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ДВАДЕСЕТЬ И ПЕТЬ ГОДИНИ 
Съ настоящата книжка списанието на съюза 

ни влиза въ своята двадесеть и пета годишнина, 
По-общъ прегледъ на неговото развитие ще на-
правимъ при завършване на годишнината; сега, 
обаче, искаме да подчертаемъ неговия успѣхъ. 
Започнато като органъ по-скоро за организа
ционни въпроси, постепенно въ списанието се 
отдѣля повече внимание на материала — той 
става художествено изискат. Наредъ съ това 
подобрение, обръща се сериозно внимание на ху
дожествената му външностъ и илюстрованость, 
за да стигне до днешния си видъ. Едно сравнение 
между книжкитѣ отъ първата годишнина и 
днешнитѣ ни сочи рѣзко реализирания напре-
дъкъ. А той е резултатъ на общитѣ усилия на 
организиранитѣ туристи — да гарантиратъ 

Мнозина ще се запитатъ : какво общо има меж
ду туристическитѣ и пѣвческитѣ дружества ? 0 6 -
ластьта на тѣхната дейность не е ли съвършено 
различна ? — Това е само на пръвъ погледъ. Много 
и много общо има между тѣхъ. 

Всинца знаемъ, че чистиятъ народенъ битъ се 
запазва най-добре въ скрититѣ отъ влиянието на 
чужденеца планински селища. Въ гънкитѣ на Стара-
планина, Родопитѣ и планинитѣ на Югозападна Бъл
гария — Рила, Осогово и Витоша — еж. запазени 
непокжтнати не само народнитѣ носии, но е запа-
зенъ най-добре и най-чистъ отъ чуждици българ-
скиятъ езикъ, а наредъ съ него и звучната българска 
пѣсень. Туристътъ, като броди изъ планинитѣ, общува 
съ планинското население, изучава неговитѣ нрави 
и обичаи, има случая да чуе въ най-чистъ видъ не-
повлияни отъ който и да било народни пѣсни. Той 
ги заимствува и разпространява, но въ повечето 
случаи, лишенъ отъ достатъчна пѣвческа култура, 
той не успѣва да долов^ тѣхния особенъ художе-
ственъ характеръ, като не рѣдко ги и преиначава. 

Ясно е, какво благородно поле за работа би 
представлявало за пѣвцитѣ организираното изучва-
не на пѣсеньта на българския планинецъ. Колко 
нови бисери биха се открили въ тази съкровищни
ца на народа ни. Но пѣсеньта не ще дойде при 
тѣхъ, а пѣвцитѣ трѣбва да я споходятъ въ родното 
й мѣсто, да я чуятъ направо отъ устата на народа 

неговия пласментъ и на труда, умението и амби
цията на неговитѣ редактори да поднасятъ едно 
все по-хубаво списание на своитѣ съидейници. 

И днесъ могатъ да се направятъ две конста
тации: че „Български туристъ" е единъ достоенъ 
идеенъ органъ на българското туристическо дви
жение и че той, въ отличие отъ другитѣ органи, 
е интересенъ не само за своитѣ четци-ту-
ристи, но и за по-широкъ кржгъ читатели — въ 
него тѣ намиратъ статии и илюстрации, които 
будятъ всеобщъ интересъ. 

Нека отдадемъ благодарность на • всички 
негови прѣки ратници — редакторитѣ — почи
нали и живи, и пожелаемъ въ началото на нашата 
юбилейна годишнина все по-голѣмъ успѣхъ на 
списанието ни. 

и срѣдъ дивната красота на планината, която не 
веднажъ е дала подтикъ да се роди пѣсеньта — 
да почувствуватъ дълбокия потаенъ смисълъ на на
родното художествено творчество. 

Но само организиранитѣ туристи ще могатъ 
да посочатъ на пѣвцитѣ най-вѣрния пжть къмъ пла
нинеца и неговата ведра душа, пълна съ възвишени 
пѣсни. Ето какъ -•— ржка за ожка — туристи и 
пѣвци могатъ да допринесатъ за култивиране на 
родната пѣсень, която е най-вѣрното отражение на 
народния духъ. Въ нея се открояватъ просто и въз
вишено мжкитѣ икопнежитѣ на всинца ни, и се из
гражда единната народна душа — залогъ за пости
гане на роднитѣ идеали. 

Но и туриститѣ ще бждатъ особено благодар
ни на тѣхнитѣ приятели пѣвцитѣ, ако ги напжтватъ 
въ художествено култивиране на родната пѣсень, за 
да измѣсти тя отъ обичайния имъ репертоаръ блуд
кавата булевардна пѣсень, звучаща тъй фалшиво 
особено срѣдъ величествения декоръ на планината. 

И нека пожелаемъ пѣвци и туристи все по-
често да намиратъ поле за дружна работа, било при 
излети въ планината, било въ селото и града, кул
тивирайки родната пѣсень. 

Н. Галчовъ. 

*) Горната статия е напечатана въ органа на Съюза 
на народнитѣ хорове въ България „Родна пѣсенъ". 

РОДНА ПЪСЕНЬ И ТУРИЗЪМЪ.ч 
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ВЪЛЧАТА ПЖТЕКА 
Въ бръшляна на манастирския дворъ, натежалъ 

отъ снѣжни гирлянди, зачуруликаха врабци. Бѣлитѣ 
облаци на изтюкъ заруменѣха. Весела глъчка и 
твърди стжпки се чуха наблизо. 

— Накжде? — запита игуменътъ група ту
ристи, които всѣка година по Коледа идваха въ 
манастира и оттукъ се отправяха по високитѣ вър
хове на Родопитѣ. 

— Нагоре, къмъ Клувията, а оттамъ къмъ 
Персенкъ — отговори Синигерътъ, водачътъ на 
групата. Това еж смѣлитѣ планинари Синигера, Чер-
челуша, Джонъ, Заека и Фарфарата. Тѣ бѣха до
бре облѣчени и не чувствуваха студа. Игуменътъ се 
чудѣше на тия слънчеви хора, които не се страху-
ватъ отъ нищо и напускатъ топлитѣ стаи въ града, 
за да търсятъ красота по върховетѣ на планинитѣ. 
Туриститѣ свалиха раницитѣ и скитѣ си, изтърсиха 
се отъ снѣга и се здрависиха съ игумена. 

-— Виждате ли онзи баиръ ? — каза игуменътъ 
и посочи на югъ. — Пжтьтъ минава презъ Клу
вията, но тамъ еж се явили вълци. На глутници тѣ 
нападатъ кошаритѣ и слизатъ чакъ до манастирския 
егрекъ. Мой дългъ е да ви предупредя, да не ми
навате презъ Вълчата пжтека. 

Туриститѣ се изсмѣха. Тѣ бѣха добре въорж-
жени и не се отказаха отъ намѣрението си. 

Преди да тръгнатъ, Синигерътъ влѣзе въ ста
ринната черква и запали свѣщь предъ чудотворната 
икона на Света Богородица, предъ която горѣха 
седемь кандила. 

Когато навлѣзоха въ ущелието, туриститѣ затъ
наха въ дълбокъ мекъ снѣгъ. Едва си пробиваха 
пжть съ скитѣ. Синигерътъ, снаженъ и силенъ мо-
мъкъ, вървѣше напредъ и окуражаваше другаритѣ 
си. Всички бѣха бодри. Само Фарфарата бѣше не-
доволенъ и се вайкаше като жена. Мисъльта за 
вълцитѣ не го напускаше. 

Никого не срѣщнаха по пжтя. Приказваха туй-
онуй, изпѣха нѣколко пѣсни, но следъ това замъл
чаха. На нѣколко пжти тѣ гърмѣха съ револверитѣ 
си на халось. 

— Пазете си куршумитѣ, че може да ви по-
трѣбватъ — смъмра ги Синигерътъ. 

Когато* наближиха Клувията, духна остъръ 
вѣтъръ, спустнаха се мъгли и следъ малко засвири 
страхотна виелица въ планината. 

Туриститѣ поеха нагоре, за да се изкачатъ на 
билото. Тѣ знаеха, че тамъ, всрѣдъ голѣмата гора, 
има единъ говедарникъ, гдето ще могатъ да накла-
дятъ огънь и ще се посгрѣятъ. 

Пжтьтъ минаваше презъ Вълчата пжтека. 
— Синигеръ, кжде презъ този вълчарникъ ? 

Не чу ли ти игумена ? Вълци има тждѣва! — обади 
се Фарфарата съ тихъ гласъ. 

— Вижте го какъ шепне, за да не го чуятъ 
вълцитѣ! — каза Черчелуша и буенъ смѣхъ залѣ 
групата. 

Тѣ продължиха по стръмнината, но когато 
стигнаха подъ параклиса Свети Илия, преспитѣ ста
наха непроходими. Следъ дълга борба, затънали до 
поясъ въ снѣга, едва изваждайки скитѣ си отъ рох-
кавитѣ снѣжни навѣи, победени отъ планината, тѣ 
решиха да се върнатъ въ манастира, когато откъмъ 
билото се чу вълчи вой. 

— Вълци! — изпищѣ Фарфарата и почувству
ва, че му се схващатъ краката. 

Връхъ Алеко въ Рила Акв. П. Францалийски 

— Штт! — запуши му устата Синигерътъ. И 
като стѣгнаха скитѣ си, тѣ бързо се спустнаха на
долу. Въ това време отъ гората на отвждния склонъ 
слизаше единъ дърварь. Той тичаше къмъ тѣхъ. 
Когато ги наближи, Синигерътъ позна бай Рангелъ, 
манастирскиятъ ратай, излѣзълъ за дърва Още на 
Игнаждень и останалъ да спи въ говедарника. Той 
се връщаше въ манастира. 

— Тука, тука! — викаше бай Рангелъ. — Не 
виждате ли? Вълци . . . вълци . . . Скоро по дър
ветата ! . . . 

— А ти? — запита го Синигерътъ. 
— Оставете мене. Азъ ще ида въ манастира. .-. 

Какъ ще оставя воловетѣ си плячка на звѣроветѣ! 
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— Света Богородичке! — извика Фарфарата и 
пръвъ се покатери на единъ дебелъ боръ. И докато 
туриститѣ се катерѣха по дърветата, Рангелъ раз
паса червения си поясъ, пустна го следъ себе си и 
подкара волОветѣ надолу къмъ Клувията. Въ бър
зината и уплахата туриститѣ забравиха да му дадатъ 
револверъ. 

Синигерътъ забеляза какъ се спустнаха седемь 
вълци следъ Рангелъ. Настръхнали и освирепѣли 
отъ гладъ, тѣ се завъртѣха около него, но извед-
нъжъ спрѣха •— сепнаха се отъ червения поясъ, 
който се виеше като змия въ снѣга. Вълцитѣ се 
хвърляха, настжпваха пояса, но тутакси отскачаха 
назадъ съ ръмжене. 

Когато Рангелъ зави задъ хълма, който се 
спускаше надолу къмъ прохода, Синигерътъ забе
ляза, че вълцитѣ отново се хвърлиха следъ воло-
ветѣ. И той бързо слѣзе отъ бора, сложи скитѣ си 
и докато другаритѣ му да разбератъ какво става, 
спустна се като стрела надолу по пжтеката. 

— Ей, Синигеръ, кжде отивашъ? Чакай, бе 
Синигеръ! Вълцитѣ ще те схрускатъ! — искаше 
да извика следъ него Фарфарата, но езикътъ му се 
бѣше схваналъ. 

Синигерътъ наближи вълцитѣ, изгърмѣ по тѣхъ 
и ги пропжди. Напраздно Рангелъ го увещаваше да 
не си хаби куршумитѣ. 

— Слушай, момко, върви следъ вОловетѣ. 
Вълцитѣ отъ куршума бѣгатъ, но ставатъ още по-
зли. Тъй, съ пояса, сме сигурни . . . 

Въ това време глутницата отново се спустна 
следъ тѣхъ. Синигерътъ изгърмѣ още нѣколко пжти, 
но забеляза, че куршумитѣ му се свършватъ. И като 
се изви, той изгърмѣ последния си куршумъ, отби 
се отъ пжтеката и подмами вълцитѣ следъ себе си. 
Сѣкашъ вихрушка се помете следъ него . . . 

Рангелъ слѣзе въ манастира виръ вода — 
цѣлъ облѣнъ отъ поть. Калугеритѣ го питаха какво 
му е, а той не можеше зжбъ да обѣли. Едва дойде 
на себе си и разказа за страшната среща съ 
вълцитѣ. 

Игуменътъ нареди калугери и работници да 
отидатъ съ пушки и кучета да пропждятъ глутницата. 

Синигерътъ летѣше по надолнището на стръм
ния склонъ. Вълцитѣ, наредени въ две редици, го 
следваха отблизо. На нѣколко пжти тѣ го насти
гаха, но Синигерътъ съ изкусенъ телемаркъ отска-
чаше на страни и докато глутницата се спре по 
наклона, успѣваше да избѣга изъ снѣжнитѣ баири. 
Той летѣше и следъ него се вдигаше облакъ отъ 
снѣженъ прахъ. 

Отначало гонитбата му правѣше удоволствие, 

но скоро той почувствува, че силитѣ му го напу-
щатъ. Вълцитѣ вече го наближаваха, когато той съ 
ужасъ видѣ, че предъ него се открива пропасть. И 
за мигъ той помисли: 

— Ако спра, то значи вълцитѣ да ме раз-
кжсатъ . . . 

И като се изправи, той надигна снажното си 
тѣло и политна надъ пропастьта. 

Скокътъ излѣзе сполучливъ. Когато се спре и 
погледна нагоре, той видѣ вълцитѣ, спрѣли се предъ 
пропастьта, да надаватъ страшенъ вой, ровейки отъ 
ядъ замръзналия снѣгъ. 

А въ дѣсно надъ гората видѣ, че пламнаха 
седемь кандила и въ свѣтлината се открои образътъ 
на Света Богородица. 

Виелицата продължаваше, но Синигерътъ не 
чувствуваше студа. Следъ като се огледа, той се 
прекръсти и пое къмъ манастира. По пжтя срещна 
спасителната команда. Зачервенъ отъ страшното 
състезание съ вълцитѣ, той изненада съ веселъ 
викъ спасителитѣ и прегърна Рангелъ. А той го 
цѣлуваше отъ радость и се чудѣше на този без-
страшенъ момъкъ, който надбѣга вълцитѣ. 

Работницитѣ пропждиха глутницата и се изка
чиха съ кучетата при говедарника. На бороветѣ 
зъзнѣха туриститѣ. Тѣ бѣха изстреляли всичкитѣ си 
куршуми на халось и не смѣеха да слѣзатъ. Фарфа
рата скърцаше съ зжби. Озъртайки се, той едва 
продума: 

— Дяволъ да ги вземе, четиринадесеть бѣха! 
— На страха очитѣ еж голѣми — каза засмѣнъ 

Рангелъ. А Фарфарата, като видѣ, че вълцитѣ еж 
пропждени, извика: 

— Ахъ, да имахъ куршуми! Какъвто съмъ 
стрелецъ . . . 

Смѣхътъ на туриститѣ и селянитѣ прекжена 
заканитѣ на Фарфарата. 

Привечерь, когато удариха манастирскитѣ кле
пала за вечерня, туриститѣ влѣзоха въ черквата и 
запалиха предъ чудотворната икона свѣщь за ща
стливото избавление. 

Вечерьта Рангелъ разказваше край огнището, 
какъ Синигерътъ го спасилъ отъ вълцитѣ. А Си
нигерътъ, замисленъ, гледаше искритѣ на огъня. 

—• Никога нѣма да забравя гонитбата на въл
цитѣ и видението на Света Богородица — про
мълви той. 

Черчелуша, Джонъ и Заека слушаха разказа 
на Синигера, а Фарфарата (разтриваше замръзна-
литѣ си мускули. 

Навънъ свирѣше виелицата. Нейната монотонна 
пѣсень се смѣсваше съ воя на вълцитѣ. 

Г. Вишневски 
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ЗА НЯШИТЪ ВЪРХОВЕ 
Туристическитѣ дружества у насъ отрано 

съзнаха своето предназначение, като херолди на 
единъ природосъобразенъ животъ, и обърнаха го-
лѣмо внимание за улеснение излетитѣ къмъ плани-
нитѣ и върховетѣ. Въ по-важнитѣ градски туристи
чески обекти има уредени спални. Споредъ отчета 
за 1931 на Б. Т. С , броятъ имъ е седемнадесеть, съ 
инвентаръ 346.768 л. и пренощувания 5.811. Почти 
на всичкитѣ наши планински вериги: Балкана, Пи-
ринъ, Витоша, Рила, Срѣдна-гора, Родопитѣ, Осогово, 
Голо-бърдо, въ красиви мѣстности и улесняващи въз
хода на върха, има кокетно построени планински 
хижи, броятъ на които за сега е 25 и притежаватъ 
една собственость за милиони лева. На
чалото на хижестроенето у насъ датира 
отъ скоро — следъ общоевропейската 
война, но и въ това кратко време тури
стическитѣ организации дадоха много ма
териални срѣдства и усилия, за да се 
явятъ въ българското общество като 
една висококултурна и стопанска орга
низация; тѣзи усилия продължаватъ и 
сега съ сжщия нестихващъ устремъ. Да-
денитѣ сведения въ отчета за хижитѣ еж. 
съвършено непълни. Посещенията не 
еж. редовно водени, а даже и стойностьта 
на имота не е посочена. Отъ даденитѣ 
сведения за 10 хижи се вижда, че посе
щението имъ презъ 1931 г. е било 10.592 
души, но като се има предвидъ, че посеще
нията въ най-много посещаванитѣ хижи, 
като „Фонфонъ", „Кумата", „Юмрукъ-
чалъ", „Голо-бърдо"и др., не еж. реги
стрирани, то може да се твърди, че об
щото число на посещенията възлиза на 
повече отъ 17.000. При това трѣбва да 
се констатира съ радость,че посещенията, 
въ сравнение съ миналитѣ години, на мѣста еж двой
но, даже и тройно повече. Интересно е да се знае 
какъ се посещаватъ хижитѣ и помесечно. За харак
теристика на това ще приведемъ даннитѣ на голѣ-
мата хижа „Мусала". Регистрацията тамъ е започ
ната отъ 14 ноемврий 1930 г. отъ една самоковска 
излетна група отъ 26 человѣка, начело съ голѣмия 
туристъ и любитель фотографъ г. С. Баръмовъ. До 
1. I. 1931 г. посетителитѣ еж били 2.367 чело
вѣка, а до 27. VIII. 1932 г. — 4.616. Презъ месецъ 
августъ 1931 г. е имало 1.334 посетители, м. сеп-
темврий — 145, м. октомврий — 48, м. ноемврий 
— 20, м. декемврий — 16. Презъ 1932 г. м. януа-
рий — 131, м. февруарий — 7, м. мартъ — 17, м. 
априлъ — 19, м. май — 147, м. юний — 173, м. 
юлий — 765, м. августъ (до 28 по обѣдъ) — 1.020. 
Отъ приведенитѣ данни можемъ да направимъ след-
нитѣ заключения: най-малко посещаваниятъ месецъ е 
м. февруарий, а най-много — м. августъ. Ако изо-
бразимъ графически числата, ще видимъ, че кривата 

отъ м. августъ пада надолу до м. декемврий, следъ 
това презъ м. януарий тя стръмно се издига нагоре, 
после презъ м. февруарий дохожда^най-голѣмата си 
падина и почва постепенно да се издига, за да достигне 
своята кулминационна точка презъ м. августъ. Вне
запното издигане презъ м. януарий се обяснява съ 
въведената традиция голѣмитѣ праздници, като Нова 
година, Рождество Христово и др., да се праздну-
ватъ горе въ планината, а слабото посещение презъ 
зимата показва, че у насъ е повече развитъ лѣтниятъ 
туризъмъ, отколкото зимниятъ съ ски. Добре уреде-
нитѣ хижи ще играятъ роль нашата планина да бжде 
посещавана добре както лѣтно, така и зимно време. 

Зимни сталактити 

Нѣколкото нещастни случаи, които станаха близо и 
около хижитѣ, показватъ, че се изисква уреждането 
на една постоянна спасителна команда въ хижитѣ, 
както и последнитѣ да разполагатъ съ най-необхо-
димитѣ санитарни материали и медикаменти за да
ване първа помощь. Желателно е всички хижи, 
които еж обитаеми и зиме, да еж снабдени съ теле
фони. При лошо време възлизането да става отъ 
пропускателни пунктове отъ долу, които навреме 
да съобщаватъ въ хижата часа на тръгването и 
численостьта на групата. 

Както е необходимо да се води статистика за 
посещаване на хижитѣ, така сжщо е необходимо по
добна статистика да се води за самия връхъ. Знайно 
е, че всѣки, който е достигналъ хижата, не се е въз-
качилъ на върха, а има и такива излетници, които 
не еж отсѣдали въ хижата, а направо еж се въз-
качвали на върха. За тази цель се изисква една 
добре направена тенекиена кутия, за да не се мокри 
поставената вжтре подвързана тетрадка, окачена 
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Рила 

здраво на самата пирамида. Въ тетрадката може, 
Освенъ простата регистрация на групата, да се впис-
ватъ и лични впечатления, които еж отъ голѣмо 
значение за географията и естетичната наслада, която 
върхътъ дава. Сжщо така въ хижитѣ трѣбва да се 
въведе възпоменателна тетрадка, въ която желае-
щитѣ излетници да вписватъ впечатленията си. 

Като направимъ единъ прегледъ на нашитѣ 
върхове, виждаме, че преди години тѣ еж били по
сещавани само отъ буритѣ и халитѣ и много рѣдко 
нѣкой каракачанинъ ще се възкачи, за да наблю
дава стадото си. Върховетѣ еж били жилища на 
боговетѣ, както ги описва гръцката митология. Тѣ 
еж били обвити въ мистика и всѣки смъртенъ съ 
страхъ е замръквалъ горе. Но днесъ тѣхната ми-
стичность пада. Тѣ се явяватъ съ своята лжчезар-
ность, като едни голѣми стопански обекти и изходни 

Акварелъ П. Францалийски 

пунктове за много научни и културни изследвания. 
Достатъчно е да укажемъ на метеорологическата на
блюдателница на вр. Мусала, която ще играе гра
мадна роль въ науката за изследване на времето и 
като делфийски оракулъ ще предпазва равнината 
отъ стихиитѣ,понеже въ високопланинскитѣ станции 
атмосфернитѣ явления се появяватъ по-рано и срав
нително по-типично. 

Върховетѣ се подчиняватъ на общия законъ 
въ политическата икономия, че по-добритѣ стопански 
обекти се откриватъ по-късно. Върхътъ ще се яви 
като единъ отъ голѣмо значение стопански обектъ, 
който ще носи богатства на притежателя си, ето 
защо налага се едно съзнателно отнасяне къмъ 
всѣка инициатива за него. Той ще бжде ламтежъ не 
само за българския туристъ, но и на този, дошелъ 
отъ далеко. 

\Уо« 

РИЛСКИТЪ ПЕЙЗЯЖИ НМ ПЯВЕЛЪ ФРАНЦАЛИЙСКИ 
Планината притежава единъ особенъ чаръ, не-

понятенъ за мнозина. Богатата си съкровищница тя 
щедро разкрива на малцина — само на тѣзи, които 
еж я опознали и истински обикнали, които еж 
осмислили битието си чрезъ нея. 

Многократно трѣбва да си скиталъ изъ нейнитѣ 
тъмни лесове, да си изкачвалъ запъхтенъ по недо-
стжпни урви и сипеи дооблачнитѣ й висоти, отъ кж-
дето предъ учудения ти взоръ се открива новъ 
свѣтъ, трѣбва да си слушалъ ромона на свѣнливото 
поточе, сподавенитѣ въздишки на гората и тихия 
плачъ на падащитѣ умиращи есенни листа, най-
сетне, следъ като, гоненъ отъ бѣснѣеща снѣжна 
буря, си чувствувалъ около себе си сѣнката на бѣ-

лата смърть, чрезъ всичко изживѣно да я опо-
знаешъ напълно и да усѣтишъ нейното страхотно 
величие. 

Художникътъ, който е посветилъ творчеството 
си на планината, трѣбва така да я познава и чувству
ва съ нейното неизчерпаемо богатство отъ форми 
и цвѣтове. 

Въ акварелитѣ на художника-туристъ Павелъ 
Францалийски планината винаги е грижливо про-
ученъ обектъ. 

Израстналъ въ Самоковъ, кждето минава почти 
цѣлия периодъ на художественото си развитие и 
оформяне като планински пейзажистъ, Францалийски 
неуморно броди изъ Рила. 
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Изъ Чамъ-кория акв. П. францалийски 

Той я изучава не само презъ хубавитѣ слън
чеви лѣтни и есенни дни, но и тогава, когато, заси
пана съ снѣгове, скована въ скрѣжъ и ледове, стра
хотна и безмълвна,, тя е почти недостжпна. Така 
може да се обясни разнообразието на сюжети, и се
зони, отбелязано въ последната му изложба въ Со
фия. Въ нея, освенъ иѣколко пролѣтни и есенни 
настроения, преобладаваха зимнитѣ мотиви. 

Като сюжетъ и техническа задача зимниятъ пей-
зажъ е особено труденъ за интерпретиране. Докато 
чрезъ богатата гама отъ цвѣтове лесно се сполучва 
ефектътъ на лѣтния или есененъ пейзажъ, при зимния 
пейзажъ се манипулира съ минимумъ изразни срѣд-
ства, съ нѣколко тона. Чрезъ тѣхъ художникътъ 
трѣбва да построи цѣла скала отъ тонове, и нюанси. 

Съ тази задача Францалийски вече умѣло се 
справя. Между нашитѣ планински пейзажисти Щър-
келовъ, Миховъ, Йончевъ—Крискарецъ, Криловъ, 
Францалийски избира за свой жанръ зимния пейзажъ. 
Независимо отъ тази негова склонность, творче
ството му е разнообразено съ етюди на селски хижи 
или улички, надъ които винаги се изправя планината. 
Въ пейзажитѣ си Францалийски преди всичко търси 
предметното, реалистичния образъ на своя обектъ. 

Съ завидна упоритость той търси точния цвѣтъ и 
тонъ, съ тѣхната нюансировка, въ всички планове на 
пейзажа. Като технически материалъ за работа се е 
установилъ на акварела. Той работи, започва и за
вършва всичко на самото мѣсто, съ стремежъ да на
хвърля повече етюди на единъ и сж.щи обектъ. Въ 
тази бързина той не успѣва да достигне патетичния 
изразъ на Щъркеловъ и Миховъ, или конструкти-
визма на Крискарецъ. Тъкмо отъ така третиранитѣ 
негови акварели лъха свежесть и непосрѣдственость. 

Художникътъ, опияненъ отъ чудото на плани
ната, за сега не си поставя по-далечни задачи. Сед-
налъ на нѣкоя скала край Мусала, той не е смутенъ, 
раздвиженъ отъ тревожното търсене на новитѣ фа
ланги авангардисти и синтетисти. Замаянъ отъ ве
личието на Рила той чувствува, че все още не е из-
пѣлъ най-възторжения си химнъ за нея. Въ пъстрата 
есень на своето неспокойно битие Павелъ Франца
лийски все повече се привързва къмъ планината и 
чрезъ нея отива къмъ по-нататъшния си творчески 
възходъ. Той все повече се привързва къмъ. плани
ната може би защото е узналъ, че дружбата съ нея 
може напълно да даде смисълъ на- единъ животъ и 
художествено творчество. 

Василъ Захариевъ, 
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ПИРИНЪ ЗИМЕ 
На югъ, далеко отъ шума на многолюднитѣ ски-

плацове на Витоша и Люлинъ, добре известна съ 
своитѣ каменисти била и зжбери лѣте на мнозина, 
се издига една цѣла верига отъ заледени върхове, 
чиято височина не пада подъ 2.000 м. Тоя велико-
лепенъ дивъ планински свѣтъ, веднага следъ послед
ното „ехо" на лѣтния си обожатель и звъна на ов
чаря, бива скованъ въ едно продължително време, 
°тъ ноемврий до юний, въ бѣлия панциръ на леда. 
Високо всрѣдъ него се издига бѣлата пирамида на 
неговия първенецъ, чиято отвесна стена, нарѣзана 
отъ камънитѣ и леда, гордо гледа въ дълбочината 
на Казана и завистливо наднича къмъ своя северо-
западенъ сателитъ. Тежко се сгромолясватъ лави
нитѣ, натрупани върху Кутелския ржбъ отъ първия 
мартенски фьонъ, а оглушаващиятъ тътнежъ на Казана 
и източнитѣ склонове на Елъ-тепе поздравляватъ ос
вобождаването на височината отъ нейната снѣжна 
прегръдка. Тежко лежи презъ яснитѣ нощи сѣнката 
на върха (очертана отъ пълнолунието) върху доли
ната на заспалата и затрупана рѣка, приветливо 

на тоя дивъ свѣтъ не е виждалъ елегантната пер
спектива на скиорската следа. Лудиятъ вой и съска-
нето на скалитѣ почти не познаватъ звъна на пи-

окичена съ надвесенитѣ отъ снѣгъ мури. Яростно 
се разбиватъ дивитѣ пролѣтни облаци на Бѣлото 
море въ зжберитѣ на Стражата и Моминъ дворъ, 
плъзгащи се смирено следъ това по долината къмъ ти-
хитѣ склонове на Ай-Гидикъ и Налбантъ. Снѣгътъ 

кела, чука и пирона, лавинитѣ не еж срѣщали*(по 
пжтя си опнатото вжже на групитѣ, а високо надъ 
облацитѣ, недостжпни и неизкачени, лъщятъ на слън
цето глазуритѣ на пиринскитѣ върхове. 

Г. Т. 

Източенъ пирински дѣлъ съ Мън-
гъръ-тепе и долината на р. 

Дамяница. 

Елъ-тепе и Кутело отъ Бъндериш-
кия циркусъ 

Сн. Г. Т. 



ХИЖДТЯ ПОДЪ БЕЛМЕКЕНЪ 
Една отдавна лелѣяна мечта на софийскитѣ и 

южнобългарскитѣ туристи се сбждва: хижата подъ 
Белмекенъ кацна тая есень край езерото въ една отъ 
най-хубавитѣ гънки на Източна Рила. Благодарение 
крупното дарение на единъ родолюбивъ българинъ 
и самоотверженото усърдие на нашитѣ другари отъ 
костенецския клонъ на Съюза, благоприятствувано отъ 
извънредно хубавото време тая есень, хижата можа 
да се изгради и покрие още тази година. Отвънъ 
тя е напълно готова; остава напролѣтьда се поставятъ 
врати, прозорци и дюшеме и да се измаже и уреди 
отвжтре, та да срещне въ китна премѣна гости отъ 
цѣла България на праздника на Рила. 

Хижата, която ще носи името на дарителя, д-ръ 
Константинъ Панайотовъ, е построена на около 
2.100 метра надморска височина, въ клека на висо
кия брѣгъ въ северозападния край на красивото 
Равничалско езеро, чиито кристални води отража-
ватъ стройния й силуетъ. Тя отстои на четири часа 
добъръ ходъ отъ курорта Костенецъ, а на около 
часъ и половина отъ нея се извишава последниятъ 
рилски стожеръ на изтокъ, стройно-хубавиятъ южно-

Мѣстоположението на хижата е едно отъ най-
красивитѣ, и въ околностьта й, по южнитѣ плещи 
на околнитѣ чалове, се простиратъ може би най-хуба-

Хижа „К. Панайотовъ" Сн. Пѣйо 
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Хижата съ езерото 

български първенецъ Белмекенъ. Построена на 
кржгло 68 квадратни метра, тя ще може да под
слони за нощуване, при рационално използуване 
(два ката нари), спокойно 50—60 души. 

витѣ мѣста заски-упражнения. Освенъ върхътъ Бел-
мекенъ, отъ нея могатъ да се посетятъ лесно и 
останалитѣ чалове на Рила, източно отъ Марица: 

Равни-чалъ, Сиври-чалъ, Ибъръ, Му-
сли-чалъ. Съ еднодневенъ преходъ 
леко може да се отиде отъ нея на 
изтокъ по билото на планината дори 
до Юндола, като по пжтя се изкачи и 
Белмекенъ. Малко по-труденъ е пре-
ходътъ на западъ презъ чалОветѣ (Рав
ни-чалъ, Сиври-чалъ, Каменисти-чалъ, 
Ибъръ, Ченгене-чалъ) за Марица — 
с. Радуилъ или презъ Сарж-гьолъ за 
Чамъ-кория или хижа „Мусала". 

На стотина крачки отъ хижата, 
долу край самото езеро, водата на 
което, чрезъ подзидане на Оттока му, 
е подигната съ около единъ метъръ, е 
запазенъ добре закжтанъ и пригот-
венъ за зимата (печка, дърва) за-

слонътъ на труженицитѣ около хижата, въ 
който могатъ да нощуватъ и сега свободно десе
тина души. 

П. 

Сн. Зашевъ 
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ИЗЪ ЦЕНТРАЛНИТЕ РОДОПИ*5 

Ето единъ кжтъ, който е малко познатъ на 
любителитѣ на природата, кжтъ богатъ съ красоти 
и прелести, съ население, което е преживѣло мо
менти на голѣмъ трагизъмъ, трагизъмъ неизвестенъ 
почти другаде въ отечеството ни. Населението тукъ 
е било силомъ заставено да се прости съ бащина 
вѣра, съ традиции и обичаи, и да приеме мохаме-
данството. 

По-малко позната е частьта на югъ отъ с. Че
пеларе, Пашмаклийско* область, която е включена 
сравнително късно къмъ България.. Тоя край, неза
висимо отъ природнитѣ красоти, крие въ себе си 
и много минерални богатства, но, за жалость, напра-

ИзворЪТЪ Хубча Сн. Ставревъ 

вено е малко, за да се проучи въ това отношение, и 
тамъ, кждето би било рентабилно, добиването на тия 
богатства да почне. Културно-просвѣтната дейность 
тукъ е извънредно слаба. Направи се даже доста, 
за да се принудятъ часть Отъ българитѣ-мохамедани 
да напустнатъ роднитѣ си огнища и да се изселятъ, 
като съ това се загубиха напълно. 

Най-удобенъ пжть за тоя край е долината на 
р. Чая, а отъ с. Чепеларе на югъ къмъ Пашмакли. 

Напустнахме Пловдивъ въ една ранна утринь и 
се отправихме по шосето за Станимака, до който 
градъ пжтьтъ е еднообразенъ и неинтересенъ. Отъ 
Станимака тръгнахме по дефилето на р. Чая — 
пжть и красивъ и живописенъ, макаръ и доста често 
поврежданъ отъ буйнитѣ води на рѣката и изиск-
ващъ добро поддържане. Пжтьтъ криволичи, а рѣ
ката ту бойна, ту спокойна си тече, склоноветѣ еж 
покрити съ зеленина, която гали окото и примамва 
погледа. 

Недалечъ отъ Станимака е тъй наречената 
Асенова крепость — крепость, която е била клю-
чътъ за Пловдивското поле и която е играла голѣма 
роль презъ срѣднитѣ вѣкове. Днесъ, обаче, тая кре
пость е почти руина и би трѣбвало да се направи 
всичко, за да се запази поне въ този си видъ. 

Следъ тая крепость преминаваме с. Бачково и 
стигаме Бачковския манастиръ Св. Богородица. Тая 
народна светиня е основана презъ XI вѣкъ отъ двама 
братя грузинци отъ рода Пакуриянъ. Днесъ тоя ма
настиръ е най-богатъ следъ Рилския и е единъ отъ 
първитѣ ставропигиални манастири (Рилски и Троян
ски). Бележита е иконата въ манастира съ грузин
ски надписъ и сребърната дарохранителница, която 
се пази въ музея на манастира. Въ устава (кондика) 
на манастира изрично е казано отъ основателитѣ, 
въ никой случай да не бжде допусканъ гръкъ 
за игуменъ; това, обаче, не попрѣчи на гърцитѣ да 
предявятъ, макаръ и лишени отъ всѣкаквр основание, 
претенции върху манастира или, по-право, върху имо-
титѣ на манастира, мислейки, въ най-благоприятенъ 
случай, стойностьта на тия имоти да се приспадне 
отъ стойностьта на църковнитѣ имоти въ Македония, 
заети отъ тѣхъ. Манастирътъ се посещава извънредно 
много. Изолираното му положение, грамаднитѣ по
стройки, тишината, що владѣе въ него, безмълвието, 
що цари тамъ, настройва мистично и навѣва рели
гиозно настроение у посетителитѣ. 

Следъ Бачковския манастиръ преминаваме край 
Нареченскитѣ бани, една голѣма и модерна построй
ка при хладенъ минераленъ изворъ; тия бани, бла
годарение на лѣковитостьта си и на удобствата, се 
посещаватъ доста. 

Пжтьтъ продължава да криволичи, надморската 
височина расте, гледката става все по-красива, а рѣ
ката все по-буйна. Минаваме презъ Хвойненското 
поле — поле, въ което се намиратъ следи отъ си-
лурското и по-късни морета, които еж заливали тоя 
край. 

Презъ" архаичната ера, когато по-голѣмата часть 
отъ Балканския полустровъ била залѣна съ вода, Ро-
допитѣ, заедно съ Рила, Пиринъ и др., еж били су
ша, часть отъ т. н. източенъ континентъ. Части отъ 
тоя архаиченъ масивъ по-после хлътватъ и биватъ 
залѣти отъ морето, за доказателство на което ни слу-
жатъ утаечнитѣ скали, обаче най-високитѣ части на 
тия планини останали да стърчатъ надъ водата. 

Особено голѣми промѣни претърпѣлъ Родопскиятъ 
масивъ презъ терциера, когато се напуква, размѣст-
ва, хлътва и изпълва пространството чакъ до Бѣло 
море. Днесъ най-разчленена планина и най-трудно 
проходима се явява именно тя. Въ нея липсватъ и 
естествени пжтища, които да улесняватъ сношения-

*} Името на планината напоследъкъ предизвика спо
рове, които още не еж стихнали. Смѣтаме, обаче, че докато 
компетентнитѣ хора не кажатъ последната си дума, при. 
бързано ще е то да се промѣня. 
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та. Такива се явяватъ само долинитѣ на рѣкитѣ Ма
рица и Места. Това обстоятелство е причина за срав
нително по-суровия климатъ на планината, въпрѣки 
че е близо до топлото Бѣло море. Топлото въздуш
но течение отъ югъ не може да премине на северъ, 
та да омекоти климата; то-минава само по долинитѣ 
на тия рѣки. 

Тая часть отъ Родопитѣ се състои отъ седи
ментни и еруптивни скали. Въ Пашмаклийско отъ 
последнитѣ скали се срѣщатъ главно андезитъ и 
риолитъ. Риолитътъ е младоеруптивна скала отъ тер-
циера, сходна съ кварцпорфира, издържа атмосфе-
рилитѣ и се употрѣбява за градежъ. Като краенъ 
неинъ резултатъ се явява каолинътъ. 

Стигаме Чепеларе, едно отъ най-високитѣ се
лища у насъ. Красиво и спретнато селце, което се 
издига като курортно мѣсто; чрезъ изкуственъ падъ 
на рѣката то се е сдобило съ електрическа енергия. 

Отъ Чепеларе нататъкъ пжтьтъ е между игло
листни гори, въздухътъ е свежъ и напоенъ съ аромата 
на боръ, диша се леко и приятно. Надморската ви
сочина расте до в. Роженъ — вододѣлътъ между Ма
рица и Арда. Отъ лѣво и дѣсно на пжтя се редятъ 
дъскорѣзни, нѣкои модерни. Близо до в. Роженъ е 
била старата турско-българска граница. Днесъ само 
остатъцитѣ отъ войнишкитѣ помѣщения ни напом-
нятъ за това. 

Населението тукъ е помашко, въ което нацио
налното съзнание е почти напълно изчезнало, а и 
каточели малко или поне несистемно се работи за 
възвръщането му. Все пакъ има нѣкои факти, които 
ни говорятъ, че всичко не е загубено: напр. случ
вало се е, когато християнки отъ околнитѣ села 
на Роженъ слизатъ къмъ полето, респ. къмъ Стани-
мака, помакини да имъ даватъ пари да запалятъ по 
една свѣщь въ църквата на Бачковския манастиръ. 
Тоя и други подобни факти, доста знаменателни, би 
трѣбвало да се използуватъ разумно. 

Следъ Роженъ пжтьтъ почва да слиза, минава се 
край красивитѣ селища Горно и Долно-дере-кьой, а 
отъ тамъ се отива до извора Хубча. Голѣмъ кар-
стовъ изворъ, който дава водитѣ си на Бѣла рѣка, 
която подъ Устово се съединява съ Черна рѣка 
и заедно се вливатъ въ Арда. Водитѣ на Хубча се 
използуватъ като двигателна сила. Тоя изворъ 
вѣроятно е въ връзка съ дветѣ езера, наречени 
Родопско око, които се намиратъ надъ Пашмакли 
и отстоятъ на около 20 клм. отъ него. Споредъ 
една легенда, отъ тия езера излѣзълъ овенъ, 
който подмамилъ стадото на единъ овчарь и 
последниятъ, за да спре стадото, захвърлилъ къмъ 
овена гегата си, която паднала въ езерото и после 
била намѣрена при извора Хубча. 

Следъ малко навлизаме въ Устово, типично 
планинско селище, амфитеатрално разположено, а 
следъ него следва Райково, надъ което се намиратъ 
развалини отъ тъй нареченото Момчилово градище, 
свързано съ историческата личность Момчилъ 
юнакъ. На югъ отъ Райково се намира Пашмакли. 
Надъ Пашмакли се издигатъ нѣколко планински 

рида, по-важни отъ които еж: Невѣстата, Елта и 
др. Споредъ | друга легенда, отъ първата скала се 
хвърлила невѣста, за да запази честь и национал-
ность; до тамъ тя е могла да бѣга отъ преследва-
щитѣ я турци. И днесъ формитѣ на тая скала на-
подобяватъ невѣста съ деца, а ноще, когато луната 
пръска обилно своитѣ бледи лжчи, тия скални форми 
се одухотворяватъ и тая нещастна невѣста съ своя 
нѣмъ езикъ разправя на горскитѣ вили участьта си. 

Тоя край, благодарение на своето географско 
положение, въ турско време е билъ въ рждетѣ на 
полунезависими владетели, които се разпореждали 
самовластно. Презъ първата половина на XIX вѣкъ 
Пашмаклийско-,се управлявало отъ Салихъ ага. 

Тая епоха, като най-близка до днешната, е оста
вила трайни спомени въ населението. Салихъ ага вла-
дѣелъ на северъ отъ Арда, а на югъ владѣелъ другъ 
независимъ владетель отъ рода на Агушевци. Той 

Вр. Роженъ Сн. Ставревъ 

билъ жестокъ и се отнасялъ еднакво и къмъ моха
медани и къмъ християни. Населението му работило 
аигария, той' събиралъ данъцитѣ и ги пращалъ на 
султана. Подъ-сараитѣ му се намира водопадъ, на-
реченъ водопада на= смъртьта;. водопадътъ отдалечъ 
не се вижда, трѣбва да се отиде до него, та да се 
забележи. Въ тоя водопадъ еж намирали смъртьта 
си всички, обвинени въ по-тежко престжпление, като 
жертвата предварително бивала поставяна въ чувалъ 
и зашивана. Обвиненитѣ, обаче, въ по-леко престжп
ление бивали обесвани на дърветата между Райково 
и Устово. Дълго Салихъ ага воювалъ съ Агушевци, 
докато най-после си подѣлили областьта и приели 
Арда за граница. Въ взаимната борба, за да предиз-
викатъ отъ далечъ пожаръ, служили си съ стрели, 
на които поставяли запалени парцали, натопени пред
варително въ газь. Днесъ въ Пашмакли е запазена 
една сграда, оградена съ камена стена и дървета, 
дърветата на която еж полуизгорени отъ такива 
стрели. Сараитѣ на Салихъ ага еж запазени въ Паш
макли и служатъ днесъ за казарми. 

Стремежътъ къмъ просвѣта въ тоя край е билъ 
силенъ въ турско време — нѣщо, което се вижда 
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отъ факта, че всички младежи помаци, свършили въ 
Одринъ или Цариградъ, следъ завръщането си еж 
получавали подаръци отъ мѣстнитѣ първенци, които 
се грижели и за тѣхното настаняване на служба, 
независимо отъ обстоятелството, че младежитѣ за
вършвали благодарение на материалната подкрепа 
на тия първенци. 

Днесъ, обаче, има да се желае доста, за да се 
тури на подобающа висота просвѣтата тукъ, а 

Както при различнитѣ други спортове, така и 
при плъзгането на ски еж познати тѣлесни повреди, 
които при това се случватъ относително често и въз-
никватъ съ голѣма закономѣрность при идентични 
условия. 

Възникването на тѣзи повреди се способству
ва отъ редъ обстоятелства, които могатъ да се скици-
ратъ, кактоСследва: 

Хижа „К. Панайотовъ" подъ Белмекенъ Сн. Зашевъ 

1. Недостатъчна годность на тѣлото, обусловена 
отъ обща тѣлесна слабость или заболяване, или пред
разположение за заболяване на известни органи, или; 
което е още по-често, вследствие липса на упраж
нение и школовка на тѣлото. 

2. Непознаване или нехайство въ техничното 
изпълнение на спорта, а сжщо така и неспортно по-
стжпване. 

3. Неподходящи спортни уреди и неблагоприятни 
външни условия. 

4. Недостатъченъ опитъ, подценяване на свър-
занитѣ съ ски-спорта опасности и надценяване на 
собственото умение и дееспособность. 

трѣбва да се разбере отъ всѣкиго, че безъ про-
свѣта тоя край е загубенъ. 

Тукъ има голѣмо горско богатство, сжщо и 
много минерални богатства. Има графитъ при село 
Смиленъ, олово при село Маданъ, медь, цинкъ и др. 
За да може, обаче, да се експлоатиратъ тия мине
рални богатства и се създаде поминъкъ на крайно 
бедното население тукъ, освенъ капиталъ, нуждно е 
и желѣзнопжтнитѣ съобщения да се развиятъ. 

Ив. Ставревъ 

5. Преумора, заболяване и това, което спорти-
ститѣ наричатъ „да не си въ форма". 

Касателно тѣлесната годность въ ски-спорта 
трѣбва да се укаже на това, че ски-спортътъ въ по
вечето отъ различнитѣ си начини на изпълнение из
исква значителни усилия отъ страна на сърдцето и 
кръвообращението. При изтощение, което настжпва, 
когато отъ тѣзи органи се е очаквало твърде много, 
страда сжщо така и овладяването на двигателнитѣ 
органи, и по този начинъ лесно възникватъ злополуки. 
Поради това и отъ гледна точка на предпазването 
отъ тѣлесни повреди се явява препоржчителна извест
на лѣкарска контрола надъ дееспособностьта на 
сърдцето и е необходимо едно трениране, което по
степенно да покачва изискванията отъ страна на 
сърдцето. 

Срещу общата тѣлесна малоценность при едни 
хора, стои у други известна слабость и склонность 
къмъ повреди на отдѣлни части отъ двигателния 
апаратъ. Подобни хора еж склонни, напр., къмъ съ
биране на течность въ колѣното, дори и при срав
нително малки спортни усилия, къмъ скжеване на 
ставнитѣ връзки на глезенитѣ и др. п., възникващи 
и при съвсемъ невинни нагледъ злополуки. Тѣ трѣб
ва да упражняватъ ски-спорта само съ голѣма пред-
пазливость и съ бандажирани отъ опитно лице стави. 

Недостатъчната годность на тѣлото, за щастие, 
въ повечето случаи не е неизмѣнна величина, а, 
напротивъ, само състояние, което може да се подо
бри или дори премахне съ подходящи упражнения 
и школовка. Който, следъ продължително тѣлесно 
бездействие, изведнъжъ се хвърля въ единъ напрѣг-
натъ ски-спортъ, той не само отива срещу опасность-
та да пресили сърдцето си, но се излага и на го
лѣма опасность отъ тѣлесни повреди. Тѣлеснитѣ 
повреди произхождатъ отъ усилия, които надхвър-
лятъ съпротивната способность на сухожилията, му-
скулитѣ и ставнитѣ връзки, както и тази на коститѣ 
спрямо огъване, натискъ и пр. Съ упражняване на 
тѣлото могатъ да се укрепятъ отдѣлнитѣ части на 
двигателния апаратъ, а коститѣ даже и на възраст-

ЛЪКАРСКИ СЪВЕТИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТЪ ТЪЛЕСНИ 
ПОВРЕДИ ПРИ СКИ-СПОРТА И СКИ-ТУРИЗМА 

отъ ПРОФ. Д-РЪО. м. ХИЯРИ (ИНСБРУКЪ) 
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ния човѣкъ могатъ да нарастнатъ на маса и да 
увеличатъ количеството на калциевитѣ си соли, както 
се вижда при периодично повтаряни рентгенови 
снимки. 

Една друга полза отъ тѣлеснитѣ упражнения се 
крие въ това, че при обучението и тренирането ние 
се учимъ да изпълняваме известни движения съ осо
бена сржчность и бързина, при минимално разпиля
ване на сили, или, както се казва, съ голѣма лекота. 
Извънредно подходящи за това еж специалнитѣ упра
жнения за тази цель. Колкото по-трудни и непри
вични еж двигателнитѣ процеси, толкова повече 
време и трудъ трѣбва да имъ посветимъ, за да ги 
изучимъ. 

Тъкмо плъзгането на ски изисква известни дви
жения въ ставитѣ на долнитѣ крайници, както и под
държане на опредѣлени положения въ отдѣлнитѣ 
тѣлесни сегменти, които еж. непривични и необикно
вени и поради това криятъ въ себе си голѣма опас-
ность за повреждане. На тѣзи необикновени задачи 
за долнитѣ крайници трѣбва да се отдадатъ редъ 
така наречени типични ски-спортни повреждания: 
разтегляне и разкжеване на ставнитѣ връзки на гле-
зенитѣ, често съ отломки отъ костнитѣ краища, 
счупвания на бедренитѣ и пищялни кости, вслед
ствие презавъртване по надлъжната имъ ось, по
вреждане на ставнитѣ дискове на колѣното и т. н. 

Естествено е, че такива тѣлесни повреди, които 
възникватъ, напр., при внезапно забиване на едната 
ска въ разтопенъ или тежъкъ снѣгъ, при рѣзко 
спиране и премѣтане тѣлОто напредъ, могатъ да се 
случатъ и съ опитни скиори. Опитътъ, обаче, учи, 
че най-често пострадалитѣ еж начинающи и необу
чени още скиори. Съ напредването на обучението, 
което става отчасти и въ сухитѣ курсове, както и 
въ полетата за упражняване, намалява и опасностьта 
отъ повреди. 

Неспортното постжпване като причина за тѣ
лесни повреди може да се изчерпи съ нѣколко думи: 
тукъ спада както неправилното държане на щекитѣ, 
така и необмисленото впущане въ непознатъ и не-
огледанъ теренъ, съревнованието съ по-слаби дру
гари и т. н. 

Що се касае до недостатъка на спортнитѣ уреди 
като причина за тѣлесни повреди, то веднага трѣбва 
да се зачекне въпросътъ, дали стегнатитѣ или по-хла-
бавитѣ връзки на скитѣ ставатъ по-често причина 
за повреди на долнитѣ крайници. Съгласно досега 
събрания опитъ, изглежда да нѣма сжществена 
разлика между едното и другото. 

Не мога, обаче, да не посоча, колко често краятъ 
на щеката причинява тежки повреди, ако завършва 
твърде остро и не е снабденъ съ кожена шапчица 
или др. п. Винаги ще си спомнямъ единъ случай отъ 
ослѣпяване съ дветѣ очи вследствие нараняване на 
лицето съ края на щеката. Тѣзи сравнително чести 
и повече или по-малко тежки повреди еж, споредъ 
мене, достатъченъ поводъ да се изисква отъ страна 
на дружествата и ски-учителитѣ да бждатъ употрѣ-
бявани само щеки съ подходящо защитени краища. 

За да се предотвратяватъ тѣлеснитѣ повреди, 
скиорътъ трѣбва да притежава не само познания от
носно спортната техника, но и такива относно свой
ствата на терена и снѣга, отъ които зависи до го
лѣма степень сигурностьта на пжтуването, изпълне
нието на завоитѣ и т. н. Повтарящитѣ се всѣка 
година нещастия съ лавини, съ тѣхнитѣ жертви на 
млади човѣшки животи, настойчиво напомнятъ, че 
скиорътъ въ планината трѣбва да обърне най-голѣмо 
внимание върху преценката на времето и снѣга и 
винаги да търси съвегь за това отъ по-опитни хора. 

Мусала — погледъ къмъ Скакавцитѣ Сн. г. т. 

Както всѣко нарушение на общото здраво
словно състояние, напр., вследствие едно само по 
себе незначително заболяване, увеличава предраз
положението къмъ тѣлесни повреди, така сжщо и 
преумората. Сравнително често се случватъ тѣлес
нитѣ повреди следъ усилени по-продължителни плъз-
гания. 

Отъ лѣкарско гледище и обобщавайки, ние 
трѣбва да укажемъ на следнитѣ правила, които еж 
подходящи за едно възможно Ограничаване на зло-
полукитѣ при ски-спорта и ски-туризма: 

Обучаване и засилване на тѣлото съ гимна
стика и лека атлетика (бѣгане) и обучение за цельта 
(сухи ски-курсове); 
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Сигурность въ техниката на ски-спорта (ски-
курсове); 

Познаване свойствата на снѣга, състоянието на 
времето, опасностьта отъ лавини ; 

Избѣгване на прекалени усилия и преумора и 
извънредна бързина. 

Превелъ : Д-ръ Ив. Б. 
Бел. на преводача. Тѣлеснитѣ повреди, на 

които е изложенъ скиорътъ, еж многобройни и разно
образни по тежесть и последици и засѣгатъ едва ли 
не всѣка область на хирургията. По-честитѣ и по-
специфични за ски-спорта между тѣхъ, които про-
изхождатъ главно отъ неговитѣ по-особени меха
нични условия, еж. следнитѣ: 

1. Навѣхвания и изкълчвания на .ставитѣ на 
краката, особено тѣзи на колѣното и глезенитѣ (при 
падане вследствие препятствия въ терена, при недо
статъчна техника (напр. при преплитане на скитѣ, 
при неумело изпълнение на различнитѣ начини за 
завой, спиране и пр.). По-рѣдки сравнително ежиз-
кълчванията на ставитѣ на ржцетѣ (най-често и най-
лесно слабата раменна става.при падане върху изоп
ната ржка). 

2. Скжсване на сухожилия и мускули вслед
ствие внезапни и извънмѣрни мускулни действия 
(напр. при бързо и рѣзко измѣняване положението 
на тѣлото, предизвикано отъ стремежъ да се запази 
изгубеното равновесие, да се предотврати сблъск
ване съ едно препятствие и др. п.), които надвиша-
ватъ еластичностьтана тъканитѣ имъ. 

3. Счупване на кости отъ крайницитѣ, което 
представлява една ; отъ най-тежкитѣ злополуки за 
скиора, особено при по-тежки и продължителни из
лети. Счупванията произхождатъ, както при каза-
нитѣ по-горе изкълчвания и извънмѣрни мускулни 
действия, кждето се касае до откжеване на малки 

III Международенъ конгресъ на планинаритѣ. 
За трети пжть представители на планинарски дружества 
отъ разни страни се събиратъ тая година въ Шамони 
(Франция), въ политѣ на величествения първенецъ на 
Европа, Монбланъ — за да обеждятъ въпроси отъ общъ 
планинарски интересъ и главно въпроса за основаването 
на една международна планинарска организация. И тоя 
пжть съ по-голѣмъ успѣхъ. Докато по-раншнитѣ две 
конференции — първата, свикана по инициативата на Пол
ското татранско дружество отъ името на Асоциацията на 
славянскитѣ туристически дружества (съгласно решението 
на събора й въ София презъ септемврий 1929 г.), въ 
Закопане (Полша) презъ 1930 г., и втората, организи
рана по инициативата на Унгарското планинарско дру
жество въ Буда-Пеща презъ 1931 г. — имаха по-
обща програма съ още неизяснени задачи на бждещата 
международна планинарска организация, основаването на 
която бѣ и главната имъ цель, и, вследствие на това, 
както и на обстоятелството, че се свикваха не въ първо
степенни алпийски мѣста, не успѣха да събудятъ доста
тъчно интересъ между планинарскитѣ дружества въ раз-

части отъ костьта, така и при натъкване върху пре
пятствия въ терена (камъкъ, дърво, мекъ снѣгъ и 
др. п.). Въпрѣки голѣмото съпротивление на коститѣ 
срещу огъване и осукване, което достига това на 
чугуна, тѣхната здравина лесно се надхвърля при 
сравнително голѣмата маса на тѣлото. 

4. Натъртване на отдѣлни тѣлесни части или на 
цѣлото тѣло, сътресение на главата и мозъка (обик
новено при падане въ по-голѣма бързина, но сжщо 
така и отъ самитѣ спортни уреди — ски и щеки). 
Опасностьта отъ това заплашва не само главата", но 
особено корема и гърдитѣ, които може да се натък-
натъ на върховетѣ на щекитѣ при неумело манипу
лиране съ последнитѣ (при скокъ съ щеки въ ржце, 
при опитъ за спиране съ щекитѣ и др. п.). 

Даденитѣ по-горе съвети на проф. Хиари, които 
зоватъ къмъ предпазливость и разумъ въ ски-спор
та, ставатъ още по-настоятелни, като се хвърли по-
гледъ върху дългия и поучителенъ списъкъ на тѣ
леснитѣ повреди при ски-спорта, свързани често 
пжти съ най-тежки последици. Тѣзи съвети доби-
ватъ още по-голѣмо значение за нашитѣ скиори, по
вечето отъ които по традиция се впускатъ въ трудни 
и продължителни ски-излети, преди още да еж 
усвоили елементарната техника на ски-спорта. Не 
трѣбва да се забравя, че усвояването на последната 
започва отъ сухитѣ курсове, минава презъ лекитѣ 
и неопасни обучения на ски-плаца, за да стане едва 
следъ търпеливо школуване годна за голѣми ски-
излети въ планината. Пренебрегването на този пжть 
води до и безъ това честитѣ тѣлесни повреди въ 
ски-спорта и особено младитѣ и начинаещи скиори 
еж длъжни да се вслущатъ въ съветитѣ на лѣкаря, 
безъ да се боятъ, че нѣколкото трезви думи ще 
угасятъ тѣхния естественъ стремежъ за завладяване 
на планината зиме. 

нитѣ страни1), тоя пжть конгресътъ излѣзе съ една по-
пълна и дѣлова програма за положителна работа, която 
успѣва д$ събере въ Шамони представителитѣ на 45 пла
нинарски дружества отъ 19 държави (между тѣхъ Съеди-
ненитѣ щати, Канада и Нова-Зеландия). 

Конгресътъ е билъ откритъ отъ държавния подсе-
кретарь за туризъмъ г. Гурдо, въ приежтетвието на по
вече отъ 630 делегати, и се предселателствувалъ и ржко-
водилъ отъ проф. Ескара, председатель на Френския ал
пийски клубъ. Той е заседавалъ въ шесть секции : 

*) На първата конференция въ Закопане приежтетву-
ваха, освенъ дружествата отъ Асоциацията на слазянскитѣ 
туристически дружества, и представители на Френския ал
пийски клубъ и на две шведски планинарски дружества, 
а шесть планинарски дружества еж се извинили, че не 
ще могатъ да участвуватъ. На втората конференция въ 
Буда-Пеща еж участвували представители на повече пла
нинарски дружества; не еж. били представели тамъ 
по-голѣмитѣ планинарски дружества Италиянския и Швей
царския алпийски клубове. 

ВЕСТИ И БЕЛЕЖКИ 
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Алпинизъмъ и организация за планинарството; 
Науката и планината; 
Възможности за движение и превозъ въ планината ; 
Здраве чрезъ планината; 
Закрила на природата; 
Изкуството и планината. 
Били еж изнесени 60 реферата и направени 28 съ

общения, последвани отъ оживени разисквания. Особенъ 
интересъ еж възбудили рефератитѣ на председателя на 
Полското татранско дружество проф. Гьотелъ върху пол-
ско-чешкия държавенъ договоръ за взаимни улеснения на 
планинарството въ пограничнитѣ области и на заведую-
щия спасителната служба въ Швейцарския алпийски 
клубъ д-ръ Веберъ върху организацията на Швейцарската 
спасителна служба. Въ последното общо заседание на кон
греса еж докладвани и приети резолюциитѣ на отдѣлнитѣ 
секции, които ще бждатъ отпечатани заедно съ кратко 
съдържание на рефератитѣ и съобщенията и разисква
нията по тѣхъ. 

Въ тържественото заключително заседание на кон
греса е билъ приетъ единодушно изработениятъ отъ кон
гресното бюро (въ което, освенъ председателя проф. Ес-
кара, еж влизали и уредницитѣ на по-раншнитѣ две конфе
ренции : председательтъ на Полското и подпредседательтъ 
на Унгарското планинарски дружества) съ съдействието 
на представителитѣ на Швейцарския алпийски клубъ 
проектъ за Международенъ съюзъ на планинарскитѣ дру
жества, замисленъ като една изпълнителна организация на 
решенията на международнитѣ конгреси. Органи на съю
за ще бждатъ общото събрание съ представители на 
всички влизащи въ съюза планинарски дружества, единъ 
изпълнителенъ комитетъ отъ 7—9 души и едно отъ тоя ко-
митетъ назначено „бюро" (секретариатъ), състоящо се отъ 
председателя на комитета и четирима члена оть друже
ството, на което е членъ и той. Изпълнителниятъ комитетъ 
ще има за задача да привежда въ изпълнение решенията 
на общото събрание и да подготвя грижливо неговата 
работа. 

Въ сжщото събрание е билъ посоченъ за председа
телството на изпълнителния комитетъ Швейцарскиятъ 
алпийски клубъ, а за членове на сжщия еж били избрани 
единодушно председателитѣ на Английския, Италиянския и 
Френския алпийски клубове, на Полското татранско друже
ство (за Асоциацията на славянскитѣ дружества), на Швед
ското планинарско дружество (за Скандинавия) и на Ун
гарското иланинарско дружество. Осмото мѣсто, по пред
ложение на председателствуващия проф. Ескара, е било за
пазено за Германо-австрийското алпийско дружество, което, 
поради нѣкои недоразумения, не е било представено на 
конгреса, а за деветото се интересува Северна Америка 
(Съединенитѣ щати). 

„Български наблюдатель". Въ София започва 
да излиза „Ви1§ап'епдааг1" — „Български наблюдатель", 
месечно илюстровано списание за туризъмъ, стопанство 
и култура. Стопанинъ д-ръ Ернстъ Бингъ, редактори — 
Никола Марашлиевъ и Вилхелмъ Баумфелдъ, цена 12 л 
броя. Списанието ще пропагандира посещението на Бъл
гария отъ чужденци-туристи и ще ратува за разпростра
нение целитѣ на новообразуваното „Българско дружество 
за запазване историческитѣ паметници и насърдчение на 
чуждестранния туризъмъ въ Българи". За привличане на 
чужденци туристи въ България се заработи у насъ на-
последъкъ, но въ това отношение има да се прави още 
много и появяването на „Български наблюдатель" е 
твърде навременно. 

Въ първия брой на списание „Български наблюда
тель", което се списва на нѣмски езикъ, еж дадени ха-

Следниятъ, IV международенъ конгресъ на плани-
наритѣ, който ще се събере по покана на Италиян
ския алпийски клубъ въ Италия, ще бжде първото общо 
събрание на основания въ Шамони Международенъ съюзъ 
на планинарскитѣ дружества, който ще има да се зани
мае съ окончателното приемане на устава на организаци
ята и санкциониране приемането на решенията на досе-
гашнитѣ три конгреса. 

Край теорията и техниката, програмата на конгреса 
е съдържала и разни манифестиращи планинарството уред
би, най-голѣма привлѣкателна сила отъ които предста
влявате устроенитѣ въ близката околность и въ масива 
на Монбланъ излети и възкачвания. Тѣ еж имали пъленъ 
успѣхъ, както по брой на участницитѣ, така и по въоду
шевлението, съ което еж били изпълнени, благоприятству-
вани отъ постоянно хубаво време. Най-тържествениятъ 
день е билъ въ това отношение 3 септемврий, когато 
31 конгресисти, между които и много дами, еж изкачили 
самия Монбланъ. Не по-малко тържество е било и осве
щаването на една нова хижа — гепще йи Соиуегс1е (на 
2.698 м. височина), на което еж приежтетвували къмъ 400 
души. 

Всѣка вечерь беседи съ свѣтливи картини еж допъл
ва- 1 и освежавали работитѣ на конгреса, между които 
особено мѣсто заематъ тия върху защитатата на приро
дата и националнитѣ паркове (проф. Гьотелъ, Полша, и 
д-ръ Сьоргенъ, Швеция), върху дейностьта на армията 
въ планината, върху азиатскитѣ алпи (Тибетъ, Китай, лед
ника Спахенъ) и пр. По случай конгреса е била уредена 
и художествена планинарска изложба отъ картини на пър-
витѣ френски и чужди художници, художествени издания, 
планове, модели на хижи и разни планинарски съоржже-
ния. П. 

Пожаръ на Витоша. — На 10 октомврий следъ 
обѣдъ подъ върха Кикишъ, южно отъ каменното зда
ние, избухна пожаръ: подпалила се купа сѣно, отъ която 
пламнали торфищата и сухата трева. Застрашена е била 
боровата гора надъ Златнитѣ мостове, но благодарение 
взетитѣ мѣрки, пожарътъ е билъ ограниченъ и потушенъ. 
За ограничение на пожара бѣха мобилизирани туриститѣ, 
които се намираха по хижитѣ, работници по залесяването, 
селяни отъ Бояна и Драгалевци, а отъ София заминаха 
групи отъ „Алеко". Споредъ едни, пожарътъ е билъ пре-
дизвиканъ отъ умишлено запалване, а споредъ други — 
вследствие небрежность на косачитѣ, които еж хвърлили 
запалени цигари. 

По поводъ пожара на Витоша, софийскиятъ клонъ 
„Алеко Константиновъ" отправи позивъ до организи-
ранитѣ туристи въ Б. Т. С и любителитѣ на природата да 
не палятъ огньове и да не хвърлятъ запалени цигари при 
излетитѣ си изъ Витоша. 

рактерни туристически и битови снимки изъ Рила, Розо
вата долина, Рилския манастиръ, София, Мадара, Лакат-
никъ, Търново, българскитѣ тютюневи полета и др. По-
мѣстени еж интересни статии: „България се представлява 
и ви кани" отъ д-ръ Ернстъ Бингъ, „Археологическитѣ 
съкровища на България" отъ проф. Б. Филовъ, „Бж-
дещето на българскитѣ тютюни" отъ Ангелъ Нико-
ловъ, „Трудовата повинность въ България" отъ Асенъ 
Константиновъ, .Една българска Троя" отъ Едитъ фонъ 
Васвари, „Бубитѣ, черничевитѣ дървета и слънцето на 
юга" отъ Вилхелмъ Баумфелдъ и др. 

Редакторътъ на списанието Никола Марашлиевъ въ 
своята статия „Българско дружество за запазване исто
рическитѣ паметници и за насърдчение на чуждестранния 
туризъмъ въ България" посочва интересни данни за по
сещенията на чужденци-туристи въ различнитѣ държави. 

* 
К Н И Ж Н И Н А 
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България — останала назадъ въ това отношение — презъ 
1932 г. е била посетена отъ около 8.000 чужденци-ту
ристи, които еж оставилли въ България 32.000.000 л. 

Българскитѣ туристи, организирани въ Българския 
туристически съюзъ, който отъ редъ години пропагандира 
посещението на българскитѣ планини и забележителни 
мѣста отъ чужденци-туристи, посрѣщатъ съ радость спи
сание „Български наблюдатель" и му пожелаватъ успѣхъ. 

Вестникъ „Узана". Габровскиятъ клонъ на Б. Т. С 
„Узана" издава вече две години вестникъ за туризъмъ и 
агитация на клона. Презъ 1932 г. еж излѣзли 11 броя. 
Вестникъть, който има за мото „Чрезъ планината за ро
дината", се редактира отъ Христо Врабчевъ, подпредсе-

Ц. Н. е решило презъ настоящата година да 
вземе редица мѣрки за подобрение на списанието; 
ще се увеличи обемътъ му — нѣкои книжки ще 
излѣзатъ въ 24 стр.; на редовнитѣ абонати ще се 
даде безплатно книжката „Нашитѣ хижи" — илю
стрована съ всички хижи и домове и кратки бележ
ки за тѣхъ. Ц. Н. се надѣва, че клоноветѣ и тури-
ститѣ ще употрѣбятъ всички усилия, за да увели-
чатъ пласмента на списанието. 

Приятно ни е да съобщимъ, че съюзниятъ пред-
седатель уважаемиятъ г. Н. Галчовъ се е сгодилъ за г-ца 
Анна Икономова. Ц. Н. отъ свое име ч като 
изразитель на чувствата на всички организирани 
туристи поднася на своя председатель най-хубави 
благопожелания за бждещъ съпружески животъ. 

Софийскиятъ клонъ „Нлеко Константиновъ" 
на 24 декемврий 1932 г. уреди въ „Славянска беседа" 
голѣма туристическа вечерь съ подбрана програма. Рази
грана бѣ богата томбола. Съ това се възобнови хубавата 
традиция на софийския клонъ „Алеко", създадена въ 
миналото. Присжствуваха: представительтъ на Министер
ството на народното просвѣщение г. Иванъ Николаевъ, 
главенъ инспекторъ по физическо възпитание, кметътъ 
на София г. Боянъ Начевъ, председательтъ на Б. Т. С 
г. Никола Галчовъ, директорътъ на метеорологията г. К. 
Кировъ и много видни софийски гражданки и граждани, 
туристи и съмишленици на туризма. Вечеринката, изне
сена много добре, е голѣмъ успѣхъ не само за алековци, 
но и за софийскитѣ организирани туристи. 

— Поради строгата заповѣдь на санитарното отдѣ-
ление при Столичната община, че се забранява посеще
нието на хижа „Алеко", докато се завърши Рилскиятъ 
водопроводъ, посрещането на Нова година отъ алековци 
стана въ Драгалевския манастиръ, гдето игуменътъ отецъ 
Дионисий отслужи панихида за починалитѣ алековци и 
молебенъ за напредъка на туристическото движение. 

Поради забраната на общината бѣ отмѣнено и уреж
дането на коледна елха на хижа „Алеко" и традицион
ната томбола, която се разиграваше всѣка година на 
бъдни вечеръ. Томболата ще се тегли на първия празд-
ниченъ день следъ вдигане на забраната. Алековци еж 
прекарали коледнитѣ праздници на хижа „Селимица", 
гдето еж били радушно посрещнати отъ пернишкитѣ 
туристи. 

— Понеже при хижа „Алеко" се намира един
ствената шанца и тереиътъ е удобенъ за ски-излети и 
ски-състезания, и тая година въ околностьта на хижата 
ще бждатъ уредени състезанията на Българския ски-съюзъ 
и Софийската спортна область. Следъ падането на снѣга 
достжпътъ до хижата е свободенъ. 

Банскиятъ клонъ „Елъ-тепе" е уредилъ на 19 
декември 1932 г. литературно-музикална вечеринка въ са-

датель на Габровския клонъ. „Узана" е единственъ тури
стически вестникъ, издаванъ отъ клонъ на Б. Т. С , който 
играе голѣма просвѣтна роль за туриститѣ и съмишлени-
цитѣ на туризма въ Габрово и неговата околность. Въ 
излѣзлитѣ броеве еж помѣстени интересни статии за ту
ризма въ България, спомени за развитието на туризма въ 
Габрово, описагие на излети изъ роднитѣ планини, отчетъ 
за извършеното отъ дейния габровски клонъ на Б. Т. С 
и др. Пожелаваме на в. „Узана" редовно излизане, за да 
продължи съ успѣхъ пропагандирането на родния тури
зъмъ въ Габрово и засилване редоветѣ на туристическото 
дружество „Узана". 

Г. К. 

лона на читалище „Развитие", чистиятъ приходъ отъ 
която възлиза на 1876 л., който ще се употрѣби за изпла
щане задълженията на клона по строежа на новата хижа 
„Дамяница". 

По решение на извънредното общо събрание на 
клона, сключенъ е заемъ отъ пчеларското дружество „Рой", 
въ гр. Банско, въ размѣръ на 9.000 л. за изплащане на 
часть отъ дълговетѣ, направени за постройката на хижа 
„Дамяниц.я". Заемътъ е безлихвенъ, платимъ на три пжти 
въ тригодишенъ срокъ. Настоятелството на клона изказва 
най-голѣма благодарность на пчеларското дружество „Рой" 
за оказаната подкрепа. 

Горноорѣховскиятъ клонъ „Камъка" на 29 дек. 
1932 г. е ималъ общо годишно събрание, което е избрало 
ново настоятелство въ съставъ: председатель — Данаилъ 
Я. Дачевъ, педпредседатель — Константинъ Докторовъ, 
секретарь — Ангчть Т. Славчевъ. касиерь — Венко Бир-
джаровъ, домакинъ-библиотекарь — Борисъ Кумпиковъ, 
съветници — Ст. х. Кръстева, Иванъ Дрѣмовъ и Н. Кос-
тадиновъ. Контролна комисия: Василъ Велковъ, Йорданъ 
Йонковъ и Сава Ноповъ. Повечето отъ членоветѣ на но
вото настоятелство еж млади ентусиазирани туристи, които 
ще работятъ усърдно за пропагандиране туризма и идеитѣ 
на Б. Т. С въ Горна Орѣховица. 

П О К А Н В А Т Ъ 

се всички туристи и любители на българската при
рода да се абониратъ за 

„БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ" 
който встжпва въ 25-та си годишнина. 

Списанието ще даде 10 книжки отъ по 16 и 24 
страници, голѣмъ форматъ, на хубава хартия съ 
много илюстрации. 

Безплатно приложение: илюстрованъ водачъ на 
нашитѣ хижи и домове. 

Абонаментъ само 60 лева. 
Всѣки туристъ трѣбва да е абонатъ! 

О т ъ Р е д а к ц и я т а . 

СЪДЪРЖАНИЕ: Двадесеть и петь години. Родна 
пѣсень и туризъмъ — Н. Галчовъ. Вълчата пжтека — Г. 
Вишневски. За нашитѣ върхове — Шой. Рилскитѣ пей-
сажи на Павелъ Францалийски — Василъ Захариевъ. Пи-
ринъ зиме — Г. Т. Хижата подъ Белмекенъ — П. Изъ 
Централнитѣ Родопи — Ив. Ставревъ. Лѣкарски съвети 
за предпазване отъ тѣлесни повреди при ски-спорта и 
ски-туризма — Прев. д-ръ Ив. Б. Вести и бележки. Книж
нина. Дружественъ животъ. 
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