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ИЗДАВА ЦЕНТРАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 
Излиза м-tсе•1но (осв-Ънъ юл1i й и ав,·устъ) . Струва за нечленове rодиш110 2 лева, за членове - 1 л., въ странство - 2·50 франка. 

Всичко се 11эпраща: Соф1iя, «Българско Турнстско Дружество». 

Год. XI. София, юний 1912 r . Кн. 6. 

No 119. ПРОГРF\МF\ 

за XII сборъ на Б. Т. Д. въ гр. Дупница. 
Четаъртънъ, 2 авrустъ, 

Въ б 30 часа сутриньта пристиrатъ въ София съ Пповдивсния впан-ь 
турипитt отъ Допня-Баня, Самоновъ, Гара-Бt,nево, Пповаивъ, т .. Па
эарджинъ и Брt,стовица. 

Въ 7,30 часа сутрнньта прнстигатъ въ София съ Варненсния вnанъ 
туриститt, отъ Търново, Еnена Горна-Орь1<овица 1 Пni;венъ, Вратца 1t 
юношитl; туристи отъ Русе. 

Въ 8·20 часа сутриньта всични пристигнаnи туристи эаедно съ Со
фийснит\; тръrватъ съ Кюстендиnсния вnанъ и стиrатъ въ Кюстендиnъ, 
Обt,аъ. Раэrпеждане на града и нэначеане на ~Хисаря• . 

Въ б½ часа подиръ обt,дъ тръгватъ эа Дупница. По П1i\ПI раэ
rмждане раэнопнит!; при " Каднинъ-мостъ • . *) 

*) Заб1нr11жка. За да се с11ечел 11 вр·t;мс, пжтя 1<1остенд11л-ь-Дуn• кица ще се м11не съ автомоб1ш11 с·ь намалена ц·l;на. 
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Въ 9 . часа туриститt стигать въ Дупница nосрtщнатн отъ тури• 

ститt на тамкашния кпонъ • .Рнпски езера· , 
Всички редомъ nоrег1111тъ за града и отиватъ въ центрапното учн

nище. Почивка. Настаняване на квартири. Вечеря. Нощувка. 

Петъкъ, 3 аегустъ. 

Въ 8 часа сутриньта - эас!;дание на XII редовенъ сборъ на 

Б. Т. Д. въ саnона «Пан:нона». 

Дневен ъ редъ: 

а) Отвар11t1е на сбора. 6) Отчетъ отъ централното настояте11(тво и 

донnадъ на нонтропната комисия за 1911 г. в) Бюджетъ за 1912 година. 

r) Отписване на Брациговсния нпонъ. Родопи•. д) Приемане нови 11110• 

нове. е) Иэмtнение на нtнои чпенове отъ устава. ж) Рефератъ за Рипа 

nnанина, четенъ отъ Дуnнишни туристъ. э) Прtдnожения отъ чnеноветt. 

н) Изборъ на поnовина нови чпенове въ центраnноrо настоятеnс:тво. 

1<) Затваряне на сбора. 
Разrnеждане на града. Вечеря, 

Въ 9 часа вечерьта всички туристи се събиратъ въ центраnното 

учиnище. Факеnно шествие иэъ града и до градската градина. Нощувка. 

Сжбота, 4 авгусn. 

Иэnетъ до Овчарскитt водопади, Г nаваrарь nодntрдседатеnя на 

центраnното настоятеnство Н. Нtмсни. Тръгване 51/ 1 часа сутриньта. 

Сборенъ nуннтъ градската градина. 

Въ 2½ часа стигане на водоnадитt. Свободенъ обtдъ. 
Въ 4 часа връщане и въ 9 часа вечерьта всички туристи nосt

щаватъ турнстовската вечеринка. Нощувка. 

Недtпя, 5 авrусть. 

Въ 4 часа сутриньта изпращане на сборянитt, които не разnопа

гатъ съ повече врtме. 

Прtзъ всичкото врtме на сбора ще има ТУРИСТОВСКR ИЭЛОЖ
БR. 

За разnоnагащитt съ повече дни туристи се упройвътъ изпети съ 

спtдния маршрутъ: 

За първия. На 5 августъ въ 5 часа сутрнньта изnетницитt тръг

ватъ и~ъ дефнnето на рl;ка Бистрица. Нощуване подъ езерото • Кара

Г ьоnъ • nодъ папаткн . 

На Ь августъ .паэаръ-дере • - • Сейменскиятъ върхъ" - "Урдннитt 

езера" - • Седемьтtхъ езера• ( отъ rпнчи поnетъ) • Еnени-в1:рхъ • . Но

щуване на "Маnьов•ща ·, 
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На 7 августъ : . Рипски11 монастиръ•. 
На 8 августъ : Почивка и разглеждане забtпtжитепноститt на мо

настиря. 

На 9 aerycrъ: .Бричеборъ"-.Чаушица•-.Баба"-.,Гьоповетt• 
-.Джендемскитt езера • Нощувка при .Ри6нитt езера•. 

На 10 августъ : • Демиръ-каnия• -Mycana •. Нощувка nодъ Mycan1. 
На 11 авгупъ : • ИбъР,ъ • . Нощувка. 
На 12 августъ: .БtпмекеН'l-•-.Крива-Рtка•. Нощувка. 
На 13 августъ : . Чепино•. Нощувка. 
На 14 августъ: Връщане n'рtзъ .flпабакъ •. 

Гnаватарь до Мусапа nрl;дседатеnя на Дуnнишкия кпонъ Н, С. До~ 
довъ. Отъ тамъ до свършването на изпета, Илия Дебеляновъ -
Допно-Ба11ски туристъ. 

За втория : На 5 августъ въ ·5 часа сутр11ньта изnетницитt тръг
ватъ изъ дефилето на рt.ка Бистрица , - • Кара-Гьоnъ•. Нощуване. 

На 6 авrустъ: .Пазаръ-дере• - • Седемтtхъ езера• (отъ птичи по
nетъ) - nрl;зъ .Равна"-~Павповъ допъ•-"Ри11ск11 монасrиръ•. 

На 7 августъ • Сухото еэеро• - .Кобипино бранище• - .Поnо~а 
шапка" - с. Говедарци - с. Mana Църква - с. Бtпи Искъръ-.Чамъ
Кория". 

На 8 августъ : Самоковъ-София Иl'И .Чамъ- Кори11 11-Радонпъ
Допна 6а11я Главатарь на излета ще с~ назначи отъ Самоковския кпо·нъ. 

Заб-Ьл-Ьжка 1. Учас'l'ницитi; въ 1iвлета тур11сти обяаателно да бж
дат'h съ здрави обуща, носия турнстовска, раница, гега, канче аа чай. 
Сжщо да бжда-тъ снабдени и съ мушама, одеяло, черга 1111и друго 
нуждно аа постилка II покр11вка. Всичко ще се ноrи отъ коне . Храната 
ше бжде обща за вс11чк11. Главатарьтъ на иалета ще отред11 mща 11в
между явлетницитt, на които ще възлага уреждането на интен
дантската служба. 

Заб1.л'hжка 11. l{лоновет-t да съобщатъ на Дупниwк11я клонъ най
късно до 25 юл11й, както ч11слото на участшщитi; в<ь сбора, тъй и ва 
ония, ко11то ще взематъ участие въ 11алет11тi;. 

Заб1;л11жка Ш. 3а доброто устройство на излетптi; всi;ки уча
стникъ е длъженъ да се запише въ приготвения :ia тая цi;ль списъкъ, 
въ гр. Дупнпца най-късно до 3 авrустъ 8 r1aca сутриньта, като внесе за 
nърв11я ивлетъ 30 лева, а ва втория - 15 лева. 

Заб11л'hжка lV. Ако числото па участнrщитi; отъ единъ клонъ е 5 
душ11 п повече, клона назначава груповъ rлаватарь, който е помощникъ 
а1а общ11я такъвъ. 

До вижд,не на сбора въ Дупница. 

Съ Витошнн nоэдравъ : 

Цент~а.1пtото наатойте11~тео lta в. Т. ц. 
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G. HaCJl°tJIHНКOB"Ь, 

Туривъмътъ за въврtменото 
образование. 

(Продължение отъ книжка б). 

Всtки истински и добъръ гражда1{инъ днеска 1:: длъженъ да има, 

понятие отъ хиляди въпроси които ~,зискватъ познаването на механи

ката и промишленитt похвати, тъй както е необходиыо да знаешъ да. 

четешъ и пишешъ". -
Свtтътъ въ сегашно врtме прtдстаuляв:~ обширна работилница,. 

npl!o)dитt, похватнтt на работата въ която трtбва да бждатъ ясни за 

всtкого, който иска да бжде rrрtдставитель на прогресивни иден и да 

слtдва своето врtме. Да се съедини работата и мисъпьта заедно, да 

се направи отъ всtки работникъ мислитель и о,ь всtки мислитепь ра

ботuикъ - ето кое се изисква въ наше врtме и за което нtма по-добро 

мtсто отъ училището и живота - ,.развиtъ въ пъпната смисъ,,ь на думата 

човtкъ може да се нарече днеска само този на когото гжвкавата, 

ржка послушно изпъ11нява яснитi; и бързи заповtди на ума". ,.Упра-

жнението на ржцtтt и на всичкитt. 5 чувства на човt1<а съставпява 

основата на цtлото знание въ днешно врtме. Хората на науката - н11 -

жинери, лtкарн, агрономи - всичкитt се учатъ на пабараторни работ11 

т. е. черпятъ знание изъ даннитt, конто получаватъ съ чувствата ,,,n 
осезание, зрtние, слухъ и пр.-Математикьтъ си служи съ моделиране 

за нагледното обучаване съ кривитt повърХЮ1uи за които трактува висш

ата геометрия. Ботани:кътъ съ ннс·rрументи въ ржка работи надъ а

нализа на растенията; Фнэикътъ и химикъrь си спужатъ съ всtвъз

можии nринад,пеwностн и уредби. Всичкнтt тt черпятъ зnания оrь първо

нсточннка- отъ природата отъ самия nрtдметъ надъ който работятъ и 

правятъ опити анrлнчанитt и американцн't'i; отъ думи прtминапи къмъ 

работа- затова въ днешно врtме нtма 2 мнtния. Училищния прогреъ. 
по тtхно мнtние се заключава въ този режt1мъ, който ще обезпечи иа 

в-ьспитаника максима/lЮI лична дtятелность. Единственото стрtмление

на прtподователя ще е да докара до мииимумъ своето вмtствание, своето, 

участие-да даде на въспитаника !IЪЗМОжность 11а прояви инице
а тива 

и контроnъ надъ своитt пост;1шки отъ една страна, от·ь друга да спе

чели власть надь себе си, именно тази вътрtшна дисциптmа, която 

кара човtка да не търси единични ржководители. Задачата на рефор~ 

мираното учелнще е да създаде свободна пичность, а пжтнщата"' за 

това трtбва да бждатъ други. Инсnе.ктор! на Бостонскнт-t; учипища 

Едвинъ Сиверъ в-ь своя докладъ ясно подчертава тtзн нови пжтнща 

.Човtшкиятъ умъ създава н придобива поз11аиия. Неговитt изо

брtтатетелни, творчески способности трtбва да 6ж.датъ въспитаванИI 

наравно съ тия чрtзъ които тolt nрилобива и възприема познания•. 
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.Много важно е да се . развиваrь тия i срtдства за обра;Jуванието на 
знанията, кат9 се започне оrь ранна. възра,сть н траетъ до зрtла възрасть 

и . к~то се 11рtкара това прtзъ всичкитt му занятия. За тая цtль 
·тр 1.~ва да се постав1-1 между оrдtлит!, на училищната пооrрама си
•СТематически упражнения и рж.ченъ трудъ, коиrо ще nо·вдиrнат.ъ мла

.дежьта КЪl\fЬ nрtобраз1.ваJ:[е мисъльта съ дtlkтвие, идеитt и вътрt
,ШНИ'!'t усtщания къмъ материялно въспроизвеждане на тtзи идеи. 

„ Това прfю6разувание на мис:лит-в въ дf,йствня въ щ1ешно 
<11р1.ме е осжществено nочти въ вичкиrt тилове училища въ Англия и Сtв. 
Америка и за това прtзидента на Харватския универеситетъ Елиот·ь е 
моrалъ сщжойно да каже: ,. Н ,!,\-важния nporpecъ nриложенъ кьмъ въс
питанието np 1.зъ nослtднитt 20 години е индивидуализиранието на 

-обучението, въ смисъль отдtлянето на първо мtсто главнитt nотрtб
ности и развитието на сrюсобноститt и свойствата на всtка одмна 
ли'lностъ при каквато да е стеnень на неlпюто · развитие. Лабараторното 
·Обучение, рж.чния трудъ и свободнит '; орrанизациони научни ескурзии 
-принасятъ еднаква nолзз, като срtдство на образованието, защото тt 

.еж. прtдназначени за личностьтам). 
Ето това еж новитt тенденции за реформиране на уqилища.-а съ 

щ,tль -да се приближат~, до живота до nриромта. 
Пр 1.ди обаче да изтж.кна какво ще да доrтринесе туризама за но-

11ото съврtмено училище азъ ше се с11ра накратко още на ещ1нъ важенъ 
,в:ьnросъ, който зactra живота пр·l;димно нашитt училища. 

,.Макаръ и при тая еволюция на училището и стреыежа на по
слtдноrо да пустне дълбоки корени въ широкитt те,rе.ния на живота, 
да стане не с;~мо негово отражнение, но и важенъ факторъ за него-

111ото развитие, то още крие в:ь себе си сж.ществени недостатжци, както 

по мо1териялъ, така и по методи на убучение и възпитание. Тия недо 

~татж.ци проистичатъ на редъ тради1tии и педагогични прtдрасждаци, 

-оrъ които училището, може би, _още за дъшо нtма да се освободи. 

Прiщи всичко въ училищ;~та още вирtе една сте1·ната, сурова дис-
11иплина, която тегне и на учlfГела и на ученици. За да се постигне 

редъ, тишина и вкиманне, често се прибtгва ло строги мtрки и нака

зания, конто понtкога от11в1r-ь до жестокость и незачитание индивннду

аднитt осо-5ностч у учекика и убиване на неговата естествена и вро
дена живость. Резултатъ на това се явя11а извtстна враЖдебность 
между учители и ученици и едно насилие, коеrо механизира ученика 

и го кара принудено да възприема всички знания и открития на на

уката. А с·ь тов,а ученицитt с~:аватъ негодни за каква да е самосrойна 
мисъль и и~щиатива въ живота. Прибавете още и онова еднообразие на 
голата у'lилищна стая, често съвсtмъ бtдната и неч:иста обr~;ановка при
нуденостьта, щото уqеннка да сtди неприкжснато 4-5 ч. дневно и то 

въ най младата му и живз в1.зрасть, ко1·ато цtлото му сжщесво се 
стрtми къмъ движение и свобода и вие ще си убtдите колко малко 
училището може да доприне,се за цtното развИ'l'не ва личностьта. Тоя сt

дящъ и зпворень живоrъ грозно се отразява, както за физическото така 

и за умственото и морално развитие на младежьта. Това медицината. го 

е схваннла и се бори срtщу него. И уч.ищ1щето иде отъ •rасти да 
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парализира това физическо деградиране и бързо изродяване чрtзъ въ
веждане на гимнастиката. За жалость, обаче, тя не само че лошо се пра
ктикува, но и прtдвиденитt 1-2 ч. седми11но съвсtмъ не еж доста
nчни за цtльта. За физическото въз11итаяне пакъ Англия има п·ьр
венството. Училището и обществото там·ь харчаn много liptмe и срt
дства за физичес~ото, заздравяване и засилване на млаци н стари. Въ 
туй отношение анмича1rnтt еж за очудване. Като схваща1-ь, ,,е .мла
дото поколение е сиnа'!'а н б111.дащето на единъ народъ, че отъ него
вото здоаве н физическо възпитание зависи здравината и на бж,дащнтf; 

поколения тt се стрtмятъ да развиятъ физичската енерt1iЯ и тtлесна 

стойкостъ с1, разни гимнастични упражнения, плаване, бtгане, екскур

зиране, живtне повече и повече на откритъ въздухъ, прi;даватъ се на редъ 

спортове, съ което тt едновремено разпиватъ и редъ морални и об

ществени качества. А ние вчерашни земледtлци и дtца на природата 
съ своятъ общественъ и у•ш;шщенъ живо·гъ, създаваме мършаво, хи
лаво и анемично поколf;ние. Въ това врtме, когато спортътъ въ 
игри, пжту·вание и пр. е гордость на всtкн англичанинъ и втора при
рода у 11его, когато не ca~tO за ученици и студенти и за възрастни 

и старци спортътъ въ всичкитt си прояви прtдставлява живъ интересъ 

у насъ той се смtта за нtшо много не сериозно и достойно само 

за дечурлигата отъ улицата. А между това, спортътъ ни най-малко 
не прtчи на английската школа и на английския животъ да създавать 
първитt хора на науката и на сериозната мнсъль. И до като англи

чанина запазва своя младенчески възторгъ, сила и непороч,ность до 

дълга старLсть, у насъ българската младежъ още 11Ъ юношеската си 
възрасть заспива на своето физическо развитие, и въ ед11и случаи, 

почва много рано да узнава всички пороци на жшюта, а въ други 

става дотолкова надуто-умна, ·че почв11 11а се упраЖТJява въ пуста фра

зеология за насжщви и бЖll.ащи въпроси на живота, да теоретизира за 
всичко и нсtкж.дt, а съвсtмъ да забравя практическата, nроrуктивна 
творчt:ска работа. И затова отчасти, види се, нашиятъ млuдъ бълга

ринъ заспива на своето умствено раз11итие и упражняването tta своитt 
rраждански права въ тая възрасть, когато аю·личанинът·ь е пълнораз

витъ и дtенъ гражданинъ ; вили се, отчасти и за това отъ анrличаttина 
излиза не само личностъ на упорития трудъ н смtла прtдприемчивость., 

но и гражданинъ съ силно развити обществени инстинкти, социални 
чувства и съ здрава обществена позиция". 

Отчасти така е поставено въспитанието и въ дpyrиrt културни 
страни, дtто почва да се възтава противъ многото н безсъдържатепно 

учене въ училището и дtто, както по-торt видtхме се създава съв

сtмъ нова система на обучение и въспитание. 
Още е1IИвъ важенъ недостатъкъ на днешното ·училище, койТ(} 

пъкъ злt се отразява на умственото, духовно развитие на младе>11ьта 

е запазения въ голtма степенъ доrматичет характеръ на о6уче· 

ние, чрtзъ който от1<ритията на науката наготово се даватъ на уче

ницитt, без·ь да се изслtдва систематично самата нужца и обшес:тве
ния животъ, чрtзъ самостойна умствена работа на учt:ника. Послtд

ниятъ трtбва тьf.1 да се възпитава, че отъ училището да излtзе съ. 
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в . tко реално познание се придобива и уGВоява само чрtзъ прtкотс,, 
извеждане на самото мtсто, дtто това познание на практика се при

лага. А дt отъ друга страна ще развиемъ нашето зрt.ние, слухъ обо
няние, изобщо нашиrl; чувства, ако не оrь самото съприкосновение съ 

природата, с·ь живота'? Какво еж. Мортвиr!; книги въ сравнение съ жи

вата книга на природата, защо не наблюдаваме природата съ собстве
нитt си очи, а е гледаме съ тия на разнитt автори? Училището, както 
и да с уредено, не е достатъчно да завърши образованието на лич
ностьта. Тя винаги трtбва да се доразвива и доусвършенствува, като 

обновява своята t>нерrия и освtжава познанията, подъ впечатленията 

на всичко, което я ваобикаля. Ан~личанинъrь всtкога схваща за първа 

длъжность nрtдъ самия себе да се учи и съ това до дъпrа старость 

запазва своята любознате]Jность и не се ос ~:ава врtмето да го замине. 
Вилянъ Гладстонъ на 70 годишна възрасть е удивлявалъ цtлия кул
туренъ свtrь съ своитt нзпрtдничави и демократични идеи, съ своето 

застжпничество за свободата и правата на потиснатитt и заробени на
роди. И почти до своята смърть (около 90 rодишенъ) е запазилъ 
своитt кр1шки сили н своята жизнерадость. 

Природата - ето вtчния източнинъ на познание и красота : за 
11асъ тя е необятна и неизчерпаема въ своето разнообразf1е, въ вели
чието си, въ своитt та.J;lни; за насъ тя е всичко, чрtзъ нея ние <rув
ствуваме живота, ние сжществуваме. И ето защо е необходимо об
стойно и вtрно да я познаваме и изучваме. Така само ще можемъ 

рационално да използуваме }{ейнитt неистощими богатства, леко и бързо 
да реаrираме и остояваме н;1 всtка евентуалность, на всtки нейнъ ка
призъ.-Съ ·една дума изцtло да н завладtемъ и станемъ нейни rо

сполари. Положителни 11 здрави знания има само оня, коl-lто непосрtд• 
ствено ги е придобнлъ и нзвелъ чрtзъ собствено наблюдение и из
спt.дване. Кабинетнияrь ученъ винаги си остава едностранчивъ и лошъ 

пра1стнкъ, ако тol-l чрtзъ опит,, и наблюдение не е nровtрилъ на 
практика своитt изводи и ако не умtе да се сnраяя и разбира окрж
жаващитt го условия. Това се отнася 1:1а всtки ко/.lто иска да мине 
за ннтелиrентенъ и достоенъ 1·ражданинъ на своето вр.tме. 

Никакuа статистика не е rьl! красноречиnа nрtдъ познаването 

на самата дi;йствителность и ония явления, 1<0ито тая статистика из

броява. Тя дава само количественото състояние на извtстенъ родъ 

явления и ИJtдивидуатщ прояви, но почти ннщо не ни казва за тtх
ната качествена rтоl!:ность. Единъ простъ nримtръ изъ нашата дtU
ств11телность. Извеленитt статистични цифри твърдяrь, че ние сме 

четвърта държава въ Европа по отношение 1<оличеството на гори 
(около 30 °/0 отъ цtлата повърхнина на Бълrария е залtсена; на 
картата близо 1/ 5 е обшарена съ тъмно зеленъ цвtrь). По отноше
ние на rрамотностьта trиe имаме вече 45- 50 ¼, която цифра ни по
ставя на редъ съ наU-цивилизованитt страни. Tat<a ;1и е, обаче, въ 
сжщJ-Jость '? Всtки туристъ най-добрt ще отговори на тоя въпросъ. 

Само оня, който е бродит изъ нашата родина знае въ какво плачевно 
състоsrние еж повечето отъ иашитt гори и каква е тi;хната 1<ачест• 
вена стоl!ность; само той. е констатирЭ11ъ каква неграмотность и ниско 

• 
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ку1пурно ниво е населението на страната; J<олко то е неподвижно, 

непрtдприемчиво, съ сьвс-tмъ слабо раз.вито гражданско н социално 
'fувст.во. Ами какво трtбва да кажем ь за нашия стопански животъ. 
Въ те•1ение на 30 rодишенъ свободенъ живоrъ ние направихме .чу
денъи' и .дивенъw прогресъ; ние почп~ настигнахме културнит'I; енро
пеИсю1 страни. Това приравняване, обаче, изглежда да е само въ ко
т1чеството на пушкнт!, и тоnоветt, въ салтаната, въ nоловинъ ми
лиярдния ни дългь, направенъ пр·l;дишю за непроизводителни цtли, 
беаъ да с,'1- се, обаче, чувствително увеличили материалнитt богатства 

на страната .•. 

И вие виждате, че извънъ причинитt изброени до тука, колко 
повече за насъ бълrаритt; се налага необходимостьта да познаване на
шата пр11рода, нашата дtиствителность, нашия животъ. А кое е срtд
ството , за това, ако не пжтуването, ако не разумния туризъмъ? 

Нtмският·ь поетъ и философъ Гете е казалъ : • това, което не 
можах:ъ да науча другадt, научихъ го чрtзъ nжтувзне". Ка1<ва по 
проста ист1tна о:гь тая? Англичанинътъ отъ дtте обиква прнродата и 
рано още re отдава на туризъмъ. Затова и него ще видите и срtщ
нете не само въ островитt 11а Великобритания и колонитt и, а на всt
кждt. Благодарение на силно развитото у него чувство 1n,мъ пж:гу

ване, 1<оето чувство се е всмукJло въ неговата nлжть, тоИ е С'Ганалъ 

владtтель на половината свtт-ь и врtдъ е носнлъ цивилизация и бла-
1·осъстояние. Така т_оJ;! е раэвилъ една чудна прtдг1риемчивость, която 

го прави смtлъ, дtяте11енъ и почти безъ рискъ всtкоrа да nостиrа 
своята пр·l;цнамtре11а цtль. У него нtма нито слtда от·ь нашата ек

залтация, ~rnмолtтно увличане и бързо духовно отпадане и разоча
рование. ТоИ всt1<0га е спокоенъ, дълбоко впечатлителенъ, nрtдвид
лив·ь и твърдъ въ взетото си рtшение. ТоИ е пра1<тикъ, въ добрата 

смъсъль на, тая дума и всtкога дир11 нови п_жтища, нови изто11ници 

sa дух:()вни и ыатериални бо,·атства. 

Това чувство, чрtзъ п,т;.туване да се изучва и наблюдава жи

вота, а сжщо да се доразвива и облагородява личностьта, отдавна е 
развито и у останалитt културни народи. ШвеИцарцитt не само прие

матъ чуl)<дит·I; туристи, но и тt до еди_нъ еж. такива. Американцитt, 

французитв, белгийцитt - са.що. Неподвижниятъ нtмецъ и тоИ схвана 
значението на туризъма и е по•1налъ рационално да го използува. 

У насъ, ние сме още въ началото на тоя умен·ь и полеэе1гь 
сnортъ, Слабо е съзнанието за 1-1еrовото значение, идеята за туризъма 
НР. е доtтатъчно хванала rрадс~<ата ни интелигенция, а сжщо малко еж 

се замислили надъ него и оф~щиалнитt; фаl{тори на страната. Днесъ 

туризъмътъ слабо се развива и донtrдt се проявява въ една извра
тена форма. Той се схваща повече като луl{съ, удоволствие, беэполе
зенъ и безъ значение спортъ, а не като една сжществеиа необходи
мость за физическото и духов:ю развитие на личностьта, които спорть 
не малко допринася II за правилното кулrу~э1:10 и интензивно разв11·rие 

на страната. 
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Върху тая о5ществена задача на туризъма, до сега никой още 
сериозно не се е замислилъ, резултатъ на което е и тая незаинтере·со
вано:ть отъ страна на държавата. 

Принциnитt на новото въсrштание, обаче, както и бързо разви• 
ващитt се стоnански условия, ще засl!лят ь у Л1iчностьтз интересътъ 
къ-мъ познаване из ~лtдва1-1е на природата, а сжщо и на икономическия 
и промишенъ животъ, за едно nо-рациално използуване всички сили 

и богатства на природата ; ще извикатъ ли•1постьта кы1ъ продуктивна 
пра1<тическа работа. Къ~rь -rова упознаване съ реалии~-t условни на 
живота, туризъмъn. не малко ще допринесе и за развитието у лич

ностьта, на оная само.:ttИностъ и работос11особность, която е необхо
дима, за да си обезnечи, едно по щасливо бждаще. Отъ тия качества 
на по-rопtма прtдлриемчивость, и1:1ю~иатива, на силна воля, 3граждан
ска доблесть и общесt:веяъ дъllГЬ, може би, б ьлrаринъ има на/.1-го
л1ша нужда. 

Това ми дава вtрата да ми,ля, че ще настжrти и у насъ единъ 
новъ nодtмъ на туризъма. Прtдъ мене се чертае една широка · и 
свtтла nерсnектива на разцвtrъ въ полето на тоя разуменъ и оtъ 
в11соко значе~rие спортъ. Скоро н у насъ ще се съзнае, че тамъ дtто 
е развит9 чувството да се п,1-тешествува, дtто човtкъ лесно се отър

сва отъ вкоренени приви•1ки и навици на засtдналъ, еднообразенъ и 

дребнавъ жнвотъ, дtто има nодоижность и пъргавина, стрtмежъ къмъ 
обновsrване и красота, дtто ЛИЧRОстьта проявява nрtдпрне)1чивость и 
самодtИность - тамъ е rарантиранъ интелектуалния, мораленъ и ма
териялеиъ напрtдъкъ; тгкава нация е здрава, разумна, жизнеспособна, 
тя си об~зпечва едио завидно мtсто въ сt)1ейството на 1<ултурниrk 
вацriи. А кое nовече, ако не орrан11зирания и рационапенъ туризъмъ, 
би допринесло за развитието на тия л11•rни и обществени качества? 

Про•1ее, драги тури.:ти, аrитира/.tте межпу млади и пари, между 
учащата млздежь, между работницнтt, интеЛJirенцията, между всички 
чиновю1ци, частRи и държавни служащи и най-вече межд; женитt и 

дiщата идеята за свободнин, прияте1п, и високо полtзенъ туризмъ, раз
виваИтt и лодържа/.lтt у васъ това чувство да пжтувате, да изучвате, 
да обичате прнродата, а слtдователно и живота. Нищо 1:1е ще ви обори, 
обнови и одухотвори, както съприкосновението съ природата. Тя е тъ« 
съвршенна, така разнообразна, щедра и тъИ благодарна кыrь своИтt 
гости, къмъ СВ)итt дtц~! Постарайте се да ·е изучи·rt д:а е разберете, 
а наИ-важно да е обикнете съ всичкото си сърдце, ЗJ<О искате да се 
ползувате и радватt на нейнитt блага. 

От·ь друга страна, както вече из·rъкнах·ь на туризъмъть прtдстон 
и извtстна обществепа роль като спорть, които обхваща всички съсловия 
на нацията. Тов 1 значение на туризъма скоро ще се съзнае отъ ин
телегентнитt и ржководящ11 кржгове, 1<оито отъ своя страна ще заин
тересуватъ, ка1по обществото, така и държавата. А тая за11нтересованость 
на държавата е най-важното условие за успtхъ въ кое и да е кул

турно или материялно nрtдприятие у насъ. Лиnсаl'а на '!астна иници

атива, а главно на лични, дори и общиRски срtдства, поставятъ ту
риста днесь да n,1-тува при крайно стtснителни и миаерt1и условия. 



Държавата е, 1<оято съ своята умна съобщителна· и сrопанска полити1<а 
ще развие една пълна мpt1ka оrъ шосета, междуселски пжт11ща и пла 
нински пжтеки, тя е, която ще иасърдчи и подkрiпн откриванJето на 
хотели, гостопрнемници, хижи, мётеоролоr11ческо-т1а·нински станции 11 

спасителни домове, като контролира т!;хното рационално обзавежда·не 
и експлоатация, на.1-сетнt, държавата е която npt1<0 ще подкрtпи съ 
опрtдtлени права и привилегии туристичното дtло в·ь царството. За 
извоюване на тия права е необходимъ единъ систе~)атиэиранъ и устоИ
чивъ напоръ и въздtИствие спрtмо нея, държавата. Това безс·ы,н,tние 
може да извърш11 само широката и добрt дисциплинарна туристическ:~ 
организация. Впрочеыъ това е вълросъ извънъ поставената тема. 

И така: Повче съзнание, сынсъль и постоянство въ наченатото 
дtло за развитието на турнзъ~1а у насъ и tieкa бждемъ сигуръ, че 
вашата цtль отъ день на день се увtнчава с;. успtхи. 

U. Илиевъ. 

Вев уй и й. 
Отъ Помпен тръrt~ахъ къмъ кратера съ единъ водачъ. Прtдъ 

насъ величествено се възвишава п1анината, засипана съ дебели пла
стове лава даже и самата планина .изглежда като че е облtчена въ 

нtкаква металическа броня, Никаква растителность не краси пустин
нитi; склонове на Везувий. 

Водачътъ ми бt единъ нисъкъ неаполитанецъ съ 11ерни мустаци, 
живи очи и подвижно, изrорtло отъ слыщ~то лице, Отъ ежедllевнитt 

изкачвания на върха той толкова бt свикналъ да се катери, 1<раката 
му тъй пъргаво и равномi!рно се движеха пр l;зъ урви и трапнща, че 

прили11еше на нtкакъвъ неуморимъ мехзничесюt апарJrь. Вси11ко около 
насъ бt покрито с.ъ лава. И макаръ че цtт1 седа еж. застроени отъ 
лава, изглежда като че нищо не е отнето отъ пространнитt дебели 

пластове. 

Ние вървимъ съ усилие нагорt и все нarop·I;. Лавата хрущи 
подъ краката 1rи; на мtста тя е дребна като пtсъкъ, а на мtста прtд

ставлява огромни тъмни каменни блоконе. Наf.1-уморително е изкачва
нето тамъ, дtто лавата ~ прtвърната на ntсъкъ - съ голtми мжки 
издигаме едина кракъ, но той вмtсто да се задържи хлъзва се заедно 

съ пtсъка и се връща при дpyrиff. Усилията еж. напразни . Правнме 
широки кр:;чки и въпрtки това стоиме на едно и еж.що м·l;с.то. 

Върхътъ е прtдъ насъ и намъ се струва 1<ато че е/.1-сега ше го 
достигнемъ, но колкото повече вър1шмъ толкова по-дале11ъ се вижда, 

-сtкашъ невидимо бtга отъ насъ. ·минаваме край една -колиба, въ 1<оято 
се t~амиратъ нtколко носилки. Водачът~: ми обясн.ява, че мнозина до 
тази колиба се иsкачватъ съ коне, а отъ тукь нaropt биватъ изна
еяни отъ четирма носачи до върха. Срtща~iё нtколко бездtлници. Tt-
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ме саират-ь и ми орtдлагатъ да си купя ттарче лава. Каква нахалность ! 
Да си щ1мж11вашъ нtколко часа краката изъ лавата и да ти прtдла

rатъ да си купишъ, когато ако ти е потрtбна достатъчно е само да 
се наведешъ и да си вземешъ колкот.:> искашъ! Явното нахалство на 
тия бездtлници е, разбира се, само единъ оrь най-неблаrовиднитt пре•
тексти за просия, която ниИдt въ свtта не достига такива широки 

размtри, както по тия мtста. 

()тминаваме бt"зд1;лнИцитt и ви,ждаме наИ-сетнt излизащия димъ 
отъ кратера но не и самия кратеръ. Правимъ послtдни усилия, кате

римъ се, пълзимъ, потьнми въ потъ, нзнемощtли Оl'Ъ непоносима 

умора н ето тъкмо когато съвсtмъ не очакваме ние се намtрпхме 

прtдъ самия кратеръ. 

Гледката бt страшна и грандиозна. Пр-sдъ очит-J; ни се раз

крива една бездна въ окржжность uтъ 3 километра. Облаци димъ из

виратъ непрtстанно, иэдигатъ се високо и из,1езватъ въ небесата. Ка

къвъ ужасъ и какво величие ? l{оИто иска да види олицетворена с1·и
хията, които иска да види самия адъ, нека се изкачи на Везуви«. И 
панорамата, която се разкрива отъ височинитt на Везуви« е невъобра
зима. Като че аnътъ и раятъ тукъ еж си дали срtща, Прtдъ смаяния 
ви погледъ се разтила едно безкрайно море, което милва съ яснит-k 
си и ле1<И вълни единъ неописуемо красивъ брt, ъ, капризнит-k и ги
злаnитt форми на 1<0Ито надминаватъ всtка фантазия. По брtга еж 
накацали множество села съ разкошни градини и вили. Виждате Ка
стелламаре, Соренто Торре Анунц11ята, Боскотрекази, Боскореапе, Ди
коквснцЪ, Сантаяела и пр. Кжщнтt- се бtлъятъ като снtrъ, Аtорето 

блtщи под слънчевит-t лжчи като сребро. А наблизо въ морето в·ь фо
рмата на 11tколко скалисти букета се възвишава островъ Капри. На 
изтокъ се простира безкраИна верига оп- 1111анини съ най-р1зновидни 

склонове, долни и височини. 

Колкото провидението е било жестоко къмъ този краИ •1рtзъ ад
скит·I; уста на ВезувиИ, толкова щедро се е показало къмъ него като 
го е надарило съ едно безгранично великолtп:ие. 

Намирате се прtдъ вулкань, мор.1 и небе Три величия, _които ко
кетиратъ и съперни'lатъ помежду си. 

ГОДИШЕНЪ ОТЧЕТ Ъ 

За д-tйностьта на Дупнишкото Туристко Д-во „ Рнлски
Езсра 14 и Археологическиятъ ,~у клонъ „Царичина14 отъ 

1 май 1911 год. до 1 май 1912 год. 

Прtз'Ь това врtме дружеството е нмало 6 обявявани излета : 
1) на 26 май 1911 год. до .Самоковищеи; участваха 4 члена 

и 19 гости , отъ които 9 дами ; 
2) на 13-15 маи 1911 год. до „Седъмтtхъ езера•; участваха_ 

2 члена н 3 гости ; 
3) на 5 септемврий 1911 год. до "Чернияrь върхъ и 11зъ Рила ; 

участваха 3 члена и 1 гостъ ; 
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4) Ra 30 октомврий 1911 rод. до .Графита на върха Остро
;rанъ• - 21/ 1 часа далечъ отъ града; учасrваха 6 члеRа и 12 госта, 
·ОТЪ които 8 дами ; 

5) на 4 мартъ 1912 год. до .Градището• - 2 часа дал~чъ оrь 
,гр'ада ; участваха 5 члена и 2 госта и 

6) Ra l май 1912 rод. до .Овчарскиятъ водоттадъ• - 3 часа 
..далечъ on града ; участваха 4 члена и 4 госта. 

Правени еж отъ Д-венитt членове и други излети не<1бявявани. 
Излегитt еж правени съ : здравословни, естетически, географи

·ческн, етнографически и архнологически цtли. 
За да се запознае и ззинтерусува обществото съ значението на 

археоюгическитt находки и да пази находящитt се археологически 
•осrатьцн и да обажци на Д-вото зз. всtка намtрена старина, държана 

•е сказка на 15 мартъ т. година за .Архиологическитt находки въ 
.Д.упнишко•. Сказката е била придружена съ показване чрtзъ проек
ционенъ ап:~ратъ снимки оrъ археологически мtстно;:ти и находки, за 

които се саоменава въ нея. 

За сжщ'lта ц1;лъ Д-вото е· отправило писмо ло в11астнтi; и инте

-лигенцнята въ околията. 

Археологическият ь кловъ е урелилъ вечъ малка музейна сбирка • 
.Прибрани еж: 2 стъnтта посветени на Бога .-Звелсурдоса •, намtрени 
въ Голt:,ю село (дупнншко); часть оrъ една сrатуя, на \1tрена въ с. 
Червенъ брtrъ (дуnRишко); намtрени c1r. еж.що копие, стрtJ1и, гробни 
,плочи съ над11нсн и др. 

-оть 

-отъ 

Прtзъ отчетната година Дружеството е имало : 

ПРИХОД Ъ: 

в ь налнчность оrь миналата година 

на Туритското Д-во отъ членски внuски 

приходъ отъ картички 

отъ значки и абонаменть 

65·46 
!32·
~О-92 
45"-

лева 

• 

Всичко 263·38 л. 

РАЗХОДЪ: 

канцеларски 

25°/ 0 за съюзната t<aca 
абонамент·ь и 

за значки 

·,·40 лева 
ЗJ·-
2.5·- п 
20·- ,, 

ВСИ'IКО 85·40 Л, 

Археопоrнческиятъ клонъ е и ~алъ : 
ПРИХОДЪ: РАЗХОДЪ: 

Държ·1ната и 120· лева за канцеларски 14· 
Дуnн. община 600. 

" 
за шкзфъ и 100· 

Вс•1чко 620· л. 
за катал. на антнч. мон. 26· 

Всичко 140· 

лева 

" 

л·. 

Прtдседатель~: Н. С.~Додовъ. Секретарь: Г. Пеневъ. 
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ГОДИШЕНЪ ОТЧЕТЪ 

на 

Настоятелството на т. Пазарджнйския · Клонъ 
,,Слав$евн гори" отъ fурнст. Дружество. 

Тази е втора година отъ сжщес·rвуването на Клона отъ Тури
стич. Дружество .въ гр. Т. Пазарджикъ. 

Избраното въ началото на годината настоятелство, поради на
пущане града отъ нi;кои членове, се попълни, сnоредъ както стдва :' 
на мi;стото на ПОЩJрi;дседателя Аретовъ се избра до ,ълнителния членъ 

Янаки Ангеловъ, на мi;сто секретаря Кост. l<исьовски - Кост. /'у\'11хов·ь,. 
на мi;стото на посл·J;дния - Иосифъ Москона, и на мi;стото на Янаки 
Ангеловъ - Трайчо Блаr·оевъ, а впослi;дствие - в~itсто Москоиа биде 
и_збранъ А. '.Вtтренски. tlъ контролната крмисня - на мtc:roro на 
члена Б. Иордановъ се избра Д. Ангеловъ. 

Поради 11аnущане на града и поради неизплащане нужднитt. 

вноски, числото на членоветt се намали отъ 32 на 15. 
Прtз1, послtдната година клонътъ е наnравип-ъ слi;днитt четире 

излета: 

1) Н-а 23-24 априлъ до село Вtлово и разва1шната (старината), 
Св. Спасъ ( 12 души) ; 

2) На 8 май - излетъ - срtща до с. Сестримо, водопада 
(18 души); 

3) На 10 юли/.! - до „Добра вода• надъ с. Деб!)'Ьщица (6 души); 
4) На 22 септември!./ - до с. с. Перущица - Устина - Кри

чимъ, съ участието на 1 О души. 
Клона взе участие на събора irь Пловдивъ съ двама делегати 

и 5 души членове, а сжщо и въ направения по този слуqа/.1 излетъ. 

На 1 О декември!./ се даде танцув~лна вечеринка съ доста эадо• 
волителенъ ycn·J;xъ. 

Клона nодигна въпроса за поставяне табели при по-r·лавнитt шо• 

сейни пжтища въ околията, осжществението на което биде извършено 

отъ господина районния инжинеръ. 

Поради неблагоприятни условия нtма се в·ьзможность да се прtд
приемем, по-дълги налети или дру1--ь видъ туристска дtйность. 

Пр11ходо-Разхода за шпеклата rодииа: 

ПРИХО Л Ъ: 

1) Оrъ qленски вrюски 
2) За Бълr. Туристъ 
3) Оrь танц. ве'lеринка 
3) _Случайни приходи 

Всичко приходъ 

44·50 
17· 

152·90 
5·40 

219·80 

РАЗХОДЪ: 

1) Приносъ на цен. н-во 
25 '/ о ОТЪ чn . ВНОСКИ 

2) Абон. на Б. Туристъ 
3) Разходъ за вечер. и др 

4) НаЛИ'IНОСТЬ 

25.-
15·-

143·90 
35·90 . 

Всичкu разход,. 219·80 
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Събранието прие слtдующия nроходо-разход. бiоджетъ за 1 912-19 1 3 r. 

ПР ИХОдЪ·: 
1) Отъ членски вноски 54-· 
2) За Бълr. Туристъ 15· 
~) Случайни 31' 

Всичко приходъ 100· 

Прtдсед~Jтель : Т. Пеневъ. 

Р АЗ'Х ОДЪ: 
1) Принос·ь нu цен. н-во 

25
0
/u ОТЪ чл. вносъ 22 50, 

2) Абон. на Б Туристъ 15·-
3) ~анttеларски 10 -
4-) За табели по nжтища 25·-
5) Налнчность 27·5u. 

Всичко разходъ. ] 00· 
Секре-гарь : Ю. Москоновъ. 

ТУРИСТКАТА НОСИЯ. 

Носията установена за членоветt от-ь Б. Т. Д. по чл. 57 отъ. 
устава, е най-видниятъ бtлtrъ, че тt еж членове на една rолtма за
друга, която има свои задачи и свои поприща за полезна дtйность. 
По носия_та обществото зап0энава туриститt, добива интересъ КЪl\fЪ . 
задачитt На туристиката И НаКЛОНОСТЬ, да liЫЪ СПОМаrа, 8 СЗМИтt 
туристи се запоэнаватъ rюмежду си, чус'l'вуватъ общата връзка и 
проявяватъ желанието си за друr-арско съдtИствие. Това значение И• 
влияние н:~ туристката носия вече се е показало на практика, та е 

оправдало напълно наредбата на споменатия чл. 57 от·ь устава. И остава. 
само да <ie съжелява, че не всички •~ленове отъ Б. Т. Д. еж при• 
стлши;rи до сега да се снабдятъ съ установе11ата носия - ако не на

пълно, а то поне частимъ. 
Уставътъ прtдвижда, да си набави всtки новъ членъ на Б Т. 

Д. до, два мtсеца слtдъ своето З;iПИсване поне туристка шапка. Отъ. 
това из11Иза, че постепенно той трtбва да си набави друrитt части отъ. 
пълната носия. А централното настоятелство констатира, че нито по

ловината оr·ь членоветt на Б. Т. Д. не си еж наб<1вили до сега шапки, . 
нито пълна носия. Какво неугодно впечатление пр111и една дружина ту

ри.:ти, е"днн съ пълна носия, други само съсъ шапl{И 1 трети rrъкъ безъ 
всtка туристка отлика въ облtклото, знаятъ всички участници на XI тур. 
сборъ минат1та година въ Пловдивъ. Наистена у н:hкои членове има па
рична спънка да сн набавятъ скоро пълна туристка носия, ама съ добра 
воля тt могатъ да постиrнатъ това наИ дълго въ rодина врtме, то11-
козъ JlО•вече, че шапката и куртката с,'11.. дрехи, кои-го може чон1;къ 

да носи и nри всtки обикновенъ случаf.1 дома си или в1,trЬ отъ кжщи. 

Други .чл1:нове обаче имат,, нtкакво лъжовно •1увство за достоин

ство и извратено понятие, че избtrватъ всtкакъ да си наложатъ 
каква да е часть отъ туристката носия. Когато това трtбва съ rор
дость да вършатъ. За такива членове не е съвtстно па се разправя· 

тукъ щото и дае, ама не е неумtстно да се nрипомни поговорката:· 

по облtклото nосрtщ~тъ човtка, а по ума го изпращатъ. 

Като има nрtдъ видъ значението иа туристката носия за попу

ляризация на туристнката и особно вmrянието и върху задружения дух,,. 
у членоветt на Б. Т. д., централното настоятелство се обръща съ. 

това къыъ настоятелствата на вс11•1ки клонове н ги моли да настояватъt, 
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каквото членоветt на клона да изпълняватъ чл. 5 7 or1, общия уставъ, 
та до една година врtме да се сна6дптъ съ пълна туристка. 
носия, а примtръ за това да дава-гь най-напр·l;дъ членовеп на самитt 
настоятелства. 

1 lознаять л11 се 11ъйд·I; по нtкоя отлик:1 на носията си членовеrt 

•Отъ. Б. Т Д., длъжни еж взаимно да се ПJЗдр,mятъ rъ установената 
дума .здравtй~ -туристъ. Оrъ това може д;1 cr открие помежду 

11щъ потрtба отъ другарс1,а услуга. 

~ 
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.Оружественъ животъ. 

И элетъ устроиnъ Пnовдивскиятъ. 
•кnонъ „Каnояновъ връl(ъ• на 22. l'J, 
т. г эа монастиря "Св. Петръ•. Уча
ствува1.1и 27 души туристки и тури
сти. Сжшнятъ нnонъ е имаnъ иэnе 
на 27. V. до Катуннца и Садово. 
Участннцн 22 -УурнС'f!(И и туристи. 

~а 23. VI. до Костенсния водо
доnадъ. Участници 14 души . 
Настоятелс во r о ни Т. Пазар• 

жнския кnонъ, се констунра тана: прtд
седатеnь Т. Пеневъ, подпрtдседатеnь 
Тр. Бnагоевъ, секретарь Э. Коnча
ковъ. касиеръ Юс. Моснона, съвtт
нннъ Rт, Вtтренсни. 

На настоятеnитt чесппимъ и имъ 
пожелаваме засипване на нnона. 

И з .11 е т ъ устроиnъ Търновсния 
кnонъ до - Трtвна - Пnач11овица . 
Участвували 3 туристки и 8 туристи. 
Напомняне. Кnоноветt строго 

да събnюдаваrъ щото да не се эnоуnо
rр·l;бява съ турнстнчеснитt. изгоди по 
жеntэницата. Отстжпката 50°/о е прн 
виnеrия само за rуриста-чnенъ. 

Из.11етъ устроиnъ Т -Паэарджин
сни нnонъ на 12- 24 ма~ до Бt 
nево Сесrримо. Участвуваnи 9 душн . 
На 10 юннй сt„еенъ иэnетъ до мо
настиря • Св. Петъръ •. Участници l 'i 
души. 

Приятно ни е na съобщнмъ, че 
на L3. IV., ревно<rння пnовдивснн 
турнпъ г. Ст. Дончевъ, се е вtн-

nосtтиnъ общо отъ 84 души тури
сп~ и туристки. Софийскиятъ кnонъ 
е усrроиnъ още cntдниrt изпети : 

На 10 юн11й до Еnисейна - Пnа• 
каnница - Вратца - Мездра. Участници 
17 души туристски и туристи. На ми
ната Пnакаnница еж nосрtщнати отъ 
Вратч„нскt1тt турист11 на брой 36 
души. отъ коиrо 18 дами. 

Иншинеръ Сnасовъ гн е развеnъ 
изъ миннитt г.~перин и имъ е обя
сниnъ всичко интересно nc ваденето 
и разпращането на медыа С1,рдечно 
li'oY бnагоJJарятъ. 

На 17 юний до Драгаnевсни мо
настиръ. Учас1ници 15 души. 

На 24 юний оо Урвичкия мона• 
стиръ и окоnнос1ьта. Участници 33 д. 

На 29 юний до Эnатнитt. мостове. 
Участници 10 души. 

На 29 и 30 юний и 1 юnнн до 
Костенецъ - Радонnъ - Чамъ-Кория 
Мусаnа-Маричннrt езера--Радоиnъ. 
Участници 24 души. 
Настоятелството на Дупниш

кия кnонъ се конституира така : nрtд
седатеnь Н. С. Додовъ, •учитеnь, nод
nрtдседатеnь Ст. Стайковъ, учитеnь, 
секретарь Г. К. Пеневъ, чнновникъ, 
касиеръ Т. Темеnакиевъ, учитеnь, 
с1:вtrници : Ст. Бnизнаковъ и Ст. 
Ивановъ, учитеnи. Уредникъ на му
зея Хр, Т ошевъ, учитеnь. чаnъ эа пъргавата и симпатична ту• 

. ристска г-ца Стефанка Карагитnиева. Въ nицно на nрtдседатеnя нмъ 
Ние сърдечно нмъ честитимъ. По- честитимъ на вснчнн настоятеnи . 
жеnаваме имъ до нрай да обичатъ Сгодени. Rudolf Poljak, чnенъ 
nрирода1а и тогазъ нена бждаrь на Софийския кnонъ се е сгоднnъ эа 
снrуръ, че старосrьта мжчно ще rи г-ца lvanka Kejzar. Нашн~t сърдечни 
посtти. честитявания на годенитt . 
На 3 юниА устроения отъ Со• Централното настоятелст~о 

фнйсния кnонъ эаоруженъ изnетъ съ е вnr.эno въ nр!:говори съ уnравnе
Пnt!lенснитt н Вратчанскитt 1ури- ниет(? на модерниs~ театръ, за да се 

• сти до- «Череnншкия монастнръ» се е I отnустне кннематогргфнчесния ana-
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'Ратъ, съ конто да се направятъ 
,снимки при п111туването на туриститt 

иэъ Рипа пnанина. 
С.v.що се е обърнаnо до .цире11-

цията на метеороnоrичесната станция 

тукъ, эа да се отпустнатъ потрtбнн 

уреди прtэъ врtме HiJ изnета иэъ 
Ри11а, като за иэмtрване височинитт, 
атмосферното наnяrане и др . 
Кпоновеn : Вратчански, Еnен• 

ски, Самоковски и Ьрtстовишкk да 
иэпратятъ отчетитt си эа м. година .. 
Касиера на соф, нnонъ о· об~ 

щава, че поржчания nnатъ за ко

стюми nристиrнаnъ. ~сtнн эаписанъ 
туристъ да иде и ro поnучи, като 

внесе напъnно стойностьта . 

Б. Т. прtэъ fl\. юnий и авrустъ 
не нзnаэя. Редакцията пожеnава на 
всички туристи иэпоnзуване на го

рtщницитt .въ най-разнообразни и 

про1<nадни К/i\Тове на отечеството ни. 

Съ удовоnствие ще се помtсти въ 
Б. Т. отъ .всtки свtдtние эа из1<0• 
дения изnетъ стига в11деното да се прt

дава вtР,но, като природнитt /С.у• 
бости, название на мtстности, вър• 
1<ове1 исторически бtntжитости, раз

титеnность и пр. и пр ., макаръ да 

nиnсва каквото и да е описание. 

Клоноветt да обърнатъ по-го
ntмо внимание за образуване на ко
nе~щия отъ фотографии, най-вече 
изъ своята обnасть . 

Изъ д1.йностьта на llупн 
кпоt.,ъ „ Рилски езера". На 27 
май има иэпетъ до мtстностыа • Ба
nаница" - подъ вр. ,,Остроганъ" и 
„Черни връl(ъ". Участвуваl(а 8 чпена 
и 15 гости (9 дами). Тръгнаl(ме въ 6 ч, 
сутриньта. Мннаl(ме прtэъ Qрt,нски 
ридъ, Оровишкия маданъ, Камиnата 
и Бtna рБl(а. Иэпетниц11Тt се увt• 
ри1<а при мадана, че тукъ е цъв1t11а 

жеntэарската индустрия въ 16 и 17 
вtкове. Отъ гребена • Камиnатаи се 
удивиl(а на красивия пейэажъ, който 

ги изненада : на истокъ доnинитt, на 

ОроRица и Mana рtна обрасnи съ 
борова гора, а върl(оветt надъ тtхъ 
,,Сиврия", . Едришавица" и ~Черни* 
още прошарени съ снtгове ; на эа

nадъ ГRiCTa букова гора, прошарена 
съ_ пиnи , иэnъnня скnона до надъ с. 

Бистрица . Съ :кадность къмъ пnа
нинския 1<nадъ, свtжия въэдухъ и 

ётудената вода, групата прибърза да 
се раэnоnожи по брtга н канаритt 

ннзъ рtчицата • btna вода". Но 
необходимо е вниматеnно огnеждане 
за юбtгване нещасп·е : 4 ма се на
реждатъ на една c1<ana наведена 

всрtдъ рtчицата ; отъ гоntмата тя
жесть 11а едната страна, тя се спусна 

и всички изnnашени наскачаха въ во

дата. Бnё1rодарение, че не притисна 
нtкому краката - щtше да rи npt• 
маже и не бихме могnи да вдигнемъ 
скапата 1 

Haropt тръгнаl(ме ниэъ борова 
гора . Тукъ нз11еп1иц1нt се запознаха 
съ разни ви11ове борова гора: смър

ча, плачеща ena, че.рен }- боръ. 

Въ 11 ч. nрнстигнаl(ме. на .Баnаннца~ 
и се раэпоnожн1<ме край рtчицата. 

Тъ1<мо се наl(ранихме дъждъ эаваnя, 
но той не нн развали весе.nото на• 
строение, а напротивъ го увеnичи. 

Като обнкоnи1<ме • Баланица • на из
точния край вндtхме., че има d-5 
НО!lиби nрн говедарника. Въ 4 часа 
бt,l(ме въ с. Бистрица, дtто второ 
пиршество изнараl(ме и въ 9 ч. прt
довоnнн се върнаl(ме. 

На 10, VI. устроения иэnетъ до с. 
Баня, .Паннчнщеи и .Снакавица•, 
бt посtтенъ доста добрt. 

При дружеството се. открн кnонъ 
уче.ническо турнстичесkо дружепво, 

на което устава е съставенъ спо

редъ иэиск3анията на ученическия 

nравиnннкъ н туристическия уставъ. 

Эаписаnи сж се досе.га 50 чnена. 
Доnускатъ се ученици само отъ гим
наэиалннтt кnасове. Цtnыа на дру

жеството е запознаване чпеноветt 
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съ оноnностьта въ всt.но отношение : новнt. ученнuн - н се обtщаваг..'\

географнчно, нсторнчно, ap1<eonor.- да nаэя1ъ свеrо utnитt. на друже

научно ; фнэическо раэвн-тие на чnе- ството - н чрtэъ него ~да се са-.

новетt. 1:t саМ"овъэnитание. - Г ont.мo мовъэпитаватъ. 

въодуwевnение вnадtе межпу чnе-

Статията сПжтн~1тi; бi;л·вжки до Света Гора>> на софий

скоя турисrъ Д-ръ М. Шумналиевъ ше бждс nомi.стена оъ ид-

11ата книжка на Б. Т. 

t Иванъ Николовъ туриС?ТТ> отъ соф111'iския клонъ се по

ъшна. прi.аъ юни11 т. r. Поко,1ния б-1; ецинъ отъ старит-1; членове

и дълтоrодишенъ nружест1Jенъ шапкаръ. 

Миръ на праха на добрия и заслужилъ туристь. 

Р а з ни. 

Жел-J.знnцата пр1iзъ прохода множес.тво искуственн съор,..жени,я 

Фурна. Пр-вди н11ко111<0 вр'f!ме с."' е щ_е 6-':де 96 к11лометра дълrа Отъ 
- - _ U1sc11t1s ще 6-"де продължена до 

почнала пос.троиката на една важна Jlaoz (въ кантона Гра~бюнденъ) за 
швеilцарска планинс.ка желi;зница, в , ~ ' 
която и~,а за цi;ль да съедини една 1 ~:н~: с. ърже с.ъ rол мит u главни 

съ npyra долинит'f! на р-вкитi; Рейнъ \ Ос~i;нъ това ще с.е построи една 
и Рона. Тая жел'f!зница ще прtсече странична жел-Ъзница оть Шefscl1 до 
масива Фурна високъ 2431 ~1етра, 11 • 1 (600 ) 
коilто разд'f!ля дв-tт·J; рi;чни долини e1r nкen метра височ11на 'която 

една отъ друга и ще даде въз~1ож- 1 ще има една дължина отъ 35 к11ло
ность щото да може да се п"'тува ~•етра и ще 6-"де една отъ най вели
съ желi;зница отъ Ва~~лис.ъ на право кол·впнитt плаt1инс1<и желi!эннци . 

за Енrад11нъ, значи nрf1близително Постройката на тая желilзница, 
оть Церматъ за Сентъ-1\1орицъ, което върху която ще работятъ исключи

до cera не бi;ше възможно.- Новата телчо италиянски работници е nрtд

жел·Ъзница почва отъ стаt11~~1ята приета отъ едно дружество отъ

Бригъ (отъ която почва Снмпло- J швейцарски и французки 6ан1<ери , 

нс.к11я 'тунелъ 6. пр.) която станция което ра6от11 съ 30 мил11она лева 
почва все повече и повече да става капиталъ. · 
фокуса на швейцарското с.ъобщи- Прi;велъ Вечаръ. 
телно д-J;ло и се докосва до ~1-tстата 
Flelscl1 (1070 метра високо), Ni~der- Получи се въ реда1щията cnиca

wald, ~tonsLer (1390 метра), N/rich1:n, нието Родопски Напрi;дъкъ, к1шжюt 

Ohe1·1vald, G lelscb, Bospenl.a•, Andermвtt I VIII и XI за ~1ай и юний. Ние го-

и Discoti➔ ( 1150 метра вис.око). До piiщo пр'Ьпор"'чваме на туриститi; 

тука жел'взницата, която изисква това хубаво списание. 

Печатннuа П. М. Бжэайтовъ - София, 


