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Слава ватъ, ~рабра българска 
войнацаl 

Измина ц·вла година въ ужасъ и трi,воги, въ величие 
и горчиви разочарования! 

Повеqе отъ полови1iъ милионъ добри и скромни българ
ски граждани б·вха наqуснали своята тиха, плодотворна работа. · 
И тръгнаха изъ бойнит13 полета, съ честь и слава да изпъ;1-
нятъ завътния си и свtщенъ дългъ къд\Ъ родината и поробе
нит·I; си едно1,ржвF1и съотечественици, 1<ат() хвърлиха въ 

тр·hвоrа, лишениf1 и душевни мжки дру1·и н1 1<оm<о милиона 
свои жени, дiща и близки. На хориаонтътъ се показа але1:1 0-
кръв11иятъ призра1п, на войната, червениятъ о.раконъ на ра:1-
рушението и смъртьта. Вълнуваха се и трi,щiха Бащ<аt1ит·в, 
облi;ха се въ човt.ш1<а кржвь и плжть красивиn и uлодни 
Тра1<ийски и Македонски полета. Разигра се оная- безчов·вч~1а 
и свирt.па траrедия, чрt.зъ която се Rърваше, че ще се дойде 
до свободата, л1огжще.:твото и благополучието на родината. 
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И съ нечуванъ възторrъ и устрtмъ, рtдъкъ въ исто-
1 рията на народит-в, българсю:tятъ войникъ сломи тиранина 
. и сюкса вi,ковниТ'h вериги. · 

Уви\ 3а nрi.голi,ма на'ша скръбь, намtриха се юксогледи 
дипломати и алч1;1и р!R ководни кржгове, които обърнаха ве
ликото освободително д-Ьло въ стръвь за териториални завою
вания и национална хегемония. 

И рухна всичко; всичко, що бългрскиятъ войt1икъ спе
чели съ толкова жертви и непосилни терзания\ 

Българскиятъ войникъl I<акъ трогателно и удивляващо 
звучатъ nзи двt думи! Надъ раввалиниn на националното 
нещастие отново ще възкръснатъ чутовнитt ви подвизи за 
слава и величие на родината. 

Вашата необятна и вtчна свtтлина не ще се затъмни 
отъ сполtтtлитt ни б'hди. Вие ще си останете синонимъ на 
националната мощь и гордость, у васъ е новата вtра за 
обновенъ и свtтълъ животъ. Нека се утtшимъ и обхваие.мъ 
отъ крtuка надежда за близка rадость и благополучие. 

Поклонъ прiщъ васъ, самоотвержени и доблестни борци\ 

Б. Н. 

Хр. Ц. Борина. 

Пра 1ебъ с~ връщаmъ, mauкoI 

При тебе се пакъ завръщамъ, .май-ко мила! 
3авръщамъ с-е, но ти недtй ме пита, 
Душата ми изъ пжтя си бурни 
Дали е била нi.кога честита 
Недi.й ме пита, .майко, отъ 1<акво еж 
На челото ми тtзъ бразди дълбоки, 
Дали страданията ми Во борбата 
Сж били нt>посилни и жестоки; 
Нед'hй .ме nита ти, какво се к,:;ие 
Задъ сi,нкиrв въ очит-в ми печални, 
Недtй ми нивга спомня, мила майко, 
Съ какви наржки и слова прощални 
На дълъгь пжть ме на войно изпрати 
Нед-вй\ А разкажи ми, какъ житата 
Прtзъ послrьдно лtто класиха тука, 
Кажи, какъвъ nлодъ дадоха лозята, 
I<акво сtно въ ливадитt косихте; 
И колко агънца се народиха; 
Дали прtаъ лtтото ви дъждъ ириръсва 
.И зимата, що мина, бt ли тиха? -
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За туй ми разкажи, рождена майко: 
Дано забравя -всичко прtживяно 
Изъ пжтищата ми навредъ трънливи, 
Изгубени въ пустиня бедВ'6iвратно! 

Бъ D~(У\еть на nоrаналатrь nрIЬзъ войната 
турастu. 

Централното настоятелс;rво на Б. Т. Д. взе инициатива
-та, щото слtдвитi. два броя !'fa списанието да бждатъ изцtло 
iJ1осветени въ памtть на загиналитt прtзъ войната наши 
.храбри другари туристи - чле:~ове на организацията. 

3а тая цtль, редакцията учтиво замолва настоя.телст
вата на клоноветt да µоемат1, грижата и изпратятъ слtднитi. 
-евi;деРИЯ: 

1. Поименно да я_вятъ кои членове прtзъ войната еж 
-убити, кои умрtли от ь. ролести и 1<ои еж останали осакатени. 

2. Да се замолят1- и аадължатъ роднини или приятели 
на починалитt да наIДtшатъ кратки биографични бtлtжки 
-и св-hllения за заслугит'h имъ прtзъ войната, както за обсто
:ятелствата и мtстот_о на тtхното загинване .. 

Биографията да обхваща: мtсторождение, възрасть. сt
. .м~енъ произх~дъ, образование, обще<'11вено и метериално 
:положение, особени заслуги и доброд1пел.и, заслуги къмъ 
туристич_ното дtло. 

Българката - майка е откжрмила герои, които по сво
-ята неусrращим.ость, издържливость и безкористно изпълне
ние отечествiния дългъ, еж: р1щкость въ историята на н ::ро

,дитi.. Нека тtхнитt~ подвизи завtщаем.ъ за примtръ на мла
.дитt, както и на бжднитt поколения, нека тtхнитt дtла и 
тия на останалитt живи, тtхни братя пс оржжие, служатъ 
.аа в'hчна национална гордостъ и утtха. 

3. I<ъмъ биографията да се приложи по възможв.ость 
111ослtдния и хубавъ портретъ, за отпечатване въ списанието. 

· 4. Настоя гелството смtта ли за изпълнима нtкоя ини-
1циатива за материално подпомагане пострадалитt отъ вой
,ната турне.ти или сtмействата на починали такива и каква? 

Свtденията да се изпратятъ направо въ редакцията, по 
.възможность въ разстоян-ие на около десеть· дена. 

Ото petJaкmopa. 



-4-

Българско Туристко •Дружество 

Централно Управление 

№ 1. 
9 октомври 1913 rод. 

rp. София. 
ОКРЖЖНО 

До l<лоноветh отъ Българското

. Туристко Дружество. 

Една година вече Българското Туристка Дружество на 

работи за своитt аадачи. То даде всички грижи и пориви
 не: 

всички свои членове въ служба на България. Най-високия 

дългъ 1<ъмъ българската земя и родъ биде изпълненъ
 и отъ 

неговитt членове, като чеда на тоя родъ и служителя на 

тая земя. Щото бt смогнало дружеството да вдъхне въ ду

шит'h на членовет'h си и да имъ даде като чувство, знание 

и похватъ,то завtрно е показало своята стойность и
 служ

бата имъ на България прtзъ балканската война. На Българ

ското Туристко Дружество остава само да се радва на 
такива_ 

услуги отъ бълrарскиятъ туристъ i<ЪМЪ бълrарскuто оте

чество и още по-ревностно да продължава занапрtдъ своето

дtло за полза и напр1щъкъ на Бъяrария. Хвала да е на вс
ич

ки български туристи, изпълнили дълга си къмъ България: 

и CJLaBa на ония отъ тtхъ, които за тоя дългъ сложиха и 

СКЖDЪ животъ въ борба съ дивъ ПОТИСl:IИ КЪ, съ вероломни 

съюзници и подли съсtди! ... 

1. 

Сега Бълr. Туристко Дружество пакъ ~е прибира въ 

своитt простори за подновена и - нека се вадtваме - още· 

по-плодовита работа. Първа длъжностъ на всtки неговъ
 клонъ 

е да потегне състава си, да го устрои за правилно и. ycntшtlo• 

вършене на клоноuия уставъ, и да прилага силиrh му за 

рбзвой и напрtдъкъ на клона и съ това и на цtлото ту
ри

с rко дт.ло въ България. Клоновитt настоятелства нека се

погрижатъ веднага да прибератъ земанкит'h на своята каса. 

Отъ това чакатъ издръжка за себт. самит'k клонове и под

крtпа - Централното настоятелство. Резулатитt отъ тая 

грижа отъ клоновитt настоятелства ще имъ rтокажатъ
 какви 

постжпки ще иматъ да праватъ по тоя прtдметъ прtзъ rо

дишнитt събрания. 
А въ първото си засtдание всtко клоново настоятел

ство, ако клонътъ има дадени жертви
 отъ свои чJiенове за 

родината, да помi,не съ почитъ 11мената имъ и дtлата и д
а_ 

намtри случай, когато такъвъ пом-tнъ ца се извърши и явно, 

съгласно съ връз1rnТ'h имъ и обществени обичаи. 
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11. 

3а почетъка на своята дtйцость и за първитi. извър
шени разпоредби, 1<лоноветt да испратятъ нарочни дописи 
.до щентралното настоятелство. Къмъ тия дописи д:~. се при
ложатъ колкото се може ·по-пълни и точни вtсти за членове, 
които е далъ клонътъ изъ . своята срtда на бойнитt пол~ за 
свободата на пор~бени братя. Особено внимание да се отдаде 
н~ ,нравственитt и дружествени качества на члена и на об
;стоятелствата при които е заrивалъ. Портретътъ на покой
ника ще втълпи още по-добръ спомена за него. Всички та
кива приноси за живота и дt:11ата на пожертву_ванит-в турис

·ти ще образуватъ съдържанието на единъ брой отъ „Бъл
тарс~и туристъ "; който щ~ имъ бжде посв-втенъ за пръпо-
1р№ка на другари и слtдовници и за слава на потомството. 

111. 

-останалитt живи туристи, дъйци и участници въ без
:завътния устрtмъ на българския народъ за събаряние на 
-.едно позорно иго и послt за отбрана на своята народна 
честь и пр~во отъ безподобни хулници и разбойници, нека 
-опишатъ всtкой за свой пай виден о и чуто, сторено и патено, 
та да приrотвятъ богато градиво за страницитъ на „Бъл
тарски туристъ". Това градиво, средено и обнародвано въ 
нашия орrанъ, ще допълни отъ туристка страна дивния об
разъ на България, като народъ и земя. ОписиТ'h ще се ис
пращатъ редовно и о'врi,ме, за да има винаги въ „Българ
ски Туристъ" мило четиво, което да крtпи у насъ любовьта 
къмъ земята ни и в-tрата въ постигане на нейния идеалъ. 

У. 

Едновр-tменно съ горното,· Ц~нтралното настоятелство 
на Българското Туристко Дружество съобщава на клоноветt 
слtднит-в наредби отъ страна на главната дирекц-ия на Бъл
тс:1рскитъ държавни желtзници за пжтувални улеснения на 
'членовет-t отъ Туристката задруга: 

1) Членове отъ (клонове на) Бълrарското Туристко Дру
жество могатъ да пжтуватъ съ половина .цtна въ II и III кла
са на смtсени и пжтнишки влакове по Бълrарскитt държав
ни жел-tзници въ дружина най-малко 5 души и на раастоя

·ние (отиване и връщане) най-малко 30 километра; а за пръ
возъ на нtщата и-мъ се прави отстжпка 25 ° 0 отъ тарифит-t. 

2) Всъки туристъ трtбва да притежава лична карта за 
'Членство отъ Българското Туристко Дружество и да носи 
туристка значка. 

3) Главатарътъ на дружи\вата поставя на желъзничнитt 
власти ,увtрею,е (подписано от9 ,прtдседателя на дружест
~ото и скрtпено съ печатъJ, ч,е именуванитt въ него пжт-
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пици еж туристи, 11а които е раарi;шено отъ Главната дирек
ция на бълrарскит-h държави.и желilавици да пжтуватъ съ.. 
traмaлiliJи ц-hни, съ окржжно подъ еди кой си нум.еръ, оть. 
еди коя си дата_ и че тi; пжтуватъ отъ еди коя станция до. . 
еди коя (и обратно) срtщу увi.рението, той получава допъл-. 
нителенъ билетъ за пжтницитh. 

:.t) Дружината може да орtкъсва пжтуването си между
двi; крайни станции .=амо веднъжъ, като заяви за това там.ъ„ 
д-hто ще пр1п<ъсва. Пжту-р..ането тр-hбва да се продължи най
късно слtдния день до полунощь. Послtдната отъ ставцииn 
по пжть на дружината, прибира увtрението и допълнител
ния билетъ. 

Це_нтраляото настоятелство ще приготви екземпляри за,_ 
лични карти на туриститi; и за ув'hрения, ще rи разпр~ти . 
до клоноветi; въ количество, каквото т-h поискатъ. Уврi;ме
то ще и.мъ съобщи и броя съ датата на окржжното, съ кое
то Главнвта Дирекция на Бълrарскитi; Държавни желi;зници. 
ще раарtши пжтуването съ намалени цtни. 

За настояrелството, 

Прi;дседатель: Д-рт, Ал. ToiJopoвr,~ 

Секретарь: Ат. Джанановr, .. 

Край . тор~то. 

l{атъ тъмно синя пелена,. 
l{атъ пусти11я безгранична, 
До rд-h погледа достиr.а, 
Морето красно се разтиля. 

Тукъ тамъ, катъ чайки бtли, 
Бързокрили, смi.ли, 
Що за бурит-h копнtятъ, 
Кораби се бtлi.ятъ. 

Велико, безгранично, 
Въ буря грозно, мятежно, 
А спокойно въ тишина; 
Ти, море, си отражение 
На спокойната илъ бурна 
Чо1stческа душа. . 

Съ вtчни приливи, отливи 
С' вълнитt си пtнливи 
И примамна красота/ 
Ти очаровашъ, и привличашъ, 
Омаrьосвашъ ни и iроrвашъ, 
Илъ заплашвашъ ни с'бtда. 
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Обичамъ те, море, озарено, 
Цtло въ пурнуръ украсено 
Отъ у-rрtнна зора лжчи; 
Обичамъ те и спящо 
Подъ авtздното небе трептящо, 
Въ лун-нитt омайни нощи. 

Но кога вълнитt ти сърд-ити 
Налитатъ съ пtна т'k гщчшти, 
Надъ ·крайбрtжнитt сн.,1л1 1. 
И катъ мълнии эмtисти1 
Блtскатъ талааитt огнисти, 
Тогазъ, о, люба те, копнея за rебъ, море! 

Побългарилъ: Ванка. 

XII редовенъ съборъ на Б. Т. Д. въ 
гр. Дубнuqа-1\вrустъ 1912 r. 

Споредъ изработен-ата програма (вж. Б. Т. бр. 6 год. XI), 
туриститt отъ всички краища на България на 2/VШ, съ 
трена пристигнаха въ rp. l{юстендилъ, отъ там.ъ въ 7 ч. 
вечерьта потеглиха съ автомобили за Дубница. По пжтя раз: 
гледаха разкопк~тt при „I<адиинъ мостъ". I<ъмъ 101

/ 9 ч. в. 
сбор~rнитt орис'l'иrнаха въ •rраца, д-вто б-вха посрtщнати отъ 
членовет-h на тамкашния клонъ и разквартирувани. Приве
черь много граждани на чело съ му1:Sика, иа.ritзли да посрt
щатъ турю.:титв, обаче, се закасне, и гражданитt еж си раз
отишли. Бtха останали само нtколко групи, които искаха 
да видятъ бъл rарскит-в туристи що за пръвъ пжть се срt
щатъ на съборъ въ Дубница. 

81tdдания на Xll редовннъ съборъ 
на В. Т. Д. 

3асi;давията на събора се откриха на З августъ въ 1 ir„ 

подиръ обiщъ въ rало11а „Пансиона" отъ подпрi;дседате:~я па Б. 
Т. Д. r. Н. 'Н-lщски. 11рисжтствуваха слiщниr'в 61 участника отъ. 
650 fJЛена на за другата: отъ Плtвенъ (47 члена) - Кр. п. Анто
новъ, М. Казааджиевъ и.. Д. Мар11новъ; отъ Гара Б·Тшово (14 члена)· 
- М. Г. Мизовъ; отъ София (2:l2 гл.)-Г-ца Ф. Антонова, Г-жа 
Янкова, Г·жа Ламбова, Инжинеръ Д. Поповъ, Д-ръ Н. Антоновъ, 
К. Янков'lо; Димитръ Поповъ, Б. С·ьциплиевъ, Д. Абаджиевъ, Ивжи
н~ръ П. Киселковъ, Дtru. С□иридо1юnъ, Г. Янчевъ, Т. Икономовъ, 
Кр. Л. Кръстевъ, Ив. Сандовъ, Ив. Ламбовъ, Ст. Рану•1евъ, Майор-r.. 
Н. Н-k~1ски. Д. Къпопъ, Г. Трапчевъ, Ат. Джанановъ, Ст. Скрин
ски и Р. Крюгеръ; отъ Пловдивъ (40 чл.) П. Жалковъ, А. Мец
никаровт., А. Бакларовъ и М. Кирова; отъ Вратца (18 чл.) Н. 
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Алексиевъ и Т. Анастасовъ; отъ Дубница (42 чл.) Н. С. Доцовъ, 
Темелакл11евъ, Н. Покроввички, Подпору<IИкъ }Кабленовъ, Сл. Кон
стантиновъ, Н. Г. Покровиqки, Петко Георrиевъ, Г. Рацевъ, Крумъ 
Чапрашиковъ, Г. Мnаджовъ, Ст. Стайкоцъ, Ст. (?щmнаковъ, Ст. 
Ивановъ, Г. Пеневъ, М. Хр1,стов·ь, М11nошовъ ,~ Asr. Сърбовъ. 

Сл·hдъ XI съобръ въ Пловдивъ, Централното настоятелство 
на Б. Т. Д. се конст1rтуира така: Пр·lщседателъ проф. Г. Ал. 
Теодоровъ-Баланъ, подпрiщседатель Н. Н'hмски, Редакторъ, С. 
Скрински, секретарь Ат. Джанановъ, цомакmп Ив. Хр. Ламбовъ 
и съвtтниц~1 Ст. Ив. Поплуковъ и Капитавъ Добревъ. Понеже 
професоръ А11. Теодоровъ остана и пр:f.зъ отчетна1·а година въ 
Цариrрадъ, на неrовото прiщседател_с_ко м4Jсто биче възложено на 
r. lliмски. Маттко сл·hдъ събора измеж;tу •шеноветt на Настоя
телството стана необходюю да се на11рави нова -разподiлба на 
длъжностит·1;. ::За редакторъ на списанието се избра Ст. Ив. Поп
луковъ, а тоrав. редакторъ С. Скривскп. по з1ични събражения се 
отеrли оrъ паст-то. Слiщъ -като r . Поплукопъ ре:~актира я издаnе 
бр. 61 7, 8, 9 и 10 отъ Х и бр. 1 и ~ отъ ХТ-годишнина на спи
санието, по лични причини се отказа отъ редакл>рството, и спи
санието биде издавано до сега под„ редакцията на ц-fmото Настоя
телство. Фактически, обаче,·бt уреждано отъ секретаря r. Ат. Джа
вановъ. Главното начало vтъ което се е изхождало по отношение 

на дружествения орrааъ, 'Дори пр1щъ рискът;, да се пиши отъ 
полtзни сътрудници, е било винаги' редовното и навр·вменното 
_рзлизане на списанието, като първо ус.:ювие за добрата връзка 
между IOioнoвerh и отдiшнитt qлевове. 

Тuва се постигна, при все qe въ материално отношение, както 

ще се впди: оiъ отчета на контролната комисия, Ц. Н. тая година 
бtше поставено много по-зл·'!;, отколкот') пр-fщходнитi; години. 

Дали дружественото списание- е изпълнило nptз;, р-kчения 
период;, своето назначение и по отношение друrитt условия, на 
които ro тр-kбва да отговаря, това остава нс1 сбора да пр-fщtни. 

Работит-t ва дружеството, Настоятелството е водило въ редов
питt си и иавънр·lщни ваqiщ~ния. Ако и да не може да се похвали 
съ изв;,нредка и пло~отворна д'kйность, настоятелството се е ста
рало съ всички сили да запази веячка ония придобивки, които до 
cera еж биля извоювани ~а дружестврто. Най-~йюrо Настоятел
ството е .rледало за спазването отъ страна на кnоноветt ония 
задължениsr къ~гь управата на Б1-л. Държавни }КелtзВ1щи, които 
еж необходими, за na си: усигури.мъ за дълго врtие ползва11ето 
от1, изrодитt за пжтуване, които тази управа до Cf;ra зас;:~ужено 

ни цаваmе. . 
По настоящемъ се изработва нов;, проекто-правилншсъ за 

ползуl!_аве с;, на~1алени Ц"БНИ при пжтуване по жел'взницит k. Узна 
се, че въ този правилнккъ за нашит·Т, иаrоци не се споменувало 
нищо. Настояrелствоiо иска да в·sрва, че това е било слуqайно 
опущение, аiiщото сл kдъ като направи нужднит-I. постж.пки съ 
съд·sйств~1ето на Софийския клоFrь, ко~о посрiщством;, ~nюro-
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бройнит-в си членове има обширни знакомства с-:ь надлежнитi; фак
тори, доби ув·kрението, че наmит·k п;кт;увални изгледи и за напрtдъ 
ще останатъ непокжтнати. 

Отъ рtm~н;ята на миналоrодъшния XI с:ьборъ въ llловдивъ, 
Цен. Н-во имаш~ да изпълнява слtдвитi;: 

1) Уреждане единъ общъ иалtтъ взъ Родопит-в. 
2) Издаване упжтване за главатари, било въ от~tпно изда

ние, или. въ цружествевото списание. . 
3) Обыисляне въпроса за единъ общъ изnетъ въ чуж :ина, 

главно .. въ славянскитl стра11и; изучване условията за тоя излетъ 
и опр·Jщiшяне маршрута, слtдъ което р·f;mението да се съобщи 
на клоноветi;. 

4) Д1йствуване nрiщъ ·управата на Б. Д. Ж., щото отстжп
ката 50° / а• която тя прави за група членове отъ 5 души да се 
разпрострt за всtки · членъ на дружеството. 

Прiюъ от<Jетния периодъ, орrанътъ на зanprraтa навърши 

десетата година отъ своето основаване, Т9ва е ~д11нъ малъкъ 
културенъ юбилей, но като се знаятъ услови.ята □ри които е изла

пано списанието и nостод_нната !ofY материалн.а необеапеченость, 
тоя юбилей, колкото и ~апъхъ, все пакъ иuе да покаже, че въ 
продълженnе на 10 години връзката между ююновет·k на заnру
rата и меж:1у uтцtлнит-1 членове е била неприкъсната, че за 9iри
циална България и за обществото е имало отъ дi; да се види 
нашата цtйность, поне цо толкова, за да не може да бжде опра~
дана тi.хната досегашна апатия къ1[ъ нашит'(; аацачи и че 11аmата 
задруга може да претендира ца е достатъчно допринесла nщ;рjд
ствомъ своя органъ за уnоанававе яа нашето отечество и за раз

криване на неговит·f; хубости. 

Блаrодаревие· на р·вmението, взето въ миналоrодиюю1я XI 
съборъ въ Пловдиnъ, споредъ което на Ц. Н. се даваше право да 
сключва заеми отъ клонов.ет-k, въ случай, че ср'l;дствата за изда
ването и списването на списанието се окажатъ недостатъчни:, 
доста се спо111оrна да се издада'J'ъ редовно и на врtме всички 
~роеве цо сега. Тукъ трi;.бва да се изтъкне, че nостжпленията в:ъ 
централната кае~ за списанието не еж изразхоцваия само за отчет

ния период:ъ, а отъ тtхъ еж платеня и разноски за r1Здаване и 

списване списанието прtэъ прi;цходния периодъ, до XI съборъ въ 
Пловдивъ. Поцробностиrh еж изложени въ ращсоцния бюд,жетъ. 

Списването на списакието лежеше иаключително на редак

тора отначало и на настоятелството отпосл·'I;. Р·tшението на XI 
съборъ, което вмtняваше въ длъжность на клоновитt настоятел
ства да назначатъ И?Ъ своята срiща цописницц, които да извtс
иватъ въ Централното настоятелство за всичко, което става въ 
живота на клона, та да се по~1·'1;стя въ списанието, за съжаление 

бtше изпълнено само отъ fгl;кои клонове. Бждащето насrоятелство 
ще трi;бва да настои, тоаа р-I;шение да се изпълнява отъ всички 

клонове. 
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Д~ятелностьта на 1<лоновет~ на Б. Т. Д. 

Т1,рновския • Трапеаица•, 215 члена. 
Най-rолiмия и най-д·l;ятелния отъ nровинциалн11тi. клонове~ 

Неrовит-1; усилия за прt.успtваието на Туристическото цi;ло, намп
рап. живъ отаивъ въ срiщата на Търновсl(ОТО гр;:.жцанство оть. 
всички съсловия. 

Осв·Iшъ морап11ит·!; придобивки, които клона е спечелйлъ,. 
благодарение неу~10нрата д·J;йностъ на клововото настоятелство, 
трtбва да се отб·kл (;жи радостния факrь, че този J<Лонъ прите
жава най-rолtм:ата материална придобивка-туриския домъ-хижа 
на Цар10вецъ, е;{на масивна постройка върху 320 квадр. метра, 
която е изградена и покрита и nр·Ъаъ идущия сеаонъ ще бж.де, 
довършена. Осв·J.щаването и ще бжде едно rол·sмо туристко 
тържетво. 

3а иmострация lia усилията, които ююновото настоятелство е, 
имало да пръодолъва за доискарване това туристическо прiщприя
тие, поканваме делеrати,1; да обърнатъ внимание на оrчета на. 
Търнооското клоново настолтелство, който ще бжде поъ1tстенъ В"Ь
едnнъ отъ иднитt броеве на дружественото списание. 

Нека това послужи аа примtръ и поука, какъ частната ини· 
циатива, при добра воля и желанuе, може отъ нищо да създаде
толкова мноrо, че съ неrо да се ropдte цiшата туристска аадруrа. 

Въ rолtмото си желание да цоискара аапочкатия домъ-хижа. 
Настоятелството на клона неможа да внесе приноса къмъ цен
тралната каса, който възлиза на 2С5 лева, както и една часть 
отъ абокамента аа Б. Т. - 90 лева. 

Ц. Н. се съгласи да отстрочи внасянето на казаюtя приносъ 
и частъ отъ абонамента, до настжпване по-благоприятни условия 
за клоновата каса. 

Постж.пило е писмо отъ клона, съ 1<оето моли Ц. Н. да прtдложя 
на годиw1шл сборъ да опрости тая: су~а. Настоятелството, обаче, 
не може по никой начинъ да доnустне nодобенъ прецецентъ, пъкъ 
и работитt ва Ц а. разчнтатъ най-мноrо на приносътъ, който 
ще постжrщ отъ търновския клонъ, като ецинъ отъ вай-rол1шит:k 
:клонове. 

Дубнишкил „Рилски еаера", 42 члена. 
Покрай чисто туристкитt си вацачи, кловътъ се занимава и съ 

археоnоrически издирвания. Тааи д:hйностъ на клона, насочена да 
допринесе аа откриване на исторически пю1ет11иц1• е за похвала. 
Заслужава да се отбi;лi;жи, че въ това отношение клоцътъ може да 
се похвали и съ апачителви материални придобивки: наредилъ е 
археологическа музейна сбирка отъ намtренит·\: старnни, която r. 
r, делегатит-s ще иматъ удуволствието ца рааглецатъ. 

Освiпп, това, тр·kбва да се спом·I.не за стегнатата 10ношка 
туристска чета отъ 50 членове. която съ врiше ще вл·k нова 
струя оп. енергия въ работятk на клона. 



- 11 -

Т.-Пагарджикски „СJ1авrъеви гори"', 15 членове: 

Работитt щ,. клона еж задоволителни. Дi;йностьтз му· е 1 
• така 

еж.що насочена за cera къ:.rъ пропаrандuране на туристката идея 
между rражданитi. и увеличен11е на членовеп, 

Получи се съобщение, че за делеrаm на настоящия съооръ 
еж били избрани Г. Пеневъ ( прiщс. на клона) и още едuнъ членъ, 
но цо cera още не еж приетиrнали. 

Вратчански клоно „Веслецr, ", 18 члена. 

Въ послiщвrn rодИШI клона не можеше да се похвали съ 
каква да било цt~iностъ. Обаче напосл-hдъкъ настоятелството се е 
наново констцтуирало и въ състава му еж вл·'!;зл.и стари и изпи
тани туристи и пр·hданни на туристката идея лица. Отъ това може 
да се закшочи, че въ раво_ти:r k на IGIOEl3. вастж.пва едивъ обраn, 
че дi;йностьта му ,ще -бжде усШiена и правилно насочена, защото 
това е еди:нъ клонъ, който има всичкитt условия за добро 
вирtене. 

Ц. Н. се надi;ва да ro BИJU! въ идущия с·ьборъ прiщстс}вевъ 
съ roлtirъ брой членове и по-rолi.ъ~а туристка дtйвость. 

Самоковс1шя. клон.о .Рилски туристъ", брои 24 членове. 

Сж.що е единъ кловъ с;, много добри условия за вирtене. 
В,J;роятво не е попадналъ на лица, които да постави на чело на 
своитt работи, за да тръrнатъ посл·.kдвитi; по-усirkщво. Не е 
sастжпенъ д~ри съ делеrатъ на настоящия съборъ, при все че се 
намира най-близо. Кловътъ притежава туристка rрадина, за която 
още има дъл:rове. Това е причината, щото и тая rодина, както и 
прiщходвитt двt rодини, клона да не може ца внесе нужния при• 
восъ въ Цевтр. Каса. 

Нека му пожеJ1аемъ да изntзе по-скоро отъ това затруд
нение и се пр1щаде на по-rолtма дtйность, като се постарае да. 
В'Ь8буди: по-rолiщъ ивтересъ между rражцанит,J;. 

Гара-Бrьловски "Юндот,", брои 14 члена. 

Ето единъ кnонъ младъ, но еверrиченъ, който може да служи 
за пряыiръ, какь и въ малка ср·вда, нашата идея може да вирi;е 
и да си пробива пжтт.. Клововата обnасть има тоже мноrо мiста 
за иалеm. 

Настоя.телството на. клона е водило д'Ii,1П'И прiirовори, за да· 
му се отстжnи мt~то sa nострой-ка на туристка хижа на върха 
"Ювдолъ"- обаче лъженската община, въ ч11ито вnад·sвие се 
намира каааната мtствость, е отказала. 

Нека се нац·hваме, че общинаритt отъ казаното село ще· 
съанаяn най-11осл·f; ползата отъ прi;цприетото отъ клона начина-
ние, и ще удовлетворятъ исканията му. П;:,trонориn се продт.л
жават·ь още - дано се свършат;. успi;пriю. 
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Долно-Бански "Ибъръ •, брои 18 членове. 

Единъ отъ най-r.таритt и най-дi;ятелнитt клонове. Клоно

вота область е една отъ най·боrато надаренитt с-ь мtста за излети, 

каквито прtз-ь отчетния период-ь еж били направени цiша редица. 

Въ селото Долна-баня туристкото друж. "Ибър-ь" е едно отъ най

любимит·k културни дружаства и селящrтi; мноrо скжпятъ за него

вото np·ktcni.вeнe. Поради всеславянския пчеларски съборъ, въ 

който участвуватъ почти всич1<и членове отъ настоятелството на 

клона, въ uастоящия съборъ делеrати не еж изпратени, за което 

Ц. Н. с1, вр·kме бi.ше ::рiщупрiдено. 

Еленски „ Чу мерна". 
Н·вото не е прiщ-:тав~шо отчета си въ Централата, при все че е 

бял;. нееднократно подканяпъ, нито е изпратилъ делеrатъ. 

Приносътъ си въ Це,1тралната кака е 11нес1,111,. 

Бждащето Ц. Настоятелство тр·hбва да се постарае, да се 

раздвижи повече тоя клонъ, който прiщи rодина бtwe единъ отъ 

1}JЭИМ':Брнитt клонове. 

Софиllския "Алеко l(онстантиновъ •, брои 222 членове. 

У силената дi;iiность, която дружеството развива съ цtль да 

се запознава, както нашата, така и чуждата публика, .е най-похвална 

дружеството е изработило табли, които ще се поставявъ на нi.кои 

-оживени публични м-kста. 

Направени еж постжпки пр·Т;дъ Соф. Община и се е полу

чило обiщание, да се постави на н·k~соя площац1, въ града врiме

покааалецъ съ часовнико, барометъръ, термометъръ, метеорологи

чески 610летин1, и др. 

У силено се работи аа да може в1, скорп вр·l;ме да се почне 

постройката на хижата. 

Пловдивски клонт, ,,l(алояновъ върхъ" брои 

40 редовни членове. 

Блаrодаре ние на вtщивата и nрiщаностьта на лицата, които 

1:е намиратъ на чело на клона, работит-'k му отиватъ добрt. Като 

сравнително nо-новъ кловъ, дtйностьта му е насочена главно nмъ 

възбуждане интересъ между rражданит·h аа туризма и увеличение 

членовет!; и · срiщствата на дружеството. Може да се изкаже ув·J;, 

реносrь, че клона бърже ще се развие, за което може да ни 

служи за залоrъ енерrията n прiщавностьта narr, дЬото на t1еrо-

11ия прiщседатель r. Жилковъ, който се намира тукъ между насъ. 

Брrьстовишкия - ,,Брянощица". 

Основаването на клона датува едва от1, миналата година. 

Освованъ е по поводъ посtщението, което nловдивци еж напра

вили въ градеца, а така сжщо и по случай. XI туристки с1,бор1, 

1В0 Пловnив:ь. 

'! 
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Поради блиаостъта си съ Плов. ЮIОВЪ, както и малката срtда, 
между която е повикано да д·hйству;1а, клона н-kма н:iкои особни 
условия за вирtене, сношенията му съ Ц. Настоятелство прi;зъ 
отчетния периодъ еж били мноrо слаби, задължен~-~:ята си къыъ 
Центр. каса ае е и,т0л~ъ и отчетъ не _ е иапратилъ. 

Плтьвен.ски клон;,, брои 47 член.а. 

Кловътъ е ецивъ_ отъ най-цiнrте;шитt. Голiщитi; старания 
полагани отъ настоятелството еж rаранция аа бързото засилване . 
Събирането материали за издаването пжтеводител~ за Пл{;венъ и 
околностъта, както .и уреждане до(,рt на туристката Пещера ще 
дацатъ rол·вми 1Iзточници на клона ::ia щарока ~1 плодовита ц·kйностъ. 

Настоятелството чрtзъ сказки и пр. ще популизира доста
тъчно турист. идея между rра:нщаrrството, аа ца печели много и 

много привърже1щи. 

( Отчетитt ва ююноnет.'{; се поdстватъ на друго м·hсто 
въ Б. Т.). • 

Доложи се на събора упражнени·ето на бюджета на 
В. Т. д. ва i 911 rод., ка1<то и прочете се про.токола 

на контролната коиисия. 

ПpuxoiJr, по бюджета аа 19/1 година. 

Приносъ 25°/0 отъ члевскитk вноски 
Записнина отъ 100 члена 
Нецобори отъ 1910 rоцина 
Абонаментъ отъ БъJ\1'. Туристъ 
Отъ продажба печатн11 произведения 
Фнцъ Апостоли на туризыа 
По~ющъ Списание на Български туристъ. 

Всичко 

Постжпили отъ клоновет1, на В. Т. Д. и 

1. Плов;\ивски. 100"65 Отъ r. Козаровъ 
2. Т.-Пааардж:иски 52'50 Търново 

3. Софиски 543··- Капитанъ Добревъ 

4. Бр·J;стовски 10·- Ив. Ламбевъ 

5. ЧJ•енски 20·- Д. Стер..:въ 
6. Плtвенски 97'80 Д. Скрински 

7. Б·'lшовски 56'15 Макоръ Н kмски 
8. Търновскr1 104'- Ив. Савдовъ 

9. Гррно-Орtховски зо·- И друrи 

:о. Дубнишки 98'- Всиqко 

385'80 
43 1·-'О 

75"-
281·~ 

20.60 
80'-

230·~ 
1503'60 

членове. 

200·-
10·-
зо·-
10·-
10·-
10·-
50'-
31'6 ) 

1503'60 
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Расходr, по бюджета за 19/l година. 

Значки 200 мета-
лически 199"66 

Печатание 10 броя 
сп. Бъл. Турисrь 1208"20 

Канцдларсl(И и не-
прiщвидени 183"29 

Списвание Х rод. на 
сп. Бъл. Туристъ 237·-

Делегати на XII-й 
Туристски съборъ 22·-

Апостоли на 

Туризма 15·-
. 

Изразходвано 1865"05 

Скрпвскц (Соф.) Алексиевъ (Вратч,). Искаrь да се чете 
упражнението на бrоджета за 1911 rод. перо по перо. 

}I{иJIJ(oвъ (Плов.) Рацучеоъ (Соф.). Иэказватъ се противъ , 
хато посочватъ, че протокола на контролната комисия е rара.вция 
за правилно упражнение "На бюджета. 

Прие се отчета перо по перо. 
Скрински (Соф.) Не удо6рява отчета на Ц. Н-во. Пята, 

какво е· направено съ цружественния инвентаръ за София и око
лията, защо не е прибранъ отъ квиrовъэняцата. 

Обясни се, че -дружествени.я иввевтаръ е прибранъ и 
rрlfЖЛиво стъкменъ, макаръ че той съ своето непрiщаване на 
друж. иы:отъ, което стори въ прiщвечерието на събора, значи
телно се прtчеmе на друж. жttвотъ. Колкото за не прнбирането 
на пжтевоцителя, съжапяваме, че r. Скрявски е билъ въ настоя
телството, когато ие вецнъжъ се е повдиrалъ въпроса че в един
ствената причина е н kмане пари 11ъ центр. каса. По тtаи съобра
жения иикакьвъ хонораръ не е плащано аа иалtзлитt напосл-k
дъкъ четири броя отъ сп. Б . Т. Централното настоятелство р·kпfи 
да се плаща хоиора:ръ само, когато се усиrори печата и остаиатъ 
пари въ касата. 

Доцовъ (Дубниmки) одобрява иац'kло отчета на Централното 
настоятелство и пр·Iщлаrа да се приеме съ ржкоплескание. 

Кръстевъ {Соф.). Авастасовъ (Врат,), Янкооъ (Соф.), Анто
новъ (Плtвевски) одобряватъ отчета на Цевтр. в-во. Прие се 
отч~та за 1911 rод. и се освободи настоятелството отъ отrовор
ность. 

,. 



Чете се бюцжетопроекта за 1912 r. п~ро по перо. 
. Янковъ (Соф,). Иска да се увелиqи збонаиек1'цото перо на 
100 л. за частни лица а дружество на сп. Б. Туристъ. 

• Радучев-ъ (Соф.) Иска да се заставатъ всиuи хотели, rос-
тилници, Хапчета и пр. изобщо, rдiто броди туриста за получа
ване Б. Т. и по такъвъ начик·ь, казва, ще се увеличи зна'Штелно 
приходното перо. Пр·lшоржчва всiки турусr-ъ да стане areнn. за 
разпространение на списанието. 

Янков-ъ насто~rва з:\. увелиqевие § абонамента за не <mенове. 
Антоновъ (Вратч.) Настоява § абонамевтъ за не членове да 

<>стане с.жщия. 

Казанджиевъ (Плi;венски). Иска за напрiдъ въ списанието 
въ вс·'hки брой да има клишета отъ хубави мtстности и др., като 
се увеличк формата и абонамента за членове се увеличи на 3 лв. 

Скркнски. Не е съrласенъ. Да остане сжщия абоваметт. и 
форматъ, както до сега. 

Яиковъ. Иска да се увеличи абонамента за членоветt на 2 
.лева, както и да се намали на 200 л. § за списването на списа
нието Б. Т. 

Прие се формата и абонамента да останатт,, както до C..'ra 
за Б. Т. 

Кръстевъ. Да се зачеркне § нареqенъ фондъ за пропаrав-
дsране туризма у насъ. . 

Янковъ. Настоява да си остане, обаче, иска да се пр'БдJЗиди 
.. и на 11ри:ходъ. 

}Килковъ, Кънчевъ настояваn. да си остане § пропзганда 
на туризма. 

Кръстевъ, Янковъ, уцобряватъ § за купуване Фотографии отъ 
хубави кжтове изъ отечеството за попълване фотоrрафяч. колекция. 

Гласува се бюджета за 1912 r. Прие се. 
Лрi;дложи се на от'IИсленае Брациrовския клонъ, като вере

дuвекъ. flpиe се. 

НОВИ КЛОНОВЕ. 

Приеха се съ акка~rация новообразувания Казанлъшки JСЛонъ 
.,,Орлово rнtздо и и възобновения клонъ „ Бобенецъ" въ Горна 
Орiховица. 

Пръцложи се иамiнение на чл. 21 оrь устава, като се иска 
прiщседателя на. цеRтралното настоятелство да не се избира отъ 
събора, а измежду избравитi; Ra събора вастоятели. 

Скрински. Изказва се противъ иамiщението на члена. 
Явковъ, Додовъ, Антоновъ. Под„ржат-ъ прiдложеняето за 

изм:i;нението на чл. 21 отъ устава. 
Кръстевъ. Пр·Iщлаrа членоветt на централното настоятелство 

да се избиратъ отъ настоятелството на Софийскяя клонъ, а не 
отъ сбора. -

Гласувано прiщложешrето за изменението на членъ 21 отъ 
устава. Прие се съ абсолютно болшянство. 
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Цеентралвото настоятелство искааа мнtние да се пр'kреди 
дневния редъ, като четенето на рс:ферата да с~ отложи слfщъ 
свършване на за~tданието. Прие се. 

ПР'l>ДЛОЖЕНИЯ. 

Янховъ. Прави прfщложенщ~ да се прс1.вятъ показалци от:ь 
всички клонове еднакви ,и ._релефни. 

Радучевъ. Подържа Янкова. 
}Килковъ. Не е съгласенъ, защото щiшо да струва скжпо, а 

пъкъ и тъй мноrо l(Jloнoвe, както нам-сратъ бiш·kжатъ .пжтищата 
или изходатайствуватъ отъ окр. инжинерства да сторятъ това. 

По П()вдигнатия въпросъ отъ Янковъ възложи се на цеRТрал
ното настоJJ:rелство да проучи въпроса съ Софщ1ския клонъ и ако 
въ нищо не се анrажиратъ клоноветt ца се_възориеме като еднооб

разие ·, урянето па покаэалци отъ вси<Iки клонове еднакви. 
·лнтоновъ. Прави пр·lщложение аа идущата rоцина да се из

мtни устава nъ смисълъ, щото централното настоятелство ца се 
попълва и отъ нtколко члена избираш( отъ клоноветt. 

Додовъ. Прави прiщложение събора да р-'tши и се пи.ше на 
Рилския монастиръ да поставятъ показалци: аа раанптi; разклоне
ния и пжrища иаъ планината; като а,)ri;ни въ об·яааность на свЬитt 
пхдари, гвардияни и пр. -да даватъ най-rолtмо съдъ-йствие на ту

_риститt. Прие се. 
Раду•rевъ. Иска да се уреди иаrлетъ до Св. Гора. 
Жилковъ. Настоява да не се В'Зема р·l;шеRИе, 
Кръстев-i.. Иска ца се замоля·и, горскитt 11ласти и тt да 

поставятъ покаэалци към;ъ бiшtжититt ~1-hста. 
Янковъ. Иска да се аамолятъ всички директори' на rи_мнази

итt аа образуване на учени•1ески qет1{ и np. 
Натовари се централно ,..настоятелство да направи постжпки, 

rд·kто тр·fiбва. 
Ptmи се да се възложи на централното настоятелств() да 

набере м·kсто и• оор·kд:Jши датата за идния XL!I туристач. сборъ. 

Пристжпи се къмъ ивбиране настоятелство. 

Избраха се: Д-ръ Ал. Тодорооъ-Балавъ, Ат. Джанановъ, Б. 
Насл·lщниковт. и Ив. Хр. Ламбооъ, контролна комисия С. ЦачевЪ
Кр. Л. Кръстеоъ. 

Прочетоха се полученит1; по1щравителни телеграми. 

Тr,рн.ово. 3аставенъ отъ обстоятелствата отсжтствуоамь отъ 

сбора. Пожелава~ полаотоорна дtйность и весело прtкарване. 
3дравеi,iте. Аю .. Илиевъ Picolo. 

Пловдивr,. Привtт-.. на оасъ а!lостоли въ областъта на ту

ристиката. АпостолооъГруевъ. 
София. Прив-hтъ от'!. политt Витоша. Бранковъ, Кожуха

ровъ, Стамболски, Рацуqевъ и Ганеоъ. 

( .. 
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Русе. Поздравяваме сборянит,J;, пожелава~1е ползотворна дtй
вость. Юношитt туристи. 

София. Позцравявамъ ви сборявитt туристи, като имъ по· 
желавамъ солидарность LI ползотворна ц'f:;йпостъ. Д-ръ Козаровъ. 

Пловдивъ. Пр·lщайте rоспоца сборяпит·I; иоит·k най искрени 
поздрави, желая 1шъ неуморна, rшодотворна д·Ьйность за българ
ската туристика. Здравейте. Калбапецъ Георrи Бойкиновъ. 

София. Пожелавамъ ползотворна дiiя:гелностъ, тжжимъ, че 
не можемъ вае участие, ония които ааминаватъ _за Рила ще при
дру жнмъ. Траичевъ, Костовъ. 

Т.-ПавардЖUКо. Пазарджискитt туристи поздравняватъ от
откриването конгреса, блаrопожелаватъ напрiдъкъ, ycnixъ благо
творна д·tятелность, скърбиме за отсжтсвието. Здраве1пе. Пеневъ, 
Москопа, Лазановъ, В·hтренски. 

Гара София. Сърдеченъ прпвtтъ сборявитi;. ПавлоRъ, Х.'I'k
баровъ, Лономареоъ Ива11ъ Дю1итровъ. 

Хасково. Отъ исторr1•1еската клокоттща изпраща~гь на сбо
рянит·\; т11р11ст11Ltескил поз;1ра111,. 3.:\p;шeii re. Д-р·1, /111ш~рщп. 

София. Сборя1111, пожславамъ бл-fiскави резултати . Трудътъ 
вп пр-1,усп·t;nапето туризма. Сърцеченъ 11рш1 hтъ праятт1 екскур
зю1 изъ дивната Рила. Здравейте. И;1ия Антоноnъ. 

Пловdивъ . На сборяниг!; сърдечfшъ прив·Iпъ отъ хълмr1стия 
Пълденъ. Здравейте. Дончевъ. 

Плrьвенъ. Блаrопожелавамъ ползотворна делтелвость. Пр·k
дайте моитt поздрави на събора. Здравейтk Майоръ Аnексиевъ. 

П/IОВiJивъ. Калоянци изпращатъ сърдеченъ nрив·втъ и поже~ 
лаватъ д-hйность на делеrатmi;. Подпрi;дседатель Груевъ. 

Бrьлево. Пожелава~1ъ ползотворна дtй:uость. До rодина съ
бора въ Юндола. Здравеr"п·в. IОндолци. 

Тт,рново. Позцраnъ и прив·l;тъ пионертп-h на българското 
туристско дtло отъ търво.вскит·l; туf,исти. Здравейте. Пр·f;д1_:еда
телъ Фили.повъ. 

Ктюнлъкт,. Сжществующuт·в тукъ туристски групи се обе
диниха и образувахме клонъ "Орлово rв·kэдо" . При,1ислете пи , 
к·ы1ъ дружеството и 11рие~1ете нашит,!; орлови прив·kти. Прtцсеца
тел.ь Стойновъ, секретарь БакаЛQВЪ, 

Paugalti. Zdrю·ite drougari proverinvuite i razcl1iriavail·e bulgorisкiu 
louristsкi кruugozor. Ваlан. 

Традиционна церемония. 

Отъ страна на централното настоятелство, подпрiщседателя 
Н. Нt~tски прiдаце туристка rer а на ревностния пр·/щседатель на 
мtстния клоFiъ и неуморимия туристь Н. Додовъ. Тукъ се r-a~axa 
н-kколко rор·hщи думи отъ r. r. Н·Jшсю1 и До:-1ооъ. 

Слtдъ това пр·lщседателствующю1 закр11 събора вср•Тщъ бур
·ни ржкоплескания, пос11·1цвани отъ изп·вва11ето ва турuсти<1еск11я 
XIJMHЪ . 

2. 
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Вечерьта въ 9 часа се устрои пр·Iщвижданото nъ програмата 
факелно mедств11е. Училищния дворъ бi; тl;сеаъ, за да побере то
л'fшото ~mожество rражцани, които при всички случаи демонстри

раха своето гостоприемство и симп.атня кы1ъ туристи.кат~. Шест
вието, съ _rюев:вата музика на чело, м11на пр взъ главната уJ1ица и 

се отправи за къ~tъ у1от11ата градска градина, rд·lпо на конrресис

т1tтt бt сервирано бира- и закускr1 отъ страна на м ~c11ttя клов_ъ. 
Тукъ всрiщъ най rо::г!';ма сър;J,еч:~ость се държаха тocrnue отъ r. r. 
r(одовъ, Алексиевъ, :Икономовъ и др., които не забравиха ца спо
менатъ за величаяне Пиринъ, за тежк:>то робство на братята от
въцъ Рила, при което ентусиаа11раната nуб,1ика акламираше rово
р11вшит·f;. Музиката пр·l,зъ uc:1'1KOTO вр·Lше приятно забавляваше 
rоститi; си съ отличнит·в c,r, 1ю и 11ълне11ие, номера. Веселието 
завърши къ~1ъ полунощъ съ традтщионното хоро. Доволни . отъ 
радушния прие~1ъ и сърцечностьта на Дуnничани, гостrп-h си ра
зотидоха на отпочив!(а, за да събератъ сили за утр kшния общъ 
иалетъ цо Овчарсюп-/, nодопаци - бщ-~зо цо сапарсвскит·J; баии. 
На 4 авг. въ б часа сутрию,та се състоя общъ изгледъ до Би:стриш
кото дефиле, отстояще на 8 километра отъ Дупница. Този излетъ 
цiшеше да тренира и подготви у•1астн1щит·f; за 10 дневния излетъ 
изъ Рила. Слtn,ъ като до насита се налюбувахме на дивно :л-уба
вото дефиле съ негов~гr l; бистри: кристални води, оттеrnих~1е се до 
красиво наредешпt по кор1пот) на р·fжата воденички, rд:f;то въл
чия ни апеппъ, сп·вдъ приятната разходка, задоволихме съ скро
мею. обi;дъ. 

Вечерьта въ честъ на rостит·f; се даде литера1·урно-музикална 
вечеринка. Т13ърд·J; добр·I; посетена. Хорътъ на r. Лозатювъ изпъл
ни нi;коmш подходящ11 11умера, които б·hха бурно аплодирани. 
Турисгьтъ Додовъ прочете реферата си „Върху Рила", а в·l,кои ду
ховити туристи разсм-iха публиката съ своит·в хуморески. Изобщо 
вечеринката бi, твърд-в а:~ушевна. Накрай: се показаха съ uроек
ционенъ апаратъ: изrлеци отъ Рила 1r отъ Аделсбергската пещера. 

На 5 с. въ 7 часа сутритта излетницит·'l;..тур11сти въ двi; rpy· 
пи пр·tцпри-еха дъnrи излети изъ Рипа съ маршрутъ показа,гъ 
въ поканата. Участвуваха 2 1 туристи. 

Всички останали туриFти се сбогуваха съ дупиишкит·l'; си
-другари и отнесоха доб_р11 ir миm1 спомени. 

За пр·Т;цседатель Н. Н·вмски, секретаръ Ат. Джанановъ. 

Н. Д. Слшловr,. 

I<PATI<И СВ.ЪДЕНИЯ BЪPXY-,,TOURING CLUB DE 
BELG!QUE. - ТУРИСТКА ОРГАНИ3АЦИЯ 

ВЪ БЕЛГИЯ 

Може би, читател.ьтъ на Български туристъ не е ималъ 
случай да се аапоанае съ тая мощна белгийска туристка 
<0рrанизация, която въ продължение на своя осемнадесеть 
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l"Одишенъ животъ е успtла да стане единъ общественъ фак
-:rоръ въ Белгия, която е взела присърце насордчението на 
BCfl?KйKofro ви.до тур1,1стикq во Белгия; и вънъотъ нея, благо
дарени.е на връзкитt съ подобнитh нему организации въ Гер
мания, Англия, Швейцария, Австро-Унrария, Франция и np; и 
подпомагане на доржавота во уреждq.н, на пжтищата и 
циркулацията по тtхъ. Съ тов1t, разбира се, е осигурила за 
.своиш!Ь , членове значителни. ползи, билр съ намаление цtнитt 
въ театри и кинемотоrрафи; безuлатенъ входъ при спортни 

.зрtлища, състезсjния, въ хотели, ресторанти и пр., било съ 

.ефтини дружественп издания и доставки. И струва ми се, че 

.подобна една орrщп1зация, не е лишена отъ интересъ за 
читателя на "Български турисръ ", както и за всички, които 
се интересуватъ _ за тур~зма, извънъ отечеството ни. 

"Беяrийския Туринъ l{лубъ" е освовавъ на 22 февруарий 
J895 r. въ Брюкселъ о·тъ група любители, искащи да развиятъ 
туризма въ отечеството си въ най-различнитt му форми -
.и да направятъ Белгия извtстна, както на своитt сънарод
,11ици, тъй и вънъ отъ нейниr"h малки граници. 

Характерното на тая организация е това, че е орrани
.гация. Ra всич1<и туристи, били тt пtшеходци, велосипедисти
.мотористи, автомобилисти, пжтуващи съ желъзници, параходи, 
:коне или кола. И това е имен нр, I<оето прави нейната иконо
..мическа и морална сила въ обществото и пр1щъ държавата. 

А що е въ насъ? 
Ра~щвление на спортиститt въ нtколко орrанизаци.и: 

.уристска, ко}Iоездачна, юнащка -:·и np. По отдtлно слаби и 

.водещtJ вtло сжществувание, безсилни да реализиратъ кул
-турвитt си прtдвачивавия tI планове. Врtме е, струва ми се, 
-у насъ да, се замислимъ за обединение въ единъ общъ съюзъ на 
туристи, колоездачи, юнаци и пр. спортисти, които чрtзъ 

.взаимво подпомагане и опора ще добиятъ икономическа сила 
и ще влtзатъ въ пжтя на д"hйностьта и реализиране на кул-

·турнитt имъ проrра1,1к. . 
Въ rодишникътъ 1 на „клуба" излtзълъ неотдавна нами

-раме, че числото на ~леноветt на белгийската орrанизаuия 
.възлиза на 70,000 души, а въ прtдпо~;лi;дния брой на спи
санието имъ „Официалния бюлетинъ" отъ J юлий н. ст. дъто 
се публикува листата на новозаписанитt членове, намираме 
-цифрата 126,692 чл. 

Нека оставим. цифритt да rоворятъ за икономическото 
състояние и силата на дружестJюто, като се има nрtцвидъ, 
,че годишната вноска на всi.ки членъ е незначителна сума 
-0rrъ 3 лв. 3нач-и приходъ само отъ членски вноски за 19 I 2 
r. е около 380.000 лв.; отдtлно други пр11ходи отъ столевови 
вноски на „ членове до животъ ·· (125 въ бр. отъ 1 /VII н. с. 
1912 r.Bul.), отъ издания на др-воl"о, отъ значки, карти, обяв-
.ления въ списанията и rrp. и пр. 
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Това обяснява, ка·къ може орrанfl·зацията да изпраща, два: 
пж'l'и м:hсечно, добр-в списва·~ото сшисание .Bulettin ofГrciel de
T. <J. В. - отъ 20 стр. форм-атъ -два пжти пq-1 ол-вмъ отъ тая 
на .Бълr. туристъ ·, илюстрованъ и въ тиражъ отъ 75,000· 
броя; осв-внъ това единъ наржченъ разrоворникъ на френски„ 
нrвмски, английски, холандски и испански, сжщо безп:Латенъ„ 
както и единъ rодишникъ отъ около 450 стр., истински водачъ 
на туриста (съ съдържанието му ще имаме случай да се запо
анаемъ друrадt.) Ежегодно сжщо се изда!Jа И единъ волюмъ 
екскурзии, илюстрованъ, обикновенно 500 стр., а тая година 
около 650 стр. изпраiцанъ на желающит13 членове срi;щу 
0"50 ЛВ.j ОТД'ВЛНО редъ други ИЛЮСТраЦИl:f, ГИДОВе, ПЖТНИ карти-,, 

разписания и пр. на съвс13мъ ефтини цtни. 
- Но, на що се длъжи това бързо и стабилно разви.тие 

на rбелrийския Туринъ ·клубъ, всtки би се запиталъ? Обсто
ятелствата еж много и различни: било принципи легн-али въ 
устава на организацията, било външни обстоятелства. Едни. 
отъ най-важнит13 еж слi;днит-в: Първо, организацията групира 
хора, които въ насъ еж разпрiщtлени между нtколко орrа
пизаuии, които no-ropt спомtнахъ; !jTC1po, управлението на 
организацията е повi;рено, въ по-важнитi, си функции, на хора 
прtданни на дi;лото и друж. работи, не служащи на л-ични 
амбиции, както това се често слу,1 ва въ българскитt органи- ~ 
зации, отъ какъвто и характеръ да били т·I.. При това, чле
новетt и управлеuието на ррганизацията еж разбрали добрt~ 
че ползитt, които би могли да иматъ и принесатъ на обще- ,; 
ството, еж въ т'hсна връзка съ силата, състояща се въ го
.'1-Ьм.ото число на членовет-Ь и материално силната каса. -
Оттамъ и усилена пропаганда, уреж11ане 11arpa)J;и за такава, 

екскурзии и пр. 

Но главния лостъ на реалl1зирания отъ организацията 

nрогресъ еж: материалнит'h непоср'hдствени облаги за чле
новет'h. Доста е да сrтом.енемъ, че ,,.белrийскиятъ турист. 
клубъ" има сключени условия съ по-важнитt хотели и гос
тилници въ всички по11ти общини и селца въ Белгия дrhто 
неrовитi; членове се ползуватъ съ едно намаление отъ 10-
20 0 / 0 било върху консомация, стая или върху общия пан
сионъ (когато се остане 5 - б и по-вече дни). Подобни усло
вия има сключе1:щ съ м ~ханици, тъй като rолtма часть отъ 
друж. членове пжтуватъ съ автомобили, мотори, велосипеди 
кола и пр., и~\а уредена служба и за доставки, условия съ 
търговски кжщ11. И най-сетнъ, това което е най-важно, м.оже 
би, за членоветi,- обитатели на по-rол'hмит'h центрове; като 
Брюкселъ, Анверсъ, Лиежъ, Гандъ и пр., дi,то театри кон
церти, кинемотографи не еж р1;дкость, че т'h се ползуВf!ТЪ, 
както и всички други- •mенове, отъ намаленията въ т.ия. заве

дения, установени съ организацията, а това е едно сигурно 

срrьдство за привличане на нови членове. 
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Използуването на единъ случай, какъвто е било послtд
ното бр\()кс,елско, изл.ожение (l~}Q) - е ·щаFн3:,ло орrаниза-
-ци~та до,ста , fiапрtдъ. 1 ' Членqветi\ , на ' "Туринъ юiубъ" еж ·се полз'ували съ без-
платенъ 

1

~хо~ъ,. а ~ова е било достатъчн~ щ~опаганl\а, ко~то 
е "t'i-ana за резултатъ увеличен51~ чи~лртс;> ~а ~11eцqвer-h и, 
сумиrв въ дружествената каса. 

ГовореЙJ<И за причинит'Б, които еж. спомага.ли за разви
тието ~,а ~~лг~йската организация, не тр·вб~а да игнорираме 
л.нтереса, кqиrо еж. показали къмъ нея о:r;ъ една страна пq

четни~ . и щ~tд~едатель - бе.1п:и.йския краль ;µбертъ и хора
та на правителството, които винаги еж се стрtмилц да при
,вличан,~ ~·а чужде1щит11 въ Бещия и за улеснен,ие· · пжтува
нето по държавн~тt желi.зници . .дбонаментит-в отъ 5 и 15 
дни и редъ дру~:и наре>1,<дани~, било на рааписания, и правил:-· 
,ц~ци за циркулацията п_о пжm~а';rа и пр., еж достатъ~~~ 
свир.tтели. на полqжения интер.есъ .. Съ единъ або11аментъ _за 
.5 ЮfИ, издаденъ бёзъ каквйто и било формалности, единi 
ча'сiь. прtди заминаването на трепа, струващъ 11 ·75 лв.- тре.! 
та, 2о·;ю' лв. -втр~а, зо·75-първа класа дава право на пжту
вание. ~1> лродълж~!!ие на рtчевия rрокъ, върху вси'lки дър
~авни желtзници, които еж около 4,300 клм., върху обща 
-ж. п. мрtжа отъ 4650 клм. . 

не· трtбва сжщо да забравяме, че „Белгийс1<ия Туринъ 
клубъ ", прави часть отъ една обща туристка организация, 
~ежду Англюr, Германия, Швейцария, Австроунгария, Люк, 
сенбургъ и пр., нtщо което улеснява пжтуванията на него
витt членове въ поменатит-в страни, д-вто тt се ползуветъ 
съ сжщит-в облаги, като мtстнит-в членове. · 

Отъ казаното до тукъ, може да се види, че има още 
..много да се желае отъ вашата туристка организация че е 

врtме да използуваме опита и примtра на чуждит:в аванси
рани организации, като ги с.ъrласуваме съ м'hстнитi; наши 
_:;еловия. Една по-енергична дi;йность отъ страна на членов~ 
и настоятелства, пригръщане идеята за едно сплотение -
съюзъ между спортнитt ни организации, ще може да ни из
веде до желанната цtлъ - реализирането на нашата култур
на и отъ обществена полза проrр,ама. 

ТърновQ, 21 /VII 1912 rод. 

К-но Хр. С-й-во. 

Излrьтъ до село. l\рбанаса. 
Безподобната Търновска околность привлича посtтителя 

f!e само по оригиналното си жив·dписно и очарователно мi;с
-тоположение, но и по важната си историческа бi;лtжитость. 
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Расположеното на 4 километра на с. и. отъ rp. Търново, 
село Арбанаси, съставлява редка бtлtжитость по мtстопо
Jiожение и историческо значение, съ което се и обsiсняватъ. 
непр'hстаннитt обичайни посtщения на множеството турис
ти, екскурзиянти и въобще любители на природата и истори
ческата стаJ)инвость. 

Търновското туристическо дружество nрtдприе и прtзъ 
тази година обичайния си излtтъ до село Арбанаси, rдtто. 
прtдстоеше осветяването на лtтната ученическа колония,_ 
уредена отъ дружеството "3дравецъ" на Търновската дtви-

- ческа гимназия. · 
· На 15 м. м. туриститt, заедно съ множество търновсюr 

граждани и члевоветt на дружеството "3дравецъ", се отпра
виха за село Арбанаси. ЧудJ:!ата юлс1<а сутринь благоприят
ствуваше аа веселия излtтъ· по привtтливата Арбавашка до
лина, ограничена съ грамадни скалисти стtни. Слtдъ венро
дължително пжтуваве подъ шеметно надвисналитt скали„ 
т}риститt пристигнаха въ село Арбанаси. По покана, турис
титt присжтствуваха при освtтявавето на лtтвата ученичее
ка колония, което се извърши отъ енорийскитt свещеници 
и при участието на търновския хоръ. Слtдъ осветяването. 
туристит-в разледаха жилището на колонията, спал1-1иrh, g, 
трапезарията и др. 

Слi;дъ пладнt, туриститt посtтиха всияки църкви и ма
настири, rдtто разrледоха запазенитt старини. Посtтиха и 
нtк6и стари кжщи, между които и тая, въ която е живtль 
епископа Софроний Вратчански. 

Нtколкото свtдения за село Арбанаси, би съставили: 
особенъ интересъ на туриста. 

Село Арбанаси е разположено на едно възвишено
плато, свързанъ съ гр. Търново посрtдствомъ шосето, което 
излиза отъ политt на крtпостьта „ Трапезица", минава по 
южния склонъ на трапезовидната висота „Гарга-баиръ" и се 
извива въ долината между надвисналитt грамадни скали на. 
този и Арбавашката висота. 

3а основаването на селото има вtколко прtдания. Спо
редъ записката на Павла Джоржичъ, с. Арбанаси било албан
ско сРлище, основано въ 15 вtкъ, когато множество албан
ци еж се засtлили ва Балканския полуостровъ. По вtроятво 
е старото прtдание за основаването на селото отъ пазачитt 
на избtrалитt болtри слtдъ падането на Търново, наречени 
,,албанаси". 

Софийския католически владика Боrданъ отбtлtза, че 
въ 1640 година въ селото е имало 1000 юкщи. Селото е 
могло да извади противъ турцитt 1500 въоржжени конници. 
Въ 1685 година Никополскйя католически епископъ Стефанw 
нарича село Арбанаси „голtмо великолtпно село, което водw 
търговия съ Италия, Унгария, Полско и Русия". Арбанашкото. 
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плато е било залtсено, което е дало възможностъ да се по

строять по-rолtми и удобt1и кжщи, отколкото тия на тър

новскиn знатни чорбаджии и търговци. Обширната търго

вия съ Ромжния заставлявала и много видни болерски влаш

ки фамилии да □рtкi!.рватъ 111,тото въ Арбанаси, rдtто еж 

построили и множество грамадни и красиви жилищ:~. Кжщи

тt изобщо еж биле ка~\енни, съ множество стаи, подница, 

баня, скривалище и пр., обградени съ високи зидове. И сега 

има запазени нtколко стари кжщи, които очудватъ съ rо

лtмината си, распрtд-влението, солидностьта на каменната 

си зидария, дървената конструкция, изобщо съ архитектур-

ното си естество. 
. 

Особенъ ивтересъ прtдставлява едно старо описание 

на селото, отъ което даваме нtколко откъслеци: "Чудното 

Арбанаси се вижца 1<ато огледало на всичката епархия. Жи

ЛJtще на истински търговци. Нека кажа, че е театръ. Пана

иритt еж близо: града Германия, Русия, Боrданско, казвамъ 

и Италия. Въздухъ иыа чистъ а вжтр-вшностиn му вiпъ

рътъ ги разхладява и Лаковата
1) вода сърдцата подмладява 

На селото на края очитt на човt.<а се развличатъ - есте

ственнитt nромtни много ги омайватъ. Цв-втя и плодове. 

Въздухъ има здравъ и добри градини съ кжщя блаrоу17троени, 

ц-вто !lсички се занимаватъ. Жителит·в еж отъ различни на

родности, тt еж благородни, любочестви, гостоприемни и 

всички учени". 
Цв-втущата търговия създала необикновенния подъемъ 

на селото и то, въ първитt години на сжществуването си, 

достига до 1300 кжщи. И до днесь се разказва за rолtмит'h 
богатства, за великолtпнитt царски кожуси на арбанасчени, 

за скжпитt дрi>хи на жен-итt, за разкошния накитъ отъ мар

гаритъ и опаси отъ жълтици. Богатствата прtдизвикали и 

веобиrшовеното милосърдие и блаrо.:~.tтелность на арбанас

чениn по отношение построяването на църкви и у1<расява

нето имъ. 

Селото се отличавало въ старит·h врtмена и по своята 

книжовность. Споредъ една с;ара книга (отъ '740 година), 
арбанашкит13 сrари учители еж прiшодавали още отъ м_ина

лит13 вilкове на уче11ицитi. си въ келии църковнитt книги. 

Въ единъ старъ миней на църквата "Св. Димитрий" е отбt

лtзано: ,, тази книга е купена да се учатъ по нея дi,цата. 

Които изкаратъ тука, да от11датъ въ елинското училище, за 

да си поправятъ почерка". 
Голi.митt богатства на селото привлtкли множество 

разбойнически шайк11, които на нi,колко пжти еж. го напад

нали и разграбвали. Въ 1798 rод. цвilтущето село е било 

разграбено и разорено отъ кърджалитi., когато, като наем-

1) Голtмн двt римски чешм11 на югь отъ селото. Но11ата е наА-добра 

почти въ u-м11я Търновски окр.v.rъ. 
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ници, придружавали 120-хилядната армия на l<аnуданъ-паша Хюсеинъ, която vтивала противъ Паавантоолу въ Видинъ. Ет_о ка1<ви свtдения ни дава аа тооа Софро1111 Вратчански; ,,Силихтаръ Хюсеинъ паша, като отхождаше аа Видинъ, изгори Габрово 11 Арбанаси рааграб11ша кърджащ11,тt, што ги имаше съсъ себt и нашия домъ все рааrрабиша и книжа што имахъ в;:е уаtша, 11 всия домъ раакопаша, а д·!щата1) побtгнали на котель, а отъ тамо на Свищовъ пойшле. А ааъ, като не би възможно мене отъ войска да ходя по епархия-та моя, пойдохъ съ търновския nротосин гелъ д" събираме Търновския епархия, и поел-в пойдохъ на Свищовъ, найдохъ дtцата rоли сtды.ть на рогоаина, и ааъ пари не илiахъ да имъ купя дрtхи I скорбъ rолtмъ. 
11 Е11нскооъ Софрони е б11лъ по рано свещен11къ въ Кнтепъ. СемtАството му о·ь 1ова врtме 1: жнвtпо въ Арбанаси. 

(Слtдва). 

Писма отъ бойното поле. 
/. Весела страница оrъ живота прrьзъ войната. 

До монтъ брат1,, ученинъ. 
Гр . Сипнврня, 11 януари , 913 г. Драгий Ц. 

Пр·Iщи доа дена п011уч11хъ твоето първо ш1с1ю. Т11 би ,·рtбвало до сега на редъ пжп1 ца М(,[ 11ищсшъ. Не е истина, че np·lia1, врtие на нашето отсжтствие, столичния животъ ца е текалъ ску'lно и беаliНтересно. Нне отъ бойнитt полета ви пратихме ~rпого ранени, а още П()nе,,е пл·kнени турци, а топа пруrъ пжть столицата не го е 11р·tжии·l;вала. Ти в·l;рвамъ си ход1шъ и no болници и по каварми, та с11 о,щ·J;лъ мноrо сцени и куриозн, които бихъ аскалъ и азъ да ана». И лобрt щtше да е, ако са~JЪ rн б·k описалъ въ фор11а 11а ш1сма II ми ги пратеше. Ето, пижцашъ ли, азъ бърза~~ .. да задоволн твоето желание и ти 11ращамъ второ ш1смо. Много 111rтерес11и и важни събития прtж1ш·kхъ np kзъ вр·sме на ~юето ОТС,\\.Тсвие, но за тl;хъ ще ти разnравя~1ъ, коrато се върна въ София. А нашето завръщане почти е усигурено и не да.-~ечно . Турц11я приела 11а1i-сетн·I, нашит-в тежки условия и вi;рояпю скоро ще се сключ11 мнрътъ. Ti.1i че, паЙ-К1,СНО сл·Iщъ единъ м·hсецъ, ш1е ще сме 11ъ Софин - при сооитi. блпзки. И в:м:kсто сега ца т1J описвамъ ужаситt и rрозот111п h на воi.iната, uо-добрi. ще ти nоразкажа 1гkкои кур11ози изъ поi:i.нlfшкия мивотъ. Бате ти Т. (су4шпа) 11е ~,алко ти е разкаа11алъ 1шrересн11 сц·kuички отъ ж11вота на шопето, но приятно ще е да чуещъ и моит-k. Алеко казва : .,Дaii хлt1>ъ на бълrар111-1а, на тая хубава, n10-т11ва чорба и ц·l,л·ь хл·kбъ не би ш1 сп1гналъ". А во11никътъ тукъ казва: ,.l\1()pe сичко, че понесемъ, па и у Цариградъ че стигнемъ, ама пачалстиот() да отпуща не по лебъ, а по два леба на денъ". 
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Въ окош1тi; пр~i Чатаnцжа войници, насiщали плътно ецинъ 
до друrъ, си ьгkчтая~:ъ. И Леко отъ Лакатникъ, съ в;ьзцишка дуыа: 
„Е, ra си ице)fЪ у цома, па ца си зе~1емъ една ц-tша поrа,1а, па ца 
1щемъ на бистрио ручей, па да седнемъ да ручамъ, ца ру•~амъ, да 
руча~1ъ, r1a да се наруча~1ъ, колко ми нуша сака". 

Лакъ та~rъ, дру,rъ пойнихь·- Tp1.нtto отъ Стоn11ик·1,, навелъ 
се и държи канчето си, пълно съ жито и вода, а отъ долу nод

палплъ шепа сш,мица. 

- Ei,, що правиmъ тамъ бе Трънчо? 
- )Китце поцгр·lшамъ, r-нъ поцnоручикъ, колко да се от-

върне, J\a си ro аш1е1rъ ... 
И не ведi-п.жъ войници, влизаха въ ха:.tбарит·k да rrьлнатъ 

ТQрби и джобове съ ж~1то, което изъ о~тя тт сурово ядеха. 
Пакъ тамъ, при qатал:_~жа, почнаха с,rлно да се развкватъ 

болести. И излt;зе запов·l;цъ ц„ се забрани JЩенето на какъвто 1:1 
да е суровъ зарзаватъ и 1111е 11е11р kварена вода . 

.,Брей Гlижовци, сгиrа сте ручали това зеле, че олерията, 
че ве фане, и сите •1е измрете. У третата apюrn по 40 душ1:1 на 
день умиратъ отъ тая болесть". 

Удивени nой~mцпт_.k се изблТ,щпатъ и единъ отъ тi;хъ ,~апитва: 
„Бре, чи толкозъ з:~а JШ е тая кучка?! И привидно скриватъ 

зелето. Сл·Jщъ нkколко кра,Jки се извръща~сь и що да видч: Син
ковцит,J; още по-лакомо продължаоатъ да rризатъ отъ зелето. 

А oo:ia пнеха отъ вс·f;ка бара, огъ всJ;ка локва. За нищо друго 
толкова не ги гълчаха и не ~:и наказваха, колкото аа тая во~а -
Просто невiроятно ! Имаше воив1щи, които обезателно гiиеха 
вода отъ всtко rьoлtte, отъ вс-uка nади'lка, що ср·hщах11е изъ 
шктя, та коm<ото и водата ца е мръсна и мжтна. 

Ецва кыrъ края, коrато мнозина почнаха да се nр·Iшиватъ 
отъ коремни боnки, поотуttиха се. 

- Н \;що м:е въ коре~1а с !;че, тр hба да Юi се е uжпът1. 
развилъ. 

Аманъ отъ тоя тtхенъ nлшъ ! Него холерата ro хванала, а 
той кр·l;щи ли, кр·hщи : Пжгп;, та nж.пъ ! . . 

Отъ водата поотвикнаха, но не и отъ хлi;ба. Хл·l;бътъ аа 
т·l;хъ е най-сжщественното 1-,·hщо. Т·(; се отказватъ отъ вс·sко 
друго благо за смiпка на хл·вба. 

Оня ценъ бtха се събрали Гълж.бинъ, Лимонqо, Пижо, Ми
ленко и Вуте отъ наrш,та рота. Разсжжцаватъ по riолптиката. 
Пижо държи uъ рж:ц·l;т·в си в·kстникъ и дума: "Въ Лоидонъ ъti:rpo 
не оди, както тр·kбе ца оди". Въ ту11. вр·sме Гължбинъ бута Ли
мончо no раъюто и пита: пАбе на първио полкъ (тукъ квартиру
ватъ [ и V I полкъ) лебо разцадоа, нашио дадоа пи а? 

Единъ отъ войницитi получава колетъ чакъ отъ София. 
Отварятъ колета и каква радость: nращатъ му три самуна 
хлеб-ъ ! . . .. 
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Въ Силиврия една нпщъ къ11ъ 3 · ч. с. става слабо зе)mетрi;. 
сение. Вуте 3ахар(fнковъ, оt"ъ моя в,sводъ, ус·Ьща, че ri·kщo го 
бута подъ главата, Скача веднага и вика: ,,Бре, кой · краде лебо 
ми?". Очуденъ вижда, че до него нiа1а никой. 

Иrраятъ войmщи руско сантасе - трупаница. Къмъ края 
ста.sа ·скарване. Единъ отъ Пижовцит·J; се провиква: ,,Не бtше 
косъ, играй честно, оти на лебъ i1rpae:,п.. Я с11 така лебец() не 
давамъ ! 

И къ:11:ь xnrueнaтa мнозина еж съвсtмъ небр'вжви: 
Правя прtrледъ на свои взвоцъ. 
„Абе Динчо Гуцинъ, ти рж.ц-liтt пак-ь не с11 ги ~m.11ъ f 

каэва~tъ на ецинъ побълrарепъ цm-анинъ. - Пере~п. ги, перем·ь, 
r-нъ подnоруttикъ, a)ta онй нечатъ. Така си беа и на село. 

-Cлymaii Стоимене, обръща)П. се на шега к·ы1ъ отf\tлr,онnя му 
начал11И1Съ, - ще идеruъ съ Диичо на морето, па съ кера)tида ще 
му из~1иешъ ржц-вт·h. А Дrшчо се обажда: 

- Е ra се оператъ тия пусти ржцi;. Они ме поzубиа! 
Бtдвиять, наii-мноrо е конфузенъ за ~ъсниn си и чернц 

рлщi;, та е µочнаnъ т·kхъ да ненавижда. - Е, и я сакамъ да 
еж б·lши, а~1а оrш неqатъ!, мънка си Динчо nодъ ное,;. 

Изл·Т.зе заповtдь сухара си mu<oii да не см'f;е да яде. Той 
е веприкосновенъ запасъ и ще се употрtби само по заповi;ць оть 
комаrщира на полка. Въnрtки това, всiiiницитi; на нtколко пжти 
нарушаваха заnов·Ущьта, до като най-сетн·J; ги пр·I;дупрiщиха, че 
когото уловятъ въ това тежко пр·kстжплепие, ще бжде даден„ 
подъ сждъ за неизпълнение заповtць и наказанъ най-строго. 

Вс·liки nенъ съ рапортт, се цонасяше до команднра за състо
янието на сухара. 

Една сутриnъ питамъ взводния П)дофицеръ, моятъ пр-вмъ 
ПО:lfОЩникъ, дали е ялъ пtкой отъ сухара. Той щ1 долага, че на 
цвама липсва по I сухаръ? 

Отивамъ при първия. - Дt ти на тебе сухара, момче? 
Открацнаа щ1 го, г-нъ подпоручикъ. - Какъ ти го откраднаа, не 
е истина, лъжсшт., rtзллъ си го! - ,,Не лажемъ, не лажемъ, r. 
подпор., я изл kзохъ на ванка, па ra се върнахъ видохъ, че суарл ми 
го нiша. Оти че го ядемъ, па наnи- си имамъ л·l;бецъ. Толку ли 
с·ыгь говедо, че да го ядемъ, кога у торбето ~rи и~tа лtбъ". И тъй 
умилно и жаловито Are гледа, че по очит·k личи, какво истината 
говори. 

Отивамъ при втория-rражданинъ отъ София: Дt ти сухара на 
тебе?, го питамъ. ,,Изядохъ го, r-нъ поцnоручикъ" .-Какъ? Изяде ли 
го, че какъ така го изяде? .Т11 заповiщь що е още ли не разбра. 
Ами сега, как110 ще стане съ тебе, знаеrпъ ли, а?-А той, rотовъ 
ца заплаче, тихо отговаря: ,,Кълня се, r. подnоручнкъ, какъ сыгь 
ro изялъ и аз·ь не знамъ. Изум·kхъ съвсtмъ. Иэядохъ то, но какъ 
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и кога не поъmя . . . И той бi; откровенъ, но аа него мклость 
нi;ыа. Стоя 2 часа подъ оржжие аа назидание· на цруrитt. 

И за ца се избi.гнатъ подобни рааправиu и съблазни, · прибрах
ме w.rъ сухара, за да 11~гь ro раздадем,;, когато тръrнемъ на походъ. 

И много още подобни куриози И)1а, но трi.боа хумористъ •10-

вiжъ да е, за да опиwе най-харакrернитt отъ т Ьхъ. Ааъ не в:sр
вахъ по-рано, че тъй интересни еж нашитt вой~ищr. Макаръ и 
да си допущатъ rрtшки, НО едно е моето заключение: Надали 
no свiта има такива послушни, изпълнителни, доволни и издър
жливи войници, както нашитt и rnа·вно съ такъвъ здравъ и не-· 
притворент. у~п., съ такъвъ положителенъ и веселъ оптиаъмъ. 

Днесь ,гJ; заслужаватъ не са~о нашата блаrосююнность, но и ва
шата поrtить и обиqь, Прочее, поклонт. прiщъ бълtарския войнюсь 
който прослави и въавеличи наwето отечество! 

Позцравъ на всиttю1. Твой братъ Борисъ. 

К на ж на .на 
Хр. Цаневъ Борина - 3а родния 1<рай. Ецна цв·I;.. 

тиста и тиха стихотворна сбирка, която цнесъ би дала отцихъ и 

малко радость оъ иамж.чената и бунтуваща се българска душа. 

Поетътъ скитникъ изъ чужбина жи.в·J;е съ споменит·k да СВОЯ' 
роден.r, край? ..... . 

Нивята, уrаритi., пролiпьта 
Възкръсваха прiщт. мене всtки день, 
И въ спомена за тhъ б·J; рацостьта 
На моя цухъ отъ грижи павуренъ. 

И днесъ цалечъ отъ тебъ, азт. nакъ 
3а теб„ си ъпшо с11омня1гь1 роденъ кpaii 
Припоьшямъ си за цъвналия злакт. 
По твоитt поля прtзъ китний май. 

Припомням„ си - и тукъ, на чужбина, 
Къмъ тебъ ъrе RОСЯТЪ галени мечти: 
Всеrда аа ъrенъ най:-хубава страна 
Навредъ въ св kта ще бждешъ само ти! ... 

Друrадt поетътъ съадава н kжно и мило настроение: 
Обичамr, азr, полята . ... 
Какъ е та~tт. на душата леко 
И какъ се дr1ша ненаситно! ... 
Вървиmъ и rледашъ: чакт. на хълма та~rь, далеко, 
Изви:ватъ смtхъ копачки и копаятъ ситно. 

Край тiхъ оттамт. кога замина, 
Ще имъ извикамъ: - хей, помоаи Боrъ ви, хора! 
И ще отвърне викомъ весела дружина: 
,,Сполай ти, щуро, пусто щуро беаъ умора! ... 

И броди изт. полета и ropиr:s, та себе си 
съ природата да слi;е: ... 
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Тоrасъ :катъ оъ сънь душата 
f\ъ.мъ небесата, вд:ъхновена1 
Ще. се оъзйе~1а ~:айно и ср'!щъ тишината 
А,з.ъ ще се чувства~ъ с11нъ на ц.-kлата вселена . . . 

•Обича родната npJЧJoдa 11 тегли го кы1ъ нея: .. 
Сър,дцето ми куш1 ke вс;е за тамъ. 
Къ~ тази страиа безкрайно стрж.мний пжть 
Прtаъ върли .канари. ыинува, анамъ -
l:lo та)tЪ rир)lяFщит·!; на в·kчна красота цъвтятъ. 

И още много вол1;1и пrJ;с_ни яма, отъ които читательтъ би се 
васладилъ, ВjlХВЪрлилъ, поне аа цень, тия уrнtтяющи беа11ац·~жни 

.вtСТ/iИЦИ. 

За читателът-ь турисr-ь, аавърналъ се отъ бойвитt полета, 
сНие съ удоволс'I'вие цаваме и тая. нtжна утiха: 

При тебъ се вр-ьщамъ, майко!, печатана . на друго м-sсто въ 
·тоя брой. 

Сбирката има стотина изящна страници„ и струва 1 '50. 
В. N. 

Хронuка 
Панахида. Въ недtля на 29 септември т. г. се отслужи 

11ъ черквата св. св. Седмочисленици панахида аа заrиналитt 
прtзъ войнит'h туристи - членове на Софийския клонъ: 
I<апитанъ Иванъ Доревъ, Инжинеръ Панайотъ I<исел-
1<овъ, Димитъръ Гицовъ, Георги Мискановъ, Ангелъ 
Илиевъ, Страшимиръ Крикчевъ, Александъръ Спирдо
новъ, Ас13нъ Чол13евъ, Димитъръ Дончевъ, Лука Уру
шевъ, Георги Михаиловъ. Присжтсвуваха много роднини, 
другари и почитатели. 

Слtдъ службата, nрtдседателыъ на клона r. П. I<озаровъ 
.nроианесе кратка рtчь за заслуrитt на починалитt мили и 
незабравими другари, както и . обстоятелст.вата на тtхната 
геройска кончина. Tt дадоха прtждеврi.менно своя буренъ 
и младъ животъ за родината, която обичаха, тъй както май
ка обича първенеца си, като завtщаха на новит-в поколения 
живъ при.мtръ аа достойно иапълненъ отечественъ дълrъ. 

Вtчна паметь на скжпит'h и самоотвержени герои -
туристи! 

Централното настоятелство на .Б. Т. Д. въ първитt 
дни на септември т. r. се е конституирало, както слi.два: 

Прtдседатель - r. професоръ Ал. Тодоровъ - Баланъ, 
по,опрtдседателъ - r. Н. Н-hмски, редакторъ на дружествения 
орrанъ - r . Б. На слtдниковъ, секретаръ r. Ат. Джанановъ, 
домакинъ - r. Ив. Ламбовъ, касиеръ - r. Ив. СандовJ:, и съ
.вi.тникъ - r. Ив. Поплуковъ. 

• 



- 29 -

Настояrелството съ нова енергия и крiшка вtра почна 
своята организационна работа. Пожелаваме му плодовита и 
дружна дtйиосrь. 

Настоятелството на Софийския клонъ е ивдало тоя 
повивъ къмъ членовет'h си. ,,Слtдъ теж:китt изпитаняя, 
въ които отечеството ни бtше поставено прtзъ послtднята 
година и сюкпата загуба, която прtтърпt нашето дружество 
съ пр-вждевр'h,\\енната смърть ва кезабравимит-в ни членове
съратници, загинали славно на бойното поле, настоятелство
то рtши да възобнови д'hйностьта на дружеството и съ всич
ки сили да заработи, за да изглади образуваната празднота. 
Като Ви съобщава за тоuа свое р-вшение, настоятелството 
се ласкае да вtрва, че ще намtри пълна подкрiша в·,, срt
дата на своит-в членове-туристи, които винаги еж били готови 
да окажатъ морална и материална помощь, за прtуспtва
нето на нашето хубаво туристическо дtло. Обаче, за пости
гането на туристическит-в цtли, еж. нужди прtди всичко 
срiщств~, а не само добра воля. А касата на 11ружеството е 
празна и, поради войната не е имала никакви постжпления 
прtзъ изтеклата година. Осв-внъ това, тя не може да раз
чита прtзъ н. r. - на посторонни приходи, каквито е имала 
д-" сега, като: субсидия отъ общината, приzоди отъ вечерин
ки, отъ продажба на карти съ изгледи и пр. 

Ето защо, настоятелството сл1щъ като обмисли, намtри 
за добрt, да апелира къмъ щедростыа на г. r. членовет-в-ту
ристи, като ги помоли да пожертватъ за общото дtло и за
силвавие на ,дружествената каса членски-rв вноски за пръзъ 
изтеклата година, които да заплатятъ на читири отсрочки, 

по 1 ·50 лева. 
Водимъ отъ съображението, че нашето дружество е със

тавено отъ хора, любители на спорта и природата, хора ис
крено отдадени на дtлото, което ги свързва, настоятелст
вото има основание да вtрва, че г. r. членоветt ще се отзо
ватъ на нашия позивъ и ще пожертвуватъ съ готовность това, 

коеrо се иска отъ тъхъ". 
Похвалва е тая инициатива и дано се отзоватъ повече 

членове на нея. Bct1<0 културно прtдnриятие изисква прtди 
всичко материални срtдства, още- повече дне~::ь, когато отъ 
държа~ата малко може да се очаква, че ще даде жертви за 

улеснения и подобрение туристиката у васъ. 

Новъ юношки туристиченъ съювъ. Паралелно съ 
нашата туристическа организация, напос/Jъдъкъ е поникнало 
и се развива ново дружество съ сжщата задача, наименовано 

Юнашки туристски сr,юзъ въ България, като е почнало и 
издаването на свой органъ Младъ туриста. Прtдъ насъ е 
само посл1щнята двойна книжка (5 - 6), издадена прtз·ъ 
се::те.мври т. г., по която не може напълно да сждимъ за 



- 30-

дtйностьта на младото дружество. Насъ, обаче, ни радва 
вС'hка инициатива, която допринася какво-rодt аа цiшитt на 
туризъма у васъ, та ние не мож~. освtнъ да съчувствуваме 
и поздравимъ новото младо и дtйно дружество. Ние се само 
очудваме, защо младия съюзъ работи самостоятелно, гаче ли 
-за · него не сжществува нашата орrаниаация, макаръ че по
слiщвята има за активъ дванадесетгодишна дtйность. Ако 
младитt туристи милtятъ за прtуспtвавето на благородното 
и полtзно туристично дtло, тt ще заработятъ задружно съ 
своя ~таръ и опитенъ събратъ - Бълrарс1<0то туристическо 

. дружество, като се запишатъ като юношески туристически 
дружини при нашит-в клонове или пъкъ t:ъздадатъ нови 
клонове, тамъ дtто нtма та1<ива. Само съ съединени и друж
ни усилия, при пълно съгласие и 1<оректность, ще можемъ 
да се надtваме на разцвtтъ и успtхъ въ общата ни цtль. 
Нtма ни1<акви сериоани прzчини за раздвояване въ дв-t от
дtлни дружества на една спортна орrаниаация каrо нашата. 

Ето защо, нtie при канваме младитt туристи часъ по 
скоро да влtзатъ въ споразумtние съ централното настоя
телство на Б. Т. д. за изработвание условията, при 1<оито 
биха се сдtли двtтt дружества, за обща и плодотворна 
работа. 

Прив'hтъ на юношкото дружество и неговия орrанъ. 
Младо туристъ. Пожелания за широка и близка съедине- ~ 
на дtйстьl 

3а иsл1.тит1. иаъ Витоша. Хиrиеничниятъ съвtтъ при 
столичната община е забранилъ въализането по върховеrh 
и платото на Витоша, включая двата най-приятни и привлt
кателни за туриста кжтове: Черния върхъ и Боянския водо
падъ, съ цtль да се прtдпази водата отъ зараза и омърся
ване. Колкото да е прtпоржчителна тая грижа на общината 
отъ здравословна гледна. точка, толкова тя много ще костува 
за столичанина-любитель на природата. Единствениятъ бли
зъкъ планински и дивно красивъ паркъ за столичанитt бt 
Витоша. Да имъ се отнеме тя - е се едно да имъ се нанесе 
нtкоя чувствителна духовна и материална бtда. Ето защо, 
общината е длъжна часъ по скоро да вкара въ тржби кап
тиравата аа пиеве вода или пъкъ да остави нуждното число 
пазачи, които да слi,датъ за чистотата на водата. Едно добро 
да не става за смtтка на · друго такова. 

Ние ще настоимъ за по скорошното от,\\tнявани това 
рtшение на общпвата. 

Националенъ съюаъ. У вас„ nартиит·в, съ1озит·k, цру
жеств,ата никнат;, и се размвожаватъ като rжби. Една нова кор
порация съ крайно широки зацачп аа духовно и :u:атершrлво прt
възмоrване ц развитие на нацията е нооосъададеюrя Националено 
СоЮЗо. Toii си тур.11 като rлавно ср·Iщстоо обединяването на вс11чки 
у насъ просв·l;тптелни, блаrотворите11шr, нац~10налви, ааваятчюiски 
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спортни и какви не още с.:tружения. Иска, съ едва дума, да 
стане цев:rъръ на националното м:оrжщество и защита, изворъ 

на културното пр·вусn:l;ване и nporpocъ. Ц1литi; и ср·Jщствата еж. 
тъй разнообразни, иеобхватни и сложни, q~ моrатъ · да съставятъ 
програма на нашата държава, или на всtка поли:rическа партия, 
но не и. на едно д-во ил11 съюэъ, като тоя, съэ.:tаденъ на. такава 

несиrурн.а и идеолоrичва основа. Затова и ние ~южемъ да пръд
скажемъ отъ сега слабия успtхъ на съюза. 

У в:асъ н·J;ма лоши българи, но ~tалцина еж достатъчно 
скромни да се задоволятъ съ ewia тиха, плодотворна и безшумна 

обществена работа. Нек, вси11ки станемъ пчелни работници, та 
съ своятъ скро~rенъ, но настойчивъ труцъ пр·hсл'kцващъ малки, но 
реализуеми ц·hли, допринесемъ sa пр·kс.ъздаването и обновяването 
националното ъюrжщество и слава. Стига вече да се парадира съ 
rолiщ11 обществе,rи пр·!щаачанания, съ неп\Jстижи:м:и 6Jl·hнoвe и 
патр1ютrрши екзалтации. В.сички да стане1rъ добри и скромни 
работници въ своето ателие, в·kрни й ~драв11 войнкци за нацконал
вата безопасность и: аащита, достойни и съзнатеJiни граждани. 
А това ще се постигне не 11рtзъ единъ националеиъ съюзъ, а 
чрtзъ развитието и процъвтяването ва сжществуващ1п·h цържавня 
и обществени частни инстктути и сдружавания у насъ. 

Още повече не б11х~е симпатизарали: на подобе~гь съюзъ, 
ако той си постаоя за цi;лъ и възкръсвавето на отдавна закопани 
идеи, като тая за унията ни съ р1н10-католишката черква и това 

на вр.-!щш1ятъ т-kсноrржденъ шовини,шъ - Българскиятъ нароцъ 
прояви своето нациоваmю единение и r.ъзпитание, той най-цобрt 
иаразu no бойнит·J; полета какъ милiе и се жертвува за нац~ю
наляи идеали и свободи . . Обаче, тия малки и roлt~rи дипломати, 
многото жалки военоначалници и тилн11 rеро~1,обхванати отъ бъ11rарска 

меrаломавия и rрандо~1анство цокараха втората съюзнишка война, 

която доведе погрома и позора на България. Вс'l,ка авантюра днесь 
е вр·'lщиа, а, може би, и гибелна. 

Нашето туристи11но дружество не може осв·Т;нъ да се резер
вира отъ подобно разпиляване на своит·k задачи съ у<1астието си 
въ nодобенъ СЪIОЗЪ. 

Н~I<ОЛКО ДУМИ ВВ списанието. Централното наС1'0Я
телство въ редовното си засiщание отъ 30 септември т. г. ми 
съобщи своя изборъ аа редакторъ ва списаииетu. 

Маl{аръ че днешниrв политически и общес11вени усло
вия, слiщъ сnолетtлитt ни f!ационалии нещастия и грозни 
ра::ючарования, да не благоприятствуватъ за развитието на 
туризъм.а, а слtдователво nрtчатъ и на доброто списване и 
широко популяризиране идеитt на организацията, пакъ се 
ааа_нrажирахъ съ възложената ми работа. 

Туризм.ътъ има своята обществёна и културно нацио
нална задача. Схващайки го не само като удоволствие и по
трtбнос:rь за физичеекото развитие и веrетиране на човtка, 
а по-скоро като едно културно и обществено прtдвачинание 
.за всаждане и уякчаване на зрtли и напрtдничави нацио-
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нални разбирания и чувства, вр:вме е туризмътъ у насъ да 
налучка ·и тръгне въ своя правиленъ пжт~ на развитие и 
разцъвтяване. Наша длъжность е да убiщимъ вс-вки съзна-,, 
теленъ и д-венъ rражданинъ, че пр1щи всичко тр-вбва ИЗЦ'ВЛ() 
и основно. да познава своето отечество, своя народъ. Само 
така, ·rой ще оц·вни и обикне своятъ красивъ роденъ кжтъ; 
ще бди надъ него и ще го пази по~ече отъ зеницита ва 
окото си. А това се постига чрi;зъ пжтуване, чрi;аъ разуменъ 
и колективенъ туриаъмъ. Добриятъ . туристъ всi;коrа е вi;ренъ 
и самоотверженъ стражъ на националнитrв материялни и 
културни, обществени богатства. Така ще се rаран_тира нашето 
бждащо сжществуване като самостоятелна нация идържава. 

Войнит-в прtзъ послtднята злочеста rоnин-а, докараха 
едно широко раздвижване на народниrЬ маси и показаха, че 
бълrаринътъ малко е познавалъ своитi, грамадни природни 
и обществени баrатства, своятамощь и културенъ напрtдъкъ. 

И ето защо, стоя на уб'hждението, какво колективниятъ 
и орrаниа11ранъ туриамъ тр'hбва да проникне въ вси ки със
ловия на нашето общество, а най-вече между младежьта и 
работничеството - тия два лоста на съврilм.енния културенъ 
и националенъ подьемъ. 

Наложителна е, сл-вдоват., една по-голtма грижа за до
брото списване и широко разпро~транение на първиятъ аги
таторъ на Еълr. Тур. д-во Български туристъ. Нека книж
китh на Б. Т. станатъ любимъ друrаръ на поривистия мла
цежъ 1;1 на всi;ки у когото rpi;e лжчътъ на бродничествот() 
по поля и гори и има стремежъ за черпене родната красота 
отъ 11ейния иаворъ - природата. 

Списанието поради ниската цtна е цостжпно за всtкиrо, 
цостатъчно е по- rолilма заинтересованость къмъ него. Б. Т. 
е колективенъ трудъ, затова е необходимо, както членовеrl;. 
така и клоновитt настоятелства да иапълняватъ своитt за
дължения къмъ него, като наврtме изпращатъ свtдения за 
живота и дi,йностьта на ююноветt и за всичко, което би 
допринесло за цtлитt на туризъма у насъ. Само така ще мо
же да се очакватъ nодобр1,ния на сп. Б. Т., та той да изnъл1-1 и 
своето пр1,дназначен11е и отговори на възлаrаниrЬ отъ него
очаквания. 

Замолваме еж.що сътруднициrЬ да иэпращатъ допис
кит'h си, написани четливо и на едната страница на листа, 
като при това се съобразяватъ съ приетия литературенъ 
правописъ. Прив1пъ, другари туристи. Б. Н. 

ПРОДЪЛЖАВА ПОДПИСКАТА 8А XI ГОДИНА НА 
,,еп. Българе.ки Тур.иетъ" 

Орrанъ на Бълr. Туристическо др-во. 
Записването става чрtзъ настоятелствата на м'hстнитil

дружествени клонове или чрtзъ редакцията, ул. Маринъ Дри
новъ, 18, София. 




