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НАШИЯТЪ rirWTb 
Българскиятъ туристически съюзъ стжпва въ 

своята тридесеть и пета година. Задъ насъ стои 
завиденъ низъ години, изпълнени съ плодотворна 
дейность. Задачитѣ на съюза, набелязани въ устава, 
се одѣлотворяватъ една следъ друга. Ние не мо-
жемъ да откажемъ, че и досега съюзътъ е все 
още въ периодъ на организация и неговитѣ ржко-
водни тѣла еж били принудени да отдѣлятъ не 
малко време за стѣгане редоветѣ, но наредъ съ 
това у тѣхъ е било винаги будно съзнанието за 
нашия пжть, за осмисляне нашето дѣло, за на
шата творческа работа. И, особено следъ войнитѣ, 
никой не може да откаже, че се работи усилено 
за туризъмъ, като единодушно бѣ прието отъ 
всинца ни, че съюзътъ е организация на планински 
туризъмъ и че началото и краятъ на нашата дей
ность трѣбва да бжде планината. Още презъ 1924 
година — по случай 25-годишнината на съюза — 
бѣ издаденъ сборникътъ „Туризмътъ въ България", 
въ който идеологията на алпинизма (планинар-
ството), приета като идеология на съюза, бѣ раз
работена въ редъ статии по единъ класически на-
чинъ. И ако за спазване на една традиция Б. T. C. 
не бѣ преименуванъ въ планински съюзъ, това ни 
най-малко не ще рече, че той не е планинска ор
ганизация. Не името, а сжщината на неговата дей
ность и идеитѣ, които изповѣдватъ неговитѣ чле
нове, еж важни въ случая. А тѣ еж безспорно: 
любовь къмъ планината, дейность въ планината, 
идеология чисто планинарска. И толкова тази дей
ность е планинарска, че у насъ всѣки подъ „туристъ" 
разбира само излетника въ планинитѣ, а не онзи, 
който излетува съ превозни срѣдства въ равнинитѣ. 

Но всичко това не попрѣчи на една малка 
група туристи, повечето излѣзли отъ нашитѣ ре
дове, добили при насъ своята туристическа шко-
ловка, да образуватъ Български планински клубъ. 
Въ първия си годишникъ и по вестницитѣ тѣ не 
се посвѣниха да отрекатъ 35-годишната планинар
ска дейность на съюза и да прокламиратъ себе си 
за единствени носители на идеята за планинарство. 
Като не можаха да намѣрятъ другъ предлогъ за 
своето отцепничество отъ съюза, тѣ си послужиха 
съ заблуди и неистини, достойни за водачитѣ имъ. 
Предговорътъ къмъ тѣхния годишникъ е най-яр
кото доказателство, че общуването съ планината 
не е могло да очисти™ душитѣ имъ отъ низкитѣ 

МОГИЛИ И З Ъ РОДОПИТЪ 
Земята на днешна България, като срѣда на 

Балканския полуостровъ и свидетелка на толкозъ 
нашествия и култури въ далечно и близко ми
нало, е осѣяна съ археологически и исторически 
паметници отъ най-древни и по-късни времена. Една 
голѣма часть отъ криещитѣ се въ недрата на зе
мята ни паметници вече излѣзе на бѣлъ свѣтъ 
и тласна твърде напредъ нашата млада археоло
гическа наука. За различнитѣ по-голѣми ценни на
ходки не му е мѣстото тукъ да гоьоримъ. 

чувства, отъ злобата и суетата на града, за да 
могатъ съ такава дързость да се нахвърлятъ върху 
скромнитѣ дейци да Б. т. съюзъ и да отрекатъ 
изцѣло неговото дѣло. При Б. Т. С „планинцитѣ" 
на Б. П. К. можеха, ако искатъ, да развиятъ най-
добра дейность. Колонитѣ на „Български туристъ" 
бѣха отворени' за тѣхъ, но характерниятъ за насъ 
българитѣ духъ на разцепление не имъ позволи да 
сторятъ това. „Ние избрахме дѣлото на планината 
вмѣсто думитѣ, многото думи за любовь къмъ 
природата". „Защо —• думи?". „Нашитѣ дѣла 
единствени ще бждатъ израза на нашитѣ стремежи 
и чувства " . . . . Тия думи, казани въ тѣхния го
дишникъ, биха предизвикали смѣхъ, ако не бѣха 
огледало на печалната българска действителность... 
Навѣрно вие, господа „планинци", построихте 22 
хижи въ планинитѣ, навѣрно вие издигнахте наблю
дателницата на връхъ Мусала, навѣрно вие срѣдъ 
страшната зима водите наблюденията на върха? 
Така би помислилъ оня, който чете вашитѣ не
скромни писания, ако не знае, че всичко това е 
дѣло на Б. Т. С. и че единъ скроменъ туристъ 
отъ „Алеко", който не се кичи съ модното име 
„планинецъ", върши отлично службата на на-
блюдатель, като надвива всички опасности на пла
нината. За съжаление, „планинцитѣ" не еж още 
научили първата добродетель на туриста — скром-
ностьта. . . 

Безъ да обръщаме внимание на този най-новъ 
опитъ за разколъ въ редоветѣ на туриститѣ, ние 
ще следваме и въ бждеще нашия ясно предначер-
танъ пжть. Ние нѣмаме нужда отъ защита: на
шитѣ дѣла говорятъ за насъ, а тѣ еж многобройни 
и известни всѣкиму. Приятелитѣ на планината и 
държавата ги оцениха достатъчно, като последната 
и официално призна нашето мѣсто въ широката 
область на туризма. А сега нека продължимъ съ 
още по-голѣма ревность нашето дѣло: да будимъ 
любовь къмъ планината; да издигнемъ съзнанието 
на българския туристъ за ценностьта на организа
цията му; да разширимъ и задълбочимъ неговата 
дейность въ планината: чрезъ системни лѣтни и 
зимни излети; чрезъ строежъ на хижи, усъвършен
ствуване маркировки, издаване водачи и карти за 
планинитѣ, чрезъ планомѣрна школовка на мла-
дежьта въ планинския туризъмъ и най-после презъ 
широка здравна просвѣта на туриста! 

Н. Галчовъ 
Председатель на Б. T. C 

Знае се, че една значителна часть отъ тия ценни 
за науката находки еж извадени отъ могили (тритѣ 
могили при с. Дуванли дадоха извънредно ценни 
материали, особено красивитѣ червено-фигурни вази, 
сега въ Пловдивския народенъ музей). Едва ли има 
човѣкъ, който да не е виждалъ, въ равнище ли 
било, другаде ли било, могила или повече такива, 
за които, разбира се, народътъ се е постаралъ да 
каже по нѣщо и да ги напълни съ заровени има
нета, гробове на царе и т. н, 
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Долината на p. Места — „Момина кула" 

.Могилитѣ у насъ се срѣщатъ съ хиляди. 
Срѣщаме ги главно по равня мѣста, усамотени или 
въ групи, но срѣщатъ се и по планинитѣ, върхо-
ветѣ или тѣхнитѣ склонове, макаръ и по-рѣдко. 
Въ това число еж и нашитѣ Родопи, които, по
край своята красота и разнообразие, ни пазятъ много 
паметници отъ миналото. Нѣма да говоримъ тукъ 
за множеството манастири и параклиси, пръснати 
изъ тѣхъ, изъ които все ще намѣримъ нѣщо свър
зано съ нашето или на земитѣ ни минало. Думата 
ни е за могилитѣ, които, казахме, еж по-рѣдки изъ 
планинитѣ и по тѣхнитѣ предпланини, разположени 
на най-високитѣ имъ върхове. Като такива ще трѣбва 
да споменемъ разположената по западнитѣ върхове 
на Фердинандовския (Дермендеренския) проходъ 
могила Сушикъ-тепе и още една такава, намираща 
се въ мѣстностьта Кесере, близо до Перущица*. 
По-нататъкъ, по така нареченитѣ Бабата, предпла
нини на Родопитѣ между Марица, Стара-рѣка (Пе-
щерска) и пжтя Пазарджикъ—Пещера, наблюда-
тельтъ ще наброи около 80 могили, по-голѣмата 
часть отъ които се намиратъ по склоноветѣ, а само 
нѣколко по билото на Бабата.** 

Изъ Родопитѣ се срѣщатъ още нѣколко та
кива могили, каквито еж ония, намиращи се въ 
котловината Ясж-кория (Пещерско), близо до с. Ко-
зарско (Пещерско), въ Чепинското поле, около Ба
ташкото блато и тукъ-таме покрай пжтя Батакъ 
— Неврокопъ.*** 

Известната могила Малъ-тепе, която е и една 
отъ най-голѣмитѣ могили въ Пловдивското поле, 

* Шкорпилъ X и К., Могили, стр. 8 
* * гт χ 
*** П. т, стр. 10 

Сн. К. х. Радоновъ 

па и въ цѣла България, се намира въ източната 
часть на Родопитѣ. При нея се правятъ сега раз
копки, но по-сериозни резултати още нѣма (при 
с. Мезекъ, Свиленградско). Пакъ тамъ има още 
една, но по-малка могила. 

Видѣхме, прочее, отъ досега казаното, че кол
кото и да еж рѣдки изъ планинитѣ или предпла-
нинитѣ, могилитѣ, пръснати изъ Родопитѣ, еж срав
нително много. Размѣритѣ на тия могили еж различни. 

Отъ познанията ни върху могилитѣ ние зна-
емъ, че тѣ биватъ три вида : надгробни, гранични 
и наблюдателни. Предназначението на могилитѣ, на
миращи се по високи планински части, ще е било, 
безъ съмнение, наблюдателно. Такивато могили еж 
били издигани по възможность на лични мѣста, отъ 
кждето се открива по-широкъ погледъ къмъ до
лини или полета. Могилитѣ пъкъ, които се нами
ратъ изъ по-низкитѣ части на предпланинитѣ или 
планинитѣ, могатъ да бждатъ надгробни или гра
нични. Нашитѣ Родопски могили, изброени по-горе, 
още не еж проучени отдѣлно и, освенъ предполо
жения, нищо друго не можемъ каза. Можемъ да се 
надѣваме, че единъ день повече бихме знаели за 
тѣхъ, стига тѣ да се проучатъ. 

Относно произхода и времето на могилитѣ 
изобщо, само тогава бихме могли да се произне-
семъ, когато ги разкопаемъ и проучимъ намѣреното 
въ тѣхъ. Отъ историята ние учимъ у кои народи 
се е практикувало издигането на могили. Още въ 
предисторията е познатъ този обичай, а по-късно 
у траки, гърци, славяни и други народи. Въ Бъл
гария и специално Родопския край, като срѣдище 
на култури отъ различни народи, могилитѣ еж отъ 
различенъ произходъ и време. 

Д-ръ Пегъръ Миятевъ 
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МОРСКАТА КРАСАВИЦА 
Познавамъ я отпреди 25 години, когато за 

пръвъ пжть посетихъ града ; може всѣки да направи 
сравнение между тогава и сега. Тогава Варна бѣ 
предимно търгов
ски градъ, съ удо-
бенъ заливъ и ши
роко пристанище 
за голѣмитѣ през
океански парахо
ди. Нейното име 
на важенъ търгов
ски центъръ, на 
първо българско 
пристанище се 
разнасяше навсѣ-
кжде изъ Бълга
рия и презъ гра
ница. Днесъ, оба
че, малко се при
казва за търгов
ското значение на 
Варна, което по
степенно се из-
мѣстя отъ онова 
на Бургазъ—вто
рото българско 
пристанище, като 

въ замѣна на това Варна се въздигна презъ послед-
нитѣ години въ първостепененъ морски курортъ, за 
какъвто притежава всички природни условия, бла
годарение навременнитѣ грижи на общинската управа, 
която предугади бждещото развитие на своя кра-
сивъ градъ и го насочи въ правиленъ пжть. И на
истина, днесъ Варна съ своя морски брѣгъ, банитѣ, 

Върхът-ъ 

Варна!— залѣзъ Сн. арх. Коевъ 

плажа и морската градина е една кокетна, примам
лива красавица за българи и чужденци ; тя е мор
ската царица, чието име се разнася по цѣлия свѣтъ ! 
Както Монте-Карло е градътъ на хазарта, както 
Парижъ е градътъ на свѣтската култура, така Варна 
е градътъ на морския курортъ. 

Забавенъ е градътъ презъ тия нѣколко месеци 
на лѣтото, когато се стичатъ посетители отъ раз-
нитѣ краища на свѣта, каточе се намирате на нѣ-
коя международна изложба, кждето, наредъ съ мно-
гобройнитѣ произведения, срѣщате най-различни из
ложители. Една панорама на народности и вие чу
вате какъ всѣки говори на своя роденъ езикъ. И 
наистина, дивна панорама е да чувате езицитѣ на 
толкова различни народности, макаръ и да ги не 
разбирате. Вечерь, следъ удоволствията на морето 
и пѣсъка, вие си правите разходката изъ напоената 
съ морски въздухъ градина, оглушавана отъ една 
страна отъ шума на вълнитѣ, отъ друга страна отъ 
звуцитѣ на симфониченъ оркестъръ, и се унасяте, 
изпитвайки вълшебството на морската царица, на 
хубавицата Варна! Тръгнете по „Мусала",най-ожи
вената улица на града, тамъ друго разнообразие и 
удоволствие за окото отъ шарената гледка на мно
жеството, плъзнало да шумоли и се вглежда всѣки 
въ случайно срещнатитѣ минувачи. 

Околностьта на Варна е друга хубость, сжщо 
така привлѣкателна за всѣки посетитель на града. 
Тъй нареченитѣ „Кьошкьове"—курортитѣ на вар-
ненци, разположени край лозята, манастирътъ „Св. 
Константинъ", дворецътъ Евксиноградъ и др. еж 
красивата мантия на града, която придава на мор
ската хубавица още по-привлѣкателенъ видъ. 

Н. Т. Дориянъ 

О, Черни връхъ, свещена самота ! 
За пръвъ ли пжть въ магйосница мечта 
азъ виждамъ твойто царствено чело — 
на облаци и на орли легло ? 

За пръвъ ли пжть го виждамъ страховито, 
отъ сиви, бурни облаци обвито, 
и съсъ гръма имъ въ ширнитѣ простори 
гласътъ на Бога чувамъ да говори ? 

За пръвъ ли пжть, въ потокъ лжчи облѣнъ, 
усмихвашъ се, унесенъ въ свиденъ блѣнъ ? 
Какви ли приказки ти тамъ шептятъ 
рой бѣли облачета въ своя пжть ? 

О, Черни връхъ, мечта си на мечтитѣ : 
самъ, най-високъ, на Бога до звездитѣ, 
пръвъ тебе слънце сутрина цѣлува, 
последно вечерь съ тебе се сбогува 

и не отъ грижи, нито отъ тегло — 
отъ бури набразденото чело 
замислено. . . Каква ли пакъ мечта, 
о, връхъ, вълнува твойта самота ? 

Бойко Бояновъ 
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ЛОНГОЗА 
Напустнахме съ автомобилъ лѣтната жега на 

Варна и скоро отминахме парка „Гюндюзъ-чешме". 
Пѣснитѣ и веселитѣ ни викове правѣха пжтя кжсъ. 
Смѣхътъ ни бѣ по-силенъ отъ слънчевия пекъ, ко
гато вече навлѣзохме по хубавото шосе въ цари
цата на горитѣ. Ние бѣхме въ Лонгоза, но още 
не въ нейната вълшебна часть, която после ви-
дѣхме. Автомобилътъ съ десетки километри се 
промъква въ свода на гжсти джбови гори, черно-
зелени, подъ плътно синьо небе. Често изъ висо-
чинитѣ на пжтя блѣсва виолетово-синьото Черно 
море. Само почвата е свѣтлобѣла. 

Най-сетне стигнахме „Пода". Така се нарича 
мѣстото, кждею шосето пресича срѣдъ гжста гора 
по желѣзенъ мостъ рѣката Луда Камчия. Тукъ до 
този желѣзенъ мостъ има нѣколко ханища, про
чути по своитѣ закуски отъ прѣсенъ пърженъ сомъ. 

Нашата група веднага възприе мѣстния законъ 
да се закусва въ 11 часа презъ юлий месецъ съ пър
женъ сомъ. Това решение ни донесе две голѣми 
изненади : чудно хубава закуска и една чудна тайна 
на Луда Камчия. Догдето пържеше сома, кръчма-
рьтъ ни разправи живота му и неговата смърть. 

Кръчмарьтъ си ималъ едно ято гжски, които 
на двадесеть метра отъ кръчмата си плавали ща
стливо въ Камчията. Но напоследъкъ всѣки день 
кръчмарьтъ забелязвалъ да липсва по една гжска. 
Той почналъ да следи своитѣ гжски и какво от-
крилъ? Нѣщо странно —· единъ грамаденъ сомъ 
лапвалъ наведнъжъ по една гжска. Съобщилъ това 
на рибаритѣ, които следъ дълги съвещания решили 
да хванатъ грамадния сомъ и да избавятъ живота на 
останалитѣ гжски. Тѣ отдѣлили една гжска, завър
зали на гърба й грамадна вждица съ едно дебело 
вжже, завързано здраво за дънера на едно дърво на 
брѣга на Камчията. Сомътъ по навикъ глътналъ гж-
ската, но лапналъ и вждицата. Поискалъ да бѣга, но 
вжжето го спирало. Почнала ужасна борба между 
сома и вжжето, отъ която вжжето се скжсало. Но 
рибаритѣ съ по-рано приготвена лодка тръгнали по 
кървавата водна следа на сома и скоро го настиг
нали. Тѣхното остроумие било възнаградено съ бо
гата плячка — сомътъ тежалъ около 300 кгр. 
Отъ тази богата находка сме били закусвали. На 
сбогуване съ героя-кръчмарь ние си спомнихме за 
италианския ренесансъ, когато комедиитѣ винаги 
еж свършвали съ заключението : Se non е vero, 
е ben trovato. 

Ние решихме съ лодка по рѣката Камчия да 
стигнемъ нейното устие на морето, което е на 8 
клм. отъ тукъ. Рибарската лодка на Порфирий, 
руски бѣжанецъ, ни чакаше. Тя бѣ малка и те
чеше, но той ни убеди съ факта, че въ сжщата 
лодка сложи и детето си и декларира, че съ нея 

може да стигне и Одеса. Тѣзи аргументи бѣха до-
ста убедителни, но софиянцитѣ приеха това само 
защото брѣговетѣ на рѣката бѣха много близки. 
Настанени въ лодката, още следъ сто метра отъ 
нашия пжть ние бѣхме приковани отъ странно ху
бавата гледка. Това не е вече лудата Камчия. Тя 
тукъ е най-кротката рѣка въ свѣта. Тиха, почти 
неподвижна дълбока вода, съ равни успоредни брѣ-
гове, тя прилича на изкуственъ каналъ. Ние сега 
можахме да повѣрваме за случката съ сома. Цѣ-
лото протежение на рѣката е въ единъ гористъ 
сводъ отъ грамадни ясенови, яворови и брѣстови 
гори, съ прави дънери, които на много мѣста така 
се навеждатъ близо до водата, че образуватъ ес
тествени арки и мостчета, подъ които ние преми
нахме съ лодката. Тази гледка ни наложи мълча
ливото съзерцание дотолкова, че въ пълната и без
людна горска тишина чувахме задъхващия се отъ 
греблата изтощенъ отъ маларията Порфирий и слу
шахме тежкото дишане на пламналото негово мала-
рично дете. Предъ устието на рѣката Камчия е търже
ството на горската красота, но тамъ е и царството 
на маларията. Тамъ е безлюдно. Сега само трудо
вото горско стопанство „Тича" използува тази бо
гата гора и набавя отъ нея материалъ за прочутия 
си хубавъ паркетъ. 

Близо до устието на рѣката ние срещнахме 
единственитѣ живи души : двама рибари и едно 
паленце, скрити на брѣга на рѣката въ низка зем
лянка. Тѣ бѣха имунизирани маларици, бѣжанци 
отъ Воденъ. Тѣ ловеха раци. 

Самото устие на рѣката ни учуди. Вмѣсто 
вливащата се вода на тази голѣма и дълбока рѣка 
въ морето, ние се спрѣхме предъ една стена отъ 
морски пѣсъкъ, който раздѣля рѣката отъ морето. 
Не можахме да приемемъ за възможно това вли
ване на рѣката да става чрезъ просмукване подъ 
пѣсъка. Следъ като се изкачихме на високия лѣвъ 
брѣгъ на лѣвата страна при морския постъ, нашето 
недоволство се покри отъ нова приятна гледка. Въ 
лѣво отъ насъ бѣ „Галата" и Варненскитѣ възви
шения, а въ дѣсно рѣката Камчия прави едни блата, 
обкржжени съ хубава зеленина въ гжетата гора. 
Въ тѣзи блата живѣятъ грамадни водни лилии. 
Цѣлата тази гледка отъ „Пода" до устието и тѣзи 
блата съ водни лилии даватъ единъ странно ху
бавъ, не нашенски пейзажъ. Каточели се намирате 
нѣкжде далечъ отъ България въ нѣкой феодаленъ 
паркъ. 

Но ние още тукъ се сбогувахме съ радост
ния отъ своя успѣхъ и отъ неочакваното възна
граждение любезенъ нашъ Порфирий и побързахме 
пеша да се върнемъ, преди да еж се събудили 
безбройнитѣ маларични комари. 

Георги Константиновъ 



Водни лилии въ р. Ропотамо 

В"Ъ Ц А Р С Т В О Т О НА ЛИЛИкГГЬ 
Сн. Л. Михаиловъ 

Предстоеше ни интересна екскурзия по Стран
джа. Най-после, дойде редъ да обходя и тѣзи 
кжтове отъ родната земя ! 

До р. Ропотамо се отива по два пжтя — по 
море и по суша. Всички почти постоянни лѣтовници 
въ Созополъ еж ходили до тамъ съ моторна лодка. 
Но намѣри ли се поне единъ да похвали този 
кжтъ ! Тръгватъ сутрлнь въ четири часа при най-
благоприятно време и се връщатъ ни живи, ни 
мъртви съ голѣми приключения ! Крайно негосто
приемното тукъ наше Черно море не оставя да се 
наслади човѣкъ отъ красотата на крайбрѣжието, 
или да се унесе въ забрава, каточе все още се 
намира въ омайното царство на воднитѣ рози. 
Буйни вълни идатъ едни следъ други, блъскатъ 
лодката, играятъ си съ нея като съ черупка. Едни 
се спасили на залива „Св. Галина", други прокли-
натъ и разходка, и деня, въ който еж оставили 
спокойния Созополски плажъ и тръгнали да раз-
стройватъ нервитѣ си и да се прощаватъ съ живота 
всрѣдъ море . . . 

Предпочетохме пжтя по суша. Ще изучимъ 
всичко, ще имаме само удоволствие, безъ да тре-
перимъ за живота си ! Р. Ропотамо отстои на 
15 клм. отъ Созополъ. Прието е багажътъ да се 
натоварва на коли, магарета или коне, та излетни
цитѣ да бждатъ освободени отъ раници. Пжтьтъ 
се вие между укичени съ узрѣли гроздове лозя, 
минава край самия морски брѣгъ, отдалечава се 
назжтре задъ високи пѣсъчни дюни. И така, ту 
виждаме потънало въ лека мъгла море, ту само 
чуваме плѣсъка на вълнитѣ. На единъ завой край 
дюнитѣ предъ насъ се откри прекрасна гледка — 
изгрѣвътъ надъ морето ! Единъ голѣмъ вълшебенъ 
дискъ изплува тамъ далечъ . . . между дветѣ 

синевини : на небето и на морето, и облѣ съ чер
вени ивици свѣтлина небето, а то потопи багритѣ 
си въ безкрайната морска ширь. 

Дишаме дълбоко свежъ морски въздухъ, 
лазимъ по дюнитѣ, затъваме, ставаме, падаме. 
Сега разбрахме, защо практичнитѣ созополци за 
нищо на свѣта не слагатъ раница на гръбъ ! Отъ 
върха на дюнитѣ виждаме едно пространно, усѣяно 
съ бѣли и червени цвѣтя поле. Запжтваме се 
нататъкъ. Приближаваме. Полето изчезва, а предъ 
насъ еж настлани съ милиони черупки отъ миди, 
охлюви и др. изсипани отъ кошоветѣ на нѣкои 
великани. Ние събираме, радваме се на формитѣ и 
краскшѣ имъ ! Следъ това пълзимъ пакъ по 
дюнитѣ, пакъ пращаме погледъ къмъ морето, отда
лечаваме се навжтре, движимъ се по пжтеки между 
храсти и дрѣнове и, най-после, следъ четири часа 
усиленъ ходъ, въ 8 */г часа сутриньта пристигаме 
на брѣга на Ропотамо. 

Широката рѣка царствено се разлива предъ 
насъ. Морскиятъ вѣтъръ леко гали повръхнината й, 
образува малки вълни, въ посока обратна на тече
нието. Насреща — живописни склонове на Странджа, 
опрѣли дори до морето, обвити съ сочно-
зелена мантия. 

Подъ високитѣ лески и дрѣнове се гуши 
студенъ изворъ, около който обикновено се наста-
няватъ излетницитѣ на почивка. Покрай брѣга се 
простира китна алея, усѣяна съ тръстика, мощно 
разперили клони явори, джбове и съ дрѣнове, обси
пани съ узрѣли плодозе. Стъблата на дърветата 
изцѣло еж покрити съ бръшлянъ или , поветъ, 
кои го се увиватъ можду клонитѣ, минаватъ по 
съседнитѣ дървета и образуватъ голѣми вѣнци отъ 
зеленина. 
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p. Ропотамо Сн. Ил. Ивановъ 

Лодката ни носи нагоре, срещу течението. 
Странджа ту се приближава, ту се отдалечава отъ 
брѣга, като дава просторъ на сочни ливади. Намѣста 
Ропотамо се прибира между сближенитѣ скали, 
другаде се разлива и образува голѣми и малки 
блата и тресавища. 

Предъ насъ — нахвърляни голѣми и малки 
бѣли снѣжни топки. . . Стоимъ смаяни, всички 
говоримъ, протегнали ржце нататъкъ, лодката се 
приближава, и ние ясно различаваме бѣлитѣ китки 
на воднитѣ рози. Неочаквано обилие на пжпки, 
малки и голѣми нацъвтѣли лилии ! Сочни, прикре
пени на крехкитѣ си стъбла, опрѣни на голѣмитѣ 
си ярко зелени листа, тѣ бавно се мѣстятъ, подух-
вани отъ вѣтреца, каточе изпълняватъ нѣкакъвъ 

милъ, нѣженъ танцъ . . . и вие неволно се услуш-
вате да чуете тайнствената пѣсень, която неизбѣжно 
го придружава. Никакъвъ шумъ отъ никжде. 
Спокойствие и тишина, които властно се налагатъ: 
чувствува се само радостьта отъ слънцето, отъ 
приятнитѣ сѣнки на дърветата съ голѣмитѣ кичести 
вѣнци, омаята отъ цвѣтята, отъ близостьта и 
свежата прохлада на морето. 

Като мигъ прелетѣха нѣколко часа . . . Трѣбва 
да поемемъ обратния пжть. Прощавай, Ропотамо ! 
Твоитѣ брѣгове оставятъ неизгладими впечатления, 
тѣ странно привързватъ сърдцето, намѣрило тукъ 
отмора и забрава ! Дано те видимъ пакъ всрѣдъ 
омаята на причудливитѣ форми на чаровната 
Странджа ! 

А. Монеджикова 

Рилскитѣ върхове и езера на Крискарец-ъ. 
Години наредъ художникътъ Христо Йончевъ 

— Крискарецъ скита по рилскитѣ чалове. Трѣбва да 
се изтъкне неговиятъ стремежъ да долови и предаде 
въ картинитѣ си съ върхове и езера особения 
чаръ на планината, така както е отразенъ въ не
говата любяща природата душа. 

За него планината, съ неизчерпаемото й 
разнообразие, е богатъ изворъ на сюжети, на 
художествени обекти. Съ завидно постоянство той 
изучава планинскитѣ върхове, ту изправящи се 
всрѣдъ мъглитѣ, ту набраздени съ тъмни сѣнки 
или съ дълги бѣли ивици снѣгъ, отразени въ 
нѣкое тъмно езеро или обагрени отъ залѣзващото 
слънце. 

Следъ упорито щудиране зжберитѣ на 
Рупитѣ, Купенитѣ и Мальовица, Крискарецъ напо-

следъкъ се засели подъ Мусала. Мнозина еж. го 
срѣщали къмъ върха, замечтанъ до нѣкое езеро 
или заобиколенъ отъ домочадието си предъ палат
ката му, опъната край Мусаленската хижа. Когато 
завърши неговото лѣто, прекарано подъ върха, той 
слиза въ низинитѣ и тамъ съ увлѣчение продъл
жава да рисува растланитѣ като шарени черги 
обагрени отъ есеньта лѣсове или далечнитѣ покрити 
вече съ снѣгъ върхове. 

Въ картинитѣ на Крискарецъ планината е 
предадена чрезъ енергично подчертаване характер-
нитѣ й контрастни форми съ живъ хроматизъмъ. 
Неговитѣ рилски върхове и езера еж живописвани 
съ истинската любовь и вдъхновение на типиченъ 
български художникъ и добъръ туристъ — отли-
ченъ познавачъ на Рила. 

Василъ Захариевъ 
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НАШИТЪ ХИЖИ И ДОМОВЕ 
Дѣлото на тетевенскитѣ туристи 

Основаниятъ преди 2 години клонъ на Б. T. C. 
,, Веженъ" въ града успѣ въ едно кжсо време да реа
лизира старата мечта на тетевенскитѣ туристи—по
стройка на туристическа хижа въ Тетевенския бал-
канъ. Тя е вече свършенъ фактъ и тѣ могатъ да 
се радватъ на голѣмъ и завиденъ успѣхъ. Послед-
ниятъ се дължи на първо мѣсто на щедростьта на 
многобройнитѣ дарители, които осигуриха матери
ално и морално изграждането на хижата, и на второ 
— на ентусиазма и енергичностьта на дейцитѣ-
туристи. 

Решение за построяване на хижата се взе 
още презъ 1931 г., като се поиска и необходи
мото мѣсто въ м. Царичина — владение на Кли-
сурската община. Последната, по неизвестни при
чини, не отговори на това искане, което се смѣгна 
за отказъ. Ето защо и по редъ други причини въ 
началото на 1932 г. това решение се коригира, 
като се възприе единодушно мѣстото за бждещата 
хижа да бжде въ землището на Тетевенската община. 

Рано презъ пролѣтьта комисията обходи 
всички подходящи мѣста и се посочи мѣстото на 
в. Братаница — изгорѣлитѣ каракачански ко
либи. Една голѣма комисия отъ членове на осно
вания вече хижестроителенъ комитетъ и други 
вещи лица, заедно съ голѣмия даритель г. д-ръ 
В. Урмановъ, на 6 май 1932 г. отиде на самото 
мѣсто, което одобри единодушно, като очерта и по
ложението на хижата. 

Мѣстото представлява рѣдко съчетание на 
почти всички условия за една туристическа хижа. 
То е една поляна на западния склонъ на Братаница, 
обградена съ хубава букова гора, а малко по-низко и 
съ чамова гора. Има обилна вода, която може да се 
вкара и въ хижата. Запазено е отъ силнитѣ вѣ-
трове, което се потвърждава и отъ обстоятелството, 
че и каракачанитѣ, които най-добре познаватъ на
шия балканъ, еж го избрали за удобно и еж. пре
карали тамъ, съ своитѣ огромни стада, нѣколко 
години заседналъ животъ. Отъ мѣстото има велико
лепни изгледи на северъ, западъ, югъ, и отлични 
туристически обекти : в. в. Паскалъ, Баба, Було-
ваня, Пжпа, Веженъ, Кавалданя, Козя-стена. 

На самото мѣсто се намѣри чистъ, хубавъ 
пѣсъкъ — 50 куб. м. А изъ долинката, която от
стои на 50 метра, се извадиха и превозиха надъ 
150 куб. м. камъни. Греди, шинди и пр. се от-
сѣкоха отъ гората около мѣстото. 

Строежътъ започна презъ м. августь и въ края 
на м. октомврий се завърши. Изнесени бѣха 9.000 
кгр. негасена варь, 2.500 кгр. циментъ, 600 кгр. 
камъкъ-бигоръ, около 10 куб. м. дюшеме, врати 
и прозорци и пр. Всичка тия материали еж. изне
сени на повече отъ 300 конски товари отъ Тете-
венъ до хижата. Цѣли кервани отъ натоварени 
коне изнасятъ материалитѣ по страшнитѣ чуки и 
зжбери на Братаница. Повече отъ 2 месеца тамъ 
кипи трѣскава работа. Строителната комисия, съ
стояща се отъ трима души, която извършва стро
ежа, е ходила повече отъ 30 пжти до хижата въ 
връзка съ последния. 

Изразена въ цифри, включително направата 
на пжть за изнасяне материалитѣ и за отиване до 
хижата по долината на р. Костина, гдето е лоб-

Хижа „Веженъ" въ строежъ 

Хижа „Веженъ" завършена 

ното мѣсто на апостола Г. Бенковски, като най-
удобенъ и кжсъ, струващъ 2.200 л. и една колиба 
за 2.500 л., хижата струва на 31 декемврий 1932 г. 
128.000 л., безъ стойностьта на дареното отъ Те
тевенската градска община мѣстото — 20 декари. Въ 
тази сума не .се включва и колосалниятъ безпла-
тенъ трудъ на строителната комисия и др. лица и 
туристи, въ който случай хижата струва надъ 
150.000 лева. 

Хижестроителниятъ комитетъ приключва стро
ежа на хижата съ едно задължение отъ 18.000 л. на 
разни лица, което трѣбва да се издължи въ най-
скоро време. 

Хижата е построена на една височина, макаръ и 
още неустановена, между 1700—1800 м. надъ мор
ското равнище. Има 2 етажа : сутеренъ съ 2 по-
мѣщения, партеръ съ 2 отдѣления, веранда и пор-
тикъ и 1 таванска стая. Таванътъ е обширенъ и 
при нужда може да даде подслонъ на повече отъ 
50 души. Цѣлата постройка е отъ камъкъ, съ 2 
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желѣзобетонни пояси, гредоредъ отъ букови блан-
косани греди. Партерътъ, антрето и верандата еж. 
дюшедисани. Приготовлява се дюшеме и за суте
рена и таванската стая. Таванътъ е дървенъ, об-
шитъ отвънъ съ боядисани дъски. Всички врати, 
прозорци, тавани и веранда еж боядисани. Покри-
вътъ е дъсченъ, обаче ще се замѣни съ цигли. 
Вода има въ изобилие, прекарана е до хижата и презъ 
1933 г. ще се построи чешма. Късното време не 
позволи да се правятъ засаждания, това ще стане 
презъ пролѣтьта. Мѣстото е изчистено отъ яр-
дъча и се приготовлява ограда. Предстои сжщо 
тази лролѣть поправка и разширение на пжтя 
презъ Костина, а сжщо и маркировката му. За
сега пжтьтъ е само набелязанъ съ дървени знаци. 

Хижата още не е обзаведена, обаче пред
прието е събирането на покжщнина, като се раз
чита на успѣхъ Освещаването ще стане презъ лѣ-
торо, обаче точната дата не е опредѣлена. Държи 
се постояненъ пазачъ и е застрахована отъ пожаръ. 
Посетена е досега отъ много туристи и гости, 
които намиратъ добъръ подслонъ и приемъ. Всѣки, 
който е посетилъ хижата, е останалъ съ отлични 

Полагане основния камъкъ на хижа „Бузлуджа"1 

Хижа „Бузлуджа" 
Въ епохата на нашето революционно освобо

дително движение има една свѣтла дата, свързана 
съ легендата за хаджи Димитъръ и неговата чета. 
Това е 20 юлий 1868 г., когато шепата революцио
нери, вдъхновени отъ идеята да освободятъ своя 
народъ отъ турското иго, еж се били юнашки въ 
пазвитѣ на стария Балканъ, току подъ върха Буз
луджа. 

Било е жътва. Палящитѣ лжчи на юлското 
слънце еж обливали щедро майката земя, по която 
е било узрѣло вече златното жито на непосиленъ 
робски трудъ. Въ полето е тегнѣла умората на за
душна отъ жежкия день атмосфера. Навредъ е 
царѣла тишина. Даже кръшната пѣсень на жътвар-
китѣ замрѣла нѣкжде въ далечината. 

А тамъ горе балканътъ тътнѣлъ. Залпъ следъ 
залпъ, пукотъ следъ пукотъ, огънь, мирись на ба-
рутъ, страшни мжки и викове на разкжсани човѣшки 

Хижа „Бузлуджа" въстроежъ 

впечатления, както отъ чуднитѣ природни красоти 
по пжтя презъ Костина, хубавитѣ изгледи отъ хи
жата, и най-вече отъ предизвикващия удивление 
духъ на шепата ентусиазирани тетевенски туристи, 
виновници за изграждането на това хубаво дѣло. 

На 22 януарий 1933 г. хижестроителниятъ 
комитетъ предаде хижата на клона отъ Б. T. C. 
„Веженъ" за ползуване и стопанисване. 

При хижата се открива и метеорологична 
станция, часть отъ инструментитѣ за която еж 
вече получени. 

Накрай хижестроителниятъ комитетъ изказва 
голѣма благодарность на всички, които го подкре
пиха за реализирането на това хубава културно 
дѣло. 

Чрезъ хижа „Веженъ" Тетевенскйятъ балканъ 
става по-достжпенъ за посещение както лѣте, тъй 
и зиме : лѣте поради чуднитѣ мѣстности и красоти, 
зиме и поради удобния теренъ за ски-туризъмъ. 

Клонъ „Веженъ" се надѣва, че туриститѣ 
отъ цѣла България ще се стекатъ на освещаването 
на хижата, което ще стане това лѣто. 

трупове. Шепата герои, обградени отъ всички страни 
отъ турскитѣ пълчища, еж се били храбро. Но 
настжпва краятъ. Свършва се жупането. Турцитѣ 
прииждатъ. По-голѣма часть отъ четницитѣ еж из
бити. Останалитѣ заловени живи обезглавени. Деньтъ 
клони къмъ заникъ. Слънцето праща последната 
цѣлувка на околнитѣ върхове и отнася образа на 
кървавата човѣшка трагедия. Скоро непрогледенъ 
мракъ обвива земята, мракъ, изподъ който от-
време-навреме се долавя сподавенъ вопълъ на нѣкой 
умираещъ. Дълбоко въ нощьта всичко стихва. Само 
голиятъ връхъ, опрѣлъ чело въ звездното небе, 
останалъ нѣмъ свидетель на тая епопея. Само той 
е запазилъ тайната на единъ подвигъ, тайна, която 
крие и до днесъ . . . 

И ето тукъ, на това историческо мѣсто, подъ 
върха Бузлуджа —• до гробницитѣ — казанлъшкото 
туристическо дружество „Орлово гнѣздо" строи 
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p. Луда Камчия до устието си въ гората Лонгоза 

хижа. Още единъ активъ на българскитѣ туристи. 
Още една брънка къмъ веригата отъ хижи, които 
трѣбва да усѣятъ стария Балканъ. 

Хижа „Бузлуджа" се намира източно отъ Шип
ченския проходъ, въ сърдцето на Балкана, на крж-
стопжть между Плачковци—-Габрово и Казанлъкъ. 

Шосето до Св. Никола е удобно за всѣкакви 
превозни срѣдства, лѣте много оживено, а пжтува-
нето по него приятно. Отъ тамъ следъ двучасово 
скитане по билото презъ красива и сѣнчеста гора, 
прошарена съ зелени поляни, се озовавате на едно 

Историята на лѣтовищата изъ Сливенския 
балканъ води началото си отъ преди 25—30 го
дини. Тогава думата лѣтовище, въ смисълъ, ка
къвто сега тя изразява, не сжществуваше. Група 
отъ едно-две учителски семейства използуваха 
лѣтната ваканция, разпъваха своитѣ скърпени па
латки по лжкитѣ на Колешница, при чешмата на 
Черковното или по брѣговетѣ на бистрата и кра
сива рѣка съ не дотолкова хубавото име — Мага
решка рѣка. По-после тия пионери лѣтовници 
отиваха по-далеко въ планината и тѣхнитѣ палатки 
намираме смѣло кацнали по Драгайка, при Варни-
цитѣ, а по-после, следъ откриване пжтя Сливенъ— 
Стара-рѣка—Елена, редица палатки и колиби на
мираме при Сжбеви поляни, Ивановъ суватъ, Ба
бина локва, даже и на Вратника—40 клм. северно 
отъ Сливенъ. 

високо плато, на горния край на което кокетно é 
кацнала хижата. Отъ тукъ се открива широка гледка. 
Високо е върхътъ Бузлуджа, приветливъ и побѣлѣлъ 
отъ мраморъ. Долу е розовата долина. Въ срѣдата 
й като сребърна ивица лжкатуши рѣка Тунджа, отъ 
дветѣ страни на която еж. накацали селца, измежду 
които далечъ въ синевината се бѣлѣе Казанлъкъ. Не-
далечъ отъ хижата на изтокъ е пжтьтъ за Плач
ковци—Трѣвна, който минава покрай иззоритѣ на 
рѣка Янтра и върха Бедекъ, а на сѣверозападъ по 
Етъра или Потока се слиза въ гр. Габрово. 

Отъ Казанлъкъ за Бузлуджа водятъ два 
пжтя •— единиятъ презъ с. Крънъ, по-близъкъ, и 
другиятъ, презъ с. Енина, по-далеченъ. 

Самата хижа заема една площь отъ 100 кв. 
метра. Постройката е двуетажна по планъ на архи-
тектитѣ г. Г. Скордевъ и г-ца Е. Варакаджиева. 
Долу има изба, предвидена за мавзолей, въ който 
ще бждатъ прибрани коститѣ на четницитѣ. Пър-
виятъ етажъ се състои отъ веранда, две стаи и 
кухня. Вториятъ мансарденъ отъ две спални съ бал-
конъ. Сградата ще бжде масивна отъ мраморенъ 
камъкъ, зиданъ съ варь и пѣсъкъ. 

Хижата е въ строежъ. Миналото лѣто — на 
2 августъ — се положи основниятъ камъкъ съ мо-
лебенъ отъ старозагорския митрополитъ Павелъ и въ 
приежтетвието на сливенския митрополитъ Неофитъ. 
До есеньта се изгради позече отъ половината. Тоза 
лѣто туристическото дружество има амбицията да 
я доизгради. Всрѣдъ многото други хижи, които 
красятъ роднитѣбалкани,хижа „Бузлуджа "заема едно 
особено мѣсто. Освенъ че хижата ще бжде стрѣха за 
всички, които бродятъ изъ планината, тя е и сжщевре-
менно мавзолей-паметникъ на тия, които сложиха 
коститѣ си за нашата свобода, паметникъ, който ще 
съхрани за вѣковетѣ една епопея, епопеята на борче
ския духъ на българина, отъ която Ботевъ създаде 
най-хубавото си творение „Живъ е той, живъ е . . ." 
Епопея, която Ботевъ превъплоти въ легендата за 
юнака съ лютата рана, легендата за самодивитѣ съ 
бѣла премѣна, легендата за „Балканътъ пѣе 
хайдушка пѣсень". Димитъръ Вѣнковъ 

Едновременно съ тая малка група, която це-
нѣше планината и изъ нейнитѣ недра събираше 
нови сили за живота, група „дъновисти" развиха 
бивака си по историческата Кушбунарска долина. 
Това бѣ къмъ 1920 г. Редъ години тая група лѣ-
туваше по тази долина. И това бѣ първата голѣма 
група лѣтовници. Къмъ 1925 г., презъ лѣтото, за
почнаха лѣтовищата на туриститѣ-юноши, които 
разстилаха бивака си по Равна рѣка, Кушъ-бунаръ 
и Алчака. Къмъ сжщата година Сливенското град 
общ. управление отстжпа на ловната организация 
въ Сливенъ кантона въ мѣстностьта Даула, съ 
около 100 декара гора, за вѣчно използуване за 
лѣтовище. 

Единъ юнски день група членове отъ Б.Т.Д. 
„Българка* потеглиха за Синитѣ камъни, за да 
потърсятъ мѣсто за лѣтуване на 4—5 семейства. 

ЛЬТОВИЩА И З Ъ СЛИВЕНСКИЯ БАЛКАНЪ 



p. Ропотамо 

Това бѣ презъ 1927 година. Следъ дълго скитане 
и оглеждане полянитѣ и долинитѣ изъ планината, 
групата се спрѣ на „Карандиля" И подиръ месецъ-
два отъ огледа брадвитѣ засѣкоха, трионитѣ 
заскърцаха, зачукаха чуковетѣ, заблъскаха кирки, 
мотики и лопати и по тихата до вчера долинка 
закипѣ животъ и по склоноветѣ й, като по маги
чески знакъ, израстнаха палатки, колиби и набързо 
импровизирани скамейки. Изворътъ бѣ изчистенъ, 
водитѣ прибрани въ хубава бетонна чешма. Това 
е първото селище на Карандилската долина. 

Лѣтовището „Карандиля", наречено по името 
на извора въ тази долинка, е малка гънка отъ го-
лѣмия масивъ на Синитѣ камъни. Включена между 
Равна рѣка, Алчака и южнитѣ покрайнини на Куш-
бунарската долина. Севернитѣ й склонове еж слабо 
залесени, но почна се залесяването имъ съ борове. 
На западъ лѣтовището граничи съ кичестата Слън
чева поляна, на изтокъ презъ ридове, покрити съ 
букъ и поляни, окичени съ „тисъ", разстила се 
оттатъкъ Хайдушката пжтека, за да допре до во
дитѣ на Кушбунарската рѣка, а на югъ вѣковна 
букова гора, подъ която се стелятъ зелени поляни, 
укичени съ здравецъ и иглика, които достигатъ 
върха на скалитѣ източно отъ Малка-Чаталка. Ска-
литѣ въ тази часть еж най-грандиозни, внушителни 
и недостжпни. Тѣ собствено еж ржбътъ •— краятъ 
на скалитѣ. Подъ тѣхъ на югъ е пропасть, страшна, 
недостжпна. Каточе нѣкои гиганти еж издигнали 
тия непристжпни стени, забравени отъ вѣковетѣ и 
времето. Гледката, която се открива отъ тѣхъ, не 

се подава на описание : необятната ширь на Тра
кийската равнина отъ Родопитѣ до Черно море, а 
на югъ задъ Сакара и далеко къмъ Одринъ и 
Халкидонскитѣ височини. А малката рѣкичка лети 
отъ скокъ на скохъ, отъ виръ къмъ вяръ, провира 
се подъ сводове отъ буки и лещакъ и бърза да 
слѣзе въ полето. Нейното течение е редица отъ 
картини, които само тукъ могатъ да се видятъ. 
Карандиля — това е вълшебна долина, отнета отъ 
нимфитѣ и русалкитѣ, които ноще съ нечути 
стжпли еж играли своитѣ кръшни хора по Само-
дизс.<ото игрище. Всѣко кжтче, всѣка гънка, всѣки 
ше.ють на старлгѣ букаци еж слънчева при
казка. . . 

Долината на Карандиля е около 1000 метра 
надъ морското равнище. Изложена на югъ, съ 
обилно слънце, запазена отъ вѣтроветѣ, тя има 
отличенъ климатъ. Влагата и мъглитѣ тукъ еж 
непознати. Благодарение на тия си преимущества 
лѣтозището „Карандиля" е най-здравзсловното въ 
цѣлия Сливенски балканъ. При това мѣстоположе-
нието му позвмява да се разшири и по Слънчева 
поляна, а на изтокъ презъ Алчака да завърши въ 
Кушбунарската долина. 

Температурата презъ деня е срѣдна. Голѣ-
митѣ горещини еж изключения, а нощитѣ •—• хладни, 
но не студени. 

Не еж рѣдки случаитѣ, когато Сливенъ и 
широкото Сливенско поле редица дни еж забулени 
подъ низки облаци. Тогава масивътъ Синитѣ 
камъни, подобно на грамаденъ залесенъ островъ, 
изплува срѣдъ море отъ бѣли облаци, море обширно, 
необятно. И тоя островъ има своитѣ заливи, залив-
чета, фиорди и подводни скали. Илюзията е още 
по-силна, когато следъ залѣзъ слънце луната из
плува и освѣти тоя загубенъ срѣдъ морето островъ. 
Тогава скалитѣ взематъ най-фантастични форми: 
замъци, кули, бойници красятъ брѣговетѣ на този 
островъ на забравена слава и величие. Това еж 
картини, които никога не се забравятъ. 

Карандиля—това е най-красивата и очарова
телна долина на Синитѣ камъни. 

Друго лѣтовище, което бързо се развива, е 
така нареченото „На Даула." Заслонено задъ север
ния склонъ на върха Българка, обградено съ букова 
гора, изпъстрена съ борове, то е на 1120 м. надъ 
морското равнище. По мѣстоположение бждещото 
разгъване на лѣтовището ще стане на западъ по 
върха Седлото, кждето ще бжде най-красивата, най-
ценната часть на това лѣтовище. Затова пъкътрѣбва 
предварително да се взематъ мѣрки за благоустоя-
ването му, а най-важно — за залесяването му. Сега 
това лѣтовище брои около 20 стаи съ магазинъ 
и фурна. 

Миналото лѣто се започна постройката на 
детска колония по пжтя Сливенъ·—Ичера при клм. 
20 въ мѣстностьта Самодивекъ. Дали това мѣсто 
ще отговаря за назначението си, ще покаже бжде-
щето. Застроено по южнитѣ склонове на вр. Чуката, 
непосрѣдствено надъ Чобановъ долъ, то се радва 
на изобилно слънце. Оградено съ ридове, неотдавна 
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Скица за пжтя до лѣтовище „Даула" Г. Гюлмезовъ 

изсѣчени, то има широкъ просторъ. Високо е 750 м. 
надъ морското равнище. 

Нека най-после споменемъ за мѣстностьта 
Кьошкя—-16.5 клм. отъ гр. Сливенъ, на самото 
трасе по пжтя Кара-кютюкъ—Кушъ-бунаръ. Това 
е било склонъ, широкъ отъ 40 до 50 м. и дълъгъ 
отъ 160 до 200 м. Опрѣнъ на югоизточнитѣ скло
нове на вр. Българка, заобиколенъ съ девствена 
гора, изложенъ напълно на слънце и запазенъ отъ 
вѣтрове, тоя тихъ и красивъ кжтъ, високъ отъ 1000 
до 1100 м., е отлично мѣсто за детска колония. 
Близкитѣ извори биха доставили буйни чешми и тая 
висока поляна би се обърнала въ градина и игрище 
за бждещата детска колония. Тя ще е рай за децата, 
тя действително плува надъ гори, пропасти и открива 
чудни гледки къмъ скалитѣ и полето. 

Г. Гюлмезовъ 

З А СПИСАНИЕТО 
Общата стопанска криза има своето отраже

ние и върху нашата организация — относително 
постъпленията на срѣдства въ съюза. Отъ нѣколко 
години има едно слабо спадане на броя на абона-
титѣ. Тази година, обаче, то е чувствително. Нека 
дадемъ нѣколко цифри: презъ 1931 г. списанието 
имаше пласментъ 3.145 броя между съюзнитѣ чле
нове, а презъ м. г. то има 2.968, или едно на
маление отъ 177 абонаменти спрямо 1931 г. 
Докато пласментътъ на списанието презъ 1931 г. е 
билъ 80 на сто отъ редовнитѣ членове, за 1932 г. 
той е само 67 на сто, или едно намаление отъ 13 
на сто ; ще рече Уз отъ редовнитѣ членове не по-
лучаватъ списанието. Въ финансово отношение, до
като 1931 г. завърши съ единъ излишекъ отъ 
33.716-50 л., 1932 г. завършва съ една загуба 
отъ 1.098-30 л.; защото докато приходътъ отъ-спи
санието за 1931 г. е билъ 172.606-20 л., за 1932 г. 
е само 135.034 л. при почти еднакъвъ разходъ. 

Какъвъ ще бжде пласментътъ тази го
дина, лесно е да се предположи като се 
посочи, че броятъ на абонатитѣ отбелязва 
ново спадане ; кн. 5 отъ тази годишнина е 
пласирана въ 2,797 екз. 

Ето защо Ц. Н. и съборътъ трѣбва да 
вземе своитѣ мѣрки да гарантира списа
нието. Ц. Н. направи всичко да намали 
разходитѣ на списанието : намѣри се по-
евтинъ печатъ и по-евтина хартия. 

Съборътъ трѣбва на свой редъ да вземе 
своитѣ решения. Ц. Н. намѣри, че е най-
умѣстно да слѣе членския вносъ и абона
мента. Това се е практикувало въ нѣкои 
клонове (Казанлъкъ) и дава отлични резул
тати. Съобщавала се е на новозаписанитѣ 
членове общата сума и тя се събира на 
два пжти презъ годината; а старитѣ членове 
знаятъ едно задължение — общата сума за 
членски вносъ и абонаментъ. 

При сливане на членския вносъ и або
намента, като се увеличи тиражътъ му, 

списанието, ще може дори да се поевтини. Голѣ-
миятъ брой клонове се е произнесълъ на конферен-
циитѣ за това предложение. 

Какви еж облагитѣ за съюза отъ приемане 
на това предложение ? Безспорно много голѣми. Ще 
се гарантира редовното излизане на списанието и 
ще се разреши веднъжъ за винаги въпросътъ за 
редовностьта на клоноветѣ. Докато сега, въпрѣки 
изричнитѣ постановления на съюзния уставъ, има 
клонове които не проявяватъ никакъвъ интереса 
къмъ списанието и на своя глава отказватъ да го 
получаватъ, така че то лѣга върху издръжката 
само на едни клонове, въ бждеще то ще се 
издържа отъ всички съюзни членове. 

Ако организацията ни не може да бжде безъ 
печатенъ органъ — нѣщо, което, безъ съмнение, се 
сподѣля отъ всички идейни туристи — то трѣбва 
да се гарантира излизането на съюзния органъ. 
Предложението на Ц. Н. за сливане на членския 
вносъ и абонамента на списанието цели именно 
това. На събора предстои да вземе своето решение. 

Б. Ков. 

Еръ-Кюприя подъ Персенкъ, югоизт. страна Сн. Н. Душковъ 
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В А С И Л Ъ Р А Д У Ч Е В Ъ 

Колко мили спомени буди това име у всички 
туристи, които виждаха снажната фигура на винаги 
засмѣния .бай Василъ" било по нашитѣ конгреси, 
било срѣдъ планината, където той бѣ първъ между 
първитѣ. Повелъ отъ далеченъ край весела дружина, 
той бѣше душата на излета и при най-тежкитѣ 
минути въ планината намираше добра дума да подбодри 
и развесели капналитѣ отъ умора туристи. 

Вдъхновенъ туристъ — той обичаше планината 
повече отъ всичко, той пиеше съ очи вѣчната и кра
сота, но не веднъжъ веселата му усмивка се смѣняше 
съ скрита меланхолия по нѣщо непостигнато въ 
живота му. 

Преданъ организаторъ и пионеръ на дѣлото на 
Б. Т. С., той бѣ баща на туризма въ цѣлия Хас
ковски край. 

Да бжде вѣчна паметьта му ! 
Н. Галчовъ 

Т О Д О Р Ъ Б Л И З Н А К О В Ъ 
(Роденъ 1895 г., починалъ 3. IV. 1933 г.) 

На небосвода на ранния организиранъ тури-
зъмъ въ Стара-Загора блести съ неугасваща свѣтлина 
една звезда! Въ душата на всѣки туристъ отъ „Сър-
нена гора" е засѣднала мжката по единъ отличенъ 
другарь! Обществото изгуби единъ младъ, пъленъ 
съ енергия свой членъ, а семейството—единъ любящъ 
и добъръ баща! Това е Тодоръ Близнаковъ. Вестьта 
за смъртьта му бѣше изненада за всѣки, който го 
познаваше, и никому не се искаше да вѣрва, че жизне-
радостниятъ, шеговитиятъ и остроумииятъ „баща 
Тодоръ," както е известенъ въ туристическитѣ 
срѣди, се е поминалъ. Никой не смѣеше даже да 
помисли, че вестьта е истина, понеже предъ 
погледа му се откриваше нерадостната картина: стари 
баща и майка, жена и две малки деца изостанали 
безъ подкрепа. Нѣма сърдце, което да не плаче за 
Близнаковъ. Нѣма душа, която да не тжжи за 
Близнаковъ. Но въ тази обща скржбь нека си 
припомнимъ за добритѣ дѣла на Близнаковъ и нека 
тѣ ни ржководятъ. Нека си спомнимъ за силата и 

енергията, съ която той осъществяваше всѣка идея, 
и тѣ да ни въодушевляватъ. Тодоръ Близнаковъ е 
единъ отъ организаторитѣ на „Сърнена гора." Той 
участвуваше почти въ всичкитѣ настоятелства на 
дружеството до последно време и е билъ и неговъ 
председатель. Неговата личность обединяваше всичко 
здраво въ дружеството и то можа да развие една 
сравнително голѣма туристическа, стопанска и про-
свѣтна дейность. Той съ съвети и материално подпо
магаше винаги туризма и поддържаше всѣкога полез-
нитѣ инициативи. Нека примѣрътъ на покойния ни 
ръководи и нека бждемъ увѣрени, че нашето дѣло 
не ще пропадне! Туристически неувѣхващъ вѣнецъ! 

Д-ръ Гюлеметовъ 

ИВАНЪ ХР. ВЕЛЧЕВЪ 

Още единъ заслужилъ на туризма деецъ от
мина въ вѣчностьта. На 6 юний т. г. почина въ 
родния си градъ Самоковъ на 65 години голѣмиятъ 
обожатель на Рила Иванъ Хр. Велчевъ. Завършилъ 
висшето училище въ София презъ 1892 г. и после 
специализиралъ въ Женева, той напустна асистент-
ското си мѣсто въ Университета и поиска да бжде 
по-близо до Рила. Оттогава—1895 г. — той учител-
ствува до 1926 г. въ Самоковъ, когато се пен
сионира. Вземалъ е участие въ всички културни 
инициативи на града, но своя голѣмъ дѣлъ е далъ 
на туристическото дѣло въ Самоковъ. 

Той е основатель, деенъ деятель, дългогоди-
шенъ председатель на клона и за заслуги е билъ 
провъзгласенъ почетенъ членъ на клона. Той туря 
началото на хижестроенето въ дейностьта на само
ковския клонъ. Малката хижа при Мусала, която 
послужи като база за изграждане на голѣмата хижа 
и нѣколко години бѣ скроменъ, но необходимъ 
подслонъ за излетницитѣ, е лично дѣло на Ив. 
Велчевъ. 

97 



Туристическа България познава Ив. Велчевъ 
отъ 1926 г., когато той, като председатель на са
моковския клонъ, посрещна делегатитѣ и гоститѣ 
отъ цѣла България на състоялия се туристически 
съборъ въ Самоковъ. 

Обичьта му къмъ планината, частно къмъ 
Рила, изпълва цѣлия му животъ. Той е сподвиж-
никъ и вѣренъ другарь водачъ въ планината почти 
на всички, които изучаваха Рила. Благодарение 
нему и сръбскиятъ географъ Цвиичъ изучи Рила и 
написа своя трудъ върху нея. 

и з ъ клоновит-ъ ОТЧЕТИ 
Новозагорскиятъ клонъ „Срѣдногогорецъ" 

е ималъ 43 члена, всички редовни. Реализирани еж 
18 излети, отъ които 12 еднодневни, 2 полудневни, 
3 многодневни и 1 наученъ, посетени отъ 185 души. 
Притежава фотографически ап*ратъ и туристическа 
библиотека. 

Плѣвенскиятъ клонъ , Кайлъшка долина" 
брои 192 члена, отъ които 78 редовни. Обявилъ е 15 

* излети, отъ KOI то 3 многодневни. Дейностьта на кло
на е съсрѣдоточена въ завършването на туристиче
ския домъ. Презъ миналата година е залесилъ райо
на на дома. Съюзното списание се получава въ 125 
течения. 

Провадийскиятъ клонъ „Ярковна" брои 20 
члена, отъ които 15 редовни. Уредени еж 25 ед
нодневни излети, посетени отъ 150 души. Съюзното 
списание се пласира въ 15 течения. 

Пирдопскиятъ клонъ „Косица" брои 20 члена, 
ί всички редовни. Уредени еж 15 излети, отъ които 

двудневни, 2 многодневни и 1 наученъ, посетени 
°бщо отъ 122 души. Уредилъ е 1 рефератъ и вече
ринка. Хижата „Паскалъ" е посетена отъ 100 души. 
„Български туристъ" се пласира въ 7 течения. 

Пещерскиятъ клонъ „Купена" брои 33 члена, 
отъ които 17 редовни. Уредилъ е 20 излети, отъ които 
4 двудневни и 2 многодневни, посетени общо отъ 
73 души. Презъ годината е уредилъ една вечеринка и 
една забава, чистиятъ приходъ отъ които е отнесенъ 
къмъ фондъ „Туристически домъ", какъвто клонътъ 
възнамѣрява да строи на курорта Св. Константинъ. За 
набавяне срѣдства за изграждане на дома клонътъ 
е уредилъ парична лотария, която не е дала резултатъ. 
„Български туристъ" не е получаванъ въ клона. 

Панагюрскиятъ клонъ „Буная" е ималъ 35 
члена, отъ които 25 редовни. Уредилъ е 25 излети, 
отъ които 7 двудневниа, 3 многодневни, посетени об-
шо отъ 262 души. При клона е образувана ски-сек-
ция съ 10 души. Клонътъ е оземленъ съ мѣстото, 
върху което е построена хижа „Оборище". Клонътъ 
полага голѣми усилия за довършване на хижата. Мар
кирана е пжтеката отъ хижата до връхъ Лисецъ. 
Клонътъ възнамѣрява да издаде пжтеводитель за 
Централна Срѣдна гора съ подробна карта. Уредени 
еж 2 вечеринки, 2 срещи, а въ последно време и ед
на изложба на снимки отъ красиви кжтове на Срѣдна 
гора. Презъ 1932 г. съюзното списание е по
лучавано въ 25 течения. Презъ 1933 г. клонътъ не 
получава ни едно течение отъ списанието. 

Рилскиятъ клонъ „Елени връхъ" брои 34 
члена, отъ които 30 редовни. Уредени еж 5 из
лети, отъ които 4 многодневни, посетени отъ 55 
души, а сжщо и единъ рефератъ. Маркирани еж 25 
клм. пжтеки изъ Рила. „Български туристъ" е полу
чаванъ отъ членоветѣ. 

Софийскиятъ клонъ „Еделвайсъ" има 121 
редовни члевове. Презъ годината еж уредени 29 из
лети, отъ които 10 двудневни и 8 многодневни, посе
тени общо отъ 555 души, а сжщо агитационна сед
мица и 7 срещи. Приходътъ отъ последнитѣ е билъ 
въ полза на новостроящата се хижа въ Витоша. Хи-
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За реализиране рилския водопроводъ той даде 
своята подкрепа : разведе надлъжъ и ширъ изъ 
Рила техницитѣ на Софийската община, за да из-
вършатъ проучвания за водопровода. 

Той обичаше да ходи изъ Рила. Късна есень 
м. г., бродейки нейнитѣ дебри, той се простуди и 
боледува цѣла зима. На 6 юний той предаде Богу 
духъ. Самоковскитѣ туристи отдадоха последна 
почить, а всички заедно съ тѣхъ сочатъ неговата 
дейность за примѣръ и мълватъ: 

Богъ да го прости ! 

жата е посетена общо отъ 1800 души. Клонътъ е мар-
киралъ 5 клм. пжтека и е построилъ една чешма. Тру
довата повинность се използува за работа по построй
ка на хижата. „Български туристъ" се получава отъ 20 
члена. 

Софийскиятъ клонъ „Планинецъ" брои 110 
редовни членове. Уредилъ е 27 излети, отъ които 7 
двудневни, 1 многодневенъ и 1 наученъ, а сжщо и 1 
рефератъ и 4 срещи. Приходътъ отъ последнитѣ е въ 
полза на хижата, която клоньтъ ще строи въ Стара 
пларина подъ в. Баба. Списанието се получава отъ 
25 членове. 

Самоковскиятъ клонъ „Рилски туристъ"има 
годишно събрание на 21 май т. г. Сведения по отчета 
на клона: Отъ 70 члена м. г. сега имаме 180 члена; 
тази година (1932) ни завари съ 160.000 л. пългъ, отъ 
който изплатихме 75.000 л. и остава да дължимъ 85.000 
лева. Приходитѣ на клона ни еж изключително отъ 
хижата. За обзавеждане и рационално използуване 
ще положимъ особени ГРИЖИ. Хижата презъ изтек
лата 1932 г. е посетена отъ 3.668 души. Много излети 
еж направени изъ Рила, Родопитѣ и Пирина, обик
новено отъ малки групи. Застжпенъ е и зимниятъ ту-
ризъмъ. Имаме членове скиьори. За любителитѣ на 
Рила въ Чамъ-кория сме имали винаги водачи на раз
положение. Маркиранъ е 12 клм. пжть отъ Овчарско 
до Рупитѣ съ червена боя — квадратчета и стрелки. 
Членоветѣ на клона еж съ туристически ентусиазъмъ, 
посетиха масово (наръ 100 души) съюзния съборъ въ 
Дупница. Извършиха се всички необходими ремонти 
на хижата и клоновия паркъ надъ гр. Самоковъ, осо
бено свързване керемидитѣ на хижата, които 
всѣка година буритѣ откъртваха. Клонътъ се анга
жира и съ рѣдка упоритость изнесе строежа на заслона 
при Леденото езеро и наблюдателницата на в. Мусала. 

За дейностьта на клона и личната своя пред-
седательтъ Д. П. Кокошковъ бѣ провъзгласенъ почетенъ 
членъ на съюза и награденъ съ съюзна значка съ 
златенъ вѣнецъ. Освенъ това строителниятъ комитетъ 
на наблюдателницата за особенитѣ услуги на клона, 
направи едно дарение отъ 10.000 лева. 

Поради голѣмата дейность на настоятелството 
на клона ни, на годишното събрание последното бѣ 
преизбрано съ акламации. То има съставъ: Дим. Ко
кошковъ, Пав. Францалийски, Ст. Баръмовъ, д-ръ 
Яхрянова, 3. Лесичевъ, Дим. Дрѣнски, Γ. Π. Бърза-
новъ, Цв. Карановъ; подгласници Люб. п. Янгеловъ, 
Ял. Дрѣнски; контролна комисия Ял. Макатевъ, В. Зла-
тевъ, В. п. Захариевъ; подгласникъ Ник. Никовъ. 

По представление на настоятелството бѣха про
възгласени за почетни членове на клона ни бивш^тѣ 
стари председатели д-ръ Сотиръ Христовъ, д-ръ Ми-
хаилъ Кокошчевъ и Ив. Велчевъ, за особената имъ 
дейность за родния туризъмъ и частно за преуспѣ-
ването на самоковския клонъ „Рилски туристъ". 

На 6 май т. г. се устрои весела туристическа 
вечерь, добре посетена, и се тегли лотария отъ разни 
предмети, между които и подарени картини отъ самоков
скитѣ художници: проф. В. Захариевъ, Ял, Миленковъ, 



Π. Францалийски, Хр. Иончевъ, С. Клинковъ, Наумъ 
Младеновъ, Ив. Шейтановъ и К. Стамовъ, на стой-
ность окото 15 000 лева.' Празднитѣ билети се пол-
зуватъ съ една безплатна нощувка въ хижата. 

Отъ лотарията и вечеринката чистъ приходъ се 
събра 17.000 лева. За въ бжцеще се надѣваме да проя-
вимъ по-голѣма културна дейность и клонътъ ни да 
стане центъръ на културата въ града и околностьта. 

Сопотскиятъ клонъ „Ив. Вазовъ" брои 27 
члена, отъ които 20 редовни. Урецилъ е 2 излети. Хи
жата е била посетена отъ 239 души. Уредена е една 
сказка, а сжщо и една среща. Въпрѣки лошитѣ усло
вия, клонътъ полага голѣми усилия за сжществуването 
ι и. Съюзнот ) списание е получавано въ 10 течения. 

Светиврачкиятъ клонъ „Елинъ връхъ" брои 
29 членове, всички редовни. Уредени еж 15 излети, 
отъ които i двудневни и 6 многодневни, посетени 
общо отъ 185 души. Хижа „Елинъ върхъ" е посетена 
отъ '65 души. Маркирани еж 48 клм. пжтеки и еж 
построени 2 мостчета въ района на хижата. Понасто-
ящемъ клонътъ е една отъ най-силнитѣ организации 
въ Св. Врачъ. Съ своитѣ инициативи за културното 
повдигане на този край е спеч^лилъ симпатиитѣ на 
гражданството. „Български туристъ с; получава въ 23 
течения. 

Старозагорскиятъ клонъ „Сърнена гора" брои 
79 членове, всички редовни. Уредилъ е 19 излети, отъ 
които дЕа двудневни, 5 многодневни и единъ нау
ченъ, посетени общо отъ 118 души. Спалнята е по
сетена отъ 170 души. Поради честата смѣна на на
стоятелствата презъ изтеклата година, клонътъ не е 
можалъ да развие по-голѣма дейностъ. Уредена е 
само една вечеринка. „Български туристъ" е пласиранъ 
въ 112 течения. 

Станимашкиятъ клонъ „Безово" брои 37 души 
членове, отъ които 34 редовни. Уредени еж 15 излети, 
отъ които три двудневни и 1 многодневенъ, посетени 
отъ 255 души, а сжщо и единъ рефератъ, една ве
черинка и една томбола. Клонътъ работи при благо
приятни условия. „Български туристъ" не е получавачъ 
отъ членоветѣ. 

Т.-Пазарджишкиятъ клонъ „Белмекенъ" брои 
89 членове, отъ които 63 редовни. Уредилъ е 10 из
лети, отъ които 3 двудневни и 4 многодневни, посе
тени отъ 109 души, а сжщо една вечеринка, 2 том
боли и 1 увеселение. И презъ изтеклата година кло
нътъ е чествувалъ годишнината на Длеко на лобното 
му мѣсто съ походящо тържество. Клонътъ е под-
помогналъ постройката на χ. „Κ. Панайодовъ", като е 
внесълъ въ фонда сумата 10.000 лева. 

Тревненскиятъ клонъ „Планинецъ" брои 89 
членове, отъ които 57 редовни. Уредилъ е 15 излети, 
посетени отъ 150 души, и 10 вечеринки, отъ които е 
получилъ чистъ приходъ 11.639 лева. Спалнята е по
сетена отъ 170 души. Презъ миналата година еж уре
дени 2 агитационни седмици. Клонътъ работи при 
добри условия. Клонътъ е получилъ като дарения 
отъ г. Дим. Мутафчиевъ отъ гр. Тревна, жив. въ 
София, собственитѣ му мѣста на Тепавицитѣ, м. Мил-
чевото, предназначени отъ дарителя за туристически 
паркъ. „Български туристъ" е получаванъ въ 50 течения. 

Тетевенскиятъ клонъ,, Веженъ" брои 28 чле
нове, отъ които 15 редовни. Уредилъ е 16 излети, отъ 

Д Р У Ж Е С Т В Е Н Ъ ЖИВОТЪ 
XXVI съюзенъ съборъ ще се състои въ гр. 

Пловдивъ на 16 и 17 юлий т. г. при следния дне-
венъ редъ : Приветствена речь отъ председателя на 
Б. T. C ; докладъ на Κ. Κ. по провѣрка на пълномо
щията ; избиране на съборно бюро и комисии; прие
мане нови клонове и пратеницитѣ имъ ; Отчетъ на 
Ц. Н. и докладъ на К. Комисия ; разискване по тѣхъ ; 
измѣнени» на устава; приемане правилника за хи-
житѣ на Б. Т. С ; приемане правилника за юношитѣ 
туристи ; провъзгласяване почетни членове ; опредѣ-

които 10 двудневни и 1 наученъ, посетени отъ 150 
души, а сжщо и единъ рефератъ. Презъ миналата го
дина клонътъ е работилъ върху изграждането на 
х. „Веженъ", която е завършена. Предстои обзавеж
дането й. Клонътъ работи при благоприятни условия. 
Ползува се съ добро име, под репянъ е о*ъ всички 
страни, което личи отъ обстоятелството, че само за 
едно лѣто построи хижата „български туристъ" се 
получава въ 25 течения. 

Фердинандскиятъ клонъ „Пъстрина" брои 33 
души членове, всички редовни. Уредилъ е 9 излети, 
отъ които 5 двудневни и 2 многодневни, посетени отъ 
56 души, а сжщо и една сказка съ диапозитиви и 
една агитациона седмица. Клонътъ е въ преговори съ 
Чипровската община да му се отстжпи пограничниятъ 
постъ въ Чипровския балканъ между върховетѣ „Три 
Чуки" и „Вража глзва", която ще използува за хижа. 

Чирпанскиятъ клонъ „Меричлерски изворъ" 
брои 16 редовни членове. Уредилъ е 9 излети, отъ 
които 2 двудневни и единъ многодневенъ, посетени 
общо отъ 160 души, а сжщо единъ рефератъ, една 
вечеринка, 1 томбола и две агитациони седмици. 
Клонътъ работи при неблагоприятни условия. Списа
нието не е получавано презъ цѣлата година. 

Шуменскиятъ клонъ „Висока поляна" брои 
110 члена, отъ които 99 редовни. Уредилъ е 30 из
лети, отъ които 2 двудневни, посетени отъ 291 души, 
а сжщо 1 вечеринка и една среща. Презъ м. година 
спалната е била посетена отъ 369 души. 

На 24. IX. м. г. клонътъ е отпразднувалъ своята 
десетгодишнина съ скромно тържество, започнато 
съ забава и приключено съ добре посетенъ излетъ 
до „Кьошковетѣ". 

При клона има фондъ „Туристически домъ" съ 
40.000 лева. Отъ друга стоана въ членоветѣ и клоно-
вото настоятелство узрѣва мисъльта за създаването 
въ Кьошковетѣ на една малка туристическа хижа, 
която да служи за сборенъ и изходенъ излетенъ 
пунктъ на шуменскнтѣ туристи. За таза цель клонътъ 
е направилъ постжпки предъ Шуменския общински 
съветъ за отпущане на мѣстностьта „Хисаря"— старо
българската крепо^ть, която доминира надъ околната 
мѣстность и има хубавъ изгледъ къмъ града. 

Ямболскиятъ клонъ „Кабиле" има на 19ЛП.т.г. 
общо годишно събрание, на което настоятелството 
даде отчетъ задейностьта си презъ миналата година. 
Отъ отчета се вижда: 1) че клонътъ е ималъ 73 члена, 
отъ които 53 мжже и 20 жени ; 2) че еж реализирани 
5 излети, отъ които 2 еднодневни, 2 двудневни и 1 
многодневенъ, посетени обшо отъ 80 мжже и 54 жени; 
3) че презъ годината е реализиранъ 16.625 л. приходъ, 
6.374 л. разходъ и 10.251 л. наличность ; и 4) че усло
вията, при които живѣе клонътъ, поради географското 
положение на града, еж много неблагоприятни за 
практикуване на туризма. 

Новоизбраното въ това събрание настоятелство 
се е конституирало, както следва : председатель Т. 
Тодоровъ, подпредседатель Ив. Д. Ивановъ, секретарь 
К. х. Радоновъ, касиеръ Ж. Куловъ, дом.-библиотекарь 
Д. Паспалджиевъ и съветници : Р. Н. Русевъ, Н. Ба
калова и М. Пейчевъ. Контролната комисия има след
ния съставъ : Д. Янгеловъ, Ив. Икономовъ и Ст. Гърдевъ. 

ляне мѣсто на XXVII съборъ ; докладъ на комисиитѣ 
по отчета и бюджета; разни — докладъ на комисията; 
избиране членове на Ц. Н. и Κ. Κ. 

Ц. Н. дължи да изкаже своята най-голѣма 
благодарность на архитектитѣ г-ца Ел. Варака-
джиева и г.Г. Скордевъ, които изготвиха безплатно 
плановетѣ и ржководиха постройката на хижитѣ : 
„Суходолски поляни", „Демяница", „К. Панайодовъ" 
и строящитѣ се хижа „Бузлуджа" и туристически 
домъ въ гр. Дупница, Планъгь и ржководството на 
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Мусаленската наблюдателница е дѣло на г. Скордевъ 
и г. арх. П. Калчевъ. Г-нъ Г. Скордевъ, като членъ на 
Ц. Н., се произнася и докладва всѣки планъ за нова 
постройка отъ клоноветѣ, изпратенъ въ Ц. Н. за 
одобрение. 

Редакцията на списанието съобщава, че по
ради претрупанъ материалъ не е могла да даде мѣсто 
на много постжпили статии : тѣ оставатъ за иднитѣ 
броеве. Редакцията съобщава, че ржкописи и снимки, 
изпратени за публикуване, не се връщатъ. 

Бургазкиятъ клонъ „Странджа" избра за чле
нове на настоятелството, въ общото събрание на 25 
декемврий м. г. : председатель д-ръ Илия К. Бански, 
подпредседатель Драгомиръ Драгановъ, секретарь 
Панаиотъ Ивановъ, касиеръ Иванъ Вълковъ, дома-
кинъ Христо Наковъ, зав. излетитѣ Бориславъ Ма-
невъ; контролна комисия : Любенъ Георгиевъ, Ки-
рйлъ Таневъ и Никола П. Стефановъ. 

Провадийскиятъ клонъ „Нрковна" избра за чле
нове на настоятелството: председатель Тодоръ Гочевъ, 
подпредседатель Иванъ Велевъ, секретарь Димитъръ 
Яраровъ, касиеръ Димитъръ Лировъ, домакинъ Ми-
хаилъ Стефановъ, съветници: Никола Тузсузовъ, Цвѣ-
танъ Вълковъ и контролна комисия: Петъръ К. Стоя-
новъ, Димитъръ Митевъ и Коста Митевъ. 

Разложкиятъ клонъ „Пиринъ" съобщава: На 
7 априлъ — Благовещение, клонътъ ни откри сезона 
на лѣтнитѣ излети, като бѣ насрочилъ излетъ въ 
мѣстностьта Катарино, черквата „Св. Катерина", 
Чучорето, манастирището „Св. Илия" и обратно. На 
сжщата дата и сжщата мѣстность бѣ насрочилъ из
летъ и клонътъ отъ Ю. Т. С „Пирински еделвайсъ" подъ 
главатарството на учителя по физическо възпитание. 

Въпрѣки студеното и вѣтровито време, излетътъ 
бѣ посетенъ отъ 20 души юноши и 14 възрастни, отъ 
които 7 жени. Обливани отъ априлскитѣ слънчеви 
лжчи и опойвани отъ чистия прѣсенъ горски въз-
духъ, всички излетници останаха доволни отъ добре 
прекарания пр ^лѣтенъ день. 

На 16 априлъ клонътъ ни даде вечеринка въ 
театралния салонъ. Представи се драмата „Мара 
Бунева". Презъ антрактитѣ и в селата часть свири 
военната музика. 

На 23 априлъ клонътъ ни изнесе сжщата пиеса 
въ голѣмото село Бѣлица. Истинско щастие бѣ за 
артиститѣ да играятъ въ великолепния уютенъ и 
луксозенъ салонъ на бѣличани. 

Училището и салонътъ правятъ честьна бѣличани 
и тѣ могатъ да се гордѣятъ, че притежаватъ училище 
и салонъ, каквито рѣдко градове въ България иматъ. 

Въпрѣки поройния дъждъ, който се излѣ въ 
момента на започване представлението, салонътъ бѣ 
препълненъ отъ слушатели, които възнаградиха ар
тиститѣ съ бурни одобрения. 

Още сжщата вечерь следъ представлението цѣ-
лата група, пѣейки възторжено „Балкани, вдигайте се", 
се завърна въ гр. Разлогъ. 

Светиврачкиятъ клонъ „Елинъ връхъ" на 17 де
кемврий м. г. е чествувалъ своя другарь Никола Т. 
Вълковъ за неговата дейность въ туристическото дру
жество, поради това, че г. Вълковъ напуща града. 
На уредената по този случай вечеря настоятелството 
му поднесло адресъ, на който г. Вълковъ отговорилъ 
съ прочувствена речь, като заявилъ, че той чрезъ опо
знаване на Пирина е станалъ туристъ и че за винаги 
ще си остане такъвъ. 

Тетевенскиятъ клонъ „Веженъ" избра въ общо 
събрание на клона на 17 февруарий т. г. следното на
стоятелство : председатель Павелъ Н. Георгиевъ, под
председатель Тодоръ Янгеловъ, секретарь Георги Раш-
ковъ, касиеръ Ганчо Ив. Йотовъ, домакинъ Тодоръ 
Ничевъ, съветници Тихолъ Мариновъ, Тодоръ Влаев-
ски, Нейко Михаиловъ ; контролна комисия: Лазаръ 
Д. Влаевски, Никола К. Мариновъ и Станко Ив. Ста-

И з д а н и е на Б ъ л г а р с к и я т у р и с т и с т и ч е с к и 
торъ: Д-ръ Б. Ковачевски. — Печатъ „ П о л и г р а ф и 
Ядресъ на редакцията и администрацията: Списание „ 
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невъ; стопански комитетъ: Тодоръ Янгеловъ, Тодоръ 
Ничевъ и Нейко Михаиловъ. 

Хасковски клонъ „Яида". Общото годишно 
събрание се състоя на 26 февруарий т. г. Настоятел
ството даде отчетъ за дейностьта си презъ 1932 г. 
Въ началото на годината клонътъ е броилъ 64 члена, 
а въ края 75 члена, отъ които 54 мжже и 21 жени. Из
пълнени еж презъ годината 20 излета, отъ които 16 
еднодневни, 1 двудневенъ и 3 многодневни изъ Рила, 
Пиринъ и Родопитѣ, посетени отъ 173 мжже и 135 жени. 
Въ тия излети еж изминати пеша 1235 клм. и съ пре
возни срѣдства 1650 клм. Клонътъ има отпустнато отъ 
общината 14 декара мѣсто въ града, въ което презъ 
пролѣтьта еж посадени 200 дръвчета. Набавенъ е от-
личенъ фотографически апаратъ за 5.500 л., а биб
лиотеката брои 102 тома, отъ които 48 туристически. 
Уредена бѣ една забава-чай съ чисть приходъ 4.500 л. 
Реализиранъ е презъ годината приходъ 16.253 л. и 
разходъ 13.108 л. ; наличность 3.145 л. Списанието е 
получавано отъ 67 членове и 3 нечленове. 

Въ края на изтеклата година клонътъ претърпѣ 
голѣма загуба съ смъртьта на своя седемгодишенъ 
председатель Василъ Радучевъ, починалъ трагично на 
25 ноемврий 1932 г., но неговиятъ неизличимъ при-
мѣръ на преданость и трудъ за туризма вдъхновява 
хасковскитѣ туристи да продължатъ съ ентусиазъмъ 
дѣлото му. Взе се решение за издигане паметникъ на 
гроба му. Събранието сжщо реши презъ лѣтото да се 
отпразднува 10-годишнината отъ основаването наклона. 

Новото настоятелство се конституира така : пред
седатель Лука Вълчановъ, подпредседатель Петъръ 
Върбановъ, секретарь Банко Въчевъ, касиеръ Недѣлка 
Буналова, домакинъ Върбанъ Върбановъ, дописникъ 
Василъ Дуковъ, съветникъ Вѣра Щерева ; контролна 
комисия : Тодоръ Ивановъ, Добри Илиевъ и Ясенъ 
Ятанасовъ; увеселителна комисия: Петъръ Остриковъ, 
Мара Толова, Янтонина Георгиева, Василка Христева 
и Марийка Банкова. 

Дупнишкиятъ клонъ „Рилски езера" 
съобщава за загубата на своя почетенъ членъ, голѣмъ 
туристъ и неуморимъ пазачъ на българската гора 

АТАНАСЪ СТАМБОЛСКИ 
лесничей, на 67 год. 

Той въ продължение на 40 години създаде 
много лесове ; бѣше вѣренъ стражъ на рилскитѣ 
гори, които немилостиво биваха опустошавани. 
Дупничани ще го спомнятъ чрезъ неговата дейность 
по залесяване на градската околность. 

Богъ да го прости ! 

СЪДЪРЖАНИЕ : Нашиятъ пхть — Н. Гал-
човъ. Могили ЙЗЪ Родопитѣ —· Д-ръ П. Миятевъ. 
Морската красавица —• Н. Т. Дориянъ. Върхътъ — 
Б. Бояновъ. Лонгоза — Г. константиновъ. Въ цар
ството на лилийтѣ —• А. Монеджикова. Рилски вър
хове и езера на Крискарецъ — В. Захариевъ. На-
шитѣ хижи и домове. — Дѣлото на тетевенскитѣ 
туристи. Хижа „Бузлуджа" — Д. Вѣнковъ. Лѣто-
вища изъ Сливенския балканъ — Г. Гюлмезовъ. 
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