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До Нлоноветrь на Бълг. Турист 

Дружоство. 

Централното настоятелство на Б. Т. Д., за да ос:;иrури ре
довното и навр:fще1-1110 излизане на дружественото сппсание ..,Бъл
гарски Туристъ ", моли клоновитl; настоятелства да разпоредатъ 
събирамето отъ <mеновет·в на абонамеАта за насrоящата година, 
които па пратлтъ най-скоро tгь централната каса. 

011·J;зi,i клоноое, конто ве еж си уредrши с~1·вткнт·f; съ цен
тралната каса по абона~1ента на списанието за l:J 12 r. , както ц аа 
приноса 25"/0 отъ членск::т·J; вноски, да сторлтъ това въ най-скоро 
врiме. 

Иав·kстно е на клоповиrl; иастоятепства, че централното на
стоятелство честпува пам·!пьта на уб1пит /; и у~1р1ши въ воинип. 
туристи, като издце „ПАМ'ВТНА КНИ}ККА'\ която се отпечата 
въ пове<Iе екзе~tnмри съ цlшь за 110-широко разпространение изъ 
обществото. 

Централното настоятелство моли кловооигh настоятелства да 
обмислятъ на•шнъ за разпродаване, эа ща могатъ се пласира повече 
книжки изъ клоноuата имъ область, които пр1r поискване веднага 
ще и:м:ъ се пратяrr,. 

Cera съ 1:1астжпвавето на □ролtтьта може да се направи: 
:ъ.шоrо аа разпространеЕtието на сп. Б. Т., като се абониратъ чк
талища, просо·!;титешш д-ва, хотелджии, гостилници и пр. 

Пр·I;дседатеJIЬ: (под.) А л. То до ров ъ Бал а н ъ. 
Секретаръ: (под.) А. Д N< а и а но _в ъ. 



- 34 -

t Дuтатъръ Павловъ, 
(членъ па Тър11овски11 кпонъ отъ Б. Т. д-во). 

Още ецна скж.па жер-:ва uзъ редовет·k на нашето дружествQ. 
Роденъ на 5 февруари 1882 година въ rp. Търново, Д. Павловъ е 
свършилъ [V кл. при: Търновската м. гимназия и веднага се прi
дава на търговия: nptt брата си. Служилъ като войRикъ въ 18 п. 
Етърски полкъ, npri общата :мобилизация, той се е яви:,ъ въ ре
доветi; на войската и зачисленъ .въ 46 п. пош<ъ. Слi;ць жнвото 
си участие 13Ъ н·hколко боя, на lo октомври 1912 r., въ най-лю
тата битка ъ~ежду нашата и турска армии, Паоловъ бива nрони
аанъ отъ неприятелския коршумъ ~t остана та~tъ пзъ Тракия, на 
в-Ъчни вр·hмена въ незнаенъ vi безкръстенъ гробъ. 

Името на Димитъръ Паnловъ е свързано съ най-мили спо
менn эа нашето дружество. Вшшrи веселъ и духоuйтъ, той. ш11<0-
rа не си позволявате волност~, 11 злобивосn, къ~tъ друrарит·J; си. 

Спи спокойно АШJП! другарю! Твоятъ милъ образъ ще стои 
винапt uр·hдъ насъ. Ти добне.стно иапъ11ии с.поя дългъ, оставяйки 
въ вiчна горесть майка, братя, мищr дiч11ца1 1<оито ти толкова 

много обичаше. 
Една е ут·l;хата. А п е, че историята ще отреди най-хуба

вата си страница за васъ - български герои, страница, която ще 
служи за назидание на потомствата. 

Поклонъ пр·I;цъ твоя незнаенъ rробъ, скж.rш другарю! 

Търново, П. 1914 rоюша. Ив. Х. 

Хuжа „Нле ко" на Ватоwа. 
(Мн1шие ва бървото й r еалиsиране). 

К-ъмъ природата и въ природата 
Не смущавай nрирr,днит!i красоти! 

Всичк11 тур11стII 11 пюбитет1 11а 
природата, юIщо не трtбва да Нdnра
вятъ, коеI 0 би раз~эа111Iпо неh1111тt r.у
бо~ти. За rолtмо съжаление, Търнов
скитt ·rурнсти това FI~ сториха н nост
роиха сграда на дннния Х11 ~аръ , която 
съ11сtмъ не ) армонира н~ скапнстата 
окопнnсть. 

Аано no11c СоФмйснитt туристи не 
сто11атъ подобна rµt;wнa . 

. А рхIIтскrь П. Ко!!чевъ. 

Едиuъ отдавнашенъ бл·\;11ъ II въжделена ме•па на чле1ювет·'[; 
отъ Софийското Туристично ц-во е постро1'iката на хижа, гор·!, 
на Витоша, къ~IЪ Червия връхъ. Софийци иматъ право. Т-1; има 
защо да коп1!·l;ятъ и да nр·!;сл·!щватъ тая реализуе~1а материална 

ц·!;ль. 
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Витоша! Само кой.то ве е броцил-ъ иаъ билото ropi; и въз
.лизалъ по склоноветi и, само той не познава какъвъ веизчерnа
•е.иъ лабириНIЪ на природни прtлести и и.зворъ на зцравие, жи-
11от:ь и рацости е тя - тая дивна и в·sчва красавица, която като 
иайка милва и освtжава свОИl''Б пъргави, см\ли и умни дiща, туристи 
-жители на прашната, суетна и крtсклива столица. Ами свtжиятт. 
планински въздухъ, ahtИ яrсщитi; и боровинкитi, ами скалпrl, и 
омайни кж.тчета, ами изобилната вода а лtтнпт·k студени бани, 
ами язrледит·k по вси посоки, най ·сетнt изобилното слънпе и 
ширина безъ край, ам.и nолянитt, ами цв·kтята? Прtзъ най-rор·k
щитt авrустки дни, около снtжната пр·hспа поцъ Рi;зневитi;, ние 
сме брали пъстри букети, какв11то не ще намiрите дори пр-hзъ 
май: и въ царскит·h градини на София. Азъ съмъ билъ и ще си: 
остана поклоmшкъ 11а тоя дивенъ ведиканъ. Моятъ пръвъ съв·kтъ 
па ако щlпе 11 моnба, къмъ всички сто;~.ичави - здрави и недж. 
rави, б.Ущни и богати, мжже, жени и дfща, къмъ млади и стари
учени и прости, вс·kкоrа ще бжде тоя: 

Фасада 1;ъм1, чардака. 

• 
O:-rrfшяuтe ноне петь дена отъ годината, за да ги прtкарате 

отъ зори ·до •ве,rеµь, воJГRо 11 бе ·н·рижно. тамъ rop·I; на Витоша 

Бждете увtрени, че ползата за здравието и цугuага ще б.жде по

rолiша. отколкотl) да сте прnчеЛ11 np•l-;::i-ь еж.щото вp·k,re на~i-ум

НW! романъ нлrr худо,жествена noe~ra, по-голtма, отколкото да сте 

изппли ц-l;по щ1щ1е Кнна-ларошъ или цруrо укр·lщителво, прi;по

рж•ншо отъ лhкнря. На кратко, вне ще nридnбиете повече отъ 

вс·kко друго материално, ф1~з~1ческо илп. црхоnно блаrо. Качете се 

и пожи1гhттте ro1YI;, ако 0.скате 11ай-се гн·I;, вашето родолюбие ~r 
нацаонал1-ю чy11Cl'R1 1 ца стане плжтъ отъ вашата ::лжть и кръвь 

отъ nашата кръвь. 

И нека сн прнз11ая, че 1<ъмъ ~шшtовитi; на Гешева пмамъ 
само ецна слабость. А тя е, че пiшамъ поне частъ отъ пхъ, 
.колкото да стигне за 11а11равата на единъ електрически: финикю

леръ до билпто 1·op'I;, ::ia постро1:iката Fra десетина х1fжи и хотели 

за свободното и безплатно ползуване ОУЪ всt{ЧКИ и всiкоrа, а.. -
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така сжщо да залеся часть отъ широкитt поляни ropt. Да бихъ. 
бил:ъ столиченъ кметъ, щ·hхъ ца нам-вря ср-вдства да реализирам-ь. 
такъвъ единъ проектъ, макаръ съ риска да мина въ очитt на ино
зина за несериозевъ и твърд{; разточителенъ. Признавамъ си тая. 
слабость, защото съмъ уб-вденъ, че само тоrава всичкит-в поне вед
нъжъ ще rостуватъ срtдъ полянит·J; и цвtтята rop·J;, срtцъ недрата 
-па тая чудна курортна планина. Азъ зная, че с„мо така мнозина 
ще се откжсватъ отъ заразнит·в и задимени кафенета и бирарии. 
на столицата, а сжщо и отъ дотеrшшия и уби.йственъ канцеларски 
животъ. Само така ще се оrрааичи на1i-развитото и ненаказуемо 
отъ днешвит'l; закони прtстжпление, д·вто вс·kки тъй жестоко
злоупотрtбява съ собственото си здраве, съ физи:ческитt си и мо
раm1и сили, дtто систематично скж.сява цшпi; на своя животъ и 
духовенъ разтежъ ... 

Е, е! Както задълбочихъ въ широки проекти и ъ1ждрувания, 

Боrъ знае до цъ ще отида! Но на! Като заrоворя за Витоша-тая, 
втора моя любовь, гаче ли тозъ часъ се връщамъ въ студентски

тi си rодини, та ще ми се да за..-,шърля перото и вед1иrа да по- • 

летя къмъ нея. . .. :, • .. ~1./t ' 
Моята ц·l;лъ тоя пжть е друга: какъ по-скоро да се сдобаеыъ 

на Витоша съ едно леглювище, съ единъ зцравъ и хигиеюtченъ 

подслонъ за нощуване тамъ, съ една скромна туристична хи:жа, 

съ едно сиrурно уб:вжище отъ случай.ни. фортуm1, дъждове и въз

кожни стихии. 

И ето че, на пр'fщенъ планъ изпж.ква дt11ното и прtдприем
чцво настоятелство на Софийския клонъ отъ Б. Т. д. Въ негови 
рж.цl; еж п ср·I;дства и инициатива, па ако щiпе и дълrъ кып. 
всички сеrашни и бждащи членове на др-то имъ. Азъ се очудвам-ь. 
дори, какъ Д() сега ые е построена такава хижа, която да ()ТГО

варя на нуждИ'l"Б и яа ~t·kтото и ТО ОТЪ д-во, като Софийското, 
което вс·sкоrа е проявявало широка инициатива въ тъй различ~и 
напривления. При•шяата нав·hрно е въ това, че не еж: се опрtдi
лили върху иуждит1 и срi;дствата на поцобна сграда. За мноз~mа 
подобно пр·Iщприятие се вижда още не по силит·J; на д-то, а nъкъ 
11ека кажемъ, че то ще иаисква и малко повече главоболия и см-в
лость. Въ сжщностъ, работата е м:ноrо по-лека и по реализуема. 

На Витоша нито ще прилича, вито ще има нужда отъ една ~ю

дерна курортиа вила. Никаквп веранди, никакви етажи, никакви 

каюти и незнамъ още какви не лишни украшения. Там:ъ е нужна 
ецна ниска сграда, построена изкmочително отъ камъкъ, греди и 

дебели дъски, скжтана и прис11особена ца отстоява на стихиитt и 
вр-Jаtето. Сrрада, въ която като се влtзне в:ж тр-i., пакъ ца се ус .. !;ща ппа
нюита и вънmиата обстановка. Цв·I; отд·вления (за мжже и жени), от-
дiшени·съ nаянт. пр·вграци, и въ които отд·hления не ще има нищо дру
го, освtнъ единъ продълrоватъ оцъръ, срi;щу който една rруба печ
ка куки аа окаqваве на дрtхи, вхжета, ruубп п ЩJУГИ турисТftЧЯИ 
nринадлижности (в. приложения тукъ планъ). Между ц11.-lп-в отд·f;
леtmя остава ецинъ по-тtсенъ коридоръ, въ дъното на който има. 
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'IПИрока селска ка11Яна над-ь която 'виси вериrа с-ь rолiмъ котел11, 
на нея Прi;д„ тратi. тия отдtления има покрит„ чардак.,, около
..11ръст"It C"It пейки и ниски прtгради . 

... !У'; 

Ппанъ - Скица за хижа на 811тоша . 
а - чардакъ, б - коридоръ, в - стаи за с11ане съ одъри, 

r - камиш\, д - печки , е - uейкн. 

Ето това еж плавинскит·!; хижи въ Германия, Холанд,rя, 
Швейцария и врiщъ изъ Европа. Н1'1е в·hма защо да не слiщваме 
тъхнил стар„ туристиченъ оп:итъ, за да се сдобиеаtъ въ скоро 
врtме съ подобна тъй полtзна и ваврtменпа сграда. За еж.щата 
цiшь, вие сондирахме доста в-вщи no въпроса лица и всички безъ 
изкmочение, спод·[шиха изказано·rо тука мн·вние. Архитектъ Кой
чевъ, отъ когото еж. най-хубаватJ; постро1iки по курорти и цар
ски вили, им.а дори добрината да 11и цаде приложения тука 
проектъ;скица ва Хижа на Черни вт,рхъ (Витоша), както и 
скtтка по постройката и. Toi,i ни увiри, че подоб1,~а постройка по 
никой начипъ н·~ма да над~шне дв'k хияди лева, като добави 
още, че вс·hки левъ, похарченъ нацъ тая cy~ta ще бжде не само 
излишно хвърленъ, по ще загрози 1<акто при:роцата, така и саа1ата 

постройка. 

Щомъ като е така, ynaжae~m софийски настоятели, откаже
те се: за Бога, поне вр·Ьrенно отъ набавянето на ваmигh скж:пя 
проекциоюш апарати и б1щоюш, закржглете фонда „Хкжа" на 
2000 л_в., обявете въ най-скоро вр·fше търrъ и nайте още това 
nъто постройката иа пр-lщприемачъ, ·ra на туристи~шик nразн.икъ 
пр-взъ авrустъ ца ви стиснемъ р.ж.ката и ви приn'Бтствуваме съ 
едно, отдавна ~1ечта1:10 дtло, завършено съ усn-вхъ, благодарение 
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-на българската прiщприемчивость и туристската енергия. Бждете
увiрени, че съ тоя актъ, на д-вото си ще дадете невtроятенъ тла
съкъ и проrресъ, като въ най-скоро вр·J,ме ще удвоите и утроите
членоветi; му. 

Недtйте бърза да ми възразявате, че смtткет-в ми еж при
бързани и че нищо не трtбва да се започва, пр-Iщи добр-J; да се
обмисли, кждi; и какъ ца се строи. За туристътт. подобна есвавска~ 
разqотливостъ и колебание еж осждителни. Ето, чакало се е 1:::: 
rодини и може да се чака още 12, безъ да се постиrве нtщо, ак()
така се отлага въпроса отъ година на друга. 

Не е да правя лишни похвали, но азъ напълно вtрвамъ В-Ь ~ 
жизненоспособностьта на новото Софийско настоятелство, та имен
но къмъ него отправя.мъ изказавитi; надежди. Направете впрочемъ. 
първата ст.ж.пка. Свикайте в-ь вай-скоро врtме общо дружествен
но засi;дание, което да се занимае специално по въпроса эа хи
жата и слi;дъ като вземете негова вотъ, продължете или прiсл-I;д
вайте съ енергия реализирането и. Имайте пр-I;дъ видъ, че самото
почване на градежа ще пр-вдизвика ентусиязмъ въ <tЛевоветt, а 
може би, и въ часть отъ столичното гражданство, та построй:,ата. 
ще се завърши 1r1Вого по-леко и по блtстяще, отъ колкото сега 
си прiщставяте. 

Двt думи и за мtстото на хижата. То трi;бва да отговаря 
на тия 2 главни условия: да бж.де на централно мtсто всрiцъ ц-1;
лия масквъ на Витоша и второ, да бжде по възможность на най
кжсото растоявие до столицата. А слtдъ туй, ~1-l;стото да бж.де 
запазено отъ силвитt вiтрове и зимни пр·l;спи, да се откриватъ 
широки: изгледи: близко около хижата, да бж.де на видно мtсто 11 

кръстопжтищата и пр. Пос:лtдвитt условия аависятъ отъ подбора 
на самото rikcтo, а за да се спазятъ trървитъ, ние смiтаме, че 
най-подхожда за м-l;сто надъ и между Бояна и Драrалевци, близо 
до Черната скала, а еж.що и до малкия резервуаръ-бентъ на во
дата за София. 

Впрочемъ, това е Воnросъ отъ второстепенно значение. 
Сл·1щъ всиЧ1<0 това, ще съпоставимъ сл·I;двята малка переспектива. 
Група другари чиновници, работници, заnаятtJИи или какви да см;. 
цруrи (но се членове на туристи~mото д-во), слi;дъ шесдневенъ. 
уиственъ, аатворенъ и ааравенъ трудъ, ~i.зъ лiтнит-1; мiсеци, 
свършватъ работата си въ с:жбота къмъ 5 /9 ч. в. Веднага ваематъ. 
юпоча на хижата отъ домакиня и се качватъ на Княжевскич трам
вай. Пж.туватъ до Горно.Банския пжть, а отъ тамъ аа 20 мя. сти
rатъ с. Бояна. Закусватъ набързо ~1 лека по-лека, възлизатъ по
край Боянската р-l;ка и сл·kдъ 2 ч. тt еж. ropi, на билото, а слtдъ 
още единъ часъ сtдатъ на :вечера въ уютната и топла хижа, при 
чудовищевъ, вълчи апетитъ. А сетнi; въ сладки приказки- и еьвt.. 
nрiкарватъ нощьта. На другия день, въ зори излиаат1, иаъ леrло
вището а цЬъ день прlкарватъ въ планината. Вечеръта, отново 
се прибиратъ въ своя милъ и привtтевъ домъ, събуждатъ се в-.. 
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доволно и др. Всичко необходимо имаше приготвено. И храна и-
11.ахме, и аnетитъ имахме, но нито едното продавахме, нито дру

гото. И опасно б·J;ше ако нiкое отъ гhхъ липсва: пж.тьтъ иска 
сили, ЗJ'(раве, здравето аnетитъ, а апетитътъ - храна*). 

Въ 2 ч. 45 м. тръгнахме. Пжтьтъ е удобенъ. Ние оrлежда
м:е цiлата Бистришка долиFiа - права, дълбока и повече ого
лена. Любуваме се на малкото rнtаца борове край рtката и на 
отвi.снит·J; скални спускове на Черни връхъ отъ лtво и на По
личъ отъ дi;сно. Въ 4 ч. 1 О м. б·l;х~1е при rол·вмш1 изворъ (Ка
рабунаръ в. 1460 м.) Кръкулицит·l; и сега ни отнеха тройно врt-

Изъ кръку,11щитl;. 

ме както пр·Тщи д11J; години, защото и сега се обръща.ха конетJ; 
при дълrитi хлъзгави 1<амъ.ни . По-пр·Тщи тукъ аа~tсп1х~1е конетi;, 
товарит·h ш,е ~rмъ ианесох~1е на 100 и. височина, а ·r·I; праз-

*) Пжть,•ъ Дуп•,иun-Б11сrриuа-Технедж11ка е описан~ въ .Бъпr. Ту
ристъu год. XJL кн 1-2, затова тукъ не го описвам~ .• 
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ви минаха; а сега по 1 О цушъ около всi;ки конь и при хлъзrа
.витt сnпала бива крiшен-ъ и изтласкан;. насила. Най-поциръ въ 
5 ч. 35 мин. отдъхнах11е си на Ма:тиновия камъкъ (о. 1650), 
отrдtто се оглежда ц·влата доли.на. Азъ иабъраахъ и нам·J.
рихъ удобно мiсто за нощуване - при дърва и безопасно 
-оть рушающитi. се скапи. Еци.нъ кош, пацналъ съ товара отъ 
10 м. височина край рtката, безъ да се убие. 

Температурата на въздуха пр·ваъ деня б·вше 2о+с, къvъ 11 
ч. нощесъ 11°С, а към.ъ 2•r. 5°С. Къиъ 2 ч. ме събуди силенъ rро
хотъ от-ь падащи канари: видiхъ roni~rи искри отъ хаыеняцит·J;, 

-които се търкаляха отъ Черни вр-ьхъ. На сутринъта видtхъ, че 
тt еж паднали на мtстото, което не удобрихwе за нощуване, за· 
щото пiiмame д-r.рва: Боrъ пожровителствува туристит·J.! Тукъ и 
-on цв·kт·J; страни rорнит·k отвtстни скали се наричатъ „Сосипаниьо 

и 
камикъ , защото постоянно се съсипва - руmи се - откърт-
ватъ се rолi;ми каменяци отъ нацвесилm се скали. Туристи шш
)(авайте добр·J;, когато избирате dсто за nоч1шка или нощуване: 
да не е подъ яtкои рушащи се канари. 

6 августъ 
Текнеджика-градскп езера, ·черното :езеро-Да1,tка-Равиа. 

Конетъ съ 6 души тръгнаха по ttжтеката пр-взъ „Каменния 
чарцакъ" - Пазаръ дере, а желающитi; да видятъ Черното езе-. 
J)O, ужъ за по-бързо тръrна.'Сме покра11 „СосипанltЪо кам11к ъ" и 
,,Олука" за rрадсю1т-в езера. Горсю1яn стражарь отъ с. Б11стри
ца увtряваше, че е ~moro лесuо за мшrаване II че е много по
близо отъ тази страна. А и м:i;стото 1-1а гледъ изглеждаше много 
близо. Но като тpъrnax.ue сл·l;цъ 10 минути, а посл·J; слiщъ ос f;ки 
5 м1ш. трtбваше да почиваме по 10- 15-25 м1-ш., толкова стръ~1-
во б·вше! На тр11 м·всrа употрi;бявахме якит·J; геги за изка•1ване 
по стръъшитt канари съ нaii-rommъ страхъ и прtцпазване да се 
не тръкулне 11·kко11 надолу и:аъ стръш,итt канари. Наср\ща Чер
ни връхt. съ ровкаоа зе11я II камъни се спуска доста отвtсrю. 
Инж. К.1-1селковъ(·j·) го уприл~1чи на кратера на Везувий, който 
ималъ сжщата nо•ша и pyшerrюr. Околнит-в върхове приличали на 
волка11ическ11. Наоколо поцъ 1,анаритв е нацъпт·вла звъниката съ 
5 и 7 листя, която се туряла въ ракия. 8&.-l;сто за ецинъ часъ 
ецва въ I О ч. 45 м. стигнахме при rолiмото rpaцrmcкo езеро п. 
195J ъt., крачки 3220. Обiщваюtе. Езерото има до 250 м. дълж. 
до 150 щир. и: 3- 7 дълб. Наоколо има цивт, кромидъ, ко11то е 
умлрисалъ околностьта като при кромидопи градини. Може би 
отъ това ~а си еж получ1шп името тi;з11 езера „Градински". Въ 
12 ч. 30 м тръrнаюtе. Слiщъ 10 У11н. при малкото езерuе (в. 
2000). Минах111t> ~tope оrъ камеюrц\11 поцъ Голi;мия Пали<rъ (в. 
2592 м.) Стиrа~rе при малкото черно еэерц", около 100 м. въ 
диаметръ, но дълбоко до ~О ir. съ отв·всни сrrускове, водата 
С'Ьllза! 
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Нъ 2 ч. 20 м. б·sхме при гол. черно езеро l{apa rьолъ. До

ста стръмен-ь rребенъ отдi;ля двiт-1. езера. Тукъ освtнъ rолiшото

езеро, което е до 500 м. цълж. 1,~ма и малко до 100 м. Пжтеката. 

отива към:ъ ист., покрай в. Копието и натаrькъ; ясно е очер

тана за Пазаръ-дере
1). Въ 3 •1. -Ю м. б·hюrе при !Орушкитi. гро

бища, а въ 5 и пол. ч. б·J;ха1е на кръстопжтя на ДамJСа, в. 260(} 

м. Тух-ь ненамtрих~tе конетt. както б·kхме утоворили и азъ оти

ЦОХ"!i ца rи nрся, а новацитi; останаха да се любуватъ на се

цемтt езера, Урдинип езера и гледката къмъ Елини в
ръхъ1). 

Вслtдствие недоразумtнпе не спрtхме при Панаrюрскитi.. 

овчари на Пазаръ дере; и понеже нi;yia дърва тук-ь 
е много сту

дено нощно врtме, затова тръгнахме надолу към:
ъ гората. Едва 

в-ь 8 и пол. ч. въ смръкнало, твърдt много изморени, спрhые 

на 2060 м. висина на "Равна". 

7 авrустъ. 

Равна-Дамка-Елени връхъ-Монастиря. 

Ясното утро 1ш накара 12 души ца се въриемъ къмъ Ур

дииия върхъ, за да отидеыъ на Елени връ..."Съ. Другm съ конетi. 

заминаха за Монастиря. 

На минералния изворъ {Кара буиаръ в. 2200 м.) се измих

ме и напихме; има възкиселъ вкусъ
 - алколич.еска, като воцата 

„Виши" . Въ 9 и пол. ч. се любувах.ме на Пазаръ дере, Калинъ 

вр„ Върл яка, Паличитt на запад-ь и на У рдивитl;
 езера на истоn 

Въ 10 и пол. ч. отъ птичu поrпедъ съзр·hхме Р,шския монастиръ 

оть Друшлевички връх„ редокъ по своята стромнина. Въ 11 

и пол. ,,аса обiщвахме при Леденит·J; кладенчета nодъ Малъо

вяца. Въ 1 часа и 2 :> мив. започна възкачването и въ 2 часа 

бtхме ropt. Г-ца М. Кирова уqуди всички съ бързото качване 

и за да се не прtумори нtкой, трiбва~:::е да спираъtъ с„ с11r

валъ ц·'Jшата rрупа. На Мальовица (в. 2700 метра) всички 

прi.доволни се разхождаме въ царството на орлитi;. Н ъ всtки 

борза к„мъ Елmш връх .. - при кроста. До та~r„ еж 1000 кр., 

нъ се прtцставлява, че е м.ноrо по-цалечъ, защото е осторъ и 

стръыенъ ржба за тамъ. 

Въ ::, ч. сме кацнали на страховитата канара около кроста,. 

беа„ да см:i;емъ да се доижимъ, защото навсtкждъ проnаст11 a·s

яn 1). 
Върнахме се обратно uo сжщrsя пжть до Прtспата поцъ 

Друшлевичкп оръхъ. Тукъ при камък-ь № 57 М. П. (манастирски 

прi;дtл .. ) започва пжтеката за монастиря, по която се слиза м
но

го по-лесно отколкото по ржба (,,б1шцето "). Въ 4 ч. 40 и. тръг

нахме надолу и въ 7 ч. 35 м. бh~te въ монастиря. Двама отъ 

групата тичешкомъ слi;зоха за 1 и пол. ч. Като се слиза все 

1) Bll)l('Ь описанието на тази мtстность въ Б. Т. r. XJI кн. 1 и 2. 

1) Гп. Б. Т. r. ХП. нн. 1-2, стр. 9, 10. 
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по пхтеката, ще може по-скоро и без-ь т-ьркаляница да се
намине този твърд-!; уморителенъ пжтъ. 

Въ ионастиря бtхме приети добl)f., 

9 авrустъ. 

Рилски монастир~-f<ирилова полнна-Сухошо еаеро. 
Групата слiщъ петъ дневния излетъ сутриRьта тръrна за. 

Рибнrn еаера. 
Въ 2 ч. сniщъ обiщъ нашата rрупа на дългия иалетъ се от

правихме аа Сухото езеро. При все че Елени връхъ се обикаля
ше отъ иъrли, ние тръгнахме, понеже НИJ(ОЙ не се плашеше отъ„ 
това, че щ{;лъ да ви завали дъжд;,, мъгла ил11 снtrъ по върхо
веn. 

Оп. студената чешма (въ 3 ч.) се напихме съ твърдt вкусна. 
вода и тръrна.'Wе иаъ буковата - борова ropa на Моиссова по
ляна . Гра)tадниn чамове, rж.стата ropa, бученето на рi;ката 
нtйд{; и П't,1tната тишина друrад·l;, прозирането остритt отвi~сня
скали на Елени връх;. - всичко иавm<ва в-ьахи:щение, въсторг.. .. 
п-kсни - щаС'tливи часове аа туристит,J;. Въ З ч. 45 м. отидохме 
на Клауза, искуствено езеро за пускане иноrо вода, която да за
карва мили.опит!; дървета, съчени отъ пр,J;дприемачит-k на манас
тирската ropa. На двi; м:вста се виждатъ опустошенията на сосnя 
паднали отъ стръмнип склонове на Елени връхъ: rрамацяа буки
и борове, пакрътени с.. коренитt, нtкои прtчупени, а само нt
кои тънки букички, нав·J;рно чрtзъ прi~виване уцtлели. 

На красивата Кирилова поляна (въ 3 ч. 50 м.) всtки опита 
силата на гласа с1-1 по uтаива (ехо), който се връща птъ рж.бати
тi; отвkни скали на Черней, Самара и Сухия чалъ. Изъ с. а. 
край на поляната иалtзохме на пж.теката, която има сiверна по
со1еа до стръмнината и посл·f; по схлона эапоч.ватъ крхкулицитi;, 
Къмъ срtпата боровата ropa се разрежда и е изпълнена съ яси
ка: причината е че начесто, прtзъ 10-15 rодини, когато паднатъ 
дебели снirове ropt по върховетi;, понеже еж. стръмни скалиn„ 
мноrото снtrъ се хлъзга на долу 1:1 тукъ поыита всичката ropa. 
Яси1<ата най-лесно се эас·sва сама и бързо, въ 5-10 rодини и.э
раства и образува цi;ла ropa. Зачухме силеl:l'Ь rърмежъ, който RИ 
стрi;сна отНач.ало, докато си обяснихме отъ що произлиза той : 
яавi~рно съ бомби раабиватъ канарrn изъ р\ката, които пр\чатъ 
за спускането на дърветата. fолi;мо удоволствие ни доставяше 
този rръмотевичевъ екотъ, усилванъ и повтарянъ отъ rолитi; ст-k
ни на околнm върхове Нi;маше вуж.да тукъ да rърми~~ъ с-ъ. 
револвери аа удоволствие за да слушаме екотъ: бомбит·J;, 1еоито 
гьрмш въ рi;ката, ни даваха екотъ, който съ хиляди револвери 
не можем;, да ro получямъ. Туристътъ е често пжти честитъ да. 
изпитва подобни редки удоволствия, които еж. непонятни аа страх
ливциn къмъ пж.теmествия и аа Аnековитi; 11кафене-mантански · rерои". 
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Въ 6 ч:. сме въ Сухото езеро, казвамъ в-ь него, защото •1и

наваъ1е пр·l;зъ срiщата му, цtлото бtше прtсъхнало. Прол·1;ть то 

е дълбоко 10-15 м., а сега цвi; вадички криъуличатъ из7, прi;

сжхналата му тиня и пропада·тъ най-аодиръ визъ едни скали. А 

рибата, която напролtть юtа въ 1tаобилие, цi; е? Не е добрt изу

ченъ този въпросъ. Има пр·Iщположения: да се крие въ подзем:

вип водни пещери, въ малкитt rьолч:ета и.зъ рtкич.11.ата, да е за

рита юп, влажната тиня и тъй да кара въ мрътвило - 110 nсf1Ч

ки еж пр·Тщположевия. 
Пptкapa,""Gte поетическа луm1а вощъ надъ езерото при 

гове

дарника - мtсто безвtтренно и сухо. Вечера, чай, пtсни до 

късно и ако цруrия цень не ви очакваше трудевъ пжтъ, бихме 

всички осъмнали съ веселби. 

10 авrустъ. 

Сухото еаеро-Сухия 11ало-Маринковица. 

Отъ сухото езеро (в. 1900 м.) тръrпах){е въ ?'30 сутриньта. 

Дъждовm1т·'k облаци nimbus б·kха Эс!тулнли. небето и наскоро зapo

CII. Въ 8'30 б-1.хме на Кобиливо бранище - пр·!;сла□а (в. 2128 AI.) 

Зароси на rрацушка. Два~rа говедари пи казаха И)tената на BIIJ{

нurt върхове. Най-далечния високъ rребевъ на истокъ е Скака

вецъ (2734 и.), прiщъ него е Сакънъ дуnка, а най-блп>КНия-Ио

золанъ (2432). 
Ние тръгнахме на югь прtзъ страната. Гlжтеки има нiколк

~, 

образувани отъ постояннип стада прtаъ лiпото, конт
о пасатъ по 

много пространното и хубаво паснще. Мъглата започна па
 ни об

гражда. Азъ бtхъ тшалъ обратно този пжть прiщ11 10 дю1 и 

бtхъ запомнил„ направлението са~ю: че тр·!;бва да се пр11блrrжа

nамъ къмъ гребена между Кобилио браннще-Сухия <1алъ на югъ 

u Л-kва рtка па ctnepъ. Въ 9 ч. ни обградп гжста 1tъrла 1r не се 

виждаше на 10 м. нищо. Бсички с~ движех.'1е окупомъ. Отначало 

имаха пълна вtра въ ъtене, че зная много цобр·J; пжтя. и че не 

ще да се изrубимъ nъ това лошо врtме. А ааъ се ваирахъ да 

слi;да добр-1; пхтеката, и понеже тя се не познава добр·'f;, ааъ 

бtхъ поставиr.ь показалци (к;араул11: малк11 -камънп турrахъ въ
рл-у 

roл·Iшиr'f; по край пжтя), та се взирахъ аа т·l,хъ. Но по едно вр·Тше 

11е ш ср·'f;щахъ nечъ, а по-дал_ечъ отъ 10 м. не се n11жда. Дъж

дътъ вали. Студенъ ntтрецъ задуха. Започва веселостьта да 
11а

пуск2 вl;коп. Р-въ започва да повтаря, че пжт1,тъ не е то
зr1, qe 

ще се изrуб1шъ изъ капаритi; по върха, а тр·Мнало да сл·kзе~!'Ь 

долу. Срt1цна ни една канара, която ri менъ разкопебJ и азъ се 

съrласихъ да тръ:-вемъ напр·Ько ю1 l;сто 11arop·(; - 110 съ това сме 

погр-l;mили! Слi;дъ ~ram<o ср·f;щнахме сипе1i отъ rол·l;м11 остро ка-

1\ПНИ, изъ ко11то конетt не можеха да минатъ; отдолу
 и отrор·Т, 

сжщо канари: Накждt сега! Эачуюrе силенъ кучешки лай далеч.. 

подъ насъ. Това ни много зарадва. 3апочнаю1с силIJО да вика~1е 

овчаритt, да ни 11окажатъ \Vi\TЯ. Единъ отъ друrарит·Т; отича на-
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прiщъ да разпита аа п.жтя. Сл·J;дъ веrо изпроводихме друrъ,_ 
ва да се не изгуби първия изъ мъглата и да не изгуби и насъ. 
Останалитt шurkpиx~te малка пролука и едва пр·\;карах.uе конетt. 
Върнаха се друrарит k и казаха, че трtбвало ца държимъ първото 
направление. Ааъ се окураж1t."< ь и раабрахъ дt се наъшраме. Ка~ 
захъ на всички да ме сл·(щатъ и тръгнахъ на истокъ къмъ гребе
на-върха, но вlжо:1 пакъ теrл-kха на юrъ. Ка~ахъ имъ да се раа
реци!IIЪ на по 12 кра'lКи-ца се виждаме въ мъглата и тъ1i вс·I.ки 
ще сл·!щ11 11 като стжш1 на по-широка пжтека да извика друrитi;. 
На на1i-rоршrя край 11а веригата бtхъ азъ и отъ ыенъ да се раз
реждатъ и ходятъ f1апр·lщъ. Но по ецно ор !;ме вид·hхъ, че тр·kбва 
да се отклони.мъ повече на 11стокъ-аапочна>..--ь да вика.мъ на дру

гитt; но мъглата е rжста и гласътъ не се разнася нацалечъ. Съ
общиха ~rи ближнит·t; дваъtа, че друrи:тi; ударили напрtко ... а,1-аехъ 
че т-h ще се заблъскатъ иаъ отв·l;снит-h канари , ia Сухия ,1а.,1ъ 
надъ р. Рила. Зати•1ахъ се по-скоро да rн откло11а отъ по-пр'lщиш
ното направление 11 да се изб·l;rне нi;кое нещастие аа ко11ет·h .. . 
Ст1п-нахме право нагор·h по доста rолiша стръмнина и едва въ 
11·30 стжпнхме на п,,,пеката, която минаоа на 100 м. поцъ върха. 
Умора, студъ, rладъ не yc·hщax~te до:като ю1 влац·tеше страхътъ, 
<1е сме изгубили пжтеката; но сега като тръгнахме по пжтеката, 
започнахме да чувствуваме вс11чко. Гnацътъ се бtше усилил-ь вт,, 
всички, затова спрtл'"Ме конетt въ едюгь зав·втъ, разrрабихr.1е трц 
rолi.ми xn·kбa - вс·J;ки взе по ецинъ крапатникъ (гол-Iшъ кжсъ 
хл kб-ь) 11 парче слаюша и б-ьр за.хме да утолюгь вълчия си rлацъ. 
Като утолюсме rJJaдa, 11ораавеселю..-ме се, разпр11казва.."01е се. Азъ 
съобщавах-ь, че се намираме ср·l;щу централвитi рилски циркуси : 
Гьоловет·I;, Дженцема и Чер1юто-rьолч:е-11а11-дивната и чисто ал
пийска п1едка на Рина... Мъгли·г·!; се нос·hха бързо 11изъ р·f.к1та и 
по срtщнитt rребе11и. Започна да се прод11ра )ГЪГJ1еяата зав-Ъса, 
коя:то затуляше а11п111iския пеliзаж-ь. В11д'I;,-,., лолчи11ка, попаднала 
борова гора, рtюrчка, ка11ар11-11епознато ъгhсто. Зърва се и езер
це .. ,.Ура" ! се изтрi,Гliа отъ всички гърла. Показа се и върха 
надъ еаер,~ето ... 11оа11ах-ь го! - Това е „Черното-rьолче" на което 
циркус-ьт-ь е наii-малъкъ, нъ най-дълбок-ь 11 стръменъ. Ободрени 
вечъ, пр1:1 все да сме мокри тръгнаю1е. Отъ „ Осте11а" сл'l;зохме 
по пр'hка пжтека и вь 2·зо бtхъtе на Маринковица при ГunедаР
ника.-Н·hкои настояваха да трьrнемъ за Диъ1иръ капия, но добр'k 
qe не се прие т'tхвлто искане, защото излагахме се на изгубване 
из-ь мъглата, измръзване по беалiстнкт·f; гребени и падане изъ 
н-I.кои канари. И т·k на сл·hцн11я день бtха доволни, че не c~te m 
послушали. 

Разтоварихие, иаклацох~1е rол{шъ оr-ьнь, опъна.хме палатката. 
Дьждъ започна пакт. да пр-Т,валява. При все да имахме буепъ . 
оrън:ь, не можахме да се изсуmимъ, :sащото цъждътъ ни постоян

но мокри. Петь цушн отидохме за ед11нъ част. до горното Рибно
езеро (в. 2300 м.) дьлrо до 500 м. И въ двtтi; езера 11ъrа много • 
риба; нъ сега не помага вр·J;мето за ловене риба, затова и диа-
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rJ<онъ Аверки, дошел-ь отъ монастиря, не бi;ше уловялъ поч

,ти нищо, когато при добро врtме е ловилъ по 5-7 к. риба 

. за 2-3 часа. - Върнахме се при друrаритt. 

Колко бi;ше сега сладъкъ чая!/ 

3а спане:: всtки гледа да ·наглас,1 „кревата си" около огъня. 

!Нъ и тукъ "отпрi;дъ-пече, отзадъ сtче". 
Азъ му изиислих-ь, да 

туря нtкоЛJ<о каменR11 rшоч11 да се сrорещат-ь и послt да ги на

редя на гърба и краката. Нi;кои уж-ь
 спали добрi; в-ь палатката; 

но аз1, прtкарахъ ааеш:ки сънъ - малко въ палатката, а пocni. 

край-оr1>ня. Стуцътъ не остави: никой 
споко~iно наведнъжъ да 

'Искара вощъта. Често се слушаха прови
квания: "да ли се зора 

~абрави, или се дв-J; иощи ставиха!" 

11 августъ. 

Маринковицаr-Пргька-ргька-поста Дeлtu
pr, капия. 

Прi;зъ нощьта заваля суграшица. Те~ш
ературата спадна много 

-низко. Когато се зазори в1щf;хме, че нав
сtл~дi; е побt1Гh110: 5-10 

с. м. бtme навал·k."11> снi.гъ и суrраш1ща! 

Събрах~rе naraжa. 

В-ь 8 ч. 35 м. закрачихме по сн·Ъrа за къмъ Остена-гребена· 

на Маринковица. Има пжтека право на с.,
 която отива по горна

.а тераса като извива на истокъ. Отидох
-ь самъ на в. МарИНI<о

вица-въ 10 ч. наср·l;ща в. Иозола (2706 м.). По билото тр-ьr

нахъ и се ср·kщнахъ съ другаритi; въ началото на Д
раrаница -

иространно наклонено плато. Назърнахме к
ъмъ Долна Л·kва рtка: 

отвtсна дълбочина до 200 м., въ дъното 2 езерца, надолу ши

рочка котловина на рi;ката; на истокъ с
е издига почти отвtсно 

скалистия rребенъ Скакаnец-ь, който като права сnна с-ьпер

ничи на срtщния си с-ьбратъ - Мусаленския rребенъ: двамата 

образуватъ дълбокия проломъ на Б·kл
ия Ис-къръ. 

Пжтеката минава по c-J;o. край на Драrанrща. Въ 10·30 се 

спуснахме по пж.теката в-ь доли:ната на П
рtка рi;ка. Ецияъ rол·Jшъ 

циркус-ь отъ Шиmковица се спуска н
а три тераси - послtдната 

блатнива равнинка, из-ь f<ОЯТО р·вqичката кривуличи изъ клека. 

Тукъ синята тиитява (писки дребни сm-rьо-
бледи цветчета съ ме

ченосни листа 2 с. м. дълrи) е иап-т.лнила и раз~~трисала, Пж.те

ката отъ клекаша излиза на ron·hмo пасище като ливада отъ лtва 

страt1а на рi;ката и nакъ пр·smшава о
тъ дtсно и навлиза въ кле

кова lf борова тора; започва доста стръ~що да слиза въ 
долината 

,на Б·Jти Искаъ-ь-посока къкъ ro. и.; пр·Iшинахмо рtката и тръг

нахме нarop·n к-ьмъ поста-Демиръ капия, ц·hто пристиrнах~rе в-ь 

1 ·45 ч.-Добр·(; че вчера въ мъглата и стуца не пр
оц-ьлжихме по 

този пжть - който и сега НII б·'{; пз)юрил-ь. Сега пжтувах.ме пра 

най-приятно врtме ! 
Пжтували сме 5 ч. - 17,500 крачки. 

Рtшихме тукъ да сшrnъ. Войницит-l; ни приеха ~rnoro цобрt. 

J<упих~tе едно яре-благодарение на д
вама отъ друrарит·I;, които 
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не пожалиха трудъ я 2 ч. ход1Lха нaropi да нам:i.ратъ овчаря. Този постъ е в.а11-rолtмъ отъ всички по Рила планина 

12 августъ. 
Посm'6 Демuр'6 капия-Маричинитгь езера-Мусала - Маричиния пост.,,. 

Въ 7'25 ч. тръгнахме по пж.тя надолу и наскоро (слiдъ 10 -15 11.) се отбюо1е въ д·kсно по пжтеката, която воnи възъ подълбоката долина. Иаъ равнината пжтеката кръшка (иавива) яа-. rжстата борова гора и поляню1тi;, излиза на ка~tенна долинка в-. 

Гр1:беш1 Скакавецъ. 

дiво и посл"t тръгва въ ц·l;сно изъ гжстата борова гора. Пжтеката е още удобна за м1111аваn1~: пр·lщ11 двt rодишt 6-l;me проmирена no поводъ мина1тнето на Н. В. Царя. Но като се прtмине p·J;.. :кичката, пжтеката става стръш1а и тtсна, кол.кото конетt да миваватъ. На дъ,1г11 раэстояншr конет·k не ~югатъ да се спuратъ да cu оmочиватъ, понеже е все стрышо; това ги прtуморява и отъ 111аJ1ко зака•1ане fla товарит i;оъ клп111п-t, завалятъ се и извръщатъ 
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багажа. Власип (каракачанит·s) се разкайваха сега, че с.:к тръr

наnи съ насъ за по 4 лева дневно да си съсипваn конетi;! 

Въ 10 часътъ бhме вадъ гората. Въ 11·20 ч. б·kхые 

ва Пр·l.слапа - седловината. Яви се отпрiщ·s ни 
широката и дъл

бока долина на Марица съ тритt
 езера и съ оисоки върхове: Му

сала, Чадъръ-тепе, Манчо и др. таз11 гледка плi;ня
ва зрителя! -

Фотоrрафираitе ц·kлата котловина, върховет·I,; обръщаме се и къмъ 

Димиръ капия ~, Налбантъ и покой:11иятъ инжинеръ К1
1селковъ б·k

ше вай-rолiшия mобитель на вещ
1чавит1. гледки on върховеn► 

той е и нaii-пърrавъ-11еумор1wъ~ича кыrь върха. И члсто на

ученъ nнтересъ го тегли къмъ 
оърховет·h, долинит·& и рtки.тJ;: 

изучваше структурата на пърхо
веrТ,, общото направление на r

mа

нш1скитt р·l°;ю11 количеството на водата 
и удобнrr,r. 11·kста за из

куствени езера. Когато сл·l;зохме при rорн:>то езеро чухме гласа 

иу и: вид·Ьхце малка черна точица на в
ърха ер·вщу Мусала. 

При второто езеро бiхме въ 1 ч. - Тl)ва езеро е почти 

кржrло-окржж11остьта му-364 крачки: дъ,~бочина-15-20 !IL 

Спаднало бt до 1 м. - Темнер. на водата 1 t0
• - Набпнао (200 

крачки) е до,1ното Маричшю езеро: фор~rа кр
жrла, обиколка 580 

крачки 15 ~1. дълбоко до 5 м. Б·kше пр·J;съхнало до 11
/ 1 м. - (в. 

2155 ы.). 

Въ 1·40 ч. разположихме се на об·Iщъ при изворитt под,. 

езерото. Едене ... : здраве му кажи! Изво
рната воца 3° С. 

Въ 3 ч Пловдивчани, понеже не разполаг
али съ повече от

пуска, взеха си с'Боrо~IЪ и тръгв
аха аа Мусала с1.проводе1щ и 

отъ друтитi;, а са~ю трима трь
rнахме възъ в. Манчо. - Въ ,! ч. 

б·вхъ на първия връл-ь, едв:~ отв·f;сна канара като блок
ъ правилно 

отр·l;аана, съ 5 м. растоя11ие 11 15 м. дълбочина. Сл·hаъхъ по-долу, 

прtминахъ на втората и тя еж
.що отр·J;заt1а, пр·вшmахъ отъ долу 

на трета-и тя сжщо-оrледахъ нататъкъ
-вид-kхъ, че тоз11 гре

бепъ на Манчо е все ·rакъвъ и немоrа отъ тукъ да о
тrща на цев

тралн11я връхъ... Задоволихъ се с
ъ виnеното до тукъ... Днвил-ъ се 

на Суха Мар~ща-~шоrо вtрпо име-Суха: с
ърцевидна котловина 

до 1 1,цt. изпълнева съ канари, ба
лвани, каменяц1-r, скал111 ка~1ънц 

- ca}IO тi;, вищо друто ! Обградени еж тtаи камепяци съ 
други 

стоящи още по ржбовет·l; правилно вар·Lзани като стълповетk на 

старовр·hменна кр·впость. Иэъ тази каменна котловина надали е 

1rи11авало нtкакво животно-защ
ото ще си изnоqупи краката .... 

Дpyrrп·l; въ 5 ч. б'kха на в. Мусала. Слуmал---ъ много rърм:е~ 

жи *). Въ 6'20 q. т·J; сл·tзоха и тръгнаха надолу кыtъ по
ста Ма

рица (П-въ се изкачил;, на Mycana за 1 часъ и сл-kзълъ за 32 м.) 

Въ 71 / 1 '1. вавлi;зъхме въ гората - клекашъ, а въ 8·10 б·Ъхr.1е 

на ВОЙНИШКllЯ uостъ (в. 1650). 

*) Силното ехо което се чува при Мусала
 накара друrаритt да си изгър

а.ать ыноrо патрони. 
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13 августъ. 
Посп.т-ь Марица е д-ьсчена барака съ двt отцълнния: спалня 

и за мtсене хлtбъ. Височината тукъ е около 1700 м. 
Въ 8'35 тръгнахме на юrъ-в-ьзъ Мала Марица. Пж.теката е 

добрt очертана до поляната съ иэкъртенит·l; цървета, дtто въа
вихм:е налtво. Ту.къ п.ж.теката б:f;ше тhсна и за да мoran сво
бодно да минават-ь конетt, до nолов11нъ к. м. окастрихме клека, 
който прtчеше. 8-ь 11 ч. бtю[е на седловината на Мусл.1 чалъ аа 
Мали-Ибъръ {в. 2500).-Тукъ при иаворит-k на М.-Ибъръ-обiщ
вам:е. Въ 1 ·зо ч. процължих~[е къмъ поста Ибъръ. Котловината 
се спуща доста стръ~tно - затова пжтеката кривуличн. Начесто 
красиви воцоnадчета ни обръщатъ вниманието. Едкнъ 1ювъ пжть е
направенъ отъ войницитl; прi.аъ единъ rрозенъ камеюrкъ и_ съ това 
с;к почти облаrодi;телствувани тi;зи, които имат-ь нужда съ коне
ца миваватъ иаъ таа1t котловина. Нататъкъ шктьтъ е rю-добъръ. 

Въ 3'25 ч. вавл·J;аохме въ боровата ropa, която ни в-ьахити 
съ буйностьта 11 r.жстотата. Изненадаха ни лявацттт-1, Туйовки съ 
хубавото сiшо.-Много красиво ~rtсто-лжчъ вср·Тщъ борова гора! 
Тукъ пластk.ха ~-3 с·вмейства дошли отъ Ра-доилъ. 

На поста Ибър-ь пристигнахме в-ь 4·30 ч.-Мноrото малини, 
които нам·hрихме около поста, ни накараха ца спюrъ на този 
оост-ь. Тукъ висината е около 160~ •1. Тукъ се ставят-ь малкия: и 
rолiшия Ибъръ. - Въ 6 ч. отидохме на горския пость, койrо е 
около 2 к. м. nодъ войнишкия пост1,. Тукъ има и боровъ раз
саднИК'Ь, Долпната надъ поста е засадена съ борчета. Подъ поста 
е Срiбърниковия трионъ и една горска кжщичка. Всичката ropa 
насрtща, 40000 декар11 била · собстсеность на Срtбърниковъ. 

Наскоро тукъ 11мало мал11нобер1щба: - 2-3 коли набрала 
малини Рацоилчани аа малиново вино. 

Войнишкияrъ посrъ е :uалка дъс11ена барака, ц,;то едва се
по~1tстих~1е като сардели 10 души: аа спане. 

(Сл·"i;t{Ва). 
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О Т ·Ч Е Т Ъ 
113 

еоФ клонъ „ ,AJlEKO }-<OJ-ieTAJ-iTИ;-tOBЪ" 912-913. 

Иавtстни еж nричинитk, поради които настоятелството 

яе~южа да даде 11аврt~1е свnя гоц11ше11ъ отчеrь за 19 12 г., както 

прiщвижда чл. 38 отъ дружествения уставъ. Сл·l;цъ свършването 

на войната и де11обш111зацията, npiщcтoerne, пр
tд11 вс11чко, да се 

възобнов11 живота на дружеството, прtустановснъ по
чти за цtла 

rо;:щна n да се привецатъ въ иаn·J;спюсть дружественит·h членове. 

Рtши се rо;\иmното събрание ца се отлож11 за въ началото 11а 

1914 r., както направиха ПО'IТИ всички дружества и nмJ,сто два 

от~i.лн11 отчета - да се прi.лстави еди11ъ общъ, за периода 

от·ь 1 януари 1912 до 1 я,,уари 1914 ron. 

Прtди да пр11стжrш к-ьмъ отчета, настоятелството сч,па за 

своя първа ц.r1ъжность1 да cno~re1-1e за rол·l;~1ата загуба, която дру

жеството 11и пр·kтърп1. въ лнцето на зarинaлirrk на бойното поле 

12 души дружествени qленоJЗе, а ш1еF11ю: капитанъ Ио. Добревъ, 

Дюштръ Г1щовъ, Димитръ Дончевъ, Ангелъ Илиеоъ Братоевъ, 

Пана11()ТЪ Киселкоnъ, Страшкмиръ Кринчевъ, Георги Мнскановъ, 

Апекс. Сnиридоновъ, Лук,~ Урушевъ, Ас'!;нъ Чолtевъ, Георги 

М11хаиловъ II Кубратъ Костовъ. 

М11оrото жертви, които д-то ни даде nъ сравнение съ цpy

пirt спорпш и културнп дружества се обяснява, безспорно, съ 

високото съзнюше, което обладаnа туриста за
 дълга къмъ своята 

po~rrнa II беззав·l;тната му шобовь къмъ ве~iнит·I; красоти. И иа

пълнп турт.:та добл-sстно и са~юотвержено своя отечестоенъ дълrъ, 

за което соиц·J;теnствуватъ 11с само гол·Jщия брой жертви, но и 

оц·l;n·kлит·!; наши другари, ~1ноз1ша отъ които днесъ еж
 достой1ш 

кавалера на орде1tа „за храбрость". Калени оъ излетит-k
, турис

титi; - оф1щери и войници прtнасяха много по-леко труцвостn

тt на бойш1тi; похоци, ОТ[(Олкото дpyrиrk, отвикналп да се цви-

жатъ съ раница на гърба. 
. 

Като изказва съболезнованията ·с~1 кы1ъ блиакит-Т;
 на заrина

n11тi. въ во1iната досто~iви доужестве1ш ч:nенов
е, настоятелството 

поздравява завърналитi; се живо u здраво Софи1kки туристи. 11 

апелира к1,мъ т·kхъ за нова и усилена туристическа дi;1"11юсть. 

Сега тъюю, слi;цъ прi,живtната катастрофа, отечеството ни се 

нуждае отъ си!.!ни дружества, като нашето; сега 
fшенно условия

та иапскватъ на11-~1ного нац1ювашю съзнание II патри-,тическо 

възпита1111е. 

Прiпъ отчетнпя перподъ, :~-ружеството ни навърши 
J 5 го

дини отъ основаването сн. Съ ш1брапит·I, допълюпелrщ членове, 

въ посл·Iщното годишно събрапие, настоятелството на дру
жеството 

се конституира както cлtцu..i: 
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Пр·\щсецателъ Д-ръ П. Ко::Jаровъ, Поцпрi.цсецатель Ст. Ра
:цучев-ь, Секретарь Ст. Планинск~t, До~1акцнъ Д. Ганев-ь, Касиер-ь 
!Р. Крюrеръ, съвiiтвици Хр. Рачевъ, Сп. Г. Марковъ, Д-р-ь Ива
-иовъ и контролна комисия Д. Гпчевъ, Ст. Цачевъ и Д. Н. Гицовт.. 

Пораци. подаване оставка на ДО)[акина Д. Ганевъ, като та
I<'ЬВ'Ь вл•hзе Ил. Антоновъ, а B)t·scтo съвi;ткика Д-ръ Ивановъ и 
sа~1i.стилия го Д. Папазовъ, пакъ пораци подаване оставка влi;зе 
С. Скрински. 

Отъ контролната ко~tиспя оставатъ ca)IO Д. Гичевъ и Ст. 
Цачевъ, тъй като Д. Гицовъ загина прtзъ во11ната. 

Пр·hаъ краткия периоцъ отъ 5/II 912 r. цо обявяването на 
общата ъюбилизацин на 17 /IX с. r., настоятелството е развило 
едва жива п плодотворна дi;1'mость, както p·I.Дl(o е , •било случай 
по-рано. Тази дtйность се е отнасяла на първо м•l;сто до вжт
рi.шната уредба на дружеството, засилването на иалетuтt, увели
чаването броя на членовет f; ц иабавsшето на разни пос()б~1я и др. 
инвентарни вещи. До войната, значи за 8 м·I.сеца, настоятелството 
е държало 24 редовни заседания. Слiщъ това то пр·sустаsови 
своята работа и л възнов11 на ново на 16.IX 913 r. слiщт. демо
билизаццята. 

Първатсi грижа на настоятелството бi;ше да възобнови жи
вота на дружеството, за която ц·Т;ль то се отнесе къ~rъ членовет·Т. 
с11 съ позивъ, съцържанието на който е извi;стно. То се занима 
сжщо съ въпроса за щателната провtрка на спис ька на друже
ствепитt членове, събирането членскит·k вноски и др. 

Спtцъ войната ~1 до днесъ, вастоятелството е държало още 
·9 засiцания, 1ши всичко прtзъ цf;лия периоцъ еж цържанп 33 
заседания, вънъ отъ многото ср·Тиди, които члеиовет·в на настоя
телството С-" имал11 по межцу с11, по'IТи вс-hки понедЬникъ. 

Въ тия засiщани:я настоятелството се е старало да иэпълюt 
nр·'\щи псичко рtшенията на посл·lщното годишно събрание. 

Освtнъ рж_ководевето на дружественцтi; работи:, годишното 
събрание отъ 5.П 912 r. ни възложи: 

1) да попълюшъ дружествената библиотека съ необходими
тk съчинения. Това се извърш11 въ кржга на прfщв1щеmнв ср·Iщ
ства, и за което ще rовори)fЪ по-дол-f;; 

2) Набавннето на баро)1етръ „Анероицъ" за иэмtрване на 
в11сочиюrтt. Такъвъ се достави и струва 85 лева; 

3) Набавяне на термометръ к ко1щасъ. Такива се подариха 
оrь Д-р·ь Козаровъ и Ст. Планинr.-1ш. 

4) Набавянето 1ia биноклъ и прожулоненъ апаратъ. Достав
ката имъ се отлож11 защото п11 се поискаха мпоrо 1шсоки ц-Тщи. 

5) Поправянето на дружествената палатка. 
6) Възстановяването на фон~а "Хижа". Оrъ иацирванията 

които се направиха въ архивата r1 мкнали:тt отчети на цружест
. ВQто, се установи че положението па тоя фо1щъ до 911 r. е било 
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· 1400 лева. Оrпослt, обаче, не е водена отдiшна см·'Ьтка за нerQ• 
и сумата е била слi.та въ общия капиталъ на дружеството. · Нас_; 
тоятелството желае да чуе мнi;пието ви, как-ь да се постж.пи с-ь. 

него за въ бж.даще. 
Сл-Iщъ конституирането си прtзъ 1912 година настоятелст

вото изработи една програма за основа, коеrо намира за необхо
димо да се направи, вънъ отъ р·1шекията на годишното събраниеа 

По rлавнитt точки отъ тая програма, която служеше като 

ржководно начало за настоятелството еж: 

1) Да се изработи прf;цварителеЕГЬ планъ на официалнит-J. . 
излети, които ще се извършатъ пр·l;аъ 1912 r. и който да се оnо
n-1.сти въ цружественото списание. Такъвъ Cd състави като се 
оnр·1д·J;лиха и rлаватаритt и до обявяването на мобилизацията„ 
той се изаълнява съ незначителни иа~1tнения. 

2) Да се свърши съ изработването на фотоrрафичесюп·h 
табла. И тоя въпросъ, който се влачеше отдавна, поради това, ч~· 
стъклата струваха много скжпо, се уреди и cera двtт·1 табла съ. 
изгледи отъ нашето хубаво отечество, красятъ перона на Соф. 
гара и ще напомнятъ на пжтвицитt, qe сжществува туристиqеска 
организация у насъ, а чужденциn ще иматъ случай: да се запоз
наятъ съ нашитk по-бtл-kжити мtста при стж.пването си на бъл
гарска земя. 

3) За ув·вков·kчававе nаметъта на основателя 11а Българско
то туристическо дружество, нашия патронъ Алеко Константиновъ, 
настоятелството рiши да се иэд-ьлбае въ скалиn на самия „ Че
ренъ върхъ" на Витоша единъ □амяте11:ь надписъ съ текстъ: ,,На: 
първия български туристъ Алеко Ковстантиновъ. Отъ Софийски
тi; туристи". 

То нае работникъ ка~tенод'Ыlецъ, който бице ааведенъ на 
самото м.-kсто отъ трима дружествени члена една сецмица пр-Iщи.-
15.VШ 912 r., ценя въ който се състави традиционния ни: из
nетъ до Черния върхъ, като раэ<1итаmе, че цо тая дата надписа

ще бжде привършеWБ и ще може да се открие при пристигането 

ва излетнициrl;. За rолiмо наше съжаление, и главно поради ло
шото вр·1ше и нехубавия ронливъ камъкъ - каменодtле11а не· 
можа да изпълни работата, за която той съ такава rотовностъ се 
на~ и дружеството ни нtмаше това щастие да види осж.щественъ .. 
този т-ьй цtненъ аа насъ паметвикъ на уважение къмъ пионера 

на туриз~1а въ България. 

4) Набавянето платъ на формено облекло. Пр-1.зъ 1912 rод~ 
се достави такъвъ, а и cera се поканватъ жела,ощитt r, членове 
да се отнесатъ no касирра на дружеството r. Крюгеръ. 

5) Да се анrажиратъ л·kкари, фелцшери или аптекари, които . 
да бж.датъ полезни на дружеството при мноrопосtтенитt и:злет,1. 
Нъпросътъ се раdр·kши така, че се поканиха такива ца се зап11-
mатъ за дружествеtm членове и нtкой отъ т-kхъ С'Б готовностЬ-
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-се отзоваха ва ~ашата покана, аа което ю.п, иакаава111е блаrодар-
-вость. 

6) Набавянето на 20 нови пжтепоказалци на • Черния връх-ь" 
11 „Люлинъи. Доставянето им-ь не можа да стане, понеже се по
искаха много висою1 цtни. 

7) Постройката на единъ врiмепоказалецъ на видно мtсто 
в-ь столицата. 

Идеята за постройката на вр'fшепоказалец-ь 6-sше напълно 
въаприета отъ би:вш11я столиченъ ю1етъ r. Карастояновъ, който 
обtща всичката си морална и материална подкр'lша. Но слtдъ не
rовото оттеr:ляне от-ь о.бщината, тази идея б f;ще изоставена и по
рад~1 настжпилит·k събития настоятелството сч:ете за ум-sстио, да 
отложи повдаrането на този. въпрос-ь аа по-благоприятно врtме. 

8) Да се устроятъ курсоре по четенето на карти, туристи
ческа хигиена и даване първа мец1щиt1ска пом:ощъ при нещастни: 
-случаи въ планината. Kypcoвerk бtха полrотвеии и щ·kха ца по-
-чнатъ кждt края на сеnте~mри, когато неочаквано дойде ъюбили-
'Зацията. 

9) Даването най-rолtм:а гласвость на устройванитt палети. 
За тая цtль настоятелството рtши освiнъ издаването на афиши 
за всtки ивлетъ, да умолява и рецакциитt на ежедневнитi. в·вст
в1щи за разгласа. 

10) Да се помолят-ь цирекциит·I; на Модерния театръ и на 
:rеатръ „Одеонъ" при по-важв11 и интереси[{ излети да иапращат-ь 
свои хора съ апарат11 аа да правятъ килемат. снимки. 

Въ началото Дирекц~1ята на Модерния театръ обtща, но 
впослtдстопе, по лппса на персоналъ, не изпъnии обtщанието си. 

Членове. 

Дружестоот~ е броило на 5.Il 1912 rод. 222 редовни чле
нове, на J7.IX 19 12 - 293. Това е ыаксималнl:(я бpoii 11ленове, 
които дружеството ни е имало отъ основаванпето си, а сега до 
19.11 1914 год. като иаключпиъ убититt 12, прtм:tстенитt и от
казалит-h се 23 11 ааличенитt 36 - оставатъ 249 души, включи
телно новозаписавитt 27 душ1J. 

Ивлети. 

Въ своята програма за излtтитt прtзъ 19l2 rодипа нас
тоятелството б·tше опрtцiшило ца с~ съатоятъ 26 оф1щ11ални из
лети, обаче можаха до 17. \Х да се състоятъ само 22, а именно: 

1) на 22, 23, 24 и 25 мартъ до Вакарелъ-1lоибреве-Меч-
1<а- Оборище- в. Лисецъ - Коловиитt-Паиапор1tще-Бжта
Баня - IОруцитt - Лесичево -Вtтренъ -Аканцжиеоо-Бtлово
Софl:(Я, в-ь които еж ваеnи уч_астие 12 души ; 

2) на 3.1V - до монастиря Св. Кралъ - в. JЬолинъ; 
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3) на 22 и 23.IV - до Поrановския мошtсrир-ь, участву,
:вали 30 мжже и едва дама; 

4) на 29.IV до Боянския водопадъ, участвували 85 души; 
5) на 3.V до монастиря Св. Краль-в. Люлинъ, уqаствували · 

80 души; 
6) на 11, 12, 13 и 14.IV до Лакатникъ--В-ьршецъ-в. Ком-ь

Петроханъ-Искрецъ-Своrе-София, участву,али 7 души; 7) 2ct 
май до „3латнитt мостове" оти.ване пр-kаъ Бiшата вода, връщане 
прi.зъ Владая, участвували 82 цуши. от~ които 24 дами; 8) на 
27 май Ц') Своrе--Церецелъ-Кжтина-Курило; 9) на 3 юний до 
Черепишкия монастиръ; 10) на 10 юлий до Елисейна-мина „Пла ... 
калница" - Вратца; 11) на 24 1овий до Урвичкия монас:rиръ; . 
12) на 29 и 30 юний и 1 1олий до Костенецъ баня - Долна 
баня--Радуилъ-Чамъ Курия__:_в. Мусала - иавориn на Марица 
с. Радуилъ - Долна баня- К. баня-rара·,а участвуваха 25 ду-
ти и една дама; 13) 29 ювий до »3латнитi. мостове"; 14) на 8 
юлий до Сес:rримо; 15) на 15 юлий цо с. Банки, участвували :-Ю· 
.мжже и 7 дами; 16) на 2L юлий ДО Владая - уqаствували 19 
мжже и 16 дами; 17) на 28 и 39 юлий до Своге-Редяна в. Из
реъ1ецъ монастиря „Седемтi.хъ прiстола"; 18) на 12 авrустъ до 
Земенския монастиръ Св. 'йв. Боrословъ; 19) на 19 авrустъ по, 
Своrе--Искрецъ-Пещерата; 20) на 26 юлкй до Германския- мо
настиръ и 21) на 9.IX 912 I'оц. до Алексовитi. водопади-Драга
левския монастиръ съ който еж nриклrочени оф1щиалнитt иалетв: 
npi.aъ 1912 година, по прич1ша на мобилизацията, респ.. войната. 

Тр·вба да споменемъ отдi;лно за традпционния излетъ до. 
Черния връхъ, който се състоя на 15 авrустъ 1912 r. и който~ 
биде масово посtтенъ. Вънъ от-ь дружествевитt qленове, rостит:& 
б .. !;ха на брой повече отъ 1000--1100 души, между които мноrо 
дами. Този. излетъ иал·l;зе ~rnoro сполучливъ и веселъ, блаrода·· 
ревие положенитt трижи. за доброто му организиране. Иалетни
циn потеrлиха от-ь София въ 11 часа веqерьта на 14 август-... 
1912 rоц. по даденъ спrвалъ съ бенrалски. оrънь отъ самия Че
ренъ връхъ за кждiто бi.ха заминали· по-рано група туристи. На 
самия връхъ бидоха устроени разни забавления- (поща, лотария 11 

др.) Настоятелството усп·k еж.що да изходатайствува пр·Iщъ воен
нит;/, власти да се остапи на разположението на излетницит-h.. 
единъ хелиоrрафенъ апарат-ь съ команда войници за подаване хе
лиоrрами отъ Черния връхъ до София и друrадt въ страната, . 
01 ъ което всиqки останаха- особно доволни.. 

. При трудната задача на rлаватариn да ржководятъ ецн'о, 
такова внушително и см:tсено множество, отъ всички съсловия а, 

разни националности (нt~щи, qехи, французи, поляци и евреи)• 
заслужва да се отбiшi.жи, че , излета мина беаъ неприятни инци.:. 
де.нти и нещастни случки' и заЦо'ВОЛи тв'iрдi; много уqастницятit~ 

Отъ началото на тая rоцива до сега еж направена три а~м-
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ни излета. На 12.[ 1614 r. до Драrале11ския монастиръ, на 26 сж
щи до монастиря Св. Краль, в. Л10линъ и на 2 февруари1'i цо с. 
Владая "Златmпt мостове". 

Като по-важни частни излети устроени отъ група туристи 
пр·взъ отчетния 2 1·одишенъ nери'>дъ, които еж иавtстt1и на нас
тоятелството, заслужаватъ ца се отбtлtжатъ три, а именно: на 
9, 10, 11 май 1912 гоц. до Габрово-мопастиря-в. Св. Никола, 
Шипка, Казанлъкъ обратпо прtзъ Борущица Плачковци; На 25, 
26, 27, 28 и 26 октомврий 1613 г. до с. Брусарци - ь·f;лоrрац
чикъ-Скалитt-Видинъ-Ломъ-София и Ela I<оледниrl; праздни
ци пр'kзъ 1913 rод. до Дупница-с. Рила-Рилскиятъ ~юнастиръ, 
Сухото езеро (зименъ иалетъ изъ Рила) и обратно. 

3аслужва да се спомене сжщо, че на XII туристи•rескfI съ
ооръ ставалъ на 2 августъ 1912 r. въ Дупница клонътъ ни е 
билъ прiщставе11ъ отъ голt~п брой дружествени членове н·вкои 
отъ които взеха участие въ rшrЬшя слtдсъборенъ излетъ изъ 
нtдрата на Рила. 

Общо число на иалетницитi.. 

Въ всички излети еж участвували споредъ приблизителното 
прi;~мiтане, около 1800 души, между които около 300 да~tи. Въ 
сравненпе съ миналитt rодини и този крат:ькъ периодъ отъ 5.11 
до 17.IX 912 r. числото на иалетницигl, се е значлтелно увели
чило. Това е единъ успtхъ, достоенъ за отб·Iш-вэване, особно по 
отношение на излtтницит·s да~rи. 

Срi.щи. 

Отъ □роектираниrl; зи~ш,r с·вмейни турист. ср·!нди ~южа да 
се състо1-1 само една на 18 януарий 1914 rод. въ салона на рес
торантъ "Батембергъ". Тази ср·вща биде извъиреднп добр·Т; nос·I;
тена и_ nр-hкарана доста велело. 

3аемъ ча централата. 

Заслужава още па се с□о~tене, че за редовното излизане на 
дружествения орrанъ „Бълrарски тур~1стъ" Юiонъ 1·ъ и и е отnус
налъ до сега на централата ааемъ отъ 500 лева ср·l;щу 25°/n при
носъ отъ членски вноски и абонамента на сШ1савието. 

Помощь отъ община та. 

Дружеството ни полу•ш nр·kэъ 1912 r. отъ общината 100 
лева, за което и изказа споеврtменно своята блаrодарность. 

Инвентаръ, библиоте1<а и архива. 

Що се отнася цо дружествения инвентаръ, тр·Ббва да пи 
::ъобщимъ, че пр·sзъ течението на тия до k години освtнъ съ по~ 
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менатитt по ropt прtдмети се е обоrатилъ съ едикь шкафъ за 
11ружественитt вещи, пеn, чифта обра'IИ за ходене по cнtra при 
зимни nзJJети, една турска нова палатка, подарена отъ дълrоrо

диuшия дружествеиъ tJJieнъ, подпоm<овниii,ii Александровъ, комуто 
настоятелствО'ТО изказва най-rол'вма благодарностъ, за гдtто и 
прtа:ь врtме на 11ойвата е мисл-kлъ за дружеството ни. Дружест
вената ни библ~1отека пр·kаъ еж.щото вр-1!11е се е обогатила съ 
повече отъ двайсетина юmrn, нiкои отъ хоито подарени отъ раа
ви лица и учреждР.ния. Подвързаха са сжщо двt течения отъ 
всички годишнини ва списанието „ Бълrарски турист:ь". 

Слiдъ набавянето на тия книги отъ интересъ за туриста, 
настоятелството се вадtе бибниотеката да на~rври четци между 
дружесrвенит·в чле~ове. 

Подреждането и съшиването на ц-Iшия шшалъ архивъ на 
дружеството, който бiше въ беапорядък-ъ, както и съставянето 

на единъ ко~шлектъ отъ всички дружествени фор~~уляри, отна
ча.10 до сега, окончателното уреждане на таблата, всичко това се 
цлъжи иа секретаря r. Планински, KO)tyTo изказва:11.е тукъ пуб
ш1qва блаrодарвость. 

Ва касата. 

Както ще видите отъ отчета на касиера, благодарение на 
д·ьятелностьта му, финансовото положе1:rие на клонътъ ни е изоб
що добро. 

До тукъ настоятелството изложи това, що е могло да 
стори пр·kзъ отчетния периодъ и въпр·J;ки ненормнлнитi врt~хена, 
които прiжив·l; отечеството ни, като заявява че дружественитi. 
работи еж върв·Iши изобщо noбp·J; и че общото положение яа 
дружеството е эадоволтттелно. Дружествената каса ежегодно се е 
засилвала, броя на излетит-l; се е увеличавалъ, а колкото се от

нася до намалението на дружественитi; членове сл-Iщъ войната, 
то се дължи на: 1) заrи:налИlтt; 2) ра„шiстениrl; сл-Iщъ войната; 
3) эа.т1иченит·k отъ списъцитi;, на основание чл. 14, буква б, по
ради това, че еж закжс1-1·вли твърд-'(; мноrо съ ваплащаието на 
ч:1енскитt си вноски. Като констатираме тоя печаленъ фактъ,ние 
апелираме кып дружественитi членове ца бждатъ повъзможность 
редовни въ своитt задълженюr к1,~гь дружествената каса, понеже 

топа еж е~инственитi; нейни nостжпления. 

Като завършва своя отч_етъ, настоятелството изказва бла
rодарность за дов·врието, което сте му цапи и сте му оказвали 

въ всички случаи и мо;~и: да го освобо~ите отъ отrоворность 

за отчетния периодъ, Нека и за въ бжnаще дружественит·J;. •ше
вове се въодушевляватъ отъ идеята, на която служатъ и съ вси

чки сили да работятъ за пропагандата и напр-Iщъка на туризма· 
у насъ. Нека не се аабрави, че България днесъ, повече отъ всt
коrа, има нужда отъ силни духо~п,, здрави и пр·Тщанни синове, 
страстно любещи своето отечество и готови да бранятъ свещен-



- 57 -

питt права на своя нароц1.. Пири:нъ, цраrи туристи е соободенъ, 
во той не е засмi;нъ! коrато отицемъ тамъ, съ скръбъ ще тр·Мва
.да гледаме на онlfя македонски върхове, които днесъ пъшкатъ 

nодъ ново, по-ужасно робство. 

София, 16 феоруарий 1914 r. 

Прiщсецателъ: Д-ръ П. Козаровъ. 

за Секретарь: Ил. Анrонuвъ. 

финанвсsо положение . 
.Донладъ на насиера по положението на насатq за 

1912 и 1913 год. 

При всичко, че воiiната не малко поврiщи. и на нашето ц-1;. 
ло, като ни отнt значително число добри членове, бмо чрtзъ 
сvърп„ било чрtзъ прtм~I,стване и др. и почти ц'(;ла година ви 
постави въ певъэможность ца работимъ, щастливъ се считамъ 
пакъ, · че мога да се ява прiщъ васъ, r. r. члеliоветt, съ единъ 
отчетъ безъ дефицитъ. По ~оволевъ, обаче, щtхъ да бжда, да 
можахъ сега да в11 кажа, че увещIЧиХЪ капитала на дружеството 

най- ~1алко 1:i00 лева вмtсто 375.75 лв. 
Прiщи да изложа положението на касата, счита1п за нужд

но ;:\а обърна вниманието на r. r. ttlle11oвerk върху с.лiщtюто: ,, Кон
стат11рано е, че nр·kзъ отчетн1Iтt години, болшинството отъ г. г. 
членове не еж: с1-1 съобщавал11 точзитt си ацрес11, въпр·вкн че еж. 
били поканени н·1;колко ПАПИ аа това чр·kаъ ежедневнитt 11·kст
ници. За да се иаб·'/;гватъ оплакванията по Rедоставянето на спи
санието, моля най-настоятелно, за въ 6.11.даще, да се съобщатт. 
течни,}'; ацреси оецната, щомъ по една или друга причина измi;
Вевието е наложително, защото не е лесна работа да се сл·lщятъ 
адреситt на 250 юща особено слi;д;ъ войната, като при това 11t 
иатъ достатъчно up·lшe. за това. 

Като ср1щства за изд-ържане ва дружеството еж бнле: 1) чл. 
вноски; 2) приход11 отъ вечеринки; 3) отъ продажба на карти съ 
изгледи (дружествено 11адание) и копчета; 4) волни по~tощи и 
5) помощь отъ общината. 

Отъ направения баnансъ се вижда, че дружеството пр\зъ 
отчетнит·I; години 19 J 2 и 1913 год. има прихоц-ъ 1976. 70 лева, 
рааходъ 1600.95 лева или ч11стъ прихоцъ 375.75 лева, които еж 
притурени към-ъ наличностьта 2 178. 59 лева, наел sдена отъ бив
mето настоятелство. 

Отъ битnето насrоятелсrво сце приели 2178.60 лева, 11ри
бавете прихо::~:а пр-взъ 1912/913 години 197 5. 70 лв. дава 4 156.30 
лева, извацеиъ разхода 1600.95 лева, остаоатъ 255.J..35 лв., която 
,cy)la днесъ има дружеството въ наличность и документи. 
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Юношкu турuстuченъ съ·юзъ. 

(Отговоръ). 

Похваленъ е ПО'IИНЪТЪ младежитt па се устроятъ въ юяош

ки дружества за туристика. Ако клоноветt на Б. Т. Д. не еж. 

могли или не еж успiши да образуватъ ювоwхи чети, Wl.a при

чини за тава, които еж много и ве е сега ум'f;стно да се изреж

датъ. Щомъ, обаче, юношит-Ъ са~ш еж дошли до мисълъ да се 

устроятъ, толко~ъ по-добр·J;. 
Естествено е, че Б. Т. Д. се живо ивтеросува, кахъ ще 

д·kйствуватъ въ едно и сжщо поле дв-k устроени организации. 

Тъкмо поради това въ „Бъпг. Туристъ" писахме, че е желанно да 

се прибератъ юношитt при клоновеrk на Б. Т. Д. 

Като разгледа изпратен11я въ Б. Т. Д. проекть за уставт. ва 

съюза на ю1юUП<ит·k туристски дружества, настоятелството наы-l;.. 

ри: 1) Че повечето ц-l;ли, ко•1то си nоставятъ юношитt еж. сж.

щитt, nр·Тщвидени II вт. vстава на Б. Т. Д. А тия ц·l;пи не мо

rатъ ца се постuruатъ отъ туристи, юноши. Т-li еж. за туристи 

съ общестnени права и: ср·lщства, какв1по юношитi; нtматъ и не 

иоrатт. да иматъ. 

2) Въ устава не е посочено, до коя годи.на юношата се 

смtта "юноша" и може да влиза въ съставт. на юноwко тур11ст· 

ско цружество, сл lщт. която възрасть, юнощата може да се за: 

числява за члент. 1-1а клонъ отъ Б. Т. Д. 

3) Възпитанието на юношитt за туристика, за бждащи чле

нове на Б. Т. Д., е твърд 'f; полезно и то може да става прi;дим

но съ ю11ошк11 дружества, на които цiшъта да отговаря тъюю на 

това въапиткние. Да правятъ излети, да изучватъ пр11родата и~ 

торически, биологически, стопански; да развиватъ своя yc'krъ за 

хубаво, за свое, эа вапр·kдъ•,ъ, жакто и своята ревностъ за ра

бота въ тая смисъль. 

Къмъ тпя съображения като прибавиъгь още, че при наши

т-J; обществени и икономически условия, невъзможно е да успt

ватъ и се раавиватъ дв·J; дружества при една и еж.ща !цt.11ъ, като 

Б. Т. Д. и Съюза на юношит-f;, ще дойде11ъ пакъ до онова раз

рtшевне, каквото по-рано посочи."<ме въ БъJJrарски Туристъ. А 

именно, юноmкия с1.юзъ да стане нераздi;лна частъ отъ Б. Т. Д, 

И11т.къ казано, двtт-'k дружества взаимно да се допт.лватъ и поц

помаrатъ, да бждатт, дв·k разклове1fия отъ ецинъ и сжщи корент.. 

Пакъ напомняме, че са&-(о сдружението и с· .. в~1·\;стната, искрена и 

ентусиазирана дtйность, може да даде резултати, които моrатъ 

да задоволят-ь и рацватъ и едю1т·I; и цруrит·f; Ето защо, ние при

канваие JОношкиятъ съюзъ да подаде ржка на своя старъ и, ка

nенъ братт. - Б. Т. Д., та заедно цвtтt организации да тръr

натъ въ полето на усm;хитt и туристичната солидарностъ и дис

циплинарность. 
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Съ това ни най-малко не ще се- отнеме автовом,ията въ са
моуправлевието на юношкит·l; туристични, чети; не ще имъ се
отне11е ~mициативата да се уреждатъ 11 орrанизиратъ, както и ца 

се проявятъ съ работа въ рамкитi. на общин устав-ь на Б. Т. Д. 
По тон начинъ ювошкит·l; туристи ще се ползуват:ь не само отъ. 
нашето съд-sйствие, но и отъ всички пр·вим.ущества и права, при
добити за Б. Т, Д., блаrоцарение д'ЬЛrоrоцишната д·вйвость на 
uослi;дното. И тъй вашия отго11Qръ къмъ юношитt е тон: 

Дружествата отъ Ю. Т. Съюзъ ща се присъединнтъ като • 
юнашки чети при клововет-h на Б. Т. Д., а там:ь, ц-J;то посл·вц
ното вi.ма такъвъ, юнашкото дружество да се см-kта като такова 
uри Б. Т. Д. и нацраво да се съобщава съ централното н-iю въ . 
София. 

Настоятелството на Б. Т. Д. е охотно ца дочака р-kшения, 
взети отъ Ю. Т. С. въ духа на rорнитi. положения. Туристиченъ. 
прив·f;тъ. 

Софин, 15.111 914 r. Н-во Б. Т. Д. 

Изъ чужбuна. 
Новоот1<рита вемя. Интересенъ резултат;, е имало таат.. 

годишното полярно nжтуване: открита е нова земЯJ сеоеро- запад

но отъ Кетъ )Кеmош1<ивъ отъ руската експедиция, която извър
шваше измtрвавия по сибирското крайбр·sжие. Експедицията -на
пуствала въ юnий 1913 r. Владивостокъ съ двата ледотрошители 
,, Тайщ;~:ръ" и „Вайrачъ", пр·!шинала Беривговия протокъ и тръг
нала на западъ по продължението ва сибирскин бр-srъ. Като цо

стигналъ Капъ )Келюшкюn., водителя на експедицията, капитант.. 
Виm<иши, поискалъ да потърси по-па запацъ въкое по-удобво
м·всто за nрiаимуване; но тъй като бр-tРътъ билъ опасавъ C'li го
лiмъ ледевъ поясъ. той трьrвал~; на северъ съ памrl;реяие да 
обхоци леда. Тукъ той оТI<рилъ обширна аемя. коя.1ю се прости
рала на истокъ цо 90° ист: дълж. и 8.1° северна шир. До кждi;. 
се простир-а тая земя на западъ, по направление на Фравцъ Ио

сифовата земя, не е още опр·вд·J;лено, т-т,й като експедицията е
била принудена да се върне обратно към•ъ Берию:овия провлакъ. 
На вр~;щане, билъ откритъ и ецинъ нов:ь ОС!I'ров.ъ, който се ва
:миралъ на северъ отъ Генетовия остров:ъ. 

л. и. 
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Друж~ств~нъ жuвотъ. 

Софийски клонъ. На 16 
,февруари т. r. се състоя общото 
•rодиmно събрание на клона. Слiщъ 

изложението н... годишния отчетъ, 

тоя на контролната комисия; сл~l;дъ 

приемане бюджето-проекта за 

914 r., ц-вото прiщква к·м~ъ из

боръ на нови членGве на в-вота 

и контролната комисия. 

Слtдъ избора новото н-во се е 

•конституирало така: пр·Jщседателъ 

Д-ръ П. Козаро'въ, поцпр·l;дседа
тель Хр. Рачев~., секретарь Ил. 

Антоновъ, касиеръ Р. Крюrеръ, 

до~акинъ Хр. Николовъ и съвtт

•ниuи ПОДПОЛКОВН\IКЬ Алексанц

ровъ, Кр. Кръстевъ и Д. Кос

товъ. 

Прiшзбирането оа повечето отъ 

старит-k вастоятели подчерJ"ава 

дов·l;рието и блаrодарностъта на 

д-то отъ досегашната имъ цi;й

•вость. 

Ние roptщo поздравляваме на-

0 стоятелството на Софи~kк. к.'Jонъ 

като сме увtрени, че то и за 

напрiщъ ще стои на висотата на 

•своето положение и съ ентусиа

з-ьм-ь ще слiщва реализирането 

•на дружественитt цtли. 

Пловцивс1<и клонъ ,,}(ало-

·яновъ върхъ". Клонъn е и

малъ първата си срtща на 1 .11 
т. r. Ср·kщата е била добр·k по

•.сiтена и е изл·Ьзла твърдt спо

лучлива. Имало е кратка прив·kт

•ствева p-l;qь, разкази и хуt.10ръ 

•изъ ВС\Йната и туризма, п-tсни, 

концертно рисувание, лотария, 

поща. Приходъ около 50 лева. 
На 9 Февруари клонът-ъ е и

-малъ общото си rодишно събра

ние. Слiщъ rоци:шния отчеrъ и 

доклада на контролната комисия, 

д-вото е избрало ново настоятел-

сrво, хонсrитуирано както сл·lщ, 

ва: прtдседателъ П. Ж11Лков-ь, 

подпрiщсецателъ Ст. Шишков-ь 

секретарь А. Автоновъ, касиерь 

Ст. Дончевъ, до~~акинъ А. Бак

ларовъ и съвtтници Д. М1шевъ 

и Н. Груевъ. 
Сжщия денъ сл·вцъ обi;дъ е 

билъ направенъ малъкъ изnет-ь 

до Джендемт. тепе, д·sто uесели

тt туристи еж прtкарали до 

късно. 

Пожелаваме ycпtxr1 ва новото 

настоятелство. Ще чакаме годиш

ния в11 отчетъ. 

CaMOl(OBCl(И КЛОНЪ (бившъ). 

Съ недоволство констатира~1е за 

угасването на единъ клонъ всрiщ1, 

най-дивната бълrарска природа, 

кръстопжтя за велr1чественитi. 

Рила и Родоци, а утр·J; и за rop
ДIIЯ. нашъ Пиринъ и Бiлото мо

ре. Необяснимо разочарование, 

тъкмо въ моментъ, когато бт.л

rарската душа има нaii-roлi;мa 

нуя<ца отъ развецряване и възоб

нова на силrn чр·kзъ прtлести

тt на нашата омайна природа . 

Ние апел11раме къиъ uастоя

телип за енергичното заемане 

да пробудятъ клона и му влi;.. 

ятъ животъ. Вие тамъ и~rате, 

може 611, най-благоприятни ус

ловия за плодовита туристична 

дtйность. 
Дано се сбъцнатъ нашкт-k по

желания. 

Пл1шенс1<и клонъ. Годиш

ното събрание клонътъ е ималъ 

на 3 февруарий т. r. Слiщъ от

че-:а на настоятелството за ro- . 
цпнитt 1912 и 1913, дружест

вото е избрало ново настоятел

ство, конституирано така: прiщ-
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седатель Кр. Антоновъ, секре
тарь Н. Василевъ, неrовъ по
мощвикъ Т. Николовъ, касиеръ 
М. Казанджиевъ, съв·hтници П. 
Ненковъ и Ив. Несторовъ. 
· ·Събранието е рtшило да се 
простятъ чnенскит-\'; вноски: за 
913 rоци:на no причини изв·J;стни 
на всички. 

Въ сжщото събрание, обаче, 
дружеството е взело рiшение 
твърдt необяснимо и не въ пол
за за д·hйностьта на клона и цt
лото туристично дружест,ю То
ва е намалението членс1<итl 

вноски съ 50 на сто. Ние се 
очудваме какъ еж допуснали по

добно р·l',шение членоветi; на на
стоятелството, пове11ето отъ кои

то добр·I; познаваме и въ които 
имаме rолtма вtра за общест
вената имъ работа и ентусиазма 

имъ къмъ туристичното д·Jшо. 
Ецно културно дружество като 
вашето1 което си ·поставя за за

ца чада реалиэира и значителни 

материални ц·kли отъ обществе
н.а полза, не може да разчита 

на цруrи сигурни приходи, ос

вiнъ доброволнитi 11 редовни 
вноски на членоветt му. 
И всi'iки вашъ съrражданинъ, 

туристъ и лrоб~[те.11Ь на бълrар

ската I природа, -като не съзнава 

и не желае да отд·\;ля ~шнимал
ния възможе~тъ вносъ отъ 50 ст. 
:t,[БСечно, .по-добрi, е да не се 
зачислява за членъ въ дружест

вото ви. Въ чужбина rраждан.и
тt отцiш~тъ отъ прихода си до 
1
/10 и повече за културни дру
жества и обществени прtдприя
тия, а участието и~rъ въ спорт

на туристична или друга органи

зация, костува имъ ~tiсеченъ 
вносъ не по-малко отъ два до 

ри лева. И не че болшинството 
тамъ разчита и се радва на по-

т 

rол kми заШiати или· прl!(ходи, но„ 

вижда се, че еж. съ маnко no• 
пруrи обществени поцятия, от
колкото у насъ въ. Б:ьлrария. 
Ние не можеМ!Ь по никой на„ 

чин;. да сподtлимъ такова при„ 
бързано рimение и ще се над-k
ва~tе, че пл'kвеици своеврiменно„ 
сами ще ro отмi;юrrъ. 

Оше по-скръбно е, qe сжщото 
дружество е рtшило да получа.,. 
ва ·са~ю 2 течения отъ списание
то „ Бr,лгарски т„ристъ", ор
гана на турисrичната организа

ция въ България. 
Това р·kшеиие ни принуждава 

да даце11ъ rласность иа сл·hднята 
~tалка с~rtтка. 

Отъ войната наса~tъ издали 
сме 8 броя срtщу този разходъ; 
За печатъ на 8 коли по 60· 

лева хилядата - 480 лева; вто
ра хиляда отъ „ па~rkтната кнюк
ка ", ДВ'Б КОЛИ ПО ::;о ЛВ, - 60, 
лева, клrпnета въ еж.щата книж~ 

ка, такова за корицитt и в1, 

броевет:h оrь rоц. ХП - 5 l лв. 
за 4100 корици - 54 лева; за 
експедиция и дpyr~r разноски 

наii-~fалко 20 лева. Всичко до се
га разходъ 665 лева 
За довръшване на• rод. XII т: 

е. за още б броя, ще е нуждно 
360 лева песrатъ; послt за ко
рици и то ако за икономия на 

корицитп, се ивдаватr, ва на
прп,дr, все двойни книжки -
39 лева; за експедиция и други, 
още 21 левъ, или вспq:ко раз
ходъ аа 14 броя - 1085 лева. 
Срущу този разходъ пос-тж.

пили еж до сега въ касата слiд

нитi су~ш, специално за списа
нието: 250 лева отъ Софийския.1 
клон .. , 20 лева. отъ Пловдивсквя, 
30 л. отъ Дубниmкия и не nовече
отъ 30 л. случайни прихода. Или, 
приходъ всичко 330 лева. 
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И сл·hдъ вси1Jк0 тева, ние още 

•има:lfе куражъ и воля да хаби:мъ 

вр·hме, трудъ и здравие, за да 

списваме и уреждаме едно спп

•савие. което иnа IJ'ОП.кова сrDIЛа

тична, възпитателна n общополtз
на задача. 

Дано плtвенци се замислятъ 

пр·hдъ наброе1штt до тука факти. 

Дубница. Ученическа ту

,ристическа вечерин1<а. На 

11 януарий т. г. ученич. турист. 

клонъ " Рилски езера" даде ве
черинка, Салонътъ б·kше пълевъ 

и билетитt нестиrнаха. Но и цру

жесrnото се цобр·k отсра:1rи: вс11-

чки номера се щщълниха отъ 

членоветt много добр·k. ,,Спаво

слоо1Jето на Мусала" 11рtвесе 
- слушателитl; по me~terнитi; ви

сини на рилскит·h великани. ,,В·k

рата ~tи" вдъхна нацежда въ 

-сърдцата ви, cera скръбни отъ 

,вародното б-Jщствие. Ко~1ецията 

,,Процесъ" сжщо постигна цtлъ

та си : силно разсмива публиката 

и я убiщи, че процеситt обикно

венно съсипватъ п два~tат~\ ааи

•ватени противници. ,.Китка отъ 

Казаtшъшки пiсви" и „Original 
ca,·atina" отлично изпълнена отъ 

струнния оркестръ, управле.ванъ 

отъ г. Коларова, докара истин

ска музикална наслада ва при

сжтствующит·k. Най-подиръ при

сжтствующип се запознаха съ 

·20 по-забtлъжителни кжтове отъ 
1Рила, показаю{ отъ кинематогра

фа. Дружесrвенитt снrшки по 

ВСИ'IКО съперничатъ на подобни 

ше увлечението почти на вс~:~ки 

членове при подготовката на та

зи вечерьнка: доста тежки ра

боти изпълняваха драговолно. То

ва дружество ще подготви добри 

о5ществени д-hйци. 

3именъ ивлетъ. На 19 яну
ари „Рилски езера" устрои зи

мевъ излетъ. Вр·h~1ето 6·1.ше от

лично. Излетшщитt ( 6 члена и 

2 гости) опr~охме 4 часа на

вжтр·k въ Рила планина. На мно

го м·hста бi;x~re п~ненадани отъ 

краси-в1пt з1нпrи гледки. "Злат

ковото иадало" пе е вечъ вепри

ветл11во водоrrацче, а като кжтче 

отъ Постоипската я~1а: съ гра

мадни ледени стъппове, зав·kси, 

сталактити и сталапшти. Ецпа 

безформена канара, която 'лtтно 

вр-hме rpoзFt околностьта си, cera 
е окичена ~ъ ледени най-краси

ви разнообразни форми. Ц tлата 

р·'kка е обвита съ прозрачна бро

ня, която прi.чи на оби:кновеnия 

планински р·l;ченъ шу~1ъ да пъл

ни до11ината; сега на повечето 

м-kста е тихо. Но при по-rолi.

мит·k водопад<1ета заставате и се 

услушвате: чуваrе шу)rа на го

лi.ма фабрика - бумтенето на 

гол !щото колело и пл·l,съка на 

каиmитt. 

Равнината „Сам:оковище" 6-в

ше покрита съ 40-60 см. cнtr 1, 

Каква приятна гледка за окото 

бi.me чистата бi;лота на сн·Тiга 

върху гжститt зелени борови 

клони. 

Стереоскопнит·I. сви~1ки от-ь 

такива чуждесrранни. този иалетъ караха всtк~,, ко,'i:-

Всички прiщовоmш напуснаха то п1 uидtше, да съжалява, че 

-салона. Дружеството се популл- не е отишелъ да види пъ д·'hii

p11зrrpa съ тазu вечеринка. Ра- ствителность тtзи красиви зимю1 

достно впечатление произвежда- гледки. 

,, 
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XpoнnJ<a. 
Редакцията отъ своя страна напомня на клоно

вет'Ь да иапратятъ годишнит'Ь си отчети, аа да м0-
1rатъ да се публикуватъ въ сл'Ьднит'Ь два броя пр'Ьди 
л'Ьтния таагодишенъ съборъ. 

Напр'Ьдъ1<ъ на туристичес1<ата ни органиsация. 
Въ централното настоятелство се получиха • писма отъ: 1. Габро
вu - r. Си:.u. Ножаровъ, 2.' Бурrазъ - г. Д. Анастасовъ, Э. Хар
манш:1 - г-ца Ф. Петрова, 4. Шуменъ - r-ца В. Бонева, А-въ 
и пр. съ молба да имъ се изпрати дружественъ уставъ и указа
нпя за основаване нови клонове отъ Б. Т. Д. 

Настоятелството се отзовава най-радушно към:ъ подобна пох
вална нющиатива и ще укаже всичкото възможно съд·kйствие за 
по.скорошното конституиране на нов11т·k дружества. По тоя слу
ча1i централата ще 11з.:tаде сnецпално окржжвu. 

3а д'Ьйностьта на Софийския клонъ отъ В. Т. Д. 
1. Настоятелството на клона е отправило СJ1iщното благодар

ствено пис~ю до Мию:1стра i1a )Келtзницит·f;, r-нъ Н. Апостоловъ. 
„Настоятелството на 1-то Б. Т. Д., ,,Софю1ски клонъ", е 

дъ::~боко трогнато отъ -вашата отзивчивостъ да разр·kmите ца се 
обл·tкатъ въ стъкла рамкитt на фотографическиri табла отъ 
снимки съ най-хубавит-в м·l;ста отъ отечеството ни, които n:-то 
съ скромшr,f; с11 срiщстnа изработu и остави въ инвентара на тия 
ж. п. станции, д·l;то ще бждатъ изложени. Това ни насърдчава 
за въ бж.даще на още по-активна дt1iность, като ще се старае~ъ 
да украсимъ съ такива табла и други наши ж. n. гари. Съ това 
ще проrrаrандираме нашит I; при-родни красоти и поощри~п, въ 
rо::гkма степенъ пжтуванията, което е и въ интереса на nодвtдом
ствената ви дирек~ия. 

Hиii ви още вецнъжъ искрено б.11аrодари~tъ и се нацtва&[е, 
че съ еж щата rотовность ще се отаовете на нашит Т; бждащи 
просби". 

11. Въпрос11rtТt табnа вече еж изложени на Софийската и 
Царабродската гари. СвюLюtтt е изработилъ придворния фото
rрафъ г. Волц-ь. Това еж изглеци изъ най-разкоrпflи кжтове на 
България и тия табла щ~ rоворятъ твърд-k краснор-J;чиво, както 
за хубости,1; на родината, така н за nрtJшрr1емчивостьта на ту
рпстuчн11я Софиt'iсю1 клонъ. 

111. С~щиятъ клонъ е набавилъ и: aneroid barometre de mon
tagne hollusteri<JIШ уредъ за изаt11рване височи:нит k на пла1rинит·k. 
Уредътъ е вече полученъ и дружеството ще почне да се ползу
ва съ него. 

IV. Настоятеnството на Софm1ск11ятъ клонъ е уредилъ прtзъ 
11осл·hднит/; ~1-всеци релъ еднодневни излети: 1) на 12 януарий 
1914 rод. до Драгалевски монаспrр·ь, участвували 12 цуши, 2) на 
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21 януари до монаст11ря Св. Кралъ и върха Лrолинъ, участвуваля-

14 цуши, 3) на 2 февруари до с. Влада11 - Зnатнит·k мостове, 

връщане прtзъ Бtлата вода, участвували 10 души, 4) на 19.11 

цо Герма11ск1111 монастиръ, участвували 28 цуши; аа 9 марто на

стоятелството уреци своя nръвъ „пролrьтен.,," иэлетъ, nакъ иэ'J. 

Люлинъ; участвували 19 души, и е наредюю ред-ь цpyrn 11элети 

за м. мартъ и аnриnъ. 

Нито снtгь, калъ, цъжцъ, буря и мъгли не в
ъзпиратъ смt

литt софипски туристи, да се радван, на природата и да чер

пятъ отъ нея въ всiко вр·kме бодростъ и здравие. 

Скръбна в'hсть. На 20 януари т. r. е поч11налъ члена на 

Софюkкия кnоnъ отъ Б. Т. Д., Тодорт, Коевr,, книrоводитель въ 

държавното смtтководство при Министерството 
на ф~шансиитt. 

За~1ина за вtч:ностьта още единъ :uладъ, 31 rодишеRЪ, цtя

теленъ членъ и ревностевъ п1юне
ръ на роцвия турИЗ)tТ., 

У т·l;ха и кр·Iшка вtра па родители, роднини и пр11ятел~,. 

В·вчна памtть на загинали я 1 

Поща. 

Постжпления въ централната каса: 

Получено отъ Г. Ж. - Варна 6 лв.; Пловцивсrшя кло1п; 

68"80 лв.; Софийския клонъ 446'2 7 лв.; Дубнншк11ятт. - 45 лв. 

София - Ж. М. Бул. Донцукоеъ, б, Ще остане за по

късно по липса на ~t·hcтo. Темата е интересна, но е необходи:мо 

едно осноnно прtrлежцане и съкратяване. 

Дубница Н. С. Д. Сърдечна б11аrодарностъ. }Келаиието ви, 

колкt'то позволяватт, срiщствата ще се изпълни
. 

Поканваме нов1,11тъ членъ отъ централното настоятелство 

на Б. Т. Д., r. Ал. Кnичиянъ, както и останал1п k членове да 

присж.тствуватт, на рецовнит'I', эасi:(аиия, които ставатт. всiки по

недtлникъ, 61 
/9 ч. в. въ бирария В. Левсю1, малката стая. 

Софийски клонr,: Постж.шши нови членове слtдъ 1 януа

рий l J \4 rод.: 1. r-ца М. Николова - э~болkкарка, 2. r-ца Л10-

ба Ковачева - уч11телка, 3. поручикъ Трувчевъ - кавалеристт., 

4. Д-ръ Ас·J;нь Ивановъ - юристконсултт. въ кооn. банка, 5. Н. 

Илиевъ - юноша, 6. поручикъ Ив. Иконо:11овт., 6 п. полкт., 7. Г. 

Петковт. - чиновникъ, 8. qв-tтанъ Стояновъ - уч1пеm., 9. П. 

Николовъ - чииовникъ, 10. Георги Цаневт. - стуценrт., 11. Г. 

Бtлчевъ - чиновш1къ, 12. Ганчо Шишкоот, - търrовецъ, 13. Ив. 

Ми:невъ - пенсяонеръ, 14. Д. Шахов-ь-у11Сн1:UСт. юв.оmа, 15. Ст. 

Вi;нковъ - чиновник-ь, 16. Д-ръ Н. Къойбашиевъ - чиновникъ, 

17. r-ца Цв. Момчилова студентка, 18. Я. Пtйчевъ - чииов

никъ, 1 Q. М. Николовт. - чиновникъ. 


