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Проджлжава се uодuиската за XIII. rоцина на списанието 

БЖ/IГ APCKJ1 JYPl!JCT 
opra н на туристското дружество в Бжлrар11я. 

От \ . юл~1й 1921 rод. списанието започва XIII. година. 
Ще излиза редовно всеки месец (само 10 месеца) и ще за
стжпва следните отдели: 

1. Художестве11 отдел: 0011сания на родна природа, пжте
шествия, 11злеrн, народна1 култура, нравl1, оби•1аи, изкуство и пр. 

2. Стихотворения с подобни мотиви и Uдгледи на кра-
сиви местности. • 

3. Оргапивациоппи статии ц 1,1нения за популяризиране 
задачите на туризма. 

4. Ху1,1ористичен отдел на случки и анекдоти при п.жтуване. 
5. Мнения и пост.жnки за задружна работп с други 

спортни организации. 

. 6. Дружестнен живот. Дейн ост на Централното Настоя-
телство и клоновете. 

7. Туристска хро11ика. 
8. Вести аа туриз1,1а ид чужбини. 
9. Отаиви и трибуна за спорт и успех11 на туристското 

дружество. 

1 О. I<ниж,шна, поща- и др. 

Абонамент на Б. Т. годишно за членове-20 лв., за не
член ове - 30 лв., в чужбина - S фр., отделна книжка - 3 лв. 

3аш1сването става чреа кло1ювите настоятелства, теле
rрафо пощ~нските станции и напра1:10 в редакц11ята-ул. ,,Со
лун'' № 23, София. 

От редакцията. 
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Год. ХШ. София, октомврий и ноемврий 1921 г. Бр. 4. 

Ежлгарско Туристско Дружество 

Централно Настоятелство 

№1 

Софи~t, 25 август 1921 год. . 

ОКРЖЖНО 

До Настоятелствата на 

клоновете на Б. Т. Д, 

X1V редовен туристки сжбор в последното си заседание 
LИзбра ново централно настоятелство, което се ко н ституира 
както следва: 

Председател Илия ААтон ов, подпредседател Д-р I(рум 
,Дрончилов, секретар Васил Христов, касиер Димитжр Сжсе
лов, домакин Д-р □ею· Пеев, редактор д· р Иван Велков, сж
ветници Никола Пушкаров и Ни1<ола Гал·чек, контролна ко

.мисия Никола А. Симеонов и Александжр Моллов. 
С поемаRе на длжжността си , ние - членокете на оо

вото централно Аастоятелство - считаме за с.воя пжрва 

длжжност да се обжрнем каr<то кжм настоят1:лствnта на кло 
новете на Б. Т. Д. , така и к.11н,\ всички дружествени членове 
и да поискаме тяхното пжлно еж.действие не само за иапжл· 
нен ие на вжзложената ни от току що закрития еж.бор ра

--бота, но и да издиrн е,'1\ хубавата н и орrа1-1иаация н,а онази 
висота, на която пr би требвало да стон, осЬбен о в днеш· 
ните времена. За постигане на нсичко това, нека се запомни 
добре, не е достатжчна нашата - на це н rралното настоя
теп·ство - д9бра воля Jt нашия труд, но са необходими и 
добран воля и всестран яо СЖ1'руд ничество FJa всички дру
жествени членове. - Нека не се забравя сжщо от никого, 
че без необходиматс:1 подкрепа - морална и материална -
ние ще си остане.\, еамо с хубавите пожелания за успехи и 
само ще р;цJn иваме иден без никакви праю11~етки резултати . 
.А така не ще nocт11 r11 e,'I\ нищо. -
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3а ви1<оrо не е тайна, че фкнансовото положен·ие на 
дружеството ни е лошо. Ето защо, джлr е на всеки кой.то, 
милее за тази nолезна и беаJ{ористна организация, да работи 
за преуспеването й и за усилване нейните доходи,·ка,то п-р~ди. 
всичко той сам бжде напжлно изправен кжм дру~естве
ната каса. 

Водими от желанието да се приведе в извеспюст поло
же~mето ~1а дружеството, централното настоятепство поканва 

клоновите вастоятелства да се отчетат в най,·скоро време. 
като сжщевремен~JО дадат и следните сведения: 

1) Точн11я брой на дружествените членове ; 

~) Колко новозапнсани членове имат през текущата го
дина, на ка1<ва сума вжзлиза сжбра11ата за[lисвина, внесена 
ли е и ког,1 ; 

3) Какви суми са заджлжени кжм централната каса, 
1<аква час r е внесена и кога - (тук ще требва да се и_ма 
пред вид решението на еж.бора, че клоновете трябва да вна
сят в центраната каса по , 50 ст. на член месеч-ио и;rи б лв. 
годишно, неза'висимо от за11иснивата, лична карта, абона
мента на списанието и пр) 

4) По t<олко броя от списанието ще трябва да им се, 
изпращат, като се има пред вид решение-то на сжбор;~: Спи
сан·ието „ Бжлrарски турист" е заджлжително за всички чле
нове по 20 лв. годишен абонамент. Обаче ~емейство, без
различно колко души са от него членове на дружеството, 

плаща и получава само едно течение. · 
Издаването на списанието е о сигурено при условие, че 

ще се изплатят своевременно абонаме·нтите. Ще се направи 
всичво вжаможно за подобрение ~~а слисанието, така че то 
да стаие необходю,1Ь четиво аа всички любители на приро
дата Вменява се, обачr, 1:1 длжжност на клоновете да из
пращат и подбрани материали и така да допринесат за по
стигане на rонимата от списанието ни цел, както и да еж

общават редовно вести 113 жинота си. · Сжщевременно да 
се развие и по- голяма де~ност за записване на вжншни або
нати - 30 лв. годишен абонамент. 

5) Колко лични карти са nолучяли- и каква сума е еж.б
рана срещу тях, внесена ли е и кога; имат ли налич.вост лични, 

карти 11ли не и искат ли такива и кощо. 

Другари туристи, 

Не скжnете труда и средствата си, з.\\ най~беакори-стната 
спортна организация. Да се сплотим и чрез нея. се помжчим. 
да закрепим в бжлгарския народ всички х_убави и С'J'ари не
гови добродетели, които при днешното общо па,дев,ие са об-

- речени на аадушваве. Да се помжчим с нашата, безшумна 
родолюбива дейност да подджржаме бод;кр нар·одsмя дух. и 
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бистро народното сжзнание, вжпреки всички незrоди в които 
искат да ни оковат. 

Нека се проникнем добре от моментите, които пре
жпвяваме и трудностите, с които има да се борим и които 
повелително трябва да преодолеем. 

Всички на работа - благородна. и благодатна ! 
Родното и мощно вдравейте ви пращат за новото цент

рално нестоятелство. 

Председател : Ил. Антонов. 
Секретар : В. Христов. 

XIU. ред. · турuстскu сжбор-Софая 1921 r. 
ПРОТОКОЛ № 1. 

Неделя, 14 август 1921 година. 
Заседанието се откри в 9 часа пред обед с приветствие 

от председателя на Централното Настоятелство г. Д-р П. Ко
заров. 

При. от1<риването ua заседанието присж.,-ствуват 26 деле
гати и }48 гости-туристи. От с11р~на на М-вото на Просве
тата присжтствува инспе1<тора г. Негенцов, а от ~страна на 
общината - пом. кмета г. Ив. Дечев. Прочетоха се поздоа
вителни телеграми до еж.бора от Дупница (две), Габарево, 
Станимака, Габрово, Вратца (две), Долна- баня, Горна-Джумая 
и Пловдив. По предложение на г. д-р П. l(оааров, избра се 
специално бюро на сжбора в сж.став: Председател Ст. Н. 
Шишков (Пловдив), подпредседатели: г. r. Никола Додов 
(Дупница) и Сотир Скрински (София), и секретари г. г. Лука 
Дудеков (СQфия) и Георги Семков (София). 

Представителя на М-вото на Просветата г. Негенцов 
поздрави еж.бора от името на министра и kинистерството и 
приветствува туристите като морално най-мощната днес кул
турна орrааивация, която, като сждействува за опознаване на 
младежта с. родината, за сближ)tване на детето с гражданина, 
за култивиране дух на сплотеност и задружна работа, би 

. могла да допринесе много за заздравяване окаяното поло

жение, в което Бж.лrария все още продж.лжава да се намира. 
Господин Негенцов аавж.рши, като прочете едно писмо на 
r. Министра на Народното Просвещение д J сжбора, в което 
последния дава израз на своята джлбока вяра в образова
телната сила на туризма и в голямото му влияние за заздра

вяване, засилване и всестранното повдигане на народа ни и 

пожелава плодотворна работа. 
Пом. кмета г. Иван Дечев поздрави сжбора от името на 

общината и пожела на туристите дейност и п.жрвенство в 
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спорта и идейното обновление на Бжлrзрия. Той nо3драв1t 
сжбора и от името на юнашкото д-ство „Шипt;енс1<и Герой''... 

От името на Есперантския конгрес, който днес сжщо 
васецава в София, есперантист-юноша-турист, поздрави сжбора 
и туризма, като изтжква rоля_мата вржзка, 1<оято сжществува 

и се развива между туристи и есперантисти и голямата полаа 

която "Еспераито" принася на туриста. 
· След поздравленият.а новоизбраното бюро з_ае местото си. 

Председателя r. Шишков, след като благодари иа r. r. 
rоворившите, иатжю1а хубавите qерти и национални добро
детели на бжлrарина, 'благодарение на които той можа да 
проживее цосеrашн1пе изпитни и да оцелее, и апелира аа 

поджржавето и развитието на тези добродетели. 
Сжс ста ване на крака се · почете паметта на падналите 

аа родината през последната война туристи, след което, rto 
предложение на председателя, сжбора реши да се поздравят: 
Н. В. Царя, Министра на Просветата, столичния кмет и цей
ците на туривма r. r. А. Теодоров-Балан и народния поет 
Ив. Вазов. 

Избраха се комисии: 1. за проверка п,жлномощията на 
делегатите R сжtтав: г. r. Кр. Антонов, Ив. Минев и Ал. 
Моллов и 2. за 11 ~зменеt1ие на дружествения устав, в сжстав: 
г. г. Станислав I<азако.в (Ду.ш1ица), (.;от11р Скрински (София), 
д-р П. Козаров (София) и Илин Антонов (София). 

Подпредседателя С. СкриF1с1<и докладва и сжбора прие 
с бурни ржкоплескаиия за 1<лон.ове на Бжлr. Туристско Дру
жество вжастановените след войните 

в Орехово . .Дунивски Турист", 
в Тревна „Планинец" и новооснования клон 
в Габрово „Уаана" . · 
По предложеflие ва председателя прие се да се пререди 

дневния µед, като се пристжпи кжм обявения реферат, за да 
могат да го чуят и всички дошли на откриванеrru на с:жбора 
гости. Референчи~tжт r. д-р П. Козаров занимава еж.бора в 
разтояние на час и половина с темата „Войната и туризма". 

След свжршване ва реферата, пак по пререждане на 

дневния ред. пловдивският тур11ст - гост r. д· Р Бо.йкинов 
разви мисжлта си за постройка на феникюлер до Черt1ия 
вржх на Витоша и- направи предложение, 11уристското дру
жество да осиrури за себе си концесия11а за постройка и 
е1<сплоатацията, с което би си сжздало и един богат и по
стоянен източник на средства, толкова необходими за реа
лизирането на неговите цели и задачи. 

Разискванията по предложението на r. д- р Бойкинов,. 
J(акто и по реферата на г .. д-р П. Козаров останаха за по.: 
1<жсно, според както е определено в дневния ред. · 

След това г. Скрински прочете „отчета на централното 
настоятелство" за дейността му от миналия сжбор до .днr.с. 

,, 
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Поради напредналото време разискванията по отчета се 
отложиха за идното заседание, понеделник 15 август 8 часа 
сутринта. 

ПРОТОКОЛ № 2. 
София, 15 авrу~т 192/ год. 

Заседанието се откри в 9 •1аса сутринта от председа
теля Ст. Н. Шишков, в присжтств11ето на 29 душ11 делегати. 
Прочетоха се. сред бурни рж·коплескан ия, п оздранителни те
леграми от Н. В. Царя и от почет11ия председатеJJ на Б. Т. Д. 
- проф. А. Теодора!! - Балан, след което комисията по 
проверка пжщ1омощ11ята докладва, че са дошли на еж.бора 
с редов н и ПЖJIIIOMOЩIIЯ: 

1. О r Вратца 4 дe.rreraтa: Н. К Алексиев, l{онст. Партов, 
Г. Шивачев и Г· ца Цв. Стубленска . · 

2. От Габрово 4: Еким Ст. Андрейчин, Хр. Чичова ров 
Г. Рачев и Хр. Врабчев. 

З. От Долна-баня 2: А. Д. Цветков и r-ца Надежда А. 
Цветкова; 

4. От Дупница 3: Н. До.1011, Ст. Казаков и Ив. Jlобутов ; 
5. От Орехово 2: Радан Симеонов и Цоню Ионов; 
6. От Пловдив 2: Ст. Н . Шишков и Ник. Груев. 
7. От Са.люков, според пжлномощията 2, а дошел еди

ният от тях - В. 3ахар11ев. 

8. От София 10: Ил. Антонов, д·Р ~в. t3елков, Н . Галчев 
В. Христов, Г· цс1 Л . Ковачева, Д Сжселов, д·р П. Пеев, Н. Бо
зов, Ст. ЛаэароR и Сп. Марков . 

. 9. От Т ;кр110110 1 : Борис Даваджиев. 
Повдига се вжарос за изправността на клоновете (Сп. 

Марков, Соф11я), в отговор на каете председатtлжт г . Шиш
ков обясня на, че tie са до11зправни : Габрово, Самоков, 
Тжрново и Вратца, обilче всички еж до 1-1если пари за окон
чателво 11зджлжение. Пожела се, занапред всички клонове 
да бж.дат t1ай-редовни, за nреусnеването на дружеството и се 
пристжn"11 к~м дневю1я ред. . 

Ал. Моллов (София), прочете от името на контролната 
комисия докл<1дс1 и за операциите на дружествен ата каса 
от 8. VIII. 915 r. до 1 З. V/11. 1921 rод .. след което се почнаха 
разисквания по доклада на Центр. Н-во и I<оптр. комисия. 

Г. Шивачев (Вратца), като изтж1сва причините за сJ1а
бата дейност на центр. н- во, изказва благодарност за поло
жените от него грижи. 

Н. Додов (Дупн11ца) отправи похвали кжм центр. Н· во 
за направеното от него в тия дни на уrветеност и деаинте
ресира ~tе от обществена дей1-1ост. Намира, обаче, за необхо
цимо да констатира, че центр. н-во известно време не е дало 
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признаци на жив0-r и дори, когато от np0Rи 1щията с ред 
писма е било тжрсено и запитвано. Сжщо и издаването па 
,.Бжлrар~ки Турист", идейният орган на д вото н11, би треб
вадо да се подеме още по-рано, па и да се nодобр11. Изказва 

се ва образуването на редакционен ком~пе r, макар 11 с. мини
мално иж.знаграждение. 

Хр. Рачев (София) обяс·нява, че це ,пр. н- во е сж.ще
ствувадо и, макар и слабо - п оради трум1ите времена ~ 
които живеем - то е работило. 

С. Скрински (София) обяснява-, чt досегашното цeJ1rp. 
н- во е временно, не избрано по реда си, н о какrо то. така 
и избраното от XIII еж.бор в Самоков H' Ro, са работил11 
редовно, макар слабо, според силите с и Намира, че главна 
причина за слабата дейност са войните, конто доне-соха общ 
упаджк на идейните работи, па и сред-.:тва не е имзло, осо
бено за сnнсванетq 1:1а „ Бжлгарски Турист". 

Ил. Ан.тонов (София) намира, че досеr;, шната дейност 
на центр. н-во не е задоволителна. /\о м . март почти не е . 
имало центр. н-во, вследствие на кuето се 1iал ож11 избира

нето на 1:1ово. Иска в бждещето цен, рал. н- спю да влезат 
· xupa, които не за чест, а за да раб отят поем ат поста си. 

Пожелава на провинциалните клонове п о-rодяма дейност, а 
на центр. н- во не само да обедин и и напра11лява всички 
сжществуващи кловове, а и да извика на живот и много 

още нови. 

Даваджиев (Тжрново) счита днешния еж.бор един вид 
учредителен след джлrите войни, 1<оrато всичко бе замредо 
и предлага да се освободи центр. н-во от отru11орност, с 
пожелание аа интензивва дейност от но вото. 

t.:жборжт гласува за освобождаване центр. н во и кон
тролната номисия от отговорност, след което поради напред

налото време, заседанието се вд11rна з-а с11ед обед. 

През време на разискванията сжбора бе поздравен от 
Сжюза на запасните офицери.' Г. Митов, запасен подаолков
~ик, аасвидетелствува с прочувствени ду,\\и почитта и п оздра

вите от страна на запасното офицерство кжм тия, I<оито 
знаят да ценят дивната бжлrарска природа. Тов,:, си идване 
той счита не само за вежливост, а като джлr, защото запас
ното офицерство ясно сжзнава си 11ата на з ве ното - 11юбов 
кжм родината. То цени бод;нш дух и свободолюбие н а ту
рист~ като морални ц . нности на силен. свободе н и патрио

тиче н бжлrарски гражданин . Заrтас ното офицерство цени тези 
rражда ии - залог на nреу-:певане на бжлга рското дело. 
Накрай пожела напреджк на туризма и ползотворна дейност 
на сжбора. 

Председателя блаrода-ри на nредставнтелите на орлите, 
които седем години бродиха из поробените бж11rар .: к11 кжт ове. 
Изтжкна, че ед1:1и от най ревностните •щенове на Бжлгар. 
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Турист. д-во са офицерите, и особено запасните офицери, 
на които поднася уважението си и изпраща мощното тури

стическо "здравейl и 

ПРОТОКОЛ № 3. 
София, 15 август 1921 година. 

3а сеnанисто се откри в. 3 •1. след обед от лредседаrrеля 
г. Ст. Н. Шишков. 

Госа. Бойчинов, председател на IО11ош1<ия Туристски 
Сжюз, и г. Др. Цонев, председател на Соф Юнашно 1'урист
с1<0 Дружест 1:10 Витоша, начело на една делегация, поздра
виха от името на своите орrа н11за ц11и сжбора и му пожелаха 
ползотворна работа Те се пзка~аха за задружна цей~юст на 
двете туристски дружества - за общото преуспжваие на ту
ризма. 

Председ. r. Шишков отговори в а поздравите 1н.t, след 
което се мина на дневен ред. - Докладч111<жт ва ко~\ш сията по 
изменение 11а у ~тава 1'. СК,рински (София) прочита изцело 
проекп1р1шитс 11змене 11ия. 

Госп. Сжс.елав (София) предлага да се изменжт само 
ч11енове 14, 16, 78, а изме1:1~11ието на устава изцяло да остане 
за догодина, за да мма време да се ва нимаят с него и прег

ледат проекта 11 прови нциалните 1<11онове. Г. r. Н. Груев 
(Пловдив) и Скриflски (София) предлагат ccra сжбора да вземе 
едно .времен а· рещение относн о доходите 1:1а Централното 
Настоятет:rво , а другите ивмене п ия да оста нат за под11рн.ия 
сжб;)р. Го.;. Рачев (Габрово) м исли, LJe и cer ,1 би могло да се 
rтр11стж+1и кжм подробното изменение на Устава, в I<акжвто 
смисжJ1 □ рави и п11едложение, поджржано от r. Портов 
(Вратца). 

Сжбора вжзприе нредложението t1a1 r. Груев, а именно: 
да се ввеме решение сега в смисжл известен °!о от всички 
приходи на клuновете да се внаснт в це н,·ралната каса, а 

изменението на. Устава да остан е за идния сжбо р. 

Госп. Д. Сжселов (Софи я) предложи и сжб.:,ра вжзппие 
да се мине кжм чете не на бюджетопроекта и в него да се 
определ11 точния процент па приноса за централната каса. 

Ил. Антонов (София) напомня, че в Самоковс1<ия XIII ре
довен Туристски еж.бор е решено чле н ският в нос да бжде 
минимум 50 ст н а месец. А ако ис 1Саме да подобрим органа 
си и да имаме списание 1,ато за пред хора, да не се скжпим 

т~ЛI<ова .много и увеличlfм средствата ua Централното на. 
стоятелство. 

След прочитане на бюджетопрое1па за идната година 
се повдr1rна пак вжпроса за ивменението на устава. Г-н Б. 
Даваджиев (Тжрново) заявява, че еж.бора си сжздава мжч-
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нотии, като не се ржководи по устава и затова, ако утре 

тжрновци не дадат средства, ниJ<оЙ да ме се сжрд.и, че от
казват вжз основа на устава. Госп. Дудеков (София) намира 
че всичките мжчнотии произлизат от несжответст 1 ието между 

устава от една страна и фактическото положение на нещата, 
които днес са еж.веем други, отколкото при сжстанянето на 

устава, от друга, и предлага еж.бора да се поR~фне кжм 
изменението на уста-ва. Госп. Рачев поджржа С-"Щ'>ТО, като 
ттредлага членсJ<ия RHOC да бжде 2 лв., а эапис11ината 5 лв., 
аа да се осигури бюджета. Г- н Шишков (Пловдив) предлага 
да се приеме бю::1жета и той да бжде заджлжителен и аа 
всички клонове, а устава да не се иэменsrва сега. Сж.щото 
поджржа и r. Додов (Дупница), който предлага сега да се 
вземе сам.о решение за увеличеfГие на вноските. 

Сжбора вж-эприе последното предложение и премина 
кжм разискване и приемане на · бюджетопроекта точка по 
точка. По време на разискванията се повдиrваха и решиха 
следните вжпроси. 

1. Относно членския внос се прие предложението на 
на r. Рачев (Габрово): всеки клон внася в касата на Цент
ралното настоятелство по 50 ст. месечно за чсеки свои член. 

2. Встжпителния внос се определя на 5 лв., сжгласно 
проекта. 

3. Оrносно процента, който клоновете трябва да дават 
в полза на централната каса от другите си приходи, се uов

диrваха оживеии разисквания. Проектжт предвижда 50 на 
сто от другите приходи, като некои предложиха да се осво
бодят приход1пе за фонд „Хижа" от този µроцент. Г-р Ра
чев (Габрово) предлага приноса да бжде 1 О на сто. но от 
всички приходи ua клоновете, иначе клоновете 1\\Оrат да оп
ределят всички сборове аа фонд „Хижа" и да не внасят нищо 
в централна га 1<аса. Сжщото поджржа r. Даваджиев (Тжр
ново) и г Шивачев (Вратца). Гос. Шишков поджржа проекта. 
Сжбора прие предложението на 1·. Рачева: 10 на сто и то 
от всички приходи. 

4. По вжпроса за абонамента на списанието станаха 
еж.що оживени разис1<вания в края на които се оформиха 
ТР.И предложения: пжрво (на проекта) абонамента да бжде 
20 лв. годишно за членове, и д-а бжде заджлжитеден за всички 
членове; второ (Шишков) абонамента да бжде 10 лв. и трето 
(Чичоваров) да се спре списан 11ето, до като се образува до
статжчен фонд „ Бжлгарски Турист", които да осигури изда
ването м у. Сжборжт прие □жрвото (с 11 rласа,~срещу 5 и З 
за другите): абонад\ентжт на списанието за членове е 20 лв. 
и е заджлжителен ва всички члевове. 3а ве членове се при~ 
абонаментжт да бжде 30 лв., 1<ато на юно,uи от Бжлrарското 
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Туристическо дружество и от l<)ношкия Туристичесr<и Сжюз 
се отпуща като на членове - 20 лв. 

5. По разхода се прие <:!дно предложение (на r. Рачев, 
София) относно взаимното засилване на · не1<ои параграф в 
смисжл: Централното настоятелство в сжгласие с контрол
ната комисия може да прехвжрля при нужда суми от един 

параграф кжм други. 

По предложение на r. Сп. Марков (София), поджржано 
от r. Додов (Дупкица) прие се от предвидените за печат и 
списване на "Бжлrарски Турист" за всеки издаден брои от 
една печатна кола най-малко да се плаща по 300 лв. по ре
дактирането и корекцията му. 

Бюджета в окончателно приетата форма е отпечатан 
след протоколите. Преди да се вдигне заседанието прочете 
се поздравителна телеграма от ена.рrи•1ния стар пловдивски 

турист r. П. Жилков. 

ПРОТОКОЛ № 4. 

Софuя, 16 август 1921 год. 

3асед~нието се откри от председателя r. Ст. Н . Шишков, 
в присжтствието на болшинството от делегатите. 

По предложение на председателя даде се по<1ит на 
трагично ааrиналиат тези дни в Ецталските алпи при rp. Инс
бруr (Тирол) млад бжлrарски туруст, члеfJ на Софийсюш КJJUH 

11Алеко Константинов"·, Крум А. Новаков, джлrоrодишен деен 
юноша-турист. 

Сжборжт одобри предложението на r: r. Скринс1<и и Враб
чев. да се изкаже сжболезноRание от страна на еж.бора на ро
дителите на покойния турист и да се :помести в дружестве
flото списание „Бжлrарски Турист" статия заедно с лик,v;.т му. 

Пристжпи · се кжм (lааискване на повдигнатите в реферата 
па r. Д- р П. Козаров вжпро<:и. Ил. Анто1-1ов мол11 от пмето на 
r. Д-д Козаров да се се приеА1ат форл1улираните от самия 
пеrо точки. г. Шишков предлага сжбора да вжаприеме тези 
точ1<и като · резолюции аа иаnжлнени е от клоновете на Бжл
rарското Туристkо Д-во там, дето има вжаможност аа това. 
Г- ца I<овачева (София) поджржа председа rеля и сжобщава, •1е 
учителската орrапиаация се е сжщо зан1r.мава11а с тези вжп

роси и ще укаже своето еж.действие аа реализирането им. 
Сжборжт прие в вид н.r резолюция по реферата на 

r. д· р I<озаров следните точки : · 
1. Уреждане през ваканцията в хубави планински места 

летни ученически колони, за напжлно здрави и мало

кржв1m деца, обзавеждани по най-прост . начин и ржководени 
от учители. · 
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11. Дружеството да подеме ин1щиап!вата за взаимна раз
мена на деца пр~з ва1<а1щио1iнитс месеци, като оповести това 

чрез вестниците. 

111. Всеки 1<лон да обмисли и най-рационално използува 
за свои туристиче.ски цели трудовата повиност. 

IV. Централното настоятелство да направи постжnки 

пред М1нн1стерството на Просветата за: 

1. Сжздаване специал на служба по ученичес1<ите пжту · 
вания и изобщо по туризма в училищата, с която служба 

Централното настоятелство да бжде в контакт. 

2. Уредбата на уч1:н ичесJ<и спални при всека училище 

през летните месеци, като в градовете, дето сега има казарми, 

се вземат леrла и 

3. По• широкото разпространение Hi.t летните ученически 

дружини, предназначени за малките ученици. 

С това разискванията по реферата на r. Д-р Козаров се 
приключиха и се пристжпи кжм разни. 

Г. Рачев (Габрово) повциrа вжпроса за избора на деле- ' 
гатите за бждащите конгреси, като предлага да се избират 

за всеки 50 души един делегат, а и за част от 50 пак по 

един. Даваджиев (Тжрново) доr:жлви горното предложение 

в смисжл: при липса на средства, клона А\ОЖе дн изпрати по 

малко делегати, с право на толIСова гласа, 1<ол кото делегати 

би се следвало да има еж.гласно горното правило. Н. Додов 

предлага временно, до пзменението на устава, да се изпраща
 

на 30 души ч11енове един -делегат, без право на повече гласа. 

С,"бора прие, до инмене11ието на устава да се избере ва 

всеки 50 или част от 50 души по еди н делегат. 
Една делегация на Бжлr-арското гимнастиче.:ко дружество 

„IОвак" на чело с подпредседателя ва дружеството r. Лазов 
поздрави еж.бора с успех и бжциа. дейност. Г. Jlезов изтжква 

тягостното време, в което е ев-икан както XIV турист. сжбор, 
така и Х. юнашки, в който между другото е взета резолюция 

за обща дейност с туристи-ч_еското и други културни и спор-

1·ни дружесгва, за обновление и вжзвеличение на Бжлrария. 

Апелира да си подадем ржка за бждна народополезна дейност. 

Председ. г. Шишков благодари на поздрава ва юна

ците и сжщо апелира за задружна дейност. Девиза на всички 

културни дружества трябва да бжде: Бжлгар11яl 

По подигнатия от r. Д-р Бойкинов, Пловдиы, вжпрос за 

аапазваве концеси~ за построяване и експноатация на един 

финикюлер до Черния Вржх, сжбора след 1<ратк11 разисквания 

прие предложеf/ието на r. Н . Галчев. (София), да се вжзложи 

на Централното настоятелсто да проучu този вжпрос и на 

идния конгрес да го докладва. 



Заосарйев (Самоков) пpeдJJara сжбора да избере един ден 
в годината за общ туристичес1ш nразцн 11н, който R чест на • 
най дивната бжлгарска шiани_на и да се нарече „Праздник 
на Рила". В този де1 1 да се сжбират тури сти от вси•11<и краища 
на БжJJrария в Саr.101<ов и Дупн11ца и - от там да предприемат 
общ традицио11ен и311ет из Рила. При то ва , жeJJaтeJJHO е тоаи 
сбор да бжде сжвмсстен с юношите. Той изтжкна голямото 
орггнивационно и пr~опаrандс1торско значение н а един такжв 

общ дружествен nраадн11к 11 сидата на сжеди н11теJJното звено, 
което ще представлява този оnщ и зJLст. В сжщия ден всека 
д- ство устройва в своя град сказю1 , изложб1·1, увеселения и 
пр. , .J:iCe с мото Ри ; 1 а. За най-nодходящ и св.жрзан истори
чески с Рила, тойнаJ\\Ира Или~1 де н (2 а вгуст), когато и 
времето е най подходяще за излети r1 з Р;~л а. Г. Шиш1<ов по
джржа идеята иа г. За хариев, както и избора ма Рила и на 
деня, по мотиви от историче.:ки, културен-, нациоtrалдн и най 
вече пропагандаторски хар1_11<тер. 

След кратки разисквания по вж□роса, при което се пред
ложиха и други дати за общия праадник, сжбора прие: Пат
ронния ораздн~J К на Бжлrарското Туристическо Дружество да 
бжда И ;1 и н де н. 

r. Казаков (Дупница) обрисува деЙАоста на дупничапи, 
11одrотовяването и изграждането на хижата в Рила и отправи 
апел до вс~<JКИ делегати, да увещаят клон ()вете си да ги под

крепят с некоя и друга сума, .за да могат да доизкарат хижата. 

r. Шишков похвалява дупничани и тжрновци аа строе
ните от тях хижи и апелира кжм клоновете за подкрепа. 

Даваджиев предлага централното н-ство да влезе в 
свржака с Министерството на Общ. Сrради и да нареди 
до окржжните инженери, да· 6каа.ват нуждното еж.действие и 
взеr.~ат участие при поставянето покааалци по пжтищата и 

- пжт~ките от страна на туристическите дружества. 

И. Антонов поджржа Даваджиева и сжобщава, че Со
фийския клон се е занимал с тоаи вжпрос и им.а иаработе н 
„правилник за изл етите", с който п 1>1<рай другото се урежда 
и вжпроса за поставяне покааатели по пжтищата. 

Понеже сжбора не разполага с време, за да проучи и 
приеме тоаи правю1ни1<, той направи следните две предло
жения: а) По t:иниц11ативата na · всеки клон да се устройват 
екскураии специал11O ~а учащите се, с участието на учители 

и под главата рството на един турист и в а й много 1-2 ту
ристи или родител и н а у•1ащите се и б) Софийския клон да 
иапрати на всеки клон 110 един екземпляр от проекто пра

вилника, за прилата не и проучване на практика, та на идния 

конгрес правилника да бжде nриет. 

С.жбора прие II две1·е предJ1ожения. 
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Г. Рачев пожелава при основаване на туристическц 
д-ва занапред да се ивбегват чуждите названия, а 1-ta се из
бират бжлгарски. 

Д. Груев (Пловдив) моли бждащето центр. н-ство да 
направи nостжпки пред сжответната власт да се освобож
дават от акциз дружествените представления и плакарди. 

Сжбора вжзлага това на центр. 11-ство, тжй ка.то д-вото 
ни е културно-просветно и следва да се ползува от тези облаги. 

Г- п С. Скрински запитва аа в бждаще специално бюро 
ли или централно настоятелство ще ржководи сжбора? Сж
бора вжаnрие тжлкуването, че сжrласно устава, центр. н-1ю 
трябва да ржководи сжбора. 

По предложение на r. Шишков сжбора наказа желание, 
щото всеки клон да наработи пжтеводител за своя ра.йон. 
Сжщо така за пропаганда и популяризиране на родиноана
нието да [се образуват библиотеки npu всеки клон. Този 
вжпрос се вжаприе, но се остави за по основно изучаане 
относно организирането му, за идния сжбор, 

Г- н Рачев апелира кжм всички клонове :Ja пж.лно сжт
рудничество, подкрепа и разбирателство с юношите. 

Г- в Захариев моли бжде_щето централно настоятелство 
да ходотайства пред д0вото па столичните журналис1.и ia 
приемат безплатно сжобщенията, които соф. клон или цент-
ралата ии биха дали за публикация. . 

По вжпроса за местото на идния сжбор, за което се 
направиха пеколко предложения (Тж.рново, Орехово, Банско), 
прие се с голямо болшинство идния еж.бор да бжде в Тжр
ново, като три месеца по·рано тжрновския клон еж.общи на 
центр. н-во за точната дата на еж.бора. Общо желание е, 
той да се сжстои през великденската ваканция, изобщо през 
месец Май. След това се пристжпи к.жм избор на ново цент
рално настоятелство. Избраха се з-а 

Председател: Ил. Антонов 20. Подгласник д ·р I<оааров-6. 
Членове: Н. Галчев 27; д·р Дрончилов 26; Н. Пушкаров 

26; Дим. С.жселов 23; В. Христов 20; д-р Ив. Велков i8; и 
д-р П . Пеев 18. Подгласници: С. Скрински 9; I<p. Антонов 
7; Раф. Попов 6. 

Кантролна комисая: Ил. Моллов 28; Н. Симеонов 19. 
Подгласник С. Марков 9. 

Новои.абрания председател И. Антонов, от името па но
вото централно настояте.лство, благодари за доверието и 
отправи апел чрез делегатите до всички клонове за сжтруд

вичество и по·енергичеu дружествен живот. 

Председателя r. Ст. Шишков като пожела ползотворна 
дейност на клоновете и на централното настоятелство, по
жела добжр пж.т на излетниците - сжборяви из дивната 
Рила и обяви XIV, я редовен туристически конгрес за закрит. 

Сжбора се закри в 2 часа след обед. 
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Бюджет на Централното Настоятелство за 19Ю-921 rод 

§ Приход лева § Разход .1 лева 
1. От принос на членовете 6.000 1. За значки . б.000 

2. От вст111nителен внос . 2.000 2. За печат на списанието, 

3. 10°}0 от приходите на 
от които за редакция 

клоновете 2.000 и корекция по 300 лв. 
на издадена книжка 

4. От абонамент на Б111лг. най-малко печ. кола 20.000 
Турист, от членовете • 15.000 

3. Библ.иотека и абона-

5. Сжщо от нечленове 3.000 мен, на чужди спи· 

б. Разни 1.000 
сания • 1.000 

7. От продажба на значки 4.000 4. Канцеларски и пощен-
ски 2.000 -

\ 5. Снимки и клишета 1.000 

б. Непред!Зидени и за 

ттжтни на делегати по 

сжбора 3.000 -33.000 33.000 

Спомен. 
На КумаmС1 

Преыинал беше джлжr летен ден. Все по голям мрак се 
стеля.ше над вжрхове и долини, замираше постепенно дале

чен градски шум ... Облегнати до шубраците около грамаден 
оrжн, ние се вслушвахме в бучението на водата, гледахме с 
захлас трепкането на звездите, взирахме- се в далечните си

луети на планините и се носехме с крилата на мечтите кжм 

далечни светове и незнайни страни. Един по един летеха спо · 
мените, изреждаха се чудни разкази за видено и прежи

вяно, разнасяха се тжжни песни за роден край. 
Така уuесени в бленове, ние аамлжквахм·е един по едиu, 

загледани. в тжмния небосвод. 
Преваляваше нощта, а там далеч се понесе глас, разле 

се широко в тжмнината, повтори се многократно от заспа• 

лите плаuини и 11олини и се изгуби в ширинето. 
- }{ум.ата ! Та кой друг ще броди в тжмнината ако 

не той. · . 
Нашияят оrжн, кат Витлиемската звезда, показваше пжтя 

на изгубените в нощrа. Втори сигнал, от нас отговор и ето · 
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че се пояесе песен в раняото утrо, песен на младост, на 

пролет. 

Наблеете наt1 01ю гаснещ оrж11, ис1<рr1 се п онесеха високо 

в небето, о.аарнх.~ се лицата с нова с ветJ1и11а . Та 1<0J11<0 н ощи, 
колко дн и сме пре1<а рыаш1 а;н.•д110. далеч от суетни свет, тук 

при майката прнрода? l{ол ко □мт11 сме пращали п;крви позд

рави от ,·ам, от високия вжрх r1c1 11 зrреващето слжнце, FJa 

даJJ ечяите, обв11ти още в полумра 1< , поJ1ета II долини 1 

И ето, не се м 111:1а 11 rодп на , еава стжпил на прага на 

живота, май!(ата земq те пр11бра в своите обят11я. С поглед 

устремен кжм ве1111кото 11 незна й н ото, с р;кка протегната 

кжм бялото алпий ско цвете , т11 се paiJДeJ111 Ra винаги от нас. 

Прощавай другарю! Не ще слушаме 1н11<оrа вече песента 

на чучулигата в ранно майско утро, не ·ще се никога унасяме 

в мечти из дивн1н~ Балка11 . 

Залутани из св~товните пж.,тища, зал и сани в всекидriев

ния живот, един ще бжде твоii завет ,,На вжрха, нагоре, кжм 

вжрха !" 
Ив. Велков. 
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Вилдшпице 3774 м . 

Е ц т а л. 
Най- големата странична дол~1на н а Ин, джлrа около 60 

клм. Ецтал е една от най-интересните долини на Тирол. 
Вряааиа джлбоко s стржм 1i о 11авишаващите се от двете и 
страни с1iежн11 алш, йски гребени, 1<оито я следват дори до 
Ин, потжнала в китна зеленина, в която наред с бора и 
елата срещаме и шумна гора, 11 листвен1щата, а по 
малките полянк11 11з нея 11 царевицата 11 лена, тя ту се стес
нява и nр11тиска хубавото селско шосе, което едва намира 
кжде да се провре, ту се разширява в сочни морави и дава 
място на гиздаво накацалите кжщурки на няколко сен ца. 
Еч, в самото начало на долината, на 6 клм. от желеа11опжт
ната станц11я Ецтал на Jlинията Инбрук - Швейцария; 
У.111хауген с красивия, пж1111 01н1ден алпийски водопад Щуибен, 
чиито воде 11 прах блещи от далеч на слжицето: Ле11ге11фелtJ, 
известно курортно място посред гора от листыеници, обгра
дено от вс11чки страни с голями планински маси ; Хубеи с 
интересния ту нел н а шосето и айол_де11, най-голямото село в 
до11 ината, краен пун1па на пощата и главната квартира на 
водачи и туристи за излети 11з Ецталс ките Алпи. Ед11н час 
нагоре пт Зйолден е малкото селце Цвигелщаiiн, от дето до
лината 1.:t раадвоява: от югоизток се спуща величествената 
Гурглска дол11на 1.: ред ле-дени реки на запад, наажбени ска-
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листи вериги от изток и лабиринт от ледници_ на юг, а 
низко долу при последните ~итки от джрвета и аеле!i_ина 

сгушени едно над друго селищата Долни и Горни Гургл ; от 
запад слиза приветлива и весела Вентската дол и на с кит
ното селце Вепт, в nошпе -на ск1101-1Овете, 1<оито се спущат 
от импозантния масив на Вилдшпице. Тук долината се де.о и
на новq, и пуорязва с два ржкава ледените масн дори до 

основния rреоен на юr. 

Достигаща тжй джлбоко в тях. Ецтал доб11ва о..:обено 
значени~ за формирането и структурата на uялата група 

алпийскf1 вжзоишення, ко ито се издигат в севера-западната 
част на бившата австрийска, сега поделена между Австрия и 
Италия област Тирол, и които аа това са заели и името си 
от нея - Ецталски Алпи. Ецталските Аrши заемат цялото 
nростра_нство западно от линията Инсбруr -- Боцен и южно 
от джлбоко врязаната долина на р. Ин, която дели източ
ните Алпи от стржмно прорязаните и rивдаво изrншi1и варо
вити предалпи, и се простират на юr дори до долината .иа 

Еч, до Мера1:1 и Боцен и на запад до Швейцарската граница 
и Форарлберr. В саr.rите тях различаваме три дяла: сжщия- -
ската Ецталска група, която заема западната половина на 
четирижгжлника, Щубайска група в севёроизто•1ната му част, 
яай- блиаката до Инсбруг алпийс ка група, и Зарпталска rpyna 
в югозападната му ча t:т 

Последшпа, Зарнталската, ,·рупа се издига почти в 
центжра на Тирол и е по-скоро южно предверие на Ецтал
ските алпи. В нея няма ни1<акви ледници. нито вжрхове t 
значителна височина (най ·високия вжрх Хирцер е l785 м.) 
но затов а , заема ща .такова цевтраJ11i о nоложе11ие, тя открива 

от 1.1нсо•1ините си разкошни па1-1орами на всичк11 страни 

Ецrпалската група е най-голямият дяJ 1 м Ец'та11 ски1е 
алпи и най заледената, група в целите Източ1111 а1Jп11 . По ви
сочина тя иде след групите на Ортлер (в югозападния Ти
рол) 11 на Глоквер (високите Таври в източната част на 
Тирол), които с ед11·1н1<1ни В-'i\рхове. надв11ш 'l ват нейния най
вйсок вржх Вилдшrтице ( JiJ'1ildspit.ze - Диtщя 1· 1.1жрх . 3774 м.). 
Обаче тя крие в недрата си най ·пространните ледени маси 
в Източните а;ши и това,величестsено заледяване с най 11аа
кош11и леде t1 11 пей сажи е именно хара1перното 11 ;1 Ец:
талската група. В ниц на обжрната кжм сенер подкова, 
или по-скоро RИJJa. обхваща веригата на най в11сок11те вжз
више1111я сжрцето на долината, а г;крбжт й се спуща стрж
мен като rиrа11тска стена на юr. Фирновата (фирн - заледен 
сняг) нокри~sкd 1:: така развита тук, че 110 ед110 процю1жение 
от окu. 1 0 120 клм няма нито едю1 незаледе.н проход. Гребе
ните в таз;~ алпийска група се nроджлжа11ат като затворени, 
от седловини слабо nрекжсван;r планински стени. Долините 
и се изкачват високо в планината, а с тях и растителността 
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и човешката култура: най-високите човешки поселения в. 
Европа, Бент (1893 м.) и· Горни Гургл (1927 м.), се нами
рат тук. 

Високо пщ1нинските излети в Ецталската група са почти 
всиttките джлги ледникови пжтувания, които при меките и 

· широки форми на повечето вжрхове не щ1'едставляват осо
бено rолями трудности за опитните алпинисти, изискват· 
обаче жилавина, иsдр.жжливост, сигурност в стжпката и точно 
сжблюдаване на всичRи правила за пжтуване 110 ледници. 

Най-високият вржх в Ецталските Алпи е Випдшпице, 
една величествена трапецовидна снежна пирамида· в северо

заtтадния склон на подковата, която" от далеч обржща вни
манието на пжтника. По- централно място заема вторият по 
височина вржх в групата, Вайскугел (Бялата топка, 3746 м. ), 
който по мястоnоложението си в джното на подковата, кж
дето се срещат главните вериги на групата и най-голямите 
долини от север и от юг, е най важният вржх в Ецталската 
група, а сжщевременно и t1ейн ото наii- величествено вжа
вишение. 

Докато североsападн ия дял с силно развити склонове 
спуска своите ледени маси в три клона далеч на север, из

точният достига само до раздвояването на Ецтал, която за
едно с Тимелския проход на югозапад обрааува границата 
между Ецталската група на аапад и Щубаиската група на 
североиаток. И в тази последната група на Ецталските алпи 
се крият голям брой мощни гребени, ви соки вжрхове и гра
мадни ледници. И тук по едно проджпжение н а Зj клм. няма 
нито един неааледен проход. Макар .11 н абсолютн4та си ви
сочи1iа по• ниска от Ецтал с({ата , Щубайската група е ао-бо
гата от нея в разно0бразието на форr,~ите на своите вжзви-
шения. а средната стржмнина на склоновете и е наи-rояе- • 
мата не само в Ецталските, но и в целите Източ.ни Алпи. 

За голямото турисrическо зиачение на Щубайската група 
говорят не само голямото число смело изваяни вжрхове, но 

и обстоятелството, че тя е най-гостоприемната от всички по
голями планински групи на Източните Алпи. Почти всички 
високи долини и лецени области си имат своята ХИ!Ка , а 
много от тях и повече от една. 

От западна страна, от кжм Ецтал, една странична до
лина Вулцтал, която сл11аа в Ецтал при Ленгенфелд, се врязва
джлбоко навжтре в Щубайската група и отделя от нея един 
мощен клон, който следва паралелно на Ецтал между двете
долини и свжршва под Ленrенфелд с стржмно като стена 
спускащия се на север Лохкогел, лобното място на тжй рано
загина11ия наш млад другар - l(умата. 

Пейо. 
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Вест о. 
- Ив живота на Со♦ий-

-ския клон „Алеко l<онстан -
тинов•. На 6 март т. r. кло
нжт е имал своето редовно го-

...-ишно сжбрание, ,което , е из
брало ново настоятелство в 
сжстав: председател - Илия 
Антонов, подпредседател - Ни
кола А. Симеонов, секретар -
Васил Христов, касиер - Иван 
Минев, домак~1н .....:. Лука Дуде
ков и сжветници Г-ца Люба 
Ковачева. Д-р Иван Велков и 
Христо Костов. 'Контролна кu
мисия: Тодор Тончев, Др. l(о
фарджпев и Ламби Бончев. 
С поемане клоновите дела на

стоятелството е изработило про
грама за дейността си. Сжщо 
така то е правиJ1.о постжпки 

пред Министеретвото ва На
родвого просвещение и софий
ската община да се разреши 
на учениците от последните 

класове на средните учебни 
заведения в столицата и на чле

новете на софийския клон да 
отбият трудовата си повинност 
вжв Витоша. Вж.преки блаru
склонноспа и на двете офици
ални учреждения при повди

гане на вжпроса, досега не бнл 
получен никакжв от~:.онор. 

На~тоятелството, чувствувай
ки слабата заинтересованост на 
членовете кжм дружествените 

работи, е изпратило до всички 
членове апе.л, с който ги моли да 
прояват по-голям интерес кжм 

дружествени-rе работf,\, да по
сеща11ат ,редовно излетите, еж.б
ранията, срещите и np., да про

пагандират повече в 11олза на 

туризма и работят за увели
чение броя на членовете, да 
разпространяват дружествено-

. ~ 

то списание,, Бжлrарски турист" 
и подпомагат списването му. 

Макар и слабо, забелезват се 
вече резултати от този позив.· 

Така напр., от 250 члена на 6 
март т. r. днес вече кдона брои 
430 члена с явна тенденция да 
се увеличи още повече техния 

брой. 3.~белезв11 се еж.що про
явяването, макар и от малак 

брой дружествени членове, по
голям интерес кжм клона и 

дружеството, нещо, 1<оетu не 

може да не насжрд'Iи настоятел

ството в работата му. 
Наст~ятелството е изработи

ло и разпратило на всич1<и 

членове програма за проекти

раните преа т. r. излети - до 

22 ее11тември11. Досега еж се 
еж.стояли 18 излети, посетени 
с,т 598 излетници, от коиrrо 156 
дами, като не се включват 

в тия излети многобройните • 
частни, уреждани почти всеки 

nраздничен ден от rpyПli дру

жесrвени члевове еж.с знанието 

на настоятелството. Сжщото е 
изпратило по един екземпляр 

от програмата за излетите и 

апела и на всички други кло

нове и ги е молиJtо да влеае 

с тях в вржзка за уреждане 

срещи. Такава е била срещата, 
станала на 19 и 20 юний т. r. 
меУщу Софийския, Тж.рновскпя 
и Вратчанския клонове на Ели
сейпа и nроджлжен маршрута 
кжм мина Плакалница - 3ro
pиrpau - Вратца. Сжщо така 
среща е била обявена на 10, 11 
и .)2 юлий т. r. в Костенец
Баня - Белмекен - Юндола 
- Белово между Софийския, 
Долно - банския, Беловския и 
Пловдивския клоно_ве. Тази сре-
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ща, макар и да е била посе
тена от 45 души софийскя ту
р11сти, аа жалост, не е биJ1а 
посетена нито от един турист 
от останалите З ю1она. 

- Туристска ве•1еринка. 
Софийския клон от Б. Т. Д. 
,,А11еко l{онстантинов " и юно
шите туристи в София уреди~ 
ха на 5 февруари.й с. г.' ве
черта литературн о-музикална 
вечеринка в полза на фонда 
,,Построiiка хижа на 81tтоша " 
в- Софийс1<_ото градс1<0 казино 
при разнообразна програма: 
Приветствие от председателя 

11а Центр. Настоятелст1ю, Г- н 
Д р П. Козаров, туристския 
r,\арш. излжлняван от г- н Ту
ма11гелов, д~к11амац1tи, балети, 
казачок, соло на пиано и друг11 
точки 

Вечеринката беше добре по
сетена и иалеае споJ1учлива. 

Това е пжрвия опит за за
дружна работа межlу стар11те 
·1 уристи и ю 11ош 11те в Соф11Я. 
Туристс1<и срещн на Со 

фнйскня клон „А. f<онстан
тuнов". - Настоятелството на 
софийския !<ЛOII от IБ. т. д. в 
едно заседа ние в на•1алото на 
м . юлий с-. r. заедно с група 
ре1н1 остии тур11ст11 обменили 
м11 ..:ли, как да се опознаят по
отблизо столнчните туристи 

и решиюt да се уреждат ра
довн и срещи всеки втори пе
тжк. считаио от 15 юлий т г., 
от 7 часа сл. обед в локала 
„ Нова Щу.менска бирария" на 
ул. "Леге", срещу Народния 
музей. 
С една покана до членовете 

беше L"М:общено, че пр11 хубаво 
време срещ1пе ще стават на 

откр11то в бирарията- на r- н Та
нушсв, зад .Борисоната rpa-• 
дина", обаче там не е удоб110 
поради отдал~чността си и за
това клоновото настu•1телство 
нарежда срещите да стават 
само в локала на ул. ,,Леге". 
Добро начинание е напра

в~11 0 . Оrначало ще става само 
опознаване, а в последствие сре
щите ще 6ждата разширени в 
забавни и научюt беседи, по
казва не картини с проекцио
нен апарат и пр , достжn ни за 

широката публика. 
Так11ва срещ11 между столи 

чн 11те туристи ставаха през 
пжрв11те rодив11 от сжще

ствувавето на дружеството 

(1901 19 11 г. ), които дадохi\ 
добр 11 резултати. 
Препорж<1ваме на всич к 11 ,мо

н ове от Б. Т. /1.. да устройват 
чест11 срещи 11 беседа за чле
н о uете си и техните rости в 

своя район .. 

PAЗfi fi 

С.жобщения на Цен-гралното настоятелство. -
Умоляват се дружествените членове и абоват11те да внесат 
абонамента за списанието, п~рвите чрез респективните кло- • 
11ове, а вторите - направо в дружествената каtщелария -
ул. Солу11 NO 23. Онези от абонат11те1 които в.ежелаят дn по-
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лучават списанието, умоляват се да повжрнат изпратените 

им до сега нни,кки. Непов.жрналите ги, ще се считат че 

желаят да r,, получават и занапред. Отказалите да получават 
списанието дружествени чл~вове, ще се считат напуснали и 

самото дружество. 

* * * 
Клоновете, които не са сжобщили до сега колко значки 

искат, да сторят това веднага, за да могат да се разпреде

лят получените и им се изпратят. Цената им е 12 лв. едната. 

* * * 
У моля ват се клоновите настоятелства да изпращат

своевременно в Централното настоятелство по един екзем

пляр от всички афиш11 за урежданите в бждеще от тях 

вечеринки, срещи и седе1-1ки или да еж.общават за урежда

ните такива по-рсtно, за да може, ако има вжа11\ожност, да се 

устройват от страна на Центр. настоятелство излети до 

седалището на клона, или вжобще да се прави вжз11юж

ното при рааличните случаtt, 

* * * 
Всичко, каквото се отнася до Централното настоятелство 

да се адресира до Бжлгарското Туристсно Дружество -

Централното Настоятелство - ул. Солун Но. 23 - София. 

Вести от qужбана. 

Гигантска релефна карта. - В Инсбург, главния 

град на Австрийската област Тирол, се намира най-големата 

релефна карта в света, издялана в естествена скала. Тя пред

ставлява целия Тирол и Форарлберг (областта между Тирол 

и Швейцария) в такава Rели-~rина (масща1,\ 1:7,500), че човек 
свободно може да · се. разхожда по домните от I<айзеровите 
планини на североизток до езерото Гарда на югозапад. 

Високите вжрхове стжрчат на повече от човешки бой, изра

ботени в оригиналния им скален материал, покрити с ха

рактерната за всеки от тях ниска алпийска растителност. 

Това единствено по рода• си творение е по,rнато в 

1889 година от училищния сжветнин професор Иохан Шулер, 
който по собствена инициатива джлги години наред с нео

бикновена преданост и самоrf!lжертвувание е работил над 

него, без да може да доживее довжршването му. Неговата 
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· смжрт е прекжснала работата, а войната и последвалата след 
нея окупация причинили големи повреди на извжршеното от 
него. Сега неговият син, r11мна~ия1ш11ят учител Иохан Шулер 
се е заел да п оправи повредите и доизкара до край делото 
на баща си. 

Нова експедиция в Хималаите. - Още светжт не 
се е умирил след сжтресенията на вет1ката война и пред
приемч11вият иас11 едователс1<и дух се еж.буди и с нови силr1 
поде временно преустановените е кспедиции за изучване и 
опоанава11е на още н е обходените крайнини на земята.' Кжм 
края 11а месец юний тази година една английска експед1щия 
за изучване на Мон Еверест (най - високия вржх на земята, 
8810 м. Jiaд морското раr:sнище) е стигнала в Тингри Дз()RГ, 
изходната точ ка за по-нататжшните и иаследвания. Тингри 
Дзонг е малко градче 11а една осамотена височина посред 
простран ната равнина, кuято постепенно се издига кжм гран
диозния масив на Мон Еверест и с нежновжрхата вер~-~га от 
25,000 фута (7600 м.) висо,1ин а, що дели Тибет от Непал. 
От тук ще се проучат и изследват вжзможните пристжпи от 
север и северо-запад кжм господствуващия над всичко вели
кан) Еверест. 

От едно писмо на полковник Хоужрд Бжрн до в. Таймс 
заеl\\аме следните подробнести по интересното пжтуване на 
експедицията. 

Напредвайки оо долината Бонг на пжт за Тингри Дзонг 
експедицията се натжква на една странична долина, в която 
на едt1а надморска височина от около 4600 м. цело море от 
диви рози (нашенски гюл) открива разкошна картина пред 
очите и11~ и пржска сладжк джх далеч и високо из вжз
духа. Притиснати един до друг се редят розовите храсти и 
само тук таме из тях пржсиати сочни морави с бистри, весело 
клокочащи извори. Малко по-горе е градчето Кишон, а над 
него Шекай Дзонг, седалище на двама кралски наместници, 
един све-rски и един духовен. Граджт е разположен в под
ножието на едно вжавишение, на чиито склон е кацнал като 
птичка голям монастцр с безбройните си кжщурки и ' криви 
улици, в които обитават 400 монаха. 

По направеннте от Тингри Даонг разучвания г. Бжрн 
еж.общава : На 23 юний т. г. Молрв и Бж11ок потеглиха от 
Тинrри заедно с 18 кули (наемници-носачи) и 4 яка (яюкт 
е особена Тибетанска лорода вол) да проучат най-леките 
начини за приближаване на Еверест от кжм северозапад. 
Главната пречка за напредване са грамадните ледени реки, 
1<оито в това годишно време еж непроходими. Вжв всички 
околни места жителите нари•1ат Еверест Чомо-Хжнrма (Chomo 
Bui1gшo), Богинята-майка на страната, uo всека вероятност 
истинското тибетанско име на планината. - След двуд~евно 
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тжрсеRе Rашите хора откриват на една слжнчева тераса! 

високо н,1 · левия брег на Ро11г6ук едно приятно 11 удобно за 
лагер место с разкошен изглед на Еверест, койт.о се изви
шава високо над долината. На запад северозапад и север се 
ширят rрамад11и склонове и гребени, но още е неизвестно, 
ще може ли да се вжзлезе н,~ тях Но и да предположим, . 
че вж.зкачим 25-26000 фута (7600-8000 м.) високия вржх~ 
все пак 0става още едно извжнредно трудно катерене по 

скали кжм по-големи ви :очи ни, докато се достигне сжщпн

ския вржх. А еднu усилно катерене по скали на такава ви
~очина е почти Аевжз,'liожно. понеже то изискRа твжрде много 

от 'tовешкото тяло в така силно разредения вжздух. 

Молр11 и Бжлок изучават с 1<ул вте близките ледници и 
вжзкачнат околните вжрхuве. На 5 юt1и itм се удава иакаа
ването на ед1tн изд11rащ се тжкмо над лагера им вржх, ви

сок по-ве•1е от 23,000 фута (7000 м.') Тук кулите се толкова 
.и3тощили, че немогли да достигнат вжрха. Два деня п о- кжсно 
nо,1ва да вали град, еня~· 11 джжд. През това ..цреме разузна
вателната дейност се ограничава в неколкото све·,·ли проме- , 
жутж.ка. Все пак до края на ме-:е ца еа били достатжчно 
иау,1ени североваnадните пристжсrи кжм Еверест. Август ще 
се посвети на 11зточната и северо1нпочната страни на nла

в111-tата . Ту1< леджт 11 снега са повече отколкото на северо- ~ 
западната cтpaila. Вжз,'1'\ожно е да има ня1<0Й висок проход, 
КQЙТо да води от ледн.ика Ронгбу1С през височините в доли
ната на Карта Тоангпе. От туземците обаче е 1-1евжаможно 
да се добият каквито и да било достоверни сведе ния. В края 
ва юли главния лагер ще се премести па близо до Карта, 
която се сжстои от една група ceJJa Арруонал, нrдалеч от 
местото, дето Карта Тоангпе, наи големия ледник, който аа 
сжм виждал, се влива в реката Арун. 

.. 

Пе•iатu1щ11 „Кr:1.,,v.чсв" - Софпн. 


