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Софuя-Беласuqа а обратно. 
Група софийски гимtiаЗИ( ·rи аuдно с 14 свои преnода

·ватели, препжлнени с туристки чувсrва, копнеющи за наслада 

-от хубавня . петрички край и ис rор ,1 11ната Беласица, на 28. май 
т. г. рано ча!-.аха.: нетржпение на Софий:ката гара nотеглю-
Еа1:1ето на влака. 

Маршрута беше: София-Радомир, по железопжтната ли• 
.ния и Рацомир-Дупница-Горна•Д)l(умая-Петрич - по де
ковилната. Прицелната точюt бе Белаёtща; историчиа от 
старо и най- ново време. 

Едно мощ1iо ура процепи вжздуха при nотеглюването 
на влака, носящ групата младежи и вжзрастни туристи, 

пжлни с жизнерадост. Току в началото на пжтя погледите 
се раздвояват - н а лeiso е дешrичната Витоша, покрита с 

·бели п.респи по вжрховете, която тури.:тите е домашно чув
ство на -своя близка позяайница изглеждат откжм запад, -
,на десно е 1юетичн а Лю11ин, в която растжт най-шарени 
;цветя. 

През Горна-Баня ю1наваме Владайrкото деф~ле, исто
рично вече п~ради развилите с.е тук с~птемврикски сжбития, 
и навлизаме в долината на Струма. Гжсти облаци, вжr11ищен 
дим по-далеко показва разположението па 1,1ина Перник, 
692 метра под морск1 1 ro равнище. 

Пер1-1ик! ка-кво с11а.вно и.1ле и колко малко го ценим! Та 
кой и к;. кво зю11:: а„ него. Дори и в учебниците ~жвсем кра
дешком се c.no ,-., eнv зс:1 1<(.)ак:ра Пернишки. В на•1алото ~на 
.Х. век този храбр, ц ю 1ачно е защищавал пернишката кре
.п9ст от войските на Н,.. или Бжлгароубиец и го принудил 
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да се отчае и се вжрн е без да успее да земе крепостта. Cera 

Перник е сжрдцето н а Бждrария, което пуща кржв и е 11ерrия, 

за да храни целия орrанизжм на страната. Без Перник Бжл

гария в 24 ч. ще спре да диша. Тя ще эаприщ1 ча н а един труп 

в лета рия, който ще има само признаци на живот. Я си · пред

ставете Бждrария без ПepflИR 8 чужди ржце! - ще спрат 

железници, ще се затворят фабриките, работилниците. без. 

отопление, без машини, без живот. Не току тжй •1уждо ако 

е метнато н.жрху Перник. Та J-t иe с Перник, макар II затRо

рен и от всекжде. се пак можем да им аме комплектен обще

ствен жи,ют. И при все това н ие не познаваме това место. 

Редко в маршрутите н а у;;тройва F1ите екс1сурз11и ш~ срещ11ете и 

Перник. В ми11а Перник има около 100 постройки; рабuтят дне~s

но 4500 работници, които 11зкарват :гЗОО то на вж1·;111 ща днев

но . Лер1111ш ката мнна е ед1 1 а доста модерно ек ..:плоа-r11раt1а 

r,н111а . Перник в б~\\даще ще 6ж.де чнсто минен rрад, кжцето 

вниманието и rриж 11те 11а д~ржавата ще бffiдат 11 а й-го11е ми. 

Се п р11 внсок дух от богатствата на БжJ1Гар11я мина

ваме през rapa Батановц11 . Тук е rолс.мата циментова фаб

ри ка „Гранитоид" , построена прев 19 13 годин а. Го1н11u11ото 

проы~sодство е 20000 това. Тя е 11ай големата в Б~лrар1н1. 

В Радомир н апущаме кю~тендилск1н\ влак 11 зае,"аме 

2 каруцу в вл.шчето н а де о1свилка·rа, к <Jето ще 11 11 заведе в 

сам 11я Петрнч. BeceJ10 се пжтува с това влак•1 е. Пжтжт 1uи

ро1< 60 са 1пиметра, ва1·ончетата се ЛIOllll(aT !С.ПО ПIIЯII II , пжт

никж г е под гнета на 11 еусто йч11 вото рав11 овес11е, ежем 11н утно 

през пролуките на покр11ва r11авите се об;::иn f1ат с рааrо рени 

в;r. гле11 •1 е 1·а , куп оду.\\К И II мжмр~: 11ия п о адрес 11 а вш, ~с•1ето, 

а пр11 uce това то, вла f<чето , rордС'1111во uт историческата с11 

р оля, що 11a11rpa npea нои ната, си гур11 0 11 с равномерна бжp

Зl-t li;! n~nл11 11аnред, без да се смущава от на шиft rнев II от 

иро1111 ч 111 1те 11оглед11 на вел 11 •1ав11те снеж,1 11 рнлскr1 nжрхове, 

Щ(.) от лево с от1млиi1.:ко сnо1со йсrв11 е те му отправ51 Т. 

Дв11ж11м се 11з дулнишката дол 1111 а. Тесният железен 

пжт минава п рев средата :1а Дуп11н ца , 1<ато и3в11 ва змнеоб 

разно по бре га на дуn1н1шката р1:к а Джерма 11 . Около 13 1<лм. 

източно от Дуn 1нща се чертае сел11щето на Сапарев

еюпе горещи мин ерални ба1111 , 11а й - горещи в Бжлrария , дори. 

и на целия Балка11с~11 полуостров, температурата на . 1соито 

достига 85° С. 
Проджлжаваме пжтя си кжм Гор11а-Д1Кумая, без да се 

от,целяме от Струма. Реката е вече rолед1а; тя тихо тече и 

буди смесени чуl!ства, аащото с1<оро требва да я оставим, 

тжй ка1·0 пределите ва Бжлrарня са пред нас. По нея ние 

само п..:здрав можем да пратим на Бело - море. Високи тополи 

по целото поречие правят гледката ненаситна . Колкото по на 

юг отиваме, климатжт е по-топжл, растителността по- буйна 

и по- особи а . 

,; 
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Преминаваме Кресненското дефиле, джлго около 25 клм. 
по течението на Струма. По урвести-те каменисти сипеи 
е отбеле3ано трудолюбиет0, тжрпението и упорития труд ва 
бжлгар11на. С подзиждане в стржм_нfп1ите е ааджржана почва, 
вжрху IФято са засадени цели редове лозя. На места те са 
доста гжсто и свидетелствуват за една култура за уважение. 

Дори и пещерите иа скалите са преобжрна1'и на изби. Този 
непристжпен кжт в недалечно минало е бил царството на 
легендарния Сандански. 

В полунощ сме в Пе1'рич Гр11жливи хора ни посрещ
наха и ни настаниха да пренощуваме. Град Петрич е раз
nоложен В северните ПОЛИ на .оеласrща; на север ОТ ll~ГO 
е Оrраждев планина. Помежду двете планини е Петричкото 
поле, проточено от запад кжм изток, посред което протича 

река Струмица, за да се влее малко под Петрич в Струма. 
Преди войната Петрич е имал около 10000 жители; 

сега, заедно с б е ж а н ц и т е от различни краища па 
Македония, той брои около 7000 жители. Окржжен град. 
Сград1пе са стари и без план·; улиците тесни, криви, кал
држм.ени, И3 които тече изобилно вода. Поради пжстротата 
на населението града сп нема своя физиономия; гражданите 
още немат яки вржаки помежду си. Едно изобилно плодо
родие вирее в запазеното от ветрове Петричко поле. Тук 
расте при най-благоприятни климатични условия ориза, изо
билно напояван от водите на Струмиц.~; виреят отлично: мак 
с главички, колкото дюли, от които добиват афион и семе 
за добиване афионово масло, смокини, тютюн, сусам, бадем.и, 
памук, нарове, жито, череши., орехи. черниди, кестени, лозя, 

.дини и какво ли не. И всичко това е най-доброкачествено. 
Особно впечатление правят лозниците, каро ги наричат тук 
,.асми," които пущат да се овиват сами около големите джр. 
вета. дето изобилни гроздове се размесват между клонете ца 
черешите, яворите и кестените. 

Целата туристска група рано по северните склонове па 
Беласица се отправи аа с. I<оларово, десетина километра 
западно от Петрич. Пжтжт води през хубава гора от буки 
явори, кестt:ни, орехи ... Току пред 1{0ларово е с. Елеmница. 
Тия южни планински. селца сжвсем. не напомнят тукашните 
наши курортни планински селища. В Елешница и Коларово, 
заврени в самата планина, ще намерите в изобилие всички 
овощия. вино, месо, мляко. И тук населението е изпжстрено 
с бежанци. 

От Rоларово след почивка, пр11дружени от пограничния 
офицер, който иацело се тури на наши услуги, кжм обе,ц 
rрупно навлезохме в недрата не Беласица. Пленителна е Бе
пасица още в началото. Движим се из яворова гора. А ~ВО· 
рите не са обикновени джрвета, както бива на други ма
нини; вие виждате е,цин голем гигант-джрво с дебело стжбло, 

.. 
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с грамадни клони. с широки листа, завзело цел
о пространство; 

до него - друго, трето и пр. и един от други по- големи, по 

стари, по-внушителни ; това са цели вековни свидетели на 

национални борби ца едно жилаво племе. Ето един явор 

горд и внушцтелен. Г-lетима от нас едва сключват обрач с 

ржцете си около стжблото му. Навлизаме още по навжтре. 

Друга прелест - вековна кестенева гора - питомни ·кестен и. 

Често и кестените не отстжпват по величина на яворите. Та
 

целата Беласица е кестенева и всичката гора дава плод. 

Есенно време през септемврий и октомврий, когато кесте

ните узреят, обявява се кестенобер, както по нас гроздобер. 

Целото околно население 118 петричко с коJJата и децата се 

еж.бира ту1< в планината, всеки си избира по BOJIЯ место и . .. 

берат. См~х. песни, викове, любов, веселба. Вжзлиааме по-на

горе, а гората се нема край, кестените по- внушителни. От

!реме 1-1авре.ме се спираме на почивJ<а, изглеждаме и ~е лю
буваr,\е на Петр,1чкото поле. В низината долу змиевидно лж

катуши сребро-бистра Струм ица, а каналите за напояване 

чалтиците (оризищата) правят впечатлевие на един не реали

зиран още план на голеr,, град. 

Минаваме зоната на кестените и настжпваме в букова 

гора. Ги, ·анти букове ни карат да благоrnвеем пред величието 

на природата. Ако боржт обаява с специф11чния r.и аромат, 

букжт омайва с чистия вжадух. А чудна вода тече· из БеJ1а

сица; тя е бистра, студена, беа вар. Беласица е гранитна. 

През целия пжт ние се движим по хубаво шосе, което 

води до ~ам.ото било; от нетжрпение често прекосваме п
жтя, 

по стржмната красива гора вместо умора влив
а се у нас още 

повече енергия. l(жм вtчерта сме току под вжрховете, всред 

вековни буки. Тук ще нощуваме. Настаняваме <:е в солидни 

джрвени постройки, остана11и от войната. Небето е ясно. 

вжздух.жт хладе1-1, звездите трепкат. Туристите се поделиха 

ва неколко групи, буйни огнйове запржщеха, раници с про

визии се разтвориха, сладки приказки се отвориха. Тжй мина 

н-ощта. 

Рано сутринта, водени от офицера, целата група вжале

зохме ва бил«JТо на планината. Беласица преа войната бе 

центжр на армия. Тук по вжрховете и, които са голи, е ки

пел бурен живот. Нав<:екжде се простират равни и гладки 

шосета; много постройки за жилища и др., некои от които са 

красиви вили; окопи, блиндажи, м1шни галерии, 4-6 редни 
телени !"'Режи, телефонни жици, лопати, каски и всевжамо

жни 

остатжци живо говорят ва кипящия живот тук и за страш

ната кж.рвава война. Обиколихме билото по целото му про

тежение. Пжтищата са аа автомобили и като че ~а ориго-. 

твени за паркова разходка. Всичкото това вжоржжение е по~ 

гжлнало грамадна енергия; то като че е готвено за векуване: 
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След балканска11а война Беласица остана граница между 
Бжлrария и Гжрция, като Рупелското дефиле по стратегически 
причини rжрците зеха за себе си. През 1916 r. бжлгарите зае
ха нnново Рупелското дефиле. По- кжсно нашите войски 
слезоха до Бутковското езеро и Бутковската река - южно 

, от Беласица, в северыите п_оли на Круша шrанина, д-ето ни 
завари и примирието. 

Беласица е историческа и от по-старо време. През 
1014 rод. Цар Самуил, за да препречи п~тя на rжрците кжм 
Струмица и в.жтрешността на Македония, укрепил се в най
теснота дефиле между Беласица и Оrражден над Петркч. 
Гжрците, като не могли да го разбият направо, с предателство 
минали от горната страна на Беласица и откжм Порой уда
рили Самуила в гржб. Самуил, разбит рри с. Ключ, едва из
беrал на запад, а пленените му 15,000 войниuи, по заповед 
на император Васl-!лия, били ослепени. 

Неко11 от туристите, участници в войната, запасни офи
цери, с увлечението и вжлFt ението на преживен тук бурен 
войнишки живот Rlf водпха от вржх на вржх и подробно обя
сняваха всички перипетии през траянето на жестоката борба. 

Ние сме на най-висоJ<ото место ва Беласица - на Bi"il:pxa 
Гжлжбак, 2 120 метра над морспото равнище ( според най
новите измервания през войната). Около нас и под нас го
леми преспи свеr обвиват планината в бело. Нали и името 
и требва да й сжответствува! Правят впечатление чясто бжл
гарските наэван.ия - Беласица, с. с. Елешвица, l<o.liapoвo 
Каменица, Яворница, Ключ, Порой и 'ПР, 

А каква перспектива се открива от висотите на f;iела
сица! И какRи чувства буди тя! 

Един хубав ясен ден е в наша услуга. С просто око и 
с добжр бинокл н11е наблюдаваме по всички посоки. Цели 
сме се превжрнали в очи и у~.:.:и. 

На юг, долу в н11аината, пред очите ни е Бутковското 
ез'еро, Бутковската река, селата, Пороите, целата долина, като 
че я гледаме маларич!-:а, каквато си е. По-нататж1< са: Круша 
планина, Арджанското блато, Дойранското еаер.о, Ниджl!, 
l(аймак-чалан, развалините на J{укуш, Олимп, Солунски залив, 
Орфански залив, Св. Гора, височините на- Боло, Серско поле, 
l<авалски зали в, Вардар - к1_1то с.реб.жрна ивица. На sапад 
с хубав бинокл ясно виждаме Шар-планина, Лю6-отржн. 
Ki"il:м север . - Оrражден планина, Плачковица, Осоrовска пл. 
Рцлски, Родопски II Пири11с1<и вжрхове. И всичко това е бжрэо, 
последователно, за миг, · .l{ато че Беласица е центр на света 
и ние . ней·ни. обитатели. Никжде в Бжлrария нема такава 
гледка както от Беласица. ПоетИ'fва и о'iарователна е тя. 
Ако не са последните сжб'пп1я: да помрачават настрое
нието, човек би 11омислил, че Беласица е ·жилище на Боr-а-. 
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По билото на пла~1ината, по хубаво гладко шосе от
пра1:~яме се на иаток, ненаситно -1:1гледвайк11 се .на всички 
страни. Пресния nлани11 ски u.жздух 11е аоиуща умора. Дори 
и трите госпожици, участt_tици в екс1<ураюпа, не пuказаха 

признак на изморяван~ 

Пограничните гржцки войници, ~;:оито бехме предупре
дишr, не ни правиха ни1<акв~1 спжнк11 при об11колкс1та по гра
ничните вжрхове. Дори устроихме една любе~на среща при 
обща закуска. По- кжсно обаче се узна, че гржцюпе власти, 
земаики повод от нашето посещение по граница1·а , изтжлку

ваш1, че това било опит на 1-1 е ка1<1.1а чета да мине в техна 

терrпория. 

След обед постепенно оставяме вжрховете над нас и се 

спущаме по равното зигзагообразно шосе. Една щастлива 
идея. - по снежните преспи иа до1111н11те ние се спущаме на 
nжраалка, като за миг сжкратяваме nжтя си с цет1 километри, 

без да туряме в сметка това зимно удоволствие в края tta май. 
Надвечер сме в Пеl'рич, дето след пренощуване н отпо

чивка, рано на другия ден зехме при най-весело настроение 
тренчето на дековилката кжм София. 

София, юлий 1921 гад, 

Н. с. Додов. 

Турuстскu дружества в Дупница*). 
· Сега . в Дупница ама три туристски дружества: 1. Дуn

нишкото туристско дружество „Рилски еаера" - за вжараст
ните граждани, 2. Юнашкото туристскu друж:ество - за уче
ниците от мжжката гимназия и 3. Девическото туристско 
друж:ество - за ученичките от педагогическото уч илище. 

И трите дружества имат наименование „Рилски езера", за
щото и трите представляват клонки от един д.1.нер. Най-ста
рата клонка е гражданското туристско цру_жество, основано 
преди 15 годи ни, втората клонка е юношкотр туристско дру
жество, основано преди 10 години, и третата клонка е на уче

ничките - девическото туристско дружество, което се · ос

нова налослед~к през месец юнии т. r. И трите дружества 
си имат отделни области, отдето набират своите членове, 
между които и чрез които преследват частните си цели и с 

това сждействуват за постигане общата цел на туристиk~та 
- да се популяризира тази идея всред целоrо общество -
млади и стари, мжже и жени. 

Да разгледаме бегло дейността на всека едно от тези 
дружес1·ва и после значението на вcetl0 едно от тех за 

" ) Cтaт11hTII. с това пке в бpoil 2 е прUААlдженае от с&щатn. ПораАК 
к.r.сното и Dо,1уча1ш11е в реАа1щ11nт11. стана тая р11,з11:е1tв. 
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.другите дружества и значението на трите за целото об
щество - за 11ашето отечество. 

Преди 15 години много наредко се срещаха хора из 
Дуnнишката Рила пнанина и то беха пасrири, 1-1.жрвари и не
кои риб.ар11; нас11адата и ползата от планивските пжтувания 
не беха известни. Великите г11ганти, щржкналJt в висините 
и надвесили се нац ттроломите и ПQЛето, бех-а безинтересни 
почти за цело население; даже учениците, които учеха за 
PиJJa , не знаеха, какво виждат насреща си - кои вжрхове от 
Р~та ([Остоянно наблюдават града. Не беха известни: големия 
Бистришки водопад, красивwrе Овчарски воп.опади, крас ивата 
мес-гн11ст Паничище, легендарните Самовиляди, ~}рачният Кара
гйол страховитите вж.рхове Паличи, l{алив, Сейм.енски, Елени 
и др ощ~ десетки ме.:rноста, които сега вече привличат хи
ляди любители на nла~tинските красоти. Дотогава немаше и 
никаква снимка от нашите планински забележителности, а 
сжщо и ни.какви худо 1Кествени картини, каквиrо сега пж.лнят 

продаввиците на подобни неща ... ВсИ'fКО това можа да на
прави пжрвото тук ·rуристско дружество, ,,Рилски езера" -
гражданското. То с честите си налети , с десетюt с1tимки, 
които издаде за Седемте еаера, за Бистричкия водопад, за 
Овчарските водопади и др. места, с XII турисl'ски сбор и мно
годневните излети из цела Рила планина, и друга дейност 
можа да вжзбуди необходимия интерес в целото общество -
младо и старо, и започ.наха на по- големи групи мжже, жени 

и деца да се из1tиrат все по висосо из пл анинаl'а. А който 
започва да се издига по-високо из планината, той започва 
да се ивдиrа по-високо в живота, казва еди н философ. Това 
дружество можа. чрез снимките и uбщите излети да попу
ляризира Рила навсе1<.;lil;де из Вжлгария. То В;Б;збуди тури~тска 
дейност и в учениците, които нас1<оро основаха Юношкото 
туристско дружество. 

Юношкото туристско дружество „Рилски езера" има аа 
действителни членове ученицi-t от мжжката гимназия. То 
празднува веч своята десетгодишнина. Пжрвите му основа
тели, увлечени от безкорист1~ата идейна дейност на тогаваш
ните туристи - граждани, предадоха се всецело на турист

ската идея 11 това свое вжодушевление предадоха на своите 

заместници1 вследствие rta което и дейността на дружест
вото се засилва все повече и повече. 

Дейността на това друже<.:тво може да се подраздели: 
1) на дейнос-r· за физическо закрепване на членовете му, 2) 
за умствено образование, 3) за морално вжапитание ·и 4) за 
подготовка на членовете за обществена дейнос11. 

3а физическото закрепване на· членовете дружеството 
действува с бдижните и далечни излети. Умереното движе
ние на открито, дишането на планински вжздух, особено при 
вжзкач:ване из стржмнините, е най-сигурно средство за пре-
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чистване на rжрдите от всичкия прах, набран вжтре o-r праш
ните кжщии и училищни стаи. Движt"нието иа стржмпините 
заякчава мускулите на краката и раздвижва кржвта из це
лото тело. Движението тто слжнцето, спането на открито, иа
потяването, слжнчевитt: бани всред планинския вжздух от
лично закрепват целия орrанизм. И ветжржт и дж1+<джт спо

магат аа доброто каляване на организма да не бжр_е обор
ван от малки простуди и разстройства на стомаха . 3атQВа 
се забелезва, че деятелните членове в дружеството еж по
пжр1·ави и по-жизнерадостни от другарите си, които не участ
вуват в ~злетитР. 

Образование, к0ето е добито само от книгите и н•епод
крепено, непоя снен о , неутвжрде1ю с опит, с видени неща в. 

природата и живота, е слабо, плитко и то малко допринася в. 
живота и наука11а . Ето защо дейността на това дружество за, 
солидното образование на учени1~ите има много rолем.а важ
ност. Геоrр~фическиl'е знания, видени в природата, запечат
ват се за винаги в паметта с най- големи подробности, и еж
щото дава ясна представа за най-отдалечените по место и
време веща. Който е обходил Рила планина, утвi'!'\рдил и раз
ширил е званията с~и по география за тази планина, която 
му дава яclia представа ва Алпите и др. подобни планини. 
Сжщото става и с знанията по другите учебни предмети. 
3атова учениците еж се свикnа1111 вече да u; бжрзат, когато 
пжтуват, но внима•телно наблюдават виденото и чутото и тжй 
разширяват своите rеоrрафичеt:ки, ис l'орически, естествено
научни, етнографически, езиковни, бито ви и др. поанаиия. 
Дружество1·0 н ма и м алж.к музей от разни предмети, с:жбрани 
при пжтувнншпа. Нема кжт•1е от Дуnнмшка Рила планин,1 не
обходено от повечето членове на ·дружествата, а много от 
тех еж обходили Пирина, Верила, кжм Погаво вск11я манастир. 
Бургаа, Дун ава и другаде. Преподавателите при гимназията 
еж забележили, че деятелните членове при дружеството са с 
много по-обширнп познания, отколко1 0 друдите ученици, 
които н е еж члttr:1ове в дружеството. Пжтуuани ята развиват 
и засилнат и разни цушевнп способности - като наблюда
телност, сжобраз·ителност, памет, разс:.кджк и др. - Дружест
вото подпомага образованието на членовете си и с добре на
редената си библиотека от 600 тома. 

Морат-~ото вжапитание на младежта се постига по-ле<;но, 
когато се гледа т0ва да стане чрез · самовжзпитанпе. Това 
именно тук е пости rнато чрез това дружество. Преди осно

вав·ането на дружеството най-буй:ни-те, 'И'З.Й-даррвитиtе и по
богатите ученици често се зала.вяха да се отдават на ходене 
по затжнтените кафенета и места да играят I<арти и друrй 
азартни игри, в праздници по хората и по равни любовни 
похождеtJия. А сега то е .11рибрало именно тези ученици и 
им е изпжл!:iило праздното време с излети, с еж.брания, е 

.. 
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реферати, с четене книги и др. Освен това при дружестве

ните им пжтувания в тех се развиват известни добродетели.,. 

като дружелюбие, пожертвувателност, отстжпчивост; еж.що 

се развива дружествена чест, ученическа чест, народна чест 

и се определя по-добре личната чест. В дружествените сжб

рания често се смжмря_т провинилите се в непохвални и срамни 

работи и тези, които не се поправат, изключват ги. В настоя

телството на дружеството се поставят винаги най-добрите 

ученици. Учителския сжвет е виждал в това дружество много 

добжр помощник за моралното вжзпитание на учениците и 

за това му е вж.злагал известни права, напр ~1мер, напоследжк 

на членовете от това дружество се вжзпожи правото да еж.с

тавят актове за повреда на држвчета, седала и пжтеки ив 

ОК<lЛН ИТе гори'iКИ. 

Освен наука и вжзпитание необходимо е на учеющите 

да се даде и подготовка за обществения живот. Тази важна 

рол изпжлнява дружеството; то ги свиква на организиране. 

да развиват дружествена обществена дсйеост, да бдят за из

пжлнението на законните постановления, да протестират про

тив нарушенията, да се явява в тех жеJ1ание да разпростра

няват добрите, верните и идейните неща и да се борят про

тив вредните идеи. Учителите, които еж п.:,исжтствували на 

общите еж.брания в това дружество, уверилu еж се, че уче

нициrе много умt-ло ржководят разискванията, добре рс1зре

шават споровете, еж.що отлично ржководят ивлетите, при 

които имат много добжр ред Това дружество прояви обще

ствена дейност, като основа подготвителна чета от учени

Ц'Пе пр11 тукашните проr11м11а~::и и. ка·то сждействува да се об

разува •1·уристс~<о дружество при дев11ческото педаrоrиLJеско 

училище. То доказа и на депо, че вжзnитава бждещи идейни 

обществени дейци, каквито еж всички негови бивши членове 

сега членове на гражданското туристско дружество. 

Понеже досега юношкото туристско дружество е оп

равдавало надеждите на учителския сжвет, затова то е добило 

право на самостоятелен живот: то урежда само сжбранията 

си, сами учениците тур11сп1 отиват в излети само като еж.

общават за това в дирекц11ята на гимназията. Дружеството 

само е предприемало известни похвални работи пред обще

ството : то уреди едва много хубава тур11стска изложба от 

много снимки и картини иа Рипа ш1анива и цела Бж11rария, 

то 11здаде и малка книжка за Рила планина. Дружеството е 

показаJ10, че живее с радостите и тжrите на бжлrарския на

род: през време на войните то устройва веколко пжти днев

нинки и представления за похвала на героите и сжбира по

мощи за сираците от войната. То напослеfжк работи много 

усилено с гражданското туристско дружество за построява

нето 11а туристска хижа. 

• 
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Ивлет на Пловдивс1<ия клон „ t<алоянов врж.х" до ма
вастиря „Св. Врач" над с. l<у1<лен. 

Беше определено да стане излет на 19. юлий т. r. Сборев 
пункт пред главния вход на градината „Цар Симеон". Тржr
ванетс стана в 41

/ 2 часа. Беха поканени да вземат участие на 
излета и rраждащ1те. Сжбрахме се 19 души, от които 3 дами. 
Тржrнахме в 41

/ 9 часа сутринта. В 71
/~ часа пристигнахме в 

с. Куклен. I<жм 10 часа бехм_е вече в манастиря. Посрещнаха ни 
~ удряне на камбани. Наивлезоха всички гости на манастиря. 

След кратка почивка и прияпш беседи устроихме набжрзо 
хор и изпехме некол·ко забавни и 11уристически песни, от които 

останха предоволни гостите и обитателите на манастиря. 
Вrсслата аабава проджлжаеаше под се1-1ката на вековните 

брестове и орехи. Свжршихме и обеда, след които се, изка
раха и неколко кржшни весели хора. 

O,биколихме околността на манастиря, все придружавани 
от егумена му, комуrо изказваме нашата искрена благодарност. 

_Наближаваше време аа тржгване. Посетпхме всички ВКУ·· 
пом манастирския храм, направихме религиозния си поклон и 

след това по поканата на главатаря потеглихме обратно аа 
Пловдив, пак еж.проводени с звука на камбаните, аа да се из• 
рази последно аадоволствието па манастиря от нашето госту

ване в него. 

Сти.гнахме в града кжм 10 часа веч Мнозина от гостите, 
вжзхитени от веселото пж.туване й туристкото другарство, изя

виха желание да станат членове на клопа, което и сториха на 

другия ден. 

Пловдивски турист. 

В е ст а. 
l(омитет ва, вакрила на 

бж.лгарската ориРода. - При 
Природоизпитателното друже
ство в София е основало "l<o• 
:митет за закрила на бжлrар
•ската природа" против унищо
жението на природните богат
ства и красоти, с които така 

щедро сме надарени, но които 

не се използуват никак рацио
нално и беасмислено се уни
щожават. 

Като средство за постигане 
целта си комитетжт счита: 

1. Да се разяснява писменно 
и устно значението на наши

те прироцни богатства и кра
сиви кжтове; 

2. Да се организират в це

лата страна местни дружества 

от граждани и учепи·ци, с дея

телни ржководители, в сжщото 

направление и 

3. Да допринесе чрез масова 
пропаrанда за уясняване зна

ч:евието на сжществуващите за

кони и нареждания, целящи за-
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крилата 1:1а природните богат

ства и нейните 1<расоти. 
Туристската орга tiизация 11а

пжл но се присжединява кжм 

цел ите, които си е поставил 

комитета; та1<а сжщо удобрява 

и средствата, с които 'Ще си 

служи. Централното НатоятеJt

ство подканыа всич r<и друже

стве ни ч;1ено11е от r<лоновете 

да се гр11жат за закр11ла на на

родните богатства и красоти н 

стра11 ата, nодJJОЖени на ун11 -

щожаване, 11 да доnр11нес.жт, t<о и 
с каквото може за о.:жщест

вя ването на rop u JJтe блаrород-

1:1111 цел 11. С запазването н а при

родните богатства и красоти 

ще се направн една 11 еоuен 11ма 

услуга 1:1а народа нr1, а така еж

що 11 на туризма, :1 ащото 6е3 

богати 11 1<1,ас11в11 Л ОJIЯ, горн, 

план11н11 11 ,,р . 11 uез техното 

близко о позн ава не не.,\а да има 

н а родно· 6л агоде11сп111е, 11ема 

да 11r.1a тур11 зм 

Бж11гарск11 гур11сти 1 скжлете 
пр11ролн11те Guгат.:: тва и красо

ти! не щаден: труп ia тех11 uто 

олозшн,ане 11 :iапаава н е, защо

то тона еж цели 11 11 а 11дейното 

ни тури стсt«) 11ружrство . 

Туристсю1 Хпжи.-fJрез м. 

юл1111 1911 гuд. В.- Тжрновск11ят 

клон от Б Т. Д. ,,Трапез1ща" 

из1·рад11 1н1 и :..:тор11•1 ~.:сю1я „Х11 · 
сар" туристс 1<а хижа, 1·рамадно 

вдан11 е на 2 1
/ j стажа, 130 кв. м . 

постройка и 14. м. високо, пржв 

туристсю-ку111 урен паметн и 1< в 

Бжлгария, сжздаден с труд 11 
материални средства на рев

ностни патр11отu-тури~ти ~r дру 

ги благодетели. Тоя приме р 

стана заразителен. Сега, след 

войните, когато само еrоизмжт 
се шири из всич ки среди на н а

шето общество, l(ОГато всеки 

гледа само матер иалн 11те си об

лаг11 . яви се 6щ1городната идея 

в нашите дrугари -туr~ исти и 

юноши-тури сти от Дупнишкия 

клон " Рилсюs езера" да изгра

дят ~• те по пр имера на старо

стол11чан ите, В.-Тжрновц11, хи

жа в ведрата на вел11чествепата 

Рила, татжк пр и полите на ве

ликол е пн ия „Еди- ГЙ0J1" , на кра
сиR;~та "Скакавнца". Намиспено 

-изнжршено. Идея 1·а е вече ре

а 11нзнра н а с уситsето 11 мате

р 1i аJ1111не жертви наj.1,у п ни ш1<11те 

тур11ст11 и граждани . Хвала и 

~ ест на 11111щ11аторитс, патр110-

ти-туристи . Те дават отличен 

пр11~1ер на бждещите nо1<0.11е 1111я , 

още повt-че, като се з нае, при 

какu 11 незrодии ус11лен труд 

всред грамаден бал1<а н се рса

лизирва тури ст1сата идея . Кло

нжт сж6ра су.,111 от волни по· 

жертвуванин от Дуn1111ш к111·е 

граждани 11 малко от дpyritтe 

клонове 11а Б. Т. Д; сжщият е 

отправил едно отворено ш1смо 

с дата 6 1011 1111 т r. 1<ж ~1 Дуп

н111 11 1<1п...: граждан11 11 тур11 ст·и в 

ц,·ла Бжлгария за с ведение, ~о 

рална, матер11 r1л11а 11 в натура 

пщ1<репа. като между другото 

кавва : ,, Гражда н 11 , сжrла сно ок

Р"-Ж11 0 NO 7 от 22 апр11 11 т . г. 

на Ц!!11тращ1ото Настоятел-ство 

на G. Т. ;J,., ос 11 овап о 11 а едн о ре

ше 1111е на М111-111 ст~рс1< ия С;,,,
вст 11 по 11 арежд.а не tia Д.~рек
цията на Трудовата пов и ност, 

сжобт,ава н а 1<лq 11оnете с 11 , че 

те м о гат да отбият трудовата си 

повнност за 1920 г. н а работа 

за реаливиране н а свои цели, 

като аа това представат nла1-1 

н а работа и посочат едно тех

ническо лице, което да я ржко

води. Клонжт от Б. 1'. Д. пРилски 

еаера", водимо от жеJ1ан ието да_ 

• 
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·направи красивите кжтове на 

1Рила планина достжпн.и за по 
голем брой туристи и любители 
на природата, образува преди 
неколко rоди1:1и фонд „Пос
тройка планинска хижа", който 
днес, благодарение на Вашата 
пожертву-вател1:1ост, ни дава вжз

можн0ст да започнем в най
близко време постройката й. 
Понеже днес положението е 'та
кова., че и тази сума, с която 
дружеството разполага, не е 

достатжчна за изграждането на 

хижата, то кло1:1жт ни с писмо 

.NQ 39 от 8. юний т. r. се обжр.на 
кжм Дирекцията на трудовата 
повиност и помоли последната 

да разреши дружествените чле

·нове да отбият тру)J.овата nови
ност за 1921 год. на работа при 
хижата и направата на планин

ски пжтеки, водещи аа седемте 

езера и ,.Рилския Манастир'', 
понеже тази а-а 1920 r. беше 
отбита от всички членове преди 
получаване на окржжното № 7 
от 22 април 1921 rод. Това клона 
направи, понеже много от чле

•новете му са чиновници, ко11;то, 

-за да могат да иапжлнят своя 

джлг, требва ва това да полу
чат предварителен отпуск. Ди

•рекцияrа на трудовата nови

•Ност, имай·ки пред вид високо 
културната вадача на тури:зма, 

а още по вече, че членовете на 

ieдJfo дружество с пжл но сжз

на ние предлагат доброволно 
своя труд, за }!.а постигнат-свои • 

те задачи отчасти, и да не lfr. 

норира общинския сжвет, в 
чието разположение се оставя,: 

lfражданите трудоваци, изпрати 

.аая.влението на кJюна до тукаш

·на1.а община с молба, общин
ския сжвет да се занимае с това 
,на.ше ис-кане и ни удовлетвори. 

Постройката на хижата ще 
почнат 40-50 души доб,ровол
ци-трудоваци които, заминават 

кжм петжк, аа да турнат ос

новния камжк и почнат из

граждането и. Другите смени 
СJJедват, след като пжрвата из

работи 10 дни. По 1ози начин 
нашия идеал ще бжде реали
зиран II скоро на краси.в~та 
„Скакавица" в подножието на 
великолепния „Еди-Гйол" ще 
к,ацне гиздавата хижа. 

Другарц туристки и туристи 

от цела Бжлrария\ 

Скоро в ецин от най-краси
вите кжтове на Рила планина 
ще се построи туристска хижа, 

която ще е на nжтя между с. Са
паревска Баня-Седемте езера 
-Рилския Манастир. Там Вие 
ще намерите подслон в всеко 

време и ще можете да се лю

бувате на величесвената Рила 
с неините I<расиви алпийски 
очи. Пречюпе по направата на 

тази наша хижа са големи, 

обаче ние апелираме кжм всич

ки Ви за сnлотево'ст и задруж
на работа. Носете високо зна
мето на туризl\\а, отжрсвайки 
се от всека партиза!'lщина и 

поставете дружествата си на 
неутрална почва, като по този 
начин сжздадем в душата на 
всеки един обич кжм хубавата 
природа на 11tайка Б~лгария. 

Вжаобновени клонове. -:
Тревненският клон от Б. Т. Д. 
„Планинец" е вжзобновен на 
29 април 1920 гад. с 25 души 
редовни членове. Той бе угас
вал през април J903 год. Лред
седател Иван Георгиев. 
Пожелаваме успех на пла

нинците . 
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Ореховският клон от В. 
Т. Д. "Дунавски турист" е 
вжзобновен ва 12 април 1920 
rод. с 24 · дущи редовни чле
нове. Избрано е настоятелство 
с пред.седател Иончо Икономов . 

Дупнишки клон „Рилски 
евера". - През време на вой
ната ю1онжт не е проявявал дей
ност. Едва на 1. август 1920 г. 
е избрано временно настоятел
ство с председател - Н. С. До
дов, а на 24 май 1920 г. е из • 

• брано постоянно· настоятелство 
с председател - Станислав Ка
заков. Тогава е имало редов
ни чле.нове и членки 95 души . 
I<жща-пам.етник на ту · 

рист. - По сведения кж.щата 
на Алеко "константинов в ро
дния му град Свищов е била 
сжвжршено зане_марена-запри

личал~ вече на развалина. За 
,ха се запази тази ценна за ту

ристските дружества кжща -
паметник, вастоятелството на 

Софийския клон „Алеко l{он
стант~Jнов" е напракило пос
тжпки пред Ми11 истератвото на 
'Народното Прсвещение, пред 
Свищовската градска община 
,и пред наст.оятелств6то на чи· 

талището в столицата, което 

,носи неговото име - ,.Алеко 
.Константинов", за да се вземат 
.нужните мер·ки за това. 

Юбилей на бж.лгарските 
. J<олоевдачи.-На 29. май 1920r. 
I<щюездачното дрвжество от
еразвува 30 годишния си юби
JiеЙ от основаването му. Цен
tралното настоятелство на Б. 

Т. Д. изпрати свои представи
·теяи за цразденствсто. Вечерта 
сжщия ден се даде семенна кь
JJоевдачна вечеринка в чест на 

.~режквелит·е членове-основа· 

тели ва дружес.твото и на де

легатите от VШ -я редовен ко
лоездачен юбилеен конгрес, 
който се сжстоя едновременно 
сжщия ден в малкия салон на 

пивница "Батемберr". 

XIV. редовен туристски 
сбор. - На 14. август т. r., .9 ч. 
np. об. , в столицата, аудитория 

№ 45 на университета се откри 

XIV редове н туристски сбор от 
председателя на Централното 
На стояrr.елство, г. Д-р Петжр Ко
заров, в присжтствието на де

легати от всички дружесiвен_и 

клонове. 

След Привествената реч на 

• r. Козарова сборжт биде поа· 
дравен от представииеля на Ми
нистра на Народното просве
щение, г. Негенцов, от столич
пия пом кмет, г. Ив. Дечев, от 

~ hмето на общината, от юнаш
кото дружество „Шипченски 
Герой", от представители - на 
юнашката орган изация, на дру-
жеството на защсните офицери, 
на юношкия туристски сжюз, 
на Софийското туристско дру
жество "Витоша", на конгреса 
па есперантистите и пр._ 

Прочетоха се и получените 

поздравителни телеграми. Всич
ките приветствия, отговори и 

поздравителни телеграми би
доха посрещнати с бурни рж
коплескания . 
От името на сбора бидеха по

здравени Н. В. Ц1ря, Министра 
на Народното Просвета, народ
ния поет, почетен член, г-н Ив. 
Вазов, почетния дружест. прец

седател, Д- р Ал. Теодоров -
Балан, столичния кмет. Еспе
рантския конгрес биде поздра
вен лично от делеrсtта на сбора, 
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член от Софийския клон, r. Сп. 
Марков. 
Сборжт заседава на 14, 15 и 

16. В идните броеве ще се по-

местят извлечения от протоко

лите на заседанията и ваетите 

от сбора решения. 

t Скр.жбна вест 
Иачезt1а дале 11 от родните планини още един млад и 

жизнерадостен турист, 

~рум Ал. Новаков 
той намери своята тжй преждЕ'временна кон 1111на там далеч 
в висините t<жм „Д11в11я вржх", 3774 м. височина в lОжния 
Тирол, а скжп11те му останки по 11и ват в 01:tztnl при Инсбрук 
(Австрия) . 

Скржб иап;;;лва с,~рдц:~та на всички, които познават за
гиналия волен Г!О дух и чувства-·~ур нст, достоен прлМер на 

подрастващите п tжрлешщ t<ак да обичат природата. 

Турастска литература: 
Хигиена на туриста, от Д р П. Ив. Стоянов. Изд~ние 

на Централното Настоятелство н а Б. Т. Д, с rp. 84. Цен;, 8 л. 
сп. ,,8.жлгарски турист" . 1. -XII. годиш11иiiа. 3а цената 

спораауиение с Це1прал11ото liастоятелство - Софня. 
Пжтеводител ,ш Сосfщл и окошюстта l1 . . . Цetia 5 л. 
От София до Петербург . . . . . . . . . . Цена 2 л. 
Летува11ил и 11✓п.туван11л и Амершш . . . . Цelia 2 л. 
Годии.;ен сбор1111К от туристск11 скiтвки Цеш1 5 л. 

Следните брое ве яа друж. сп. ,,Бжлrарски турист" ще- се 
. редактират от друг редактор. 

От редакцията. 

' 

Пе•11111'а11ца Кu ... че.в - СофnА. 

. ' 


