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f{a г,...нъ проф. r. Фехеръ 

Малцина у насъ подозиратъ, какви ценни ста

рини еж запазени отъ първото българско царство и 
ка~ви незабравими впечатления се отнасятъ отъ мt
стата, въ които доскоро · е била заровена древната 
българска история. Наистина, въ учебницитt . отъ 
по-нова дата стоятъ нt~ои указания за развалинитt 
при Абоба JШИ за други могили и надписи, уцtлtли 
отъ оная отдалечена епоха, но : това еж твър,де бtrли 
загатвания, неспособни да будятъ никакви емоции и 

_ да разкриятъ rрам~дното значение на онова археО• 
JJ0ГИЧеСК0 дtлО, КОеТО е ПОДЗеТО ОТЪ нtКОЛКО _ГОДIШИ 
насамъ. Мещду това~. ние имаме документи . на бъл
гарска1та култура, рtдки по _величие, и трtбвало . би 
само да отиде човtкъ на мtстото, за да · се убеди, 

какви научни открития могатъ да се . очакватъ още, 

при . ·систематическа · работа _въ това поле, , и при 
по-голъма заинтересуванрсть на държавата · и на 

образованото ни общест~о. · 
Тукъ аз,ъ искамъ да сподtля нtкои впечатления · 

отъ Плиска и Мадара, гдето напосле.цъкъ прекарахъ 
малко време, изпъ;шенъ отъ чувство на рtдко ща~ 
стие, че съмъ видtлъ резиде~цията ·на- Крума и Омор
тага, макаръ и в:ь печални развалини. -

Като стигнете на гара Каспичанъ, вие бихте 
могли или да се качите пакъ на влака и да отидете 

до малката спирка Плиска, или пъкъ - да тръгнете 
пеши или съ кол~, за да минете презъ селото · 

Пл~ска (бивш~то Абоба) и да ст~rнете за· 1--2 часа 
моrжщия rрадъ на _ др_евнит:I, български µаре, разпо
ложенъ северно оtъ селото, на полонинъ часъ раз

стояние'. Отъ гара Плиска до развал.инитt · разстоя
нието е около 6 · км., когато отъ Каспичанъ до тамъ 
то е . 7 км. Азъ избрахъ втория пжть · и пеши се . 
з.апжтихъ въ едно лtтно утро на поклонение за 
Плиска. Пжтътъ върви презъ .ниви, зас_tяни съ слън
_чогледъ и кукурузъ,- и по меки възвиш~ния и скло

нове. И като се . изкачите на билото надъ селото, вие 
не забелязвате нищо въ посоката, която мtстнитt 
хора ·· в·» сочатъ, и само една бtла кжщурка, колибата 

'"На пазача, говори, че тамъ се разстила стария rр~дъ 

на бълrаритt, столицата имъ отъ VIII и IX вtкъ, на„ 
пустната по-късно, за да бж.де предпочетенъ близ
киятъ Преславъ. Въ rолtма жега, - защото деньтъ 
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бtше rорещъ (2.3 авгусtъ), - ние се изкачихме по 
лекия наклонъ надъ село и стигнахме при колибата 
на бай Тотю, пазачътъ на разкопкитt, назначенъ 
тукъ отъ археолоrиче<;кия музей въ София. Единъ 
малъкъ окопъ, който се протака северно отъ тая · _ 

колиба, и_ разхвърляни наоколо камъни и хорос~нъ 
заrатватъ като едн~чко ,:видетелство за сж.ществува

нето • на стари градежи тукъ. Стърнища, храсталаци 
, и нtколко крушеви ·дървета отдавна еж заглушили 
зидоветt, разкрити преди 20 rодищ,. Пазз.ч.атъ се 
оказа единъ приветливъ мжжъ отъ с. Абоба. Той се 
е предалъ съ жарь на новата служба, и охотно . ни 
поведе да разrлеп.аме крепостьта, стария „аrлък. 

Тръгнахме по източната стена. на тая крепость, 
дълга · око,тю 600 м. Стената н.е е разкрита напълн.о, 
но изхвърлената от~ дветt страни · пръстъ · показва 
добре поt:оката й. Вървейки така въ права линия, 
ние трtбваше да се . спр~мъ най- напредъ на главната 
врата, съ добре запазени основи, 'които · укззватъ на 
солидна ·и разкошна, навtрно и триумфална входна 

порта. Дебелитt зидове, rолtмитt правилни. камъни, 
хубавиятъ rрадежъ, всичко говори за мо·нументал

·ность. Нас·ледници · на една висока - култура, съ 
персийско влияние въ архитектурата, царетt, 

които • еж. · _ градили 'тукъ, не ще еж били · такива 
дребни владетели, за , каквито ни заrат~атъ тър
н6вскитt жалки градежи . Отъ - тая врата ние се 
отбиваме отвънъ крепостьта, за да идемъ въ юго

източна посока къмъ отдалечената 1 клм. rолtма 
църква. И тукъ само основи, нtколко парчета отъ 
мраморни колони . и множество тухли и дtлани ка
м9ни, разх~ърляни навредъ. · Останалото, най-це·н
ното, е било отдавна .разграбено и· турено въ осно

витt или __ стенитt на чешми,. мостове, частни кж.щи 

и държавни постройки въ турско време, когато се

лянитt отъ Абоба, кои:rо иматъ тукъ нивитt си, еж. 
къртили и отвличали ·- и продавали дори въ Варна 
-:-- хубавитt мраморни плочи и други дtлан~ камъни. 
Дори до сега трае това заграбване !ia тия свещенни 
за всtки българинъ камъни, за.ветъ отъ старината, 
и абобчанки напр: намиратъ, че тънкитt пл.очи мо_~ 
гатъ · да служатъ прекра-сно за печене хлtбъ въ пе
щитt имъ ; Налагало би се по-строга oxpaI-Ja, за · да 
не · остан~мъ единъ день само съ голи ровове. · -, 

Връщайки се назадъ, . ни-е поемам.е отново зи-



Ц:ЪТJ> на крепостната рtрада ; CП!iP,,~Mes IJPИ. eдJia ГО· · 

лtма.- крж.гла . кула на . ж,rъл~. · и при други д~е кули 
·. •ПО ,стещ1та, едната отъ- к~ито п~тожrълна, ·и iJocлe 

. се о:тправяме за -двора, за в:Жтрешljостьта, rдето еж 

раз1~рити голtмъ · и малъкъ двореdъ, мна по.- ~ъсна 
черкова _и друrи нtкои- град.ежи. · Голtмиятъ дворецъ, 
съ : масивнитt ~и о.снови, _,съ сводоветt . 

· tи, съ nвата просторни салони, _; (трон- .. 
НИЯТр ~ - ДЪЛЪГЪ . ОКОЛО э~ Метра), ще е . 

· бил~ нt.щ9 внушително . на_ времето си. 
Реставрацията· : му . би се . удала на~tр~но 

. на специалисТса, · · който ще -. 1,<<>мбцнира: 
в.ъ въображението си налич·щ1тt мат~

:Р_иали, и~айки ~ предъ о_чи ,;шалоr;ичнит~ 
по пр9изходъ и назначе·ние сгради .дру

. -гале~ Навсtкжде · тукъ · имате чувсп;юто, 
_ че се е . гр~дил9 · за · трайц9 . г.осподс:гво · 

и че обитателитt ше с~. биди високо• 
i<ултуренъ народъ~ съ дълг.о минал9 . На 
тия солидни основи, висою(три и четир~ 
метра; · еж. -сто ели· съответни ,· по стилъ ·и _ 

изяшесrгво .сгради, каквито. не ана~тъ по

къснитt епохи , на историята . ни, пе
риодъ на упадъкъ ··въ дър~авно и _ 1,{ул

турно отношение. А какво още има да 
се открива, ·това J11Ожем:ь само да подо- -

. зираме. Експедиция~:а на У спенски е ·по
ло>ки,11а само на~ал6то _: много важни за- · 
да1.1и остава тепърва да се решаватъ отъ 
българскитt археолози, к9~т9 -:- по раз
щ1 причини - н~ · еж. пр_исцши~ш още 
къмъ работа въ това благодарно nоле на 
нашата историчес_к_а наука. Тр.tбва ос:9бено . 
да ~е съ~алява, че не е . дадена възмож

н.ость да работи ТJКЪ r. Рафаелъ поповъ, 
Майстqръ въ областьта на .. ра~копкитt,. . 

Разглеждайки отъ висотата на г9.тitмия 
палатъ, СЪ неговитt 21/2 М-, llЩрОКИ· С!ени 
оуь ·масивни блокове, _мtстнос1:ь1а н~tжо

. ло, .вие .разбирате . л~с_но това, н'а кqето 
.. не _може .да~ - ви нсiучи картата -: защо, 
им,енно, прабълrари-тt еж ' ·из.брал~ този 

_ .чинитt 'и ШЩЪ шир11неl'О, лрорtзано 0:Г~ п4'-тища ~ 
желtзнитt линии · къмъ Рус~ и IJJум.енско; ·ни_е ~{з~
пжтваме къмъ завоя н~ Кюле_вченскОт(_) _пл:ат9 , hQ.и 
село • .Мадара, гд~~о сега· една . чета трущ>В~ци_ рабо
тятъ подъ знамени'fиятъ кониикъ на ·скалата, опи_са1:1~ 
неотда!JНЗ · в·ъ една бpol!lypa ,- издани~. н_а _Софий,с~и·я ,. 

.. сл.абъ накл<щъ · и тая -широка р~~нина за 
своя първа стоjшца. rлеµ-ката е ·вълщеб
на, съ· т1:1я ширqки простори, · заключени 

отъ изт_окъ, зац~дъ и югъ съ вер_игата 

в:ьзвишения, кqито завършва,тъ пр1;1 .Кае-
. · Скал_ и ·при Мадара 

n11чанъ и • Калугерица съ -·Кюлевчанско, фот. ,Г . Трайч~въ 

то плато. Свобода на nогледа ~ чакъ 
до - Шуменската планина .-::: и възмож.н6сть за стра• . археолоrцчески музей, Отъ Абоба до Мадара има 

_ теrич:ед<а: ~пб,ран.а .срешу "Византия ще еж. подк·азали .около 1 О км. Последнот·6 .село е разположено .,въ , rtод
щ1 тия горди с1щов-е:на .стеш-iтt . избора ~а _ гова мtсто, . _ ножието на · платото, така че вие трtбва да възлазяте · 

1 и • сега · д()стой,-ю да, бж.пе столица на едн_а държава. до половинъ' часъ по стръмния склонъ , к.ойто ви води 
Вода 33 пиене туКЪ · ~ и_~a.rio въ '•изобили.е, к~кто по- къмъ отвестмитt,- високи до 100 м. скали. Слънцето 
казва'f'!> и откр1пt надJ:i Абоба канали, зиданl:'I отъ се ryбtuie -~а за~адъ задъ Ulумещ:ката плаiшн.а; :КО• 
българитt, _гдето Й ёеrа т_ече . отличи-а вода; · и_ пас- · га-то ние стигнахме задъхани . горе, забелязали. отъ 

;бища за к.онетt еж.що. , · далечъ 12 :тt· бtли палатки на ·тру.довацит:ь . И пъл-
IГ . 

- Отъ тоз'и бившъ uарски лаiеръ, гдето (жото 
плува СЪ н,аслада. К,:ЬМЪ ху,6аiЩТ'Б Очертания В.Ъ дале-

зейки по стръмнината, ние вперях1\1е жадно поrл~дъ 
къмъ конника, издълбанъ на скалата, за когото сега 
се знае · . r~оложително, че ни дава релефа. на царь · 
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I<рума , эаеднс съ възпоменателенъ надписъ отъ благо
дарния му СИНЪ, СЛ◊ВООХОТЛИВИЯ И мирОлюбивъ царь 
Омбртаrъ .. Преди да тръгна за насамъ, азъ бtхъ челъ 
крайно интересната студия на проф. Фехеръ върху 
надписитt на Омортаrа, въ „Известия на Б-вл. Архе
олсrически Институтъ", челъ я бtхъ. съ увлtчение, съ 
което чета единъ хубавъ исторически романъ, макаръ 
авторътъ,' 'fОлtмъ ентузиастъ за българската исто
}i)ИЯ, ца нише съ критическияг1:, усетъ и съображе-

. нията на истински ученъ. Малко по-рано бtхъ челъ 
все тъй вни~ателно статията му за Мадарскиятъ кон- · 
никъ, съ предложеното тамъ тълкуване на текста, 

което за първи пж.ть ни разкриваше смисъла на за

rадъчнитt знаци. Познатъ отдавна, този н:ад.писъ не бt 
разчетенъ nо-рано що-годе задоволително отъ никого 

и дори никой отъ нашитt археолози и исто_рици 

очарователната и -свежесть. Колко хубаво е тукъ ! 
Каква отрада за духа, съ споменитt за далечно ми

нало и съ този просторъ, съзерцаванъ отъ 300 метра 
височина, въ подножието на страшнитt · скали I Лу
ната бt изгрtла съ слабия си сърпъ, който по-къс·но, 
кървавочервенъ, се спусна въ облацитt на западъ 
- и следъ умората презъ деня. съньтъ въ палат~<атг 
бt тъй приятен1:r. · 

На зараньта свирката на надзирателя на трудо- · 
вацитt ни - разбуди и изкара навънъ. Наредени по 
военному, 30-тt млади работници въ бtла униформа 
се гот~tха за работа. Долу, въ полето, се разтилаше 
бtJia мъгла, отвъдъ която личаха острови отъ неза

мъrлени ниви, облtни сь утренно слънце. · Далече, в:ь 
омарата, се съглеждаха зеленинитt надъ Шуменъ и 
къмъ Преславъ. Бодрость усещахъ, и радость изпит

Биволи фот. Дрончиловъ 

вахъ при тая необи~новена обстановка, 
гдето наука и туризъмъ си подаваха 

рж.ка. Следъ малко закуска, при хубавъ 
чай, опж.тихме се съ r-нъ Велковъ и 
проф. Фехеръ къмъ надписа: на Омор
тага: Той бt твърде близко до. новия 
лаrеръ на Омортаrовитt потомци, дош
ли тукъ да гадаятъ знацитt и следитt 

на дейностьта му. Скалата, прорtзана 
отъ малки урвички, се спус,каше от'вtсно 
и застрашително. По нея . бtха издъл
бани цещерич•I<и, квадратни и обли 
- нtкогашни жилища на доистори
чески обитатели 1 черквички на първи 
християни - и знаемъ ли още какво. 

Ето и ·конникътъ, въ своя хубавъ ре
лефъ: конь съ буйна опашка, обезо
бразенъ ездачъ надъ него, куче следъ 
него и л ьвъ въ преднитt му нозе. Това 
в<:ичко се рэзличава тъй добре! и мно

жество букви, цtли редове отъ дветt . 
страни на конника · и подъ · него. Това 
е леr еадата, кжсата хроника на едно 

царуване, изпълнено съ подвизи и овt

съ сериозна подготовка не бt се ваемалъ съ копи

рането му. Странно равнодушие и незаинтересува
ность предъ този _най-крупенъ паметникъ на българ
ската епиграфика, подобенъ на крйто не се среща 
нийде въ Европа ! 

· Бtше вече късно, за да различа въ вечерния 
здрачъ изображение и надписъ, затова .оставихъ раз
глеждането за утриньта. Посрещнатъ -тукъ отъ го
столюбивия главатарь на четата, която разкопава мо
гилитt подъ .конника, имiнно уредникътъ при Ар • 
хеологическия музей, Д~ръ Иванъ Велковъ, · както и 
отъ ·другаря му въ тtзи благодарни изследвания, r-нъ 
Фехеръ, който · и лани и тази ваканция п~екарва лt
тотото тукъ, нъ съседство съ своитt любими надп_иси 
и зидове на прабългаритt, азъ се любувахъ на нощьта 
съ чистото и небе и пеисажитt въ мрака - къмъ 
Шуменъ и къмъ Мадара, гдето блещtха електрически 
лампи. Отъ височината надъ скалитt се спускаше 
силенъ вtтъръ, и легнали на моравата предъ палат

китt, ние гълтахме съ очи Лi,тната н9щь1 вдишайки 
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ковtчено отъ единъ царь, Омортаrа, който е предвку.
шавалъ повисения и,нтересъ -на историка отъ н_ово 

време. Буквитt се разпо3наватъ отчасти добре: ли

чи и червената имъ багра, съ каквато е билъ вап
.санъ и ; коникътъ. И единъ реаленъ митъ възкръс·ва 
прt:дъ:(очитt ви, рtдъкъ по · красота на внушение
то, въ:тия дни ~а разочарования отъ съвремени ге~ 
рои на историята. 

Но азъ. не ще говоря повече за мадарскиятъ I(OH· 

никъ: той трtбва да бж.де виденъ отъ всtки инте
лиге·нтенъ българинъ, това_ мtсто заСЛ} жва да стане 
прицелна _точка на всички па'лъмници, които милtятъ. 

за българската природа и българското минало, и азъ 
сигурно предвиждамъ времето, когато тукъ ще се 

простира огроменъ паркъ, съ хижа за посетители и 

малъкъ мtстенъ музей. Защото наблизо подъ ска- . 
литt сега еж предприети разкопки, които обеща
ватъ доста - за тtхъ азъ не исюiмъ да говоря преди 
да си кажатъ ду!'{З:та компетентнитt рж.ководители 

- 11 защото малко по-щшьтокъ и:щодъ ска,11итt из & 



тичатъ бистри и студени струи, които -каратъ нt
колко -воденици. Водата е . цtла благодать по вкусъ, 

и~ворътъ и ·- таинственъ по положение и гледка 
отъ високо. Царе еж пияли отъ тия струи, и царе 

- може би - дремsiтъ въ тия неразгадаl:\и покои 

подъ земята. Знаемъ ли? Тукъ има още какво да се 
открива, и _ азъ пожелавамъ на г-да археолозитt, ко-

ито съ такъвъ ентусиазъмъ вършатъ дtлото си, най
хубави успtхи. Дано държавата разбере и · улесни · 
тtхнитt честн11 усилия. Дано умствена България удо

стои съ внимание тия скжпи старини, въ единъ ча

ровенъ кжтъ на отечеството ни! 

Мадзра, подъ скалитt. н~ Крума , 
25 августъ 1925. м. Арнау ДОВЪ 

* 
ДВА ВЕЕРА 

· Презъ Дуто-пресло, а не презъ Припоръ, ние 

се запж.тихме къмъ най .:близкитt до Симеоново въз
вишения на Витоша. Въ бавенъ ходъ, зарtяна изъ 
лещацитt, малката дружина неусетно пълзи все по

нагоре и по-нагоре.~:;Отъ дtсно, между тъмната зе
ленина на лески и млади дкбови изданки, се провира 
правиятъ като свtщъ из• 

копъ на · рилския водопро

водъ, нахвърлилъ около се

бе си грамади отъ още 

влажна пръсть. Подъ насъ 
се вие гънката,· по която 

протича Симеоновс·ката рt
кичка. Лека пара, подета 

отъ силното слънце, се сте• 

ли по !'fЗроне:штt склонове 
на рътлинитt околовръсть · 
и се губи въ ефира на 
стtснения просторъ, оста

вила ,следъ себе си неж

ната прохлада на планинска

та самота. Никой не пита 

и не мисли за суетитt , на 
деня. Tt еж. защ> насъ тамъ, 
- въ равнището. Комуто ' 
се ще, нека се обърне на
задъ, дето дими прахьта 

на софийскитt · улици, об- · 
лtкла въ своя цвtтъ и хо 
ра, и сгради. Нашитt очи 

еж въ лещацитt, които 
ни мамятъ, съ своитt, 
просто, ·невидими плодове . и ни каратъ }У да се гу

шимъ подъ тtхъ, ту да надвисваме надъ пропасти съ 

nрострtни наnредъ рж.це. Всtки бърза да набере, -
що думамъ ! · - да · награби повече. Зърне ли нtкои 
отъ насъ лешникъ и посегне ли къмъ него , друга 

ржка се протtга и го пъхва въ джоба си . Кра
деме се елинъ друrъ, крадеме се съ шеги и см_tхъ , 
не за да ·причинимъ нtкому страдание, · а да усилимъ 

и тъй ·· силната си . радость отъ прелеситt на при· 
родата. 

- Азъ го 
1

видtхъ ! ... 

Ама азъ го откж.снахъ ... . 
Ахъ, ти ! . · . . И гальовно се заканва . нtчи й 

пръсть. 

"- Е, не се сърди де, тука има повече. Дръжъ 

този клонъ . . . По четире . на едно мtсто . . .. 
Ние _не усещаме, какъ се покатерваме по 

плешивата седловина Буря, отъ хребета на която 
бай Никола Златаря, усвоилъ вече всички привички 
на туриститt , н·и вика съ гръмкия си гласъ : е-хо! 

По р . Намчия. 

е-_хо 1- Дружината отвръща .въ нестроенъ хоръ, и 

забързва изъ тревул~ка на склона. Но бай Никола, 
за да ускори '{Лъзгавия ни ходъ, разперя рж.це и 

се обръща rърбомъ къмъ насъ. Фигурата му се 
очертава на хоризонта като кръстно видение, прр

с.ктирано върху- широкия екранъ на небесната . 
синева . 

- Е-хо ! . . 
Единъ мигъ, и той изчезва отъ полето .на зре

нието ни . Ние бързаме да го догонимъ съ вратове 
опънати напредъ. · По гърбоветt ни лепнатъ.nот
нитt ризи, · а на рж.ката тегне лекото лtтно палто. 

Щерката на бай Никола, покачила се вече на 

седловината, ни вика : Тука, тука 1 • . Тя ни сочи 
посоката къмъ себе си, и ние тръгваме по нея, 
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~Скоро ВСИijКИ Д6iтьлзяваме на самия хребетъ, Оtъ 
· другата страна на кой~о се излежава изчезналото 
видение. · , 

Хладно, . смtсено въздушно течение ни · облъхва · 
едно~ременно отъ всички страни, тръпки пощшв~тъ 
по снаrитt ни, и ние си · нам.tтаме палтата: Едиliъ 

· по единъ ·заемаме · мtста . до бай Никола съ лице къмъ 
дълбочината J-Ia· небесния сводъ. По · нег·о ·' сеrа мина- -
ватъ нtколко бtшi б.ухлари обла.чета, поели плавенъ 
ходъ къмъ види.мо еднообразната равнина на со

фийското поле. tio с·коро младежь1а скача и се от
ттравя къмъ тунела , на водопровода, който минува . 

почти до са'митt- насъ. Тя се премtта по дървенитt ске
ли,· катери се по деб~литt стълбове, бута трапецовид
нитt ваrоь1етк-и и се провира въ подземния изкопъ. 

Нейното ,1Jюбо·питство примам~а и насъ по-старитt. 

Черно море къмъ Василико. 

. ) 

млукрж.гъ с~ в_иши rt6 синьо -rterteJJяM · коприна 
леrналиятъ за почивка станъ; -на Стара планина, къмъ 
която • пълзятъ зеленинитt на подножнитt и · села , · 
Нейнитt гънки се приливатъ една_ , въ друга като 

диплитt 11а старо~одна дреха, и неволно ни каратъ 

да мислимъ за о·ния_ · времена, коrа:тсэ · балканската 
старица е решила да се _?асели в.ъ цент_ра на сво

боднитt български dеми и да потопи >i<аднитt си·. за 
отмора _ устни · въ. ~орчивитt води • на тtхнитt без-

. крайни nодвизи и патила ... . 
- Ехъ да , бtхме имали бинокълъ ! ,_, . 
Но~·на младитt_ не имъ се стои. Пълни съ много 

жизнена . енергия и съ малко преживtлици,, тt бър
затъ да изразходватъ часъ по-скоро .. " .силитt си, · да , 

почерпаятъ минутна наслада и да се защ1сятъ· съ по.

вече и повече впечатления. И тt командУ,ватъ: ,,Да 
въ рвимъ. Хубав9 е, но да 

вървимъ ! " ' 1?ие · се подчи
няваме на ilози~а имъ и 

закретваме след ь: тtхъ да 
видимъ и другата страна на 

тунела. Задъ насъ се ви
шатъ· з.ж.батитt изваяния на :, 

. Резнь~ветt, застинали като 
мъртва' стража надъ дашче 

обозримат-а равнина. Предъ 
тtхнитt сковани нозе еж 
коленичали ив·ъ новото си 
лtтно облtклQ съ . вперенъ 

-' въ челата имъ поrледъ нt
колко китни възвишения,-по 
катурнатитt ·ритли на кои
то се достищ · най-лесно до
челата на тия примамливи 

по ~воята рома}пична кра

сота Резньове ~ . . , 
_ · Н:tкОй дума: ,.к.ж.тъ отъ 
Алпитt ", -:не защото е би- -
валъ . в-н Швейцария, а за-

щото е !JИЖдалъ плаiшни1t 

- и въ реkламитt за швеЯцар
Ние с'таваме лtниво · и спираме надъ ДЪЛОО'КИЯ ровъ ; ски кра_JЗИ, - - "В~тъ_ръ~ отвръща щерката на ' бай Ни
но поезията скоро наддt"лява .надъ практичната проза. кола. ,, Чистъ К.Ж.ТЪ отъ . българската Вит.оша ! " Тоя 
Неволно · очитt · се диrатъ, устремени далече на се- отrов6ръ' ни допадва. И, наистина, , з-ащ◊ всt•ка н_а -
веръ. ·предъ тtхъ се разтваря веера на нова красота, ша природна хубость да прилича. на чуждитt, а чуж · 

. върху р.ж.чката на - която седиме ние, взряни въ не- дитt не· пр·иличатъ на нашитt? Или нашето несъвър - · , 
rовитt фигури. Отъ , лtво е ·нарисувана Сqфия шенство- предъ западноеврьi1ей~кия ' свtт~ ще трtбва: 
СЪ златнитt купол.и на . Александъръ , Невски и ОСТ· . непремеiпi() да припишеме: и на р·одната си природа, 

· ровършието на Чиновническото дружество, -които· която . не - ~ечтае като насъ за цивилизацията на за
~еrа ◊е· намира~:ъ ~ъ тtсно/· съседство. Зелщшната . , паднитt народи, -·защото сама си ~ е- пцивилизация", 

-на · Борисовата градина се гуши до тtхъ като ю.i'пре- достойна за _ зависть_ отъ страна на всички; които . раз
сионистично. · петно , върху картината на класически · биратъ, kакво е· природна красота, и ~-какво е · rор
художникъ, замислилъ да .[!редаде съ сивитt краски . дость отъ · хубостьта на земята; въ която с.и се ра
на своята четка практическитt .в;ьплощения на бъл- -дилъ, жи-вtлъ, · и въ която · би · трtб~ало да . намt -

. rарския блt.нъ за соб,ствева к.ж.ща съ червени мар- рятъ ~окай твоитt останки? .. · , 

. силски ' - ~еремиди .. · Възвиш ·ени·sпа Ьтъ дtсната ни Отъ · и?ХОда на тунела се, открива друга карТИijЗ. 
~- страна о·граничаватъ веера и открив'атъ· само пейза; Тука в·еерътъ на полето е 'по·-широко разтворенъ и 
житt :на Дървени_цЗ:; Слатина}1 Горублене, които сега съ по-щедри краски с'ж. нахвър11ени фиrуритt no 
жйв-tятъ . п'р-едl:i на-съ. ·само ·с-1. : некастренитt дървета него. София показва , само отломъкъ ОТЪ'~ източната 
Рiа' ' св6игБ ·ак'аци-и, оръстове :и дЖ:'lНКИ; , Далечъ ·. ВЪ , СИ часть; КОЙТО ~11 кара да СИ представяме, да чувст•. 
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вуваме . и .МИСJ1ено да ви~даме цtл-о·щ С~лат,а{6ла~ина, 
Дървеница и Г.орублене, сtкашъ, се-крия)"6 вeLJe въ . 
9марата на деня, за да ·изтъкне _отдtсно въ полиrt ·· 
на Лоэенската план~Jiа С, Гёрманъ, Тъкмо , ПОДЪ 
насъ, до дръжката на веера, уловенъ съ: мяка рж.ка 
отъ красавицата ~итоша се кипри островърхъ, 
съ широки основи конусъ, · с1>бралъ всичкитt 
цвtтове на дж.rата: върху себе си, но в1> много ~,пр
съвършено съчетание .. , Преобладаващиятъ ·желтъ 
тонъ отъ пожънатит~ . ниви, . р~-~~ора_ли дори темето 
му, е неизказано нtженъ и свежъ. Не ниви 1 •• Ки~ 
ЛИМЪ;' какъвто моето око вижда за пръвъ пж.ть; 'и 
LJИЯТО хармония ()'[Ъ фигури и бirrpи не би могла да 
измисли ни една фантазия. И ·· зрительтъ неволно 
тръпне предъ художеството на . ч.овiш.iката ' ржiка, 

· която _подъ вдъхновението на · Бога е ){Оrла само съ 
дървенотб ора110 да ·ни начертае една безподобна 

. картина ОТ'Ъ . най-хубавото въ . труда. Азъ нев'олно 
· ПИТаМЪ за името на тази · Картина.. , 

- Черквата. · . . . . _ --
_.;_ Да се . помолимъ тогава.<.- . 

. А отсреща •НИ гледатъ Мурrашъ . и Буховския 
манастиръ, са~iи новдигнали въ богог6вейно настро
ение м_олитвени взори къмъ Бога-... 

. Бай Никола прекж.сва унеса _.~и. Въ подно~ието 
на конуса имало кариера за:- ч·ервена пръсть.· · Не-
1юлн.о . изпъкватъ предъ мен.е виолето·витt -сипеи от-

. • . ·; •. 'f'..,_'l;.7' ~ . . ! -· • • • 

\, 

страни ·и азъ съ болка си предст~_вямъ, какъ би од
рипавяла тази вtчна цариц~ на хубостьта, -за да се 
накитимъ ние; които носимъ само една секунда отъ 

нейното сж.ществувание 1 
· - -- Господи, защо винаги сме жестоки къмъ 

най-добритt Ти създания! .. 
Но дружината иска отмора и потегля за с. Би-

-СТрица. Ведно СЪ нея се ПЛ1?ЗГаМЪ И азъ ПQ СКЛОН~ -
край · селото, . ~адъ коет6 се· пр~тtга рилски водо"! • · 

_ 1 проводъ-1 гурнатъ въ тъмната планщ1ска гънка-. 

* '!: * 
по· ·стърнищата на нивитt между . Бистрица· · ц _ 

· СимеонQво f!Ие беремъ закъсн\ли ·цвtта. Gлънцето 
ни _гледа изкосо" и отстж.пва пр~дъ ~-насъ къ~ъ ЛК)- . 
линъ, който сега, -изглежда по-ви€Окъ и по-строенъ; _ 
к~то че ли иска при · настж.пващия мракъ; ~огато ни

кой нt~а забе.чежи, да се - премtр1:1 Ср 8_.итоша. 
Хладина-та -От!Jаря устата на дружината, и тя бърза . 
да се залtе въ шеги _и смtхъ~ Бай Н1:1ко1:1 а, самодо
воленъ, съ пъхнати палци въ рж.кавитt _на джилет-
ката 'си, · подема ; . 

. Кум е ле, куче щрокаво 1 " ·. • • 
- · Бай.- Никола, . защо ни разваляшъ настрое'!' 

нието ·? . • . - · · · ,. ' " 
. -:-: Нека, ~ - сега отиfJаме при' хбра. 

, ' с._ 1.fилi!нrировъ·. 

* опs~М" · ~ЛА"~нс~» : "злЕ~И ~.. ' . - . 

Алпинизмътъ единъ . · сл(>.ртъ, на който не 
·.СЖ сторили щета никакви пр~омt~!{ -и рево·,!ЩЩИИ въ. 
съобщителнитt срtдства·, прой~iтйча отъ еди-нъ · блрго
роденъ поривъ на човtшката . пр~рода. ·той > съеди
нява въ· себе си купнежа къмъ rr"~рuичната природна 
красота и смtлата любовь къмъ· · оная· .на дебняuiи1·i 
Q,пасности. Единъ изriитанъ и ·ст·растенъ алпинйстъ 
ОПИСЩl ТJКЪ Н'ВКОЛКО интереси# -МИГОВе От'Б : · еднО 
опасно катерене. 

Азъ .не ще говоря ·тукъ · 3а ·ал пинизма, за из-кач
ването по планини. пълно съ · богати пр~живявани·~ и 
гледюi; тукъ · ще,разкажа само 3~ чисrото катерене, 
1-ia което разбира · се въ основ'ата лежи безфорно 
идеята за изкачване въ най-вища· степень, обаче по. 
вече -преплетенъ съ ·сn~Р,тн~·:;_#р~буди. Когаiо с.е· 
говори · за катерене иматъ се, _ предъ видъ --- Доломи- , 
титt, -тtзи чудни градини . пъ~ни съ приказни вели
кани и кули, които издигнати -надъ нашитt дребни 
всtкидневi-ш . грижи, блtстцтъ. къмъ неб_ет6 . и_ ето 
усмихнати въ злат1-_1ото слънце ·ни поздрав·ляватъ от-

- / .. 
горе, а сетне потънали въ тежки сиви мъгли, стр~шно 

н11 с~ _заканватъ; тежко му, ако нt~ой_ дързркъ ту
ристъ бж.де тоrава изненада_нъ 'горе на главоломни!t 
скални ивици . И думата „дързъкъ м е тукъ най-

-умtстна. · · · 

Ти излаrашъ · твоя жщютъ при едно мж.чно 
·кат~рене хиляди _ПЖ.Щ, на смъртна . опасн°'сч. ,Ту~ъ 
не сж.ществува нищо. Счупв~ще кракъ, ролки, ., то_ва 
еж шега: смъртьта. стои подъ твоитt пе.r.и и те-.'дебнеi 

·дали еж 100 или 88 м~ _ въздухъ ; . които 'цодъ 1:ебе 
лежатъ, 'е неважно, но· го·ре · се смtе с_лънцето, сво
бодата, свещената свобода. върхътъ е · симво.,1а, I<О· 
гото tи търсишъ .и намирашъ и винаги ·пак1> раrуб
вашъ И ОТНОВО :il,ИРИ_ШЪ, И КОЙТО В'БЧНО ·ЧИСТ],, .ВИСОКЪ 
и свещенъ остава. 

Ще ВИ разкажа тукъ _за _ нtКОИ Отъ · НаЙ•М~Ч :!> 
нитt изл_ети ·· въ Долом11титt. Почвамъ съ _ Guglia tfi 

·вrenta. _Който е J3И~tл~ . ,,планината на ,сж.дбаrа 11 ; 7ой 
знае · вече · нtщо отъ · историята на -тази уло_рита 

скална. игла, · Щ>ято, ужасно 1щсока, J:J,с~чки нападения 
т~зърдо отбиваща се 3абива въ нeбeтo.- Garbari се опита 
четири, чё даже петь IJЖТИ да за~ладtе тази кула, но 
щшаги напразно. Той остави на ·_тъй наречения „ ам„ 
вонъ на Garbari" посланието ,,До тукъ и не повече". 

, И тогава дойдоха съвсемъ „дръзкитt'' · Berger 
и A,mpf°ere:r и тръгнаха н_агоре по страшната стена на 
върха; и държайки се ~а нищожни издати'ни и рж.
бове проникваха нагоре. · Човtкъ стои букв-ал_но 
само .· съ вър~а на пръст~тt · си на рж.бъ широкъ 
KOJIKOTO ~ДИНЪ ПрЪСТЪ , И това на една ВИСОЧИН8 ' ОТ:Ь 
4.00 М,, ПОНеЖе П(ЩЪ ВЩОЧИ-Ната · ;,амвон~н . С,:е'ната 
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nада отвеснq и то съвъ рш~но шадко на дол е. :Всt.
КОЙ може ·-да си пре.fI.стави, . че стъпването на върха 

означава изплащане на една полипа за животъ. О_бач.е 
utлото преживяване. се гради, върху н'езависимость 
отъ · хора и машини, и това създава една Q<;Обенна 
при~лекателность, ·понеже ни прави свободни и бо-

;; "' . 

G_цglia _ (li Brenta. · 

raтtkJ,faк_apъ да стоим~ уамъ rqpe, ., дъвчейки само 

ЩJ'{)Н~ Jхлtб,ъ и СЛ-ЗЦИ!iа, безъ покривъ и- защита _и 
д~~-еч1> - :,,ОТJ>_ всtкаiва _ tJОвtшка помощ~. Тукъ _ има 
с1;1_мо :;~:воята ; с,обствена врля срещу в.селщ~ата и __ ' Бога. 
l:1 .- ц~ъ ._е;Идt*ъ __ едшцкъ~,;, ~щ<_ъ Jордо, к.акъ : царски 
е_д,!'f_Н~ _ ;ц1щ1н~:жи ~QщJ-ч_ъ ,<;ледр ~дно_ qсемчасqво_ мжчно 

ЮlJ'.eR~IJe, ; ~_зходи ·.;цо~.педн~:~::t _ лiи.,~тъ пк.~ ·къмъ, _върха. 
,;::'_,; _ .,К~ли~ Vajo,1,et_ е КJI,а<;ич~ската пл,ани~.а _3~. , кате1 , 
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. 
рене. [De1ago, St-abeler и ~Wink1er. Обикновено ги 
изхождатъ и_ тритt. на ед:инъ . пжть ~въ н,аправление· 

Winkler-Delago, ~ Когато работихме върху ~единъ __ 
алпийски филмъ, 'бtхъ за осми пжтъ_ горе. -И~ тукъ · 
отъ Stabeler човtкъ си · отправя погледа нататъкъ 

-къмъ Delago. Една отвесна, щадка стена се спуска 
600 · м. дълбоко надоле въ чернат·а, Рщ~ 
gam~~$ch. Тя е отбелезана съ _ една тtс~а, _ 
нежна пукнатини. Около 50 м . подъ насъ 
е прехода отъ StaЪeler къмъ тази стена 
и пукнатината. Азъ видtхъ тамъ - единъ 
миланчанинъ да се люлtе, той висеше 
свободно. на едната си ржка (лtвата !) 
надъ ужасията бездна, нещастникътъ се 
махукаше въ спокойни · кржrове надъ _ 
дъ11б11ната. • . . той се притисна съ свръх
човtшка сила назадъ вь пукнатината ... 
азъ можахъ отново да дишамъ. Тtзи три 
кули еж най-хубавото, което човt.къ мо
же да си представи за скали. Tt се I-IJI• . 

миратъ въ розовитt. , градини на краль 
Laurin, и който пжтува · за Боценъ (Bo
zen), може да ги види като чудеснJ-J и_, 
хубави игли въ царството на Laurin. 

Най-модернитt, съвършено взиска
телни въ спортно отношение и забеле
жителни по своята опасность и смt.лосtь 

излети е пжтуването за кулитt Vajolet 
презъ югозападния ржбъ на Delago. 

Отъ време на време човtкъ виси 
съвършено свободно, само държейки се 
о нищожни ;издатаци, надъ Purgametsch, 
който се с11уска на лtво 500 м. надоле. 
Същинскиятъ ржбъ на чудесната по 
своята форма кула е по срtдата , и ед

вали имсJ, 1 О м. ширина. Човt.къ полу
чава впечатлението, че цtлата тъзи ма- -
са би могла . да се срути. Едно _ мtсто 

_ има по този пжть - то е около 7-8 м . 
. дълго _ и върви съвършено по р.ж:ба -
тукъ има мtсто само -за една мъничка 

_ стъпка на_ дtсния кракъ. То не е по-го-

-лtмо отъ върха на палеuа и на лtво е 
една много глалка стена съ една малка 

издутина: . • . .. тукъ трt.бва да бжде чо
__ ' вtкъ съвършено миренъ, съвършено 
, ба~но да прави -всtко движение и спо
к9_йно ;~а върви. Спокойно -да върви на · 
~сtка цtна. Заш.ото и най - слабото треп -

. ; В~Не на тt~ОТО ИЛ11 НЗ нерВИТ'В- МОЖе да 
:_ , : бжде достатъ.чно _за ,. да се _ изгуби ра в• 

_ нов~сие и човtк:"!> е,_изгубенµ,; .едно поц
помага;11е .отъ илващитt следъ него. е : лъжливо. ,, 

н·ие'{~ма~е тукъ сrjрртисти l;f3 - ,45 ',r. ~ъзрасть, 
КОИТО 1t.зи 1'ат-ерения, ,, ~9~тО даж~ ., За ~Л~ДИ ,жор3:: 
ле~атъ :на ~раницат~ на , '3ЪЗможното, ощ~ днесъ;: -
И3ВЪ ршватi. Гlрещ1 'гqдини·; : когато азъ )5tхъ ощ~ 
ПЛ,ЗНIШСКИ: В_ОД~Ч~ И ПQКрЗ~ друГ()ТО.~ СТ}'деНТ,:Ь,_ C~ }7t,I,~ 1i 

м~- .се _:: ед~о _ ТВ-1?рдё: опа_сно нt.що -при , трет11.я1 о,rъ~ 
моитt съпжтници. Ние бtхме на _ кулата -Win~Ieii:,~ ~-6„1 



дачътъ Ttta Piaz -тичаше като лудъ, . той правеше 
ТQЗи излетъ може би за 70 шкти, а азъ _ за пжрви. 
Той въ рвtше .съ единъ нtмски офицеръ, азъ пъкъ 
съ единъ госпощшъ отъ Фра·нкфуртъ. · 

При стената до , пукнатината ч_ухъ Рiаz,-чийто съ
пжтникъ вървtше • по-бърже и по,-добре отъ моя, да 
вика следъ мене и да проклиня. Въ моята младешка 

: ревность искахъ· да следвамъ . nо бърже, росеше tлабъ 
дъждъ съ мъгла ..• и с_кочихъ . върху единъ изда : 

тъкъ, който се издаваше отвесно надъ менъ. Счупи 
се. Азъ хвърчехъ. Инстинктивно изопнахъ крака си ; . 
запазихъ спокойствие и успtхъ да се задържа tлед'Ъ 
4 до 5 м. свободно. падан .е на едно стжпало, широко 
3 педи, _което бtхъ и по-рано използвалъ и при па
дането несъзнателно дирехъ. Така се спрtхъ съ 

мжка, следъ нtколко клатушкания, върху широката 
· холко за единъ кракъ плоча. Ако бtхъ пропусналъ 
тази едничка и нишожна - възмож1:1.ость, щехъ да пре

летя покрай utлата скала и щtхъ да пОвJJ,ека моя . 
съпжтникъ и щtхме може би следъ едно въздушно 
пжтуване отъ _1 ,50.-200· м. да ~е разбиемъ върху 
скалитt ·! Това което си мислt_хъ тогава бtше на 
кж.со следното: ,,Дяволъ да го вземе, летя!~' - по_. 
сле .мислtхъ за ч1асе,ние или по-добре душехъ стж.
палото и имахъ щастието. Едва следъ 1:ltколко ми
нутки дойде уплахата и яда · за глупостьта, която · 
извършихъ. Моятъ с1,пжтникъ едва ли забелtза нt
що отъ ВСИЧJф това. Всtкой случай ТОЙ нtмаше 
·понятие, колко бtше близо до смъртьта. -

Впрочемъ тукъ има .още нt_колко забелtжнтелнн 

другари. Високата, величествена крепость на „ Mon
te Реlшо'', чиято северна стена бtш~ едва щшалото 
лtто превзета, съвършенно упор~:rтата Furchetta (в ·и-

. лица), чиято сев_ерна страна се счита за неизкачима · 
и взема отъ време на време нtкоя и· друга човtшка 

жертва : Най-голtмата височина' _достигнахъ пре~ъ 
1914 и . съ ·. най-добрия турисrь, който до . сега е жи
вtлъ, падналия въ войната пр~зъ 1915 г_. нtмедъ 

,Hans :Diilfer. Ние --трtбваше следъ_14 часово -кате~-
. рене около 100 м._ лодъ · върха дз се завърнемъ - и 
то назадъ по 900 м. високата и ужасна стена. -Това· 
бtше моя най-мж ченъ и'злетъ. Ние бtхме отъ потег
лянето отъ хижата до нашето завръщане въ кжщата 

24 часа на пжть. · Последнитt нtколко часа ча ·кахме
съ леки терлъци въ снtжна буря. Разбити и побе.-. 
дени си дойдохме въ . кжщи. Това бtше г~рчиво. 

ИJi.fa - oute -много „величини" между нашитt планини. 
Но срtщатъ се сжщо така и забележителни ~удаuи; 
Съвършено -малки; ·завинтени, лоши~ че даже и .гроз
н·и -СЪ по една . гърбица, па даже единъ се К:аз:ва . 
,,Gobbo'' (гърбица). · · 

Torre del Diavolo и Mur freid, · Companile -di 
Val Montanaja, Fermeda, Torre Edmondo :.d'.amicis .. 

Едно, две ;1tта изслtдвахм~ · съ моя лрияте~ь 
пос:рtдствомъ бинокы1ъ северната" стена на _Mur freid ! 
И _единъ ден_ь я _н_ападнахме .съ голtма веселость .и 

смtло_сть.- Отъ 6 часа . зараньта , до 7 часа вечери~ 

се борtхме, нtколщ> пж. ти искахме_ даже да с~ за" 
.вJ>рнемъ. _Мъгла ни отн~ ориентировката и изrл~щ1.:, 
Малки издатаци, никаква възможность за подпома?
гане. Пжтьтъ. предъ , насъ бt мълчал1:шъ и заплаш~ 
ваща :rайна_, , п_жтьтъ задъ - насъ ни ·вдъхвац.~е ужас1;> 

при мисъльта : за връщане . ,Ког~то мъглата се раздра;, 
·погледа ~е ·спусна· въ :безутешната пуста дълбоt.Jйна~ 
далечъ, дал,ечъ нейде се чувах,:а заспалит't звъ нц~ 
на стадата, :гихо и спокойно. _Горе обаче н:и ' привли ~ 
чаше остри,я ржбъ, който се спускаше отъ., върха. 

и . нова смtлость ни , вдъхваш~. Jja горе, никакв@· 
назадъ ! Така дос_тигнахме ние темето на кулата съ 
насълзени почти . отъ щастие и радость очи. 

-Това бtше хубаво:! . · 
, Така има хиляди преживявания ~ ху?ави., най~: 

хубави и чечални. 9баче неличавото въ това · нtщо 
е, че и .най-печалнитt преживя-вания и .спомени · C.d5, 

хубави, понеже тt еж голtми и сериозни като ~а,:, 
митt скали. 

Преведе отъ нъмски :: ·.Бешо. 

* 
~CBET~{If{IДA tiA fi~fJ!Фf{TЪ В~ · БЪТIГirР_~Я, 
Нимфитt въ гръщю- римско време въ много 0т

ношен~я -ни напомнятъ _ нашитt русалки; тt бJ-tщl , 
почитан.и като духове на извори, горички, ливади ' и 

пещери; тамъ тt прекарвали живота си, къпали се -
въ студената вода, сношанали се приятелски . съ ·хо„ 

рата, влюбвали. се в:ъ хубави младежи, . но често rи 
омагьосвали и .вкарвали въ нещастие, , . 

Въ антично вр~ме култътъ на ·-тия :;божества ,на
мtрилъ широко. ра_зпроtтранение -; · първоначално тоя 
култъ е билъ твърде скроменъ; дори не имъ били 
построявани специални светилища :; достат;ьченъ 

билъ . едИJiЪ . олтарь при .извора, въ гората или пе
щерата, дето имъ били принасяни ·жертви и оброчни 
дарове. Намtсти O9.аче, особно !3Ъ римско · време, 
били постройвани около олтаря и хубави сгради и 
фонтани. 

Колко дълбоко · се е коренилъ тоя ку;тъ въ 
душата на древния човtкъ, показва обстоятелството, · 

че - той и до днесъ не е изгубилъ значението си въ 
народната религия. Нека споменемъ само, -че на: мноrо
мtца у насъ се намиратъ извори, .на чиято вода - се
приписца лtковита сила , ( аязма, жива вода, света . 
вода и пр.). Така на.пр. Захариев'Ь въ „ Описание
на ТатЗ:рпазардж. ·кааза" съобщава следното ·:- - "Къмъ 
югозападъ отъ rp. Пещера на 1 /4. часъ разтояние, . на 
п.жп1 за Батакъ, има дупка като стаичка, д·ето непре
станно.. · извира лtковита вода. и всtки петъкъ .,бол

нитt отъ всички народности отиватъ да се къпятъ 
_ за изцеление,, като оставятъ -тамъ дрех,ата ; съ която

еж се- къпали. - и хвърлятъ ,въ водата И: една лара". 

Ст. Шишков'Ь въ книжката си „ Изъ бъломорската 
, равнина II стр. 3. говори за единъ кйоскъ съ чешма . 
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на в:ьрха Кавrаджикъ, на п.ж.тя оr.1э Устово з;~ Скеча: 
„Поличката, нарочно оставена надъ самия чучуръ 
RЪ rр;~дежа на чешмата, бtше _ почти до половина 
натъпкана съ всевъзможни кжсове, парцалчета, раз

ноцвtтни парченца конци отъ дрехи и др. подобни, 
оставени отъ п.ж.тнидитt, които еж пили вода. Това 
е общъ обичай и пов:kрие·, останали и з~шазени отъ 
далечни митични врем~на за умилостивяване на вод

_нитt ду-х:ове. Родопчанинътъ, а qсобно помакътъ, 
вtрва, че ако пие отъ непозната чешма . или изворъ . 
вода . трМва да ~стави нишанъ - белtrъ отъ себе 
си, за да не го постигне какво и да е зло отъ - сай• 
бията на водата, т. е. водния боrъ". 

Носия:отъ с. Стралджа (Сливенско) 

Култътъ на нимфитt билъ много раз1.11остра
_1енъ и въ стара Тракия; види се, че и тракиtt еж 
имали водни божества, които тt означавали въ об-: · 
рочнитt надписи съ гръцкото име нимфи и rи . изо
бразявалиспоредъ създаденитt отъ гръцко-римското 
изкуство типове. Най-известно е свеп~лищетq на 

· нимфитt, откри.то в.ъ HS96 r. при с. Саладиново, на 
лtвия брtrъ на р. Марица, 1 О км. югоизточно отъ 
Пазардщикъ, въ мtстностьта ,,,Орошакъ". Въ него 
,еж били намtрени 95 мряморни оброчни плочи съ 
образи на нимфитt и четири релиефи съ образа 
на тракийския конникъ-херой; намtрени еж и 48 кан
дилца и 13 · 1<р.ж.rлц огледалца отъ олово, нtколко 
,стъклени шишенца и кестени лъжички. Това свети-

.. лище •е цъвтtло презъ 11 - III в. сл. Хр. Въ оброч-

нитt- :релиефи, поднасяни като даръ · на божествата, 

иимфитt еж изобразени или голи, обикновено съ 
делва, отъ която тече вода, или облечени съ дълъrъ 
препасанъ хитонъ. · 

На всички туристи е известенъ карстовиятъ из
воръ Глава Панеrа до с. Голtма Брестница . (Тете
венска околия); и днесъ той се cмt:ra като лtко
витъ; срещу Герrйовъ-день и Спасовъ-день. -тамъ 
отиватъ посетители да се къпятъ за . здраве. Въ 
пещерата „Горня-дупка" мнозина поставятъ rърненца 
подъ сталактититt на пещерния . сводъ, за да имъ 
накапе вода, която занасятъ съ себе си за - цtрь. Тоя 

чуденъ изворъ е билъ прочутъ и въ римско време. 
Въ 1903 r. близу до не
го се откри едно свети

лище, посветено главно 

на боrове~;%-лtкари Аск
лепи и Хцrия, но покрай 

това и на ни.мфит,ь, на 

тракийския конникъ-хе
рой и други божества. 

Другъ примеръ за 

иепрек.ж.снатъ култъ на 

водата отъ старо време 

до днесъ ни представя 

tолtмата пещера подъ 
Мадарското плато, дето 
избликва хубавъ студенъ 
изворъ. Водата, която ка

пе отъ \ , скалитt въ пеще
рата 1:1 днесъ се смtта 

като лtковита. Това лt
то въ дерето подъ извора 

се откр~ латински над

писъ, посвещение на ним• 

фитt отъ единъ войникъ 
на първия италийски ле

гионъ. Това ни показва, 

че и тоя изворъ е билъ 
подъ покровителство на 

нимфитt. Преди нtкол-
Фот . г. Трайчев.,. ко голини на еж.щото мt-

сто : се намt ри и единъ 

релиефъ, който изобразява Херкулеса, леrналъ на 
почивка въ едно светилище на ни~фиrt; една ним
фа и два сатира му наливатъ да пие вода, вtроят

но отъ студения изворъ подъ пещерата. Гореспо

менатия надписъ сега ни обяснява обстоятелството, 
защо Хер1<улесъ почива тъкмо въ едно светилище 
на нимфитt. 

И на други мtста въ Българ1:1я еж откритtt ре
лиефи, посветени . на .нимфитt; тt се срtщатъ и въ 
монетитt· на градоветt Анхиало, Аполония (Созо
полъ), Адриянополъ, Авrуста Траяна (Стара-Загора), 
и пр.; тона ясно показва, колко популяренъ е билъ 
тtхниятъ култъ въ широкитt слоеве на тракийския 
народъ . 

Гавр. И. Кацаровъ. 
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За менъ то бtше мечта . - "да &Видя това . ис
полинско, замръзнало море оrъ върхове, могжщи 

<:трашни, запtнени съ бtли дантелени пелерини, 

които вечерь изглеждатъ розови. А когато слънцето 
съвсtмъ се скрnе, гордъ самотенъ остава още дълго 

да се руменt'е надъ другитt __, Монбланъ. 
Прекарахъ между самотни гиганти самотно на 

чужбина. И когато се . разд-J{ляхме, тt ме тледа~а 
отъ своитt ' тронове прия+е.:.тiскй ... а азъ ще куп
нtя за тiхния тронъ, за сребъ'рната корона, за са 
мотнитt кръстове горе, при облацитt, които скър
цатъ отъ вtтъра и които говорятъ за Боrаlна преиз

·nълнената съ . най-чисто блаrочести.е душа . . 
Още· iюмня деня въ КОЙТО тръгнах~ 

t:ъ нtколко алпинисти за да посетя све

тин_ята на франuу~'китt Алпи ~ · мона- . 
стиря Grande Chattreuse. То е нашенска
.а Рила съ Рилския монастиръ. 

~'? , . Не бtше слънчевъ,· хубавъ лtтенъ 

день. 

Ръмtше. Мъгли се виеха и не обtща- 
ваха мног·о на скитниuитt - туристи. Но 
.алпиниститt не се връщатъ щомъ се 

приготвятъ за пжть и имаха право. Пла• 
нината ни бtше запазила най-нежнитt 

-свои гледки, най-тънкото съчетание на 

бtло и зелено, на снtrъ и борики. Ал
пиниститt знаеха добре своята любим
:ка, своята rордость - Алпитt. · 

Щtхме да минемъ прtко гребена 
на масива Grande Chartreuse, да се ка
чимъ на единъ отъ най-високитt му 

·върхове - Dent de Crolles - и да се 
-спуснtмъ долу при монастиря, сrушенъ 

въ роснитъ поли на планината . 

лж.чи сип-вха багри, разпилъни като звънъ отъ стада , 

багри който играеха неспокойно ту по бtлитt ша
лета, ту върху нtкое стадо, · ту замираха въ пухка-

вата мъгла. . 
Можехме да се спуснемъ веднага межп.у два съ

сtдни върха по вододtла и да слеземъ отъ другата 
стърна на Dent de Crolles, къмъ мона·стиря. Но да 
минемъ, край еърха и да. не се покатеримъ, не бихме 
били туристи. 

Върхътъ Dent de Crelles има форма на оrроменъ 
· кжтникъ на млtкопитающе, изхабенъ, попуканъ отъ 
употребление. Затова е . н_ареченъ „зж.бъ". Запъп• 
лихме кр_ай шалето - краварникъ . въ подножието 

Поехме по . мокра, козя пжтека и за- · · подъ Манчу 
пълзяхме по плещитt на Алпитt. Кам-ь- · 

фот. Бешо 

ни :се отронваха и съ трtсъкъ се търкаляха надолу. 
Вррвъх~е _м'мкqм~, обвиТ;и въ мъгла. Едва с~ 

. •виждахме. Политt на мушамитt се оцеждаха и шу
мtха като мократа гора. ·капкитt ръмtха съ една 
особенна пtсень, която заедно съ трtсъка на съчки 

и листа, при общото мълчание, изглеждаше безкрайна~ 
Небето· се гнtвеше, обливаше ни съ сълзитt си, а 
буки · и борики шепнtха нtщо неразбрано, нtщо 
·сърдито, съ изгледъ на дивъ, необузанъ великанъ. 

Изкачихме единъ връхъ, една гранка отъ масива, 
и сtкашъ невидима ржка сне булото на мъглата. 
ПровидSJ· се една отъ ония гледки, който хиляди пжти 

,си виждалъ на картини, но която ти се струва сега 

възхитителна, като слънчевъ лжчъ, блtсналъ следъ 
дълъгъ тунелъ. Преди малко бtхме слъпuи и сега 
прогледвахме неочаквано, та нито умора, нито влага 

· усtщахме. · · 
· Dent . de Crolles, зжба, · блtсQа въ гыiж.бовъ 

-ешарпъ ОКОЛО· гордото чело Въ политt. му се гуши 
'6tло селце съ островърхи шалета, средъ мокри, ярко
.зелени ливади. Стада мирно пасtха наблизу. И снопъ 

му, пълзехме нагоре къмъ усамотената каменна от

ломка „Иглата" . 
Може би мжглата ни завидя, че ще чуемъ що 

говори Богъ. Тя бухна отново отъ подножието на 
върха, дето се бtше сгушила. И като паритt на гей

зеръ бързаше нагоре да ни изпред~. И успt, . заоби
коли ни, погълна ни въ своята нtжна, мокра милувка; 
милувка на гигантъ, мокра и студена като rигантъ. 

Продълж1-1хме, въпреки това, да пълзимъ къмъ 
плешивото теме на проядения съ пролуки и пещери 

варовикъ. 

Не лесно се пълзи въ. смразяваща мъгла, по 

_пж.тека тукъ-таме означена съ . червена стрела. Про
вирахме се подъ канари, и ув·исналъ надъ пропасти 

по нtкога . имаше за едни,чка подпора , ароматното 

стебло на алпийски карамфилъ. 
Стигнахме rope 1-i'a темето притиснати отъ мъгла, 

·що сtкашъ ни докосваше · съ студени пръс,:и. Из
глеждахме привидения, плани_нски духове, който бро- . 

щпъ изъ алпийскитt самотни. . . 
Изведнажъ отъ атлазенитt гънки на мъглата 
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полетtха :Сtли: ·цвtтя. Обсипваха · ни б~серFЩ цепе
руди, очарователни, вълшебни - валtше с~tгъ · 
презъ августъ . . На рtлия зжбъ, ,-сред1> бtли мъгли, 

хиляди :летящи ,пеперуди~ -нtжн,и, чисти. Jlpи l'tjpeж-. 
ватъ . цогледа, д.аряв{lТ:Ь радост~ на де.те, щастливо 
отъ първия· снt1ъ, винаги галйовенъ, мекъ. 

Ето, ющв~ , ... рр.цос:rь · Богъ ни . поднесе ~а . най
щ1сокия . ~:и трон-ъ, -въ тоя чу денъ свt.тъ на Алпитt, 
~апрJIЗНИ, _ · сrудеJ-Щ И горди въ са!dот~та си. СтудеtJ~ 
е величиетq на царетt: Но r,~еперудитt , .тъй лекичко 
се до~осваха до лиuето; · до · ржпетt съ своитt чу дни 

. звtзд~ци, кръстчета· и се tont.xa и _ се , .обръщаха въ 
малка, жал1'а капчиuа вода. 

. Никога нtма да забравя · оная нtжна,. кжсцчка 
· пt,сенчиuа, която прозвуча тога,:ва: въ дущата, като 
шепота на . ручей, която не мога изрази, но която 
звучи · само въ душата на_ дете· .- · .. оная чиста, въз
родена ~уша . на дете, · ко~то Алпитt за , минутка ми -. 
подарих(! ; 

Б·вхме се закрепили., . катр Ное.вия ., ковчеrъ, на 

· най-~исо,кия връ-хъ на масива и, коrат~ снtrътъ се 
~топи · въ :мъглата, която се топtще --:- щщнинитt 

. ' блtснаха, ' като ЧИ<;та езе_рна вода:, . вериrигt на Бел~ 
донъ, съ елмазени корони; застиналия, неоформ·енъ 
доб_ре моделъ ;_. ,вJ>рха „Пръста ·--н~ Господа". Цt,. , 
лата долина ' Грезиваданъ с~ виждаше, зелена, укра- . 
.сена -съ ·,ослtпително бtли вили, между които влачи 
сребърна гръдь_- И извив.а, сtкашъ з~ия, ,р .' ' Изеръ„ 

Незнамъ ши.рине.то _. ли, пла1;1инскитt гребени · 
или _ св~жия въздухъ- бtше· в_иновенъ .. -~ Но м~ се· 

. иск~ше да · извикамъ ·Отъ възторrъ, да призова не

,бето и зtмята да виhи --'-- ,,Алла_хъ бакъ ! " Ала кра
савиuата, .сtкашъ ·изщ-1ашена отъ моя избликъ · на 

,възторгъ,; -спусна яшмак.а си. ,Мъглитt . се надипли.ха 
. .отново и ние лобързахме·да слеземъ къмъ манаспфа. 

Вървtхме все по ржба на "Зжба II до като сти,r .. ~, 
·нах11,й~ .i:ф'угия му край И се гмурнахм~ . средъ черно -- · 
зелена ._ маса, потънахме въ горитt край St Pierre· d.e_ 
Chartre·use, с'елото при манастира. То бtше низко IЗЪ 
долин~та при потокъ, надъ който се ог~е~даха сочни ' 
гранки малини и ягоди. Бtхме тъй низко, че „Зжба" 
ни се струваше подпрялъ облаuитt. · · 

Върв:вхме, меж.цу ~iерни стtни и . тучна., алщ1йска 

трева. Ароматътъ на .тая тре13а ме оhиян_яваше и ми 
н_апомняше наµ~енска · гора · . . . 

.. . Слъ·tщеrо ·клонtше . на зал'взъ и напраз1:10 се 

''•силtше да :· ни изсуши . .. Мокри, изморени., взехме на 
. · единъ . д~хъ пж. тя зас1v1ан·астира, защото ~d затварятъ 
въ · 6 часа. . . . . . . ·, . ·, , 

УспокоlfХме се, когато видtхме парадния дворъ 

съ кичуръ , .рози средъ него; -· презъ отво_рената . врата. 
Ло.Сръщна НИ _ И НИ :ра3вед~ ГИДЪ. _. , , , ,. . ,. 

. . Им/1 · нtщо · общо . ме~ду сждбат~ . на тоя мана-
стиръ .~ -и · на Рипския. · _ · · · · 

Graшle Ehartreuse е ·осн<>в.анъ въ 1084 ,r. · отъ 
Св: §руно, , всредъ н~~ринж:пна.р1 _ · :пЩшина, ;КОЯТО · 
сполуч'лив<> е наречена ~ рустиня" . ·н~:~авидна .. е . сжд
б~тi .му ~ на оiъмь пжти · е изгарян)>, дока,:9 ·н~ . 

. ~А( .JГ(> построили отi каменни блокове В]> вид~; на 
Qтдtлн,и . остро~р1>ХИ~ . бtл'и 'замъци, . зале'1\еюi, 'едно 

1~ . ; .. ~~-··· · ~· .- -'~i:' ; - · · • ' 

дQ друго~ З11ме навалява такъвъ снtrъ, че зат_рупва 
четириетажнитt .замъuи до самия връхъ и 'само 
.струйка димъ сочи, кжде е той. . 

Монаситt си приготовnявали всичко сами въ 
111анастира,· даже и ликйора "charti~use", измис.леfiъ 
ртъ тt1'ъ. От:ъ дистилацият,а , . на аром~ТНJ! раст~ния, 
JФ~~о вщ~tятъ по. Dent _de CroHes, го пр~гот.овлSJватъ, 

Монаситt, тtзи. ~\;и~.и - сtнки на ·м'и .налото, с~ 
бl!ЛИ в.се учени хора, .о1iд~fJ,Iечи~и се отъ земнат~ -суе
та, за да се отдадатъ всеutлр• ·на науч-,на · работа. 
.Стаитt за 1:1аучна работа; градината - за всtки мо~ 
нахъ . О;I'дtлно, дето може да наблюдава '. живота.,. 
изпращ-1енитt и,Qяиuи з~ . книги · - ёвидетелtтвуватъ 
з~ това. 

Днесъ манастирътъ _ е изпразненъ. Богатата би -: 
блиотека е отнесена въ Гр~ноблъ, карти-ни .и; цtн
ности _:_ въ Лувр:ь. Боятъ се да не се похабятъ 
вtковни у-силия·- и трудъ. . 

До· като ра·згл'едахме манастира ,' стана MJ1· т.жж~ 
· но .. ,i _ Една мисъль, мисъльта за нашиrt _бога:r,~;тва 

въ Рнла, леrнi въ душата ми .. Споменътъ за нашат~ 
светиня, която безмилостно и_зоставяме на произвола. 
на с_ждбат'а, . ме ,гнетtше. 

Не умtемъ ни да . я цtнимъ, ни да и се 0 радвамеt . 
ни да се гордtемъ съ нея, мислtхъ си тогава. 

Зл. Чоланова. , 

. . ДРУЖЕСТВ,Еt.{Ъ ж»rзотъ 

х·vш редо~енъ съборъ на българското турf!:сти-
11есно дружество въ гр. Стара Загора (смрqтени 

.протоколи). _:_ Съборътъ се откри на 12 юли въ 31/ 2 ч. 
·. следъ обiщъ въ салона на _Старозагорския градски теа
съръ съ нъколко приiн~тствени думи отъ председате.11я на 
Централното настоятелство г.· уfли~ Антонов1, еъ п'ррсж.т
ствието на 87 пратеника на · зо 'дружествени клена . и на 
множество гости и-граждани. Следъ откриването съборътъ 
бъ поздравенъ отъ председателя на мъстния дружественъ 
клонъ С1>рнена гора г. Ст. Минковъ, _отъ председателя 
на Юношеския туристически съюзъ и отъ ·представите
.11итъ на мъстния клонъ- на · .сжшия, на юнашката органи-

. ·зация, на дружеството на запаснитъ ·. офицери, на nруже
ството - на запаснитъ подофицери, на дружество „ С.'Iив
ница •, на· ·.Морския народенъ сговоръ, на мъстното друже, . 
сrво „Театръ "., . на. Младежюпа македонска организацря, на . 
Музикалното дружество " Каеалъ• и на Българската тури·
стическа коо11ераuия. Председателъть благодари -съ нъ~олко
думи за поздравитt. и прочете п.оздравиrелни телеграми 
отъ Министерството на ·просвътата и множество дружест
вени , клонове и ч11енqве . 
.. · . г. · Хр. Пиперов'l> (Стара Загор_а) прочете реф~Р,аТ'Ь-

' l;Цl тема „Запазва.не на природнитъ . па~ецшци,". , който· бt. 
изслушанъ съ внимание и интересъ. Разискванията по него

·се отложиха за ..: по-късно : . Следъ това председатеш,тъ на 
,Централното настоятелсiво ярочете следния 

· ОТЧЕТЪ • 

за дейностьт'а на Централното настояr~лство на Б. Т; · ,д-вG 
за времето <:>ть : 24 · май 1924 rо_д: до 12 · юл_и :1'925 год. 

Д р ·у ·•Г 3-' ·p\иr:{r:' ;-;:· ,. 1 
~. ~-~ 

. Две еж. най-важн_итt събития, ,кои:rо трtбва д~ оrбе-- · 
лежимъ още в_ъ ,:-нача,лоть ·на - · своя --отче.iъ, :.. етанали · презъ 
.отч~тния периодъ, а именно .отпразнуJJан~тQ. . на 25 J.1:Одц
.w:ния IQбипей и , привършр'ане l:i _ осв~ша . .Ванt . ;на iи.ща1;~ , щ~ 
Витош~,:. и,зградена .ОТЪ наiпю:в fОфийски дру~:ар,и. . ' 

, ! . ·, • _. ,·•:/ ' .. . ' ,_,,J;.- : , : . ' _· ' . . - · -_,·. 



- , На 2 .. авrусtъ .1924. година въ roлtмиst еалонъ на 
, сq,фийския ~ш~ненъ , r<'~убъ, ~е състоя уреденото ОТЪ , I:I.ен
тр~лното наст_о~:r~лрво. т:ър~е.ствено събрание по случай 
25 годи ши<ната ,,. от;ь . оснодаван_ето на . Б. Т.. Д. - 20 юли 
1899, ~.dд . · На~ трв~ . събрание; . въ присжствието · на прате
н~:,;ци;i-1Гна .20 дружс,<;Т . . клона, на rолtмъ брой отъ осно
в1:1т.елит:t на fj. т~ Д., официални лица, представите,11и на 

, р~зr~и орга~изации и голtмъ брой дружеств~ни ЧJ1енове, 
се да~е отчет:ь за дей~юсыа и развитието на дружеството 
щ1 . презъ из,теклия 25 · годщ.uенъ леµиодъ, а »а следния 
день, : 3 августъ -=- въ· присжствието, на не по - малко отъ 
3,000 . души туристи и любители цµ природата - се извър· 
l:ll~ 0ОС~ещав~нето .. ~а . 1\:[9НJМе*ал.ната сграда . - ХИЖа 
АЛЕКО подъ Резньоветt, /17~0 м~ _ в ./, завършена благода
рение упорития и неriо,~иленъ rрудъ. ' на · соф_иянuи. Тази 
хижа, която .'напра_ви капрИ,З#ата Витоша Щ)СТ~nна презъ 
всъко _време, ще о-схане ' »е_. само паметникъ · на незабра
вимия ни патронъ Алеко, IfO и красноречиво доказател
ство, на какво е спо·собн1:1 _ твърдата воля и постоянство 
ма туриста за осжщестяване на дtлз, необходимосыа и 
ползата от.ъ които той много ясно . съзнава. 

. Нека изкажемъ . 11- тукъ признателностыа на цtлата 
ни ~адруга къмъ ~ащ~:t~ софийски другари за направеното, 
нека rи поздравимъ съ · завидния успtхъ и нека поже
лаемъ тtх:ния примtръ да .се последва от:ъ другитt 
дружествени к~оно.в~: -

Въ връзка съ юбилея Централното настоятелство, 
по , решение на . XVI и XVII друмсственif , събори, 'издаде 
юбилейния сборникъ , • Туризъ-мътъ въ Быrгарая", който 
сборникъ е известенъ на . всички, затова нtма да се спи
рам'Q на негоrю-обширно. Ошечата : се въ 3,000 екз . Пласи
рането му, обаче, върви много незадоволително, ето защо 
за · да се постигне. целыа на изд11ването му - пропа

гандира~ето на· туристическата идея, и за д~ · се прибератъ . 
вложенитt. въ неговото издаяие скжпи и оск~д.ни дру
жествени · средства, ние апелираме къмъ всички другари 

да прояватъ повече интересъ и усърдие . за по-широкото 
пласиране на сборника. Непласирt1нъ трй, това значи не
постигната гонена цель, което пъкъ е отъ вреда за общо -
друж~ственит'h интереси. · , 

При вr.ичкото . ни . желание да ви щщемъ от:ь наша,. 
_ страна пълца представа за положението на дружеството, 

респективно дружественитt клонове, въ всtко отношение, 
за ,жалость, не ни .е . възможно, единствено ,поради _оста-· 

рtлата вече причина - непредставяuе на . отчети:гh на 
клоноветt. И ако н~ бtхв изисквани ~епремtнно кар:rо~ 
нитt, · може би, »tмаше да 3}Jаемъ и броя на друже
ственитt , членове. - , . _ 

От1Г ·сведени·ята; съ които ние разполагаме, щ> на· 
стоящемъ. дружеството ни брои, 3867 редовни члена, гру• . 
пи·рини:' въ 46 клона, а· ' именно въ: ·-София) Дупниuа . Кюс• 
тен·дилъ, · Св. Врачъ, Самоковъ, ГJ11овдивъ 1 гара Бtлово, 
Долна-Баня,- Вратца, Плёвенъ, : Търново, Га")рово, Русе, 

- Казанлжкъ, Ст. Загора, . Трtвна; · Радомиръ, Варна, l'op. 
Орtховица, У сtовёi. · Студена, Шуменъ, Бурrасъ, Пре
славъ, Харм.анли, Ловечъ, Станимака, Ямболъ, Карловп; 
Свиш.овъ 1 Рила, . Елена,~ Хасково, Никополъ, Свилен· 
rрадъ, t.:ливенъ, Айто~ъ, · Карнобатъ, ЛQмъ, Попова, Раз · 
г.радъ,~ Видин.:ь , . Т. Сейменъ; :К,н~жевq, , l}ерникъ, Разлогъ, 
и Дрtново. На:ис.тин~ ~ н1-1коrа ~ ,J,!ру~еств.ото ни не е бро-
ило тол~о • МН(?ГО . клонове, но.:-ние не 1,ю~емъ да се р,щ-

както и .zta се събере онова, koeto е възмож~tо да се съ
бере отъ · задъ-лженията имъ · къмъ касата на Централата •. 

· Не се ли постиtнатъ . . и тогава никакви резултати, -:ro да 
се заличатъ отъ списъка на дружественитt клонове и да 
'ви се съобщи въ идния съборъ за резултата. • , . 

Нека · спремъ вниманието ви върху новитt клон.ове, 
коитu трtбва да се . приематъ сега и въ бждеще, както и 
да . се позамислимъ сериозно, какво да се направи изобщо 
съ приемането на клонове, които не еж дали достатъчно 

доказателства за трайность ' и дейность . Нашето мнение 
е, че новъ клонъ, който принадлежи на приемане отъ съ
бора, ако не е представенъ. съ необходи·митt делаrати, да 
не се приема, защото делеrатитt на всички клонове трtб• 
ва да бждатъ · въ · събора и да увtрятъ събора въ желани
ето на друrаритt отъ такива клонове да работятъ неу- . 
морно за трайното проагитиране на туристическото дtло . 
въ тtхния край,. а не само да приемаме и отписваме кло
нове. Нека имаме по-малко, . но по-дейни клонове.. . 

На нашия апелъ, щото съ за[Jочване на втората два
ц·есеть и петь годишнина всички да заработимъ съ общи 
усилия за развитието на една по-интенз11:вна дейно_сть за 
пост_иrане на една отъ най-важнитt. дружествен.и цели като 
че ли не е обърнато никакво внимание. Така само м9же 
да се обясни никаквата- или много слабата връзка между 
к.rюнове и централа, за необходимостыа оrъ която постоянно 
се е говорило по събори и ср~щи. Така само може да се 
обясни и печалниятъ фактъ, че има даже дружествени кло- · 
нове, като тt.зи въ Пловдивъ, (;вищовъ , Самоковъ, които и. 
до сега· не еж представили картони за членоветt си. 

Ние признаваме, · че ако би могло да се уреди въп
росътъ за платения организаторъ, който д!1 влиза въ н_епо
средствела .- лична връз1<а съ васъ ....;. •друr;iритt отъ .всич-

. ки клрнове, - много _н-~редовности, ·които се отразяватъ 

така · зле върху вървежа . на общодру~ественитt работи, 
биха се избегнали. Но за жалQСть, въпроса на организа
тора не можа, па нtма и изгледи, да. се уреди, по независящи 
о-тъ всички ни причини. Онова, което ни е било възмржно, 
е, правено . Така през'Q отчетниятъ периодъ еж били IJОСе
тени клоновегв въ Хасково, Харманли, Свиленградъ, Вратца 
Самоковъ, Ямболъ, Радомиръ, Кюстендилъ, Никополъ и 
Пловдивъ. При невъзможностыа · да се посетятъ повече 
клинове, . отъ една страна, а , отъ друга • . и ца съберемъ 
друж@ственитt членове отъ съседни · клонове за размtнil 
на мисли по дружествени работи, както и за опознав·ане 
на самитt членове помежду- имъ и за пропаганда; уре
дихме и тази година · три районни сбирки - на 18 и .19 
SJHyapи въ . Кюстен·ди,лъ, на . 21 и 22 мартъ въ Ямболъ и 
на 5 и 6 априлъ въ Нию?полъ Първитt ·дне . еж били за• 
доволително посетени, а никополската среща е била посе
тена само отъ пдев'енци, председателя на вратчанския 
клонъ и членъ на Централното настоятелство. · 

· стореното въ това отношение е малко, даже много 
малко, но нека се надtнаме, че бждещето Централно на
стоятелство ще . бжде по-щастливо и- ще може да направи 
нtщо повече и въ това отношение .. 

Липсата на к,1онов1:и·t. : отчети, к·акто и каквито и да 
еж други ,сведения, помею1хме, ни пречатъ · да можемъ да 
имаме една пълна представа за , дружествената де'йность. 

Отъ разполагаемото, обаче, · мож·е!"1ъ да заключимъ, че 
общо взето излетната дейность е б~ла задоволителна -

. ваме напълно на това _положение, ~ато . имаме пр.едъ в,ид~ . • 
нередовщ>стыа на доста измежду тtхъ. Так,1 _ qrъ вси~ки 
тtзи клонове . сме получи~ш . отчетитt · само • на 23 клщщ 

уредени еж били еднодневни и . многодневни излещ общо 
отъ 23 - KJioнa повече отъ 400, :но, разбира се, тази лей• 
нчсть дале9ъ не е такава, каквато би трtбвало да бжде и 
въ това отноrµtни.е, защото една _ чет~ър;rь отъ тt~и из• 
лети еж на Софийския клонр. Ние си об~сняваме всичко 
това съ обстоятелството, · че · за малкитt. клонове - особено 
~ле · влияе rолtмиятъ брой на rруп _итt - отъ 8 души най
малко; ....,. за да може да се nжтува съ намаление по б. д . 
ж.елtзници, rолtмата tкжпотия, както и въобще ненор
малнитt вре~ена, в1- :<оито продължаваме да жи·вtемъ вече 
години наредi, : Ето защо сме на rмнение,· че rio -въпроса 
за бр<1я на дружественитt членове __ при , излети по желtз
~йцитt съ~орътъ трtбв~ да кажё . своята дума, като· се 
~hpe на 3, или най-м[лко . на 5 дХШ._И „в~ г_~уц~,: и ~а се 

а всички останали, като изключимъ напосл~дъкъ основнитt, 
не еж ни- -представилlf , никакви , сведения· за своята дей-. 

ность. ОсQбено упорити въ своето мълчание еж КJ!ОНоветt 
въ Св. Врачъ, гара БtJюво, Тр,Jшна,- Горна , Орtховица, с. 
У стово, с. Студена, Свищовъ с , Ри·ла, Елена, Свилен• 
гр~µъ, Айтосъ и Попово., които като че ли . не сжществу . 
ваtъ и не. еж въ никаква връзка съ насъ 3.а да . не се за~. 
,[,I ичи, обаче,_,преждевр.емено н~кой . отъ тtхъ, ние ви м9~. 
лимъ да' се съtласитс да' с~ н-апрiвят:ц , последни опищ за 
възобно:~яването :имъ .и .:.,iфед~звикванеtо !:{ьМъ · д~йность, 

- ~ ,,.. - • ,.,, • .... • ' . \ ' - • , i \ 
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иска· непремtнно · отъ управление на желtзницитt да въз_. кировката, · кой.т.о _ _ще ви . съобщимъ тукъ .· за . с~едение и 
приеме това решение. . . . . . . , ще бжде разпр,атенъ на 13сички клоно~е . за рж~оводство. 

Но какви -оправдателни ·причини да търсимъ · за на- Оrъ васъ, _ ·обаче, :гукъ ще ·искаме да задължите клоноветt 
шата просвети~ дейность? Тамъ сме · доста зле и · тр'tбва да направятъ възможнотq, за прилаrането на тоsи правил~ 
да се позамислимъ о~обено и върху този клонъ на нашата никъ, та следъ каrо се. видятъ на дtло неговитt недосrа-
бждеща работа. ' Презъ тази, ГО,!J.ИНа еж били . уредени тъци, да се поправи и. допълни, следъ ,~н>ето ще го пред-
вси_чко Ю ·ск~зки, отъ които 7 въ Сqфия, 1 въ Карлово ' ~~ лфкимъ за окончате_лнQ удобрение отъ събора. - За начал-
и 2 въ Преслав ь, както и 9етенит:в три ска~ ки ripи ср~- ното му прилаган.е 1ше q~.e турнали : на _разполож_ение на 
щитt въ- Кюстендилъ 1 и . въ Ямболъ 2. -· предвидения въ правил~и'J<а комитетъ една _сума отъ _2-:000, 

Финансовото положение на ,· клоноветt- е било, съ а въ бюджета ще искаме да увеличите този кредf!_ТЪ, за 
малки изкпючения; слабо Прави вп.ечатление, . че много да се направи нtщо по-qжще'ствено. - . 

·малко клонове еж си дали трудъ да потърсятъ· странични ~ С1;, · радость ид~~ъ - hа ви съобщимъ, . че презъ JtЗtек-
_източниuи за засилване ма~;ер,иялнит't · си средства. З.а да лаtа година Централнот() настоятелств,-о мож_а, . макаръ и 
подпомог1:1е· клоноветt . въ това оцюшение, ЦентраJ1ното въ малъкъ размъръ/ да · црдкрепи и материялно построй-
настоятелств:о реши. да прави 2_0?_ 0 оrст.жriка въ полза . на . ката на хижитt на Кэрлqвския ·l(лонъ ·_родъ . Юмрукъ-чалъ 
клоновитt каси върху сумит't п,олучени отъ пласиранитt , -к·~то _, му отпусна с-умат_а QJЪ 2.0.000 лв., h ~ на Самоковскин 

. течения отъ списанието „ 01:,лrарски туристъ ·, безразлично ююнъ подъ в. Мусала1 11а .•който отпуен_а су~ата 10.000 
пласирани м_ежду членове ... и нечленове, както _ и върху лева. [Jонеже . този клонъ ще сrрои .: презъ текущата 

. стойностьта на продаденитt екземпляри отъ · сборника. година новата и по~гЬдi;ма ·. хижа, а '·· миналата година е 
,,Jуризмътъ ВЪ ·- България"' . а ~е га при р~зrлеждане бюдже- - построилъ само м.ал·ката_ хижа, за коет_о ~укъ го . поз,цра-
топроекта -за 1925· rод ще искаме . да · се съrласи~е rази вяваме най-.сърдечн;о· отъ . страна на ··веи,t~к~ другар~, то 

.отстжпка: отъ 20% щ1. с~ простре и ·върху събращпt тази -сума _ отъ ~:й.000_, лв. ще му· бж.де , отпусната веднага 
членски · вноски;" безъ , обаче да се- намалява членския внЬсъ,- - съ започване на тазиrодишната пост.ройка: Нашето жела-

.защото· · намал~нцето . му .·би- предизвикало · измtнението на ние б'tше да nодкрепимi и други 'кдо~ове, а главно клона 
дружествения. уставъ, - I<аквото · и.змtнение сега нtмаме BJ> Ел·ена -за довършване· :·на отда~на зап9чнатата ХИЖ? на 
право -да пра1шмъ, пъкъ ·и;j(е е желателно: : · , в . _ Чумерна, но изключително поради ·неполучаването rioнe 

. ilокрай другитt св'едения, · СЪ КОИТО ние Jie разПО• на сумата 50.000 ~В_. , ~ОЛКОТО СЪ право о_чаквахме ·да ПО· .. 
л,Jrаме, трtбва да · _подчертае.мъ, че нито единъ дружест- лучнмъ' оrъ Минцстерствот9 на _благоустройсrво,-о, на което 
вещ, клонъ,. ые е увеп;омилъ Централното настоят~лство, еж.що така изказваме · най~rол-вмата блага,дарность за това 
какво ~-направено по. мина_логодишното решение· на , дру- но'iю дарение, не можахме· да . подкрепимъ::-Еленския клонъ. 
жествения събqръ - отно.сит~л~о урежда·~ето на спалнит.t. Ние · в'tрваме, че ще о~Qбрите това наше ·решение. Ако · 

Не можемъ да • оtминемъ, обаче, безъ да отбележимъ успtемъ да се· сдобиемъ · съ нови и по• чувствителни сред-
обстоятелството, че клонове като Хасково, Харманли;~ Ям- ства, ще подкрепимъ и ' ВСИЧКИ · други клонове, които еж 
болъ, Вратщt, Дупница, София, :Гър11Qво, - Карлово иматъ започнали ·постройката )1а хижи, разби-ра се въ · духа на 
своитt · канцеларии и . клубни помещения, дtто друже~ правилнцка за подп_омагане хи.жестройствот<>. · 
ственитt. членове м.огатъ . постоянно да се срещатъ~ да се · Но за да · не се започватъ, работи, · ·безъ предвари-

-осведомяватъ за· в·сичко зactrauie · клона, респ; цt.л.ото дру- т~лно да се знае, какво е необходимо - въ материяли и 
жество. Ние .сечимъ ·пр·имера на тtзи клонове, делега- ,_- сре.ц..~тва - и безъ да еж. осигурени . т-в, както !t за да се 
rитt: на. които тукъ най-добре биха ви изтъкналJi "практи : · изб'trне постройката, на хижи съ размtри извънъ необ
ческаtа полза отъ подобни помещения, и се надtваме/.че ходимото, Централното настоятелство реши да се израбо~ 
въ близко : бждеще и другитt клонове ще пот ьрсятъ на- ' тятъ отъ хо·ра добре позн-аващи, това . д'В.'IО плано'~е на · 
чини и средства за ус!1'!,11Iното разрешение на тоз1{ . ва- · разни·,· типове хижи, както и - да се изчислятъ до възм_ож-
женъ за в.жтрешни.я животъ на всtки единъ клонъ -въпр?съ. пата то!-!ность необходимитt за постройката материяли и 

· Съ радость атбелtзваме . факта, че една отъ наll!ит'в средс-тва, та_ тiiзи . планове да . се иматъ )1редъ . ,видъ , при 
. задачи ' ---:-::- залесявfiнето, . с~. е подела вече енергично . не започване постройк.итt, съобразно ·съ мtстнитt условия. 
само отъ наши клонове, като София, Харманли, Хасково, Когато бж.датъ rоr9ви; ще ги ра:шр;~тимъ~· .по клоноветt за 
Вратца,' _но и отъ самото - общесr~о ·в'!> най-широ~и раз~ сведение и J?:.Ж.ководство. Нека · друrаритt отъ всички . кло-
мtри. Както въ _миналоrопишния ,.съборъ, така и тукъ ние нове незабравятъ при ··пр_оектирането постройки -на хижи, 
подчертаваме блаrодатыа_ отъ осж.ществяване.то на . подобни че -не е само . въпроса за -nQстройкита; но · трtбва . да се 
цели и канимъ клоноветt да проявятъ максимумъ инте- мисли · много и върху . подърщането на ,тtзи хижи, което 
ресъ и де~ность и -по отношение на тази друж~ствена продължава съ .zieceткJ:I r~щин.и, а • приходитt от,:; хижитt 
цель. Нек_а не забравяме, че съ сегашната си дейнос.ть- . .по не . еж много падежни у насъ, та въ . по-rол-вмата си част_ь 
з-алесяването; която ·въ никой случай не може да· пре9и разходu.тt ще тр1>бва , да се .търсятъ ·въ . другит-в средства 
на изJiетната ю( и друга култур_на . дейнос'rь, ние · готви-мъ на -клоноветj>. Ет0 защi1 постройкитt трtбва -. да' се пра-
отлично · поле за. работа .на иднитt близки поколениsi: Като вятъ най-икономич·но . и съ огледъ на най-иконом~чното и 

·. имаме. нъкъ _и на - лице готрвностыа ,на rорскит.t власти лесно · подържане, за . да ц:е изпаднатъ на_шитt· прцемници 
да ни съд~йствуватъ - въ нашитt начин.ания, грtхъ ще въ положението да се отказватъ отъ хижитt _ ни. · . 
бжде да: не изпълнимъ дълга си и тука. · - _ За сега щ~ужес~::воfо ни им~ .завършени· и ' ~ъ щпол-

1 Ка1·0 говор,имъ · за - залесяването, .трtбва · и тукъ да . зуване- :хижитt въ Търново, на Витоша, . въ Рила на Ска-
. п·о втори_мъ апела си къмъ вёички организирани и неорга- · кавица и малката . iюдъ - в .• Мусала, въ Родопитt подъ 
низ ~рани ;тюбители . 11а -природата; да.' об:ьрнемъ ио„сери~зно в. Безово; а въ постр:ойка· въ Ст. f1[1ащ:1на по.дъ в : Юмрукъ . 
в-нi-1мание и проагитираме необходимостыа отъ запазване · чалъ · - / карловци заедно съ Ю. Т. , С., въ еленския бал- . 
не .. само на rоритъ, но и 'на· балканската ни растите·лность , канъ 'подъ в. Чумерна, , ~ започната още преди , прие1'1а• 
изобщо отъ разхи_щение и ,опустошение ~ · И въ , ТОf!.З._ ~_тно- · нето клона въ-' задругаtа ни, · а ще се строятъ, споредъ . 
шение туристътъ .. трtбва да -С~ои _ на висотата на ~ полlfже- . това, което ни е известно ·направо -отъ клона, . по-го'лtма 
ниетQ си.· . · хижа отъ . самоковци подъ в. Мусала, а по сведения до~ 

. Относително . маркировката сме въ неведен:ие, ~ шо бити от1>· ч~с-тенъ-и~точнцкъ - въ осо·говската пла№иНа -отъ 
става и~ъ- клоно_ветt. Знаемъ само, че Софи-йскиятъ клонъ . наш'ит't другари въ Кюстендилъ ·въ сдружение съ юношитt. 
е м~ркиралъ пжтя до . хижата и дd Черния върхъ. Струва Надtваме ·ie, . че ююноветt f!РИ . предприемане: по-
ни се, че е излишно да говоримъ · пакъ. в1?рху необх<;>ди- ст.ройката · на хижитt ще , обм1::1слят~ _ всичко в-~естранно и 

· мостыа отъ де:йность и въ това отноше·ние. · За_. ца по- тогава ще предприематъ' ·работа, а не да се · заnочнщ·ъ и ' · 
тик.немъ ю_юноветt . отъ, своя cтpafta къмъ работа и то изоставятъ щ1. ,сре.цъ, . р~:rь. подобни .отъ жизнено значе-
по-системна, въ споразуменJ:Iе съ Централното настоятел-: ние з_а · туризма иницйаj'и{J1::1. Едщ1ъ с~що . така · отъ важ-
ство на· Ю. Т. С. изработихме единъ правюш~къ за мар- , . 8:И!t въпро,си е и проучване мtстот<;>, на което се ~т~ои т 

112 



;юката ; ·чие - е и да се осигурява _ негова-та собственосtь и 
то предварително._ . 
· Тук!> · е мtсто да поискаме отъ васъ_ да се произ-
несете и върху въпроса .з,а задружното строене на -хижи 

отъ нашииt ююно-ве и тtзи на Ю. Т. С. Трtбва ,да · _се 
установи по единъ ясешь начинъ, - какъ ще се осигури 

: , сорственос_тыа на подобни задружно направени ХИЖ!f, ако . 
с~ възприеме задружната работа · и . въ · това отношение1 
която ние препорж.чваме. 

, · Отношенията ·ни съ Ю. · Т. С. еж. били едни отъ 
,. на~-добр~jt _ и винаги ·еж. били _пропити отъ желан:ие да 
. _се 11ам-tри'ттж.ть.ъ _ за щ1й-близко сътрудничество. Така за·едно ; 
съ. тtхъ · ние . ri.рав-ихме поtтж.пки за представителство · на 

-_дветt орган-изации' въ Рилския манастиръ ...:.... задачат~ на 
· ко·ето нtма · ·до бж.де . друга освенъ1 да посре1ца . и се грижи 
_ за · наста11яван.ето на дружественитв чл.енове на опредt- · 

. лени отъ манастирското управление стаи. · -При всичкитt 
из·гледи за . усп·tхъ въ това · отношение, въ последния 

-- :Моментъ получих.ме отказъ . и това хубаво начинание, · смt: 
таме, че пораn.и едно· недоразумение, остана неизпълнено: 

,: Н_е би .бйло зле; ако ·съборътъ се. изкаже _ по · него. · 
· Размtняваха ~ се мисли съвмtстно ' съ юношитt и по 

- ·• въпроса ·; ?а постройката на туристически домъ въ София, 
_но- до нищо _·поло_жително не се"е дрш.fю. СжщЬ. така рм

- ·:мtниха . се миещ~ и по образуването на единъ Балкански 
туристически музей, по подобие на голtмия , · Алпийски 

' туристически музей въ Мюнхе.нъ. по· rtзи аъпроси още 
дълго ще и114а да . се разговаря_ и при · нtщо по-положи
телно да- ви с~ндираме съ конкретни проекти. 

. Съв1мtстно съ т,tхъ на□рqвени еж. пос:rж.пки -и за 
_ общd намаление. при патуването на дружеств~нитt . чле
нове по Дунава съ австрийскитt пар~ходи отъ българ
скитt пристанища чакъ до Виена. Всички из~::леди за· бл·аго-
пр1:1ятно _разрешение на въпроса имаме. ' ' -. 

- , отношенията- -ни съ други,тt културни организации 
еж. пила .добр~. . - _ _ _ -

Минала'Ра година постж.плението по фонда Д-ръ К. 
ПанайОJ!.ОВЪ · е би.JJо само 3959·57, а nрезъ настоящата го-
,дина 4483·43 лв. или всичко сега имаме общо сумата отъ 
~44.3 лв. Цельта на това дарение е, както ви е извf..стно, да 
се подпqмага хижестроенето и една часть да се употреби ·за 
награди Кат9·- имаме предвидъ, .отъ една страна, благород- · 
пия . жесть на .дарителя и неrовата цель., а оть друrа ; стр_ана, . 

м:а'1китt nостж.пления за сега, недостатъчни ·да се подкрепи 
по-ефикасно·· коя да е отъ започнатитt хижи;- ние ви мо-' -

· ' ЛИ!\fЪ да се , съгласите, ЩОТО • сумитt 110 то-зи фондъ ·да не .. 
се разходв·атъ, докато не щ1растнатъ ,поне :Цо 100,000 лв. 

-~л-едъ което --да · ги дадемъ, ·по ·ваше решею;е, на единъ 
деятеленъ .кл~:>нъ, който да щ>строи хижа на името на . да-
рителя. - · · · 

Пре;ъ 1924 год. Министерството на народното ilро
свtщение отпусна на дружеtтвото ни една помощь о.тъ 25.000 
лв., като субсидия за подпомагане на · друже·ството . за ор
щ_итt · му цели. Тази, сума ние минахме· въ · дружествения 
бюджетъ в~; § непредвидени приходи и трtбва да призна
емъ, че ако ·не -бtrue, тя, - благодарение неиздължаването на 
~р~ме. на' дружес:rвенитt к_лонове, щtхме да се намеримъ 
npqcto въ_ невъзl'ifожность да посрещаме належащитъ дру- . 
жествени разходи. . · 

· · -- Сж.iдоть _ мюi:Истерство ни · отпус_на презъ' 1924 г. 
: ~.090, · а нрезъ 192~ год. 5.000 или. всичко _9.ООО лв. за уреж
дане · на л:!3тни колонии. Тtзи суми не можахме да изпол
зуваме, поцеж~ ' iшкой наiпъ клонъ не бtше организиралъ 
подобни· колонии, но c'eta когато Софийскиятъ клонъ се е 

· заёлъ сириозно за уреждането -на лt-rна детска колония 
_на · хижата, що~ъ ·като ко~о~ията се орrанщшра, ше ·му 

• ПQ_едадемъ полученитъ суми. Вtрвамъ, че вие i.це одобрите 
· и· тоl~а наше решение: · · · · 
.,~~ . Ползуваме се отъ случая да препорж.чаме и сега на 

·,_нашитt клоно!'iе- ца . се нозанимаятъ , най-сериозно съ - -въп
~fJdёа за, дет~китt лtт1:1и колонии и да проучатъ в1,змож-
-ностыа и;зобщо отъ.. създаване на лагеритt, по подобие на 
тtзи, урежд~ни . отъ скаутскитt и др. ор-ганизации. 

За ·всички ·тt.зи дарения ние изказваме тукъ на Ми
нистерството на на·родното , просв~щение и на · М-ното · н·а ~ -
благоустройството · нашата -най„голt;ма · признателность . и 
изкt1.з·ваме увtреностыа, че и въ бж.деще винаги ·друже
ството ни . ще намира морална и материялна подкрепа за 
осж.ществяване н~ · своитt : народополез~и- ц~:11и не -само 
у · тtзи две министерства; но и у_ всички. 1 обществени 
и държавни учреждения и власти. · 

· Тукъ трtбва ·да спомене_мъ и · за получаването на 
друга една чувствите,лна- материя·{lна подк_репа, която . полу-

-чихме · отъ , Бъл'гарската централна коп~р~тивна банка . no · 
време отпразнуване 25 -rодишния . юбилей, оr-ь 1·0,000 лв. 
дадени въ полза · на фондъ • Б:ьлгарск!'f туристъ ". За това 
)\1ИЛО вн·имани·е на управителния съветъ на банката ние из
казва!\!~ -нашата прt1знателность въ лицето на нейния ди-·. 
ректоръ· -г. Стоянъ Поплуковъ, старъ на·шъ другарь и пре-

. данъ , чл~~ъ ··н~ дружеството ни. · ~ , · 
· . Нtколко думи и за фин~нсо~ото положение· на дру- . 

, жеството -'-'- Цент_ралцщо настоятелство, понеже контрол
ната комисия i.це . ви :говори въ най-голtм·и подробности 
за това пол·ожение. · Ние не 1'4ожемъ да ·пр~мълчимъ ред
кия · фа~тъ, , че . тазгодишнитt недобори отъ предвиденитt 
пост.ж.пления на бюджета з_а 11914 го,~ина еж. почти нищо_
жни. ПечаJiното си остава само, че издължаванията ставатъ 

. много късно .. ·и често.· пж.ти се преtJИ на работата. К<;1то сме 
увtрени, че и вrь това отно.шение врем~10 ще убе:а.и· всички 

· въ необходимостьrа да бж.датъ изпра_1ши и то своевременно, 
трtбва _ да кажемъ, че _сме доволни отъ положението, взето 
въ общи черти. Наистина ние имаме, единъ ·дългъ отъ 56;000 
лв. къмъ фонда български туристъ, но с·рещу тази сума 
имаме наличность юбилейния сборниkъ, съ пласирането на 
който iце се уравц!1-.И р.ъпга ни. 

· Относително 'и_зпълнението на взетитt отъ в·асъ въ 
миналогодишния 'дружественъ съборъ решения имаме да 
ви съобщимъ , следното _: 

1, Основа се отъ 'Gоф~йс'кия клон~, заедно ·съ . чле -
нове оть Ю. J' .. .С . . • Бъл.гарска туристи 'ческа 
ко.о-пераци, я за общи доставки", която развива 
вече своята . дейность въ крж.rа на средствата, съ които 

разполага. _ Като имаме предъ вид:ь, че това е един-ъ чисто 
· стопански ин·ститутъ, който ще ·обусла~я своята дейность 
въ зависимость отъ раз-полагаемитt средства, ниt апели
рамё и · тукъ _къмъ всички дружест~ени клонове h членове 
да запишатъ възможнитt дtлове, та по този начинъ да 
дадатъ св9ето ценно ~ъдействие за riреус~:~яването : на тази 
отдавна желана кооперация. 

· Центр·алното наtт_dятелсrво · внесе - въ кооперацйята: 
една сума . отъ две хиляди лева, съ ~г:r~едъ на разполагае
митt сега . сре~сгва, но съ желанието_ при повече средс'т(!а · 

· щ1 увеличи своето участие, колкото е възможно.' Очакваме 
вашето одобр~ние зэ. случая. 

· _' :2. ,Лотарията-: не 'е уредена, главц_о поради несиrу.р-
~от9 положиние ·if голtмата парична . криза. Всичко_ rо:ва - · 
караше ЦеiпраJJното настоятелство да ·се ' стр·ахува, че би 

· вложи,10 скж.пи дружествени . средства, безъ достаrъчно 
изгледи да се извлече 9благата1 . която съ . право трtбва 
да. се рчаква. Молимъ ви да се с:ьгласите -да се отложи 
,~юtарията за по-благоприятни времен,а .. 

3. Не , се издаде · туристически календаръ, · · преди · 
вси_чко пQ техниqески причини и втор.о, поради_ нtмане 
въ момента на необходимитt средства. Нека се надtваме 
че поне тази · 1·одина и ч:)Ва' наше желание ще може да се 
изпълни и. използува , още едно срещтво за проагитиране 
дружеството :ни. , · · 

4. Отпечата се и разпрати на ·всички клонов_е общия 
дружест13енъ уставъ съ прилощение на не6бходимитt об• 
ра::щи за клоноветt. Отпеч-атването · с,тана безплатно - отъ 
книrtшздателс.твото · Хр . . Г, Дановъ· - Пловдивъ, на което 
изназваме . нашат~ -голtма б,1агодарность. 

5. Ежедневниятъ печатъ само отчасти е билъ използу
ванъ за пропаганда, главно· поради мълчанието на .клоновитt 

· дописници, които · не еж давали riочщ никакви сведени и 
за· живота и дейностыа на своитt клонове и които -сведе-
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.Нйя да послужаtъ каtо маtЕриялъ на · започнаrия седми
ченъ туристически бюлетинъ. Нека и сега изкажемъ на
деждата, че поне въ бд~;.деще клоноветt. ще бж.датъ по 
изправни и въ ·това отношение и ни даватъ всички въз
можни сведения, които д.а бждатъ използувани и за дру
жествения живот1:~.· на списанието и за пропаганда въ печата 

о. Най-сетне нека ви съобщимъ, че съгласно реше
нието ви юбилейната др~еств_ена значка съ означение 
rодинитt. 1899-19.24 се даде на онtзи членове основатели, 
адреситt на които ни бtха известни ; и на председателитt· на 
клоноветt. Централното настоятелство въ жела11ието си 
да се направи разлика между поменатитt rio-rope дружестве
ни члецове и riочетнитt такива, както и за да се учреди 
дружествена значка, която се дава и въ бж.даще на по~ 
четнитt членове, -реши на почетнитt дружествени членове 
сега и въ бж.даще да се дава еж.щата - юбилейната -
само че безъ ГОДИНИ, юпо тя се счита за <;:Тарша. Сж.що 
така Централното настоятелство разшири вашето реше
ние относит~лнсr раздаването на юбилейната значка и мо
л.и _ сега .за вашето одобрение· - юбилейната значка да се 
даде срещу заплащан~ 10 лв. - стойносьта на значката 
- и на _9ния ~ивщи председатели на клоноветt и члено • 
вена Центра,1ното настоятелство, които съ изкарали най
.малко двеrодиш!lия си мандатъ, както и на сегашнитt 
членове н~ . Централното настоят.:- лство; 
. Смtтайки, че върши · актъ на внимание къмъ Н. В. 
Цара и ,r. r. :- министритt. поднесе се отъ страна на дру
жеството на Царя юбилейната значка и единъ екземпляръ 
отъ .сборника ; подвърз·анъ, а на r. r. министеритt. по 
единъ . е,кземплящ) отъ сборника. 

Съгласно решението на XVH редовенъ съборъ дру
жественото спи<:ание Б ,1? JJ. r ар ски Тур и с т ъ . започна 
своята XVII годишина отъ януари 1915 r. Печата се и тази 
година въ 4000 екземпляра. Надtваме се, че клоно
ветt. ще положатъ всички усилия за точното изцъл
нение на устава . и по отношени~ на спис.анието, както и 

за разпространението му между гражданството , Съ това · 
ще се осигури пласирането на отпечатанитt. екземпляри 
и редовното му излизане и подобрение. На васъ предоста
вяме да се произнесете, до колко то е редактирано въ 

духа на организацията ни, : въ духа на вашето желание и 

да дадете то'чни указания за бж.дащето му -редактиране, 
ако намирате известни ·недостатъии сега. 

· Ц~нтр~лното настоятелство можа да се снабди презъ 
отчетния периодъ съ още 30 диапозитива представляващи 
главно истuриtiескит·t. разкопки [,при Мадара.. Съ тtхъ 
вече имаr4е 60 диапозитиви, . които еж. на разположение 
ние на клоноветt. и, е ~желателно да бж.датъ най - рационал
но използувани. 

По една щастлив·а случайность можахме да -се снаб
димъ съ по единъ екземпляръ отъ почти несж.ществува
щитt. вече сн.имки отъ първото отиване на нашия па·tронъ 
Алеко· !{а Поrановския манастиръ. · 

Презъ Месецъ априлъ t ... r. r. Страшимиръ ·Славч_ев-ъ -
~си подаде оставката „поради · много частна работа" и цруrи 
,,неизвестни причини-, а r. Ат. Гиневъ си подаде ·, остав
ката сега, понеже. е избранъ въ настоятелството на Софий~ 
ския клонъ . Вмtсто r. Славчевъ се яви r. Никола Златар
ски, подгласникъ. Сега на събора предстои да избере цt.ло 
ново централно настоятелство, защото · r. г. Гр. Поnовъ, 

Ив. Велковъ, Дим. Сж.селовъ и П. Христовъ излизатъ по 
жребие останалитt членове на настоятелството слаrатъ 
мандата си. . 

и така другари, следъ като ви изложихме ' всичко по
менато по-горе и следъ като изслушате -~- к9нтролната ко- . 
мисия, ние ви молимъ да се произнесете по настоящия ни 

отчетъ и начертаете по .единъ ясенъ и каiеrориченъ начинъ 
· пжтя, по който трt.бва да върви въ бж.дёще организацията 
ни . за да се постиrпатъ успехитt., които ще rарантиратъ 
тържеството на - родния туризъмъ. 

ЗДРАВЕЙТЕ! 
Центрадо .щiстоятелство 

Ил . Анатоновъ П. Христовъ 
Ив. Велковъ В. Христовъ 
Д. Сж.сж.ловъ 'А. Гиневъ 
Н. Златарски · Ср. Поповъ 

Заседание на 13 юли. - Контролната комисия до
кладва резултата отъ провърката аа пълномощията на кло
новитt пратеници. Представени еж. редовно ·24 клона с-ъ 
79 пратеника а именно: -Бtлово · 1, Бурrасъ 3, Вратца 4, , 
Габрово 4, Долна-Баня 1, Дупница . 2, Казанлж.къ 2, Кар
лово 3, . Карнобатъ 2, Кюстендилъ 3, Ловечъ 2, Преслав~ • 
1, Русе 2, Самоковъ 2, Свищовъ 1, Сливенъ 3, София -15, 
Станимжка 3, . Стара-Загора 4, Търново 9, Харманли 3, . 
Хасково 4, Шуменъ 3 и Ямболъ 2. Пратеницитt на кло.;: 

новетt въ · Лловдивъ и Радомиръ не се ~ приеха, поцеже ., 
клоноветt. еж. - били нередовни. Не еж. изnратили . пратени~ 
ци· клоноветt. въ Айтосъ, Варна, Елена, Никополъ,- Пле.;. 1 

венъ, Попово, Рила, Св. Врачъ ; Свиленrрадi, 'Студ~н~ •.• 
Трtвна и Устово. · . · . 

Следъ това съборъi-ъ прие въ задругата следнитt нови 
клонове: възобновения клонъ въ гр. Горна - Орt.ховица и 
новооснованитt. въ Видинъ,Дрtново, Егри--Дере, Княжево: 

Перникъ, Разлоrа и Търново-Се'йменъ, като допусна да 
участвуватъ въ събора пратеницитt • на Горна.-Орt.ховица 

1, Дреново 2, Княжево 1, Перникъ 2, Разлоrа 1 и Търново 
Сейменъ 1. Новооснованитt клонове въ Видинъ и Еrри 

Дере не бtха изпрати11и пратениц~. . 
Така установениятъ съставъ на съ:бора - _ избра бюро 

r . .r. Христо Л и пер о въ (Стара Загора), riредседатель 
в. _Радучевъ(Хасково) иА. Мумджи'евъ(Враца) ПОЦ-: 
председатели, Т. Чи1шн·гирова и Ив. Бойковски- (София). 

Ив. М . Защювъ · (Търново), ю; Коджабашевъ (Карнобатъ) 

_п. Димитровъ (Сливенъ) и Друмева (Ст. Загора) - секре

тари . За по-бързо отправяце работитt на събора се из-

До тукъ 'ни~ ви изложихме малкото, което сме могли 
да направимъ. На васJ, сега предстои да се произнесете 
върху него . да ни посоч11те неrовитt слаби страни ИJIИ 
пъкъ онова, което е трtбвало. да б.жде направено, а · ние 
не сме сторили, за доброто на дружеството ни, , как-~:о и да 
ци посочите ясно_ riж.тя, по който трtбва да се върви за 
преуспяването на родния туризъмъ. Ние сме далечъ . отъ 
твърдениетu, че сме направили в~ичко, коетu е трt.б~ало 
да се направи, и именно за това ние пъкъ и настояваме~ 

щото при разглеждане · на нашата дейность вие да сте без· 
пощадни, но справедливи. Отъ . такава една критика ще 
спечели само · дtлото, на което всички служимъ. 

, бр·аха - и следнитt ~омисии : по о т ч е т а : К. Бояджиевъ 

(Ямболъ), К. Коцевъ (Кюатендилъ) и Чомаковъ (Дупница)' 

по бюджет, а: Ц. Гергановъ .{Тврново) Т. Гриrоровъ 

(Ст; Загора) и Хле.бровъ (Шуменъ); по р е ф ера ти т t.: 

На края нека ви съобщим'Ъ, че избраното о·тъ васъ 
въ миналогодишния съборъ настоятелство Ge конституира 
та.ка: председатель Илия Анто1щвъ, подпредседатель l'ри
rоръ Поповъ, секретарь-касиеръ Василъ Х,ристовъ, редак• 
торъ Иванъ Велковъ, домакинъ Атанасъ 1 ·иневъ и съвет
ници Димитъръ Сж.сж.ловъ, .Страши.1'шръ . Славче~ъ и Пенчо 
Христовъ. · 
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Ив_. Раевъ (София), Св. х. Ивановъ (Харманли) п М. Же
левъ (Станимака); по разни: Парпуловъ (Хасково), За

хариевъ (Сливенъ) и Хр. Врабчевъ (Габрово). 
Г-нъ Ив. Л а м б о в ъ (София) прочете доклада на 

контролната комисия до събора и предцожи да се освободи 
П:~нтралното настоятелство отъ отговорност~ за изтеклаr~ 
година. Докладътъ ·на контролната комисия. дава следната· 



. .,..,.. -с.,, 

-1 
р,, 

а, ·!:),) 

§1 

1 
2 
3 
:4 

5 
6 
7 
8 
9 

n t:O 
t:r t:r . 
:::i ::,:: 
'О 'О 
• :s: 1» 
~ ,:Q 

tr = . "\:j р,, 

О\ 
::s:: );;, 
('!) о 

::z: 
:::z 
р,, 

);;, 
р,, 

n 
:s: 
::,:: 
о 
::i: 
-1 

'1:) 
о 
;:;;, 
::i: 
р,, 

-1 
::., 

::z: 
о 
:s: 
:s; 
n 
::s: 
;:о 

:::i 

g 
~ 

' (!Р 

'9 

PABHOCM't>TKA 
за приходитъ и разходитt на дружеството за · времето отъ 1 априлъ до 31„ декември 1924 rод. 

· приходи 

ЧJiенскИ' вносъ 

Л~чни карти . 
Значки 

1
. Предви- 1 Реализирано I Въ повече I Въ -ПО·w1. .' _ . •/ 1 Предови-1 Реал~~ирано 1·_ Въ по-всч:-1 Въ по-
депо · малко ден · · . ,· , . малко 

' ' . . ' \ . 1 
1 1. 1 1 1 Разходи 1 · 1 1 1 · f 

Абонаментъ на сп . • Бъл-
гарски туристъ" . 

10°/0 отъ вечеринки и пр. 
Недобори · 
Юбилеенъ сборникъ .. 
Задгранични излети 

Равни, заедно съ по!!тж
. пилитt отъ М-вото на 

30.000 
9.000 

10.000 

40.000 
3 000 
5.000 

80.000 
5.000 

30.715·50 
8.7'13 ·-

15.490·-

43.044·-
1.400·70 
4.761.80 

35.030·...,.... 

715·50 

5.490·-

3.044·-

287·-

1.599·30 
238 ·20 

44.970·-
5.ООО·-

1 \ Значки ·: . . • . . . . 
2 ВъзнаrрJмднние· на секр~ · 

касиера и служащи . . 
3 Наемъ, осветление и пр. 
4 Канu·елар. и герб . м~рки .. 
5 · Пощенски . 
f-i Печатане уставъ 
7 Печатане, редакция и хо

. нораръ на . cri'иc. (3 кн.) 
8 : Юбилейни разходи. . . . 
-~ Издаване юбю1. ·сборникъ 

10 Лотария . 
11 Пжтни и дневни . . 

Народната Просвiэта 
25.000 лв. 

,· 12 Библио,т. , инвентаръ и др 

1 
1.000 \ 27.500·35 26.500·35 " - • ·13 Непредвидени , · 

183.000 1166.655·35 35.749·85 52 094·5() '· 1 ·: · 

Въ по-малко lti.344·o5 · · 1 
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· че :болшинството<отъ - клоноветt се отчитатъ твърде 
. KACJIO предъ Uентралното настоятелство, съ · което . спъ
ват~, дейностьта му и редовното изл.изане. на дружестве-· 
ното списание ; · -. · . . ' .. 

че .не малъкъ брой . .отъ клоноветt не спаз'ватъ раз
· nорежданията на устава (ЧJ!. 49), · ца - получав~тъ· за всtки 
свой членъ · списанието ;· · . · · · ' · 

_че ср.ещу разпратенитt на клоноветt ,2,8.00 екзем-
9ляра· отъ юбилейния сборникъ на стойность (следъ сri'а

_дане на · отстжпката. 2оам· около 112.000 лв. _еж постжпили 
до края на м. юни т .. г. -само .42.150 лв :; . . . . 

\ · . и апелира. за ло-годt~а сериозность къмъ дружест-
в енитt работи . . · _ . 

, ·- По предложение . на ·г. Ст. Поплуко~ъ (София 
разискванията по отчет<} на U. Н ,' и щжлада . на К. К. се 
отложиха за следъ изслущване на клоновитt доклади "-и 
доклада на комисията . по · отчета; следъ което г. И л. Ан- . 
то но в ъ (София) прочете своитt два рефера.та върху: 
,,Б_жп.еща дейность на : рългарското турицическо друже
.етво" И .Отношенията му СЪ другиtt организации·•; КОИ · 

· то слt въ едно. ' Рефератиrt бидоха изслушани съ в·нима
· ниi> и интересъ, а разисква.ни.ята _ по тtхъ се отло>f<ИХа 
за , по-късно. ._ 

Докато разнитt . комисии пригоrвятъ докладитt . си 
премина се къмъ следнитt точки· отъ дневния- ре.р.ъ . Кло
нов·итt· пратеници дадоха кратки отч~1и за де~ност ьта на 
клоноветt имъ, 1щито събрръJъ изслуша съ внимание и . 
интересъ. Особено · ·впечатление направи отчета на . Кар- . 
iювския клонъ Ю _м р у к ч а л ъ, · който no предложение . на 
г. арх. Г. Козаровъ -събор_ътъ реши да се. напечата изцtло · 
въ дружествената списание -:-!{ато образцовъ. 

· По предложение на ЦентраJJното„настояп~лство следъ 
крат~и разиск~ани.я се прие, предвидъ н~ за сега твърде 
ма11кия размtръ нз пр_ихо·да по фондъ К. Панайодовъ, из
ползуването Н<!. ,последния за (!пределенитt · отъ_ дарит~ля 
цели (хижестроене, . наr:ради за туристически добродетели) 
да почне, следъ като. се, н.абере .една сума отъ 100.ООо · лв : · 
· . · Комисflята · по . бюджет~ докладва приготвения ripo~ 
~ктъ_ за . приходитt .и разхо.дитt на Ц. Н. презъ ) 925 
година. След.ъ · обясненията на Uентралното Настщпелство 

. ло отделинтt пера въ сравнение съ миналогодишния бiо • 
джетъ цроектътъ се прие .съ незначителни изменения, както 
следва: · · · ·. · 

Въ свръзка -съ бюджета съборътъ реwи, rодиш
_ниятъ , чле~сi<и вносъ да · си · остан~ 20 лв . , _като 20¼ отъ . 
него ·остава. въ . полза на клоноветt, а абонаментътъ на 
· списани~то да . остане сжщиятъ - 70 JIB • . за не членове и 

. 60 ЛВ, за членове, .'ОТЪ . КОИТ() 20 °!о Се -ОТСТЖПВаТЪ на .КЛО· . 
новетt за .събиране абонамента и разпращане ·на сiшсани- , 
ето. Прещюжението. на r. Н-и к о л о в ъ, списанието да· се 

. изqраща отъ редакцията на~раво на .членоветt, не се прие. 
. Календарътъ, ако има възможностr. да . се издаде такъвъ, 
да !:е даде като приложение на списанието . 

По предложение на Uентра_лноtо настоятелство· съ
бор~тъ . провъзгласи з.а почет.ен1i членъ н~ .. цр_ужествот.о 
председателя на Софийския клонъ „АлеRо Константиновъ • 
п ~ в е л ъ д •е л и р ад е, в ъ за неговитt вс~сtраци заслуги· 
къмъ туряз»ма у насъ III ос.обено п_о 11остр9йкщ·а на хижа 
Ал ек.о н}t Витоша. • . · .· : · 
' .. _ Комисията по · рефера.та прочете.·_ следния докладъ, 
който събора посрещна съ пълно одобрение: . . . 
- .. ,,На XVIII редовенъ -съборъ на Б. Т~ Д. бtха предви
дени да се прочетатъ три реферата, а именно: 

1. ,,Общи мисли върху туризма•- отъ д•ръ Пиперовъ; 
Н. ·,,Бждещата дейность на Б. Т. д." отъ· Илия Ан-

тоновъ, . . ' . . . . 
· . 111. • Отношения на нщ11ата организация ·к:ъмъ другитt 

', ср"одни организаци·и • еж.що отъ. Ил. Антоновъ. · · 
, Посл~днитt ' два реферата,- .поради тtхната близка 

· връзка и порадJJ това, ·че -и двата трет.ffратъ въпроса отъ 
чисто практично · гледище, б1>ха слети отъ самия реф,ерент-
чикъ въ единl! общъ рефератъ. . . 
. · Първиять рефератъ бt този. на r.. Д-ръ Пщ1еровъ, , 

- който съ сюfна вtра въ доброто, което нашата задруга 
, твори за благот~ µ преуспtванеrо . на цtлия ни народъ, 
търси все пакъ да ни· уясн·и лредпоставкитt, които оорав • 
даватъ сжществуването на тури::~-ма. Съборътъ , съ дълбока · 

. тжга ·се съгласява съ заключението, което референчикътъ 
прави за ,днешното време; време на упадъкъ и· морално 
падение: Н.о съ дълбоко задоволство r1риема неговата ре~ 
цеП1:а . за лекуването на този упадък'I!.· .Прир~щата е, 'казва 
той, която · ще · на укаже що е · добро и · ;що е ~·оралъ~ ко

·ято ще ни възро_ди отново .• Ето защо чрезъ- ·· rуризъма да 
се върнемъ пакъ: къмъ нея, да . я · обикнемъ още повече, · 
да я ценимъ още повече и да я пазимъ отъ всtк~-кви по
кущения ". 

~Б 'Ю д · ж Е Т Ъ 

;§ 

1 
2 
3 

·4 
5 
6 

., 7 

на U~нтралното .настоятелс:rво на :.вългарското турист-и.ческо дружество за -1925 год. 
Разходъ 

Отъ членски вносъ . , . . . . 
.,, абонаментъ сп ~ ,, р. Туристъ" . 
. ,, продажба юб1iл. сборщ1къ 
• н_едобори ., . . 
„ задгранични _излетц 

,, значки · .. 
. .. разни_ (помощи . и др.) 

-- . 

/ суми 

/ -' 80.000 ,_ 

1. 182,000 1-
24.000 
· 5.000 -
· 4.ooq -
15.000 -

145.006 -

§ .·_/ ·с у · м и-

1 Възнаграждения 
2- Значки. . •. 
3 , · Наемъ, отопление и осветление 
4 Канцеларски, . гербови и пощ. марки : . • 
5 · Списанието -- печатъ., · редакuия 1! .. -ад7 

министрация, , пощенски; двуцвt,тни 
. пр·иложения ·и календаръ : · · ·· · · , 

6 · Орtаниз:аЩiя · · и п-роиаганJ:t.&> и,. II>Ж;Tll.И?: и: 
. ДНе'RНК- . при:". о:бшсол,к.а;с, 1Ж ~ ЮЮ-'lfОВ:~ • 

1 ,. Подп9.маrапе-: кл&wовест--t'· • при уреждане· . 
спалi~'и. · • . . • ' 

8 Под.помагане клонов~тt при _маркировка· 
и събиране мате,риялъ за пжтевод.ители -

9 Подпомагане клонове при хижостроене ' .: 
10 Библиотока', инвент-аръ и диапозитиви . 

36.000. 
10.000 -
6.000 -
·8 ооо - . 

·200 000. -

Зtbl)OO: . - -.,, . 

20.000 ~ 

10.000 --
6 '1.000 
10;000 -
8.000 

. , 

11 Дtлове въ кооперацията . . , ; 
.12 Дъл·rъ къмъ фондъ • о. Турист:ь". 
13 . Непредвидени .· · 

. ,.. 36.000 --:: 
16.000 ;-.• . 

456.000 ··====1====1~::.! 
I Забеле,жка. Разрешава се _ въ стучай на недостатъчни посrж.пления .да се н'амалятъ изцtло ;:ИЛИ отчасти раз~О• 

--диrв по § § -'7, 8, 9 10, 11 и 12 Тоза намаление да става съ знанието на . к9н1ролнаrа комисия. 
Прех~ълянето- на суми отъ единъ .§ въ други да става съ . съr.rtаеието на Контро.1щата ~омисия. · 
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Съборътъ изслуЦiа съ аним_ание тtзJ,I прош,1ти съ · нието . на миналогодишния . съборъ по въпроссt за nл .:tси 
дълбока искреность . и ·простота думи на· своя старъ сърат- ране на юбилейния- ~борникъ, а на Централното настоятел· 

, . никъ-туристъ и >му J!,зразява свqята б~аfодарщ>сть, а мис-• сто да се вмени въ дългъ да ·· помоли• наново Министер· 
литt . му да ·бж.датъ взеr.и подъ ;rщимание от:ь Централното ството на народното просвещение . да откупи, по-голtмъ 
настоятелство и · клон.оветt въ тtхна·та · бж.да i<ултурно-про- .брой отъ юбилейния сборникъ и го разпрати по-читали-
светна дейность . . .- шнитt и училищни библиотеки. ' · : .. 

· · Вториятъ рефератъ отъ ~ И~. Rнтоновъ, _ именно за · 2. Поради това, че нtкои отъ клоноветt не еж. из-
бж.дещата деfi.ность на Б . Т. Д.~ представлява единъ пъленъ пратили своевременно отчетитt, си, - а д'руги презъ цtлата 
прегледъ на всичкоi,; онова, · което, дружеството трtбв~ не . тодина но еж. били gъ връзка съ Центр:алното настоятел
само да миел.и . и чувст~ува, · но /и да · одtлотвори,, за да • ство, комисията препорж.чва_ щото - новото· Це-нтрално - ~на-
iJапази онова свое положение на кутурно;просветна opra- стояtел.<.тво, чр·езъ окрж.жни -писма да полощи максимумъ 

· нйзация и на носит_~_ль на истипс~и . деенъ-;духъ И" идеенъ старания да приучи тtзи кл·он0ве кьмъ отзивчивость и 
.животъ на ·на·шат·а сtрана. Съ този сво_й • деенъ · духъ тури- редовность, а ако това не помогне, да - делегира свой членъ 
· етическото дружество ще внесе въ ·нашия животъ не нtка- който-· да проучи на мtстото причинитt - за мудния вър- -
кво яова:rорство, а ·пос,rqчва riж.тища ца истинското т~рже- · ~ежъ на клона и .да се пqстарае · м го тласн,е по пж.тя . на -; · 
ство Юl _ тури:сти9еската дейность . Цtлиятъ рефератъ е изправность. Въ случ<!й когат9 Uе,нтралното _ настоя,rелство 
едцнъ зо~ъ за дейносtь ; бездействиет.о е по-вредно отъ _ не може да изпрати свой .членъ, то да: възлбжи:·на нtкой 

- погрешната ·д~йность. ,Другото полuжиrелно ю, този отли- отъ съседнитt клонове, той да изпрати нtкой отъ саоитt 
ч~нъ . рефераrъ : е й · това, че на всtки редъ ни се посо- членове; да свръ~µи това. . _ · ·. · 
чватъ не само цели о иnеи, n. и п:рактически начини, па· 3. Срещит-t, коиrо се праватъ межпу клоноветt, , еж. 

. даже й средства за тtхно·то осж.ществява·н.е. твърде резултатни и комисията препоржчва и 3а напредъ 
·- Пр.едъ · видъ на тtзи извънредно це·нни качества на щ1 се уреждатъ такива, но да- бждатъ по-добре . организи-
реферата комисията намира че ще бж.де отъ преголtма рани и по възможность. да „ бж.датъ съпровождани съ из-
полза за цtлата ни дружествена де,йность вмt_сто да . при- л.ети. . J • • •. - -: · • 

по_втаря . току щq „чутото и _ съ това ,да отслабва _ви~чат- - · 4. Пормитолtма неудобность при пж.туване на групи 
ленята отъ него ,да · :помоли г. г·. :'делегатитt да :се ·съгла- отъ 8 души, .особено за малкитt клонове, комисаята е . на 
с_ятъ, цtлиятъ рефератъ да бж.де . отпечататъ- въ отдtлна мнение, съборътъ . да отправи най-настойчива молба. до 
брофура, която да се .пръсне между обществото и между съответното министерство да разреши~ за напредъ пж.ту -· 
всичи дружествени' .члещ>ве. По цкъвъ начинъ първото ването на групи отъ ~? петь души, как:rо и да се разреш_и 

. ще вид!i ясЕщ че туристътъ не е . само романтикъ - съ- ца чле'Новеrt · отъ 6. ! Д. · да пж.туват.ъ съ -75¼ намале-
зерцатель, но и т~онецъ, а вторитt ще_ намератъ въ · така- _ ние, както е разрешено на' юнацитt, футболиститt и др . 

· ва. брошура ценни указация за практическа .дейность въ 5. За засилване на просветната · дейность ще бж.де 
Т~Й бtдната, r наша туристическа ::r1 1-пература. . _ отъ полза ако съб -1ръть . вмtни въ дългъ на Цен:rР,аЛНОТО 

. . · Но това, . което въ сегашни·ятъ моментъ не може. и настоятелство да · посочи единъ планъ съ подходящи теми 
не бива де ·се отмин.е, което трtбва о-еобено да се под- за развиване.. и изнасяне предъ членоветt, като -бж.де ука-

' ч~ртае, особено тукъ на събора, това е dовът-ъ на .рсфе- з·ана и литературата за по.1зув{!не ·.пр1;1 развив_ане -на посо-
ренчикътъ за д и с ц и п л и н а - . единственъ зало~ъ · за ченитt теми„ Това да · се съобщи не по-·късно отъ месецъ 
плодотворна дейн.ость . както отъ страна · на дружестве- ,октомври, за да могатъ клоноветt· да .се справятъ и вре-
цитt членове,· .. така' и отъ страна . на клоноветt, па даже. ме съ темитt и уредатъ о време скззкитt. 
и отъ страна на управиiелнитt тtла - отi:, най-нисшитt · • 9· Понеже фщ1ансовото . • положение на . клоноветt 
до най-висшитt. съ · малки · изключения е слабо и повечето клонове не 

За -~tзи бодри думи на· рефернчикътъ нашата дру~· . могатъ да иматъ странични . доходи, за засилване матери-
гарска признателность •. ялнитt ююнови средства да " се прави и · за ·напредъ· отъ 
. Въ свръзка съ реферта на г. J\нтоновъ се п.одигн_а Централното настоятелство отстж.пката при „пласиране на 
въпр@сътъ · за .сжществуван~то Jta отделни групи въ .нtкои дружественитt. ·издания, безразлично между кого тt еж 
отъ kлоноветt, rio който се оформиха две мн_еяия : едното· пласирани. · · · . 
нар·ефер.ентчика-да ~е забра·ни ·формалното сжще~ 7. За сж.ща,:а цель да се nреgорж.ча ·на клрноветt 
ствуване на отд~лни · групи при _ к.110новетt (подържано и да направятъ енергични · постж.nки _предъ мtснитt общин-
отъ г. г. Н и кол о в ъ, Сливенъ, -х. И в.а но в,ъ-, . Хармзплии, Gюr и ·окржжни съвети за отпуща~е помощи: 

· · и Са n у но в ъ, Русе), ц друго - да не се ~абранява еж.ще- 8. Понеже nове·чето отъ- клоноветt не. еж п олож~ли 
ствуването на таки~-а групи, .'които . обаче не бива да се грижа з.а уреждане туристически _ спалн~. което е, едца , 
проявяватъ на вънъ като отдtлни групи, а могатъ да дей- отъ главнитt усло :rия за 11редприемане излети,:t· съ по-
ствуватъ само отъ имеrо на клона (подържано отъ г. г. дJ:,лъгъ маршут,1, , да- се иска_ изпълнение на р~ше11ието _ на 
Раев~. Или е в ·ъ и Тон ч е в ъ, София, Му м д ж и' е о в ъ миналогодишния конгресъ за уреждане на . цш спални. • 
Вратца, ·Минко в ъ, Ст. Загора, Стоян о в ·ъ ; Разлогъ, - · 9. Клощ>ве; коита не могатъ да издържаrъ собс·твени 
Б ръ ч -к о в ъ, Перникъ, Ю р •. И-в а н ·о-в ъ). Съборътъ въз- канцеларии, да влtзатъ въ сг{орззумейие съ сроднитt 
прие първото- мнение и рещи, да н~ се. щ>зволява фор- организации за съвмtстна издръжка :• на клубно· иомtще-
малното сж.ществуване- -на отделни -групи съ външщ1 бе- . ни~: · · -· . ', 

~ -лези (значки,· _ оф,Ициални· имена 1t пр.). Съборътъ прие еж.що - . 10. Понеже въ целитt на дружеството лежи и - цель.: 
· да се напечати изцtло рефератътъ на _г. Антоновъ въ от- та за разхубавяване на природата, което -може да сrава-
делна брошура. _ · . , като се предприема залесяване, както това е подето отъ 

. Заседание на 14 юли. - Комисията по отчета на нtкои клонове: клоноветt да -влезатъ . въ разбирителество 
настоятелсrвото докладва обстойна резолюция, коятq · следъ въ мtстнитt общински и го"рски власти, Централното на-
кратки разисквания се прие отъ. събора. съ · малки изме- · - ;стоятелство съ съответното министерсrво и · да ·искатъ 
нения въ следния редъ : , . · тtхното съцействие~ · · _ . · 

- Комисията по отчетитt сле11ъ _ обстойно проучване от- 11. За запазване на горската. растителность - и . на 
чета на Централното настоятелство намира, че дейносьыа прир·одоит~ хубости, Цент.ралното настоятелство ·да излиза 
му презъ изтеклата 1924 дружествена година е- общо взето отъ време на · време съ печатни позивlf, .съ които да апе-
задоволителна, като едновременно съ това обаче подчер- лира ~ъмъ туриститt и . кыtъ цtлото население да щадятъ -
тав~, че при по -голtмо желщше отъ страна на ~сич~и тия хубост.и, като се вмени · въ дългъ на организиранитt 
членове на настояте:71ството, моrл6 е да се 'Направи многа -туристи при всt.ки удобенъ случай да св~~датъ до .· съз- . 
-nо'в-ече ·з-а --з·а-силваке ·на организационния дружественъ. жи- .наннето на невежuтt, че . тt трtбва да ги щ~~дятъ . 
. вот~ и . преусп'tван~то на родния · туризъм-ъ. . 12.- По маркиране на · пжтищата да_, ее вмени : въ . 

Въ ·свръзка съ това, комисикта препорж.чва : дъл~::ъ на клоцовеtt да спазваrъ -изработения съвмtстно 
1,. На всtка цеuа да с_е и:3п1щни оть :клоцове.тt реше- съ Ю . . т. -С. · прав1ищ1къ з~ маркираuето. · · 
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13. Да се създаде при Централното настоятелство . 
хижестроителенъ комитетъ, който следъ като проучи нуж

дата, . мtстото ц средствата за дадена хижа; да изработи 
. съвмtсно съ· мtсния клонъ , планъ за работа и едва тога
ва да почва постройката й. 

14. Комисията нами1>а, че въпросътъ за постройката 
на турцстически домъ и балкански туристически музей не 
е достатъчно назрtлъ и съборътъ не трtбва да се зани
мава · съ него, като се възложи · на Централното насто
ятел.ство все пакъ да го има предвидъ и прави възможuо

то ~а следвременото му реализиране: 

15, Да се предостави на · Централното настоятелстно 
да направи всичко възможно за постигане известно на

маление на · такситt при пж.туването по Дунава. · 
· 16. Добритt и приятелски отношения на ,; дружест

вото ни съ всички културно-просвtтни организации въ 
страната трtбва да се подържатъ и за напредъ . 

17. Комиси_ята препорж.чва; щото за въ бж.деще една 
отъ дружественитt цели да . бж.де и уредбата на детски 
колонии,. като за ц~лыа Централното настоятелство и_ска 
една по-чувствителна помощь отъ съответното м~нистер
ство, а клоноветt оiъ общинсr<итt и . окрж.жни съвети . . 

18. Да се изпратятъ благодарствени· писма до Мини;. 
стерrтвото на народното - просвtщение, Министерството 

· на благоустройството и Управителниятъ съветъ на Б. Ц. 
К Банка за отпуснатитt отъ тtхъ помощи, а на к-ни_tо
и_здателство Хр. Г. Дано6ъ, Пловдивъ - ~а безплатното 
отпечатваце на друже~:tвения уставъ. 

19. Всички . делегати : да подюiнятъ членоветt отъ 
клоноветt си да запишатъ iюне по единъ дtлъ 9тъ тури
стическата кооnе~,>ация, а са-митt клонове да се зад~лжатъ 

. да запишатъ за всt.ки свои десеть члена по единъ дълъ. 

20. Да се : одобри внесената отъ Цен_тралното настоя -
телство· сума отъ две хиляди лева въ каса~:~ на коопе-

рацf!ята. . . . , . . 
. 21: Да - се одобри решението на Централнощ :на- · 

стоятелство за . отлагане на лотарията, 

22. Да се вмени въ дълrъ на 1tовото Централно на
стоятелство да издаде.]_непременно за 1926 год. туристи
чески календаръ. 

23. Да · се в-мени въ ·дълrъ на клоновитt дописници, 
да изпр_ащат.ъ най-редовно ::, дописки изъ живота и цейно
стыа • на клоноветt . Въ · списанието да се отдtля доста
тъчно мtсто за помtстването имъ : 

24. Не· се одобрява действието на Централното н_а
стоятелство за даване юбилейна значка и на бившитt · 
председатели . на клоноветt J:1 членове -отъ бившитt цен
трiшни настоятеJ1ства, като се вмени въ дълrъ на нозото 
Централното настоятелство да не се отклонява отъ събор
нитt рещеиия по въпроси отъ подобно деликатно естество. 

25, Одобрява поднасянето юбилейна значка на Н . В. 
Царя и· подаряването на министритt по единъ екземпляръ 
отъ юбилейния сборникъ. - · 
· 26. Редакцията на сп~саниеfо : ·па има предъ видъ : 
1. да се помtстватъ статии предимно съ туристически ха
рактеръ и 2. да се остави достатъчно мtсто за . клоновитt 
дописки. -

21. Комисията предлага да се освободятъ досегашното 
Централно' настоятелство и' Контролната комисия отъ всtка 
_отrоворность. - · . 

Въ разискванията по отчета се наблегна особено на 
необходимостыа отъ подържане по-тесни връзки между 
Централното настоятелство и кло:11оветt, като въ свръзка 
съ това се Родиrна .и въпроса за назначаването на орrа

низаторъ. Разрешението на тоя въпросъ зависи отъ фи
нансовото положение на дружеството и би бJ:-Iло възможно, 
само · ако се получи безплатна карта з.а пжтуване по же
лезницитt, каквато U. tJ. да има грижата, да издействува, 
Предложението да се . издържатъ отъ · самитt клонове 
районни организатори, съборътъ намери за . неудобно. 
Относно лtтнитt детски колонии съборътъ реши -да се 
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уреждатъ . лагери за деца на тур~стц: , Наблеr:н~. - -te. на 
цеобходимостыа,. да се отдtля въ дружественото спиq~н1е, : . 
повече мtсто за дружественъ_ жив.отъ, за което . редак:r<?:, j_ 
рътъ~пелира за редовни и съдържат~лни доциск,и .OI1" ... . 
клоноветt. Юбилейни значки да се раздадатъ само, съ;, ~, 
гласно решението иа миналия събор~. а , за почетни:rt и 
дарителни членове да се изработятъ , специални значюt с,ъ 
думитt почетенr, р~сп. дариtnел'енJ, · _ . .. · ·.· , { ,:·,.1;, 

По предJюжението на ·:r. , Пи П; .е р; о в_ ъ ~, (Cr. 3arop<11 J 
съборътъ реши, за въ бж.мще . отчетътъ на Централц9JQ< ;;• 
настоятелство заещю .-съ бюджетопрQfжта за • идн_атса r9ди,:1сi,~ яi' 

- да се изпращатъ · преди събор.а . на клоноветt , за . IJP.9:;,, 
. учване. 

По предложение на r. арх. Г. Коз ар о в ·ь (Тър ,.;:-, 
ново) съборътъ задължи клоно1:1етt въ {:рокъ отъ : една : 
година да създадатъ рекламю1 бюра на rаритt, въ които ' 
да се поставятъ карти, снимки и пр. · 
. По ·предложение на Централното настоятелство събо-
рътъ реши nроектиранитt три · задгранични излета да се 
уредятъ презъ иднат;t ·година, като въ тtхъ -се допуснатъ 
да участвуватъ само изпитани чристи (последното по 
предложение на r. Минко в ъ, Ст. Загора). . 

За мtсто на ИДНИЯ XIX дружественъ съборъ' имаше . 
предложен11я .:.. покани отъ клоновете въ Перникъ, .. Ра·з~ _ 
лоrа и Самоковъ. Съборътъ определи С а м ок о в ъ. · · .. · · 

По прещюжение на комисията по 'точка- разн_' и съб~~ 
рътъ реши: · 

. · 1) задължава се новото Централцо настоятелство:да ' 
изработи образецъ за формено облекло; · . 

2) популярнитt банки да се считатъ за държавни 
кредитни учреждения ._въ смисълъ на чл. 25· отъ устав~; : 

3) . да се · напечати въ дР,,УЖественото списание ' мар
шътъ на Ямболския клонъ К а· би ле; · 

4) клоновеit да събератъ между членоветt си по- , 
мощи за бълrарскитt околосветски пж.тувачи · r." r. Крумъ 
Аврамовъ и друrаритt му отъ rp: Русе; · 

5) да· се изкаже блаrодарность на r. Додовъ . за - из
работената отъ него карта, която -да се откупи · отъ Цен.:. 

-тра:шото настоятелство и клонове,:гt . • 
· Следъ това се · пристж.пи къмъ избора на ново Цен
тр·ално настоятелство, · който даде сле.в.ния -резуJ!Татъ: Ил. 
Аитоновъ (82 гласа), В. Христовъ· (8 :3), Д-,ръ Ив. Велковъ 
{74), П . .Христовъ (81), Ив. Раевъ (81), П . . Хаджиевъ (62), 
П. _ Пtевъ ,(83) и Ив. Бойковски (83). --:. За запасни чле 
нове се избраха: В. Захариевъ (86), Т . Купенковъ.(83) . и Il. 
Джамджиевъ (75). - За контролна комисия се избраха: 
Ив. Ламбовъ . (83), Т. Тонч~въ (85) и Ал. Моловъ · (83): 
Следъ като прогласи новоизбранитt за: членове .на Цен
тралното настоятелство_ и _ Контролната комисия председа
телыъ r К; 1 lиперовъ обяви съб9ра за закритъ, като ПQ
жеJiЗ: на J<лоновитt пратеници добъръ пж.ть; а на клоно~ 
ветt - . п~одотворна де~нос!ь презъ . новрта rодин~. ·. 

БЪЛГАРСКИ- ТУРИСТЪ. Месечно илю~tрQв~но 
списание за , туриз.,..ъмъ и родинознани_е . :-:-- Оµrанъ 
на Бъл-гарското •Туристическо Дружество - Препо._ , 

рж.чано о;rъ ,Министе,рсt1н>т-.о · на ·Народната 
П р о с. в tта съ_ окрж.жно _}fo 1792 ·он. 17 яну~рJ-J 
1922 rод. Год. XVII ( Януарий - Декемврий 1925 r:,) 
Абонаментъ: за членове на Б. : Т; Д. и Ю. Т. С го-
дишно 1 О книжки - , 60 лв., за нечленове 70 · J1в •. За 
чужбина 100 лв. -:Всичко за списанието да се из:
праща до: Редакцията на с п, Български Туристъ, 
С<>ф.ия. ул. Сол у нр 23, 

- . 

· Туристи, раэпространявайте Българ_ски Туристъ 1, 
0 •. ,, София ,...,.,.• При~ворна П~ч;атниц~ ..;;... 1925 

1 /• 
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