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НАШЕТО ТУРИСТИЧЕСКО ЛЪТО 
Съборътъ въ Пловдивъ. — Освещаване хижитѣ: „П. К. Яворовъ" — Пиринъ, „Веженъ" — 
Тетевенския балканъ, „Родни балкани" — Варненския черноморски брѣгъ, „К. Панайодовъ"— 
подъ Белмекенъ въ Рила. — Полагане основния камъкъ на хижа „Македония" — Рила, 
на хижа „Планинецъ" въ Стара планина и на туристически домове въ гр. Дупница и 
гр. Шуменъ. — Възобновяване на хижа „Юмрукчалъ" въ Карловския балканъ. — Изграждане 
на хижа „Бузлуджа" — Стара планина. —- Съборътъ на юношитѣ туристи. — Праздници 

на планината. — Нашитѣ видни гости. 

Тазгодишниятъ редовенъ съборъ на Съюза 
ни — XXVI по редъ — се състоя на 16 и 17 юлий 
въ гр. Пловдивъ—голѣмиятъ изходенъ пунктъ къмъ 
Родопитѣ. Тукъ бѣха се стекли около 500 души 
отъ всички краища на България. Откриването на 
събора стана въ юнашкия салонъ, следъ като хорътъ 
на Пловдивското пѣвческо дружество изпѣ нацио
налния и туристическия химни, председательтъ на 
пловдивския клонъ, неуморниятъ д-ръ В. Пѣевъ при-
в^тствува делегатитѣ и гоститѣ съ „добре дошли". 
Председательтъ на Съюза г. Н. Галчовъ изказа бла-
годарность на делегатитѣ и гоститѣ за многоброй
ното посещение на събора и направи прегледъ на 
съюзната дейность презъ годината. 

Съ задоволство констатира увеличението броя 
на съюзнитѣ членове, основаването на юношески 
секции, засилване на излетната дейность, изгражда
нето на четиритѣ нови хижи „Полянитѣ", въ мѣст-
ностьта „Суходолъ", Пирина, „Дамяница" — въ 
Пирина, „Веженъ" — въ Стара-планина, мѣстностьта 
„ Братаница ",и„ К.Панайодовъ " ,подъ върха Белмекенъ. 

„Епохалното дѣло построяване на Мусаленската 
метеорологическа наблюдателница е дѣло на Б. Т. С. 
Всичко това говори за голѣмата дееспособность на 
Б. Т. С Съ засилената строителна дейность въ 
планината, съ увеличаването на излетитѣ, съ уред
бата на спални, маркиране на пжтеки, залесяване 
и пр. Б. T. C , както е отбелязано въ отчета, може 
да бжде сигуренъ за по-нататъшното си развитие 
и засилване" — каза г. Галчовъ. 

Поднесоха поздравления представительтъ на 
Министерството на народното просвѣщение испекто-
рътъ по физическо възпитание г. Яни Танезъ, който 
между другото каза : 

„Цѣлитѣ на Българския туристически съюзъ 
еж ми добре известни. Проникнати отъ истинско 
родолюбие и патриотизъмъ, вие посветихте вашия 
трудъ и вашитѣ усилия за реализиране на най-въз
вишени цели и задачи. Да се събиратъ подъ вашето 
свѣтло знаме нѣколко хиляди синове и дъщери на 
нашата родина, да ги отклоните отъ вредното вли
яние на улицата и отъ удоволствията на града, 
да ги накарате да обикнатъ китнитѣ балкани и 
дивната природа, съ която нашата хубава България 
е богато надарена, и тамъ, подъ вашитѣ грижи, да 
се кали здравето на тия хора, а наредъ съ това 
да се откърмятъ въ душитѣ имъ ценни качества, 
високи граждански добродетели ; да се повдигне 
въ тия хора тѣхното национално самочувство, да се 
развие у тѣхъ чувство на дългъ, другарство, лю-
бовъ къмъ родината, къмъ Бога, да се привикнатъ 

на редъ и дисциплина—всичко това представлява 
една възвишена и благородна задача. Вие вършите 
тихо, безшумно всичко това, но обществото е пра 
вилно оценило тая ваша дейность. 

Тая ваша дейность е правилно и добре оце
нена и отъ Министерството на народното просвѣ-
щенле, защото улесняза нашето училище въ него
вата възпитателна задача." 

Следъ него говориха : 
Г. полковникъ Янковъ — отъ името на плов

дивския клонъ, г. генералъ о. з. Писаровъ — отъ 
името на Съюза на запаснитѣ офицери въ България, 
г. Странски — отъ името на българското учител
ство, г. Георгиевъ — отъ името на „Тракийски 
юнакъ", г. Д. Тошевъ — отъ името на Съюза на 
запаснитѣ подофицери въ България, г. Д. Чола-
ковъ — отъ името на Ю. Т. С , г. Д. Щиплиевъ — 
отъ името на спортнитѣ организации, г. д-ръ Ад-
жаровъ — отъ името на Пловдивската девическа 
гимназия и отъ ученическото туристическо друже
ство при сжщата. Поднесоха поздравления и пред
ставители на организацията на българскитѣ разуз
навачи, пловдивскиятъ клонъ на Лѣкарския съюзъ, 
отъ Съюза на есперантиститѣ и отъ въздържател-
нитѣ организации въ гр. Пловдивъ. 

Председательтъ на Ц. Н. г. Н. Галчовъ бла
годари на всички организации и официални власти, 
които поднесоха приветствия на събора. 

Прочетоха се поздравителни телеграми до 
събора : отъ д-ръ Пиперозъ, единъ отъ първитѣ 
туристически дейци ; отъ Жакъ Асеозъ, членъ-да-
ритель на Б. Т. С , отъ проф. Василъ Захариевъ и др. 

Киро Кировъ, директоръ на метеорологията, 
благодари на българскитѣ туристи, организира и 
въ Б. T. C , за съдействието при изграждането на 
метеорологическата наблюдателница на връхъ Му
сала, която има голѣмо значение за българската и 
международната наука, и съобщи, че Негово Вели
чество Царьтъ, по докладъ на министра на земледѣ-
лието г. Константинъ Муравиевъ, е благоволилъ да 
награди г. Никола Галчовъ съ ордена за граждан
ска заслуга IV степень. 

Г-нъ К. Кировъ поднесе ордена на г. Никола 
Галчовъ всрѣдъ бурни ржкоплѣскания. 

Г-нъ Н. Галчовъ благодари съ следнитѣ думи : 
»Драги туристки и туристи! Азъ съмъ из

вънредно развълнуванъ отъ получаването на това' 
голѣмо отличие, за което сега научавамъ. Азъ 
считамъ, че моята дейность по издигането на наблю
дателницата Мусала е единъ дългъ, изпълнение на 
едно конгресно решение, Азъ изказвамъ моята 
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благодарность чрезъ представителя на Министер
ството на земледѣлието, директора на метеороло
гията, на Негово Величество Царя, нашиятъ поче-
тенъ председатель, и на министра на земледѣлието 
г. Муравяевъ за отличието, съ което съмъ удо-
стоенъ. Азъ приемамъ този даръ на отличие като 
единъ изразъ на благодарность за дейностьта на 
всички съюзни клонове и съюзни деятели, на цѣлия 
Съюзъ, по изграждането на наблюдателницата. Въ 
моето лице, като председатель на Съюза, е награ-
денъ Съюзътъ, защото безъ вашето съдействие, 
безъ вашия ентусиазъмъ, безъ вашата преданость 
и безъ вашитѣ жертви, ние трѣбза да прлзнаемъ, 
че не бихме могли да издигнемъ тая наблюдател
ница, която краси най-висохия връхъ на Балканитѣ. 
Азъ считамъ, че чрезъ мене е дадено отличие на 
Българския туристически съюзъ." 

Стана провѣр.са на пълномощията. Председа
телството на събора биде повѣрено на пловдивския 
председатель на клона, извънредно деятелниятъ и 
заслужилъ на туризма въ града д-ръ Василъ 
Пѣевъ. Приеха се новитѣ клонове въ Луковитъ, 
с. Ракита, Луковитско, с. Надежда, Софийско, втори 
клонъ „Родни балкани" въ Варна и възобнове-
нитѣ клонове въ Свиленградъ и Харманли. Въ раз
искванията по отчета на Ц. Н. и доклада на контр. 
комисия взеха участие много съборяни. Съборътъ 
освободи отъ отговорность длъжностнитѣ лица и 
имъ изказа благодарность. 

Бидоха разгледани и приети правилницитѣ за 
хижитѣ на Б. T. C. и за юношескитѣ чети при 
Съюза. Приеха се и нѣкои измѣнения на съюзния 
уставъ — относно сливане членската вноска и або
намента на списанието. 

Бидоха прозъзгласени за почетни членове 
за тѣхната дейность въ полето на туризма г. г. д-ръ 
Ив. Велковъ, Дим. Кокошковъ, Жакъ Асеовъ, Георги 
Малчевъ и д-ръ Пѣю Пѣевъ. 

Опредѣли се следниятъ съборъ да се състои въ 
гр. Дрѣново, приеха се резолюции и пожелания 
и бидоха избрани за членове въ Ц. Н. г. г. Н. Гал-
човъ, д-ръ Б. Ковачевски, Ив. Ставревъ, д-ръ VB. 
Боровъ и Василъ Радевъ, а за к. к. г. г. Ив. Хр. 
Ламбовъ, П. Хаджиевъ и Т. Тончевъ. Съборътъ биде 
закритъ късно вечерьта, а въ вторникъ, 18 юлий, 
по-голѣмата часть отъ съборянитѣ се отправиха за 
излети изъ Родопитѣ ; бидоха посетени главно Бѣла-
черква — хижа и вр. Персенкъ, Еръ-Кюприя — 
Чепеларе и Бачковскиятъ манастиръ. 

* 
На 6 августъ се извърши освещаването на 

хижата, построена отъ Разложкия клонъ „Пи
ринъ" въ мѣстностьта Суходолскитѣ поляни 
~ Пирина. Въпрѣки лошото време на освещава
нето присжтствуваха надъ 500 души граждани и 
туристи-гости отъ разнитѣ клонове. Още въ сж-
бота часть отъ гоститѣ и гражданството, начело 
съ военната музика, потеглиха за хижата. Другата 
часть отъ гоститѣ, ведно съ председателя на клона 
и началника на разложкия гарнизонъ, пристигнаха 
въ недѣля сутриньта. 

Въ 11 часа започна духовната служба, извър
шена отъ двама свещеника съ участието на смѣ-
сения черковенъ хоръ. Следъ свършване на ду
ховната служба председательтъ на клона г-нъ Гри-
горъ Толиловъ произнесе речь, въ която, следъ 
като приветствува гоститѣ съ добре дошли въ 
хубавата Пиринъ планина, описа значението на Пи
рина въ миналото и днесъ, развоя около построй-

Освещаване хижа „П. К. Яворовъ" въ Пиринъ 
Сн. П. Ив. Майсторовъ 

ката на хижата, ;,изказа благодарность ]отъ името 
на клона на всички дарители и" деятели, които еж. 
спомогнали при изграждането на хижата и^пр. Следъ 
това се прочетоха множество поздравителни теле
грами и писма," между които отъ Министерствата 
на просвѣтата, благоустройството, председателя на 
Съюза г-нъ Н. Галчовъ и др. 

Втори говори г-нъ Иванъ Ставревъ, предста-
витель на Ц. Н. отъ Б. T. C , който обяви хижата 
за открита и оповести, че по решение на настоя
телството хижата се наименува на името на голѣ-
мия български поетъ и македонски революционеръ 
„П. К. Яворовъ". 

Поднесоха се поздрави и приветствия отъ : 
началника на разложкия гарнизонъ г. полковчикъ 
Трънка, кмета на гр. Разлогъ г. Г. Коцаковъ, пред-
ставитель на Съюза на македонскитѣ младежки ор
ганизации г. Г. Николовъ и председателя на бан
ския клонъ „Елъ-тепе" г. Л. Икономовъ. 

Председательтъ на клона следъ това обяви, че 
на разположение на публиката има паметно-дари-
телна книга, и всички онѣзи, които желаятъ, могатъ 
да се разпишатъ и подарятъ нѣщо за хижата. До 
вечерьта се събраха надъ 2.000 лева въ пари. 

Отдѣлни комисии обкичваха гоститѣ съ зелени 
лентички, а други разпродаваха картички : из
гледи отъ хижата и околностьта. 

Обѣдътъ се извърши на групи, пръснати изъ 
зеленитѣ поляни, следъ което подъ звуцитѣ на 
военната музика се извиха вититѣ народни хора. 

Всрѣдъ общото весело настроение, председа
тельтъ на клона Г. Толиловъ обяви, че този день 
се обявява за праздникъ на хижата, и всѣка година на 
това мѣсто ще се устройватъ подобни туристически 
тържества, 

103 



Тържествата продължиха до 3 ч., следъ което 
по различни направления гоститѣ се разотидоха 
къмъ града. Туриститѣ-гости останаха да посетятъ 
на другия день насроченитѣ излети до:Даутовъ-
връхъ, Е;,ь-тепе, Баждарица и хижата „Дамяница". 

На 6 августъ стана освещаването на хижа 
„Веженъ" въ Тетевенския балканъ, на 1800 м. 

височина, въ мѣст-
ностьта „Братаница", 
на три часа отъ най-
високия връхъ въ Те
тевенския балканъ— 
„Веженъ", 2333 м. 
С л е д ъ черковната 
служба председате-
льтъ на клона г. П. 
Георгиевъ е далъ от-
четъ за строежа, а 
подпредсед а τ е л ь τ ъ 
на съюза г. Д. Пе-
шевъ я е открилъ. 
Говорили еж още: 
плѣвенскиятъ окр. 
управитель г. Шу-
меловъ, г. К. Ки-
ровъ, директоръ на 

Освещаване на хижа „Веженъ" — Те- " ' 
тевенския балканъ. — Д-ръ Урма- откриване на метео-
новъ, голѣмиятъ благодетель на рологическа станция 
хижата, произнася слово На хижата, г. д-ръ 

Си. Д. Пешевъ у р м а н о в ъ о т ъ П л Ѣ -
венъ, чрезъ чийто голѣмъ и цененъ даръ е могла 
да се изгради хижата. Съюзниятъ подпредседа-
тель г. Дим. Пешевъ е декориралъ съ почет
ната значка на Б. Т. С г. д-ръ Урмановъ и му 
изказалъ благодарность за неговото ценно дарение. 
Тържеството е завършило, въпрѣки лошото време, 
съ излети до Веженъ и другитѣ околни мѣстности 
изъ Балкана. 

* 
На 13 августъ се извърши освещаването на 

новопостроената туристическа хижа „Родни 
балкани", единствената на черноморския брѣгъ. 
Тя се намира на около 18 клм. южно отъ Варна, 
близо до устието на р. Камчия. 

Хижата „Родни балкани" е построена на от-
пустнатото на дружеството отъ държавата мѣсто 
отъ два декара въ мѣстностьта „Чемширъ-обрукъ", 
Яйленско землище, и заема една площь отъ 128 
кв. м. и се намира на самия брѣгъ на морето. Хи
жата е на два етажа и е изградена отъ камъкъ, 
тухли, варь, циментъ и др., покрита съ марсилски 
керемиди, състояща се отъ шесть отдѣления, които 
еж. разпредѣлени така : долу обща спалня 9-5 м. 
дълга и 6 м. широка, съ 7 прозорци 1 врата и 
дъсченъ подъ ; дневна стая, служеща и за трапе
зария, съ 5 прозорци, 2 врати и дъсченъ подъ, 
антре съ 1 прозорецъ и 1 врата, подътъ цименти-
ранъ, служещъ за оставяне раници, а при лошо 
време и вечерь — за събуване обувки ; кухня съ 
1 прозорецъ и 1 врата, съ дъсченъ подъ ; горе 
стълбище презъ кухнята, което води въ малко ан-
тренце съ дъсченъ подъ и 2 врати, едната въ 
стаята въ лѣво, служеща за резервна спалня и кан
целария на хижата, съ 5 прозорци и дъсченъ подъ, 
и въ дѣсно за таванската стая съ 2 прозорци, 
което отдѣление понастоящемъ служи за складъ 
на инструменти и др. материали, а при повече по
сетители може да послужи и за пренощуване. 
Предъ общата спалня има покрита веранда съ раз-
мѣри 10 на 2 метра, оградена съ дървени перила, 
подътъ циментиранъ, съ лице къмъ морето. За хи
жата еж били изразходвани 124.489 л., като дру
жеството има дългъ сега 56.000 л. 

Хижа „Родни балкани" на черноморския брѣгъ 

Хижата „Родни балкани" 

Хижата разполага съ инвентаръ на обща стой-
ность 11.166 л. Въ общата стая има наръ съ 
15 сламеника. 

Сутриньта въ красивия паркъ около хижата 
се събраха нѣколко стотинъ души, дошли повечето 
съ моторници отъ Варна, а сжщо и множество 
селяни отъ близкитѣ села. Между гоститѣ личеха : 
окр. управитель г. Даскаловъ, пом.-кметътъ г. Д. 
Кенковъ, окр. полицейски инспекторъ д-ръ Райковъ 
и множество видни варненци. 

На 11 и пол. часътъ се извърши църковниятъ 
обрядъ отъ варненския иеромонахъ Филаретъ и 
яйленския свещеникъ. 

Следъ обряда се държаха нѣколко речи. 
Отецъ Филаретъ говори за моралното значение 
на туризма и изтъкна любовьта на Христосъ къмъ 
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природата и неговитѣ дѣла всрѣдъ нея. Председа-
тельтъ на д-во „Родни балкани", което построи 
хижата, г. д-ръ Сираковъ, описа развоя и осжще-
стзяването на това красиво дѣло. 

Приветствени речи се казаха : отъ представи
теля на Ц. Н. г. д-ръ Б. Ковачевски, отъ варнен
ския търгозецъ г. Т. Теиевъ, който поднесе въ 
даръ на хижата голѣмъ комплектъ готварски сж-
дове, отъ председателя на туристическото друже
ство „Девненски извори", отъ представитель на 
Ю. Т . Д . „Орлови гнѣзда", отъ представителя на 
Ловното д-во г. М. Маждраковъ, който подари 
отъ страна на ловцитѣ три хубави картини въ 
рамки за хижата, и отъ други гости. 

Всички гости се отправиха за входа на хи
жата, който бѣ преграденъ съ българския трико-
льоръ. Кръстникътъ на хижата г. Т. Теневъ раз-
рѣза лентата и обяаи хижата за открита. Въ кни
гата за даренията той записа дарение отъ 2.000 л. 
Извършени бѣха дарения и отъ други лица. 

Туриститѣ почерпиха гоститѣ си и ги разве
доха изъ хижата, която е почти луксозно обзаве
дена : хубава просторна стая, приеменъ салонъ, 
кухня, красива веранда и таванско помѣщение, 
което сжщо може да бжде приспособено за спалня. 
Паркътъ около хижата е естественъ и много кра-
сивъ, но младитѣ туристи еж насадили и красива 
цзѣтна градина. 

Изобщо хижата по уредбата си е една отъ 
пързитѣ у насъ. Всички срѣдства еж събрани отъ 

Брѣгътъ при хижата 

скромнитѣ срѣдства на енергичнитѣ варненски ту
ристи, които заслужаватъ най-голѣмо насърдчение 
въ своето велико дѣло — да култивиратъ любовь 
къмъ българската природа. 

На 10 септемврий, 11 ч. сутриньта, при ве
ликолепно време стана тържественото освещаване 
на най-новата хижа на Б. Т. С. — хижата „К. Па
найодовъ" подъ в. Белмекенъ (на 1900 м.). При
сжтствуваха повече отъ 1.000 души туристи отъ 
съседнитѣ съюзни клонове — Кюстендилъ, София, 
Пловдивъ и Пазарджикъ, цѣлото Ц. Н. на Съюза, 
а така сжщо бѣха направили честь на Съюза и на 

тоза му ^тържество присжтствуваха : министърътъ 
на земледѣлието г. К. Муравиевъ, дарительтъ г. К. 
Панайодовъ, началникътъ на горитѣ г. Стояновъ, сто-
личниятъ пом.-кметъ г. Д. Търкалановъ, бившиятъ 
инспекторъ на физическото възпитание г. Никола-
евъ, г. полковникъ о.з. Сирмановъотъ съюза „ Юнакъ ", 
архитектитѣ г-жа и г-нъ Скордеви, стариятъ съю-
зенъ деятель г. д-ръ Козаровъ, а сжщо така и го-
лѣмиятъ гостенинъ алпинистътъ д-ръ Рикмеръ Рик-
мерсъ отъ Мюнхенъ. 

Освещаването се извърши отъ младия и енер-
гиченъ отецъ Негово Високопреподобие Архиман-
дритъ д-ръ Кирилъ ] Марковъ, началникъ на кул-
турно-просвѣтния отдѣлъ при Св. Синодъ, самъ 

Освещаване на хижа „К. Панайодовъ" 
ПОДЪ Вр. Белмекенъ Сн. Зашевъ—Костенецъ 

зъзторженъ и ревностенъ туристъ, редовенъ членъ 
на софийския клонъ „Алеко" отъ Б. Т. С. Следъ 
молебена той произнесе една прекрасна речь за 
идеята на туризма и за нуждата отъ броденето на 
чозѣка и общуването му съ природата — което е 
общуване съ Бога. „Въ самото поклонение на при
родата, каза отецъ архимандритътъ, се крие единъ 
мистиченъ моментъ, който е сжщность на религията. 
Осъзнаването на този именно моментъ е религиозна 
вѣра и религиозно поклонение". 

Следъ отецъ архимандрита, съюзниятъ пред-
седатель г-нъ Никола Галчовъ, следъ хубава при
ветствена речь и малъкъ докладъ върху строежа 
на хижата, обяви последната за открита, а така 
сжщо, съгласно решението на Ц. Н., обяви провъз
гласяването на главния даритель на хижата г-нъ К. 
Панайодовъ за почетенъ членъ на Съюза, а гърдитѣ 
на министъръ Муравиевъ и на председателя на ко-
стенския клонъ г. Керемидаровъ окичи съ специал
ната съюзна значка за заслуга къмъ Съюза : г. Мура
виевъ, като млнистъръ на просвѣщението, е разпо-
редилъ отпускането на 40.000 л. за хижата, а 
като министъръ на земледѣлието — необходимия 
дървенъ материалъ ; а г. Керемидаровъ непосрѣд-
ствено и ентусиазирано е ржководилъ строежа. 
Съюзниятъ председатель сжщо така описа и под
черта' и особено ценната заслуга на архитектитѣ 
Варакаджиева и Скордевъ, по чийто планъ и рж-
ководство се построи хижата и имъ изказа сърдечна
та благодарность на цѣлия Съюзъ. Сжщо все тука 
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сѣюзниятъ председатель използува момента и пред
стави на туриститѣ голѣмия нѣмски алпинисть д-ръ 
Рикмеръ Рикмерсъ, комуто поднесе и, закачи на гър-
дитѣ съюзната значка. Трогнатъ, д-ръ Рикмерсъ, 
който съ интересъ наблюдаваше цѣлото търже
ство, произнесе кратка речь, като поздрави бъл-
гарскитѣ туристи отъ Германо-австрийския ал
пийски съюзъ и отъ Английския алпийски клубъ. 

Г-нъ If. Панайодовъ, съ чиито срѣдства бѣ изградена хижата 
Сн. Зашевъ—Костенецъ 

Произнесоха вдъхновени речи още и : дари-
тельтъ — почетниятъ членъ г-нъ К. Панайодовъ, 
който изказа радостьта си, че сѣмето, което е хвър-
лилъ преди десеть години съ основаването на фонда, 
е попаднало на добра почва и е дало блестящъ 
плодъ — хубавата хижа, която се освещава ; г-нъ 
Д. Търкалановъ, столиченъ помощникъ-кметъ, който 
подчерта крайно полезната дейность на Б. Т. С. и 
го поздрази отъ Столичната община ; и г-нъ Кере-
мидарозъ, който прлветствува гоститѣ отъ костенец-
ския съюзенъ клонъ и Костенецската община. 

Най-накрай г-нъ министъръ Муравиевъ пре-
рѣза зелената лента предъ вратата на хижата и съ 
нѣколко прочувствени думи я обяви за достжпна 
за българскитѣ туристи. 

Направиха дарения : г-нъ К. Панайодовъ обяви, 
че на свои срѣдстза ще мобилира изцѣло хижата ; 
пловдивскиятъ клонъ — група — единъ голѣмъ чай-
никъ, десеть дълбоки и десеть плитки чинии ; са-
моковскиятъ клонъ — десеть одеала ; софийскиятъ 
клонъ „Фонфонъ" — една готварска печка ; „ Алеко" 
—София и „Белмекенъ"—Пазарджикъпо 10.000 л. 

Тържеството биде поздравено телеграфически 
отъ министра на благоустройството г. Вергилъ Ди-
мовъ, отъ съюзнитѣ клонове отъ Банско, Разлогъ, 
Пловдивъ, Станимака и „Планинецъ" — София. Отъ 
своя страна празднуващитѣ възложиха на съюзния 

председатель да поздрави телеграфически първия 
български туристъ и почетенъ ченъ Н. В. Царя. 

Следъ тази официална часть всички туристи 
разгледаха хижата и се пръснаха край езерото и 
околностьта да обѣдватъ. На официалнитѣ гости 
биде сложена закуска въ салона на хижата. Следъ 
обѣдъ всички туристи поеха пжть : едни обратно 
презъ Костенецъ, други — презъ Белмекенъ за 
Юндола и Джафарица, а една група, начело съ г-нъ 
д-ръ Козаровъ, остана да преспи въ хижата и след
ния день да потегли презъ Ибъръ и Манчу за 
Мусала. 

Всрѣдъ гордата и величествена Рила, точно 
на мѣстото, кждето се чувствува най-голѣмата нужда 
отъ хижа, горноджумайскитѣ граждани и туристи 
съ ценното съдействие и щедрата материална под
крепа на културно-стопанския съветъ въ окржга, 
на 23 юлий т. г. поставиха основния камъкъ на 
такава, която ще носи името „Македония" — 
земята, въ която се издигатъ Шаръ, Бабуна, Пели-
стеръ, Огражденъ, Кожухъ и още други, които 
еж недостжпни за българския туристъ, понеже се 
тъпчатъ отъ кързавая ботушъ на сърби и гърци и 
еж обградени съ черни линии, телени мрежи и вълчи 
ямл. Тя ще бжде македонски фаръ всрѣдъ Рила. 

Въ приежтетвието на повече отъ 100 души 
излетници, икономъ А. Г. Младеновъ, въ съслужие 
съ свещ. Ал. Лазаревъ и дякона Ст. Урумовъ, из
върши богослужението, надари три последователни 
удара върху основния камъкъ и отправи своитѣ 
пастирски благословии за скоршното изграждане и 
хвалебствие къмъ инициаторитѣ за строежа. 

Полагане основния камъкъ на хижа „Македония' въ Рила 
Членътъ отъ строителния комитетъ Хр. Гюр-

ковски, следъ прочитане на пергамента произнесе 
речь, въ която подчерта, че българскиятъ народъ ще 
превъзмогне всички прѣчки и ще оежществи своитѣ 
начинания и замисли. Накрая той благодари на по-
сетителитѣ за моралната подкрепа, която еж ока
зали съ приежтетвието си. Гърмогласно ура се поде 
и понесе изъ роднитѣ балкани за свободата на Ма
кедония, чието име носи хижата. 
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Мѣстото, кждето сб строи хижата, е кръстопж-
Тьтъ на новостроящитѣ се горски пжтища : София— 
Самоковъ—Разлогъ и Горна-Джумая—Самоковъ— 
Лжджене. Разположена е въ единъ чудно дизенъ 
кжтъ въ пързитѣ гънки на в. „Ай-гидикъ" (Мечия 
проходъ). Издига се на една височина отъ 2.200 м. 
надъ морето. На югозападъ и североизтокъ въ 
далечнитѣ синезини се чертаятъ релиефитѣ на красиви 
планини като Влахина, Плачковица, Родопитѣ и др. 

Софийскиятъ клонъ .Планинецъ" положи 
презъ м. юний основитѣ на своята хижа, която уси
лено строи и се стреми да завърши още тази есень, 
та да даде подслонъ презъ зимата на излетници и 
скиори. 

Постройката на хижа „Планинецъ" 

Хижата се строи въ подножието на в. Баба 
на Стара планина, въ мѣстностьта „Виришка поляна". 

На 25 юний т. г. по единъ тържественъ на-
чинъ се положи основниятъ камъкъ на туристиче
ския домъ въ гр. Дупчица. Присжтствува цѣ-
лото гражданство, представителитѣ на мѣстната 
власть и почти всички организирани дупнишки 
туристи. 

При полагане на основния камъкъ председа-
тельтъ на клона д-ръ Лабутовъ произнесе подхо
дящо слово за значението на туристическия домъ 
за гр. Дупница и Дупнишкия Рилски край и про
възгласи за почетни членове на клона г-нъ Жакъ 
Асеовъ, г. Крумъ Чапрашиковъ, г. Славе Казаковъ 
и кмета на града г. Никола х. Ташковъ. На при-
сжтствуващитѣ веднага бѣха вржчени дипломитѣ. На 
обѣдъ се даде голѣмъ банкетъ въ ресторанта „ Чер-
венъ ракъ", кждето сжщо така се казаха много по
желания за успѣха на започнатато дѣло и родния 
туризъмъ. 

Постройката на туристическия домъ въ гр. Дупница 

Туристическиятъ домъ се строи въ градската 
градина. Плановетѣ еж приготвени отъ познатитѣ 
наши другари туристи архитекти г-жа Елена Ва-
ракаджиева Скордева и Генчо Скордевъ. Застроена 
площь 180 кз. м., тераси 100 кв. м. или всичко 
280 кв. м. Домътъ ще има сутеренъ, пригоденъ за 
кафене, голѣмъ салонъ отъ 110 кв. м. въ партера, 
3 обширни стаи, коридоръ и веранди на етажа и 
кула отъ 20 кв. м. 

Досега еж изградени сутеренътъ и партерътъ, а 
етажътъ ще се продължи идущата година. Клонътъ 
е изразходвалъ досега около 300.000 л., събрани 
само за 10 месеца отъ дупнишкото гражданство и 
туристи. Завършенъ домътъ ще струва 500.000 л. 

По-крупнитѣ дарители еж : г-нъ Жакъ Асе
овъ 30.000 л., г-нъ Крумъ Чапрашиковъ 15.000 л., 
Дупнишката дружба въ София 10.000 л., Грани-
тоидъ 100 торби циментъ, Слави Константиновъ 
5.000 л. и още стотина дарения по 2.000, 1.000, 
500 л. и др. 

* 
» 

На 24 юлий се положи основниятъ камъкъ на 
т у р и с т и ч е с к и я д о м ъ на шуменския клонъ 
.Висока поляна", въ отпустнатото отъ Шуменския 
гр. общински съветъ 50 декара мѣсто въ Шуменското 
плато. 

Черковната служба се извърши отъ мастития 
варненски и преславски митрополитъ Симеонъ, следъ 
което се произнесоха речи. 

Мѣстото включва археологичнитѣ останки на 
старобългарското укрепление „Хисаря". Едно кра
сиво и изгладено мѣсто, отъ което се открива ши-
рокъ хоризонтъ на хубави гледки : на западъ по-
Шуменското плато, на югъ по гърбавото било на 
Източния балканъ, на изтокъ надъ широкото поле 
къмъ красивитѣ мадарски скали и степьта къмъ 
Плиска, а въ политѣ му се е слогналъ морниятъ и 
прашенъ градъ. 

Това мѣсто клонътъ ще залеси и превърне 
въ паркъ и ще застрои малка хижа—кьошкъ. Кло
нътъ веднага предприе подготвителни работи. По
сади 5.000 борчета и нѣколко стотинъ високо
стеблени алейни дръвчета (яворъ, дивъ кестенъ 
и др.), очерта и направи прѣката стълбеста пж-
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тека-алея къмъ върха, а отъ единъ месецъ се 
поправя и разширява коларскиятъ пжть, за да стане 
годенъ за удобно изкачване на коли. Последното 
извънредно клоново събрание възложи , найлоно
вото настоятелство да отпочне още отъ това лѣто 
изграждането на хижа-кьошкъ по избрания проектъ 
отъ представенитѣ четири проекта, изработени отъ 
шуменскитѣ архитекти и инженери. За постройката 
клонътъ е приготвилъ около 20 куб. м. дѣланъ 
дързенъ материалъ и изваждането на каменния ма-
териалъ на самото мѣсто. Фондътъ отъ 40.000 л. 
се допълва отъ щедростьта на членоветѣ и съ
идейници на туристическото дѣло, които отдѣлятъ 
отъ скромнитѣ си срѣдства. Само на събранието и 
непосредствено следъ него подписката покри една 
сума отъ 12.000 л. дарения. Къмъ тази пожер-
твувателность се присъедини и Шуменската община, 
която гласува за сжщата цель 5.000 л. помощь. 
Така скоро, може би, ще кацне високо надъ града 
малката изградена хижа, за да призовава шуменци 
къмъ чистото лоно на природата, а на шумен
скитѣ туристи едно дължимо удовлетворение и 
паметникъ на туристическо пожертвувание и ен-
тусиазъмъ. 

* 
Карловската хижа „Юмрукъ-чалъ", която 

бѣше опожарена, се възстановява по стария планъ 
съ известни подобрения и разширения. Цѣлата по
стройка е масивна, съ бетонна плоча, тераса и стъл
бове. Изградена е на два етажа и тавански полуе-
тажъ. Наскоро ще бжде окончателно привършена. 
Така че само нѣколко месеца следъ опожарява
нето й хижата наново ще краси Карловския 
балканъ. 

* 
Безшумно и съ рѣдка самоотверженость и 

ентусиазъмъ казанлъшкитѣ туристи вършатъ своята 
творческа работа въ планината. Миналата година 
тѣ започнаха и това л"ѣто еж почти привършили 
постройката на хижа „Бузлуджа". Тя е по
строена подъ в. Бузлуджа, до гробницитѣ — мѣ-
стото, гдето еж паднали хаджи Димитъръ и не
говата чета. По този начинъ хижата ще бжде не 
само подслонъ за туриститѣ, а и паметникъ-ма-
взолей. 

* 
Тази година сродната и близка намъ орга

низация — Юношескиятъ туристически съюзъ — 
има своя 20 редовенъ съборъ на 24 и 25 юлий въ 
гр. Шуменъ. Присжтствуваха надъ 500 юноши. 
Сутриньта е имало молебенъ отъ варненско-пре-
славския митрополитъ Симеонъ, манифестация и 
премиране на отличилитѣ се клонове. Следъ об-
щитѣ заседания е билъ уреденъ еднодневенъ из-
летъ до Мадара, Абоба и Преславъ. 

* 
На 1 октомврий ще стане освещаване на вто

рия етажъ на хижа „Кумата", построена отъ со
фийския клонъ „Витоша" въ мѣстностьта „Златни 
мостове" на 1750 м. височина. Тя е най-голѣмата 
хижа въ Витоша. 

Хижа „Кумата" въ Витоша на соф. клонъ „Витоша" отъ Ю. Т. С. 

На 10 септемврий юношитѣ-туристи отъ кня-
жевското дружество „Момина скала" празднуваха 
годишния праздникъ на своята хижа съ едно 
мило тържество. Между гоститѣ приежтетвува и 
Уолтеръ Микенъ, членъ на изпълнителния коми-
тетъ на либералната партия въ Англия и неинъ 
представитель въ радикалната антанта, чийто кон-
гресъ се състоя неотдавна въ София. Размѣнени бѣха 
сърдечни тостозе между него и поета Д. Пантелеевъ, 
г-нъ К. Д. Чакъровъ отъ „Българо-Британски пре-
гледъ" и др. Бѣше мило да чуешъ възрастниятъ 
60-годишенъ англичанинъ съ младо сърдце да из
казва своята възхита отъ българския народъ следъ 
нѣколкоседмична своя обиколка изъ страната, об
хождайки я надлъжъ и наширъ, възкачвайки се 
на Елъ-тепе и посещавайки границитѣ ни къмъ 
Сърбия и Гърция. Непринудена естествена манифе
стация на родолюбие, обществено строителство 
отъ страна на българскитѣ млади и стари тури
сти и на единъ благороденъ откровенъ англича
нинъ за впечатленията си отъ България — бѣ скром
ното чествуване праздника на хижа „Момина 
скала". 

Праздници на планината се празднуваха 
и тази година, въпрѣкл недоброто време. Най-тър
жествено бѣше отпразднуванъ традиционниятъ из-
летъ до Черни-връхъ на Св. Богородица. Срещу 
праздика, за който много благоприятствува хуба
вото време, всички хижи еж били препълнени. На 
върха еж се изкачили около 5 хиляди души, а 
изъ Витоша е имало три пжти повече. На върха 
почетниятъ главатарь г. Ив. Ламбовъ, който за 
30-ти пжть се е изкачилъ на върха на този день, 
е произнесълъ хубаво слово и прочелъ единъ спо-
менъ за едно отъ първитѣ изкачвания на Черни-
връхъ на Алеко Константиновъ. Имало е уредена 
поща на върха. 

Праздницитѣ на много отъ нашитѣ хижи еж 
манали при масово стечение на излетници и голѣма 
сърдечность при отпразднуването имъ. 
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На Черни връхъ — по случай традиционния излетъ Сн. T. Яндоновъ 

Излетната дейность е била твърде интен
зивна презъ това лѣто, въпрѣки лошото време. 
Всички планини, а особено Рила и Пиринъ, еж били 
препълнени отъ групи, които бродятъ по десетина 
и повече дни отъ мѣстность на мѣстность, отъ 
връхъ на връхъ, отъ хижа въ хижа. Всичи клонове 
се надпреварватъ да зарегистриратъ свои голѣми 
излети. Така, трѣвненскиятъ клонъ е ималъ група 
за десетина дни изъ Пиринъ — върнали се презъ 
Рила, софийскиятъ клонъ „Алеко" е ималъ петь 
групи изъ Пиринъ — върнали се презъ Доспатъ или 
Рила. Почти всѣки клонъ е ималъ групи изъ Рила 
и Пиринъ. 

Презъ това лѣто България бѣше посетена и 
отъ чуждестранни групи, които я пропътуваха. 
За отбелязване е групата на нѣмскитѣ студенти, 
които пжтуваха изъ Рила и Пиринъ. Българскитѣ 
туристи бѣха щасливи да посрещнатъ и двама 
голѣми гости : англичанинътъ г. Микенъ, членъ 
на Ангийския алпийски клубъ, и нѣмеца г. Рикмеръ 
Рикмерсъ, членъ на Нѣмско-австрийския алпийски 
клубъ. Първиятъ бѣше дошелъ като делегатъ на 
конгреса на радикалъ-демократическата антанта и 
остана да проучи страната ни ; той остана учу-

денъ, когато откри едно богато развито туристи
ческо дѣло, прояви интересъ къмъ нашитѣ планини 
и посети Пиринъ и Витоша; вториятъ идва специално 
да изучава нашитѣ планини и последователно ще 
посети Рила, Пиринъ, Балкана, Осогово и Витоша. 
Това внимание на двамата алпинисти ни искрено 
радва и ние ги поздравляваме сърдечно като наши 
мили гости. Чрезъ опознаване на нашитѣ планини 
отъ такива видни гости ние се надяваме да при-
влѣчемъ вниманието на западнитѣ туристически 
организации къмъ нашитѣ планини. 

* 
Прегледътъ на нашето лѣто ни сочи една 

богата, всестранна и плодотворна дейность. Окри
лени отъ туристически ентусиазъмъ, туристиче-
скитѣ клонове и членозе, наредъ съ една богата 
излетна дейность, еж започнали и завършили редица 
стопански инициативи, които ще улеснятъ още по
вече практикуването на туризма. Цѣлата тази 
дейность сочи единъ непрестаненъ възходъ на дѣ-
лото на българскитѣ туристи. Ние, членоветѣ на 
Българския туристически съюзъ — и всички, които 
следятъ съ симпатия нашето движение, могатъ да 
бждатъ радостни отъ тѣзи успѣхи. Централното 
настоятелство на съюза се чувствува гордо да отбе
лежи този радостенъ за нашето туристическо 
дѣло фактъ. 

Б. Ков. 

109 



Искъръ при Карлуково 

КЪМЪ ПЕРСЕНКЪ 
И Е Р Ъ . К Ю П Р И Я 
Следконгресенъ излетъ 

Нека признаемъ, че една отъ най-хубавитѣ и 
най-просторни планини у насъ, Родопитѣ, може би 
поради своята отдалеченость, е твърде непопуляренъ 
обектъ за по-чести и по-продължителни туристи
чески набѣги. Затова делегатитѣ и гости ι ѣ на 
пловдивския конгресъ просто използуваха рѣдкия 
случай, който имъ предлагаха пловдивчани — екс
курзия изъ Центрялнитѣ Родопи — и въ ранна сут-
ринь три камиона ни понесоха къмъ Бѣла-черква. 
Така, подъ натиска на повишенмя интересъ и на 
жаждата за по-бързи и по-нови впечатления и 
усѣщания, четиритѣ групи, които трѣбваше по раз
лични посоки да догонятъ хижа „Персенкъ", се 
слѣха въ една голѣма група съ маршрутъ Плов-
дивъ — Бѣла-черква — Персенкъ — Еръ-Кюприя. 

Едни по-рано, други по-късно, съ незначи
телни премеждия, неизбѣжни при масовитѣ пжту-
вания, презъ селата Ахланово, Бѣлащица и Ново-
селъ, стигнахме прочутата Бѣла-черква. 

Съмненията ни, че ще видимъ единъ доста 
прехваленъ и примитивенъ курортъ, каквито еж 
почти всички родопски курортни кжтове, изчез
наха. На височина 1600 м. надъ морското рав
нище—около 40 разкошни вили, всрѣдъ просторна 
борова гора, чисти, тучни ливади и изобилно 
слънце. Още малко удобства и Бѣла-черква ще 
стане най-достойниятъ съперникъ на единствения из-
исканъ у насъ планински курортъ — Чамъ-кория. 

Истинска радость ни осѣни, когато узнахме, 
че водачъ на нашата група ще бжде председательтъ 
на пловдивския клонъ д-ръ Вас. К. Пѣевъ. Тукъ 
е удобното мѣсто да подчертая фанатичната при-
вързаность на доктора къмъ Бѣла-черква (отъ 

Сн. Д. Каракашевъ 

познава до съвършенство нейната ис
тория, нейния битъ, легендитѣ и кра
сотата й. 

Нашиятъ ходъ къмъ хижа „Пер
сенкъ" се развиваше подъ знака на 
епично спокойствие — бавенъ вървежъ, 
студено небе, безкрайни и мълчаливи 
борови гори и една първична тишина, коя
то неспирно звънѣше въ ушйтѣ ни. Са
мо отвреме-навреме пресипналиятъ гласъ 
на нашия водачъ ни спираше ту тукъ, 
ту тамъ : 

— Ето това е Голѣмата-преспа. 
Тукъ снѣгътъ се задържа до късна про-
лѣть. Голѣмата преспа е естественъ пие-
десталъ за съзерцание на тая красота, 
която се е разгънала предъ насъ. Вижте 
— на лѣво и на дѣсно, отпредъ и от-
задъ — море отъ планински вериги. Ето 
тамъ еж Модъръ-тепе, Пелафъ-тепе, 
Персенкъ. А въ дъното, по най-далеч
ната верига — Караманджа, Чилъ-тепе, 
Ениханъ-тепе, Червената-стена, единъ 
отъ другъ по-високи, по-величествени, 
по-горди родопски върхове. 

Очитѣ ни съ мж.ка се откжеватъ отъ тая 
сурова земна хубость и ние отново тръгваме по 
билото, презъ държавнитѣ гори Башъ Мадара, Ва-
силица, Еремиица, предъ Боровото пресичаме спле· 
тенитѣ до неузнаваемость пжтеки за селата Си-
тозо, Лилково и Орѣхово (тукъ нѣма показалецъ) 
и спираме подъ китното връхче Св. Илия, до един
ствения изворъ, който срещнахме следъ тричасовъ 
пжть, нареченъ Златнитѣ бани. Въпрѣки че се на
мираме въ сърдцевината на Родопитѣ и тукъ не 
се чува шумътъ на рѣка, шепотътъ на изобилна из
ворна вода. Действително, тукъ водата е скжпа 
като златото. 

Нетърпеливо дочакваме тежкия стъкленъ ба-
гажъ и пакъ поемаме, сега вече успоредно съ 
старата турско-българска граница, и по удобенъ 
коларски пжть, презъ Бачията, се насочваме къмъ 
хижата. Отъ лѣво на пжтя група трудозаци упо
рито работятъ новото шосе отъ с. Орѣхово за 
Дьозленъ, което ще свърже долината на Чая съ 
долината на Въча, единъ пжть съ голѣмо стопан
ско значение за тоя край. 

Ето ни най-после на хижата. Съ дружно 
ехо-о-о приветствуваме дошлитѣ преди насъ наши 
вчерашни съпжтници. Вмѣсто тѣхния отговоръ, ро
допското небе ни изпраща мълнии и гръмъ и по-
роенъ дъждъ се изсипва, уви, върху покрива на 
хижата. 

Рано на другия день вървя на опашката на 
нашата група, гоня съ очи мъглата, която лази по 
стръмнитѣ склонове на Персенкъ и си мисля : прави 
сѫ били старитѣ гърци — никой не може да из-
бѣгне отъ еждбата си. А нашата еждба днесъ е 
достойна за завиждане - - следъ пороенъ дъждъ и дълги години той негласно е „кметъ" на курорта) 

и изобщо къмъ Родопитѣ. Влюбенъ въ всѣки връхъ, мъгли - - топло юлско слънце. Кой другъ, ако не 
въ всѣка гънка, въ всѣка пжтека на планината, той самата природа ни покровителствува така снизхо-
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дително ? И защо ? Защото втората по
ловина отъ моитѣ съпжтиици е образу
вана отъ бодри и. . . мили туристки 
отъ София, Плоздивъ, Хасково и Ка-
занлъкъ. Единъ видъ майката-природа 
закриля своитѣ слаба, беззащитни деца. 
Иди и не пжтувай и другъ пжть така — 
все на добре ще ти вързи. 

Унесенъ въ тоя редъ на мисли 
крача по нѣкакви паважни останки отъ 
старъ римски пжть, по билото на пла
тната , и неусѣтно и азъ стигамъ на 
Мезаръ-гидикъ, китна кржгла поляна съ 
останки отъ старъ турски пжть, току 
въ подножието на Персенкъ. Но той 
е все още въ мъгла и безъ колебание 
тръгваме надолу, къмъ • рѣдкото земно 
чудо — Еръ-Кюприя. 

Отъ лѣво и дѣсно на пжтеката 
росни, пъстри поляни, по-пъстри отъ 
пиротски килими, столѣтни мълчаливи 
елхи и смърчове и страшната тишина 
грабватъ очитѣ, откжсватъ дъха на устнитѣ, пре-
сичатъ възторга и ти мигомъ преставашъ да бж-
дешъ ти, изчеззашъ, преливашъ се въ тая обоже-
ствена природа. Негли въ такива екстатични ми
гове еж били зачнати въ проститѣ сърдца на на-
шитѣ далечни праотци-планинци разнитѣ легенди 
за Орфей, за вили, русалки и самодиви. 

Внезапно дошлата подъ кратата ми стръм
нина и още по-внезапнилтъ и екзалтиранъ момински 
писъкъ надъ ушитѣ ми: „Ахъ, Боже мой, Еръ-Кю
прия!", отново ме спуснаха, слава Богу, здравъ и 
читавъ предъ крайната цель на нашата екскурзия. 

Еръ-Кюприя! Всички предварително израбо
тени представи за нея рухаатъ. Чудно дѣло на 
водата и на вѣковетѣ. Въ началнитѣ склонове на 
каменистия масивъ Кара-баиръ водата преди хи-
лядилѣтия е започнала своята подривна работа и 
съ едно съвършено майсторство е издълбала три 
огромни мраморни мостове. Особено забележителенъ 
е първиятъ мостъ. Надъ пропасть, дълбока около 
40-45 метра, е опъналъ той своето сиво-мраморно 
тѣло. Два красизо извити отвора, чисто загладени 
съ нѣкакво огромно длето, високи 30-35 метра, 
подпиратъ единъ исполински мраморенъ езодъ, 
дебелъ около 10 м. Никаква американска строи
телна техника не е въ състояние да натрупа съ 
такава закономѣрность и пластичность толкова 
много каменна маса. Иначе, мѣстното население 
използува моста за своитѣ реални нужди — по него 
съ коне прекарватъ насѣченитѣ борови трупи. 

Вториятъ мостъ нѣма тоя съвършенъ архи-
тектониченъ видъ. Той е дълъгъ около 60 метра, 
твърде тѣсенъ и въ долната си часть безъ езодъ. 

Погледъ къмъ с. Мзлка-бресница Сн. Д. Карвкршевъ 

Въ началото му водата на Еркюприйската рѣка 
внезапно пропада въ единъ отворъ, въ чието гърло 
е иззезала твърде нѣжни розови пръстени отъ мра-
моръ, и излиза нѣколкл километра надолу. Сжщо 
така, въ началото му, по двата почти отвесни 
брѣга, обрасли съ соченъ мъхъ, висятъ гирлянди 
отъ рѣдкото и красиво родопско цвѣте съ тъмно
зелени, назжбени месести листа и свѣтло-виолетовъ 
цвѣтъ—Хаберлея родопензисъ. 

Разглеждането на ненагледнитѣ земни мостове 
продължи около 4 часа. Доста време следъ това 
седѣхме горе, на поляната, отъ дето една голѣма 
часть отъ групата ни се отдѣли презъ Кара-баиръ 
за Чепеларе, и думамъ на д-ръ Пѣева : 

—- Колко малко у насъ е работено за попу
ляризиране не само на чудото Еръ-Кюприя, но и 
на Родопитѣ, кждето туристътъ би могълъ да остане 
не день, два, петь, а петдесеть дни. А въ кое 
ли време тая все още първобитна и неизбродна 
наша планина, пълна съ глигани, съ мечки, съ глу
хари и съ другъ дизечъ, ще помами въ своитѣ 
удобни хотели или хижи уморенитѣ и преситени 
културни европейци, които жадуватъ вече простия 
животъ, простата радость, простото усѣщане ? 

Ясно е, че въ Цекгралнитѣ Родопи, поне за 
сега, липсва една голѣма и удобна хижа. Дългъ е 
на Централното настоятелство да поощри, както 
намѣри за добре, зародената идея у пловдивскитѣ 
ни другари за постройката на хижа въ тая часть 
на Родопитѣ. Дълбоко вѣрвамъ, че инициативата 
ще бжде подкрепена отъ всички български тури
стически срѣди. 

Но и безъ хижа поканвамъ любителитѣ на дъл-
гитѣ излети на поклонение изъ Централнитѣ Родопи. 

Димитъръ Пантелеевъ 
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ЕДНА НЕЗАКОННА З А П О В Ъ Д Ь 

По докладъ на Дирекцията на народното 
здраве, г. министърътъ на вжтрешнитѣ работи е из-
далъ заповѣдь № 2274, отъ 14 юлий т. г., съ 
която е забранилъ всѣкакви посещения и премина
вания презъ басейна на рѣкитѣ, отъ които се водо
снабдява София. Тази забрана засѣга почти цѣлата 
Централна Рила и парализира стопанския животъ 
въ тази область, като уврежда чувствително и съ-
седнитѣ околии — Самокозска и Разложка, пре-
кжсвайки съобщенията между тѣхъ. Напълно въз
можно е да се осигури чистотата на водоснабди
телната зона безъ да се прибѣгва до тази безпо
лезна крайность, която затруднява извънредно и 
безъ това оскждния поминъкъ на този край и съз
дава тамъ едно масово озлобление и срещу София, 
и срещу държавата. При това заповѣдьта явно на
рушава закона за Рилския водопроводъ. За всичко 
тоза, изглежда, не се е мислило, когато е издадена 
въпросната заповѣдь. 

В Е С Т И И БЕЛЕЖКИ 

Швейцарски алпийски съюзъ. Баденскиятъ 
централенъ комитетъ на Ш. А. С. е представилъ 
своя 64. годишенъ отчетъ предъ конгреса на съюза, 
който се е състоялъ на 13 и 14 ноемзрий м. г. 
въ Ла Шо де Фондъ. Годишната равносмѣтка сочи 
единъ иЗлишекъ отъ 4.162 φρ.; смѣтката на спи
санието се приключва съ единъ недоборъ отъ 
1.565 фр. Броятъ на дружествата (секции) е 83. 
За нови хижи и поправка на стари конгресътъ одо-
брилъ единъ разходъ отъ 51.000 фр. Въ началото 
на осигурителната година 1932 — 23 секции, съ 
19.568 чченозе, еж избрали осигуровка отъ 10.000 
франка и 60 секции, съ 19.568 члена—осигуровка 
8.000 фр. Допълнителна осигуровка за турове съ 
автомобилъ е била използувана отъ 255 члена. 
Осигурени еж били и 764 водачи и носачи, по 
специалната за тѣхъ осигуровка. 76 хижи еж били 
колективно осигурени и то зданията за една сума 
отъ 1.390.000 φρ., а мобилитѣ за 292.350 франка. 
Презъ осигурителния периодъ еж се случили 33 
смъртни планински нещастия. Сключенъ е билъ 
презъ този периодъ и договоръ съ военнитѣ вла
сти за помощь отъ военни аероплани отъ алпий
ската спасителна служба, при нещастия. Състоялъ 
се е единъ санитаренъ курсъ за командитѣ на спа-
сителнитѣ станции отъ кантонитѣ Гларусъ, Сенъ 
Галлецъ и Апенцелъ. 

Младежката организация, която презъ този ' 
периодъ нарастнала твърде много, била предметъ на 
особено внимание. Тя брои 38 секции съ 2.377 
члена. Три секции, които не направили никакви 
излети, не ще бждатъ по-нататъкъ признавани за 
такива, защото не могатъ да се търпятъ органи
зации само на книга. Състоялъ се е и единъ курсъ 
за младежи-водачи. 

Специално за туризма въ Рила заповѣдьта е 
крайно стѣснителна. Тя не само отнема единъ пре-
красенъ туристически обектъ, но затруднява изобщо 
посещенията на планината, принуждавайки туриститѣ 
къмъ далечни обходи. 

Съгласно решението на пловдивския съборъ отъ 
миналото лѣто, Българскиятъ туристически съюзъ 
ще използува всички законни срѣдстза за отмѣня-
ването на тази излишно строга заповѣдь, която 
безъ нужда прави недостжпна за туриститѣ една 
голѣма часть отъ Рила. Българскитѣ туристи еж 
готови да сътрудничатъ на властитѣ за гарантиране 
чистотата на водоснабдителния басеинъ, но тѣ не 
могатъ да се примирятъ съ една такава ограничи
телна мѣрка, взета безъ да се изслуша тѣхното 
мнение, която, безъ да е наложителна, ги лишава 
отъ възможностьта да посещаватъ най-хубавата бъл
гарска планина. 

Швейцарскиятъ алпийски клубъ празднува 
на 19 априлъ т. г. своята 70-годишнина отъ осно
ваването си. Той има една завидна дейность задъ 
себе си: 30.000 членове, 123 хижи, за които е из
разходвана една сума отъ 2 :/г милиона франка; 
113 спасителни мѣста, 200 съобщителни станции 
за нещастия въ Алпитѣ. 

Туризмътъ въ Франция презъ 1932 г. Кри
зата се е отразил? твърде силно и на туризма, 
който е важенъ поминъченъ отрасълъ, особено въ 
Франция. Споредъ официалнитѣ френски стати
стики, посещенията на чужденци-турист и еж нама-
лѣли, вследствие на което презъ 1932 г. много 
гостилници и хотели, построени специално за да
ване подслонъ на туристи, еж стояли праздни ; 
много курорти и туристически центрове еж за
крили своитѣ казина, а туристическитѣ водачи еж 
изпаднали въ безработица. 

Презъ 1932 г. Франция е била посетена 
отъ 944.358 туристи — 600,000 по-малко, откол
кото презъ 1931 г. Както всѣкога, най-голѣмъ 
процентъ туристи еж дошли отъ Англия—-522.000, 
въпрѣки пропагандата на английскитѣ патриоти
чески организации да не посещаватъ чуждитѣ 
страни, за да не се изнася валута въ чужбина. 
Презъ 1932 г. Франция е била посетена отъ 143.208 
американски туристи, 120.000 испанци, 40.000 бел
гийци, 10.250 нѣмци и 108.900 туристи отъ раз
лични народности. 

Паулъ Бауеръ — героятъ на Кангчендзьонга и 
неговиятъ критикъ. Свѣтътъ е голѣмъ, но хората еж 
все едни. Едни творятъ чрезъ героични дѣла, други 
вършатъ херостратовско дѣло. Бауеръ бѣше вода-
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чътъ на експедицията до Кангчендзьонга 1929*), 
който, макаръ че не достигна върха, се завърна 
съ голѣми резултати, които бѣха всеобщо признати 
отъ всички компетентни алпийски срѣди. Неговото 
дѣло е било подложено на критика отъ единъ 
спортенъ критикъ —• д-ръ Бингъ, който чрезъ 
своята язвителна критика преследвалъ егоистични 
цели — повдигане тиражъ на вестникъ. Бауеръ 
мълчалъ, докато, предизвиканъ отъ непрестаннитѣ 
писания на критика си, едва миналата година дава 
отговоръ на критика си и доказва цѣлата неосно-
вателность на неговитѣ твърдения. Завързала се 
полемика, която се пренася въ сжда и се завършва 
съ една присжда, съ която Бауеръ билъ признатъ 
виновенъ, че съ рѣзкостьта на отговора си билъ 
обидилъ своя критикъ. Присждата, обаче, не могла 
да промѣни симпатията на всички алпийски срѣди 
къмъ героя на Кангчендзьонга, защото неговото 
дѣло ще пребжде въ вѣковетѣ, а другото е день 
до пладне. 

Гръцки алпийски клубъ. Клубътъ е осно-
ванъ преди петь години. Централното управление 
е въ Атина, rue du Stade. Той брои 15 секции въ 
градоветѣ : Атина, Патрасъ, Воло, Егионъ, Канеа 
(Критъ), Калаврита, Триполисъ, Лариса, Коринтъ 
и въ следнитѣ градове на Македония : Солунъ, Сѣ-
ресъ, Драма, Леринъ, Кожани и Науса. Съгласно 
една специална наредба на националната служба за 
туризъмъ, нему е предоставенъ изключителенъ над-
зоръ за туризма въ Гърция за височини надъ 
1000 м. Като първа грижа, клубътъ е построилъ 
хижи за поощрение на туризма, които хижи еж 
първитѣ такива въ Гърция. Тѣ, обаче, въ сравне
ние съ хижитѣ на Западъ, еж малки и скромни — 

АТ. М И Х О В Ъ 
Художникътъ Ат. Миховъ изложи въ Художе

ствената галерия на „Аксаковъ" по вече отъ 50 свои 
произведения, предимно отъ Рила и Витоша. 

Не за пръвъ пжть г. Миховъ ни сочи въз
торга си отъ нашата природа и ни поднася картини, 
които излжчватъ рѣдка художественость. Тазго
дишната му изложба го сочи като единъ голѣмъ 
майсторъ въ пълната зрѣлость на таланта си ; него
витѣ картини ни даватъ просто, правдиво и искренно 
природнитѣ хубости. Г-нъ Миховъ е напълно 
самостоятеленъ ; неговитѣ картини се познаватъ и 
безъ подписъ. Характернитѣ черти на неговия 
стилъ еж : строгъ рисунъкъ, спазване на формитѣ, 
стремежъ да улови и предаде правдиво красотата 
на природнитѣ хубости. Той се старае да предаде 
правдиво труднитѣ утринни и вечерни слънчеви 
ефекти ; характерна въ това отношение е неговата 
„Симфония при изгрѣвъ". 

Посетительтъ на изложбата мжчно би могълъ 
да групира картинитѣ по съвършенство. Тѣ всички 
еж великолепни. Но нека поменемъ още „Симфо-

*) Вж· списанието, кн. 3 и 4, м. г. 

тѣхната вжтрешна площь въ никакъвъ случай не 
надминава 54 кв. м. (9 X 6 м.), но все пакъ еж до
статъчни да задоволятъ за сега туриститѣ и 
скиоритѣ. 

Презъ 1931 г. е направена първата хижа 
на върха Олимпъ (2.918 м.) на височина 2.100 м. 
Нѣкога Олимпъ бѣше седалище на боговетѣ и гле-
данъ съ страхопочитание, сега той е любима цель 
за гръцкитѣ туристи. Отъ хижата и особено отъ 
Олимпъ се открива чудна гледка къмъ море и 
суша. До хижата се отива отъ Литохоро за 7 часа, 
а отъ нея до върха за 3 часа. 

Втората хижа, още незавършена, е на върха 
Парнасъ (2.458 м.), на височина 1.900 метра. Въ 
древностьта Парнасъ бѣше жилище на Аполонъ и 
неговитѣ музи. Парнасъ, както и Олимпъ, бѣха 
презъ м. мартъ 1931 г. за първи пжть изкачени 
зиме отъ 8 скиори отъ швейцарския, французкия и 
гръцкия алпийски клубове. 

Третата хижа е въ Срѣдна Гърция на Ити 
(2.185 м.), на височина 1.800 м. (4 часа отъ Ити, 
1 часъ до върха). Околностьта около нея е много 
удобна за ски. 

На полуострова Пелопонезъ еж разположени 
две хижи: на Панахаиконъ (1.979 м.), на височина 
1.500 м. и на Хелмосъ (2.355 м.), на височина 
2.100 м. Първата е завършена презъ 1931, а вто
рата— презъ 1932 г. Първата се намира въ мѣст-
ность много удобна за ски, и затова тамъ се е раз-
вилъ ски-спортътъ, както нийде другаде въ Гърция. 

Гръцкиятъ алпийски клубъ има досега само 
двама оторизирани водачи : Христосъ Какалосъ въ 
Литохоро за Олимпъ и Никосъ Копаниасъ въ Ара-
хова за Парнасъ. 

ния — утро" (нашата начална илюстрация), „Шум-
натица" и „Зима". 

Човѣкъ напуща изложбата напълно задово-
ленъ и съ възторгъ къмъ дѣлото на художника. 

П . Б . С. 

КНИЖНИНА 
Получи се въ редакцията вестникъ „Алеко", 

специаленъ брой, издание на софийския клонъ на 
Б. T. C. „Алеко Константиновъ" по случай тради
ционния излетъ до Черни връхъ на 28 августъ. 
Съдържа : д-ръ П. Пѣевъ — Туризъмъ и плани-
нарство. Т. Боровъ — Алеко Константиновъ и бъл
гарския туризъмъ. П. Делирадевъ —• Витоша — 
люлка на българския туризъмъ. Проф. Александъръ 
Балабановъ — Алеко Константиновъ и българската 
литературна критика. Ив. Раевъ — Възпитателно 
въздействие на туризма и туристиката. В. А. Ра-
девъ — Б. Т. С. К. Кировъ — Участието на ту
риститѣ въ втората полярна година. Г. Клисаровъ 
— Витоша въ народнитѣ пѣсни. Традиционниятъ из
летъ до Черни връхъ, туристически смѣхъ, съюзни 
и дружествени вести. 
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Д Р У Ж Е С Т В Е Н Ъ Ж И В О Т Ъ 
Централното настоятелство се конституира 

така: председатель Н. Галчовъ, подпредседатели Д. 
Пешевъ и К. Кировъ, секретарь В. Радевъ, касиеръ 
Ц. Грънчаровъ, съветници — арх. Г. Скордевъ и д-ръ 
Ив. Боровъ; редактори д-ръ Б. Ковачевски и Ив. 
Ставревъ; контролна комисия: председатель Ив. X. 
Ламбовъ и членове: Т. Тончевъ и П. Хаджиевъ. 

* 
Сведения за събора, състоялъ се въ гр. Плов-

дивъ, даваме въ началната статия. Въ недѣля, 16 юлий, 
сл. пл. започнаха разискванията по отчета на Ц. Н. и 
доклада на к. к., въ които взеха участие Гр. Толиловъ 
(Разлогъ), Г. Миневъ (Дрѣново), Д. Венковъ (Казал-
лъкъ), В. Хлѣбаровъ (Шуменъ), Ив. Ялтимирски (Со
фия — Фонфонъ), Н. Кайтазовъ (Костенецъ), д-ръ Р. 
Рачевъ (София — Фонфонъ), Д. Пантелеевъ (София — 
Ялеко), Ив. Раевъ (София — Ялеко), Н. Мариновъ (Т. 
Пазарджикъ), Ст. Поповъ (София — Ялеко), Л. Михаи-
ловъ София — Ялеко), Ял. Керемидаровъ (Костенецъ), 
и отъ Ц. Н. Д. Пешевъ, д-ръ Б. Ковачевски и Н. Гал-
човъ и П. Хаджиевъ отъ к. к., следъ което съборътъ 
гласува одобрение на отчета на Ц. Н. и доклада на 
к. к. и ги освободи отъ отговорность. Съборътъ следъ 
обстойни раз сквания прие правилника за хижитѣ на 
Б. Т. С. 

Въ понедѣлникъ, 17 юлий, съборътъ продължи 
дневния си редъ. Прие следния редъ за постройка на 
хижи: 1) възстановяване хижа „Юмрукъ-чалъ", 2) по
стройка на хижа въ Динковъ-долъ, подъ вр. Яй-гидикъ 
(Рила); 3) хижа въ Родопитѣ (мѣстото допълнително 
ще се опредѣли). По-нататъкъ следва редътъ, израбо-
тенъ отъ ловечкия съборъ. Съборътъ прие да се впи-
шатъ въ плана на хижитѣ следнитѣ: хижа „Бузлуджа", 
при Кобилино бранище, Рила, хижа въ м. Манастира 
при Видинъ и хижа „Фонфонъ" — Витоша. Предложе-
нитѣ отъ Ц. Н. измѣнения на съюзния уставъ бидоха 
приети; тѣ се отнасятъ до обща членска вноска и 
абонаментъ на сума — 70 л., длъжностьта секретарь-
касиеръ да се повѣри на две лица, и др. Прие се 
правилникътъ за юношитѣ туристи. По предложение на 
комисията по правилника, съборътъ прие следната ре
золюция: 

1. Комисията намира, че е наложително презъ 
идущата година да се направи последенъ и оконча-
теленъ опитъ за постигане обединение съ Ю. T. C 

2. Да се приеме отъ събора изработениятъ пра-
вилникъ, като прилагането му се отложи за една го
дина — до решаване въпроса за обединението. 

3. Правилникътъ е чисто вжтрешна работа на 
Б.Т. Си не предрешава въпроса за формата,по която ще 
стане обединението, което, ако се постигне, пра
вилникътъ автоматически пада и оставатъ въ сила 
приетитѣ начала на обединението. Съборътъ натовари 
комисия въ съставъ: председательтъ на Б. Т. С, г. Н. 
Галчовъ, г. Ив. Раевъ, г. Илия Янтоновъ и г. Доаг. Цо-
невъ, която да започне и завърши преговоритѣ за обе
динение съ Ю. T. C, като и отъ тѣхния съборъ се 
избератъ делегати, които да водятъ преговоритѣ. 

Комисията по отчета предложи и съборътъ 
прие следната резолюция : 

XXVI редовенъ съборъ на Б. T. C, следъ като 
изслуша отчета на Централното настоятелство и кон
тролната комисия за изтеклата отчетна година и ста-
налитѣ по тѣхъ разисквания, констатирва, че Съю-
зътъ въ всички прояви на своята дейность е напра-
вилъ единъ внушителенъ напредъкъ, обстоятелство, 
което дава основателни надежди и за бждещото пра
вилно развитие на неговия животъ. Построяването на 
четири нови планински хижи презъ годината, увели
чението на маркировката, уголѣмяване числото на 
членоветѣ, както и другитѣ проявления на съюзната 
дейность говорятъ за нарастване на туристическото 
съзнание и за все по-голѣма и по-голѣма преданость 
къмъ дѣлото на българския туризъмъ. 

Построяването на метеорологическата наблю
дателница на върха „Мусала", едно грандиозно дѣло 

на Съюза, което е такова не само защото срѣдствата, 
съ които се е разполагало, еж били оскждни, не са
мо защото не еж жалени време и трудъ за него, но 
коего е грандиозно по неговото значение за науката, 
е единъ успѣхъ, който рѣдко може де се регистрира. 

Съборътъ изказва своята особена благодар-
ность на Ц. Н. за отличното организиране на това 
съюзно дѣло и своята сърдечна похвала. 

Съборътъ констатирва сжщо така, че Ц. H., a 
така сжщо и клонове|ѣ презъ отчетната година е 
трѣбвало да се борятъ съ мжчнотиитѣ, създавани отъ 
липсата на срѣдства и че въпрѣки това, направеното 
за материалнитѣ постижения презъ годината е задово
лително. 

Съборътъ констатирва още, че съюзното спи
сание „Български туристъ" е било списвано вещо и 
въ дух на зацачитѣ на Съюза, като е пръскало ту
ристическа поосвѣта, макаръ че не е било въ задо-
волителенъ размѣръ подпомагано отъ сътрудниче
ството на компетентни съюзни членове. При това 
съборътъ констатирва, че за слабото разпространение 
на списанието еж отговорни и много отъ клоноветѣ. 

Накрай съборътъ, като констатира съ особено 
задоволство отрадния фактъ, че разискванията по от
чета се водиха въ единъ духъ на сърдечно приятел
ство и загриженость за хармонията и единодушието 
въ Съюза, съ една сдържаность, достойна за високи-
тѣ задачи на туристическата организация и при едно 
искрено желание за благородна и плодоносна работа, 
намира за необходимо да препоржча на новото цен
трално настоятелство, което ще бжде избрано, като 
следва очертания по-горе правиленъ пжть, да има 
предъ видъ и следното: 

1. Да положи всички грижи за още по-голѣмо 
засилване на туристическата солидарность между 
всички съюзни и дружествени органи, както и между 
отдѣлнитѣ членове на Съюза. 

2. Да поддържа по-тѣсенъ контактъ съ клоно
ветѣ на Съюза чрезъ уреждане на конференции, сре
щи, посещения и пр. 

3. Да поощрява и подкрепя всички инициативи 
на клоноветѣ, на отдѣлнитѣ групи и членове, които 
еж въ хармония съ задачата на Съюза. 

4. Да привлѣче къмъ сътрудничество въ спис-
ването на съюзния органъ ония членове, които по 
своята подготовка и дарования могатъ да бждатъ 
полезни за всестранна туристическа култура, като 
разнообрази още повече съдържанието му въ връзка 
съ българския туризъмъ и родната природа. 

5. Да засили пласирането на списанието. 
Къмъ клоноветѣ на Съюза и тѣхнитѣ членове 

съборътъ отправя горещото пожелание да подкрепятъ 
Ц. Н. за постигане на горнитѣ предначертания, като 
иматъ предъ видъ преди всичко, че организацията на 
българскитѣ туристи, поради областьта, въ която ра
боти, е организация на хора чистосърдечни и искре
ни, които обединява едно отъ най-благороднитѣ чо-
вѣшки чувства — чувството на обичь къмъ приро
дата и къмъ родината. 

Съборътъ пожелава дребнитѣ недоразумения, 
неизбѣжни въ всѣка една организация, да се изжи-
вяватъ и изглаждатъ въ онзи духъ на приятелство, 
който единствено трѣбва да споява нашата органи
зация. Само съ това схващане на отношенията въ 
Съюза той ще изпълни своята висока цель. 

Тази по бюджета, следъ гласуването му, пред
ложи и съборътъ прие следната резолюция : 

Бюджетната комисия счита, че е умѣстно да 
препоржча на събора : 

I. По прихода : 
1. За общо изпълнение отъ всички клонове свое

временно отчитане предъ Ц. Н. за маркитѣ по хиже-
строенето. 

2. Марки за хижестроенето да се даватъ за но
щувка и денувка, 
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II. По разхода: 
1. Да се назначи единъ постояненъ човѣкъ за 

службата на канцеларията, като неговото възнагра
ждение бжде взето отъ глобалнитѣ суми по разхода 
— възнаграждението на Ц. Н. и администрирането 
и др. разноски по списанието. 

2. Да се даде 2.000 л. помощь на клона въ 
Разлогъ за възобновяване унищожената отъ пожара 
спалня. 

3. Да се дадатъ отъ п. 6 10.000 л. на клона въ 
Карлово помощь за възстановяване на изгорѣлата 
хижа. 

4. Отъ сжщия пунктъ на разхода да се дадатъ 
2.000 л. на клона въ Фердинандъ за покриване от-
пустнатия му безплатно държавенъ заслонъ. 

5. По п. 10 дългътъ къмъ сп. „Български ту-
ристъ" да бжде изплатенъ отъ първитѣ приходи. 

Прие се клоноветѣ ежегодно да отдѣлятъ 3% 
отъ чистия си приходъ за покупка на дѣлове въ ту
ристическата кооперация. 

Съборътъ даде мандатъ на Ц. Н., съвмѣстно съ 
к. к., като проучи всѣко едно задължение поотдѣлно, 
да ликвидира съ задълженията презъ тази година. 

Съборътъ прие и следнитѣ предложения: 
Комитетътъ и фондътъ за наблюдателницата 

„Мусала" да се оставятъ да сжществуватъ още една 
година, за да може да се доуредятъ още нѣкои въ
проси. Вмѣнява се въ дългъ на Ц. Н. да изработи 
правилникъ за наблюдателницата. 

Съборътъ вмѣнява въ дългъ на Ц. Н. да изра
боти особена туристическа значка, съ която да бж-
датъ награждавани заслужили на туризма лица. Съ 
единъ правилникъ да се уреди кой може да бжде 
награденъ съ тая почетна значка. 

Ц. Н. да повдигне въпроса за запазването и 
залесяването на Пловдивскитѣ тепета предъ Съюза 
за защита на природата. 

Вмѣнява въ дългъ на Ц. Н. и на клоноветѣ да 
взематъ по-дейно участие въ работата на Съюза за 
защита на природата. 

Натоварва се Ц. Н. да прояви интересъ въ 
връзка съ идеята за образуване на национално пжт-
ническо бюро съ съдействието на Главната дирекция 
на б. д. ж., при условие щото Б. T. C. да има подхо
дящо участие въ образуването и ржководенето на 
това бюро, съ цель чрезъ облагитѣ, които се даватъ, 
да облекчи до голѣма степень материалнитѣ разходи 
по туристическата системна пропаганда за привличане 
чужденци за посещения на страната; да организира 
тия посещения и въобще да се грижи за създаване 
възможнитѣ най-голѣми облаги при туристическитѣ 
пжтувания изъ страната. 

Вмѣнява въ дългъ на Ц. Н. повторно да по
вдигне въпроса предъ минисгра на желѣзницитѣ за 
намаление на превознитѣ такси на туриститѣ, които 
пжтуватъ по б. д. ж., и за намаление на минималнитѣ 
групи отъ 5 на 3 членове. 

Да се считатъ редовни членове на клоноветѣ 
тия, които еж се отчели предъ клона и клонътъ за 
тѣхъ се е отчелъ предъ Ц. Н. 

Вмѣнява се въ дългъ на Ц. Н. да следи разви
тието на въпроса по охраната на вододайния бзсеинъ 
на Рилския водопроводъ за София и басейна на Дуп-
нишка Бистрица, за да се запази за туризма най-голѣ-
мия обектъ за излети — Рила планина. Това предло
жение биде допълнено съ ново отъ г. Д. Кокошковъ, 
което сжщо се прие: 

Възлага се на Ц. Н. да настои за точното из
пълнение на чл. 3, буква а, отъ закона за извършване 
водопровода Рила—София, като се вдигне всѣкаква 
забрана за посещението отъ туриститѣ въ вододай-
нитѣ басейни въ Рила. 

Възлага на Ц. Н. да се противопостави на 
всѣки опитъ на Софийската община чрезъ законъ да 
забрани туризма въ кеято и да било часть въ Рила. 

Ц. Н. да настои предъ съответнитѣ власти, щото 
на лѣкаритѣ туристи да се разрешава да си правятъ 

излетитѣ презъ праздницитѣ, въ които еж свободни 
отъ служба. 

Съборътъ изказа благодарность на общограж-
данския комитетъ въ гр. Горна-Джумая за положе-
нитѣ отъ нто грижи да се събератъ срѣдства за по 
строяване на хижа „Македония" подъ върхъ Яй-гидикъ. 

Опрощава се на еленския клонъ „Чумерна" дъл
гътъ му къмъ Ц. Н. отъ 840 л. 

Да се купи помѣщение за канцеларията на Ц. Н. 
отъ фондъ „Български туристъ" — предложение на 
контролната комисия. 

Г-нъ Н. Галчовъ изказа благодарность отъ имгто 
на Ц. Н. за положеното усърдие и ползотворната 
дейность на делегатитѣ. Оживенитѣ разисквания, които 
станаха, говорятъ за жизненость на движението. По
жела добъръ пжть на излетницитѣ и делегатитѣ и ги 
помоли да поздравятъ организиранитѣ туристи въ 
цѣла България. 

Избра се изборно бюро и се пристжпи къмъ 
изборъ Гласуваха 100 делегати, и се получиха след
нитѣ резултати: за Ц. Н.: Никола Галчовъ получи 72гласа, 
д-ръБожко Ковачевски 74 гласа, Василъ Христовъ 50, 
Иванъ Ставревъ 74 гласа, д-ръ Иванъ Боровъ 73, Василъ 
Радевъ 50, Ив. Ялтимирски 29, Емануилъ Ивановъ 26, 
П. Делирадевъ 28, Илия Миятевъ 26; за запасни членове: 
Василъ Радевъ попучи 50 гласа, Миланъ Кузовъ 74, 
Иванъ Ялтимирски 74, Петъръ Бояджиевъ 26, Цвѣ-
танъ Цаковъ 26, Ст. Даскаловъ 26; за к. комисия: 
Ив. Ламбовъ 74 гласа, Тодоръ Тончевъ 100, Петъръ 
Хаджиевъ 99, Георги Дамяновъ 26; за запасенъ членъ 
Сергии Ташковъ 74 гласа, инж. Ив. Недѣлковъ 26, Др. 
Цоневъ 6. 

Между получилитѣ по равно число гласове В.Хри
стовъ и В. Рсдевъ се тегли жребие и излѣзе вториятъ. 
Бидоха провъзгласени за избрани: за Ц. Н.—Н. Галчовъ, 
д-ръ Б. Ковачевски, Ив. Ставревъ, д-ръ Ив. Боровъ 
и В. Радевъ, за запасни членове—М. Кузовъ, Ив. Ял
тимирски и П. Бояджиевъ; за к. к. Ив. Ламбов;, Т, 
Тончевъ и П. Хаджиевъ, запасенъ членъ С Ташковъ, 

* 
Ц. Н. моли всички съюзни клонове и членове 

да оказватъ най-голѣмо съдействие и услуги на голѣ-
мия нѣмски алпинистъ д-ръ Рикмеръ Рикмерсъ, който 
заедно съ съпругата си е пристигналъ въ България 
да изучи нашитѣ планини. Той ще престои два месеца 
и ще посети всички наши планини. 

# 
Въ срѣда, 20 септемврий, организиранитѣ туристи 

отъ софийскитѣ клонове на Българския туристически 
съюзъ и Юношеския туристически съюзъ въ Бълга
рия дадоха чай въ честь на пребиваващия въ стра
ната английски туристъ, членъ на Алпийския английски 
клубъ, г. Микенъ — депутатъ отъ английския парла-
ментъ. Присжтствуваха всичко 50 души—представители 
и членове на централнитѣ настоятелства на съюзитѣ 
и клоноветѣ. Г-нъ и г-жа Микенъ бѣха приветству-
вани отъ г. Н. Галчовъ, председатель на Б. T. C, и 
Пожарлиевъ, председатель на Ю. T. C и др. Следъ при
ветствията на г-нъ Микенъ бѣ поднесенъ адресъ и 
карта за почетенъ членъ на клона „Момина скала". 
На всички отговори съ ласкави думи за отечеството 
ни г. Микенъ, който благодари отъ свое име и отъ 
името на съпругата си за голѣмото внимание на бъл-
гарскитѣ туристи къмъ тѣхъ. Г-нъ Микенъ заяви, че 
е останалъ очарованъ отъ нашата страна, отива си 
неинъ най-искренъ приятель и въ най-скоро време, 
може би още следната година, пакъ ще я посети. 

* • 

Ц. Н. влѣзе въ връзка съ общината въ Банско, 
която експлоатира автомобилнитѣ съобщения София— 
Неврокопъ и Лъджене—Неврокопъ и успѣ да получи 
голѣмо намаление въ ценитѣ на билетитѣ за тури
стически групови пжтувания. Това даде възможность 
на много туристи да посетятъ Пиринъ. 
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Красноселскиятъ клонъ „Черни връхъ" избра 
ново настоятелство на 24 августъ : ι редседатель Ив. 
Стефановъ, подпредседатель Димитъръ Петровъ, се-
кретарь Владимиръ Гулабчевъ, касиеръ Георги Мано-
ловъ, домакинъ зав. излетитѣ Боянъ Здравковъ, съ
ветници: Методи Ялексиевъ, д-ръ Василъ Сираковъ и 
Кирилъ Маноловъ; контр. комисия: Димитъръ Ламбовъ, 
Михалъ Пановъ и Христо Велковъ. Има 65 члена. 
Дейностьта му е съвмѣстна съ тая на кл. „Момина 
скала" отъ Ю. Т. С. Презъ текущата година е реали-
зиралъ 18 излета, отъ които еднодневни 4, дву
дневни 8 и многодневни 5, посетени отъ 71 мжже 
и 39 жени — всичко отъ 110 излетници. 

Дадена е една вечеринка заедно съ клонъ ..Мо
мина скала" отъ Ю. T. C. 

Туристическа антология. Писательтъ Димитъръ 
Пантелеевъ, членъ на соф. клонъ „Ялеко", и Петъоъ 
Димитровъ, почетенъ членъ на Ю. Τ С еж приготвили 
антология за туристически утра, забави и вечеринки, 
която ще излѣзе къмъ края на м. окточврий т. г., из
дание на книгоиздателство „Хемусъ" — София. 

Рилскиятъ клонъ „Елени връхъ" избра, въ об
щото събрание на 21 май т. г., за н-во : пргдеедатель 
Борисъ Даскаловъ, подпредседатель Георги Филиповъ, 
секретаръ Василка Мичкова, касиерь Михалъ Фили
повъ, домакинъ Тинка Хаджийска, съветници: Никола 
Ябанджиевъ, Свѣтла Даскалова и Димитъръ Кабзи-
малски; контролна комисия: Михалъ Захариевъ, Владо 
Лазаровъ и Кирилъ п. Стефановъ. 

Софийскиятъ клонъ „Ялеко Константиновъ" 
и тая година уреди, съвмѣстно съ клоноветѣ на Б. Т. 
С „Еделвайсъ" и „Планинецъ"—София, „Черни връхъ" 
— Красно-село и клоноветѣ на Ю. Т. С — „Витоша" 
и „Момина скала"—Княжево, на 27 и 28 августъ тради
ционния излетъ на Черни връхъ, заветъ на туристи
ческия патронъ Ялеко Константиновъ. На върха бѣ 
уредена поща, бюфетъ и др. Повече отъ 50С0 души се 
изкачиха презъ деня на върха. Времето сутриньта бѣ 
слънчево и тихо, но следъ обѣдъ завалѣ слабъ снѣгъ. 
Главатарь на излета бѣ почетниятъ членъ на Б. T. C. 
Иванъ Хр. Ламбовъ. Този излетъ е най-голѣмото ту
ристическо тържество въ България. Едва ли има другъ 
день, въ който така многолюдно гражданството да се 
отзовава на позива на туриститѣ да дойдатъ въ пла-
нинитѣ, за да видятъ тѣхното дѣло и красотитѣ на 
природата. За праздника клонътъ издаде и пръсна 
следния позивъ къмъ туриститѣ и любг.тилитѣ на при
родата 

1. Пазете горитѣ — не ги сѣчете и не палете 
огньове въ тѣхъ! Тѣ иматъ голѣмо стопанско значение 
и служатъ за отдихъ и наслада на туриститѣ. 

2. Не изкоренявайте цвѣтята ! Тѣ еж най-голѣ
мото украшение на планинитѣ и полята. 

3. Пазете грижливо, особено въ районитѣ на хи-
житѣ, рѣдкитѣ цвѣтя, които еж обектъ на научни из
следвания ! 

4. Не мърсете водитѣ, защото и вие пиете отъ 
тѣхъ ! 

5. Не напущайте лагеритѣ си, докато не възста
новите чистотата и не изгасите огъня I 

6. Не ходете голи въ района на хижитѣ и насе
лен итѣ мѣста ! 

7. Не викайте безъ нужда и отбѣгвайте да кре
щите въ планинитѣ, хижитѣ, общественитѣ заведения 
и влаковетѣ I 

8. Притичайте се на помощь на туриститѣ, ко
гато тѣ еж въ опасность. 

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 ч е с к и с ъ 
торъ : Д-ръ Б. Ковачевски.— Печатъ „Полиграфи 
Ядресъ на редакцията и администрацията : Списание „1 

9. Яко сте членъ на Б. T. С, пропагандирайте 
идеитѣ на туризма и записвайте членове на Съюза. 
Четете и разпространявайте сп. „Български туристъ". 

10. Ячо не сте членъ на Б. Т. г.—станете та^ъвъ! 

Харманлийскиятъ клонъ „Родопи" е въ нача
лото на своята двегодишна дейность. Въпрѣки че мѣ-
стоположението на града не дава близость на излетни 
обекти и мѣста съ историческа стойность, клонътъ е 
развилъ една активна и ползотворна дейность, изра
зена въ 14 еднодневни излети и 3 многодневни изъ 
Пирина, Рила и Шейтанъ-кюпрю—Ярда, посетени 
всичко отъ 255 души. 

Изнесена е една литературно-музикална вече
ринка съ томбола, една пиеса и множество туристиче
ски срещи. 

Клонътъ брои 56 члена, отъ които 32 редовни. 
„Български туристъ" се пласира въ 20 екземпляра. 

Съ всичко изнесено клонътъ можа да привлѣче 
голѣма часть отъ интелигенцията и се надѣва за въ 
бждеще да придобие първостепенно значение за кул
турното повдигане на града. 

На 17 септемврий клонътъ има общо годишно 
събрание, въ което настоятелството се конституира : 
председатель Марко Сакарски, подпредседатель Ясенъ 
Ковачевъ, секретарь Недѣлчо Бакаловъ, касиеръ Иванъ 
Янакиевъ, библ-домакинъ Димитъръ Гарвановъ, чле
нове Стефка Янкова, Георги Поповъ и Димитъръ Пе-
невъ; контролна комисия: Цоко Цоковъ, Стефанъ Бу-
ровъ и Лука Джуровъ. 

Общото годишно събрание единодушно провъз
гласи досегашния председатель на д-вото и старъ 
ратникъ въ полето на туризма, Свѣтозаръ х. Ивановъ, 
за почетенъ председатель на клона. 

Шуменски клонъ „Плиска". Япелътъ на Цен
тралното настоятелство и карловския клонъ за под
помагане възстановяването на опожарената хижа „Юм-
рукъ-чалъ" клонътъ посрѣща съ съжаление и съчув
ствие и въпрѣки паричнитѣ си нужда сега отдѣли и из
прати скромната помощь 500 лева. Туристическата соли-
дарность ще възстанови загубата, но съ тая солидар-
ность ще се сломяватъ всички прѣчки, въ нея се ка
лява туристическото движение. 

За настаняване на своята спалня клонътъ ми
налата година нае и превърна въ туристически домъ 
бившето градско казино, срѣдъ градската градина, съ 
помѣщение за спалнята и бюфетъ. Спалнята е добре 
обзаведена съ 15 пружинени легла и бѣльо. Съ това 
клонътъ осигурява удобството на излетуващи групи и 
екскурзианти, при изходенъ пунктъ Шуменъ, за посе
щение на българскитѣ исторически светини — ста-
ринитѣ въ Преславъ, Мадара и Плиска. Спалнята е 
отворена презъ всѣко време на годината. 

Въ съгласие съ общината клонътъ урежда ко-
митетъ за съдействуване посещението и обхожда
нето съ водачи на старинитѣ въ Мадара, Преславъ и 
Плиска отъ чужденци, нѣкои отъ които идватъ и по 
специални проучвания. Мнението и желанието на 
клона е по възможность тая функция на комитета да 
се свърже и съ една официална служба къмъ общината. 

СЪДЪРЖАНИЕ : Нашето туристическо лѣто 
— съборътъ, освещаване хижи и др. — Б. Ков. 
Къмъ Персенкъ и Еръ-Кюприя — Д. Пантелеевъ. 
Една незаконна заповѣдь. Вести и бележки. Дру-
жестзенъ жизотъ. 

з ъ. — Годишно 10 книжк ι, абонамгнтъ 60 л. — Редак-
я", София.— Клишета цинкография „Отецъ Паисий" — 

ски туристъ", ул. „Царица Иоанна" Ks 28, София. 
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