарскитh nъл11и и не пъпни срiщни у11ебни 
заведения, а особено ка r-да прtnодаватепиn по отечествена 
география, исrория и лиrератур:t досежно Родопи т -Ъ и О д
р н н с к о. Такъвъ е той за нашитt г-да офицери, подофице
ри И ВОЙНИШКИ ЧИ]'811ВИ, 

ГОДИШНАТА U'l»ЯA 

и за напрtдъ си остава 4 лева въ България, 1 б-Ьпо меджидие 
въ Турция и 6 франка въ чужбина. 

Адресъ: редакторъ издатепь Ст. Н. Шиwковъ, учитепь въ 
Пловдивъ, Bulgarie. Упица .Дюстабановъ• N~ 29. 

Печатница на П, М. Бжзайтов-ь - София. 


