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IV М Е Ж Д У Н А Р О Д Е Н Ъ К О Н Г Р Е С Ъ НА АЛПИНИЗМА 
Въ китното италианско село Кортика д'ам-

нецо, цвѣтето на Доломититѣ, както италианцитѣ 
обичатъ да го наричатъ, срѣдъ величествена ал
пийска природа, заседава отъ 10 до 12 септеиврий 
т. г. четвъртиятъ международенъ конгресъ на ал
пинизма и сжщевременно общото събрание на меж
дународния съюзъ на планинарскитѣ дружества. 
Въ това време на повсемѣстна стопанска криза и 
строги валутни ограничения, посещението на кон
греса бѣ повече отъ задоволително. Представени 
бѣха 32 планинарски организации отъ 19 държави 
(Австрия, Англия, Белгия, България, Германия, Ис
пания, Италия, Мексико, Нова Зеландия, Полша, 
Ромъния, Съединенитѣ щати, Унгария, Франция, 
Холандия, Чехославия, Швеция, Швейцария и Юго
славия) съ около 40 делегати и стотина души 
гости. Стечението на толкова планинари, между 
които и отъ най-отдалеченитѣ страни въ Европа и 
даже отъ презъ океана (Нова Зеландия бѣ пред
ставена, впрочемъ, отъ английския делегатъ), го
вори ясно за нуждата отъ подобни срещи и отъ 
една международна планинарска организация, дето 
да се проучватъ, изясняватъ и насочватъ къмъ 
правилно разрешение въпроси отъ общъ интересъ 
за всички планинари. 

Идеята за задружна международна работа въ 
областьта на планинарството се ражда съ разраст
ването на планинарското движение и планинския 
туризъмъ. Още презъ лѣтото на 1876 г. става 
първата среща на алпинисти отъ съседнитѣ дър
жави Италия, Франция и Швейцария въ Анеси, 
главниятъ градъ на Горна Савоя, люлката на класи
ческия алпинизъмъ. Втора такава среща става въ Па-
рижъ презъ августъ 1878 г., а на следната 
1879 г. женевскиятъ клонъ отъ Швейцарския 
алпийски клубъ организира третия международенъ 
конгресъ на планинаритѣ, на който се явяватъ 
представители и на най-голѣмото планинарско дру
жество, Германо-австрийското, както и на редъ 
по-малки европейски, даже и на едно американско, 
туристически дружества. Следниятъ конгресъ се 
урежда отъ Германо-австрийското планинарско дру
жество презъ 1882 г. въ С а л ц б у р г ъ при 
участието на 14 планинарски организации. Сжщитѣ 
тия дружества и Канадскиятъ алпийски клубъ въ 
повече се срѣщатъ и на петия международенъ 
планинарски конгресъ въ Торино презъ 1885 г., 
следъ което н а с т ж п в а една голѣма пауза отъ 
15 години. Едва презъ 1900 г., по време на 
голѣмото международно изложение въ Парижъ, 
тамъ става нова международна среща на плани
нари, на която участвуватъ почти всички сжще-
ствуващи тогава планинарски организации. Редъ 
важни решения за задружна работа въ областьта 
на спасителната служба, водаческата служба, за
крила на растенията, изследване на ледницитѣ, ал
пийска библиография и номенклатура ознаменуватъ 
този, за съжаление последенъ, международенъ кон
гресъ на планинаритѣ отъ преди войната, особено 
важна практическа придобивка отъ тая среща бѣ 

въвеждането на общъ планинарски сигналъ за по 
мощь (Notsignal). 

Днесъ повече, отколкото преди войната, се 
чувствува нуждата отъ международното сътруд
ничество въ полето на алпинизма, който доби едно 
неимовѣрно развитие и се разрастна не само орга
низационно, но и идейно и технически. Доказа
телство за това е обстоятелството, че въ четири 
последователни години заседаватъ четири между
народни конгреса на алпинизма и се основа меж-
дународниятъ съюзъ на планинарскитѣ дружества. 
Пжтьтъ за основаването на този съюзъ води на
чалото си отъ България. На четвъртия съборъ на 
асоциацията на славянскитѣ туристически друже
ства презъ 1929 г. въ София се натовари 
Полското татранско дружество да проучи усло
вията и организира свикването отъ името на асо
циацията на една международна конференция, на 
която да се постави въпросътъ за международно съ
трудничество на планинарскитѣ организации и езен-
туалното основаване на една международна пла
нинарска организация. Макаръ и да не можаха да 
се спечелятъ за идеята всички голѣми планинарски 
организации, все пакъ конференцията се състоя на 
5 — 7 августъ 1930 г. въ Закопане, при уча
стието на Франция, Швеция и четиритѣ държави, 
представени въ асоциацията на славянскитѣ тури
стически дружества, и съчувствието на Австрийския, 
Белгийския, Италианския и Швейцарския алпийски 
клубове. Спретнатиятъ отчетъ за работата на тая 
конференция съдържа много мисли, които намѣ-
риха реаленъ изразъ въ Шамони и въ Кортика 
д'амнецо. 

За навременностьта на повдигнатитѣ на тая 
конференция въпроси говори свикването още на 
следната година (7—13 септемврий) на междуна
роденъ туристически конгресъ въ Будапеща, тоя 
пжть по покана на Унгарския туристически съюзъ. 
Тукъ се явяватъ вече представителитѣ и на други 
още нѣколко туристически дружества, включително 
и на най-голѣмото планинарско дружество, Гер
мано-австрийското. На тоя конгресъ особено на
стойчиво се застжпва за създаването на една меж
дународна планинарска организация проф. Ескара, 
председатель на Френския алпийски клубъ. По не
гова покана се възложи на Френския алпийски 
клубъ да организира на следната година третия 
международенъ конгресъ на планинаритѣ, който 
заседава презъ августъ м. г. въ Шамони и на който 
се явяватъ вече всички по-голѣми планинарски ор
ганизации въ Европа (този пжть съ изключение 
на Германо-австрийското планинарско дружество) 
и се решава окончателно създаването на между
народния съюзъ на планинарскитѣ дружества.*) 

Сжщиятъ конгресъ по предложение на Ита
лианския алпийски клубъ възложи нему организи
рането тази година на четвъртия международенъ 

*) Сп. Български туристъ, год. XXV, 1933, стр. 14, 
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конгресъ на алпинизма, който между другото да народи минаха по непристѫпнитѣ върхове и безкрайни 
приеме и устава на новосъздадената международна ледници оттатъкъ въ вѣчното мълчание съ мечтата 
организация, за изработването на който бѣ избранъ за планинатавъсърдцатаси.Тия жертвитрѣбва да до-
особенъ комитетъ. Италианскиятъ алпийски клубъ несатъ солидарностьта между народитѣ. Мили дру-
се^отсрами блестящо съ изнасяне на конгреса въ гари, планината не бива вече да е граница, която 
Кортика д'амнецо. Конгресътъ бѣ откритъ отъ дѣли народитѣ, а трѣбва да стане светиня, която 
председателя|на Италианския алпийски клубъ Ан- води човѣка къмъ любовь къмъ ближния. Далечъ 
жело Манарези, който, следъ като поздрави кон- отъ шума на града, когато стои по високитѣ вър-
греса отъ името на клуба и на италианското пра- хове на нашитѣ планини, човѣкъ е по-близо до 
вителство, изтъкна накратко развоя и дѣлата на 
Италианския алпийски клубъ въ областьта на прак
тическия алпинизъмъ и науката и литературата въ 

Бога. Алпинизмътъ, страсть на силния човѣкъ, 
блѣнъ на поета, е пионеръ на братството, за което 
жадува свѣтътъ. Намъ се пада да нродължимъ 
суилията си за постигането на тая цель : азъ вѣр-
вамъ, че падналитѣ въ войната и въ планинитѣ ще 
ни помогнатъ". 

Следъ приветствията и отъ страна на мѣст-
ния кметъ д-ръ Вакели, самъ ревностенъ туристъ 
и учеиъ, и на окржжния управитель, председате-
льтъ на Международния съюзъ на планинарскитѣ 
дружества швейцарецътъ д'Арси, посрещнатъ съ 
бурни ржкоплѣскания отъ конгреса, поблагодари 
отъ името на представителитѣ на чуждитѣ пла-
нинарски дружества на рѫководителитѣ на Ита
лианския алпийски клубъ и на италианското пра
вителство за сърдечния приемъ и готовностьта за 
съдействие въ работитѣ на конгреса и съюза, 
следъ което откри отъ своя страна първото общо 
събрание на Международния съюзъ на планинар
скитѣ дружества, което се занима съ приемането 

свръзка съ алпинизма, както и въ международнитѣ на съюзния уставъ и заявленията на разнитѣ ор-
алпийски научни изследвания и експедиции, и за- ганизации за присъединяването имъ къмъ съюза. 

Кортика (1224 м.) и Кристали (3199 м.) 

върши, като подчерта на международнитѣ конгреси 
и международния съюзъ на планинарскитѣ дру
жества : 

По-важнитѣ постановления на устава еж. след-
нитѣ: 

Цельта на съюза е да проучва и решава 
„Ние не можемъ да вършимъ чудеса — каза всички въпроси, които интересуватъ изобщо ал-

г. Манарези — и не вѣрваме, че има нѣкаква полза пинизма и особено въпроситѣ отъ междунаро-
отъ създаването на единъ алпийски свръхклубъ, денъ характеръ. Съюзътъ запазва пълната само-
който да издава закони и налага санкции. Нашата стоятелность на националнитѣ планинарски дру-
организация, която обгръща представителитѣ на 
международния алпинизъмъ, има други, по-важни 
задачи : да създаде приятелски връзки и отно
шения между любящитѣ планината хора, да намѣри 
по-добри срѣдства за избѣгване и пре
дотвратяване на злополукитѣ въ пла
нината, да установи общи начала за 
уредбата и действието на спасителнитѣ 
команди, да улесни пограничнитѣ излети 
и минаването на границитѣ за излетни-
цитѣ, да създаде взаимни научни връзки 
и отношения между народитѣ и преди 
всичко да насърдчи младежьта да по
сещава Алпитѣ, дето тя ще научи, че 
н ѣма радость безъ трудъ, че опиянението 
на върха се постига само чрезъ опас-
ноститѣ на изкачването. Нуждно е, 
щото младиятъ планинарь да бж.де пре-
данъ синъ на своето отечество — гра-
жданинъ на планинитѣ на цѣлия свѣтъ. 
Който обича планината, познава чувството 
на солидарность между планинаритѣ, 
което се проявява въ тежки часове 
на опасность. Най-смѣлитѣ отъ всички Кортина и Теофано (3220 м.) 

жества и съюзи, въ вжтрешнитѣ работи на които 
не ще се мѣси. Той ще се стреми да създаде 
трайни връзки за сътрудничество между разнитѣ 
национални планинарски организации и да развива 
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приятелски отношения между тѣхъ. Чрезъ своя из-
пълнителенъ комитетъ той ще ржководи междуна-
роднитѣ планинарски конгреси, организирането на 
които ще се възлага по редъ на отдѣлнитѣ наци
онални дружества. Седалището на съюза за пър-
витѣ четири години, до края на 1936 г., е 
Женева, следъ което може да бжде премѣстено 
другаде по решение на общото събрание съ мно
зинство две трети отъ членоветѣ. Официалнитѣ 
езици на съюза еж: английски, италиански, нѣмски 
и френски. 

Действителни членове на съюза еж. приетитѣ 
отъ общото събрание национални планинарски 
съюзи. Ако въ една страна има повече групировки 
на планинарски дружества, между които сжще-
ствуватъ разногласия, съюзътъ не може да приеме 
никоя отъ тѣхъ за действителенъ членъ. Тѣ трѣбва 
да образуватъ общъ националенъ съюзъ, който 
само може да стане действителенъ членъ. Докато 
това не стане, отдѣлнитѣ дружества могатъ да 
членуватъ като спомагателни членове (membres 
affiliés), който взиматъ участие съ съвещателенъ 
гласъ въ общото събрание, но не могатъ да уча-
ствуватъ въ изпълнителния комитетъ. 

Съюзътъ се управлява и ржководи отъ из-
пълнителенъ комитетъ, образуванъ отъ по единъ 
представитель на дружествата : Alpin Club, Club 
alpin français, Club alpin italien, Club alpin suédois, 

Кортика, Сораписъ (3229 м.) и Антелао (3264 м.) 

Club alpin Suisse, Polsko Tatransko tawaristwo 
и fédération du Tourinne Longuis. Броятъ на чле
новетѣ на изпълнителния комитетъ може да бжде 
увеличенъ съразмѣрно съ увеличаване броя на дей-
ствителнитѣ членове, но най-много съ още трима. 
Комитетътъ избира изъ своята срѣда за срокъ три 
години председатель на съюза, комуто се придава 
едно постоянно бюро отъ четирима души, избрани 
отъ самия него. Службата на членоветѣ ЕЪ комитета 
и бюрото е почетна. За проучване на разнитѣ 
въпроси изпълнителниятъ комитетъ избира четири 
постоянни седмочленни комисии: алпинизъмъ, пжту-
ване въ планината, наука и изкуство (които ржко-
водятъ и съответнитѣ секции на конгреситѣ). 

Общото събрание на съюза се събира еже
годно и се състои отъ представители на действи-
телнитѣ и спомагат елнитѣ членове. Всѣки предста

витель (по единъ за всѣки членъ) може да се под
помага отъ най-много четирима експерти. При ре
шенията на общото събрание гласуватъ само дей-
ствителнитѣ членове, които иматъ единъ гласъ за 
дружества съ до 10.000 члена, 2 гласа за такиза 
съ до 20.000 члена и 3 гласа за дружествата съ по
вече отъ 20.000 члена. Въ сжщото съотношение 
се разпредѣлятъ и разноскитѣ на постоянното 
бюро (канцеларски, пощенски, телеграми и т. н.), а 
разноскитѣ за съюзнитѣ издания се разпредѣлятъ 
между членоветѣ съответно на записанитѣ ек
земпляри. 

Всички представени на конгреса планинарски 
организации заявиха присъединяването си къмъ 
съюза (ad referendum). Нашиятъ съюзъ бѣ приетъ 
за действителенъ членъ при условие, че съборътъ 
ще одобри присъединяването му къмъ Междуна
родния съюзъ. За следното общо събрание на съ
юза имаше две предложения-покани : отъ Швей
царския алпийски клубъ за Поптрезика и отъ Ка
талонското туристическо дружество за конгресъ 
въ Барцелона. По предложение на представителя 
на испанскитѣ дружества, които, отъ узажение 
къмъ Швейцарския алпийски клубъ, оттеглиха своето 
предложение за идната година, прие се следното 
общо събрание да стане въ Поптрезика, а презъ 
1935 г. да има конгресъ въ Барцелона. 

На конгреса бѣха представени повече отъ 
80 реферата по разни въпроси, които се разгле
даха въ четири секции (съответно на четиритѣ 
постоянни комисии на съюза: алпинизъмъ, пжту-
ване въ планината, наука и алпинизъмъ и изку
ство и алпинизъмъ). Въ първата секция, въ бюрото на 
която (съответната научна комисия по устава на съюза) 
се даде едно секретарско мѣсто на България, се 
четоха и разискваха 25 реферата и съобщения. 
Особено застжпени бѣха въпроситѣ : ски и зименъ 
туризъмъ (опасности, карти, ски въ училищата и 
нр.), туристически хижи (материали за строежъ, 
дисциплина и редъ въ хижитѣ, взаимни отстжпки 
и пр.), спасителна служба (сигнали за помощь, за
страховки, разноски при спасяването и пр.), пжте-
водители, младежьта и планинарството, жената и 
планинарството, водачитѣ въ Алпитѣ, погранични 
улеснения, международенъ планинарски годишникъ 
и пр. Относно хижитѣ особено се наблегна на тѣх-
ната задача като срѣдство за упражняване на пла
нинарството, и че тѣ не бива да се обръщатъ въ 
самоцель и мѣсто за забави и увеселения, и затова 
въ тѣхъ трѣбва да се избѣгватъ конфортътъ и удоб
ствата на лѣтовищнитѣ домове и хотели. Направи 
се предложение да се проучи и уреди по нѣка-
къвъ начинъ взаимно ползуване отъ предвиденитѣ 
за собственитѣ членозе на дружеството облаги при 
посещаване на хижитѣ за членоветѣ на всички съ
юзени организации. Друго едно предложение се 
отнася до създаването на международенъ плани
нарски годишникъ или наржчникъ съ сведения за 
всички съюзени дружества и за условията по из-
летуване въ тѣхнитѣ страни. 

Най-добре, съ най-много реферати и най-
много разисквания бѣ застжпена третата секция 
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„наука и алпинизъмъ", въ която бѣха изнесени 
40 реферата и съобщения по най-разнообразни 
въпроси, между които особено изпъкватъ следнитѣ : 
закрила на планината и национални паркове, научни 
изследвания и наблюдения въ планината (клима
тични, метеорологични, биологични, физиологични 
и пр.), антрополография и демография на плани-
нитѣ, номенклатура алпина и пр. Въ тая секция 
бѣ изнесенъ единъ рефератъ и отъ нашия деле-
гатъ върху високопланински метеорологични наблю
дения у насъ и услугитѣ на нашитѣ хижи въ това 
отношение, особено построяването на наблюда
телницата на Мусала, въ връзка съ който въ ра
зискванията, следъ като се казаха ласкави думи за 
нашия съюзъ и директора на метеорологията г-нъ 
Кировъ, се изтъкна ролята, която биха могли да 
играятъ туристическитѣ хижи въ услуга на метео
рологията и времепоказната служба, и се взе съ
ответната резолюция. 

Втората и четвъртата секции, както и не мо
жеше да се очаква другояче, бѣха застжпени 
сравнително по-слабо. По самото название на вто
рата секция — туризъмъ въ планината (turisme en 
montagne) — станаха оживени разисквания още при 
приемане на устава, въ които особено отъ пред-
ставителитѣ на германскитѣ дружества се подчерта, 
че въ Германия, па и въ цѣла Срѣдна Европа, не се 
прави такава разлика между туризъмъ и алпини
зъмъ, каквато правятъ латинскитѣ страни и въ 
какъвто смисълъ се съпоставятъ тия понятия въ 
устава. За странитѣ въ Срѣдна Европа тия понятия 
еж равнозначни, което личи и отъ названията на 
много чисто нланинарски дружества, каго Чехо-
словенския туристически клубъ, Унгарската тури
стическа федерация и пр. 

Въ тая втора секция на конгреса се изне
соха 12 реферата главно въ връзка съ съобщител-
нитѣ срѣдства (планински пжтища, електрически, 
зжбчати, висящи желѣзници, автомобилни съобще
ния, колоездене и въздухоплаване въ услуга на 
алпинизма и пр.), хотелна и странноприемна орга
низация и пр. Освенъ това, по починъ на друже
ствата отъ Австрия, Германия, Чехослазия, Швеция 
и Унгария, на тая секция е била представена и ра
зисквана и следната резолюция : 

1. Членоветѣ (дружества) на U. J . А. А. 
(Union internationale des associations d'alpinisme) 
правятъ намаления при използуването на хижитѣ и 
на членоветѣ на другитѣ съюзени дружества. 

2. Съюзътъ да се опита да издействува за 
членоветѣ на съюзенитѣ дружества улеснения при 
минаване на границитѣ и безплатна виза. 

3. Съюзътъ подпомага опититѣ (постжпкитѣ) 
на своитѣ членове (дружества) да издействуватъ и 
за членоветѣ на всички участвуващи въ съюза дру
жества сжщитѣ и въ сжщия размѣръ облаги, съ 
които се ползуватъ тѣхнитѣ членове предъ пред
приятията на съобщения. 

4. Легитимациитѣ на членоветѣ на всички 
участвуващи въ съюза дружества да се снабдятъ 
съ особенъ знакъ на съюза. 

Планината Кристало (3199 м.) 

Въ четвъртата секция, „изкуство и алпини
зъмъ", се изнесоха седемь реферата върху известни 
положения на планинарската литература, планинар-
ската живопись, пѣснитѣ въ планинскитѣ области, 
планинарска литературна премия, сбирка отъ доку
ментални фотографии и пр. 

Вънъ отъ рефератитѣ и заседанията на сек-
циитѣ една вечерь д-ръ Камбелъ отъ Поптрезика 
изнесе предъ широка аудитория една хубава бе
седа върху прѣспитѣ (лавинитѣ) и опасноститѣ отъ 
тѣхъ въ връзка съ своитѣ последни проучвания въ 
тая область. 

Конгресътъ завърши съ една задушевна ве
черя, дадена въ честь на гоститѣ отъ Италианския 
туристически клубъ Следнитѣ два дена се напра
виха задушевни излети изъ околноститѣ на Кор-
тика : планинарски единъ до Монте Кристало и 
другъ до Теофано, no-леки (отъ хижа на хижа) 
до Крода да Лаго-Форчела, да Лаго-Пуволау, и 
съ автомобили по хубавитѣ алпийски шосета изъ 
Доломититѣ. За съжаление, времето не бѣ тъй 
благоприятно и излетницитѣ не можаха да се любу-
ватъ напълно на приказната красота на Доломититѣ. 

П. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ЕКИПИРОВКА З А ЗИМНИ 
ИЗЛЕТИ*) 

Днесъ вече нѣмаме възможностьта да из
пробваме всѣка новость. Това би струвало на всѣ-
киго много пари и време. Затова ние трѣбва да 
вложимъ най-разумно нашата опитность и знания, 
ако не искаме да попаднемъ подъ ловки реклами. 

Зимнитѣ излети изъ планината, както и скиор-
ството, щастливи за насъ случаи, отъ година на 
година взематъ голѣмо число привърженици. Осо
бено за софиянци, които следъ 2—3 часа ходене 
биха могли да намѣрятъ на 1500—2000 м. висо
чина добъръ снѣгъ за пързаляне съ ски и то почти 
презъ цѣлия зименъ сезонъ. На това щастливо по
ложение нашитѣ другари скиори отъ провинцията 
съ право ни завиждатъ. За съжаление, обаче, 
трѣбва да констатираме, че у насъ не само начи-
наещитѣ скиори, но и много отъ напредналитѣ та
кива еж. недостатъчно и зле екипирани, или бо
гато, но фалшиво. 

Къмъ начинаещитѣ скиори отправяме на първо 
мѣсто нашитѣ съвети, къмъ юношитѣ (и тѣхнитѣ 
родители) и къмъ всички наши съмишленици и 
любители на зимнитѣ излети. 

Главно правило за всички начинаещи : 
нищо не купувайте безогледно и всичко онова, 
което блести. Преди да се екипирате, обезателно 
се съветвайте съ опитни туристи-скиори. Това е 
необходимо отъ спортна, хигиенична, естетична и, 
най-важното, отъ парична гледна точка! Въпрѣки 
днешнитѣ оскждни времена, начинаещитѣ пакъ биха 
могли да си набавятъ най-необходимото, но, раз
бира се, ако въ случая постжпятъ разумно. Пред
почитайте всичко българско производство — ски, 
облѣкло и пр. Не се лъжете по голѣми марки 
„норвежки ски*, „финландски ски" и т. н. Въ про
винцията, кждето нѣма добре обзаведени спортни 
магазини, Бълг. турист, кооперация — София, до
ставя на износни цени всичко най-необходимо. Въ 
всѣки случай, всичко трѣбза да се набави преди 
излета. Следъ като падне снѣгъ, да се посеща-
ватъ ски-курсове, които Бълг. ски-клубъ урежда 
всѣка година. За съжаление, обаче, сжщитѣ се по-
сещаватъ отъ много малко начинаещи, понеже се 
мисли, че само отъ гледане всѣки може да се 
научи. Не е достатъчно само гледането, а е нуждно: 
техника, теория и хигиена на спорта. Начинаещи, 
не носете съ себе си много и излишенъ багажъ! 
Не носете куфари или пакети. Само раница или 
ловджийска торба. Въ раницата носете леко оде
ало, платнище или шлафзакъ (човалъ за спане). 
Освенъ ски, биндунгъ, щеки, необходимо нуждно е 
още ски-восъкъ, запасенъ (ерзацъ) биндунгъ, цвѣтни 
очила противъ снѣгъ, топла шапка, вълнени ржка-
вици, чорапи, кърпа за лице. Много често забра
вяме да вземемъ съ себе си: ножъ, вилица, лъжица 
и канче за чай. Но когато се намираме горе на 
планината, или, тъй да се каже, извънъ „културния 

*) Вижъ сжщо кн. 9 отъ м. г. 
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свѣтъ", тогава едвамъ се разбира колко драгоценни 
и необходими еж тѣ. 

Обуща. Най-важното нѣщо отъ цѣлата еки
пировка изобщо, това еж здравитѣ и непромокаеми 
обуща. Двойна кожа, дебели подметки, съ двоенъ 
шевъ. Външна форма правожгълна. Вжтрешностьта 
да има доста свободно мѣсто да се движатъ пръ-
ститѣ и да се обуватъ съ 2—3 чифта вълнени 
чорапи. Токъ вдълбанъ. Подметки неподковани. 
Смазване, но не много, съ тюленово масло или 
животинска лой. Намазвайте добре особено ше-
воветѣ. Бомбето да се оставя кораво. Подметкитѣ, 
ако еж изсъхнали или корави, се смазватъ съ ле
нено масло. Нови обуща непремѣнно носете 2—3 
дни преди тръгването на излетъ, за да омекнатъ. 
Ски-пързалянето изисква особено здрави крака, 
т. е. безъ рани, пришки, мазоли и пр. Между пръ-
ститѣ на краката да се смазва съ лой отъ еленъ 
или специаленъ кремъ. 

Облѣкло. Обезателно вълнени ржкавици съ 
единъ пръстъ. Ржкавицитѣ могатъ да бждатъ два 
чифта — единъ вжтрешенъ и единъ външенъ отъ 
импрегниранъ платъ и то дълги до лакета. Топла 
шапка съ предпазитель за ушитѣ. Достатъчно въл
нени чорапи. Формата на облѣклото е странична 
работа и въпросъ на вкусъ. То трѣбва, обаче, 
да е нагодено съ цель да завардва отъ студа, вѣ-
търа и влагата. Долни дрехи. Тѣ еж много важна 
часть, но малко внимание се обръща на тѣхъ, иначе 
нѣмаше често да простиваме и да треперемъ отъ 
студъ. Долнитѣ дрехи трѣбва да държатъ тѣлото 
винаги сухо и топло. Тѣ трѣбва добре да попи-
ватъ потьта и да я предаватъ на по-горнитѣ дрехи. 
Ужасенъ студъ изпитва човѣкъ, ако долнитѣ му 
дрехи еж мокри. На изискването за лесно про-
вѣтряване отговарятъ само животинскитѣ влакна, 
чиста вълна или чиста коприна. Ако носимъ долни 
вълнени дрехи (трико), чувствуваме се сухи и 
топли, даже и въ случай, когато ленената риза 
отгоре би била мокра. Следозателно : носете върху 
тѣлото си материя отъ животински влакна, а от
горе отъ растителни влакна. Сжщото се отнася и 
за чорапитѣ. Горни дрехи. Външниятъ платъ да 
бжде вълненъ, гладъкъ, за да не се лепи снѣгътъ. 
Противъ мокрота импрегниранъ платъ (виняяке). 

Противъ слънце. Цвѣтни очила, не много 
ясни, съ страниченъ отворъ. Лицето да се намазва 
съ кремъ или вазелинъ. 

Ски. Относно дървото и формата непре
мѣнно правете изборъ съ специалистъ. Дължина 
30—40 см. надъ собствения ръстъ. Личниятъ 
опитъ и наблюдения при изборъ на ски е много 
важенъ. Стоманени или изкуствени ржбове (кан
тове) не еж за начинаещи. 

Биндунгъ. Има голѣмъ брой изпробвани си
стеми, които биха могли да се препоржчатъ, но 
има сжщо такива и долнокачествени. Не купувайте 
най-евтинитѣ, понеже отъ опитъ се знае, че не еж 



достатъчно здрави. Добъръ биндунгъ е „алпина", 
но сега има по-евтини типъ „алпина". Биндунгътъ 
трѣбва добре да се нагоди на обущата, да не бжде 
халтавъ, защото иначе скитѣ не се управляватъ 
добре. 

Щеки. Леки, по възможность високи до ра
мената. Леки дискуси противъ затъване въ снѣгъ, 
18 см., на горния край съ коженъ ремъкъ. Тръ-
стиковитѣ щеки да се обвиятъ съ изолирбандъ 
противъ счупване. Коженитѣ части на щекитѣ, 
както и тѣзи на биндунга, добре да се смазватъ. 

Ски-восъкъ. Защо се ваксватъ скитѣ ? Двойна 
цель : нанадолу да иматъ свойството лесно да се 
плъзгатъ, даже и при лепкавь снѣгъ (значи глайт-
ваксъ) ; за изкачване да издържатъ, безъ да се 
връщатъ назадъ, сжщо и при замръзналъ и гла-
дъкъ снѣгъ (щайгваксъ). Всѣки скиоръ има нужда 
отъ ски-восъкъ за плъзгане и за изкачване. Има 
различни марки ски-восъкъ добри, но има и лоши. 
Начинаещиятъ, който не ги познава добре, да не 
купуза изаървомъ „норзежки", „финландски" и пр., 
а да си купи б лгарски ски-восъкъ „налюнъ". 
Чуждестраннитѣ марки да ги остави за „лъвоветѣ" 
— „голѣмитѣ" скиори. Никога не се плъзгайте съ 
ненамазани ски. Начинъ на употрѣбление : най-на-
предъ намажете скитѣ съ основенъ (грундваксъ) 
или глайтваксъ, защото не се изтърква лесно, а 
следъ това загладете намазания восъкъ съ ютията, 
но това направете още въ кжщи. 

Подхлъзници за изкачване на голѣми стръм
нини. Шайгваксъ âa изкачване на голѣми височини 
не помага. Подхлъзницитѣ се правятъ отъ коно
пени колани или отъ кожа съ косми. 

Новокупенитѣ ски преди употрѣбление добре 
да се приготвятъ, т. е. да се намажатъ и отъ 
дветѣ страни съ ленено масло или земно (мине
рално) масло, следъ това добре да се намажатъ 

Неотдавна, въ салона на Дома на изку
ствата и печата, видниятъ нѣмски алпинистъ 
д-ръ Вили Р. Рикмерсъ държа една сказка отъ 
името на Българския туристически съюзъ на тема : 
„Върху възможноститѣ за поощряване на чужде
странния туризъмъ въ България". Сказката бѣше 
открита отъ председателя г. Галчовъ, който пред
стави г. д-ръ Рикмерсъ на публиката, като изложи 
по-голѣмитѣ експедиции, въ които той е взелъ 
участие, и посочи повече отъ десеть печатани отъ 
него научни трудове. 

Д-ръ Рикмерсъ поблагодари за масовото отзо
ваване на сказката и подчерта своята особена бла-
годарность къмъ всички организации и лица, които 
еж. му били въ помощь презъ двумесечното не
гово престояване въ България. Темата, която из-
бралъ за своята сказка, има за цель да посочи 
какво липсва още на българитѣ, за да може да 
се привлѣкатъ повече чуждестранни туристи у 
насъ, и затова той повтори, че ще говори като 
приятелъ, който иска да бжде добре разбранъ. 

съ основенъ (грундъ) восъкъ. Това се прави съ 
цель дървото да не попива влагата, да издържа на 
промѣнлива температура и още да стане еластично. 
Въ кжщи скитѣ отъ краищата да се стѣгатъ съ 
щипки, а помежду дветѣ дъски да се постави едно 
3—4 см. чу канче, за да пружинира следъ това 
дървото. На излетъ не е нуждно да се опъватъ 
така скитѣ. 

Излети. Начинаещи, въ никакъвъ случай 
не отивайте на дълги излети ! Има, обаче, много 
„куражлии", които за пръвъ пжть поставятъ ски 
на краката си и отиватъ даже и на Мусала. 
Такъвъ случай имахъ преди две години съ единъ 
мой познатъ. Въпрѣки съветитѣ на групата, 
съ която бѣхъ, този „куражлия" дойде съ насъ 
да прекара Коледа на хижа „Мусала". На връ
щане, обаче, той бѣше просто за съжаление, язгу-
билъ всѣкакви сили отъ падане и ставане. Когато 
се върнахме въ Чамъ-кория, той, щомъ видѣ кре-
ватъ, и заспа. А ние „лъвоветѣ", свежи и жизне
радостни, до късно презъ нощьта се веселихме въ 
една вила. При по-дълги излети подбирайте силитѣ, 
защото ако се случи единъ такъвъ „куражлия", 
може да бжде въ голѣма тежесть на другитѣ, а 
най-важното, че и той самъ ще се преумори. 

На края още нѣщо. Колко пжти пада начи
наещиятъ ? Това е безъ значение. Важното е да се 
научи, а после ще му бжде всичко лесно. 

Ο ! Знаете ли колко е лесно да правите щем-
богенъ, телемаркъ, християния, квершпрунгъ, скокъ, 
слаломъ и пр. ? Знаете ли какво значи на две 
дъски да изкачите зиме „недостжпнитѣ" захарно-
бѣли върхове-великани ? 

Туристи, научете се добре да се екипирате 
и добре да се пързаляте на ски, за да владѣемъ 
и зиме нашитѣ родни балкани. 

Никола Тончевъ 

Поощрението на чуждестранния туризъмъ въ 
България, както навсѣкжде, е чисто търговска 
сдѣлка, и затова ще трѣбва да се предложатъ на 
купувача — чуждестранния туристъ — у насъ 
тѣзи удобства, които той намира въ другитѣ 
страни. Не се касае за удобства, каквито пред
лага Швейцария, кждето чуждестранниятъ туристъ 
е разгаленъ, но се касае за удобства, които еж 
свързани съ ежедневния животъ на западноевро
пееца. За да дойде въ България „чужденецътъ", 
необходимо е да му се предложи единъ минимумъ 
отъ удобствата, които еж свързани съ неговия 
живот ь. Затова ще трѣбва да се облекчатъ пас-
портнитѣ и митнически прегледи и се извършватъ 
въ единъ кжсъ срокъ и минималенъ прегледъ. 
Необходимо е сжщо мѣркитѣ за престояване да 
се опростятъ. Макаръ че вашитѣ желѣзници еж 
едни отъ най-добритѣ на Балканитѣ, желателно е 
въ тѣхъ да има по-голѣма чистота. По отношение 
на хотелиерското дѣло, като се изключатъ първо-
класнитѣ хотели, би могло да се желае още 

С К А З К А Т А НА П Р О Ф . д-рт=» Р И К М Е Р С Ъ 

139 



Рупитѣ отъ Дамка Сн. Н. Миронски 

много за останалитѣ. Колкото до храната, чужде- единъ хотелиерски персоналъ. Да се създадатъ 
нецътъ може да се задоволи и съ български ястия, удобства по желѣзницитѣ за препращане на багажи, 
стига да не еж лютиви. Прислугата е добра, като за да може туристътъ да се отклонява отъ ж. п. 
все още, както при нея, така и другаде, липсва линии и предприема свои екскурзии. Да се раз-
единъ остъръ погледъ, за да могатъ да се отстра- шири хижестроителното дѣло, маркировката и се 
нятъ всички най-малки недостатъци въ хотела, подобрятъ планинскитѣ пжтеки. Най-после да се 
гостилницата и другаде. уреди една напълно оригинална, отговаряща на 

Вашитѣ хижи отговарятъ на целитѣ на мѣстнитѣ условия, пропаганда, а не по чуждестран-
българския туризъмъ. Направенитѣ тукъ-тамъ нитѣ клишета. Цѣлата тази работа да се разпредѣли 
малки грѣшки трѣбва да се взематъ подъ внима- и извърши въ единъ 10-годишенъ периодъ, при 
ние. Въ това отношение хижа „Мусала" — въ пълно съзнание и трудъ отъ страна на държавата 
Рила — отговаря напълно на нашитѣ алпийски и частни организации, за да може да се създадатъ 
хижи и има чудесно мѣстоположение — да бжде минималнитѣ удобства за чужденеца. Когато ги 
цѣлъ день огрѣвана отъ слънцето. Желателно е, имате тѣхъ, сигурно е голѣмото посещение на 
обаче, по-голѣмъ редъ при напливъ на туристи, чужденцитѣ у васъ. 

Въ заключение на своята сказка г. д-ръ Рик- Резюме отъ сказката бѣше направено на бъл-
мерсъ посочи десетина точки, които трѣбва да се гарски отъ г. д-ръ Б. Ковачевски. 
иматъ подъ внимание при желание за по-голѣмо Н а с к а з к а т а , к о я т о б ѣ ш е Ш О г о добре по-
посещение отъ страна на чуждестранни туристи. с е т е н а > п р и с ж т с т в у в а х а о с в е н ъ т о в а г . п р о ф . д . р ъ 

Чужденецътъ, който идва въ България, е М о л л о в ъ > с т о п а н С киятъ директоръ на бълг. държ. 
човѣкъ отъ срѣдното съсловие, а не оогаташъ, и съ ж е л ѣ з и и ц и г . Каросерозъ, представители на редица 
огледъ на това ще трѣбва да се нагоди и вашата 0 а н и з а ц и и п о ч е т а и ч л е н о в е и ч л е н о в е н а ц е н . 
туристическа политика. Неговото време за почивка о т о н а с т о я т е л с т в о на Б. Т. С , както и много 
е малко - само лѣтнитѣ ваканционни месеци - и и о т ъ с о ф и й с к и т ѣ к л о н 0 в е . 
затова въ предприятията за тази цель не трѣбва 
да се влагатъ голѣми капитали. Необходимо е да * 
изучите чужденеца и да се опредѣли точно грани- Въ понедѣлникъ, 13 т. м., 7 ч. в., Ц. Н. има 
цата на необходимия минимумъ на удобства, отъ тържествено заседание въ честь иа своя гостъ, 
който по-нататъкъ почзатъ за него страданията, нѣмския алшшистъ г. д-ръ Рикмерсъ и госпожата 
Необходимо е да се поддържатъ еднакви цени на- му. Председательтъ на съюза г. Никола Галчовъ 
всѣкжде : и въ хотела, и за храна, както за мѣст- е приветствувалъ госта съ щастливата му идея да 
нитѣ граждани, така и за чужденцитѣ. Да се посети и нашитѣ планини, които гостътъ отъ два 
устрои единъ хотелъ-училище, въ който, подъ рж- месеца вече обикаля и е изучилъ — и му е опи-
козодството на чужденци, да се изучи и възпита салъ организацията и дейностьта на Българския 
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туристически съюзъ. Г-нъ д-ръ Рикмерсъ е отго-
ворилъ и подчерталъ благодарностьта си на съюза 
за всичкото ценно съдействие, което е получилъ 
отъ него при пребиваването и обикалянето на хуба-
витѣ български планини, отъ които той останалъ 
съ най-добри впечатления. 

Следъ заседанието, Ц. Н. на съюза даде интимна ве
черя на г-жа и г-нъ д-ръ Рикмерсъ съ българска 
скара въ малкия салонъ на „Чамъ-кория". Освенъ 
членоветѣ отъ Ц. Н., присжтствували еж. и нѣкои 
отъ по-виднитѣ софийски туристи — г. г. д-ръ 
П. Пѣевъ, проф. Раевъ, Ат. Букурешлиевъ, д-ръ 
Лобутовъ отъ Дупница и др. Вечерята минала за
душевно и завършила съ пѣсни, между които 
гоститѣ били повторно приветствувани отъ съюзния 
председателъ г, Н. Галчовъ и отъ проф. Из. Раевъ, 
на които г. д-ръ Рикмерсъ трогнатъ отговорилъ. 

Между другото,той казалъ: „ Азъ съмъ роденъ въ Хел-
голандъ. Трицвѣтътъ на вашето отечество е сжщиятъ 
като на моето, само че по обратенъ редъ: бѣлото — 
това еж бѣлитѣ облачета по небето ви, зеленото — 
това еж сочнитѣ ви ливади, чераеното — това е 
земята ви. Този трицвѣтъ — общъ на нашитѣ оте
чества — ни призърза още повече съ моята 
госпожа къмъ вашата страна, съ която ние се 
раздѣляме приятели и въ която пакъ ще дойдемъ". 

Г-жа и г-нъ Рикмерсъ си заминаха на 17 ноем-
врий за своето отечество Германия — Мюнхенъ, 
кждето г. д-ръ Рикмерсъ ще започне приготовле
нието на своята книга за България. Той се надѣва, 
обаче, да дойде и види нашитѣ планини и презъ 
зимата, тъй като той е сжщо така и единъ опи-
тенъ и страстенъ скиоръ. 

ИГЛИТЪ НА ШАМОНИ Д-ръ Любенъ Телчаровъ 

Първото впечатление у ония, които посеща-
ватъ за пръвъ пжть Шамони, не е еднакво съ 
онова, което се добива въ другитѣ подалпийски 
селища. Пребиваващиятъ въ последнитѣ, ако нѣма 
специалнитѣ чувства на планинаря, може да пре
кара цѣли седмици безъ да знае дори имената на 
заобикалящитѣ го глечерни или скалисти масиви. 
Точно обратното е въ Шамони. Посетительтъ още 
отъ далеко пита „где е Монбланъ", а когато се 
изправи предъ колосалния алпийски масивъ, усърдно 

Авторътъ на статията, известенъ нашъ другарь, 
който прекара лѣтото въ Франция, е направилъ нѣколко 
излети изъ Алпитѣ. Единъ отъ тѣхъ той описва въ гор
ната статия. Б. р. 

търсейки да види най-високата точка на Европа,1) 
губи погледа си въ хаоса отъ игли, чиито вър
хове кжпятъ облацитѣ на Шамонийския небосклонъ 
и давятъ спокойствието на съзерцателя. Горе на 
югозападъ, покритъ съ вѣченъ ледъ, сияе Мон
бланъ, който съ страшната инерция на своята ви
сочина тласка глечеритѣ си въ долината на 
р. Арва. 

Иглата Грепонъ (3482 м.) се издига елегантно 
между долинитѣ на Mer de Glace на изтокъ и 

') Напоследъкъ сжществува тенденция да се при
числи Кавказъ къмъ европейскитѣ планински масиви. При 
това положение най-високиятъ европейски връхъ ще бжде 
не въ Алпитѣ, а кавказкиятъ Елбрусъ (5629 м.) 
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Иглитѣ на Шамони. 1. Aig. de Fou; 2. Pain de Sucre; 3. Rocher de la corde — 
отъ масива Blaitière; 4. Aig. de ciseaux; 5. Горниятъотдѣлъ наглечера Nantiilon и леде-
ниятъ коридоръ на южния Blaitière. Въ дъното Mont Blanc и Mont Maudit. 

може би главната часть отъ 
тура Grepon. Aiquille de Gre-
pon, хабилитацията на шамо-
нийскитѣ водачи, се цени по-
високо отъ Матерхорнъ, зер-
матския сфинксъ, макаръ и 
да не достига неговата ви
сочина (4505). Хиляда и нѣ-
колко стотинъ метра надъ 
Mer de Glace, Грепонъ крие 
въ саоитѣ гънки единъ отъ 
най-забележителнитѣ катерач-
ни ходозе, като пукнатината 
Mummery, Dunod и Râteau 
de Chèvre, класически по 
своята мжчнотия, по мнение
то на най-добрия познавачъ 
на френскитѣ Алпи у насъ 
Александъръ Бѣлковски. То
ва е Шамонийскиятъ Грепонъ. 

На 8 августъ 1933 г., 
следъ единъ прекрасенъ три-
дневенъ турънаМонбланъ,ние 
се издигахме съ фуникюлера 
Шамони-Монтанверъ къмъ 
долината на Mer de Glace. 

Сега ние сме трима. Чет-
въртиятъ нашъ приятель, за-
болѣлъ отъ планинската бо-
лесть на Монбланъ, ни напу-
стна въ Шамони. Желѣзни-
цата навлѣзе въ последния 
завой подъ Монтанверската 
станция въ долината, чийто 
леденъ подъ предстаая единъ 
отъ голѣмитѣ европейски гле-
чери — прочутиятъ Mer de 
Glace. Въ лѣво се издига Aig. 
de Dru, прптискащъ единъ 
отъ фланговетѣ на глечера. 
Другиятъ такъвъ лежи подъ 
групата Charmoz-Grepon, отъ 
основитѣ на която се издига 
силуетътъ на Aiquille de Re
publique. Въ дъното, мощно 
доминирайки надъ своитѣ 
предпланини, запълва изгле
да Grandes Jorasses. 

Nantil]on на западъ, съставяйки една значителна 
часть отъ масиза Шармозъ-Грепонъ и раздѣлена 
отъ голѣмия Шармозъ съ гребенозоденъ превалъ — 
col Charmoz-Grepon (3395 м.). Самиятъ Грепонъ е 
една отвесна стена, чиито основи се губятъ въ глечера 
Trelaporte, единъ отъ притоцитѣ на Mer de glace, 
и глечера Nantiilon. Гледанъ отъ Шамони, той, 
както и неговиятъ по-високъ западенъ съседъ 
Blaitière, еж истински игли, а гледани отъ гле
чера Нантиьонъ, тѣ еж сжщински стени. 

Самиятъ връхъ Грепонъ е едно зжбесто било, на-
рѣзано съ пролѣзи, които разграничаватъ различнитѣ 
му пунктове. Траверса точно на тия зжби и пролѣзи е 

Голѣмъ триетаженъ хотелъ приютява съзерца-
телитѣ на планината, които идватъ тукъ съ зжб-
чатата желѣзница. Едно грамадно множество пъ-
стрѣше терасата на Монтанверъ, а горди и мълча
ливи между посетителитѣ минаваха шамонийскитѣ во
дачи. Въ специалната за тѣхъ, сравнително по-евтина, 
спалня се настанихме и ние и следъ усърдно под
реждане на екипировката и изхранване веднага 
легнахме да спимъ. 

Въ 2'/г часътъ следъ полунощь ние потег
ляме презъ магарешката пжтека, водяща къмъ 
Plau de l'Aiquille — най-високото мѣсто, до което 
понастоящемъ се издига въздушната желѣзница 
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Шамони — Aiquille de Midi, и опасвайки откъмъ 
северъ веригата Charmoz, навлизаме въ страничната 
морена на глечера Nantillon, спускащъ се въ едно
именната долинка надъ Шамони. При изгрѣвъ слънце 
вече ние минавахме челото на ледника, пробирайки 
си пжть между множеството дребни и едри камъни. 
Единъ слабъ глечеренъ наклонъ води къмъ тѣс-
ното гърло на Nantillon, свито между единъ гра-
маденъ скалистъ островъ и масива на Grand 
Charmoz. Липсата на скорошенъ снѣгъ открива 
стари копани стжпки върху голия глечеръ, които 
кривуличатъ между грамадни пукнатини и се гу-
бятъ въ стръмнитѣ скали. Двадесеть минути кате
рене по скалистия островъ, и ние сме върху малка 
моренна площадка — Salle a manger — истинска 
трапезария, между камънитѣ на която е напра-
венъ низъкъ ламариненъ заслонъ за раницитѣ и 
други вещи. 

Деньтъ е вече настжпилъ. Следъ солидно на-
хранване, ние се вързваме на 15 метра разстояние 
единъ отъ другъ и потегляме подъ надвисналитѣ 
глечерни маси на нантиьочския прагъ, придържайки 
се въ дѣсно и после въ срѣдата. Тукъ е още 
пълна сѣнка, само най-високитѣ точки на северния 
Blaitière едвамъ еж докоснати отъ лжчитѣ на су-
тришното слънце. 

Малко мжчно се минава тая година отъ гле
чера Нантиьонъ върху пиедестала на тоя коридоръ 
поради голѣмото отстояние на скалитѣ отъ леда 
и постоянното падане на камъни тъкмо на мѣстото 
на преминаването. 

Ние напредваме бързо и отвреме-навреме 
изчукваме, стжпкитѣ си съ нашия пикелъ. Група 
италианци еж отдолу подъ насъ и апелиратъ за 
внимание, страхувайки се отъ падащи камъни. 

Въ тоя студенъ и влаженъ пасажъ, наближа
вайки края на глечера, ние поемаме улея на Grand 
Charmoz. Това направихме съ целъ да фотографи-
рамъ отсреща известната пукнатина Мъмри,*) която 
води отъ коридора върху гребена на Грепонъ. Уви, 
една снимка отъ вече добре освѣтения Grand Charmoz 
върху тъмната засѣнчена пукнатина не ни се удаде 
и ние бързо слѣзохме отново на превала, отгдето 
следвахме миналитѣ вече предъ насъ италианци, 
първия·», ъ отъ които — шамонски водачъ, сухъ 
като пастърма, обуваше вече своитѣ катерачни обуща 
подъ пукнатината. 

Грепонскиятъ коридоръ води върху малка из-
рѣзка—Breche А, надвесена върху ледника Trèlaporte. 
Малко по-нататъкъ, подъ източната стена на Грепонъ' 
застрашително сочи своя връхъ „ Голѣмиятъ пламъкъ", 
каточели готовъ да набучи падналия отгоре. Едвамъ 
тукъ схванатлтѣ ни отъ продължи елното катерене 

*) Албертъ Фредерикь Мъмри, роденъ въ 1855 г. 
въ Доверъ, търговецъ по професия. Едно отъ най-свѣт-
литѣ имена въ историята на високото план-;нарство. На 
5 августь 1881 г. заедно ce Burgener и Venetz той пръвъ 
е изкачилъ Грепонъ. Той е първиятъ изкачвачъ освенъ това, 
на Zumttgrat, Furgergrat, Teufelsgrat, Grand Charmoz 
и Requin въ Алпитѣ, Duchtar и Diamirai въ Кавказъ. 
Мъмри опита и прочутия съ своята б-хилямметрова 
стена Nauga Parbat — страшниятъ кашмирски осемхиляд-
никъ, въ чиито глечери изчезна безследно. 

по леденитѣ скали на коридора ржце се стоплятъ 
отъ прѣкитѣ лжчи на обѣдното августовско слънце. 
Часъ и половина, докато четиримата италианци се 
изнижатъ по пукнатината, чакахме ние на не осо
бено удобното мѣсто въ коридора подъ „Breche А", 
докато най-сетне, стоплени върху Грепонската из-
рѣзка,започнахме изкачването на пукнатината Мъмри. 
Жребието падна на малкия Аленъ, той обу своитѣ 
катерачни обуща и леко започна катеренето. Почти 
на половината височина, около 10 метра, италиан-
цитѣ му подадоха отгоре тѣхното запасно вжже 
й той довършва „хубавото парче". Осигуренъ съ 
нашето вжже, азъ бързо излѣзохъ, изнасяйки никела 
и раницата на групата. Нашиятъ трети, обаче, твърде 
тежкиятъ Cassoux, бѣ закачилъ остатъка на своето 
вжже и вследствие нашето теглене малко останало 
да бжде удушенъ. За щастие, той издаде най-сетне 
звукъ. Азъ се надвесихъ надъ пукнатината и видѣхъ 
Cassoux да се люлѣе надъ нея, висящъ на вжжето. 
Той успѣ да се оправи и сантиметъръ по санти-
метъръ съ общи усилия да излѣзе върху малката 
площадка надъ прочутата фигура Мъмри. Малъкъ 
пролѣзъ води презъ разхвърляни въ стръменъ на
клонъ скалисти издатини отново надъ Mer de Glace. 
Аленъ изкачи двадесетина метра и въ единъ моментъ, 
когато ние зяпаме къмъ Aig Verte, той изчезва 
между скалитѣ. Това е тъй наречената „trou de 

Гребенътъ на Грепонъ. 1. Южниятъ Грепонъ; 2. Цепката на 
Fiutch ; 3. Цепката Dunod; 4. Голѣмиятъ Жандармъ на Грепонъ; 
5. Велосипедниятъ первазъ ; 6. Mer déplace. Въ дъното Tour 
Rond и Col du Oèaut. 
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Canon" — топовната дупка, презъ която човѣкъ 
може да се промъкне и излѣзе надъ Nantillon. 

Отъ тукъ нагоре идва не особено лесниятъ пасажъ 
— Râteau de Chèvre — козиятъ гребенъ. Започващъ 
надъ топовната дупка, той се издига до северния Гре-
понъ, дълъгъ около 20 метра, много уморителенъ, 
особено къмъ края, гдето неговата пжтеводна 
пукнатина става тѣсна. Тогава минуващиятъ изважда 
своето колѣно отъ последната и само съ силата на 
ржцетѣ си, висящъ около 700 м. надъ глечера 
Nantillon, драскащъ съ своитѣ трикуни *) върху от
весната гладка стена, завършва тѣснината. Ето при
близително начина, по който азъ осжществихъ па
сажа. Облѣгнатъ върху камъка, който завършва 
тоя грепонски зжбъ, твърде уморенъ, моя погледъ 
блуждаеше на югозападъ по повърхностьта на ша-
монскитѣ игли. Ето отсрѣща Blaitiére, Fou, Siceaux, 
Kaiman, Krocodil, Plau, въ лѣво Requin. Тия горди 
нѣкога величия, чиито отвестни склонове рѣжатъ 
съ камънитѣ си глечеритѣ, днесъ мълчаливо на-
блюдаватъ усърдията на олимпиститѣ и само от-
време-навреме въ тѣхнитѣ каменни лавини или 
падащи глечерни маси може да се прочете роман
тичната и скръбна история на земнитѣ великани· 

Задъ насъ останаха вече два отъ най-мжч-
нитѣ грепонски пасажи. 

Обикаляйки северния Грепонъ откъмъ за-
падъ, презъ една дълбока цепка, следваща дължи
ната на гребена, ние излѣзохме на тѣстния пролѣзъ, 
отдѣлящъ северния връхъ отъ голѣмия грепонски 
„Жандармъ". Отъ тукъ, издигайки тѣлото на Аленъ 
на ржце, докато докопа една хубава хватка, ние 
завладяхме и тоя 3472-метровъ пунктъ на гребена. 

Изгледътъ тукъ е великолепенъ. Това е пър-
виятъ 18-метровъ рапелъ,**) който води на гре-
бенната изрѣзка 3456 м. Слънцето показваше на
ближаването края на деня, а ние имахме доста пжть до 
южния най-високъ връхъ на Грепонъ, а отъ тамъ 
надолу още твърде много слизане до глечера Nantillon 
Азъ спуснахъ Cassoux до изрѣзката и следъ като 
прекарахъ рапелното вжже презъ използувания за 
тая цель камъкъ, обхваналъ съ краката си 
единъ отъ отвеснитѣ ржбове ня голѣмия Жан
дармъ, преметналъ вжжето надъ дѣсния кракъ и 
надъ лѣвото рамо и придържайки се повече надъ 
Nantillon, увиснахъ на моя рапелъ. Висейки тъй 
надъ дветѣ глечерни пропасти, азъ неволно си 
спомнихъ удоволствието, съ което изучавахме ра-
пела въ България. Нѣколко минути следъ това ние 
бѣхме отново надъ Merde Glace, върху уласическия 
первазъ — La vire de bicyclette — велосипедния 
первазъ, широкъ около 80—90 см. и дълъгъ 12 — 
15 метра, единственото мѣсто на Грепонъ, по което 
може да се направятъ нѣколко крачки правъ, безъ 
помощьта на ржцетѣ. Това удоволствие, обаче, 
скоро се свърши, и изкачвайки енергично кжсата 
и тѣсна камина, която органичава вирата отъ югъ, 

*) Специални гвозеи за обущата. 
**) Ряпелъ — привързване вжжето за спускане по 

отвесни стени по начинъ, даращъ възможность яа се из
тегли отдолу. 

ние пристигнахме подъ най-високата точка на гре
бена — южниятъ връхъ на Грепонъ. 

Предъ насъ бѣ пасажътъ „Boite aux lettres", 
истински тунелъ между източнитѣ и западнитѣ 
скали на гребена, наполовина пъленъ съ снѣгъ и 
едри камъни, по които ние бавно се промъкнахме, до
като се в окопахме до една западна тераска, при 
която завършва „кутията за писма". Една криву-
личеща цепнатина води къмъ върха. Следвайки 
цепнатината първо въ дѣсно и после налѣво, на-
прѣгайки въ тоя моментъ последнитѣ си сили, педя 
по педя ние завладѣхме тоя 8-метровъ отвесъ. 
Когато повдигнахъ погледа си, предъ насъ стоеше 
като египетски сфинксъ металическата статуя на 
Грепонската девица. Колко много бихъ желалъ да 
се любувамъ по-дълго време на това чело, което, 
смирено наведено надъ Шамони, гордо устоява и 
на най-силнитѣ бури, върлуващи около европейския 
петхилядникъ Монбланъ. 

Долу върху ржбоветѣ на глечера Нантиьонъ 
видѣхъ вече да бърза италианската група. Послед
нитѣ лжчи на слънцето се сбогуваха съ насъ и, мил
вайки лицето на девицата, изрѣзваха тамъ долу надъ 
Merde Glace и Aig de Tacul тежката сѣнка на Гре-
понския масивъ. Сега, по-горда отъ всѣкога, изпък
ваща надъ засѣнчената глечерна долина, се изди
гаше северната стена на Grandes Lorasses, послед
ната алпийска проблема. Тукъ ние свършихме пжтя 
на изкачването — пжтя на Мъмри, и започваме 
слизането по пжтя на Duuod * ) . 

Леки мъгли обвиваха вече Aig Verte и не-
говитѣ скалисти сателити Dru и Triolet. Сега 
трѣбваше да бързаме много. Изкачването по пжтя 
Мъмри ни забави главно съ проучването и отчасти 
съ по-слабия тренингъ на Cassoux. Въ 7'/г часа, 
починали добре, почнахме спущането по сжщата 
цепка на върха, която бѣхме изкачили. Стигайки 
до гвоздея на камината Duuod, ние се спуснахме 
единъ по единъ съ помощьта на рапелното вжже 
около 18 метра. Последнитѣ нѣколко такива мина-
ватъ надъ единъ надвесъ, като по тоя начинъ спу
скащия се вижда въ дъното глечера Nantillon, 
точно подъ себе си. Уморенъ отъ другитѣ рапели, 
които азъ взимахъ последенъ, нѣщо равнозначущо 
на слизане безъ фиксация, въ тоя случай азъ, но
сейки раницата, слѣзохъ пръвъ, чувствувайки сигур-
ностьта на запасното вжже отгоре. Последенъ слѣзе 
Аленъ. 

Съ треперящи още ржце, минавайки пасажа 
С. Ρ , безъ да слуша нашитѣ викове да чака, той 
изчезва въ дрезгавината върху терасата С. P., ви
кайки ни да бързаме. 

Азъ поддържахъ Cassoux и той, крепенъотъ 
дветѣ вжжета, слѣзе сжщо на терасата. Сега по-
гледнахъ моето положение. Надъ менъ неосвобо-
дено още стоеше рапелното вжже. Азъ бързо го 
освободихъ и турихъ въ раницата. Сега съ цѣлия 

*) Пжтя Duuod следва югоизточния ржбъ и води 
къмъ Нантиьонския превалъ. Носи името на своя авторъ 
N. Duuod, който на 2 септемврий 1885 г. заедно съ 
водачитѣ братя Simond и August Tairaz е слѣзълъ пръвъ 
по него отъ Грепонъ. 
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багажъ и пикела на ржка трѣбваше да слиза мъ 
пасажа С. P., въ пълна тъмнина. Ускорявайки бър
зината на Аленъ, който можеше да пренесе багажа, 
азъ въ не особено весело настроение минахъ тѣс-
ния хоризонталенъ первазъ на тоя отвесъ и ска
чайки върху коническия камъкъ, съсгавляващъ 
естественъ мостъ, инстинктивно обхзанахъ неговото 
острие. Сега азъ трѣбваше да се плъзна надолу, 
за да стжпя на единъ плоско заклещенъ камъкъ, 
стоящъ около 2 метра подъ терасата. Помолихъ 
за внимание. Въ момента, въ който азъ напустнахъ съ 
изтръпнали ржце острието на голѣмия блокъ, ра
ницата се наклони въ лѣво и, отмѣствайки центъра 
на моята тежесть сжщо въ лѣво, ме извади извънъ 
линията на плоския камъкъ. Свличайки се съ ужасъ 
разбрахъ, че краката ми нѣма да стжпятъ на него. 
Инерцията растѣше, а ржце i t полагаха всички усия 
лия да докопатъ хватка. Нищо грапаво въ таъ 
истинска пързалка. Политайки, азъ се блъснахъ въ 
отвесната стена подъ терасата С. P., стегнат-
силно въ гърдитѣ съ вжжето. За щастие, посрещ-
нахъ удара съ длани и стжпала. Сега азъ висѣхъ 
надъ отвесна широка около 3 метра цепнатина, 
между стената на зжба Балфуръ и тая на терасата, 
която цепнатина, превръщайки се въ отвесенъ улей, 
води право къмъ глечера Nantillon. Помолихъ да 
ме теглятъ. Аленъ и Cassoux успѣха да ме издиг-
натъ на около 1 метъръ, подпомогнати отъ моята 
опора върху скалата. Тукъ азъ можахъ да пъхна 
ржката си въ цепката между голѣмия блокъ и тая 
скала, и тегленъ сжщевременно отъ вжжето, да 
докарамъ и колѣното си до нея, и следъ малка 
почивка стжпихъ върху спасителния плосъкъ камъкъ. 
Първата ми работа бѣ да отпустна стегнатото около 
гърдитѣ ми вжже. Нѣколко минути следъ това азъ 
бѣхъ между моитѣвѣрни приятели на терасата С. P., 
разположена на 3415 м., която азъ дълго ще 
помня. 

Ако дотукъ пжтеводительтъ Vallot показваше 
едва ли не всѣка стжпка на нашето движение, то отъ 
тая тераса надолу се ограничава да опредѣли пжтя 
до глечерни презалъ Nantillon само съ думитѣ: 
следване коридора. Ние се спуснахме около 50 
метра, но тъмнината не ни даде възможность да 
се движимъ по-нататъкъ. 

Мъгли започнаха да обвиватъ отсрещнитѣ 
игли, отвесно спускащи се върху гл.черитѣ. Въ 
дълбочината едно белезникаво петно показваше 
мѣстото на глечера Нантиьонъ. Часътъ е 9'/2· Ние 
решихме да продължимъ само ако се разчистятъ 
мъглитѣ и то къмъ 2 часа презъ нощьта, когато из-
грѣе луната. Спалъ съмъ около 2 часа, когато 
Аленъ ме бутна силно да се събудя. Луната бѣ 
вече освѣтила долната половина на нашия корл-
доръ. Ние тримата се изправихме. Срещу насъ, 
окжпани въ леаена фосфорна свѣтлина, стоеха гле-
чернитѣ коридори на групата Blaitière, малко по-
назадъ цѣлата плеаца на монбланскктѣ игли спо
койно разкжсваше облацитѣ. Въ дъното задъ тѣхъ 
се подаваше Mont Maudit, a отрѣзанъ въ основитѣ 
си отъ плътенъ облаченъ слой, срещу насъ се бѣ-
лѣеше Монбланъ — покривътъ на Европа. Свалихъ 

Терасата Charlet-Payot на Грепонъ. Отсреща Aig. de Requin. 

погледа си надолу. Черната сѣнка на грепонскитѣ 
зжби тежеше още върху половината пиркъ на 
Nantillon. Мъртва тишина. Само отвреме-навреме 
нѣкоя лавина изгърмяваше къмъ Vallée Blanche. 
Далечъ долу подъ краката ни блѣщукаха още нѣ
колко останали свѣтлинки въ Шамони, чиито нощни 
заведения еж отворени до късно. Ние стегнахме 
съ вдървени пръсти вжжето и започнахме спуща-
нето по заледения стръменъ коридоръ. Вървѣхме 
добре. Аленъ не обичаше много глечеритѣ и гле-
чернитѣ коридори, затова слизаше бавно и пред
пазливо. Скалитѣ и камънитѣ, напротивъ, го екзал
тираха. Азъ пъкъ, свикналъ съ заледения снѣгъ 
презъ пролѣтьта въ нашитѣ планини, бързо водѣхъ 
моитѣ приятели надолу къмъ Col de Nantillon, 
пресичайки зигзагообразно коридора отъ брѣгъ на 
брѣгъ. Въ единъ моментъ, когато Аленъ бѣ на-
празилъ 2—3 крачки отсреща въ коридора, азъ 
чухъ да се търкалятъ къмъ насъ отъ горната му 
часть грамадни камъни, размѣстени вѣроятно отъ 
насъ при минаването и подхванати отъ внезапно 
явилия се утриненъ доста силенъ вѣтъръ. Едвамъ 
успѣхме да се отдръпнемъ настрана, когато една 
доста голѣма каменна лавина нарѣза леда на кори
дора, точно по линията, по която вървѣхме до 
преди нѣколко секунди. 

Въ 4 часътъ сутриньта, прескачайки отъ най-
долнитѣ грепонски скали върху Нантиьонския 
глечеръ, ние започнахме слизането, между покри-
титѣ съ мека снѣжна покривка цепнатини. Движейки 
се бавно и предпазливо надолу, ние въ пълно мъл
чание съзерцавахме Нантиьонската стена на нашия 
Грепонъ, сега тайнствено освѣтена отъ луната. На 
върха бѣ излѣзълъ студенъ вѣтъръ, който вдигаше 
пръхкавия снѣгъ, и неговиятъ шумъ се примѣсваше 
съ скърцането на нашитѣ котки долу въ заледе
ния снѣгъ на глечера. Една доста стръмна глечерна 
стена, продължение на леденитѣ коридори на 
Blaitière, води подъ кулоари Charmoz Grepon, гдето 
ни чакаха оставенитѣ предния дънь 2 пикела. 

Далеко вече на североизтокъ небето почна да 
се зачервява. Бѣше 5 часътъ сутриньта. Преди 26 часа 
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ние потеглихме отъ Монтанверъ. Това ни най-
малко не ни тревожеше. Както за менъ, гостенинътъ 
на френскитѣ Алпи, тъй и за Аленъ, начинающъ 
алпинистъ, тоя туръ, заедно съ неговитѣ изненади, 
представляваше една великолепна точка. Ние се 
движехме безъ водачъ и затова трѣбваше да внимаваме 
много въ пътеводителя. Лично азъ нредпочетохъ да 
закъснѣя, отколкото да бжда воденъ безъ собствена 
инициатива. Що се касае до Аленъ, то той би 
направилъ всичко, за да опита втори пжть Грепонъ 
като водачъ на група. Показвайки му нѣкои отъ 
грѣшкитѣ на трима ни, ние неусѣтно, заобикаляйки 

В Е С Т И И Б Е Л Е Ж К И 

Родно радио на хижа „Алеко" 
— На 30 септемврий т. г. софийскитѣ ту

ристи и слушателитѣ на „Родно радио" бѣха при
ятно изненадани. Отъ хижа „Алеко" по микро
фона бѣ предадена разнообразна и интересна про
грама — речи, декламации, хуморески и туристи
чески пѣсни — изпълнена отъ алековци. 

Следъ изпѣването на туристическия маршъ, 
подпредседательтъ на „Алеко" Атанасъ Букоре-
шлиевъ поздрави софиянци съ кратка речь и ги 
покани да напустнатъ града и да се отправятъ горе 
на Витоша. Л. Михайловъ издекламира едно сти
хотворение отъ Димчо Дебеляновъ, а писательтъ 
Димитъръ Пантелеевъ импровизира хумореска „Ве-
черь въ планината", която завърши съ ехо и кам-
баненъ звънъ. Набързо сформирувания туристи
чески хоръ, акомпаниранъ отъ мандолина, дайре и 
пищялки, изпълни сполучливо нѣколко туристи
чески пѣсни. Всичко предавано, заедно съ смѣха, 
ржкоплѣсканията, шума и настроението въ хижата, еж. 
били предавани съ най-голѣма подробность и яснота. 

Всички радиослушатели еж останали извън
редно доволни отъ оригиналната туристическа про
грама. Трѣбва да се отбележи, че ржководителитѣ 
на „Родно радио" изнесоха лично отъ заслона 
„Острова" до хижа „Алеко" акумулатора и всички 
други апарати. Презъ пролѣтьта ще бжде уредена 
специална туристическа вечерь на хижа „Алеко", 
цѣлата програма на която, изпълнена отъ 
артисти и хоръ „Славия", ще се предаде по 
радиото. Г. К. 

леденитѣ пукнатини на глечера, пристигнахме дол
ния Нантиьонски роньонъ (скалистъ островъ всрѣдъ 
глечера), и когато първитѣ лжчи на слънцето из
вестиха идването на деня върху северния Blaitière, 
ние грижливо омитахме продуктитѣ отъ запасната 
раница. Свършили продължителната закуска, ние 
поздравихме съ вика си първата група, излизаща 
отъ долния край на глечера Nantillon, и следъ 
нѣколко минути, ободрени отъ храната и почивката, 
поехме отново нагоре къмъ Col de Nantillon. 

Сжщия день ние завладѣхме южния Blaitière. 
(Снимки аьтора) 

КНИЖНИНА 
Излѣзе отъ печатъ монографията Вака

релъ — антропогеографски проучзания, съ 23 фи
гури, 4 карти и 20 фотографически снимки, отъ 
г. Гунчо Гунчевъ, асистентъ по география при 
Унизерситета. Книгата е университетско издание. 

Младиятъ и многообещаващъ асистентъ 
г. Гунчевъ съ единъ ясенъ, прецизенъ и строго ге
ографски езикъ нй запознава въ 192 страници съ 
една доста бележита покрайнина — Вакарелъ. По
крайнина, която много често се споменува въ по-
старитѣ описания на България, а и покрайнина, 
която е играла доста голѣма роля преди съеди
нението на България — тамъ е билъ митниче-
скиятъ и пропускателенъ пунктъ.:, 

Г-нъ Гунчевъ е раздѣлилъ труда си на шесть 
части. Въ първата дава пълно физико-географско 
описание ; въ тая часть той пръвъ прокарва точ-
нитѣ граници на покрайнината и коригирва нѣкои 
по стари автори. Въ втората разглежда растител
ната и животинска обвивка. Въ третата — посе-
лищно-географскитѣ отношения, като подчертава 
голѣмото значение на диагоналния пжть Бѣлградъ 
— София — Цариградъ. Въ четвъртата — об-
щитѣ стопански отношения и съобщенията. Въ пе
тата дава кратки демографски бележки, гдето, 
сравнявайки гжетотата на населениото въ Вакарелъ 
съ гжетотата на населението въ България, идва 
до заключение, че гжетотата тамъ е по-слаба. Той 
констатира и численото несъответствие между по-
ловетѣ, особено до 20-годишна възрасть, до която 
тамъ преобладаватъ мжжетѣ — обстоятелство, 
което се обяснява съ факта, че голѣма часть отъ 
момитѣ отиватъ слугини въ София и много отъ 
тѣхъ не се връщатъ повече въ село. И най-после 
въ шестата часть дава описание на носиитѣ — 
мжжка и женска. 

Трудътъ на г. Гунчевъ е единъ цененъ при-
носъ къмъ изучаването на България и, както казва 
г. проф. Иширковъ, само по тоя начинъ — чрезъ 
отдѣлни монографии — ще се дойде до едно цѣ-
лостно и пълно опознаване на България. 

Ние горещо препоржчзаме на другаритѣ ту
ристи тоя трудъ на г. Гунчевъ. Отъ него ще се 
обогатятъ познанията имъ и при удобенъ случай 
ще пожелаятъ да посетятъ описаната покрайнина. 

Ив. Ставревъ 
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ДРУЖЕСТВЕНИ ВЕСТИ 
Въ желанието си да поощри художественото пре

създаване на мѣстности отъ природата чрезъ фотогра-
фически снимки, Ц. Н. реши да уреди туристическа из
ложба отъ 7—20 януарий 1934 г. въ София, подъ почет
ното председателство на министра на народното нро-
скѣщение г. д-ръ А. Бояджиевъ. Комитетътъ по устрой
ването на изложбата се конституира : председатель Н. 
Галчовъ, секретарь В. Радевъ, уредникъ И. Шнитеръ 
и жури : Г. Георгиевъ, Б. Карастояновъ, фотографъ, и 
проф. В. Захариевъ. 

Комитетътъ прие следнитѣ условия : 
1. Допущатъ се до участие всички аматйоръ-фо-

тографи и професионалисти. 
2. Допустими еж. само технически безупрѣчни фо-

топооиз^едения въ всички фотографии процеси (безъ ко-
лорирани) имащи художествена стойность, отговарящи на 
цельта на изложбата. 

3. Цельта на изложбата е да поощри художестве
ното пресъздаване на хубоститѣ на българската при
рода, българския народенъ битъ и дейностьта на туриста 
(хижестроигелство и т. н.). 

4. Снимкитѣ трѣбва да иматъ личенъ отенъкъ въ 
изработването и да еж изработени отъ изложителя. 

5. Сжщитѣ трѣбва да бждатъ залепени на картонъ, 
бѣлъ, или шамоа цвѣтъ, или да еж изработени на кар
тонъ. Размѣрътъ на снимката да не бжде по-малъкъ отъ 
18χ 18 см., а на картона не по-голѣмъ отъ 44X44 см. 

6. На гърба на всѣка една снимка, респективно 
на картона, трѣбва да бждатъ означени четливо: а) Името 
и точниятъ адресъ на автора ; б) Названието и текущиятъ 
номеръ на снимката по заявлението по пунктъ 7 ; 
в) Технически позитивенъ процесъ и техническо из
пълнение. 

3 а б. Ако снимката се продава, цената не бива да 
се означава на гърба на сжщата, а само върху заявлението 
по пунктъ 7. 

7. Едновременно съ снимкитѣ се изпраща, над
лежно попълнено, заявление за участие въ изложбата, като 
даннитѣ въ сжщото трѣбва да отговарятъ на даннитѣ, на
писани на гърба на снимкитѣ. Цената на снимкитѣ, които 
се продаватъ, се означава въ съответната графа. 

8. Отъ стойностьта на снимкитѣ, които бждатъ 
продадени чрезъ изложбата, ЗО0^ отива въ полза на Бъл
гарския туристически съюзъ, а остатъкътъ се изпраща на 
изложителя. 

9. Числото на снимкитѣ, които се изпращатъ, не 
бива да превишава шесть. Заедно съ снимкитѣ, всѣки 
изложитель трѣбва да внесе сумата 100 лв. на името на 
БТС за покриване разноскитѣ по уреждане изложбата. 
Тази сума не се повръща и тогава, когато не бжде до-
пустната нито една снимка на изложителя до изложбата. 

10. Допустимостьта на снимкитѣ се решава безапе
лационно отъ журито. 

11. Изложителитѣ могатъ да изпратятъ на свой 
рискъ и отговорность снимкитѣ си въ рамка, подъ 
стъкло, въ който случай сжщитѣ се освобождаватъ отъ 
плащане разноски по п. 9. 

12. Снимкитѣ, както и заявленията за участие, 
трѣбва да постжлчтъ най-късно на 9 декемврий 1933 г., въ 
6 часа вечерьта въ канцеларията на Б. T. C , София, 
бул. Ц. Иоанна № 28. По-късно постжпили снимки не се 
допущатъ до изложбата. Докато трае изложбата, никой 
не може да оттегли обратно изложенитѣ снимки. Следъ 
свършване изложбата продаденитѣ снимки се предаватъ 
на купувачитѣ, а останалитѣ се връщатъ въ месеченъ 
срокъ на изложителитѣ. Изпратенитѣ въ рамки снимки 
трѣбва да бждатъ получени лично отъ изложителитѣ, 
най-късно до 1 февруарий 1934 г., следъ която дата БТС 
не поема никаква отговорность за тѣзи снимки. 

13. БТС не поема никаква отговорность за евен
туалното повреждане на снимкитѣ при транспорта имъ; 
ще положи, обаче, най-голѣма грижа за съхраняването 
имъ презъ времетраене на изложбата. 

14. Българскиятъ туристически тъюзъ, както и 
Министерството на народното просвѣщение и Министер

ството на желѣзницитѣ, отдѣлъ за стопански туризъмъ-
иматъ правото да направятъ репродукции отъ изложе, 
нитѣ снимки, съ задължение при публикуването имъ да 
указватъ автора, названието на снимката и факта, че е 
взела участие въ фотоизложбата. 

15. Всѣки изложитель получава безплатно единъ 
каталогъ, както и два постоянни входни билета за из
ложбата. 

16. Съ изпращането на снимкитѣ и заявленията, 
авторитѣ-изложители автоматически се подчиняватъ на 
настоящитѣ условия. 

* 

Ц. Н. реши да се издаде ново издание на „Водачъ 
на туриста." Като ви съобщаваме това, молиме ви 
най-късно до края на м. декемврий т. г. да ни пратите 
следнитѣ сведения : 

1. Какви грѣшки или непълноти сте намѣрили въ 
второто издание на „Водачъ на туриста", особено въ опи
санията за вашня край ; 

2. Какви старини се намиратъ въ вашия край; 
3. Дайте по възможность кратко описание на 

всичко отъ вашия край, което би имало значение за 
туриста; 

4. Дайте по възможность всички излети, които 
биха могли да се предприематъ отъ вашето селище, като 
отбележите пунктоветѣ, презъ които ще се мине, раз
стоянието въ часове и мѣстата за нощувка. 

5. Притежава ли клонътъ ви домъ, спалня или 
хижа. Последната на какво разстояние е отъ селището 
ви, какви излети би могло да се предприематъ отъ нея. 
Колко души би могло да се вмѣстятъ въ дома, спалнята 
или хижата ; постоянно ли еж открити или презъ нѣкои 
месеци само. Хижата има ли пазачъ или не и какви 
удобства биха намѣрили тамъ излетницитѣ. 

6. Имате ли мѣста удобни за ски и на какво раз
стояние се намиратъ тѣ отъ селището ви или евентуално 
отъ хижата ви. 

Ако клонътъ ви не притежава домъ или спалня» 
то туриститѣ, които посещаватъ вашия градъ, где биха 
могли да се подслонятъ при по-износни условия. 

Тия сведения, най-късно до края на м. декемврий 
т. г., да бждатъ изпращани до Централното настоятелство 
съ указание за „Водачъ на туриста". Най-добре би било 
настоятелството ви да натонари едно лице съ изпълне
нието на това окржжно. 

* 
Ц. Н. е издало обширно окржжно, въ което 

прави редица съобщения и нареждания; въ нѣколко 
софийски вестници е открита специална туристичгска 
колона, въ която ще се помѣстватъ туристически вести. 
Необходимо е както за бюлетина, тъй и за слиса
ни то да ни се изпращатъ вести за всичко по-сжще-
ствено, заслужаващо отбелязване въ пресата. 

Да се влѣзе въ тѣсна връзка съ мѣстнитѣ кло
нове на Ю. T. C. и се отпочне на мѣстна почва една 
обща дейность. 

Да се подготвимъ още отсега за зимната дей
ность 

Навременно отчитане на клоноветѣ предъ Ц Н. 
Новиятъ текстъ на членъ 14, буква г, и обясне

нията къмъ него еж следнитѣ: 
„Чл. 14. Всѣки клонъ е д ъ л ж е н ъ : . . . г) да внася 

въ Ц. Н. за нуждитѣ на Съюза: 
1. За всѣки членъ, безъ упоменатитѣ по долу, 

по 70 л. годишно; 
2 За вторитѣ и последващитѣ членове на едно 

семейство — по 20 л. годишно и 
3. За членоветѣ на юношескитѣ отдѣли, ако 

има такива, по 10 л. годишно. 
Срещу горнитѣ вноски клонътъ получава член

ска марка за всѣки членъ, а за членоветѣ по точка 
1-ва — и съюзното списание „Български туристъ". 

147 



Качеството на членъ по точка 2-ра се установява 
съ редовната членска карта на първия членъ отъ 
семейството. 

З а б е л е ж к а . По мотивирано искане на от-
дѣленъ клонъ, Ц Н. може да опредѣли единъ по-
малъкъ брой членове, които да внасятъ по 70 л. 
годишно". 

Трѣбва да ви припомнимъ, че тази репакция на 
буква „г" чл. 14 С. У. въ сжщность не представлява 
отъ себе си никакво измѣнение на досегашното 
уставно положение по този Еъпр ?съ, а обратно — 
само едно по-точно и ясно, по-стриктно изразяване 
на едно сжществуващо и досега по устава положе
ние. Защото и досега, съгл. чл. 14 буква „е" и чл. 
50 отъ С. У. получаването на „Бъпгарски туристъ" е 
задължително за всѣки съюзенъ членъ Неспазването 
на това положение тукъ-т мъ досега е, въ сжщность, 
нарушение на устава. Тъкмо за да се избегне това 
нарушение, отъ една страна, и, отъ друга страна, 
за да се внесе единство, да се получи възмож-
ность за по-лесно провѣряване на съюзнитѣ членове 
и изобщо за по ясна и опредѣлена представа на 
съюзнот положение, се наложи и конгресътъ прие 
новата редакция на буква „г" отъ чл. 14. Но това, 
което за васъ е още по-важно въ случая - това е 
обстоятелството, че новата редакция въ сжщность 
облекчава съюзнитѣ членове и клонове. Защото 
вмѣсто 74 л., колкото се плащаше досега за членски 
вносъ и списанието — за сжщитѣ занапреаъ ще се 
плаща само по 70 л. Съюзнитѣ членове трѣбва да 
се проникнатъ отъ съзнанието, че „Български ту
ристъ" трѣбва на всѣка цена да излиза — а това 
значи, че той трѣбва да има повече абонати. Тъкмо 
последното се цели и осигурява съ новото измѣне
ние на чл. 14 С. У. — Отъ друга страна — за да не 
се спъне развитието на нѣкои отъ клоноветѣ, които 
работятъ при особено неблагоприятни условия, много 
умѣстно конгресътъ вмъкна и забележката, споредъ 
която се дава възможность — при нужда и мотиви
рано искане, единъ по-малъкъ брой членове наклона 
да плащатъ по 70 л , т. е да се разреши на единъ 
малъкъ брой членове — предварително опредѣленъ 
отъ Ц. Н. — да не получаватъ списанието. 

Разглеждайки горното положение, следъ раз-
мѣна на мисли въ току що изказания смисълъ въ едно 
отъ заседанията с ·. Ц. Н. реши да ви препоржча 
и сжщевременно да поиска отъ васъ да се справите 
и съблюдавате следното: 

1. Всички нови членове да плащатъ по 70 л. 
годишно; всички записани по-рано членове, които еж 
внесли само по 20 л, да дотащатъ разл. ката до 70 л., 
т. е. по 50 л. — срещу което ще получаватъ спи
санието отъ 1. I. 1933 г. Всички членове, които до
сега еж платили членския си вносъ напълно и еж 
получавали списанието — не ще плащатъ нищо до
пълнително. 

Обяснено, добре разбрано и добре изпълнено 
отъ васъ — клоноветѣ — това решение на Ц. Н. оз
начава и изисква следното: Всички онѣзи клонове, 
които досега иматъ записани членове само срещу 
членски вн >съ, безъ да еж ги абонирали за „Българ 
ски туристъ", както това и досега повеляваше съюз-
ниятъ уставъ, трѣбва сега, още за текущата година, да 
досъберать отъ тѣзи членове още по 50 л., срещу 
което тѣ (тѣзи членове) ще получаватъ „Български 
туристъ" отъ 1 I. 1933 г. Всички членове, които ще 
бждатъ запитани отъ днесъ за въ бжаеще — ще пла
щатъ по 70 л. и ще получаватъ „Български тур стъ" 
сжщ"1 отъ 1. I. 143) г. Или — съ една дума - из· 
мѣнени^то на чл. 14 е влѣзло въ сила отъ м. юпий 
т. г. и важи и за настоящата годинз. Обратното и не 

може да бжде: едно положение е въ сила веднага 
следъ приемането и решаването му отъ -онгреса и 
нито Ц. Н., нито клоноветѣ могатъ па го отмѣняватъ. 

Това тукъ съобща аме и въ отговоръ на ьѣкол-
кото клона, които се заинтересуваха и запитаха по 
въпроса. 

2. Тѣзи клонове, които смѣгатъ и иматъ нужда 
да се възползуватъ отъ забележката на чл. 14 отъ 
съюзния уставъ - да отправятъ веднага следъ полу
чаването на настоящето окожжно и не по-късно отъ 
15 ноемврий т. г. своето мотивирано искане, за да 
може Ц. Н. своевременно да го ра!гледа и разреши. 

По отношение редовностьта на клоноветѣ се 
даватъ следчи|ѣ пояснения: 

По предложение на комисията по точка «разни"» 
съборътъ въ Пловд'Въ реши: „Да се считать редови и 
членове на клоноветѣ тѣзи, които еж се отчели π едъ 
клона и клонътъ за тѣхъ се е отчелъ преаъ Ц. Н." 
Ние обръщаме най сериозното ви внимание върху 
това съборно решение. То цели само точното изпъл
нение на съюзни· уставъ и внасяне сп >аведливость. 
еднаквость и равенство между клоноветѣ въ тѣхното 
отношение къмъ Съюза. Това решение означава, че 
занапредъ физиономията на Съюза ще се оглежца 
само чрезъ редовно, напълно отчетените членове 
къмъ клона η на сжщитѣ тѣзи—къмъ Съюза. Онѣзи 
членове, които се отчитатъ — противоуставно — само 
предъ клона, а юеледниятъ не ги отчита предъ Ст юза 
— тѣ ще си останатъ само за смѣтка на клона и за 
неговото съзнание кьмъ общото съюзно дѣло. Тѣзи 
членове нѣма съ нищо да заангажирватъ Съюза -
нито за задължението му да ги брои като свои чле
нове (каквито тѣ не еж!), нито, още повече, за з-дъл-
жениею му да приема въ конгреса си делегати на 
такивз „съюзни членове". 

Обръща се внимание на клоноветѣ да се погри-
жатъ повече за рекламнигѣ кутии съ снимки, които 
излагатъ и ги поддържатъ въ добро състояние, 

Правилникътъ за вжтрешния редъ на хижитѣ е 
отпечатанъ на една страница, голѣмъ форматъ и раз· 
пратенъ на клоноветѣ за излагане въ хижитѣ, домове 
и клубове. Желателно е да бжде предварително по-
ставенъ въ стъкло и рамка, преди да се изложи. 

Съюзната хижа „К. Панайодовъ" подъ Белме 
кенъ, както ви е известно, се довърши тази есень, 
освети се на 10 септемврий и започна редовно да 
функционира. Хижата разполага съ нари, тюфлеци, 
12 одеала и всичкия за сега необходимъ инвентаръ— 
еждове, чаши и т. н. Такситѣ еж: денувка 5 л„ но
щувка 10 л. за членове и 20 л. за нечленове. За 
одеало отдѣлно 5 л. Назначенъ е постояненъ пазачъ 
— жителя на с. Ко^тенецъ Георги Ив. Вуковъ, бившъ 
дългогодишенъ горски стражарь, който вече зае служ
бата си. Разпространете широко межау членоветѣ си 
горната хубава новина и ги поканете да излетуватъ 
по често къмъ най-източния първенецъ на хуба
вата Рила. 

Окржжното завършва съ апелъ да се стегнатъ 
редоветѣ, да се проагитира туристическата идея да 
се запишатъ нови абонати То е зовъ за работа отъ 
всички за преуспѣване на туристическата идея. 

СЪДЪРЖАНИЕ: IV международенъ кон-
гресъ на алпинизма — П. Приготовление и еки
пировка за зимни излети — Н. Тончевъ. Сказ
ката на проф. д-ръ Рикмерсъ — Б. Иглитѣ на 
Шамони — д-ръ Телчаровъ. Вести и бележки. 
Книжнина. Дружествени вести. 
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