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БълrарGКО т VPИGTGK о ЛDУЖВСТВП 
Централно Настоятелство 

х~ 55 

1. VI. 1914. 

гр. София. 

До Клоно~етt на Българското 

Туристско Дружество. 

Съобщава се на клоноветt на Б. Т. Д., че възъ основа на 
дадено·.:-о право отъ Xll турис1ски съборъ .въ Дупница на централ
ното настоятелство на Б. Т. Д., за избиране м·ьсто и дата на таз
годишния тур. съборъ, рtши се XIII турист: съборъ да се свика. 
въ Самоковъ на L', 3 и 4 августъ т. г. 
. Това като се съобщава, на клоноветt поканватъ се ония отъ. 
тtхъ, които не сф. прiдставили и до сега rодишнитt си отчети. 
въ централното настоятелство да сторатъ това най скоро, за да. 

т " . могатъ се помhсти въ сп. "Български уристъ _ и се даде nъз,.. 
можность на централното настоятелство да приготви отчета си а& 
прiщъ събора. 

Ако нti<uи клонове ю1а да пр-вдложатъ н-kкои из~Itнения: отъ. 
организационенъ :характеръ или за излети изъ Рила, Пиршп, пла

нина или другадt да съобJJ,атъ наврвме, за да се птr·tсти въ про-. 
r,рамата на събора. . ·. 

Настоятелствата на клоноветt независимо отъ · делега:игв,. 
които по длъжность пращатъ на събора, нека добрt nроагит.иратъ. 
между членовет·t за масово пос1,щение на събора, тъй като ту ..... 
рист. съборъ меж~у организационната работа, к9ято има ца в ьр
ши, сжщевр-вме!-iно е и сборенъ пунктъ · за задружни излети нас 
всички: туристи изъ отечестлото" ни. 
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. Делеrаппt на събора безъ друrо да бж.цатъ съ туристска 
значка и носия, еж.що и nсички присжтствуващи на събора ту
ристи да бждатъ съ такава носия. Участницитt въ излетигв да 
бждатъ, освtнъ съ туристска носия, но и съ ·Jуристска справа. За 
туристигв отъ новообразуванит·Ь клонове ще бжде извинително 
участието юп сюю съ туристов. значка. 

Новообразуnанит·t туристски клоноnе да прiдставатъ навр'В
ме устаnитt си въ централното настоятелство, слtдъ което дамо
же да се Дl)ЛОЖИ Н;\ събора за прие¼ането юп nъ туристовската 
задруга . 

У 1,юляватъ се всички клоноnе на Б. Т. Д. да се отчетатъ нa
вpt:i.re прf.зъ централна та каса. 

Леrитюши листове за пжтуване по единично съ 50° /0 намаление 
по Б. Д. )Кел·взници ще се прататъ на клоноветi въ прfщвеt1ери
ето на събора IIpи поискване . 

Легитюrенъ листъ може да получи вс1н<и туристъ желающъ 
да д01'i~е на събора ЩО:\IЪ се е издължилъ nр1щъ клоновата каса. 

Клоноветt да съобщатъ па централи. настоятелство кои ц 
,колко души ще бжпатъ на събора. 

Програма за дневния редъ на събора ще се съобщи допъл
нително. 

Зцравiйте! 
За настоятелството: 

Секретарь: Ат. Джанановъ Пр·]щседатель: Ал. Тодорова Баланr, 

Велако Търново! 

Търново, ти, люлко J1ила, 
Люба тебъ, о, бащинъ край! 
Лrолко що си ме кърмила 
Ти за менъ си зеиенъ рай! 

Нивга азъ не Щt:: забравя 
Твойгв хубави м·l;ста! 
Твойта околность чаровна 
Пълна врi;дъ · съсъ красота! 

'Нивга азъ не ще аабрав-я 
Тво1iтt прiшестни гърди? 
Що вълшебно забикаля 
_7Iнтра тъй съсъ свой води! 

Нивга азъ не ще аабраоя 
Т войта Янтра що се лей! 
Край скали ти и съсъ шопотъ 
Що за црi;мка те люлей! 
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Тази Янтра съсъ прохлада 
Що ти шепне м ти пtй! 
И въвъ топли дни наслада 

:На лицето що ти вtй! 

Гдtто <;:утринь се оrлеждашъ 
Ти въвъ нейнигв води! 
Свойт·J; кжщи rдt поrлеждашъ 
Как'J, стърчатъ т·в връхъ скали! 

"Твойто е лице вълшебно 
Вечерь с'чудния си rледъ! 
Всtки пжтникъ то неволно 
"Спира с'кра~сний си изrледъ! 

-, 
Твойта чудна панорама 
Смайва вс-I:,ко тя сърдце! 
Гато вечерь освtтено 
Се засмtе твой лице! 

Вси }I'Вста твои за туриста 
Чудна гледка еж отъ вр-вдъ! 
Т-в плiшяватъ ми душата 

1Съсъ красивий си цзгледъ! 

Нивга азъ не ще забравя 
Твой.та хубава гора-, -
Що прiзъ .пролtть те разбужда 
С' хоръ славtевъ при · зора! 

rщо ти дъха въздухъ . пр·всенъ 
Тя съсъ своигв гърди! 
11 разчиства всtка nлiсень 

::Вр1ЩЪ ПО СВОИТ'В страни! 

Тя е накита _ чуцесенъ, 
Що прiз1, пролiть те краси! 
Сутринь, вечерь тя съ пъсенъ 
Що те сладК')_ весели! 

„Колко мила и засмiна 
-тя прtзъ Май се зеленъй"! 
-И ВЪВЪ чу;,;на -JаЗъJ''по·в11{1>На 
:Колко сладко слав-вй:- пtй? 

. . , . 

Тукъ тогава е вълшебно 
Гато вечерь мъсецъ rръй! 
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Гато младежь дружелюбно
Съсъ китаритt sап·вй! 

Нивга азъ не ще забравя 
Т·kзи хубави нощи! 
Ехо туй и на пtснитt 
Бл-~скаще nъвъ твой скали! 

И концерти т·kзъ при луна~ 
Що те сладко веселятъ! 
Тамъ в' гората отъ Буруна . 
Що душата ти пл-fшятъ! 

Нивга азъ не ще забравя 
Твойтt мили съсипни! -
Трапезица и Хисаря -

·тия красни старини! 

Тия хълма два красиви 
Що нълше бно Янтра мий! 
Крiшосrи т·взъ rсрделиви 
Гдt Шишманъ се още крий!: 

Нивга азъ не ще sабравя 
Твоя хубавъ-милъ Хисарь! 
Гдt кога се тукъ разхождахъ 
Азъ се чувствахъ 1<атъ царь! 

.• " 
Гдt при г.ж.бата Туристска·:. 
Често сtдахъ си саминъ! 
И любу~ахъ се наврiщла 
Тамъ край кула Балдуинъ! : 

Есень, 3имi тукъ е прол·вть 
Гато слънцето си rptй! 
А край Хижата туристска 
Чуденъ припекъ си вирtй? 

А пъкъ .nечерь е вълшебно,, 
Га пр·взъ май· луна изrрtй!:.: · 
Га краи хижата чудесно 
Всичко околъ се засмtй!. 

Да, тогава Ви се вижда · 
Чудно хубавъ този край:! 
Га луната се оглежда 
И по Янтра ra играй! 
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Тукъ тогава е OJtaйrю 

Чудна гледка е прtдъ Васъ! 

Вий запtвате неволно 
И душа е въnъ екстазъ! 

"Търново, ти, люлко 11шш~ 1 
Колко хубаво си ти! 

. .Люлкъ, що си ме кър)tила 

. Любя тnойте красоти! 

Гд·Iпо ази и да ида 

Твоя образъ е пр1;дъ менъ! 

Силно искамъ тебъ да видя 
Всtки часъ и всtки день 

Що М'БСТа твой красни СПО:\ШЯТЪ 

Гцt съмъ припкалъ и игралъ 

.А попосл·J; и катъ младежъ 

Т дt съмъ скиталъ п мечталъ? 

Търново, ти, люлко ·мила, 

Колко хубавv си ти! 

Сnихъ в·Iшецъ ти азъ отъ п·kень 

Даръ за твойт·I, красоти! .-

• Съставилъ въ честь на Търповското Турис

тическо дружество „ Трапезица·• - тури

,стътъ отъ еж.щото дружество 

Георги Н. Пенчевт,. 

Гр. В. Търново 10 Ma;i 1912 година. 

t Панко Върбановъ, 
Роденъ на 5 мартъ 1887 r. въ с. О::енецъ, Ра3гр1·\ска околия 

~тъ родители Върбанъ Папоnъ - основенъ учитель (учителствува 

,:вече 30 rодини) и Стояна· В. Панова. 

Израсналъ при нежнитt ро;~ителски грижи, той сл\два и 

.свършва основното училище въ родното си село. Сл Iщъ това по

ст.ж.пва въ Разrрадската и. гю111азим отъ 1898/99 до 1904/905 уч. 

·r. Тиканъ отъ силното желание да продължи своето образованwе, 

и съ една по солидна подготовка да встжпи въ живота - той 

·nptaъ 1905/906 r. е студентъ по химия въ София. Тукъ той съ 

·едно р·вдко увлечение се отдава на работа. ~ Io ведно съ всичю1 

други и той бива пропъденъ при аакриване университета и по-

,стжпва въ Бtлградския университетъ, слiщъ това пакъ въ 
Софиst · 



70 -

и пр·wъ 19081909 уч. r. 3авършва униоерситетското си образова

ние. За н·вколко мtсеци пр·kзъ 1909 r. постжпва чиновникъ въ мит

цата въ Варна; но не може да се примири съ ограничената рабо

та и положение тамъ и въ наqалС>то на yq, 19091910 год. е вече· 

стажантъ-учителъ DЪ Пл·l,венската м. гимназия. 

Прtзъ 1910/911 yt1, rод. той идва волнонаеll'rенъ учитепь въ, 

проrимназията въ родното си село. ТЦомъ завърши учебната r
о~и:

на, той постж.пи войникъ въ школата за запасни офицери въ Кня


жево и nр·kзъ лiтото 1912 г. той. е офицерсI<и кандидатъ въ 19-

Шуменски полкъ. Там:ъ го занари мобилизацията. Прtзъ м. сеп-

Панко Върбановъ. 

Зап. подпоручикъ. Бившъ секретарь на 

Плiшенското Туристич. Д-во. 

'Темори 1912 r., той биде , назпаченъ редовенъ учитель въ Дупниш~ .. 

ката непълна rимпазия, но не мож1:1 д,а . заеме длъжностыа си,.. 

вслiщствие войната. 

Върбановъ тръгва като кандидатъ въ войната и още въ. 

първит:в боеве на полка ттри, с. Ески-полосъ и с. Петра взима.

активно участие (на 9 и 10\Х 912 r.) Взима участие въ кърва

витt боеве при с. Колиби, Караrачъ на 16, 17, i8IX с. r. и бива. 

произведенъ в.ъ . чинъ подпоручикъ. Като ваводенъ ко:1ханциръ той. 

участвува въ !-вата и II-тa Dойна съ турццтt въ боеветt при Ча

талджа. Настж.пи войната съ съюаницитt и въ първитъ рецове, н
а. 

1<ойто се възлаrа да атакуватъ и овладtятъ подс:rжпи.тi къмъ,. 
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С ултанъ-Тепе, той тръгва на 19/ VI 913 c:i. об. отъ кыrъ село 

Гюешеrю (Кюстен;1илско) при поста „Ра1ша ш1ва", пр·tминаватъ 

Крива р·kка при с. Костуръ и привечеръ се натъкватъ на сърбитi;. 

Пол·hтява напр-Iщъ съ взвода си, но неприятелския куршуиъ ro 

пронизва въ rърлото, той полита и безъ да продума, за кра:ко 

вр·Ьме издъхва. 

До мръкване 11Люти ридъ", rребена подъ с. Костуръ е отrа

денъ - сърбит·в отхвърлени на другия гребенъ. 

Но една rол·вма тжга подавя душата на неговигв силно о"би

чани войници - т-в ro оrшакватъ. като родепъ братъ. Цiли 10 

м-всеца той цiши съ гhх ь всичко. При· зори го rюнасятъ назадъ 4 

негови войници и сnиратъ при поста „Равна нива". Привечеръ, 

когато зюr;пкналъ кървавия бой съ :'IIa.;1кo фенер:rе негови близкt-t 

го погребаха при сжщия постъ. 

Въ разцнtта на младостьта си изчезна единъ мноrооб½щающъ 

мчлъ чов·Ькъ. Той се приготви за живота и спеr~иално за учител

ското понрище, къмъ което се чувствуваше призванъ. Но враже

ския куршумъ за миrъ прiкъсна, унищожи всичко. 

Като чов·lжъ н цpyrapL отъ д·hто поминалъ - ученикът, сту· 

дептъ, учите.:пч офицеръ - той остави незаличюш спомени. 

Като учитель на :младото поколение, той ыакаръ сюю за 2 

години, осrави трайни сл-Iщи, дiто учителствува - трудолюбивъ 

и любещъ учитель. 

Като х1рактеръ-гоii съчетаваше цtнни качества - упоритъ 

работникъ, който може да реализира поставенит·в си ц½ли, безу

корно честепъ и скроменъ. 

}Кизперадостенъ · - той силно ооGичаше живота, хората и 

природата. 

Като секретарь на Турист. д-во въ Пл·ввенъ, той бt поелъ 

почти всичко върху си. 

13-Ьчна ти паметъ, мю;и Панко! 

t Пору~акъ Стефанъ Поnовъ, 
членъ на еж.щото д-во. 

Коман~иръ на 9-а рота отъ 17 Доростолсr<и полкъ, убитъ 

при атаката · на Чаталджискит-в турски позит~и на 4 Ноември 1912 r. 

Роденъ на 9 марть 1882 година въ село Шилковци (Еленско), тor'i 

свършва Търновската peaJIНa гимназия и сл·Iщъ 2 годишно У чи.теgr

ствуване постжnва въ Школата за запасни: подпоручуци, кждiто 

свършва курса за д·вйствителни офицери на 17 февруари 1908 rод. , 

оrъ която дата е на служба nъ П;гввенския rарнизонъ. 

Като туристъ отъ Плiвенскоrо д-nо, той работ·вше винаги 

за пр·kусп-Ъването на дружеството. 

В·tчна му паметь! 
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По ралскатrь вър~ове а _ ~зера .. 
(прщължс,ше и край.) 

14. ,Авгуетъ. 

Поста Ибъръ - Чалтицит'h - Б'hлме«енъ -
п.,J{рива р1ща. 

Хл-вбътъ бtх~1е привършипи, за това 3акуската ни 6'!.,ше -
пиляфъ. Четир)'!а отъ другаритt се о~·I.шиха съ конет·'f, и багажаt 
който не взехме съ насъ и за)шнаха за Ра;\оилъ. Другитt осе)1Ь 
души напълних~(е раницитt си и продънжих:\1е излета. - С.тJщъ 
20 ;\lИН. (8 ч.) бtюrе на Сребърниr<оnи:я дtйствующъ чаркъ (траонъ) 
Долпната на гол. Ибаръ не е стръмна, като на l\1алкия Ибаръ. -
Почти нийr1t Н'Б:\fа стръмни спускове и на[1-rюдиръ се завършва 
съ пространно пасище въ горния край, нареtrено Чалтъцит-1,: нi.ма 
разлика отъ чалтъци: м:алки юrички, обгра.цени съ бунове (бусt) 
Тукъ се образували са:-.ш·, понеже м·kстото е блатисто. Митнишки
ят ь стражаръ (Пещерскн,) който ни при:дружаваше отъ поста, като 
забiш·J;жи, че покрай границата пасятъ коне, които 61,ха по:хrонени, 
когато ни забtлtжи в1rахътъ, затича се КЪ:\IЪ него съ готова пу
шка да гър:~.ш. Нъ като настигнахме конет·h, разбра отъ влахч:ето, 
.което ги пасtше, че тt не еж. огъ турско. 

На 500 м. въ д1,сно по рж.ба :минава границата. Ще ни: се 
.да нааърнемъ отъ rребе,~а Даутица къ:.rъ Разлага. Стражаринътъ 
Пещерски е свободенъ и той ни извежда на крайния връхъ надъ 
Чалтъцит-k (в. 2415 м.) и навлиза:-.1е малко въ турско. Наскоро за
бtлtжи той, че н·вколко дуrпи: турци:-аскеръ идатъ нarop·k. Бъра) 
-съ коне отст.жпихме по нацир·t-и поел-в сл взою-1е въ Чалтъцит-в. 
Разположихме се аа обТщъ. Отъ дв вт J; страни на върха, ц·tто бt
хме, аапочнаха да nристигатъ турr~и съ коне и пiшъ. Съгледахз 
ни-и чуцятъ се какви с~1е .. . Въ еж.щото вр1ше отъ п. Айранъ 
.дере двама патраули наши войници, като ни заб l;л·взnаi:ъ, до като 
да ни поанаятъ правятъ пр-I,бtжки да н'и доближат ь прiщпазливо. • . 
Ние видtхме, че 11IO}T<e би да попаднемъ ме:.-кJ(у два огъня. . . 
Стражарьrъ П-ски започна да вика и маха съ шапката си на 
нашитt войвиrщ, които нознавалъ - и тh най-по~иръ разбраха и 
спокойно тръгнаха I<Ъt\tЪ насъ. Като дойдоха казаха, че ни :.ш:с-
лпли: за качаци и щ·kли да г;,рмятъ, ако не CM<t ги извикали. . . 
П-ски и единъ отъ войницигs отидоха къ:.1ъ турцитh да rи ИЗl'IИ
катъ за разrов ,ръ. Друrия:тъ войник·с. зае позиция задъ една ска

'Ла да не би турцитt да завл·вкатъ „парламентьоригв". Прi.стра
шиха се трюrа турци, та дойдоха при насъ, а друrит-в десетина 
душъ бtха готови да rърмятъ ср-вщу ни, ако се отнесем:ъ 3л·k 
i<ыtъ друrит l; при насъ. Заве~ъх~~е доста сърцеqенъ разrоворъ. 
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Покойниятъ Инж. Киселковъ, знаеше турски; и той се новечес 
:разговаряше съ тiхъ. Запита rи - да ли знаятъ т·J;, че албанцигk 
43Ъзстанали? - ,,Въ коя кжща нtма скарване?" - : нъ бащата. 
!Като набие дtщата и тt ще се умиратъ" - на:\iвно обяснение 
.-даватъ си т·t. Той разтваря картата и ги разпитва за околнитi. 
.м·Бста1 като указва па нtкои иr.1ената ... T-t се чудятъ, каюш сме 

,, " .;ние и като не разоира чаушинътъ - ду:.шта „тури.стъ казва, че 

<е:.1е „кумиталаръ", а Киселковъ билъ „башъ комита", навtрно, 
защото много разпитваше за околностигв. Чаушътъ изказа rотов

·ность д;а ни прtведе напр·вко прtзъ турско ~а п. · Крива р·tка, нъ 
·ние не приехме, защото исках,rе непр-tменно да се изкачимъ на 

Б Iшмекенъ. Любезно се опростихме, нъ все се опасявахме е:-J;ни 
-от? .други да не дойде пукавица отъ нtкоя страна, защото r s ни 
J\Шслtха за комити, а ние твхъ за читаци. 

Въ 1.35 ч. тръгнахме и въ 2.30 бtхме на в. Сиври чалъ (в. 
,2643 м.). Сл·tзох:.rе на сiщловината - · и се иакачихме на Равни 
чалъ въ З.~0 ч. (2200 крачки отъ Сиври чал-ь). Равни чалъ носи 
право юrе: върхыъ :1Iy е цоста обширна равнина съ малка зао

бленость (в. 2641. м.). Гледката отъ Равни чалъ е много далеqна 
-' - по ц hло Тракийско поле, което се набщодава като отъ птпчи 
полетъ. Подъ върха е езерото, надолу - постепенно, нъ бързо 
се снишаватъ полит в на Рила, обрасли съ . ropa, и въ подножието 
много яс.1-ю се виж,;\а Костенецъ и всички села около Марица и 
-изъ Ср·Iщнеrорието ... Бързаме КЫIЪ Б·ьш,rекенъ. На се;::~;ловiшата 
,сме въ 4.20 (краqr<п 2103 отъ Равни t1алъ) 1 а на върха БЬлмеке't-Iъ 
сме въ 5 ч. (кр. 1600 отъ седлов.) - (в. 2637.1 м . ) ИЗбираме 
,безвtтрено мtсто и се любуваме на хубавата гледка, подобна на та
:зи отъ Равни чалъ. Нъ Бtш~екенъ съ острия си лобъ,' I<ато че ли 
~е е повечъ надв·kилъ нацъ Тракийското поле - та всиq-ко по
ясно се ви)lца. Осв внъ кып Тракийско.то поле, отъ Б·J;лмекенъ 
,ииа далечна гледка и кыrъ истокъ, прtзъ родопскит-t гребени и 

;Къr.п югъ, защото н Iв-1а цругъ великанъ, като него да му . пр·hчи 
1на далечния гледъ. Затова Г,!Iедката отъ Б1шмекенъ е най-разнuо
·бразна: на запа;::~;ъ - рилскигв великани,· на които се в,rж.J,атъ . 
,са:ио те~rетата: безформени стърчащи· въ облацигt 1<анари; на с. и. 
-- · Тракийското поле, ц·tлото продължение на Ср1;дна гора - из-
1пъстрено па всtкадt съ селища; на· ист. - почти - всички · rl')ебени 
,.на Родопигв, които пр·J:щстав11яватъ море, отъ иглолистна гора; на 
0юrъ - голtми пасбища -- ливащи изъ п.riитки котловини и об;ш 
:малки възвишения прошарени съ иrлолистна гора. По в ь~а 

тnactxa двt каракачанс1<и етапа - овце. 
Въ 5.20 ч. заслизахме къмъ Крива рtка. Цtлиятъ ск,1онъ е 

·без!гвсенъ - много добро пасище. Въ 6.8 ч. б-f,х~1е въ подножието 
.на върха, а въ 6:50 слtдъ. като прhминахме широr<ата мочурлива 
,;котловина на Крива р-I,ка ·стиrнах~е въ войнишкия пост ь --- ху·
·баво здание съ 4 стаи - приспособено · и за обстрiшвапе - на 
,.ср·Ъщния турски постъ. · 
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Границитъ между Рила и Родопитъ 

Една отъ ц·sлит·в на този дълъrъ излетъ б-в: ца се . види- ·ц·в-, 
най-подхожда да се постави ис:rочната граница на Рила? - До 
Б·'fшмекеf!ъ ц__р~вtрявахме да ли нiкоя отъ долинитt Бtлц Искъръ,. 
Марица и Ибаръ - може да се вземе за граница, :както П! счи

татъ. Никоя отъ тtзи долини не м:оже да се вземе за граница, · 

\ащото никоя не прtсича централния rребенъ по-низко отъ 2350 
м. и не отдiля 2 различни по орохидрография, флора и фауна 
гребени. 

Като се ию<ачихме на Б·sш1екенъ, разгледахме дали тукъ не 

подхожда за граница. Обръщаме се на зап . . и виждаме, че Бt11ме-
1<енъ е крайниятъ връхъ на непрtкжснатата верига отъ високи вър
хове, която иде отъ централна Рила. На истокъ отъ Б-нъ е доста 
широката котловина на Крива рtка, 1-::оято 'достига дъ 1900. м:. 
вис., а задъ нея се редятъ по низкигв родопски гребени повечето. 
залtсени, на които най-васо..<.ата точка е · 2288 м. Ето защо всич
ки участвующи въ този излетъ r<азаха, че Крива рrька при Бгьл
мекень трrьбва да се rзвеме ва граница между Рила и Родо-
пuтrь. · 

Освiнъ тази анкета на участвующитt въ дългия излетъ за:. 
границата па Рила - въ полза на това юrtние може да се ,r<а
жатъ оtце и слtднитt доn~рmна 

1. Запитналъ съмъ fri16Nlf~iffi.~;э.fopcки инспектори, лtсни- . 
чеи и погранични офиг1ер~9:Jr\~fiою!<аЯБ>Хождали иноrо пжти въ
проснигв 11гвста, и които е интересувалъ nъпросътъ за rрапицата, 

на Рила; тt еж ми посочвали това м-I.сто ·- Крива ptк:i - за. 
граница. 2) Ако разгледаме орохидрографията на· рилскит-в върхове: 
до Б·влмекенъ, ще видимъ, че тв по всиt1ко си приличатъ: виси
на, фор!-.rа, обрастналость - южнитt ,трtвисти, сtвернит·в нащръ
бени съ циркуси~ въ дъното ~а които има езерца. 3) Флората и 
фауната на всич1<И върхове на Рила до Б·вюrекенъ е ецна и сжща 
и различни "f{a тtзи оттатъкъ Кр. р. - (ш. Родопитt и Рила и 
нихната разтителность", отъ Ст. Георrиевъ - Мюi; Сб. III. 326.) . 
4) Неправилно е да се взематъ за граница БJши Искъръ, Марица, 
или Ибаръ затова, че имали дълбоки цо;rини: всички долини на 

Рила еж. дълбоки. Въ случая важи: 1) да ли пр-всича най-низко 
централния гребенъ на Рила, 2)_ )\а ли rребениг!;, които разцtля, 
еж. разни по всичко. Крива р·вка има най-низко ниво - тя пр-f:,
сича централнпя рилски гребенъ най-низко, и тя отъ цвtтt си 
страни има разни върхове: на западъ и еж високит-в голи _ вели
кани: Сиври чалъ, Равни чалъ, Бtлм:екенъ по 2640 м. и Камененъ 
чалъ - 2591., а на истокъ - почти залtсенит-в по низки вър
хове: Аджидаденца - 2090 м. Джаферица - 2283, Чакърица -
2196. 

Крива р{;ка се съединява съ Чакърица, най-дългия и правъ. 
притоRъ па l\Нста. Тъй че дв·вгв - Мtста съ· Чакърица и Кри
ва рtка - притокъ на Сестрю,rската р·Iжа - най-подхожда ца. 

,се взематъ за граница между Рила и Родопигв. 
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15 Авгуетъ 
\ 

I{рива р'tка - I<уртово - · Юндола - Лъжене. 

Въ 6.20 ч. сутриньта тръrнахме по · новоочертаното шосе за~ 

Б1шьово и сл1щъ 20 м. се отбдхме по една пжтека, която обика
ля гребена Джаферица, (понеже прtзъ него минава границата) И · 
слиза на Куртово - влашки колиби .. Въ 8 ч. закусвахме при сту-
дената чешма Наоколо, гора ra бfшrе изrор·1ша; допуска се, ~re била 
подпалена отъ власитi - каракачанит·в, за да се образува пас
ище. При мандрата имаше десетина каракачани - набрали коп
рива за свинетt си. Минахме "Самара" и се спуснахме пр·взъ 
едра букова и иглолистна гора и послt по хоризонтална пж.тека,. 

отидохме на КQлибигв - Куртово или Бакиiща. По п.жтя: r<ара
качанитf ни се оплакваха, че _ не имъ позволявали да си бератъ_. 
наблизо църва, при все че около колибитi имъ има много сухи . 
дърва. Правили имъ много пръчки и съ _тов~ ги принуждавал.и 
да се изселя:тъ, съ което щ+.ла да изгуби общината Б·fшьово и 
държавата, понеже се намаляватъ стадата. -- А като запита!1Iе.· 
н;вкой горски човtкъ --:-- лtсничей - той казва тъкм:о противното: 

че каракачанигв повече вр."fщатъ, отколкото ползуватъ държавата, . 

понеже опустушаватъ rоритв. На колибигв 6-Т,хме въ _ 10.10 ч. 
Има до 80 дъсtrени кжщи - . бараки. Имаше десети:на с-вмейства 
отъ Бtльово дошли на л·вкуване. Има пространно пасище кыrъ 
границата, което сега бtrue запазено за косене. Наблизу е поста,. 
,, Чадъръ тепе" в. 1798м,. отц·вто се открива далечна гледка: ре
датъ се гладки гребени огв Доспат'Ji даrъ и задъ тtхъ се син-1,е 
Пирина~ 

Въ 11.45 ч. продължихме по r.шoro добъръ коларски пж.тъ 
изъ разкошна иглолистна гора. - Бtхъ слушалъ за прочу:rит-I, . 
Бiльовски гори, нъ прtзъ това пж.туване се уб-Iщихъ, че д·J;йстви
телно иматъ пространни гори, нъ вечъ много осакатени и лошо о

голявани отъ неправилно експлоатиране:--На височина 1720 м_. ви
д·hхме посътъ , ечиr,шкъ - сега изкласилъ. Започва пж.тя · да слиза __ 
по-усилено, откриватъ се отъ полянкитв далечни изгледи къмъ 
Чепино. На ви::очина 1670 м. вид½ю:~:е нива съ р.ж.жь, узрtла вечъ. 

Въ 2.20 пристигнахме на колибитt Юндола 1440 м. хубава 
котловинка, нъ безъ рtкичю1.. И:на 12 · бараки. Имало около 30' 
сtмейства на л-втувапе. Тукъ бtше още · П. Бакаловъ, който на. 
угости грисъ съ мл-J:.ко. · 

Въ 4 ч. тръrнахм:е съ -п1,сни изъ хубавата млада борова гора 
и слiщъ 30 м. бвхме на поста „Св. Петка" - (в. l;:;00 м.) Пжтьтъ 
нататъкъ започва да обикаля повечъ, понеже е свършенъ, за

това тръгнахме напрtваръ изъ пж.тека, която криволиqи изъ дж.
бова и rаберова гора. Колскиятъ пжтъ минава покрай малката рt
кичка - Луковица. На пж.тя пр·Iщъ с. Лъжене топълъ изворъ 38()·· 
топлина, изтича свободно неизrюлзуванъ .. Въ 7 20 ч. б·l,х~1е вечъ~ 
въ Лъжене и се разположихме въ първостепената вила на Д·Iщо·· 

· Вача. Съ тази и друrи нtкои вили Лъжене се приближава до мо--
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·:дернит·в лътни курорти, д-1,то по-придирt1ивит} и съ вкусъ лrоби
· тели на . л·f;туване iю банитi, r.югатъ да намiрятъ всички удопства: 
~хигинични стаи, чистота, редъ, тишина, градинки съ рози и 

· разни цв·'fпя: и отдiшна гостилница. 

16 ,Авгуетъ. 
Лъжене - Баня. 

Съ 1<.аква услада си прi~ставяхме при несг.оц1,iгв пръаъ из
лета (неудобно легло, студъ нощно врtме,· силна умора) щастието, 

--което ще изпитаме като се рааположимъ въ Лъжене сл·Iщъ из-

-лета. И наистина, сега изпитвnхме услада на :мекитt кревати, ка-
то си спомнувахме" клинцитв" (пюздеит·н), които ковахме при Ма
ринковица, страхътъ който изпитвахме въ мъгливото дъждовно 

-.вр·tме ·по Сухия чалъ, или зора и потенето при изкачването по 
,стръмнинитk . . Нъ радоститt, доволствата, знанията и здраво
·-словната полза отъ този излетъ, далечно надминава отрицателнитt 

неприятнит-'t н-вща - даже да става - ·- s'iпова още неотморе-
:,ни замислюваме нови излети. . . , 

Изкъпахме се въ една птъ башп-I, (но не „ направихме баня((, 
.защотu си имаше направени бани) и слiдъ об-Iщъ отидохме до с. 
:Баня да ее запознаемъ съ околностьта. Разходихме се (нъ „не 
· напр<fвихме разходка") до Клептуза-· rолiмъ студенъ (9° С.) из
воръ (БарО:\I. ми иоказва 685 м. в.). Подъ Клептуза минава р . 

. Ябланица (а тукъ я нариqатъ Старата. рtка), -.- с.ж.щата Ели дере. 
Надъ Клептуза започва г.ж.ста · бороnа гора. Природата е много · 
щедро падарилс1 тази долина - Чепинската. Mнororo извори -

: минерални, · които 1нrатъ разна · ц·вр~телность, разкошна та горска 
природа; ум·l;реннш:r клюrатъ и плодороцностьта на почвата, ще 

· привличатъ .vrного пови заселници. И не е чуп.но сл1щъ врtме 

'Чепинската долина да стане нашия Карлсбадъ и десеткитi папус-
. · нати минерални извори да бждатъ използувани. Лъжене и Баня 

· еж. се обърнали :вечъ на· градчета, прошарени съ MEf. хубави архи
. тектурни здания. 

flроектирахме да отидем:ъ до една гол·1ма пещеря (2-3 ч. 
\ въ планината), нъ отложих)1е за наскоро дохожеане, защото нt- . 
•.:кои отъ излетницитt бързах_? вече за София. 

Върнахие се въ· Лъжене. Право шосе около .2 к.м. съединява 
:двi,т-в села. Бобови и ово 1цни градини изпълня тъ тукъ: прочутъ е 
тукашния бобъ. 

17 ,Авгуетъ. 
Лъжене Алабакъ .- Б-вльово -- София. 

Въ 8.10 напуснахме Лъжене и по хубаво шосе стигнаюrе 
"ВЪ Каменица за 15 м . . Това село доскоро . е държало първенство 
, въ Чепинската котловина, когато другитв Чепински сет~ еж повече 
,съ помаци заселени; нъ сега централно ст.ава Лъжене и та~1ъ е 

~юрtнесена· проrюш~зията, сждилището и др. уqреждения . Н ъ. по 



- 77 

хиrиею1чность Кюrеница тр1бва да е първа, защтrо) и.~:а юrоис
точно по.1оже.ние на високо и изцtцно ~гвсто. Добро шосе - полу- 
направено - и:11а до Корава, двто б-f,x .\fe въ 9. 15 (в. 720 м.)._· 
Това село е чисто по~rашко. Спомнихъ си, че прiщи 7 rодиню 
пжтувахъ за АJ:абакъ съ 4·ма по,вци отъ това село, които оти
ваха на косене по високитh ливади. Интересуваха ме r,пюrо н·вща_ 
за тtхъ, зат::нза rи заразговаряхъ и гв се поосвободиха, та започ
нахме по интцменъ разrоворъ . 

. - Каквп сте вие?, шпамъ ги. 
Турци сме, отговаря ми на,й-стариятъ. 

- Знаете ли ·турски? 
- Малку знае:-,п. 

- Тогава - какви турци сте, като не знаете турски? А_ 
бълрrарски отъ дi знаете? 

- Още оrъ працhд;пт-h ни, така е останало отъ старо врвие. 
- Впе трвбва да сте би.:щ б ълrари - и ние знаеиъ п0, . 

книrит-h, че ст.е били бъпгари хри:стиани, но пр·вд;-1 260 rод;. ( 165 7 
r.) сте били по·.урчени. 

- Така требе да е би.10, казва по-,11ципь. Азъ слу ,кихъ . 
въ българската войска, та · и тамъ ми казваха това. 

Н ъ на стария, не му се ще ца признае това, -- lie по на- . 
роцностr, е бълrаринъ. Н ъ той м:е изненц<J съ свойrа привърза
ность и любоnь къмъ родината си. 

Запитва ме: 

-- Вие, r-не, трtбе да сте ХО;:{ИЛИ много. по разни мhcra - · 
Има ли ~гkсто riо-хубаво, . по-красно и по-плодовито отъ нашето?' 

Уlrуцн ме това запитва'~rе, особенно' сърдечносrьта, съ която ,. 
го изказ0щше. - Защо? - питамъ го. 

- Защото по-лани б вха . дохождали наши ходжи и ни при-·. 
думаха да се прi,селимъ въ Ана-долуко. О rидохие н·hколко души" 
отъ тука да видимъ какви еж оние м·kста и ако с;к добри ::щ насъ. 
тогава ще заведемъ и дkцата си. Нъ като вицохме каква е пус- 
с1шя та1rъ, какво е пек:rо, задушно - не~южах~tе да стоюrъ ц:: 

еди11ъ м:hсецъ. И като · си: дойдохъ тука, ратланцисахъ се! Не ве
рува)IЪ да има на друго м·hсто нашио хладъ и нашата красна. 
земя:! Много доволенъ остана като му потвър;tихъ че, наистина, . 
на.шата зе~1я е най-добра за живtене. 

По-м:~адиятъ ПОLiна ца си п se една старонародна българска , 
п·всень. Зю.юлихъ го, та седнахме въ една ливада, и ми изпt дв·h .. 
старонароднп п·tсни. 

- Ако искашъ по-стари пtсни, дойди у нашето село Коро--. 
ва, когато ю1_аме байрамъ, тогава ще те заведа до~rа, ще се събе
рем'\. и съ други пsвци у селото и ще r.южешъ да изпишешъ .. 
много п·tснп. Дадохъ му възнаrраж~ение за пtснитt - и за врt. 
мета, което изгубиха отъ косенето, и се разд1шихме като първ 1-r:: 

'' приятели. 

Правяп~ впечатление помакинигв съ своята фанатичность: и.· 
{:Гари псншкини като видятъ даже 4-5 rо~ишно дtте мжжко, за--
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'Връщатъ си гърба да 1пtъ не видятъ ЛИ['(ето - и се забулватъ 
•изц1ло, та едва виждатъ прtзъ маш<ата пролука на . фереджето 
оставена ОКОЛО· ОЧИТ'Б. 

Пжтыъ - колски - отива покрай ръката. Въ i0.1 О пж
тыъ 3авива въ ЛБВО НИ3Ъ единъ ДОJIЪ И посл·t; въ Д'ВСНО по СКЛО· 
,на започва ца се изкачва. Н·вйд:f; се разклонява пжтя; тр !;бва ца 

·<:е слiщnа по широкия и утъпкания пжть. авкош<о чешми по пж
тя има, нъ все съ варовита вол;а. Въ 1.50 при: началото на бqро

·вата ropa нам.У.рих~rе кладепче съ вкусна gода. Въ 2.35 ч. бtхм:е 
на сi>дiювината Алабакъ (в. оr<оло 1300 11r.) 

Грамаднит1, борове и чамове по върховет.'f,,. и буки по с·в
верния склонъ - свиц t·телствуватъ, че тукъ е имало в·!иювна 
,ropa. Cera ц fШ<\Та седловина е rоло пасище. Въ 2.55 iръrнахме 
надолу. Гората повечето букова, и пжтеката добра - подкараха 

;НИ да зап·вемъ. За 1юслiщенъ пж.ть въ този: дъ;пг ъ иэлетъ изре
дихме зацущеnнитt си: любими: п-Ьсни . . . Нъ трима-четирма отъ 
другарИ1:t се опасяnатъ да пе изпуснемъ трена, та усилватъ хода 
- и напосл-Iщъкъ се обърна на б-вrомъ аа 11 ·вкои (особено аа Г-нъ 
iИк-въ). Въ 5.15 бiхме въ Б·kльово, и направо тръrнахае за гара
та, д-вто приспJrнахме въ 6 ч. 

Тукъ се видtхме съ I0ндолци. Нахранихме се. Тренътъ 
11ристигна и ни понесе къмъ София. Изминали сме 41,000 крачки 
:за 8 ч. 30 мн. 

,Qчетъ на ПлIЬвенскпя клонъ 
за 1912 и 1913 rод. 

----
.. Между жертвиr в, коиrо българския народъ даце въ песлiщ

'НИ:Т в .войни, отъ нашето дружество тоже паднаха на бойното поле 
трима добри членове. Т-в еж: поручикъ Ст. Попивъ · отъ Елена, 
Киро Г. Шоповъ отъ Плtвенъ, търrовецъ и Панко Върбановъ, 
уtштель отъ с. Осенецъ (разrрадско), бивши секретарь па д-вото~ 

На 20 м:артъ 1912 rод. клонътъ има годишно събрание, nъ 
,което старото н-во даде отчетъ за р:-1,йностьта пр·взъ 1911 rод. и 
,се избра ново н-во въ съставъ: пр·Iщседатель Кр. Антоновъ, се
~<ретаръ И. Василевъ,, касиеръ М. Казанджиевъ, с:ьвfпници Ив. 
Тенчевъ и Н. Бърдаровъ. 

Така конституирано, настоятелството въодушевено отъ жела
:ние да. направи, що roдf. за реализиране туристичното дiшо, се 
залови за работа, за да може поне отqасти да разхубави околно

·СТИТ'В на Пл-I,венъ и да създаде добри условия за при:nикване 
,rражданитt да т:ърсчтъ, ср1,дъ благотворното влияние на приро
..дата, уцоволстви:е и чистъ Iiъздухъ. 
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Въ тtзи си грижи, н-то се обърна къ:v1ъ Кi\1ета, комуто, 
~иежцу другото то пишеше: 

"Покрай друrигв ц-Iши, дружеството ни се стр-I,ми, да запа
.зи и естествеFщтt; красоти на града. Катлъшката долина съ сво
·игh у вехтели скали, гравирани отъ · вtковетв и обраснали съ зеле
.нина, прl:цставляваrъ праяrна за окото картана, която извиква 
.въахищение и наслада у вс вки пос·втитель Тази естествен на r<ар
тина трiбва да се запа3и въ всичкигв СВ()И првлести. Обаче, за 

,.съжаление, цtлата долина е изоставена на произвола f!a от:.. 
дiшни хора, които еж я прtвърнали на нескончаема каменна ка
риера по ц'Блото и протежение - всtки кърти камъни и я обез

,образява по най-безоrледенъ нач,инъ . . . . ". 
Все съ еж щата ц·tль, н-то се обърна кы1ъ . военнит·l; власта 

.дu изчпстятъ пж.тя, водя:щъ до туристическата градина, а тъй еж.

що се обърна до Дър,Кавното Л-всничейство за покровителство на 
л·радината. 

Нека веднага споменемъ, че отъ вс-I,кждt се отзопаха благо
приятно въ услуrа на дружеството. 

По силата на р-вшението въ годишното събрание, н-то от
.даде на уреждане и експлоатиране пещерата - бюфетъ въ . ту
~ристичнз rра~ина, като отъ своя страна, при услугата на ш1-вв. об· 

щинс~.<и юrегъ и техническит-в общ. власти, схвана изворната вuда 
,и я пусна да тече срtдъ пещерата, като пл·внителенъ водоцадъ; 
..дълбочината нъ дъното на пещерата б·в пр·'fш;ьрната въ изба -
,.складъ и нъ такъвъ видъ пещерата - бюфетъ, почна да функци

-онира при пос·l;щнието на инощество пл-tвенски граждани, които 
"въ своб,)дното си вр-I,ме отиваха там:ъ да се повеселятъ, да поди
,шатъ сщстъ въздухъ и да се пошобуватъ на хубавата природа. 

Н-то, благодарение ревностната работа на касиера г. Казан• 
джиевъ, изработи нf.колко художествени фотографически; снимки 

;на гр. Пл-ввенъ и близката му околность. Съ разрtшение на же
л-l;зо-~ж:rниr·t власти, т-взи снимки еж изложени въ хубава соб-

,,ственна витрина на шгввенската гара на показъ на заинтернсува
-нитъ ижтници. Е;:ща такава снимка, пр-вдставля:ваща града Пл-ввенъ 
•въ тихо и . споко11:но npfшe, r:1e;:i;aнo от·ъ височи.ната на Скобелева 
,паркъ, 6-в поднесена като · под::~ръкъ за спом:енъ отъ юiero на дру
жествот9 на прk~;седателя на riари,ккия: градски: съввтъ Г. Фе-

. ликсъ Рiселъ, когато той бk rостъ на Плввенъ (14 априлъ 1912 
тод.). 

За ца улесни всички: посfпители на rрца и да заинтересу
чщ повече обществото, н•то приготви и отпе:шти „кратъкъ пжте
водитель · на гр. Пл-ввенъ" съ планъ на града и околностьта, как
~то и необходимягв кратки свtдени51 за Плввенъ в ь минало и нас
тояще. Пжтеводи:телыъ, който е направенъ· въ видъ на отворена 
,карта, донесе и единъ дuбъръ при.ходъ на д-вото отъ рекламигk, 
напеч;пани върху корицит-в му. Поради ингереснит-в свfщ ения въ 

,.,него и поради ефтенията му, той се търси отъ вс-вки посhтите:1ь 
,на града. 
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Настоятелството c~r Тпа, че съ този п;ктево111те.1ь е направtr
ло едно добро и мисли nъ бждаще, че е належаrце ра:-шнrрението 
и подобрението на пж. теnодителя. 
. Настоятелството проектира редъ ·излети, близки и далечни .. Единъ rолiшъ излетъ стана на 2 и 3 юни 1912 год, въ койr() . взеха участие сt:-..1ейпо около ~о турисrи II госги. Той б в напра
венъ JiO Череш1ш кия . монастиръ, д-вто 11.\й ср hща на П,11венскитtr 
Вратчанскитi и Софийскнт·в . туристи. 

При rол·kиия брой турпсrи отъ 3-т !; града, вср вдъ д11е11нит·в . 
щувлhстп на Стара-плаюша, . скрити въ не~рата на Искърскигk хълмове, населявани съ горди балкански ор:ш, туриститt д-tйстви
телно нзпитаха едно исrпнско удоволствие, що може да 1п1ъ до•· стави българската приро;:\а. 

Друrъ едипъ из,1етъ добр·в оргапизиранъ и мноrообtщающъ. 
дq Гиrенъ пр·взъ юни_ 1912 rод. не се състоя, порци ::~ошот°' врiше тъюю riъ прiщвеlrерието, 1<огато щ l;ше да се реализира. 

Единъ излетъ б·s направенъ въ края на ;1,1артъ 1912 r. до 
София и обратно, въ който зеха участие 7-8 туристи. 

Малки и близки излетп по „ Чифликя", до „Каплъка" и дру-
rад·l; около Пл·hвенъ еж правени по често и отъ по )tалки групи. 

Прtаъ л·Iпото на 1912 rод. настояrелс·rвото заш-1слюваше 
единъ по rол Ь,п пзлетъ до Букурещъ, столицата па наш(пt „до
бри" със·Iщи тогава. Б-tха се направили дори пост.ж.пки, за да се · узнаятъ условията за пжтуване. Въ този излетъ, който се проек
тираше да стане IIpiзъ септември 1912 rод., ,шюrо туристи оп~. София, Търново i-t др. бiха изказали желание да зе~rатъ участие. Събитията, обаче, ни изпрiшариха и осуетиха всичко. , ' За XII редовенъ туристически съборъ, който се състоя на.. 2 и 3 августъ 1912 r. въ rp. Дупница, нашето д.во се 11р·I,дстав
ляваше отъ офицпяJшитi делегати пр-Iщседателя Кр. Антонов-~., ка-сиера М. Казавцжевъ и отъ Д. Мариновъ, учитель, който добро
волно взе участие въ събора. 

Число на членоветгь. Отъ 56 члена, колкото еж. били въ.. началото на отчетното вр·lше (1912 и 1913 rод\ изл·s·ши еж П() раз:1Ични причини 19 души ( 13 еж пр·Jшkтени друrад 'k); оставатъ... 37 членове; записаха се нови 31 -- всичко 68 членове, отъ които 11 жени. 
П риходитi и разходит-в на дружеството ттрtзъ 1912 и 191 З;: 

rодини еж били: 

За оrчетното вр·Iше постжпи~и. 
изразходвано. 

Остава чистъ приходъ сега. 

52~·50 л . . 
353·50 л . . 
172 л. 

плюсъ още 2,200 пж.теводители на обща стойность 110 л. 
Най-сетнt, Н-вото като съобщава на събранието окржжното на Центр. Н-во NO 1 9-Х 913 rоц. моли отъ своя страна чле

новет-в - туристи да се· проникнатъ по · дълбоко отъ идеята. 
~а туризма, да заработятъ по усър;:~;но, за да бжце обхо4ена и . 
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изучена нашата зе:~1я повече, защото слtпъ rолi;мит-в нещастия~ българската земя, като че ни стана по мила, по привлекателна tr по хубава. 

За 1914 rод прие се · сл-kдния приходоравходо: 
Приходъ. 

Останали отъ отчетнитi. години (1912, 1913). Отъ членски вноски ( 50 чл. по 6 л. ). Отъ градината. 
Отъ продажба на rотови пжтеводители Случайни пост.жпления. 
Недобори. 

Всичко приходъ. 

Рааходъ. 

Наем:ъ за канцелария. . . Абонаментъ за Бълr. Туристъ (2 теч.) За делегати на събора . 
250/о отъ прихода отъ чл. вноски за Ц. Н-во. За слуrа-
Непрtдвидени. 
Канцеларски разноски. 
Излишъкъ 

Всичко разходъ. 

лева 

172 
300 

30-
110 
10-
60 

682· 

лева-

50 
2. 

70· 
75 
50-
40 
20· 

375 
6)2 

Пр-Iщседатель: l(p. Антонов-;,. 
Секретарь: И. Висилевr, .. 

Наидент, Стеф.ановт,. 

Да се СЪ~ДUНU{У\Ъ. 
(Едно мнiшие - позивъ.) ----„ Ст,едuненцето прави силата" е девизътъ на България, а у тая чудно хубава, но злочеста страна всичко е противъ този~ девизъ. Взе.мете за примtръ, която щете организация - политическа спортна или друга - и ще се убедите въ това. Въ Бълrария има вече 14 политически партии, rол-вмата часть„ отъ които и-Ьматъ никаква разлика nоr.1ежду си въ схващанията 
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аа държавно управление и въ начинит-Ъ на сам:(>rо управление, 

осв-внъ въ личностит·s, отъ които се ко~шлекrуватъ. Тази rол·sма 

часть отъ партии: е изгубила своятъ колорит
ъ на такива и се е 

пр-вобърнала просто въ дружества ia наемане и експлоатиране уп· 

рав.:1ението на държавата. 

Въ България има и четири спортни организации
: туристичес

ка, ловджийскэ, колоеадечна и юнашка, които, д·hйствующи по 

отд-влно, всtка за себе водятъ единъ твърд·h ане:~.шченъ живоrъ *) 

и въ rоп·вма степень i1e оправдаватъ ц влиr·в, ща еж. си поставили. 

А всички гв пр·kлiщватъ почти е~ни и сжщи културни r(fши: 

физическо и умствено развитие. d a разграниченията па гваи ц·hшr 

Iгsма да говоря, защото вr,·hки може да ги намiфи въ уставитt 

на отдiшниt·s организации, въ е;:~;ни оrъ които н-Т,кои еж поставенц 

на по-прi;:~;но llf'БCTO, а въ 'други на по-дирно. 

Ra 'да · изиграятъ тi;зи организации оная вели:ка роль въ 
жи

вота на наu.iиятъ наро]'!ъ, която юп пр·Iщлежи, особено сега слiщъ 

струпалит·1 се национални . 3ЛОчестини; необходимо е т t 'да еж 

достатъчно силни · uъ орrаниаационно и финансово отношение. А 

такива тt ще бж.цатъ, като се . съединатъ подъ знамето на ' единъ 

спортенъ съюаь. 

Какво ви пр-Т,чи? - нищо. Вс-Т,ка оrъ тf.хъ ще образува оrъ 

себе си оцiшъ на съюза ·и то по от'н.оruение специалнит-в уре~иt 

съ които си слу>I(атъ членовет-Т.: ко;:~ело, пушка, rи111настически: 

машини, ·туристични снаряжения и пр., а не и п
о състана на са-

1шт-в членове, защото взе~1ете списъцитi · на членоветt на т·sзи 

· ,отдiлни сега о·ргани·зации · и ще видит·е, че rол-t.мата· часть отъ 

,ГВХЪ СЖ. членове И туt<Ъ И та~IЪ, ВЪ е~на . И друга, ИЛИ И ВЪ че-

тиргn. . . 

А съе;tинени усилията на членоnегs на този съюзъ 
и сrру

пирани юютптt и капиталит Т; на т sзи от;:(fшни организации ще 

дацатъ -такъnъ т;хасъкъ на сп()рното д !;л
о · у насъ,· ще раавиятт.. 

-тъй много любоnьта къ:vrъ отечеството и п
рнродата, ще приложаrъ 

за наро:щото дiшо и душа на1r-цtлебниятъ лi.r<ъ, пр lщ
писанъ вече 

а<ато въ рецепта в ь дру жественит h уст,1ви, Щ')ТО то;1ко3а не бих

.ме посrиrна.11t - така разе:щнени - и въ ц-h:~ъ в·~къ. 

Проче, нека вси:{КИ туристи, ·колоездачи, ловджии и юнаци ' 

си попа;:~,емъ ржц·в за задружна работа; нека се съединимъ въ 

едннъ сътозъ, защото тоrазъ ще бж.дем
ъ по-много и по-силни. 

София, априлъ 19 I ..J rод. 

Общ·ъ n.жтеводатель за България. 

Дирекцията на )Келiзницит·J; и Пристанищат
а се е обърнало 

до настоятелството ю~ Б. Т. Д. съ писмоотъ 17-III. т. г., въ кое

'Т() съобrцава,. че тъкми да издаде илюстрованъ пжтеводитель на 

*) Гоп.ишнитt отчети· на тtзи· организации .най•д ,брt рисуватъ тtхниятъ 

;анемиченъ животъ. 
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'Бълrария, назначенъ да раз1<рие и улесни на чужценцит·1, пнтере· · -Са за пжтуване изъ нашето отечество. За изпълнение на тоя свой ,кроежъ, речената дирекция иска отъ Б. Т. Д, сл·hднитt св·lтения: Кжси исторически бiшtжки за нашитi. градове; всички бвл-вжитостп, заслужаващи внимание, и ако бжце възможно, съ тtх· нитt фотографи!{; по главни хотели, ведно съ ц~норазписитt; ·подробни св в1ен:щ за съобщенията иа11 околностигв на тия градо-ве; гд в юrа д Б>1rе.1 ш1 турист. д~ва и прiщставители, които биха могли да бжда rъ пол-tзни за чужденцигв - туристи и ако може, ца се посоч:атъ услуrи:т-h и съ1t,1стnията, на които чужденцит-k ще моrатъ да разчитатъ. 

Настоятелството на Б. Т. Ц. отъ своя страна се е позовало Ц'0_ клоновегв отъ нашата туристич:аска зал;руrа, за да наба-· вятъ на казаната дирекция искаr-ппв св в (ьния за rхжтево1ите:1я . . Нашата за1руrа трtбва да покаж:е, че сжществува не само зарацъ името си и зарадъ пжтувалпит в изrоци, по и се притича н~ ини-· циативи отъ по широкъ характеръ. Съ в·вщо знание и услуrи, тя трtбва да се покаже достойна за юrero си: и още повеч:е до.стой, на аа сеrашнитi. и бж.дащli улеснения, които зависятъ за нейнит-k .-бленове отъ р-вчената дирекция. 
l Iоради това, :като съобщава ка всtки туристически клонъ, , :каквя св·вдения се искатъ отъ Б. Т. Д. за "единъ цобъръ и надежценъ воз,ачъ по България, настоятелството на задругата ~юли да му съобщатъ както ююновитt настоятелства, така и частни . лица, JI<OЙ каква об.1асть си опрiщ·l,ля, cia да събере изъ нея св Iц-вния.. та и до кога ще може да изnрати в-ь централата тия свf,,:t·kния . . Центра:шото настоятелство се е аа~ължило пр lцъ Дирекц11-;.Ята на--,·>i'<щ~tзницит в ца и набави, изработи и с rъюш: въ е4на ц в-лость Rсач:к№·; св1цения най-късно до края на ю:нtii т. r. Настоя-телството на .. :. клонове~t и ВСИ'IКИ же.1ающ11 пека П){атъ това пр·ьцъ · видъ, . за да се съобразяватъ съ тоя краты<"Ъ срокъ 05яснения по •·изпълне;-tието на раб:ната :'lюrатъ ла се аскатъ отъ централнот() J.'Насто·яте,~сгво на Б. Т. Д. - София. 

Из.ъ · чуждая тураз{У\Ъ .. · ._, 
1, . 
i Първото въакачване на върха Ю.нrфрау 

(4166- метра.) 

Числото на тия, които еж се възкачвали на в1,,р,ха [Онгфрау ,·се уве;шqава отъ rо;щна на rо;:~:ина съ roл·la1a бър~.ин~. · Днесъ не ~е вече не9бхоцюt0 да се , из~шне цiшиятъ шк.ть п:ki.пкомъ, поне?Ке , же;11>зницата - това гигантско и . чудно техническо ц·Iшо, довежда пжтницитt на f:ДHJI- ~исоч1:tна .. , .ицъ .. 3000 ~!. К'J>}!Ъ _ ~ър?{а. Мf,IРЗИ~~ , ,.извършватъ това шктуване съ · жел·kзницата, послi. се връщатъ 
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пакъ назадъ, безъ да еж се възкачили до върха IОнrфрау, а само мал-
цина ·отъ·тtхъ, които еж съ или безъ водач.ъ, 11рiщприем:атъ много тру~ 
дното. и опасно възкачване до въздуха. Сл1щъ нtколко години и тоsа., 
ще се изм-tни, а именно, когато желtзницата 6-жде привършена и сти-· 
rне до самия върхъ. Нiма тогава да бж:де нищо особено, ако нiкой 
ще разказва на своигв познати: ,,Прtзъ това л·вто бtхъ , на върха, . 
Юнгфрау, на 4166 метра височина" . · 

Когато nрtзъ Авrустъ 1811 година се пръсна слухъ, че·· 
двама смiши мжже еж устт1ши да се изкатератъ до върха IОнгфрау,.., 
никой· не повiрва на тази новина. 

В-kрваше се тогава, че Юнгфрау - тази, планина,. която · ·на-,: 
QКОЛО е заградена съ r:~:етчери, е съвършево непристжпна и само, 

н-вколко години по рано заб-1,лiжителни изслiщователи бъха · :' 6бя
вили, че 1-пrкога неще успi;ятъ да покорятъ, даже отчасти_:.I:ОЗ·W 
планински исполинъ, поради ужаснитt бездни, грама~ни ·пус·тини, 
отъ сн·1rъ, ледъ и камъни и съвършено неnр·lюдолюш прiшятстия, 
Планински1i жители, разбира се, още повеч€' се сграхуваха отъ. 

тия ледени исполини, -конто до:\>rуваха въ пукнагинитk на глетчериr·k.. 
и погубваха всtю1, който посмJ,еше ца· ст.ж.пи въ тъхната държава. 

Прiщи вtкове на върха обитаваше лец~нага дtвица, едно ·ху-
баво женско сж.щество, което обаче, бtuie · твъt:щ·в жестоко и суро-., 
во, нейнитв очи гледаха страшно и · ако н·kкой само се опиташе 
да се възкачи на върха, той щtше да бж.де безмилостно убитъ отъ. 
ледената ц:1вица. 

Сегизъ-тоrизъ н-hкой см·l;лчаци _се б-вха опитали да побi;. : 
датъ горделивия леденъ исполинъ, , оба;Iе, слiдъ кж.со · врtме ·се· 
връщаха и nакъ НОВИНИГБ се повтаряха: ,,1:1евъзпожно· е , и никога. 
не ~це б~де възможно „да; се отице до върха-«. ,,.:У,: 
" При все това, Иоханъ Рудолфъ Майеръ . · и ·негр,1;1.йя братъ:. 
И~ронимусъ не се уплашиха. ·, s , 1 : 

· Нtколко тодини наредъ двамата смtли, мt11аще,жи· \\шслiха да~ 
се възкачатъ на върха IОнrфрау._ 

Планътъ трtбваше най·. сетнi да се l"зиълни. Сл·Iщъ като~ 
JJзixa съ себе си -двама Валийски ловци на диви кози, за да · ги, · 
придружаватъ и да имъ пом:аrатъ, а еж.що единъ носаtIЪ отъ guat
nen на 1 августъ 1811 год. малкиятъ керванъ тръгна на пж.ть,, 

снабпенъ съ вжжета, търнокопи, храна, .църва и една сtълба ц:qл
rа 20· ~Т?КПI<.И. Двамата братя; коит.о произхо,кдаха ,отъ Аарау, __ 
и бщ ~~тщ1 алпинисти, по:шаха"~ъзкачването за, .върха Юt1rфрау 
-отъ ~9tc·cn.en:l1tc.re ~1,мъ Aletscllfirn. Оfначало вървiше по ,л~сно, от-ь 
:колкото се мricл-triJe. Сн·ьгътъ бtт.uti, дебелъ, 11а, чест0 · се потж.ваше · 
до бедрат~, ~баче, т-:в вървеха вт-шма·iелно и полека н~шрiщъ, като„ 
изпитваха '{O,ЧJi9· всичкитk мiста, и вечеры~ едва стигнаха безъ, 
1ГБJ'{аi(В'О нещ~<i1йе, цо единъ малъкъ скалйстъ островъ, близо ДО 
мвсtото, гд.-k~ · ~t съединява Aletschf'irn, който по това· врtме се
-каричаше още и-: Lo,ischeпglet1<cher, съ А !et~chgletscher. Скалнт в, стър- · 
•iaxa нaropi отъ 'триt~~ .. страни и съставляваха една защита про
:rивъ леценитt. в~рхове,· затова· тв рtшиха. таr,1;ъ да са· по,строятъ.. 
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" ~.:нощния латеръ. Накла:з;оха единъ малъкъ оrънъ и въ весе.10 нас-
,:роениеъ с:м:iшитt мжже заспаха дълбокъ освtжающъ сън ь. На 
:другия день, тв станаха рано сутриньта. 

Небето бi.ше сиво, гъсти · ')о.rrаци: се б вха натрупа 1и и отъ 
.. -свiплигв и блiстящи на прiщния день глетчери, които давс~ха та
,;'Къвъ величегвенъ изrледъ при спънцево сияние, нищо вече нем:о

жеше да се види. 

При това фар·rуната виеше и отъ врiм:е на вptvre се чува
ше глухия rърмежъ на падающитi въ долинитt сн"f,жни пр·hспи. 

·т·в Се увиха ПО , добрt ВЪ :~IаНТИИТ'Е. СИ И почнаха да се ПОДГОТ
(ВЯТЪ за пр.одължение на пжтуването. - Току що експедицията . 

·б-вше напусна:1а пазящитJ; скали, когато .бурята заехтя така, че 
· неможеше и да се мисли за отиване по далечъ. 

При вси:шо, че тt търс вха чрtзъ забиване на куки въ леда 
~а си направятъ единъ охранителеиъ опоренъ пунктъ; с rана про-

мсто невъзможно да се изкачатъ ни:то стжлка наrор·в. При това въ 

лицето на см"!шчаци:гв хвърчаха постоянно ледени парчета и раз
дробени ка~пни, така че тf:; веднага тр вбваше да се върнатъ на 
първото си запазено м-всто и да чакагъ л;о като бур~:rа, поне що 

·:roдt утихне. Обаче, изглеждаше по(пи като че ·зщ, rледчеровит'k . 
духове наистина бtха се всички съживили и искаха да унищо ... 
жатъ смr'fшигf; нападател7-, Бурята бiснtеше по силно и по диво, 

:а снtrътъ навtваше все по гъсто, така че едва м,ожеше да се 
види на три крачки далеко. 

И послi внезапно се раздаде еди:нъ грыютевиченъ тр всы<ъ 
>GI<aтo че ли: всичкит·f; планини наоколо се срутиха. Даже и смtли
тt братя Майеръ, ужасени, се пр!писн:аха плътн_о до па~ящия ги: 

·и.здатъкъ на скалата. Единъ камененъ riласть се б·ьше съборилъ 
··и по1щtкалъ съ себе си ~;рамадни парtr.ета отъ скапит·в, а бурята 
'i3Ce б-kснiеше. Обiщъ 6-в изминало, когатъ най-сетнt изглеж)"\аше, 
1<:ато ч~. ли ужасътъ бtше. поотминалъ. Оrново тръгнаха на пжть, 
:като се качва~а по направление към:ъ вl',рха 1VIoncl1 (Калуrеръ, ,4105 
м. високъ), обаче, отъ тамъ неможеше ца се отид~ по нататъкъ. 

Tt па.къ се върнаха, за да нам'l;рятъ нiкой новъ nж тъ~ 
Всъкакво търсене б·sше аапраздно. · 

Тогава двамата ловци се опи:таха да убlщятъ братята да с~ 
~върнатъ· назадъ, обаче, ср'!,щнаха енерrи;чн:о съпротив :rение; ,,азъ 
·трtбва да се кач-а rор·в, трtбза, тр-вбва,~r повтора: уп')ри ro по ста
рия братъ, а . по J1Ша1ия го подърА<аше. Лоrзцигh за11:rашваха, ч.е . 
ще се върнатъ, обаче, братята юrъ отговориха х;1аднокръвно: 
"Идете си, ни:й сахи ще достиrнехъ върха". Tf; останаха. Сл·Jщъ 

~,напраздпо скитане насамъ-нататъкъ, тk рtшиха най посп·н цнеш-

1q.~ия день да поч:иватъ. По тоя начинъ, тt останах1 , да нощуватъ 
·'На най-южния скло~:п, на ' п.:~анината Trugverg (~356 м. високъ) .. 
·:ма.1ко 'по на ·юrъ отъ J\tloнc11. 

Този пжтъ нощниятъ лаrеръ б,tше по i\I;iлкo приятенъ . 
Ситниятъ сн·sгъ проникваше пр'lвъ др вхитt и пр l;зъ нощ ь- · 

,уа пжтницитt често трtбваше да ставаrъ и чрвзъ ги:.шасrич:есюr 
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упражнения ца съживяватъ вкоченясалнт-I, части на тълото си. 

Наклацениятъ оrънь неможеше нищо да по~rоrне 
ср·вщу щи

пж. щия студъ и само съвс·вмъ малко подкрiшени . п отпоqинали,,. 

т-I, на другил день, 3-й: Авrустъ, рано еутринr.та се приготвиха„ 

33 пж.ть. 

Бурята пр·взъ нощьта б-k° съвс·h:мъ утихнала, а състояннето , 

на снtrовет·h б·Ьше м:ноrо благоприятно. Пж. тьтъ, който гk хвана
ха. 

не;иожеше nече днесъ да се опрiщiши положително. 
Прiщполага се, 

че малкия керванъ се е възкачилъ прtаъ Yungfraпenfil'l
l къмъ скло

новет·h на Лottalhorп и като еж. прtсекли послiщния, 
тt еж стиr· 

на:ш на единъ пунктъ на севtрния гребенъ на Rottalhora, лежащъ. 

30-40 метра надъ височинап. на Bottalsattel, 
Пр·Iщположението имъ, че леденит-в rюлета на Rottall1or11 сто

ятъ въ непосрiщствена свръзка съ тия на върха Юн
rфрау излъ

ае съвс·Iшъ лъжовно и ттр1щъ гsхъ стоеше още единъ твърд-k . 

:мъченъ пжть до върха. Къмъ 8 ч. с. слiщъ значителни трудно

сти и най· rол-вми мъчнотии, тв стигнаха на отвtсното възвише

ние на сж.щинския върхъ на планината, слъдъ 1<
ато посрtдствомъ.. 

въжетата и търьюкопит--t по напрtдъ си бtха проби
ли пжть прtаъ 

гледчеритt, ~:~укпатинитt на скалит·l; и прtзъ обширни сн·kжни и. 

ледени равнини. 

Стръмно наклопенъ лежеше прtдъ т·вхъ сж.щински
я върхъ, 

като сеrисъ-тогисъ пр-взъ м:ъглата прозираше - ~дно парченце зе

лено-синя ледена ст-вна. Какъ трtбваше да се о:rиде 
до тамъ? На

праздно се опитваха да за-крtпятъ въжетата на мал
кия издатъкъ 

на планината, но не им.ъ се отдаваше
. 

Не оставаше друrо, освънъ да опитатъ да се по1<аt1атъ на 

върха отъ лtвата страна. Това бi; едно съвс-вмъ опас
но прiщпри

ятие, понеже rладкитъ ледени поли падаха по-нататъкъ стръмно 

надолt и иsдiшанитt съ търнокопит·k стжпки, даваха една :мноrо 

малка опора, По стръмния склонъ се напр·вдваше мноrо бав~о и 

на редъ пж.ти, ту на единия, ту н
а другия животътъ се намира

ше въ пълна опастность. Изглеждаше почти ш:възможно да се · 

намtри една пж.тека прtзъ този блtщящъ лабиринт
ъ. Прiщъ т·kхъ 

стоеше гладка ледена повърхность, задъ т вхъ дълбоки пропасти; 

и една ет~;инствена поrр·kшна стж.пка и зiющата съ широко отво

рена уста долина, би погълнала цiшата експедици
я. Никой не по

глеждаше назадъ, а sапъхтянъ се влечеше напр·вцъ. Повърхнn

стьта ставаше все по малка и по мал
ка, когато внезапно, та:-.1ъ се · 

показа едно т-всно аашеметающе острило - върхътъ! 

Никакъвъ радостенъ авукъ, никаква задоволителн
а ду1'1а, не

се изнусна изъ устата на rордит-в побiщители. Н -вм
и стоеха т·f; на 

върха на планината, на който не бtше още стж.пвалъ човtшюt 

кракъ и съ нtма троrателность ·гледаха въ далечината. Мълчаливо,_ 

тt развtха едно черно знаме и ro посадиха на сн-вжния върхъ к 

посл·в дълго, дълго т f, стоеха тамъ. 
· 

Въ своигв записки Майеръ пише, че той е билъ побiщенъ. 

отъ изrлеца, който му се пр·kдставя:ше. Незабрав
има ще му оста-
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... 
не тая rлецка наивна възвишеность; една rле.:1ка пълна съ стра
шна, устойtrива високопланинска сила, пълна съ ч:удеса, но пъл
на тъй еж.що и съ ужаси, Дълбоко, дълбокu долв, п:1анинскит-в 
вериги б-I,ха обвити RЪ единъ лекъ бiлъ вуалъ и върху тtхъ у
порито се издигаха Finsterai·J1or11 и Aiet,scl1 horп. 

При тая тържественна тишина, никакъвъ звукъ, никакъвъ 
поrлецъ не издаваше nече сжществуванеrо на глухитt долини-~ъл
бока, дълбока самотность, 

- Въ вс·вки случай, така мисли Ма1'iеръ, това не б·вше чув
ство на задоволство, не б·hше чуnство на рацостт,, което ме обхва
на, когато бtхъ поб'fщилъ планинския великанъ. Азъ бихъ же
лалъ ца падна па колеrгв въ почтиrелно поклоаение прiщъ тази 
възвишена· гледка. 

Мълкомъ си свихъ ржцiт-в, троrнатъ и развЪЛIJуванъ ДО 
дълбочината на душата си изпратихъ отъ този хра:11ъ па · високо
алпийската природа една б;шгодарствепа молитва къчъ пебето. 

Пр-I.велъ: Вечаро. 

Дружественъ жцвотъ. 
Търновския Rлонъ „Трапеаица" е далъ традиционния си 

rодишенъ балъ на 7 априлъ въ салона на читалището. Приходит·!, 
отъ бала, клонътъ ще употрtби аа цоизкарване туристиtшата хижа 
на Царевецъ. Търновци GЖ. к·ьмъ края на своятъ roл·h:.rъ ~1атерп
ялъ успtхъ-построяването на хижата, който усп·tхъ ще гарантира 
живота и стабилностьта на туристичното имъ д-во въ красивото 
и исторично сърдце на Бълrария. 

Прочее, кр·Iшете в-врата и ентусиазирайте и за напрfщъ мла
дитt съратници на идеята за организирания и националенъ ту
риз:1п у насъ! 

СофийсRи Rлонъ „АлеRо I<онстантиновъ." Изъ про
токол,1. па годишното му събрание, състояло се на 16 февр. т. г: 

,,Събранието се откри въ 1 О часа пр-Iщи обfщь, въ присж.т
ствието на 40 члена. , 

Прtцседательтъ r. Д-ръ П. Козаровъ прив·втствува присла
~твующитt и и1.п пожела ползотворна работа. 

Прочете се и прие безъ разисквания протокола на посл·вдно
то годишно събрание, станало на 5 февруарий 1912 rоцина. 

Слiдъ това цомакинътъ на дружеството r. Ил. Антоновъ 
прочете отчета на Н·ТО за дtйностьта му прtз·ь ·годинитt 1912 и 
1913, който на края се съпроводи съ ржкопнtскания. 

Почете се памtтьта на заrиналит·k членове прtзъ вр-f.:.1е на 
войната съ ставане на крака. 

Слiщъ това касиерътъ r. Крюrеръ прочете доклада за със
тоянието на дружествената каса, ·а поради отсжтствието на кон-



- 88 

'Тролната комисия, г. Антоновъ прочете съставенйя отъ нея актъ 
за направенага реви3ия на операциитt, извършнни прiаъ 19~2 и 
1 91 З r .· С ъ акта, контролна та к(ч,шся констатира пъцна редовность 
на приходит1, и разходитt на дру ,кествоrо. Г. пр-вдседательтъ сло
жи на разглеждане отчета на настоятелството и въпроса за осво

бождението му отъ отговорность за отчетни51 периоцъ -- 1912 и 
1913 rод. 

r. Кр. Кръстевъ. Намира д-вйностьта на н-то за много задо
волителна. Иска да му се ·обясни отъ що произлиза прtвишаване
то на прiцвидената въ бюджета за 1912 rод. сума за „непр·Iщви-

" дени разходи . 
Касиерътъ обяснява, че това пр·ввишалане се дължи на раз

хода по таблата и отслужената панахида. 
Събранието се задоволява съ ТИ51 обясненая. 
r. Ламбовъ запитва, дали всички дружесрвени ч,ленове еж I].О

канени да внесатъ членскитt си вноски за прtзъ 1913 rодина. 
Отrоворп му се, tre съгласно рi,шението на н-то съ позива 

·Се апелира къмъ всички да се издължатъ и за 1913 година 
r. Поплуковъ. Одобрява напълно отчета на н-то и иска да се 

-освободи отъ оповорность. , 
r. Б. Наслtдниковъ. Похвал5tва енергичната Д"!Ш'fелность .на Со

·фийския клонъ и прfщлага да се изкаже благоцарность на н-то. 
Благодари на клона за r"олм:ата подкрtпа, която указва относително 
редовното излизане и поцобр}.!ване списването на дружествения ор
ганъ „Български Туристъ" и апелира къмъ членоветi да се при
текатъ и тt на помощь, за да може по такъвъ начипъ туристи
ческата организация да се яви прiщъ ,обществото съ единъ добр1. 
·списванъ органъ, който ще бжде единствения най-добъръ аrита
торъ sa разпространяване на туризъма у насъ. 

· Събранието приема единодушно и съ ржкопл-вскане прiщло
ж ението за освобождаването отъ отrовцрность на настоятелство
то, включително и на касиера, за пеоиода отъ 1 яниари 1912 r. 
:до 1 януарий: 1914 година. 

г. Прfщседательтъ благодари отъ името на настоятелството 
.за . похвалигl;, 1<0ито се изказаха за дiятелностт,та на клона. lРж
кошr,) 

Оrносит,елно фонда „ХИЖА ", за който се говори въ отче
та, касиерътъ иска този фондъ да не се отдtшr, а да остане кыrь 
общия капиталъ на дружеството. 

r. Кръстевъ иска сума та отъ този фондъ 1400 лева, както 
е константирана, да остане въ наличность въ дру'жествената ка

са, но да не се изразходва. 

г. Б. Наслtдниковъ. Иска запаsването на фонда и отд"Бляне
то му на страна, макаръ и да е само 1400 лева. Исказва жела
нието да се работи по усилено за · увеличаването :,Ja тоя фонцъ~ . 
за да може блiна за Хижа на Витоша въ скоро вр·вме да . стане 
една щастлива д'БЙ<:твитетшосrь. Сл1щъ като фонцътъ достигне сума
та ЗДОО лв., той намира, че може да се започне постройката на. 
хижата. 
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Пр·fщ;с. прiщлаrа сумата 1400 лева да се внесе въ 
.държавна банка на дълrосроченъ влогъ съ капитализиране на лих
.вит-в, като тая сума се увеличава и съ часть отъ излишъцитt. 
,tJ:a дружеството, които ежегодно ще бждатъ гласувани за тая ц-l;ль. 

Събранието приема горнит-в прtдложения. 
Касиерътъ докладва бюджетопроекта за 1914 година и 

дава · нужнитt обяснения. 
r . Хиновъ ,прtдлаrа вм-I,сто да фигурира въ бюджета цtлия не

.доборъ отъ 1912 rод. като приходъ, да се намали на 60 %, понеже 
i;Iикога цtлия недоборъ не може да се събере, което събранието 
прие. 

Относително постжпленията отъ членски вноски, събранието 
,приема да се впише въ .бюжета сумата 2 )00 лева, като се покаже: 
.,,пос:rжпленията отъ _членски ш-юски за 1913 и 1914 година." 

r . . Поплуковъ намира, че сумата 500 лева, показана sa „не
прiщвидени" е малка, за да се набавят-i всички необходими: вещи 

·и пособия за дружеството. 
г . Пр-вдседателыъ еж.що я намира за малка и иска да се уве

личи на 800 лева. 
r . Марковъ пр-::длаrа да е 1100 лева, като 300 лева се из

·разходватъ за пжтепоказалци, 700 лева за проекционенъ апаратъ 
и 100 лева за биноклъ. 

r. Кръстевъ иска купуването на биноклъ и малъкъ фотоrра
--фически апарати. 

, r. Хр. Рачевъ исr{а сумата, която ще се пр-fщвиди да се из
разходва за пжтепоказалци, табло за Царибродската гара и ако 

,-останатъ пари --за проекционенъ апаратъ. 

Събранието приема да се увеличи кредита на „ непр·I;двидени" 
·на 800 лева, като се мотивира: ,,за набавлението на пжтепока
залци, проекционенъ апаратъ, биноклъ и други пособия." 

Произведе се изборъ, чр·kзъ _тайно гласоподаване, за ново 
настоятелство, тъй като мандата на всички членове на сегашното 
настоятелството е изтекалъ. 

Резултатътъ отъ избора е опов-встенъ въ кн. 3-4 на Б. Т. 
,т. XII. На края исказа се желание да се пJиска чрtзъ Св. Синодъ, 
щото въ Монастиритt да се опр·lщ-Iши по една стая за rостит-в 
-туристи. · · 

Да се помолятъ горскит-в власти да бдятъ за неповрtж~ането · 
r_ " -,на :поставенитъ дружествени пжтепоказалци . 

Секретарь: И л. А н т о н о в ъ. 
ПлiшенСI<И I<ЛОНЪ. Хроникираното въ прtцшествената кн. 

·на Б. Т., какво клонътъ се е оrраничилъ да получава само два ек
земпляра отъ органа на Б. Т. Д., настоятелството на клона ro опрове

·ргава. Не само това, но сж.щиятъ клонъ е направилъ напосл-Iщък-ь 
значителен-ь усп-вхъ, като е удвоилъ числото на ЧJ}:еноветt си, - до

·<:тигнали вече около 7 5. 
Редакцията се из~и1;ява за станалото н:дораэумtние~аrо

_-дарение непълнотата въ отчета на клона, пуоликуванъ в·ь наето-

• 



- 90 --

ящия брой. Въ бюджетътъ му за 914 го;:~:., тр l;бва.10 е въ прю::о.::~;ъ и· 

разходъ да стои ц·влю1 абонаментъ за списанието, а не са~ю ва 

два абона~1ента, както е посочено сега. Впрочеиъ, това не е rptxъ 

за никого, но поне стана причина, щото повече оть клоновитt 

настоятелства да се замислят.ъ прi~ъ лошитt финансии на списанието 

и да потърсятъ ресурси за неговото по нататъшно с.ж.ществуване. 

Привiпствува:не Плtвенци за тtхната ползотворна и успъшна. 

работа! 
Б. Р. Горнитk редове 6-hxa подъ печатъ, когато получихме · 

отъ Плtвенското н-во едно дълго Иiшожение върху мотивнит·в за, 

намалението членския 1шосъ съ 50°10, както и опровержение за по

лучnапото само на два броя отъ списанието. Писмото е написано твър

д{; неспокойно и неоснователно се хвърлятъ упрiщи върху едно най

допустимо и невинно неув·kдомлениена редакцията. За станалото недо

разум1.ние, както се вижда по ropt, редакцията на вр-J,ие се извинява •. 
Нека, обаче, папомпимъ, че задачата на Български Туристъ не е· 

да полемизира и дава ~1-всто на осr<ърбления 3а „леко:-.rислие," ,, яnно 
заблуждение," ,,несьстоятел1юстъ на съждения" и пр. И пека се 

знае, че не ние сме, които ще подrю:,югнемъ за каюзато да е ра

зслабленостъ въ дружествената дисциплина и високъ духъ на пълна 

колеrиялность, в,заимпа обичь и много, иноrо повече дов·врие въ, 

исr<ренитt подбуждения и ентусияюп у всюн<и работнищ1 на ту-. 

ристичното д-'fто у насъ. 

Осланяйки се на тая nsаимна искреность и дов-врие, редак

цията счита въпроса за изравненъ и аавършенъ. 

Бiшовскиятъ клонъ „IОндола" е юrалъ общо tодишно , 

събрание на 23 априли, на което е рtшено: 
1. Да се опростят ь . членскитt задължения отъ 1. IX 1912 r. 

до I. XII. 9 lj г !.. Да се издължи- къмъ централата и З. Иабрало

t' ново настоятелството: Прiщс. Хр. Рибаровъ, секр. - касиеръ Д 

Хайтовъ, цомакинъ А. Костадиновъ. 

Центра:Iното н-во удобри рtшеr1ята на клона и цривtтствува 

юндолци съ новата има туристична работа. 

Горн1юр1,ховския 1<ло.нъ сл·вдъ nойнит1; и землетрiсенията 

се пробужда отново На 24. апринъ еж имали излетъ до с. Арбанаси и, 

до прочутитt въ околностьта извори. Нъ поспi;дствие rорн-вор·!;ховци 

еж направили и други излетл. Поэдравъ! 

I<юстендилс1<и 1<лонъ „Руенъ" основанъ nъ края на априлъ 
т. r. Записали еж се до сега 25 члена и избрали настоятелство 

въ състав1.: np·Iщc. Ст. Стайкuвъ, касиеръ П. Прокопиевъ, секретаръ 

r-ца Ек. Ленкова и съв-втникъ И. 3ахариевъ. Клонътъ проявява 

жизненость и туря основи на една планомiрна турисrична работа. 

Сърцеченъ прив·)пь на Руенци! 
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Хронuка .. 
Нови «лонове на В. Т. Д,. Оtнованит-J, вече ююнове въ. . 

Шуменъ, Габрово, Кюстендилъ и цургазъ проявяватъ животъ. К;rп
нътъ .въ Шуменъ изпрати до централата и своятъ обширенъ и добр·I,. . 
эамислрнъ уставъ. Дано се сбж.цнатъ надеждитi, които първитt осно.,. -
ватели на клона си възлагат:'!,. Ние имъ сърадваме и желаемъ съ пр1щ
ставителит·в на тия: четири кдона да се срiщне:11Ъ въ лtтошния ту
ристиченъ с:ьборъ. Здрав·вйте! 

Отвиви ва въвобнов·а на стари клонове сме• 1~получили · 
отъ Казанлжкъ и Сливенъ. Първиятъ отъ т·вхъ именуванъ „ Орлово · 

. t 
rнtзцо" е въстоновенъ и стжпва отъ ново на краr<ата си. Ще · 

Група софийски туристи на зименъ излетъ изъ Витоша 
(12януари 1914 r.) , 

се надiваме, че~ и на друrит·в мiста ще се нам:iрятъ ентусиази
рани къмъ туристичното д·вло ратници, за да пробудятъ клоно
вет·в и ги тласнат-ъ къмъ по юпензивна народо-пол-J,зна работа. 

Равтурени «лонове. Колкото отря;~;ни да еж горнитt два 
факта, толкова е скърбно, д-Iпо два д·lйни прtци войната клона .. 
сшiратъ своето сж.ществуване. Това еж Еленскиятъ и Б·1шовскиятъ. 
жлонове. 

Централното н-во се опита да пр·вустанови т·:Вхното разту
ряне, но изглежда, че с;тарит-в настоятели и пр-Jщанни организатори 
на туризма изъ ония краища не еж. намtрили своигв достоµни· 
приемници и послiдователи. Може да се криятъ и по дълбоки~ 
причини -резултат'Ь отъ днешнил общес.твенъ и uоли.ти:чески животъ. 
на страната. Се пакъ туризмътъ у насъ си има своето оправдание'· · 
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:;;а, :м:оже . би, днесъ той е една необхо~н~ость. На Бъ:-rгарня еж ну
. ждни физически ~драви, издържливи, дисциплинирани и ropiщo лю
··бящи · я синове, а не хило!3и и еrоистични поr<0л1шия. Първит-в до
· бродътели на жизнеродость и гражданска самоотверженость се 
придобиватъ съ движение и дружба всрiцъ дивнит·I3 усои и планиrщ 
на хубавото ни отечество, а не въ празни и не уязвими разпри изъ 

(Канцеларии и кръчми . Спрете, български граждани, това долно
·nробно политиканствуване и осждително злоезиtrие, а идете вср-в
дъ природата да заздравите вашит-h крака и разведрите вашата 

~угнетена душа! 
Централата на Б. Т. Д. е делегирало nъ Елена и Гара 

· Б-влово членове нзъ настоятелствата на Търновски:я ,и Т атаръ-Па
:за,рчйския клонове, ·които да се опитатъ да въстановятъ живота на 

"JКазанит-в два клона, а ако това не стане да прибератъ т-tхнит-l; 
· материали и архива. 

Излети. Пловдискиятъ клонъ „Калояновъ в1,рхъ" устроилъ 
·,на 20 априлъ т. r. изглетъ до Чирпанъ и околностьта. Участвували 
·,· еж 11 членове ( една дама) и двама .гости. 

Софийскиятъ клонъ е устроилъ излетъ на 23 априлъ , до с . 
. ,. Бистрица-Жел,J,зница-Урвичския монастиръ, връщане првзъ се
лата Кокаляне, Панчарево и Дървеница. Участвували еж 15 
"члена, 1 дама и едно момиченце. Тръгнали еж. на 22 априли 8_ ч. в., 
,.а се върнали кжсно вечерьта на цругия день. 

· Една художествена новость за туристит'h. Младия 
художникъ-студентъ въ Рисува~ното у.ще г. Иванчевъ е изра

„,ботилъ единъ гипсовъ релйефъ, , пр·вдставшпощъ турисгъ · въ 
· пълно снаряжение, който се катери rю скалиста стрышина. Гол·вмина 
· 12 /23 c11r. Изработка дnа nида, бронзиранъ и бiшъ. Ц·sна 3 шза. 

Ре::rйефътъ е сполучливъ и ние го прiнюржчва~1е на клона
, витt нz.стоятелства и на туриститt. Образци отъ двата вида еж. 
изложени въ малката стая на дружествения покалъ „Би:рария Ле.: 

.. вски", жrълъ на ул. Алабинска и Витошка. Могатъ да се видятъ 
· всtки день. Порж.чкигв отъ прови1-щi-:;:ята направо до автора. 

Платъ за туристиченъ костюмъ :м:оже да си набави всъки 
·· чрtзъ касиера на Софийския клонъ на Б Т. Д. г. Р. Крюrеръ . 
. Платътъ отrощ1ря на всички хигиенични и естетични изисквания 

, и стр ув~ по 12 лв. метъра. 
За да стане човtкъ редовенъ и дtенъ ·туристъ, необходимо у

:. ,сло вие е добрt да се втеrне и уред·с3;_ Първата крачка къмъ това 
.. ,е н абавя:н,ето на единъ 3драБ11 и красивъ костюi\IЪ· 

И3летъ на 25 и 26 май еж имали Пловдивчи изъ Родопи
тf;. Посtтили еж Станиilrака-Бачковския i\Юf!астир ъ-Нарtченскитt 

· <бани. МаI<аръ и при дъждовно врs'.!е, излетътъ .се състоялъ и из-· 
л·kзалъ rнърдi, сполучливъ. 

Първиятъ съборъ на младит-в туристи ще стане на 6 и 
·:7 .юли въ Сам:жовъ при доста ра3нообразна организационна и отъ 
,. t0бщъ интересъ програма. Слlщъ събора юношитt търъгватъ на ro-
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~ 
л-I,мъ 15 днев.енъ излетъ, маршрута на който допълнително ще обя-
вятъ. 

Поканени еж да присж тствуватъ на събора централното наето- -
ятелство на нашето дружесrrю, -както и клоновет-в му. 

Пожелаваме на юношит-h-сборяпи пло;:~ов1па и солидарна 
работа 3а тъ1i похвалната и отъ обществена полза туристична идея . . 

Дано Саl\юковъ бжде щасливъ да посрtщне мноrо млади w,, 
ревностни туристи, а слiщъ гвхъ и старигв такива. 

Програма за uзлетuтIЬ nрrьзъ 1914 r. 
на Софuuскuя клонъ. 

Май. 

4. - Боянския водопадъ - Бiшата вода - Княжево, 
· 1 J. - Своге - Редина - Иаремецъ - Мънастиря Се- -

демь Пръстола - Еписейна. 
15. - Новоселци: - Монастиря - Св. Спасъ. 

25-26. - Царибро~ъ - Погановски:я Монастиръ. 
· Юнuй. 

1. 
8. 

15. 
22. 
29. 

Юлий. 

Елисейна - Плакалница - Зrори.rрадъ- Вратца ;, 
Своге - Искрецъ - Пещерата. 
Синигв вирове. 
Драгалевския Монастиръ - в. Кикешъ. 
Банки - Монастиря Св. Троица. 

6. Костенското дефиле. 
13. Златнит-в мостове. 
20. Алековитt тюцопади. 
27i - Германския Монастиръ. 

Августо. 
:z-з. - Костенсцъ -. Белмекенъ Сестрим:о. 

10. - · Траnиционния излетъ. 
15, 16 и 17. - Мусала. 

25. - Кремиковс1шл Монастиръ 
31. - ·Бистри.ца - Купена Живата вода - Клал-· 

ница. 

Сеrzтемврий. 
7. ЗемленсJ<ия Монастиръ Св. Ив. Боrословъ. 

14. - Пашинъ Кладенецъ. 
21-22. - Мурrашъ. 

28. - Боrровъ - Чепинци - Световрачане - Ку м:а- · 
ница. 
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Пзлетит h ще ее обявяватъ по отдtлно въ ~жедневната 

~.преса и съ обяв.,1ение,· поставено на цружествения локалъ, би
рария 

. ,,Василъ Левски", намиращъ се на
 жrъла на ул. ВитошI<а и Ала

·бинска, кжц·вто ще ставатъ и записванията
, когато ще се пж тува 

. съ жел·hзюща. При В3Имане у~1астие въ излетитt. членовет·k ще 

тр·вбва na се · ,запис.ватъ своевр tиеrшо н внасял, оп
р вд·kлената так

·. са за пжтуnане, за изб·krване вс hкакви неприSiтности. к
оито бъха 

:моr.1и па се причинятъ на rла
ватарит в пра покупката на билети 

за пж туваие. Иа.'lеrниr~ит 1, винаги тр·Мва ца носяrъ съ себе си 

, при пж:rуване по жел·tзница ra лпч:ната си . карта и значка. 

По пр11чина на лош0 вр 1-м:е, ир kз
ъ м всецъ Май ~10,I{axa ца 

се със·rоят ь ca.:1r') · •из:iе 1·ит ·t до Боянс1шя,во::t\щацъ - Б k:iara вода 

· Новоселr~и, Монасrиря Св. Спасъ и ДG 1 ~арибродъ - Поrаноn

. ски я Монастпръ. 

Въ е~но отъ посл·Iщнит1; си зас
еда11ин, настояталстrюто прие 

, една цоста ооr111ирна проrраиа аа ц-вй
посп.та на клона пp·hзJi теку-

• щата го~ина, като не се сы1ня
ва, че при нужда ще Ha)l·spи 1юц

крtпа .у всички дружест..вени членояе
, н-то разчита да може да я 

~приложи напълно. 

Приети нови .членове: ' Г•Ца Дариика Динева. qиновнич~<а, Хр.
 

III;евиковъ, Геоr>rи Панайurовъ, 
l~вtrанъ Тотевъ, Атанас11 Ц. Ни



•коловъ и Никола А. Сю~еоновъ, 
чинояници, Гриrоръ НиI<оJ•онъ и 

Григор ь Димитровъ, бръснари и К
Р.умъ Паничковъ, печ-атарr,. 

Дуп НИШКИЯ клонъ на 2'1 май е избралъ ново н-то въ съставъ: 

1пр fц с. Н. Додовъ. подпр. Мих. 
Мирковъ, урецникъ на музея Хр. 

· тошез ъ, кас11е;п Cr. Изановъ, секр r. Пенезъ и съв вrници Г. 

:Боr4ановъ и Ст . . Б:rизнакоr~ъ. 

· Б1;л'hж~<а отъ редакцията. П0 -
финансови и технически 

· прич;,~ня тая кнпжка на Б Т. и:низа о r ъ пе,ш r ь б:~и ю 1 t / 2 м:. 

:по-кж.сно. Материалъть за нея б
 вше rотовъ nр·lщи това врвме, та не-

ка читате,'1пгk ияаrъ т,1n1 въ съображние. 

Тая книжка е по:.л в1ю1 пр втъ ХШ-я тур:1ст1-tченъ събор-ь, 

,коiiто ще с-rане въ Са'.\IЬковъ о
тъ 2-4 ав,rустъ т. r. Програмата 

·и маршруrа ва ттр0ектиранитi; сл·!щъ събора общи излети ще 

·бЖ;:J;}}ТЪ ;:~опъ..1нит.елно у111ов.:Всrе
ни 1rрв~ъ специално окржжно и е,

Ке

дневния печатъ. 

Така че, peдak'UИ)I1\a може ца пожелае рацушна ср вща и 

· пло4ов1па ц вйност.ь на бл,изкия 
съборъ .. Ые1<а на широко рааз·kемъ 

· зна¼еrо Hd бъ:1f\арGк1tя организиранъ и иисокоrюлtзен-ь туризм-ь . 

. Клоиовиг в наето ятелст.ва -да ваправятъ всиt~ко· въз~южно за масо

нюто п·зс k ·ц~ни.е ,и . усп,~;ь на тазгодишния събор-ь . 



,, 

Отчетъ ·на Долно=банская, клонъ 
,,Ибъръ". 
-----

· 1:-Ia 20 април·ь т. r. До·лно Банския ююнъ "И6ъръ" . отъ Б 
·т. Д . ю.rа rоди:rnното с~ събрание, въ което настоятелството даде 

. -своя . отчеrъ. . 
Събранието у добри отчета и освободи настоятелството отъ 

отrоворность. · Като се взе ч:р·hдвидъ, че по_. прич~,на на в9йната и 
iол-вмото разм·sстване на членовеri, прtди нея, -дружесрвото ·не е 
могло да прибере вноскитh, вслiщствие на което и приноса кыrъ ~ 
централната каса не е изплатенъ за 2 rоцини. ОсRtнъ това, съ
бранието pt,nи ца се поканятъ всички, които желаятъ да uждатъ 
;,редовни членове за. ыапр-1,дъ на . дружеството ни, да се подпишатъ 

-собственорж.чно· въ членската книга и да почнатъ да плащат ь член-
-ския си внос ь .отъ 1 януари т. r. и сам:о на такива членове да се 

·издаватъ членски карти. Въ .резултатъ подписаха се 22' за· редов
ни туристи-членове и се прои.зщще изборъ за ново настоятелство, 

·въ ко~т~ се избраха: прtдс. А. · Д. Цв·Iпковъ, подпр·в;:~;с. Г. Яневъ 
-.секретарь Ст. Ивановъ, касиерь И. Дебеляно,въ, дом:ак·инъ Г. Сре
,,бърниковъ. 

~ъбра'~щето гласува , този бюцжет-ъ,: 

Приход1;>: 

· 1. Членски вносъ отъ ·13 сигурни редовн~ членове 
~2. Отъ абuна~1ентъ на сп. Б . Тури:стъ 
.. З. Огъ. недобори 

108 лв. 
. 18 " 
40 " 

, Всичко 1 ~б·оо лв. 

РааN:одъ: 

1. Приносъ 25°0 кы1ъ централн~та каса 
:2 . . 3а абонаirентъ .на сп. "Б. ТурI!стъ" -· 
..З. Дъ~1rъ къмъ цеI;Iтрадната каса <Ja 2 години 
,4 . За 18 тур. значки 

-5„ Канцеларски 
-6 . 3а делегати на туристския съборъ 
··7. За павилионъ при минераJ!ната баня 

27 лв. 
18 „ 
5 ! " 
з·б " 

5 " 
20 „ 
24 „ 

Всичко 134 лв. , 

В:ь сжщого събрание се опрiщ-kлиха 2 излета до „Водопада", 
U " б L . .а другия до ,, .... атм:алия съ о хожцане И· иsучване всички- м .t3Ста, 

отъ които може да се вземе вода за водоснабдява нето на се;юто. 
Взtха се още и тtзи р·вшения: 1) да се набави за дружес

·твото единъ фотографически апараrъ, съ който да се фотографи
. ратъ всички заiiвлtжителности изъ 06 паст ьта,... на клона, които сии 
~1ки да се азпратя,тъ съ кж.си ,о писания зt1 {_.1ечатване въ сп .,,Б. 
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Туристъ"; 2) да се построи една бесlщка при мине?а::rнаrа ни ба
ня и оттамъ да се почне разхубавяването на околностьта ; 3 Црк 

клона ни да се основе фондъ съ мl;сеqенъ внос1>, най малко .,5.ле- . 

ва за желаюшитi; туристи, който фонцъ да послужи за направа 

на форменна туристска носия и принацлежности. 

· Дружеството е взело всички мtрки да събере .паJ?И и се из

плати на централната каса. 

Празникътъ на дружеството ни „Вознесение" се отпразнува мноrСУ 

тържестве~но на оброчището поцъ балкана „Св. Спасъ", въ кое

то взеха участие почти всички находящи се въ селото туристи съ. 

с-вмеисrвата си. 

· Пр·взъ зимниа: сезонъ се направиха 6 сед·tн1ш и З зимни из.

лети. 

Cer<p. С. Ивановъ. Пр-вдс. А. Цв'БТI<ОВЪ. 

Нова членове на Софийския· клонъ: 

1. Найценъ Стефановъ - студентъ, 2. )~обри: Заrраловъ 

чиновникъ, 3. Юрданъ Дю1итровъ - 4. Петко Юрд. Бояцжиевъ.. 

- 5. Борисъ Бабаровъ - 6. Ив. Б::>тушаровъ - 7. Ник. Ата-

. ·насовъ - инжинеръ, 8. Мавроцинъ Цоневъ - чиновr1.икъ, 9~ 

Нейко Стояновъ - студентъ, 10. Георги Захаринчевъ - чиновник.-ь 

11. Симеонъ Михаиловъ - 12„ Н. Хр. Тома1"1евски - 13. Сл. 

Попоnъ ·_ lч. Сава Юрцановъ ·- търrовецъ, 15. Ст. Шива ровъ 

-чиновникъ, 16. Поручикъ Ив. Икономовъ - офицеръ. - 17. Г- 

ца Ек. Серафимова - учителка, 18. Лук~ Иоцовъ - учитель. 19, 
Ас. Ганчевъ - чиновникъ 20. Хр. Г. Бърковъ - . студентъ, 21. 
П. Радом11ровъ - qиновникъ. 22. tlоручикъ Сл. Жабленовъ -

офицеръ, 23. Никола Трънковъ - фотоцинкоrрафъ 24. Хр. Сомовъ . 

- чиновникъ, 25. Ман. Георrиевъ - чt-tновникъ, 26. Ради Б. Радевъ 

- чиновникъ, 27. Ст. Кировъ - Д-во Анкъръ", 28. Тотю r. Бе-

рберов ь - Фабрика бр. Прошекови, 29. Спасъ Н;,iколовъ · - чицо-. . 

вникъ, 30. Д-ръ. Панайтовъ - .чиновникъ. 

Клонътъ ни се снабди съ хубэвъ призматиченъ бинокълъ.,. 

1'Iарка „Цайсъ" 
Секретарь: И л. А н т о н о в ъ. 

Поща. 
Н. С. ·_ Статията до Ис~рецъ и назадъ, остана за ицния брой ... 

Хр. R-вr, - Статията Бистришкия воцонатъ - сжщо. 

Ст. Rуsевъ - Сжщо. 

' ' 



пП~:ut~ода'' -
~u.чюстров~но no~ynJJp~o-нayчнo cnucaJЦtt 
- . ·. . · . .. :Го~. х1х, - . 191·4. L 

Запознава ,читателит,Ь- съ всичt(И i!лонове нa,nv 
_nриро)_lНИ науки и т'tх,ното приложение- въ живо а; с' 
-цащия стопански жовотъ. 

,. Всичко въ „ПPJfPPA:a" се пи,111-е на ед.инъ. п,е о ~ 
~тж.пенъ . ези'къ, за да може да бжде разбрано о~ъ,N-~ /' 

годишЕнъ Aвoн:,~MErtn 5-· 11Ев)Ч !F~ 
l. " ' .. ·:· 



 


