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Езерце при с. Байлово Вас. Захарнсв1о 

ПО СТАРИТ'I> СТЖПКИ 

Почивамъ при старото оброчище на · Спа
сова могила. Сtн1<ата на старата круша вечъ 
бtга на изтокъ, струя свtтл11н1<а облива мо
настирчето, <:в·Ьтл11н1<а се промъква 11 презъ 
счупения и увисналъ дървенъ капакъ и !{ато 

бtло петно трепти и играе по каменния nодъ. 
За nоследенъ nжть се издиrатъ въ небесата 
презъ този nрол·&тенъ день чучулиrитъ, зами
ратъ пъсниr!; на птич1<итъ 11 въ въздуха оста
ва да се носи още едно бръмчене на хиляди 
невидими насъкоми, които nъплятъ сега по 
зеленитъ стръкчета на класили нивя и буйна
ли отъ цвtтя ливади. 

Спасов.~ могила остава далечъ задъ ме
не, пжтя се вие отначало между нивята, пре

минава презъ малки ливад1<11, обраснали съ 

шубрачки, прехвърля долчинI<11, изгубва се въ 
тревата и става малка nжтечка. докато да ни 

сведе до рtката. Предъ насъ е кацнало, сту
шено въ nазухитt на Срi;дна гора Байлова, 
обвито и потънало въ зеленина. 

Отдалечъ дочувамъ траI<ането на воденич
ното колело и шумътъ на плис1<ащата вода. 

Все тамъ стърчатъ още двата бръста, изви
шили и преnлъли гордо глави въ висинитъ. 
Навсъкжде наоколо и нагоре по ръ1<ата все 
клюмнали върби, а т-1; сами тукъ 1<рай воде
ницата. Много спомени ме свързватъ съ пзи 
самотници. Колчемъ и да съмъ минавалъ нъ
коrа отъ тука, все ще зърна разположени на 

лагеръ„ или' Нокето и бай Стай1<0 или I<антран
джий отъ Разлага, тогава още въ чужди pJi>,.
цe. Нокето и бай Стайко! Това бtха въчнитъ 
nжтници, постоянната и сигурна връзка меж 

дуf'София и Панагюрище. Натоварили два ко
ня съ различни връзопчета тi; nжтуваха при 
студъ и горещина, т-в не знаеха день и нощь. 
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Редовно, единъ пжть nрезъ седмицата ще ви
дите тъхниrl; силуети да се движатъ бавно 
по селския пжть. R б·l:,ше ли печалбата по
rолъма, тогава rl; се придружаваха отъ близ-
1<ото село до ту1<ъ съ нъ1<а1<ва странна музи
ка, съставена отъ монголски зурли и тжпани. 

Минаха се много години, изчезнаха отъ пжтя 
и тъзи две фигури, изчезнаха и катранджий
тъ, които нtкога ми разправяха за борови rо
ри, за далечни и незнайни още тогава за ме
не снъжни планини. 

Пжтеч1<ата лжкатуши все покрай р·&ката, 
прескача по дървени мостчета отъ паднали 

върби, сбикаля други воденици, после завива 
нагоре и влиза въ селото .•. 

Дълго стоя на чардака, надвесилъ се надъ 
пжтя и се унисвамъ въ нощната тишина. Ка
то сънки преминаватъ за1<ъснi;ли работници, 
пжтя все повече пустъе и остава само тамъ до 
стобора кротичко да почива изоставено добиче. 
Вслушвамъ се въ бръбор1<ането на чешмата, 
вслушвамъ се въ пtсеньта на славея, с1<рилъ 
се въ тъмната сtнка на орtхит-\;, а тамъ нъ
кжде въ небесата горятъ звезди, откъсватъ 
се и чезнатъ въ синята бездна. 

Призори напущаме селото. Задъ насъ вси
чко тъне въ тънъкъ димъ, t<оито се стеле по 

1<еремиденитl:, по1<риви, а предъ г1асъ блtщи 
на слънцето мат<о езерце, образувало се отъ 

снtговетъ й поройни,& дъждове. Малкиr-f:; му 
вълни се пнискатъ о 1<амънитt, а въ водитt 
му се оглеждатъ околнитъ върхове и две клюм
нали върби. Bct.1<11 денъ слизатъ туI<ъ хиляди 
зажъднели устни, всъ1<11 день прели
татъ и се кж·пятъ тукъ гължби и гургули
ци. Есенно време пъкъ, кога мъгла падне и 
настане мракъ 1-1адъ земята, когато ята диви 



патици и гжски съ nисъкъ се nонесатъ надъ 

селото, все тукъ и тt. ще отседнатъ, ще nочи

натъ и после пакъ ще полетятъ къмъ югъ. 

Пж тя минава по южнитв бръгове на то

ва езерце, завива и тръгва къмъ висинитъ на 

изтокъ. 

Колкото се дигаме по-нагоре, толкозъ 

кржгозора по с~ ра3ширява. f\ качите ли се 

на Гола могила гледката е ПО?азителна. Ето 

въ nрор-\;за на 
североз а п а д ъ 

се синеятъ пле

щи,-\:; на Стара 
планина, на за

падъ се губятъ 

въ хоризонта 

Т рънскитi; въз
вишения и Лю
линъ, после отъ 

единъ п7'>ть се 

надига Витоша, 
съ в-\;чното оно

ва бtло петно 
подъ Резньове
т-\;, тамъ, отъ 

дето извиратъ 

облацитi; лътно 

време, онази па

динка, 1<0ято 

служи за баро

метъръ на цi;

ло софийско по
ле. До Витоша 
еж се облегна

ли Лозенскитt. 
планини, после 

идатъ Вакарел
скиrв възвише
ния. Това е пър
вото стжпало 

къмъ Великана. 
Задъ т-t.хъ стър
чатъ н-t.какви 
тъмни планини, 

а веднага следъ 

това се издига 

Рила съ всичко

то си величие. 

Отъ кждето и 
да погледнете 

отъ друго М'ВСТО 

планината, вие 
Буки 

ще видите само часть отъ нея, бродите ли 

изъ недрата и, вие неможете да я обхванете 

цtлата, вие се спъвате отъ отд-t.лю1 върхове, 

погледитt. ви се губятъ въ тъмни долини и 

въ страхотно надвиснали снали. 

Елате тукъ на това възвишение и поглед

нете Рила, какъ се издига въ небесата, долу 

тъмна, после синя, а горе прошарена съ дъл-

ги б-t.ли бразди, които не се губятъ и въ най

горещото лtто. Отъ Дупница дори до Белме

кенъ стои тя сама проточена и мълчелива тамъ 

на югъ. Отъ тукъ азъ мога да ви изброя вси

чки върхове - Еленинъ върхъ, Рупит-t., Му

сала, Чадъръ тепе. Чадъръ тепе/ То изглеж

да отъ тукъ като н-t.коя грамадна пирамида, 

отнроила се отъ общия масивъ и полtтела 

самотно къмъ небето. И колко пжти съмъ 
копнеялъ нt.ко
га за т-t.зи тъм

ни ДОЛИНИ И ТВ
ЗИ шеметни вър

хове! Г ледамъ и 
сега т-t.зи д.але
чни планини, nо

сл~ завивамъ и 

тръгвамъ. На 
изтокъ се вие 

пжтъ, които се 

губи надолу, а 
тамъ по далече 

се редятъ гори

стит-t. върхове 
на Ср-t.дна. гора. 
после Баба, Ве

женъ. 

Само на н-t.

кол ко крачка и 

азъ съмъ въ ба
сейна на Бt.ло
море. Движа се 
все по водораз

дi;ла, после сли

замъ въ дълбо
ката долина Ка
лугерица. 

Безмълвие 
цари сега въ то

зи нi;кога ожи 

венъ проходъ. 

Предъ менъ е 
малка терасо

видна полянка, 

буенъ планин

ски потокъ шу

рти изъ подъ 

сtнчеститt. дж

бове, провира 

се между пави

така, спуска се 
Н. Днмнтров-.. · съ~шумънадолу, 

губи се подъ варовититt. скали и тихичко се 

влива въ Калугеровската р'Бt<а. Въ павитака 

се подаватъ и останки на старинно монастир

че. Н"бкои набожникъ е съградилъ и малъкъ 

по,дслонъ, дето сега се таи овехтi;ла иконич

ка. Насреща еж и останкит"б на нi;когашно

то село Калугерица. Легендата разправя, че 

при Калугерица е било старото м-всто на Ка-
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пуrерово - село край Тополница, при вли
зането 1-1 въ Пазарджийското поле. Кога е из
чезнало това село никой незнае. В-вроятно 
кжрджалийтъ и турскит-в разбойници ще да 
еж причина да запустее това селище. 

Този най-удобенъ проходъ отъ Златишко 
за Софийско поле сега е запустялъ. Остана
литi; и засипани вече отъ пороит-1:; н-\:;liСолко 
стари моста, запазения още старъ калдаръмъ 

ни говорятъ, че н-1:;кога тукъ е кипялъ жи
вотъ. А какво ли не еж вид-\:;ли надвесенит-\:; 
отъ двет-в страни на прохода градища? Тукъ 
е миналъ може би презъ есеньта 1059 год. 
Комненъ когато отивалъ срещу леченезит-\:;, 
туI<Ъ о преминалъ по късно презъ 1 189 год. 
Исакъ Анrелъ въ похода, който свършилъ съ 
обсада на Ловечъ, за сетенъ пжть тукъ еж 
минали и последнитt. християнски войски, 

Мусала 

тръгнали въ походъ по пжтя на I<ръстоносци~ 

т-в. Християнската войс1<а, подъ началството 
на полския кралъ Владиславъ и унгарския 
Янъ Хуниilди , състояща се отъ унгарци, по
ляци, чехи, сърби, преминала Нишъ, Пиротъ, 
София, ограбила и разрушила всичI<и тtзи 
мi;ста и презъ Декемврий, 1443 гад. се яви
ла предъ проходитi;, които водили за Плав-

, дивъ, дето се билъ настанилъ вече Мурадъ 11. 
Траяновитt. врата се 01<азали недостжпни. Пж
тя билъ заприщен-\:; съ дънери, турцитt. раз
валили на мноrо мъста шосето, залt.ли го съ 
води и въ тt.зи мразовити дни всъко движе
ние по ледения пжть било опасно както за 
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конника, така и за пешака. Християнската 
войска се опитала да избик~,ли, завила на се
веръ и по водоразд-\:;ла, пр~зъ Калугеровския 
проходъ, се спустнала въ долината на Т опол
ница и достигнала дори до Златица. Но и то
ва не помогнало. Яничарит-\:; и тукъ били зае
ли вече проходит-в къмъ югъ. rладъ, липса 
на храна за добитъка, страшния студъ при
нудили християнската войс1<а да отстжпи следъ 
кръвопролитни и безполезни борби. И сега 
още се нссятъ около Петричъ смътни н-\:;как
ви спомени за станали тамъ боеве съ турци
т-\:;. Дали около Петричъ не е била и послед
ната среща на Хунияди съ яничаритi; и Му
радъ? 

Спускамъ се по обрасли я съ трева ко
ларски пжть, задъ менъ постепенно се губи 

шумътъ на водопадчето, провирамъ се презъ 

лъщакъ и тръrвамъ 
пакъ по водоразд-\:;л

ното било. Оrвс-\:;кж
де ме обrръ•.цатъ 
спокойнит-\:; гоои на 
Срiщна гора. Мина
вамъ полянки, сt.нки 

на ШИ?Оl<ОСТВОЛИ бу· 

1<и, предъ менъ ту се 

мерн ~ широката пле

щь на Витоша, ту 
с1-1tговит11тt зжбери 
на Рила, а тамъ го
ре въ синьото без
б?ежно море се но
сятъ облаци. 1<оито 
сега въ следобt.дни

тi; часове се сбиратъ 
застрашително, пре
ливатъ се единъ въ 

доугъ и черни сt.н , и 

се гонятъ надъ вър

ховет-в. Хубаво е да 
ск'иташъ изъ клека
ша и непристжпнит-в 

канари на Рила, ху
баво е да дишашъоня 
въ2духъ, който те 

фnт. П'lillo 

опива въ боровата го

ра, да се оrлеждашъ въ кри ~тално бистритi; 

планински езера, но хубаво и приятно е бро

денето изъ спокойнитъ и гористи срt.дногор
ски хълмове. Навс-в1<жде планинсI<и цвt.тя, по
лянки, столt.тни буки и джбове. F\ отбиешъ 
ли се малко и крнвнешъ по пжтечката, то 

се намирашъ предъ горско кладенче, нi:;коrа 

СI<рито подъ коренитi; на старъ дънеръ, а во
дата му I<атъ едри сълзи се стича ло падна

литi; и изсъхнали листя, провлича се по ко
ренчета, събира се и после се губи въ тре
воляка. Ту1<Ъ е винаги влажно, тъмно, р-вдко 
н-tкои слънчевъ лж•Iъ ще пробие разnерени 
I<лони и виснали листя, ще заиграе около кла-



денчет<>, ще ёе прем15ёти на п~течкАта, ще 
скокне по повитака и ще се изгуби. Т укъ ще 
поседнешъ, ще отворишъ торбичката, ще за
гребешъ съ дървената копанка студената ка
то ледъ вода, ще допрешъ зажъднел"' устни, 
ще послушашъ цвърчението на черния косъ 
и после пакъ ще хванешъ утъпкания колар
ски пжть. 

Чернитt; облаци, надвиснали надъ Вито
ша и Мургашъ почти се допиратъ съ върхо
ветt; си, почва страшно да припича, запира и 
всi;какъвъ вi;трецъ. Дочувамъ далеченъ тън
тежъ. Иде буря, пролi;тна буря. Ускорявамъ 
крачкитi;, прехвърлямъ още единъ хълмъ, спу
скамъ се надолу и хващамъ гърбицата на Ха
рамлиецъ. Тукъ подъ наклоненъ столtтникъ 
спирамъ и се приютвамъ въ хралупата. Слън
цето се замрежва и постепенно по1ъва въ 
облациn. Свi;ткавици една следъ друга про
резватъ небето, върховетi; на моя столi;тникъ 
жалостно стенатъ, отдалечъ се дочува шумъ 
отъ едри и рt.дки дъждовни капки. Подъ кло· 
ниn, по пжтечкитi;, между цвi;тята навсtкж
де зашуртяватъ буйни поточета. 

Дъждътъ скоро престава, облаци, гръмъ, 
вtтъръ - - всичко заминава на изтокъ. Отър
сва се гората, надигатъ глави 1<люмнали лис
тя, надигамъ се и азъ изъ подъ хралупата и 
търся сега просторъ и грейнали полянки. Са
мо на нi;колко крачки отъ моето убежище е 
и изворътъ на Харамлиецъ. Буйна, бистра во
ва - цi;лъ изворъ клокочи изъ подъ дъне-

рит-\, на букитt.. А ту1<ъ на широкиrs поляни 
като че еж събрани стадата на всички окол
ни села. Звънци, глъчъ, кучешки лай. Харам
лиецъ! Какво убежище за старитt хайдути! 
Не напразно въ тi;зи джбрави се роди духътъ 
на свободата, не напразно отъ тукъ се даде 
и първия сигналъ за възтанието. Защото на 
нъколко крачки надолу е Тополница, а отта
тъкъ еж Поибрене, Мечка, Панагюрище. Въ
ковнитt дървета, въздуха, непристжпнит-1; осой
ни - всичко те укриля и подържа волния 
духъ. Кжде това въ полето! Т амъ предъ тебъ 
се проснали прашни друмища съ печални вър
би, тежка маранна те гнети и души, а тукъ 
въ планината цари друrъ духъ, духътъ на сво
бодата и напредъка, духъ, който те тласка къмъ 
непристжпни скали, къмъ висинит-1;. 

Но свършва се и проттния день и азъ 
се спущамъ бавно къмъ низинитъ. Гората ста
ва по р-l;дка, пжтечката расте и се разширя
ва, провира се презъ шубрацитi;, завива и се 
слива съ селския п~ тъ. Настигатъ и ме зами
наватъ работници отъ планината, а тамъ на 
западъ догарятъ и последнитt; лжчи, очисте
ни и освежени отъ днешния дъждъ. Опивамъ 
се отъ вечерната тишина, отъ бл-l;съка на 
първитi; звезди, вслушвамъ се въ шепота на 
nотънала;а вече въ сънь тъмна гора и влизам~. 
смирено въ уличкит-1; на Каменица. 

h. Болчег;,. 

ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА 

Прелистямъ стари тетрадки отъ млади го
дини. Въ една отъ тtхъ чета покрай другото 
и следнитi; нi;колко реда, които преписвамъ 
така, както еж били записани преди 20 год.: 

.По кръстопжтищата намi;рихъ заковани 
на видно мi;сто тенекиени ржце, показващи 
кой пжть на кжде води. Ржкавелитt; на всi;
ка една ржка е изпълнена с ь обявления отъ 
една и сжща фирма. Дали стопана на фирма
та по свой починъ е направилъ тая услуга на 
пжтницитi;, за да популязира магазина си, или 
нtкое туристическо дружество се е изхитри
ло да използува тия рекламни пжтепосочва
чи, за да увеличи приходитi; си, това незная. 
Нима нашитt туристи не биха могли да при
бt.гнатъ до сжщото средство за приходъ и за 
услуга? Човtкъ не може да излi;зе извънъ 
София безъ риска да се замотае нъкжде•. 

Чета тия редове следъ 20 години и мис
ля. Наистина здравиятъ ми туристически на
гонъ още презъ ония години ми е подсказ
валъ, колко приходоносна би била подобна 

реклама за туристическитt дружества, н кол
ко полезна, както за любителитt; на природ
нитi; красоти, така и за хората на търговия
та. Но и да бихъ предложилъ това средство 
тогава, то едва ли би било възприето, едно, 
защото нашиятъ туризъмъ бtше едва въ сво
ето начало и друго, защото нашитi; търговци 
не бi;ха свикнали да приб-l;гватъ до реклама
та като средство за популязиране на своитt; 
стоки - все едно - произвеждани отъ -п;х
ни или отъ други занаятчийски и индустриял
ни заведения. Но днесъ, когато и най-дреб
ниятъ производитель и най-незначителниятъ 
търrовски посредникъ разбра, че рекламата 
е душата на търговията; когато за реклами
ране се приб-\;гва до най-невъзможни начини 
и средства, тоя видъ реклама - mypucmaчec-
1'ama (ако бихъ могълъ да я нарека така) 
има всички изгледи да не бжде изб-l;гната 
отъ. тия, които се нуждаятъ отъ нея. Защото 
где другаде се запечатва така здраво въ па
метьта едно име, една стока, единъ адресъ, 
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.ако не тамъ, дето се дир~-1 ориентир6вна въ 
nж:rя или дето се закусва или седи за отмо

ра? И тая реклама ще бжде пазена въ rта
мётьта не день, не два, а редица години. За
щото никои впечатления не еж толкова трай
ни, колкото еж тия, придобити въ порива на 
единъ устремъ, които остава да живtе въ ду
шата. 

Но изгодна за търговци, тя ще бжде отъ 
голtма полза и за 
нашитt туристи- Г -
чески клонове, ко- 1 

ито чрезъ нея ще 

могатъ да си rа

рантирать единъ 

всtки годишенъ 

rтриходъ. Ис1<а се 
само да заrтазятъ 

монополното пра

во на този видъ 

реклама за себе 
си. Ще ни се да 
вtрваме, че дър· 

жавата нtма да се 
противи, защото 

гербовата такса за 
всtки рекламенъ 

екземrтляръ ще си 

Г-0 получи отъ ту

ристическитt кло· 
нове. Може това 
право да се запа

зи за туристиче

ското дружество, 

а може и за от

дtлнитt клонове. 
Споредъ насъ, до 
бре е да бжде то 
за дружеството. 

Колко и скромни 
да еж rтриходитt 
на първо време 

отъ туристическа-

та реклама, съ те- Куклит1; при Лакатннкъ 
чението на годи· 

нип тt ще се увеличаватъ все повече и 

повече. Приходип отъ тия реклами би било 
добре да се употръбятъ поне nрезъ rтървитi; 
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н-\;колно r6дини за строежъ на хижи. Сще no 
добре ще бжде обаче, ако за въчни времена 
се използуватъ за тази целъ. 

Но, разбира се, моето предложение и мое
то пожелание могатъ и да не се взематъ 

предъ видъ, а може би, rтъкъ да еж вече при
ложени на дi;ло, преди азъ да се сетя за тъхъ. 
Прося извинения! - не съмъ организиранъ ту
ристъ и, като тъй, не следя отблизо развоя 

- , на туристическото 

1 дi;ло. Ако сеrисъ 
-тогисъ се на

мисамъ въ него, 

то е, защото оби
чамъ природата 

и скжпя всичкитt 
и любители. Тия 
чувства ме нака

раха да се намi;
ся и сега въ ра

боти, които не еж 

за мене. Ала ма-
1<аръ и тъй ! -
Туристическ ата 
реклама трtбва 
да бжде право 

на туристически-

ТБ дружества. Отъ 

това фискътъ на 
българската дър

жава нъма да из

губи ·нищо, но 

България ще спе

чели много: най

малко десятки хи

жи и хиляди ТБХ

ни обитатели, ко

ито ще ·я изуча

в·атъ чрезъ rтре

леститъ на ней

НИТБ чисти виси-
фэт. Н. Бобевскн 

ни, обвити в,ъ си
въздухъ, а не отъ зад-у-невата на свежия 

хата на НИЗИНИТ"Б. 
Ст. Чилингировъ 



ДО NICOPOLIS AD ISTRUM 
(Никюпъ) 

И тъй, въ деня на излета на гарата се 
явиха, върни на дружествената дисциплина, 
осемь туристи - и още единъ археологъ и 

единъ основенъ учитель. Отъ класнип учи
тели и историци не се вести нито единъ 1 

Въ недt.ля на 5 априлъ въ 10 ч. сутр. по
теглихме съ влака за гара Рt.сенъ, дето стиг
нахме въ 3 ч. Б-вше веселъ слънчевъ день и 
едрорунести бt.ли облаци се двоум-вха дали 
да се сгжстятъ въ дъждовни капки и да за

доволятъ злорадственнитi; въжделения на ос
таналитi; въ града ленивци, или пъкъ да се 
понесатъ по вишнип въздушни течени я и да 
отплуватъ далеко отъ насъ. 

Следъ 1
( 1 ч. стигнахме въ Рt.сенъ, будно 

и спретнато село, дето има бозаджийница, 
която съ прекалена щедрость nодсладява р-1:;д

ката си боза съ захарь, нечислеща се къмъ 
групата на вжглехидратитt. 

Преминахме стометровия, своеобразно по
строенъ желt.зенъ мостъ надъ бистрата и 
пълноводна ръка Росица и при ведро и тихо 
пролt.тно време потеглихме nосрt.дъ едва за
зеленилитt. се нивя къмъ старославния градъ 
Nicopolis ad lstrum, който отстои на 5 клм. 
отъ с. Рt.сенъ или на 7 1 

/ 2 I<лм. отъ гарата. 
Скоро ний тръгнахме успоредно съ намt.

сти разкрития акведуктъ, строенъ отъ тухли 

и камъни, наредени като въ сводъ и вi;роятно 

измазани извжтре съ по-здравия отъ нашия 

цементъ римски хоросанъ. Този акведуктъ е 
снабдявалъ стария Nicopolis съ вода, чиито 
извори отстоятъ на около 20 клм. отъ него. 

Предъ насъ се от1<ри широI<O nол·е съ 
необозрими хоризонти, напомнящо до н~йде 
онова на Плиска. Но тукъ, вмt.сто Мадарен
скитt. скали, далеко на югъ сияt.ха подъ яр
кото слънце ръждивитt. скали надъ Преобра
женския монастиръ въ Търновската кл~-,сура. 
0баче още ниI<акви следи отъ развалини не 
се мi;ркаха въ нашия кржгозоръ и единъ отъ 
иначе ревностнитi; ни туристи, силно разочаро
ванъ, съ досада заяви, че за единъ никакъвъ 

водопроводъ, който е по-малко разваленъ до
ри отъ нашитt. шуменски водопроводи, не за
служва да се идва чакъ тука. 

Но скоро полето почна да става Неравно 
и !"IНОГО могили, трапчини и валове показваха 

скрититi; следи · на обширния античенъ градъ. 

Вече почнаха да се виждатъ наполовина 
заровени въ земята грамадни каменни плочи 

и отломки отъ др_<;вни капители и кор

низи, а дале1<O на истокъ стърчаха два висо

ки зид!:1, които F. Kanitz (Doпaubulgarien, 1 т. 
182 стр.) счита за остатъци отъ богато укра
сената нi;кога западна градска порта. Но ко-

гато ги приближихме т1; се разбулиха въ една 
ярка сводеста сграда, чиито мощни I<аменни 

стени ограждатъ единъ подъ, nо1<ритъ около

връстъ съ огромни каменни плочи, а срi;да

та му е разрушена и потънала. 

Ний вече почнахме да добиваме .архео
логическо • настроение и съ самовнушено 
свръхудивление да се взираме и да подбi;г

ваме отъ намъкъ на камъкъ, · разглеждайки 
съ прекалено благоволение вс-1:;на незначи
телна отломI<а отъ старинна колона, всt.ки фраг

ментъ отъ античенъ каnитель. 

Обаче това наше присторено стариноди
вително nодобострастие се оказа съвсемъ не
нужно и сI<оро се замi;ни съ едно истинско, 
искренно възхищение. 

Ний навлi;зохме въ единъ действител~нъ 
античенъ градъ, чиито мощни, високо стър

чащи развалини още стояха въ nрежния си 

строенъ редъ - мълчаливи ветерани отъ ми

нало величие ! 
Тукъ легналъ торсъ на огромна еднока

менна колона, тамъ художествено издi;лани 

фризови фрагменти или тънко изваени касе
тирани каменни тавански облицовки. Т i; всич
ки изглеждаха въ тази антична обстановка 

като nовалени, но не напълно мъртви вели
кани. 

За да имаме nо-систематиченъ обзоръ на 
развалинитi; ний бързо преминахме пр~зъ ср-!:;
д~та1 имъ и дойдохме до тt.хния источенъ край, 
отъ дето nочнахме последователно да раз

глеждаме древния форумъ на Nicopolis. 
Разкоnаната часть представлява прибли

зително единъ четирижгълникъ, който от

предъ и встрани е ограниLIенъ съ 6-8 м. ши
роки улици, поI<рити само съ два реда огро

мни синкави каменни плочи, подъ 1<оито се 

намиратъ добре запазени обширни клоаки. 
При изобилната вода, която на времето е те
кла тука тия околофорумни улици ще да еж 
блt.стяли отъ безпрашие и чистота. Източно
то продЪлжение на тi;зи двуплочни улици ле
жи неразкрито и заровено 2-3 м. подъ земята, 

По стж палата на една каменна стълба 
ний се изкачваме и навлизаме въ самата стъг
да на древния Nicopolis, въ неговия форумъ, 
дето еж били прибрани всички обществени 
учреждения, храмове, базилини, тържище, те
атър,ъ и rтр. 

Въ преднята часть на форума, който изоб
що е доста добре запазенъ, еж разхвърлени 
въ rолi;мо изобилие грамадни , до 80 см. де-
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6ели едн~к!менни нол~ни и оезбро~ отломъ
6 

ци отъ всевъзможни архитектурни 
декорати

вни плочи, фризове, касетирани стенни и та

вански облицовки - всички изваени съ голi;

ма вещина отъ твърдъ мрямороподобенъ ед
ро

зърнестъ камъкъ. 

Множество каменни орнаменти, ионически 

капитеnи съ извънредно художествено издi;

лани охлювоподобни валути, базиси, архи
тра

ви, консоли и високи челвъртити пиедестали 

съ добре запазени надписи - всички на гръц

ки - изnълнятъ предната часть на форума. 

И всрi;дъ тия, макаръ изкъртени изъ тt

хния интегритетъ, но все още 
красиви архи

тектурни фрагменти ний лекокрило се унася

ме въ оная прекрасна епоха на р
имско-елин

ски блi;съкъ и строга естетика, когато т-\;зи 

разхзърлени сега 

камънаци, поли- • 
рани и блi;стяши, 

еж стояли въ 

стройни колонади 

предъ н-sкой глухъ 

храмъ или шумна 

базилика, стенитt 

и таванит-s на ко

ято еж били обли

цовани съ лъска

ви, богато орна

ментирани камени 

плочи, отекващи 

богослуже б н и тt 

нап-sви на антич

ниrв жреци. Око

лов?ъстъ, на снаб

дени съ надписи 

nи.,.дестали еж се 

величаели статуи

тi; на императо

ри. богове и бо
гини, било стоящи 

направо на пие- Пнрннъ. Дамяннца, в. Газ~й 

дестала , било стж-

пали на възвишаваща се мраморн
а колона -

въ последния случай несъмнено крилатата 

богиня Nike (Поб-sда) летяща, тържествува

ща и едва докосващаседо върха 
на колоната. 

Още nо-нататъкъ ний се изкачваме въ 

една четвъртита продълговата сграда съ два 

реда колони, чийто nодъ е покритъ съ гра

мадни каменни плочи, nодъ ко
ито се намира 

обширно подземие. Въ лtво и дtсно отъ ре


дицитt колони стоятъ все още изправени
 до 

2 и половина м. високи грамадни едно1<амен

ни плочи, както образуватъ по н-\;колко вра


топодобни входа. - Предъ този н-sкогашенъ 

храмъ стоятъ разхвърляни въ гол-sмъ брой 

огромни каменни блокове, повечето извае1-1и 

и множество архитерктурни фрагменти. 

До югозападната страна на този храм. 
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te намJ.iра единъ неrолiмъ амфитеатъръ, чи~

то полукржгли каменни скамейки еж ощ
е за

пазени, а сжщо и отд-sлни желtзни скоби
 съ

еnиняващи отдълниrв имъ плочи. Добре личи 

полукржглата оркестра, сцената и nроскениона. 

Изобщо централниятъ градъ образува 

единъ неправиленъ квадратъ съ 
страна дъл

га 600 м. Той е билъ ограденъ съ стена и 

ровъ. Далеко извънъ пред-\;литъ на тази огра

да се е простиралъ по-простия градъ, отъ 

който сжщо има следи, заровени сега въ зе

мята. Тукъ се намиратъ следиrв и на една 

кржrла, около 15 м. въ диаметъръ гол-sма по

стройка, по чиято периферия стоятъ СЛ<"дитi; 

на 14 правилно наредени колони. Ексцентрал

но въ тоя кржгъ се намиратъ следиrв на
 ед

но шестожгълно образование. - Тази построй-

,tот. Б. Копчаrовъ 

ка е представлявала очевидно единъ лекъ и 

кокетенъ храмъ съ чадъроподQбна стрi;ха,
 по

чиваща върху 14 нежни t<Олони, ограждащи 

храмовото святилище съ неговия
 шестожrъ

ленъ жертве~1икъ. Подобни кржгли храмове 

на закрилницата на домашното огнище - бо

г;,~нята Vesta има добре запазени въ Римъ и 

Тиволи. Цъломждрени весталки еж подържа


ли въ тия храмове държавния оrънь, чието 

изгасване е прокобяло голt.ма бt.да за дър

жавата. 

11. 

Градътъ Nikopolis ad lst rum е основанъ 

къмъ 105 г. сл. Хр. отъ римския имnе

раторъ Траяна за споменъ на победатll му 

надъ дакиския царь Deceba tus. За това и име-



'tt)~ пооедоград'Ь, ОfЪ нике = победа и nonиc 
- rрадъ. Вtроятно още отъ по-рано на това 
м15сто се е намирало н·l;кое тракийско посе
лище, което съ положителность ще може да 

се установи следъ разкопаването на нtкои мо
гили. Градътъ носи прозвището ad lstrum т. 
е. на Дунава, понеже той е билъ главень rрадъ 
на Дунавската римска область. - Сегашниятъ 
Ни1<ополъ на Ду1-1ава е основанъ много по
късно, а имено презъ 629 гад. о.тъ византий
ския царь Хера1<лия за споменъ на побtдата 
му надъ персийския царь Хосроесъ и на въз
обновеното забиване на Христовия кръстъ на 
кръ<.т-овъ день ( 14.27 септ.) въ наново осво
бодения Иерусалимъ. 

Благодарение на своето изгодно топогра

фическо положение Nikopolis скоро е станалъ 

Пнринъ. Вt.вица в. Дженrалъ 

единъ първокласенъ търговски и воен~нъ цен

търъ. По1<рай другото това личи и отъ мноrо

бройнитt видове монети съчени тукъ презъ 
разни времена, а еж.що и отъ широната пжт

на мрежа, която се е съсръдоточавала въ то
зи пъргавъ и блаrоденственъ градъ. Презъ 
тукъ е минавалъ единъ друмъ идещъ отъ 

Odessus (Варна) rтрезъ Marcianopolis (Девня), 
Нови-Пазаръ, покрай нашия Фисекъ; друrъ е 
минавалъ презъ Melta (Ловечъ) за Oescus на 
Дунава (срещу с. Гиrенъ); трети - презъ Га
брово, Шипченския nроходъ, край р. Tonzus 
(Тунджа) за Orestia (f\drianopolis) и Byzantium 
(Цариrрадъ); четвърти презъ Балнана за Phi
lipoppolis. 

И тъй Nicopolis е билъ не само единъ 

добре укреnенъ важенъ стратегически цен-

търъ, но и единъ -rвърде богатъ и цвятущъ 
търговски и nромишленъ rрадъ, въ който rръ
r<о-римската култура и изкуство зацъвтяватъ 

съ новъ подемъ и достиrатъ една небивала 
до сега за този край висота и блtсъкъ. 

* :j: 

* 
Основателътъ на Nicopolis, римскиятъ им

ператоръ Traianus (98-117 г.) е билъ единъ 
твърде прозорливъ и съ rолi:;ми държавниш
ки способности властелинъ, който макаръ и 
самъ безъ особено литературно образование, 
силно е заблtrалъ за 1<ултура и изкуство, 
които при него буйно разцъвтватъ съ мощенъ 
тласЪl<Ъ. Въ негово време еж живtли и ра
ботили писателитt Плутархъ и Дионъ (писа-

ли на гръцки), Та
цитъ, Ювеналъ, 
Светонъ и Плиний 
Млади, който е 
водилъ оживени 

преписка съ Тра
~на. Въ неrовитъ 
1<ултурни заблъга
ния ц-внна помощ
ница му е била и 
неговата благо
родна съпруга Plo
'tiпa, която из
глежда че е про

явявала особенъ 
интересъ къмъ но

вия градъ Nicopo
lis. Траянъ непре
стано е заблъrалъ 
да повлиrне бла
годенствието и 

блtсъка въ дър
жавата си, и вж

трешната управа е 

фот. Б. Нол'lаrов-,, била водена съ 

удивителна rриж

ливость, за което сенатътъ прибавилъ къr t. 
името му прозвището Optimus (най-добрияп ). 
Гол-вм ь дълъ отъ събиранитъ данъци той с 
употръбявалъ за благоустройството и украси · 
та на Римъ и на другитъ градове; на много 
мt.ста е основалъ сиропиталища и е полаrапъ 

грижи за бъднитt. Подъ вещото ржководство 
на своя прочутъ архитеатъ Apollodorus Т ра
янъ се отдава на широка и грандиозна строи

телна дейность и въ едно кратко време въз· 
никватъ грамадни и великолепни постройки, 

бани, пжтища и градове. За да улесни похо
да си противъ Децебала той построява ши
рокъ друмъ по д-всния бръrъ на Дунава, кой
то личи и сега; за сжщата цель бива постро
енъ и мостътъ при Жел-взнитъ Врата (104 r .). 
А за да увtковtчи победата си надъ дакитъ 



той въздига грандиозния Tropaeum Traiani при 
F\дамъ-f<.лисе въ Добруджа, който доста запа
зенъ стои и сега. Вредъ дето Траянъ е стжrт
валъ е носелъ култура и напредъкъ. За това 
този римски цезаръ е останалъ и до сега тъi-1 

популяренъ и у насъ, чието име още се сла

ви въ народнитt. ни пt.сни, въ нt.кои назва
ния въ нашата страна, пъкъ и мнозина бъл

гарски синчаrи носятъ неговото име. 

Въ тази завоевателна ·и цивилизаторска 
епоха е основанъ Nicopolis, до колкото се знае 
по планове дадени отъ самия F\полодоръ. 
Следъ 6 годишна война съ даюпt. (101 - 102 
год. и 105 - 106 г.), Т раянъ е трi;бало добре 
да се укрепи въ Мизия и за това новиятъ 
градъ неимовt.рно бърже се е развилъ и на
предналъ. Тукъ се въздиrать великолепни хра
мове и дворци, улициri; се настилатъ съ гра
мадни каменни плоч~1, rрадътъ бива отлично 
канализиранъ и водоснабденъ. Форумътъ би
ва украсенъ съ многобройни статуи на цеза
ри и богове - н-1,кои отъ rixъ творения на 
видни ваятели отъ класическата епоха, доне

сени отъ западащитъ гръцки градове на Ела
да. По стъгди и улици шумно е гъмжалъ бу
денъ и nросв-l;тенъ народъ, разглезената тъл
ла бурно е аплодирала своиri; актйори въ не
голъмия си амфитеатъръ. 

Славата на N icopolis далеко се е носела 
nрезъ последнитъ в-l;кове на римската импе
рия и грабителскиri; остготи почватъ да се 
nримамватъ отъ неговия блi;съкъ и раз1<ошъ .. 
Т-1; биватъ еднажъ отблъснати, но после, при 
повторнитt си набi;ги ri; го ограбватъ. При 
Юстиниана въ VI стоmтие Nicopolis пакъ се 
съвзема, обаче скоро запада и nрезъ време
ната на нашата история той съвършенно за
глъхва. Тукъ nрезъ 1396 r . е билъ разбитъ 
отъ Баязида унгарскиятъ краль Сигизмундъ. 

* * * 
Каква е била по-нататъшната сждба на 

тоя гол-15мъ и цъвтящъ nрезъ течение на н-k
колко стол-l;тия градъ? 

Разрушенъ и ограбенъ отъ своиri; дви
жими богатства, неrовитt. храмове и сгради, 
неговит-1; с1 атуи и-архитектурни творения оста
ватъ порутени и повалени на земята, нетл-l;н

ни свидетели на неговото минало величие. 

Съ въдворяване на българската държава 
се започва въ усиленъ разм-l;ръ разграбване
то на мряморнит-s колони и на другит-1; архи
тектурни орнаменти и плочи. Отъ тукъ еж 
мъкнати грамадни колони за новостроящитt 
се столици Плиска и Преславъ. Въ тия градо
ве храмоветъ и дворциn еж украсени съ изо
билнитt. каменни архитектурни материали вла
чени отъ Nicopolis, който става неизчерпаемъ 
източникъ на готовъ строителенъ материалъ 

за цълата околность дори и до днесъ. Много 
саркофази съ художествена скулптура еж из
ползували за хазнета на чешми отъ населе

нието на околнитъ села, много мраморни пло
чи, колони, тухли и пр. еж разпиляни изъ 

близкит\; и далечни села и т-l;хнит!; гробища. 
Нt.нои кра5,:иви калители еж издъл.бани изъ 
турскит-1; хамами за uypнu. У околното насе
ление се е създала традицията щото при из

граждането на всъка сграда да се взижда по
не единъ камъкъ взетъ отъ Nicopolis. Несъм
н-l;но е, че много мраморни скулптурни фраг
менти еж изпечени въ варь, каквато вnрочемъ 

е била сждбата и на много скулптурни тво
рения въ самия Римъ и въ f\тин<). 

* * * 

Който иска да види римски форумъ и 
римски градъ и да изпита на антична почва 

чаровет-1; на минало величие нека отиде въ 
Nicopolis ad Istгum! 

Д-рь П. Д. Сл.орч.евъ. 

ТОДОРИНЪ ВРЪХЪ 
(2520) 

Надъ Банско, срt.дъ горитt на Пиринъ 
се издиг<1 той, нъмъ и величавъ. Какво ли 
гл~да той и какво ли съзерцава? Дали вър
волицата отъ Рилски В"ликани или без1<рай 
ния нанизъ отъ Родопски гв възвишеr1ия? Да
ли се вглежда въ проточенитt. на югъ Пи·
рински събратя и се опива въ чудната пi;сень 
н - муровит!; гори? Не вс лушва ли .:е въ мо
гжщата въздишка на всичкия онзи клекашъ, 

който го обвива и обкржжва отвсt.кжде? Или 
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се огледва като вълшебна 1<расавица въ си

нитt. води ка бистритъ 1<ато кристалъ планин
ски очи? Далечъ ли се унася край брt.гове
тi; на Вардара по тжжнит!; п-l;сни на братя и 
сеётр1-1? 

Гледа той замисленъ и гордо дига глава 
къмъ небето. Като ЧР. ли и тамъ иска да про
никне и прозре. 

Страхливата сърна и д!'lвата коза нами
ратъ тукъ покои. тукъ въ страшнитъ канари, 



rранитнит-в пещери и стръмнитt сип ~и. А са
мо малко по-надолу се протаkатъ нъкакви 
тъмни улици , обградени съ I<л~къ. T·I:; пъл
зятъ и после стремително се дигатъ къмъ 

върха за да образуватъ тамъ горе н-\;каква 
гранитна пирамида. f\ съвсемъ, съвсемъ ви
соко надъ върха лети орелъ, могъ:.цъ 1- са-

во,ди. vl току що роденитt немирни поточета 
съ шумъ ще полетятъ надолу, за да отнесатъ 

на рав1-1ината усмив1<ата и радостьта на виси

нитъ. За мигъ ще се събуди дух._ътъ на пла-
1-!Ината докато слънuето не изчезне зар.ъ на

дигналит·I:; се гиганти и нощьта не се спустне 

и покрие всич1<0 въ тъмна маса ...• 

Пиринъ. Долината на р. Гл:11эна и Тодоринъ върхъ ф,,_т Б~ Кол~tаrовъ 

мотникъ, както всичI<и тукъ nланинсI<И ве

ликани. 

f\ вечерь 1<ora слънцето на1<лони къмъ за
падъ 1<ървавоче. вена свътлина ще обагри ка
нари и върхове. Ще затрепппъ езерцата, ще 
подгони вътрецъ вълнитъ, ще се сепнатъ сн'i;ж
ни върхове и ще се заоглеждатъ въ синитi; 

СЛАВЯНСI<И 

Славянскнятъ Туристически Съюэъ (F\. С. Т.). 
Рефератъ, четенъ на XIX извънреденъ събор,ъ на 

Българското Туристи•1еско Дружество въ гр. Търно
во). Другари, въ настояшия иэвънреденъ съборъ на 
дружеството ни намъ nредс,ои да се nооизнесемъ 

за участието на нашето - Българско Туристическо 
Дружество - въ съюза на славянскиm туристи -
нареченъ Acol(llЯma на Славянскитп, Typ11c1m1•tec1cu 
Дружества. 

П,реди да вдигне~,ъ ржка и г;;асуваме по този 

въпросъ, нека nроследимъ неговото ~,инало. Идеята 
за образуване на славянски тур етически съюзъ, ка1<то 
и ·въобще въ идеитъ за образуване на редица nруги 
славянсни съюз11, чрезъ които да се дойде до едно 
истинско и трайно сближение и опознаване на славя
нитt отъ всички страни, е била прецметъ на разиск
ване най-наnредъ въ станалия nреэъ i903 r. въ Прага 
първи подговителенъ спавянсни съборъ, а после -
nрезъ 1910 год и въ втория подготвителенъ славянски 

Свъткавици ли ще прс ръзватъ небето, 
гръмъ ли ще разтърсва канари и долини, по

роен'Ь дъждъ ли ще понесе сиnеака, раненъ 

звъръ ли съ ревъ ще раздира тъмнинитъ, ще 
стои той все тамъ неподвижно, нъмъ и само
тенъ. 

К. Молеровъ. 

ТУРИЗЪМЪ 

съборъ въ новата ни столица - София. 
Въ изпълнение решението на nрашкия съборъ 

клубътъ на чехословенскиm туристи е взелъ иниция
т11вата и свикалъ делеrатитt на 21 славянс1<и туристи
чески дружества на среща въ Любляна на 8 Rвгустъ 
1908 г. Отъ mэн поканени 21 дружества еж се отзо
ваnи само 7, а. именно: 

1. Клубътъ на чехословенс1<итъ туристи въ Прага; 

2. Съюзътъ на сн-1:;гоходи'Г!; въ Прага. 

3. Чехсна,а секция на словенското nланиско дру-
жество въ Прага; 

4. Дружеството на чехскитt туристи въ Ви~на ; 
5. Рус1<ото туристичесно дружество въ Петроградъ; 
б. Словенското планинско дружество въ Любляна и 

7. Земскиятъ съюзъ за посещения на чужденцитt 
въ Горица (Словенско). 

Неизвестни еж ни nричинитt поради които нашето 

2? 



дi;yЖtktвo, itoefo citщo е било поканено, не е взело 
участие въ тази среща. 

Маnкиятъ брой на участвуващитi;; въ нея, е наI<а
рал.о делегатитi; на представенит1; дружества да ре
шатъ да бжде свикан!;! нова ~онференция на славs~я
скитi; туристически дружества за проni;тhта на 190Э г. 
въ Прага, а за да се продължи работата по обедине
нието на тi;зи дружества се решило да се основе 

една централна туристическа канцелария пакъ въ 
Прага. На председателя на подготвителния ко~итетъ, 
г. Д•ръ Вратис Iа11ъ Черни, било възложено щомъ като 
събере нуждния материялъ да набави потрi;бното за 
незаба.вното започване дейностьта на тази канцела
риs1, като се назначи и секретарь за общ~ смi;тка на 
по-главнитi; славянски туристически дружества. 

Обаче поради неотзоваването на нi;кои отъ по
каненитi; дружества отъ една с1рана, главно поради 
финансови пречки и поради п;ечки uтъ политическо 
естетство, не е могло да се изпълни решението за 

проектираната срещ!I, нито онова за основаването на 

rуристическата централна канцелария. 

На втория подготвителенъ славянски съборъ въ 
София въ заседанието му отъ 27 юний 1910 rод., въ
просътъ бива наново сложенъ за разглеждаме чрезъ 
четенитi; два реферата С.лавянски Туристшtески Сr,юsъ 
отъ г. Д-ръ Братиславъ Черни, отъ Прага, и Туристи
ката 11 зна•1ението II за с.давяхството отъ г. архитектъ 

Георги Козаровъ, нашъ почетенъ членъ, пръвъ дру
жественъ председатель и познатъ на всички ни по 

своята дейность за закрtпването на родния туризъмъ. 
По 1-/;зи ре:рерат1-1 е била гпасувава следната резо
люция: 

1. Възщ1га се на славянския изпълнителенъ ко
митетъ, тъй и на настоятелствата на славянсю1тi; ор
ганизацvн на отдtлннтt славянски народ;,~ да употръ
бятъ всичкото си влияние, що10 славянскиятъ TYJJИ· 
етически съюзъ за учреждаването на ~ойто всички 

подготвителни работи еж свършени, да се осжществи; 

2. Да се уредятъ взаимни излети и екскурзии отъ 
славянскитi; туристи. за която цель: 

а) да се основатъ справочни рекламни бюра въ 
славянскитъ столици; 

б) да се иска съдействие отъ славянскиrk прави
телства за намаление ж. 11. и параходни тарифи за 
славянскит1; туристи и 

в) да се основатъ на вrtкжде безплатни спални 
на славянскитi; туристи•. 

Макаръ и да е била продъnжена работата въ 
духа на взетата резолюция, за да се осжществ1-1 обра

зуването на славянския туристически съюзъ, полити

чески причини еж попречили на неговото факт,~ческо 
образуване. 

Настжпиха продължнтелнитt и изтощ1-1телни войни. 
Промi;ни се коренно положението почти въ цtлия 
свi;тъ, Промtни се положението 1-1 на славянскитt на
роди. За едни войната бъ щастие, за други голtмо 
нещастие. Едни войната сближи, а друт1-1 съвсъмъ от
далечи. Но всичко това не отчая ратн,щигъ за сбли
жението на славянството поне на почвата на култур

ната работа. И ето ни предъ нови опити за това сбли
жение. Прага nакъ е на чело на тази работа. Тя взема 
иниц1-1ативата 1-1 презъ 1921 год. се състоява uъ Лю
бляна първата следъ войнитъ тури с rическа среща 
между Клуба на чехословенскитi; туристи, Словенското 
планинско дружество и Хърватскоrо планинарско дру
жество. По това сжщото време едва въ Бълrрадъ се 
е поставила основа на Сръбското туристическо дру
жество. 

Какво е разискван~ и решено тамъ не знаемъ. 
Но презъ 1923 г., месецъ октомври, при една соеща 
въ Прага ~ много уважаеми.и председатель на чехо-
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словенски,-\; туристи г. Д-ръ Иржи Ярковс:ки, стана 
дума и за основаването на славянския туристически 

съюзъ. Иэползувахъ случая и си позволихъ да му де
кларирамъ бе~резервното 11рисъединение на българ
скиri; туристи къмъ подобно едно начинание, увъ
ренъ, че моиrt другар1-1 въ България правилно ще 
схванатъ необходимостьта отъ едно единение съ сла
вянскит1; туристи, 61-1ло оть гледището на чисто орга
низационенъ интересъ, било отъ по-широкото значе
ние, което това общуване съ славянскитi; туристи 
може да има за насъ - българит1;. Отговорътъ на 
тази декларация бtше. че българскит1; туристи нъма 
да бж11атъ пренебрегнати, I<олкото и делик,1тно да е 
положение10 между нtкои отъ славянскитi; народи. 

И дъйстви+елно, Българското туристическо дру
жество биде почетено съ поканата да вземе участие 
въ срещата между четиритt славянски туrист1-1чески 
дружестtJа 1. Словенското планинско дружество, 2. Г]ол
ското татранско дружество, 3. Клуб.i на чехословен
скиrk туристи и 4. наше10. Защо не еж били поканени 
другитk дружества или аI<0 еж били поканени защо 
не еж вз~11и участие въ тази среща, незнаемъ. За тtх
ното неучастие трi;бва само да съжаляваме. Българ
ското туристическо дружество, при всички пречkи, 

които можаше да срещне, и 1аще повелитепенъ дълrъ 

да се отзове на поI<аната. Иначе то би поело е;~.на го
лtма отговорность лредъ васъ, членоветk на това 
дружество. защото н1-1е всички при всtки удобенъ 
случай сме проявявали своето желание за по-т1;сни 
връзки и опознаване съ славянитt отъ всички страни. 

Въ срещитt на делегатитi; на тi;зи четири дру
жества, като не смi;таме участницитi;-гост1-1 на чехо
сnоаенскит1; туристи въ Виена, е билъ изработенъ и 
устава, 1<ойто ни е представенъ за одобрение, като 
основно положение въ коит() стои: да се съдействува 

за културното сближение на славянскнтi; народи чрезъ 
взаимното подпомагане на планинарството (високо

планинскоя туризъмь) и закрилата на природнитi; и 
народностни ш,метници. 

Връзкитi;; ни съ външния свътъ изобщо и sъ 
частност1-1 съ братскиrt намъ славянски страни еж не 
само отъ туристическо, но и отъ. по• широко обще
ствено значение. Ето защо всi;ки въпросъ отъ по

добно естество би трi;баало да се разгледа както отъ 
къмъ чисто организационното му значение, а така 

сжщо и отъ къмъ обществения интересъ, който той 
има, защото азъ и другъ пжть съмъ ималъ случай да 

кажа, че схващамъ дейностьта на дружеството ни 
като обществена-културна, т. е. че ние работимь и 
тр'Ббl!а да работ1-1мъ за цълото обшеспiо. 

Какво би тръбвало да преследваме съ участието 
trи въ Rсоциацията на Славянскнт1; Туристически 
Дру!кества ? 

Като българи - славяни, да постигнемъ, разбиро 
се на почвата на равноправието, сближение чрезъ 
взаимното опознаване съ всички славянски народи на 

полето на културната дейность, преди всичко а като 
тур1-1сти-славяии, отърсени отъ дребнавото и делн1-1ч
ното въ живота на хората и народитi;, далечъ отъ 
всi;ка пол1-1тика и злободневни обществени въпроси, да 
доnринесемъ за постигане на тази rолъма обществена 
цель - чрезъ туризма т. е. подъ вълшебното въз-

действие на природата, чрезъ взаимното опознаване 
на приро,r.1.ниrt. хубос;rи на разиитi; славянски страни 
и чрезъ познава1с1е презъ време на предприеман1-1тt 

излети C't: широкитt народни маси, изучаване на него
в1-1я битъ, култура и np. 

Имаме ли въ новоосновата R. С. Т. на лице гор
ната главна цель ? 

Не само. че я и.-,аме, но и тамъ тя е поставена 
сжщо така ка10 главна. Тр1.бва да прибавимъ при 



това. че въ мин11лото, както видtхме. ние сме об~ър
за11и съ ед~I0 решение В"м полза на този съюзъ, взето 
въ нащето отечество и съ участието на делегата на 
нашето дружество, г. арх. Козаров-ь Сжщо така трtбва 
ла имаме nре11ъ вицъ и голtмиятъ интересъ, който 
дружеството ни има да бжnе въ ~•ай-близки отноше
ни11 съ туристически доужества, особено братски -
славянски, съ эавиц~iа минала дейность и дълrогоди
wенъ опитъ, който ОТЛИЧliО може да бжде ИЗПОЛЭ}Ванъ 
отъ насъ. 

Ето защо поради всичко изложено до тукъ, азъ 
смtтамъ, че въnросътъ за славянски11 туристически 
съюэъ за насъ е nDe11peweнъ и че ние съ ентуси
аэъмъ трtбва да се поздравимъ за неговото осжще
ствяване, като му дадемъ и всичкото си съдействие, за 
да стане той наистина ецно мощно средс,во за трай
ното общокултурно сближение на всички славянски 
щ1роди. 

За другитi; постановления на устав11 нtма какво 
да се кажа, но за д11 бжде резултатна работата, Iiе
обходимо е да се обмислятъ още отъ сега въ подроб
ности средствата, съ които трtбва да си послужимъ. 
Глаено и най-ценно средство бе,спорно еж излетитt, 
nDедприема1-1и ред„вно въ ела в111-1скитt стра1-1и. Tt 
трtбви да бждатъ винаги rрижnиво по1готвени и 
уреждани съ пре„варителното съцействие на тур>t
стичеснитi; дружества на стра1-1ата. която ще се nосе-
111ава. както и н;s страната, която ше предприема и,
л~титt. Само при rпижливо подготвени излети моrатъ 
да се оча кватъ хубави и поле'lни rпоменli. Марwоутнтt 
трtбва 1111 бждатъ точно опредtлени, всички необхо
ДliМИ св~дения поедваритещю дацени, I<анто li 11сIю 
указание за необходи-,итh среuстАа. като всичко се 
реди така щото да бжце най-иконо"'ично. 

Поменахъ, че всичко твtбsа na се оеди съ оr
л~дъ да бж.де и нвi1-икономич~10, защото това е ец~ю 
отъ условията отъ rтървостепенна важность, за да 
могатъ да vчастауватъ въ излетитi; по-rолt.мъ бро/1 
туr,исти, особено пъкъ въ дwешно време и то за 
страни съ по-ннqка валvта, каквато е нашата. Ецни 
отъ ра1хоаитt, които t1аi1-много тегwатъ при иэnетитt, 
еж nжтнитt разносни- и разноскитt за нощувка. За да 
улесwимъ иэлетwиuитt въ Т"'ва отноwеwие. щ~ трtбва 
да се наnоави всичко в1,эмож1-10, 111ото ПDИ изле,итt 
туDиститt отъ всички славяwсчи стоа1-111 да nжтув11тъ 
nри най-низки nрено1ни такси или наv· многото да 
пжтуватъ пои еж.щит-!; условия, при които пжтуватъ 
туриститt въ стр1н1ата, която се посещава - I<аI<то 
по отношение на °1. намаленито, така и по минимумъ 
брой туристи било по желtзницитi; или парахооитt. 

Разхоцитt за нощувка трtбв„ да се намалятъ 
сжщо така до минимум-., като се погрижатъ всички 
дружества да организиратъ безnлатt1и спални, което 
вi;рвамъ. нtма да бжде особено трvдно, щомъ като 
nредварител110 ще се эwае какви групи и нога ще 
правятъ посещения. 

Нем11лка спънка при поедприемането на эаnгра
нични излети съставляватъ и формалноститt по 
снабдяваwе съ пасnортъ, както и визиrt отъ леrа• 
uиитt и раэходитt за тtхъ. Исти11а е. че още за 
дълго време, може би. и дума не ще мо>t<е да става 
за премахването на виэитt и пасnортнитt формалwости, 
но опростяването на тtэи формалности и безплатното 
даване на визи за rpvnи туристи, които ще nредпри
ематъ излетъ за нtкоя славянска страна, както отъ 
легациитt на страната, която ще се посещава, така и 
и отъ легаuиитt ва страната презъ която Гще пое
минатъ туристит'В не малко би допринесло :ta засил
ването wa тtэи излети. 

Постжnки за намаление по желi;зницитtти пара
ходитt. както и за опростяване на паспортниrв фuр
мални н безплатнитt визи, ще трtбва да се направятъ 

отъ вdко славянско туристиче~но дружестsо npeA" 
респективнитt власти въ неговата страна, 11 уреждането 
ва бе~платни спални, ако не може за постоянно, 
трtбва да се предприеме за всtки отделеwъ случа/1. 
f\ко въ нраенъ случай товз уреждане на спални не 
ще може д11 стане съвсемъ безплатно, то поне пла
щанитt разходи да бждатъ минимални. На сжщитt 
начала трtбва да се уреди и полэуваwето отъ хижитt 
при излетитt.. 

Р'il:новодени отъ интереса 1-111 1\социацията н11 
спавянснитt туристически дрvжество всtко едно отъ 
дружествата ще тр'Вбва да направи всичко, наето е 
по силитt му за осигуряване на rорнитt придобивки 
а за резултата отъ тtэи nостжnки ще трtбва д11 
бждатъ уведомени всички останали дружества. 

Иэложеwото до тукъ засtга така да се кажа 
материялwитt улеснения, коит:> трtбва да си н11пра
вимъ взаимно за да имана една по-чувствителна из
летна дейность. 

Струва ми се, че не по-малко важна е и оная u11сть 
отъ нашата дейность чрезъ която ние ще се стрем1<мъ 
да предизвикваме желанието :?а изпети. а следова
телно и да се опознаваме и влизаме въ лична връзки 
съ славянитt. т. е. искамъ да I<ажа какъ ще трtбв11 
да върwимъ <:Аоята туоистическа nоопаганда въ рецо
ветt на св,.,итt членове и въ по-широкия общественъ 
кржгъ. 

За пропаганда междv нашит-!; члечове се явява 
най-nDигоденъ органа на всtко едно дружество. Тамъ 
трtбва ца бжде эаст:у;пена добре тvристиката въ слв
вянскитt страни: да се nазатъ редовни свеnения э11 
по-сжществеwото отъ живота на тt~и дружества, 
камто и да се помtстватъ вi;рчи описания на излети 
C'h хубави сни,,кч иэъ раэнитt славянски страни. 
Чрезъ този отцi;лъ на списаwието всi;ки отъ насъ би 
се запозwавалъ съ живота и nейностьта на другитi; 
слав11нски туристически дрvжества, а самитt снимки 
съ хv11авитt описания биха nоивличали вниманието 
ни и биха преди,вичали у насъ желание,о эа посе
щаване описанитt мtстности. 

Фотоrрафическитt снимки съ т~ристическо съ
държание и ~<ратни пжтеРодни бележки не по-малко 
биха допринесли за nDецизвикване желанието за 
пжтуване. Затова раэмената на сwимки между раз
личнитt дружества ще бжце отъ rолi;ма полза. 

Кално по-силно и резултатно срецство за пропа
ге~нда биха били диапозитиви, придружени съ живото 
слово? На това средст;;о азъ отдавамъ даже много 
по-голtмо и по-широко э1-1аче1-1ие и отъ него аэъ 
очанвамъ мwого по•сиrvрни резvлтати, отколкото отъ 
поменатитt no-rooe средства. Ет() защо размtната н11 
диапозитиви. придружеwи съ !'<!lтери11ли з11 уреждане 
на сказки, би допрv.несла много за опознаване широ
киrt 1-1арод1-t маси, а не само туриститt, съ природwитt 
хубости на славянскитt страни. Тtзи сказни урежд11~Iи 
особено въ надвечерието на l'элетитt биха предраз
положили мнозина да отидалъ въ страната, чиито ху
бости ct nрожектиратъ, и wепосредствено лично• да се 
порацватъ на тi;эи хубости. 

Най-сетне изхождайки отъ нашитt чисто тури
стически съображеwия, както и отъ интереситt на 
wаселението въ хубавит\; природи юктчета, о5з11ве
ден·и като лi:;товище, курорти. бихме сторили добре 
ако привлечемъ вни~1ани~то на всички върху тtзи 
мtста и бихме насочили народа къмъ тi;Уъ nрезъ 
.лtтнитt месеци за почивка или пъкъ за эдравослов1I0 
използуване. Наwитt славянски земи еж изобилно 
надарени сь такива спокоi\ни и лековити кжтч~та, но 
з11 жалость. тt не еж достатъчно известни. 

Ето защо наwъ дългъ и ще бжде и тtхъ да 
проагитираме съ което ще услужимъ и на натериял-
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нитt. нитереси ни населението. а таI<а сжщо ще си 

създадемъ и още единъ случай за сближе
ние между 

славянитt.. 
Всичката изложена до тукъ де_йность ще т

рt.бва 

да се 2ърши отъ всt.ко едно отъ славянскитt. тур11-

стичесни дружества взаимно, защ
ото ако тя се върши 

само отъ тt.хъ, а отъ други не се върши, 
t-rt.мa да се 

постигне главиата цель - взаимното оnознава1iе и 

сближе11ие на славянитt. отъ всич1ш страr,и. Всtко 

едно отъ дружествата ще трtбва да съ
знава напълн.о 

ващностьта оrъ неговия д1;лъ 11а работа 
за осжщес-твя

ването на тази цель. 

Вt.р~ю е, че нtкои моrатъ да гледатъ съ скепти-

11нзъмъ lia предприетото дt.ло, I<ато lf~11'1TЪ предъ вицъ 

рl'lзочарованнята отъ миналото. дълrъ 
ни се налага, 

обаче. имен~iо заради това да развие~1ъ максимумъ 

усилия за да эавършимъ съ успt.хъ дt11ото
 на туризма 

между славянитt. - искрено и трай110 ~,еждуславянско 

сближение. 
Нека работимъ задружно съ всички сили за та

зи 

цель. като бжцемъ увt.ренн, че вършимъ ед•10 д-tло 

висококу11турно и полезно за тур,~зм
а, за българското 

общество и за цtлото славянство. Зд р в в ей т е 

Ил. Антонооь. 

КНИЖНИНА 

Сборннкъ въ честь на Василь Н. Зnатарск.и. 

По случай на 30 годншна,а му научна и професорска 

дейность 1,1еговитt. учеliици и почитатели С111 издали 

разкошно нареденъ сборникъ съ твърде це
нни науч11и 

издирвания отъ чужди и наш,~ учени, Т
унъ 11е ни поз

волява м-tстото да изброяваме вси•1ки трудове и
 автори, 

конто еж повече отъ четиридесеть, н
о ще спо~1енеме 

само и-tнолко, които nреко или кос:ое110 ще ннте
рес;у

ватъ и нашитi; туристи. Това еж статиитt на проф. 

Д. Дe•tetJI, - Где еж живi;ли смоле11итi;, проф. 11. /111тр• 

кОRЪ - Историко-лолитическиятъ еле~1енrь въ гж
сто

тата нв населението въ България П. Myma,fщuenr, -

Къмъ историята на месемврийскитt. монастири. Ж. 

Рпдевь, Търновск1iЯТЪ проломъ и доли~1ата 11а р. Я
нтра 

!1Jкорп11.ль, Пограничния български онопъ ~,ежду Ду

нава и Черно море. Иорд. 1/ваногп, Проюходътъ на 

царь Самуиловия родъ. 
Книгата е голt.мъ фор~1атъ, 573 сто. и струва 

250 лв. Членовет-1; на историческото дружест110 ще 

лолучатъ Kfil11'il.ЧI :,~ 80 11в, 

Хижата на Карловскиt нлонъ подъ н;,.,рукчал
ъ 
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Ехо 1 • , • - Група туристи, членове на соф·и-й

кит-t; клонове. на Б. Т. Д. и Ю. Т. С. любит
ели на ве

селия турисntчески хуморъ, завещакъ ни отъ без

смъртни,;~ Rneкo еж започнали издаването на тури

стичес1<ото ху~10ристическо списание .Ехооо•, прихо-

д1-1тt. отъ еж въ полза ~,а фонца • Туристически дом"Ь 

въ София•. Излt.зли еж вече първи1i; два бро
я на ,:пи, 

санието. Препоожчаме това единствено по рода си 

списание на всич1<и туристн. Rбонаментъ {20 лв, за 7 

броя) и материали се изпращатъ на адресъ c,r . • Ехооо" 

ул. Екзархъ Иосифъ, № 75 - Софин. 

ВЕСТИ И БЕЛЪЖI<И 

Мато - Гросо • 

Презъ м. f\поилъ миналата година нзвестния•тт,, 

пжтешественикъ Фос.итъ, извършилъ вече rолtма е!У 

спеnиция въ центъра на Брази11ия, се отправ
ипъ съ сина• 

си Дженъ и съ другъ единъ пжтешествени
къ Римелъ 

да изследва центра11ната часть на Южна f\мер
ика, така 

наречена Мато-Гросо Този дивъ и наnъnно неизслед

ванъ районъ е билъ нt.кога люпка на дре
вната аме

риканска цив;tJ1изация. Сега ту1<а живi;тъ са
мо съв<"емъ 

диви индийски племена. Фоситъ е решилъ 
да пронинне 

въ дълбочинитi; на Мато-Гросо. Последнитi; п
исма отъ 

екследицията носятъ дата 30 Май. Ti; еж донесе1,1и отъ 

двама индийцч - пжтеводители, които се отказали 

да следuатъ пжтешественицитt.. Отъ тогав11 к до 

днесъ не се знае нищо за Фосита и за негов.и.:;. 

другари. 

Фоситъ е изпратилъ разказъ само за началото

на своето пжтешествие. Пжтешественицитt. се
 спрi;ли 

най-първо въ малкото село фортъ-Бакаири
, което се 

намира до Брозилската граница до самото Мат
о-Грос~. 

Тукъ тt. се опитаnи да завържатъ връз
ки съ иидии

цит-t. Фоситъ вэелъ съ себе си rолt.мъ запасъ отъ 

малки електрически батерии и свi;тящн фе
нерчета, съ 

:<оито се надt.валъ да мине преа.ъ очит-в i.ta индийц..,т!;. 

за свърхестествено сжщество. 

Въ пос_лецното писмо, пратено на 30 май, Фоситъ

съобщава. че вече цt.ла неа.t.ля експедицията се 

движи напредъ по напълно неизгледвани части отъ 

Мато-Гросо Пжтеwествието е съпровод
ено съ извън

редно rолtми трудности. Главниятъ враrъ с111. насi;ко

~1ит-t; и особено дребнит-t, почти нев1-1дими мухи, отъ 

чийто болезнени ухапвания не може 

никой да се спаси. T-t; нападатъ върху 

чов+.ка на цt.ли облаци и могатъ да го 

докаратъ до истинска лудость. Случвало 

) се да си пробиватъ пжть презъ непрохо
дими гжстс1лаци отъ дщунrJJи, изсъхнеши 

шубраци, цс1 премннаватъ nрезъ безброй

ни р-t1<и . ту съ n1iaвe►1 e, ту като построя

оатъ инпровизирвни мостове. Когато пж

теше<:твеницит-t достигнаnи до скалисти11 

районъ, пусти1.енъ н печаленъ и се раз

положили за нощуван!!, то едва ли не ги 

н-~яли въ буквалната смисъль на оума
та 

ц-\;ни облаци бълхи. Нt.какво отровно на

сt.комо yxanano Римелъ по крана. Фоситъ 

го предумвалъ да се върне, но Римелъ 

искалъ на всt.ка цена да продължи пж 
ту

ването. 

Два~1ата индийuи - водс1•1и се отназам1 

въ края на краищата Дi' вървятъ съ
 анг

личанитt. понататъкъ и се върнали на

задъ. Ti; еж донесли последиото писмо 

на Фосита и взе11и съ себе си часть отъ 

конетl, и мулетата, съпровожцащи е
кспе

ди1.tи11та .• Ще минатъ още две недtли, 

пише Фоситъ, доnато се доберемъ .,~о 

действително интересни зони. дето мо-



жемъ да се срещнемъ съ индийцит-1;.Тамъ ни очаква 
тъ~.,, на неиэвестность. f\эъ ще эаписва~1ъ 11аблюде
нията си съ чадежда да ги изпращамъ чрезъ посред· 
ств010 на приятелски разположенит-1; племена. Но ще 
бжде ли въз,>tом1но това ?• 

Съобщава С. Lfu.1111нu1p01J'6 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Сnисъкъ на клонс:вет-1; на Българското Туристи
ческо Дружеств.:, въ 11ача11ото на 1925 годи11а . Дето не 
е посоченъ особенъ адресъ достатъчно е адресирането 
до: името на кло11а, клонъ 11а Бълг. Турист. Д-во. 

1. София - ,Rлеко Константиновъ• -ул. Солунъ 
№ 23 

2. Вратца - ,Веслецъ· 
3. Търново - • Трапезица• 
4. с. Долна-Баня - Самоковско - .Ибъръ• 
5. Самоковъ - ,Рила• - чрезъ г. Иоа~1ъ Ве11-

чевъ - Гимназията 
7. Пловдивъ - . Ка11ояновъ връхъ• - чрезъ г. 

Стефковъ - Б. Н. Банка 
8. Габрово - .Уза1-1а• - чреэъ г. Хр. Стомоня

ковъ - Търговецъ 
9. Гара Бi;лово - ,Юндо11а· 

10. Трi;в11а - _планинецъ· - ,,резъ г. К. f\л. 
Камбуровъ 

11. Кюстендилъ - .,Осоговецъ· - чрезъ г. Ст. 
Чехларовъ 

12. Пл-t;венъ - .Кайлъwна долина• - чрезъ l 
г. Д. Тошковъ, ул . • Ти~1ийска• 12, (. кв. 

13. Радомиръ - .Колошъ• - чрезъ г. Иванъ 
Мотикаровъ 

14. Русе - ,Приета · чрезъ г. Ив. Г. Ива~ювъ 
Rдвокатъ 

15. Стара Загора - .Сърнена гора• - чрезъ 
г. Т. Г. Станевъ - Т. П. Станция 

16. Казанnъкъ - .Орлово гнездо" - чрезъ г. 
Маленъ Маленовъ, ул . • Искра • 27 

17. Горна-Орi;ховица - .Камъка· чрезъ r· 
Илия Пенчевъ 

18. Варна - .Дев11енсни извори" чрезъ г, 
Василъ Панайотовъ ул . • 9 линия• № 5 

19. Шуменъ-.,Висока поляна•- ул . .,Паисий~N.о28 
20. Бурrазъ - ,Странджа" - чрезъ г. Илия 

Ивановъ - Сждия при Окржж11ия Сждъ 
2 1. Ловечъ - .,Стратешъ"-чрезъ г. Ив. Рачевъ 
22. Преславъ - ,.Хорски долъ" 
23. Харманли~ - .Роцопи• - чрезь r. Св. х. 

Ивановъ 

24. Свнщовъ - . R11еко" - чрезъ г. Геор~и 
Тинковъ, yn . • R11ти~1ска• № 9 

25. Станимака - .,Безово" - чрезъ г. Христо 
Пашковъ 

26. Ям·5олъ - .,Кабиле· - чрезъ г К. х. Радо-
новъ. у11 • • Вазовъ" № 10 

27. Карлово-.,Ю.-.,рукъ Чалъ•·-чрезъ г. Енки11ъ 
28. Елена - .,Чумерна' 
29. Хасково - ,,f\иде" - чрезъ г. Л. Въnчановъ 

- Тютюнбанкъ 
30. Ннноnолъ - .,Родина• - чрезъ г. Па1•1айотъ 

Ив. Марангозовъ - Б. Н. Банка 
31. Свиленrрадъ - ,.Куртъ-кулу" - чрезъ г. 

Гераси~1ъ Дишлиевъ 

32. Сnивенъ - "Българка" - чреэъ г. Ст. Ни
ноловъ - учите11ь 

33. Ка рнобадъ - ,. Чалжчъ-кав акъ - чрезъ г. 
К. Раховъ 

34. 1\нтосъ - .Чортленъ~ - чрезъ г-ца Милка 
х. Петрова 

35. Разrрадъ - ,Радингр11-дъ11 

.,€_ Попова - ~Калакочъ" - -.резъ г, Милто• 
ноsъ учитель 

37 Видинъ - , Бонония· - чрезъ г. Д. Стоя• 
новъ, директоръ Дев. Гимназия. 

38. Тъ11ово-Сеименъ - ,Марица• - чрезъ т•ца 
Дt.лка Донкова. 

39. с. Княжево (Софийско) - Каменъ•Дt.лъ• , 
40. с. Перникъ (Софийско) - ,Голо-Бърдо• -

чрезъ г· Ст. Бръчковъ, Директоръ на про
гимназията. 

41. Разлогъ (Мехомия) - ,.Пиринъ" - чрезъ г. 
Поручикъ Стефаноsъ 

42, Дрiiново - ~Бачо Киро" - чрезъ г. Г. Ст. 
Поnовъ 

43. Еrри дере - ,.Орлови скали• 
44. Провадия - .Сини-виръ• - чрезъ г. Ио. 

Ивановъ, Гарат11 
45. Бi;лоrраа.чикъ - ,Миджуръ• 

Среща въ Плi;венъ. - На 3 и 4 октомври 1925 г. Плевенскиятъ Клонъ l(аi1.11ъшкп дол11нп уреди тури
стическа среща на северобългарскитt клонове отъ Б. 
Т. Д .. на която присжствуваха около 150 души членове 
и гости отъ градоветt; Търново, Шуменъ, Дрtново, 
Никополъ и Ловечъ. Посрt.щнати на гарата, rоститt; 
бt.ха поэдDавени отъ председателя на клона г. Кара
ивановъ и манифестираха 11ачело съ музика изъ града 
(1уй110 акламир1ши отъ гражданството. Следъ обi;дъ 
всички туристи разглеждах11 забележителностит-1; на 
града it посетиха Скобелевия паркъ. Вечерьта бt; уре
де110 rрадинско увеселение. 

На друг,-111 день бt. устроена нова манифестация 
до сало11а на градския кинематографъ дето се състоя 
добре посете110 и отлич!-'о изнесено кино-утро, въ 
което вси•1ки нумера бt.ха застжпе~,jи отъ турисни и 
туристи. На обt.дъ плtвенскитt туристи дадоха ба11-
кетъ на своитi; гости, на което бt.ха прекарани нt
колко часа срt.дъ туристически пt.сни. 

Следъ обi;дъ бi; уреп.енъ иэлетъ до мt.стностьта 
.Кайлжшка долина", дtто плевенци въэнамt.ряватъ 
да построятъ своя туристически домъ. Тукъ членътъ 
отъ Централното настоятелство П. Хпджиевъ говори 
на тема ,Бждащата дейность 1-1а Централното настоя
телство", следъ което се раз:,.~ениха мисnи по редица 
орrан11зациони въпроси. Отъ страна на централното 
настоя-телство присжствува освенъ г. Хаджиевъ и г. 
Ив. Бойкоsски. 

Вечертьта при отличво настоение всички гости 
напуснаха града съ жела11ието по-често да се урежд11тъ 
подобни срещи. 

Я:мболскиятъ клонъ l(пбиле отъ Б. Т. Д. е ималъ 
на 27 ценември ~1. г. об_цо годишно събрание, на което 
кnоновото настоятелство е дало отчетъ за дейностьта 
на клона презъ изтеклата година. Въ началото на го• 
дината 1шt>нътъ е броилъ 44 члена, отъ което 32 мжже 
и 12 жени. Презъ изтеклата година с;,; се записали 
нови трима души. беэъ ди е имало нито единъ напус
~•алъ, така че оъ t<рая li a годината броятъ на члено
ветt е 47 отъ които 33 мжже и 14 жени. коиt<>~ по 
професии се разд'l;лятъ на: учители 14, ЧИ\Щвници, 8,. 
търгщщи 11, адвокати 3, инжинеръ 1, {'фиц~ръ 1 '.\ 
други 9. ' • 
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· · Излетната. дейность на нлощ1 nреэъ отчетнат11 

година е била твърде слаба едно поради семейното 

положение на Чl!еноветl;; се възрастни хора и гол-kми 

семействе, - друrо и r:лавно nореди аnрнлснит-1; съ

бития, ноито не позволиха да се състоятъ и nроекwи

раниn излети на клона nрезъ великденската вакан

ция и nрезъ месецит-1; май и юни. 

На 21 и 22 мартъ е била уредена въ града въ съ

гласие съ централното настоятелство и съ негово съ-

11.ействие туристическа срi;ща на клоновет-1; отъ юго

r · зточна България, Държани сн: два рефера·ги; Тури

~ ъмътъ като обществено движение• отъ В. Хрисrо.въ 

и .Паметници и култура отъ I българско царство• съ 

свi;тливи картини, отъ Ив. Велковъ, и двамата 

оrъ Централното настоятелство, и една беседа върху 

. Една разходка изъ Рила~, с.жщо и св-kтливи нарти.ни 

отъ клоновия секретарь К. х. Радоновъ. На срi;щата 

еж били представени клоноветt отъ Ст. Загора, Ка

заилъкъ, t<арнобатъ, Сливенъ Хасково, Харманли ~ 

Ямболъ. 

Финансовото положение-на клона '<Л':'На е эадс 

волително. Презъ годината е имало 3712 лв. приходъ 

и б~80 лв. разходъ. Клонътъ нi;ма никакви дъпгове. 

На XVIII р~довенъ дружественъ съборъ въ Ст. Загора 
и на XIX извънреденъ дружес·твенъ съборъ въ Тър

ново клонътъ билъ представенъ отъ по двама делегати. 

Следъ прием 1не отчета на настоятелството, съ

бранието е избрало ново н_астоятелство въ съставъ: 

поедседателъ Т. Тодоровъ, адвокатъ, nодпредседатель 

Ж. Кожухарова, учителка, секретарь К. х. Раnоновъ, 

учителъ, касиеръ Т. Митевъ, чиновннкъ, 11омакинъ

библнотекарь Rлб. Вайнбергъ. 

На 31 декември м. г. клонътъ е уредилъ ново

годишна cpiiщa - вечеринка, посетена добре отъ чле

новетl; на клона и множество граждани. Ме!f<дУ мно

гото нумера които, еж били изпълнени на ср-kщата, 

сечретарыъ на клона К. х. Радоновъ е държалъ ту

ристическа бесеца върху Пиринъ, придружена съ свi;т

ливи картини. Настоятелството е решило и за въ 

бждаще да урежда такива срещи-вечеринки, на нонто 

покрай веселата часть да се четатъ и реферати. 

Търновскнятъ клонъ Трапе.~ица отъ Б. Т. Д. е 

ималъ на З януари т. г. общо годишно събрание, ш, 

което клоновото настоятелство е дало отчетъ за 

дейноетьта на клона презъ изтеклата година.. Презъ 

1925 година клоиътъ е реализиралъ единъ бюдн<етъ 

отъ нржгло 110000 лева , а за 192б год. се nредвнжца 

такъвъ отъ 122500 лева. Излетната дейность на клона 

презь изтеклата година се изразява въ 23 излета, на 

участн1щитi; въ които еж били раздадени награди за 

повече отъ 2000 лв. Броятъ на членовет-1; презъ 1925 

rод, с достигнахъ до 45б. Недобори :sь 1925 год. wло

нътъ почти н-kма и самъ 1ой е напълно издълженъ 

предъ централното настоятелство. За спалннт-1; на 

хижата еж пор.жчали нови 41 жел-kзни масивни кре

вати, съ които всички 100 легла се уединявяватъ, 

Презъ изтеклата година капнталътъ на клона се е 

увелнчилъ съ бl052 и сега достига почетната цифра 

1,237,007 лева. 

Отчетътъ на настоятелствсто е бнлъ прнетъ и 

единодушно одобренъ отъ събранието, което следъ 

това е избрало ново настоятелство, въ състгвъ на 

което еж преизбрали почти всички членове на старото. 

Новото настоятелство се и конституирало както следва: 

председатель Ц. Ст. Гергановъ, директоръ на попул. 

Банка, nодпредседатель Ив. М. Заяковъ, чиновникъ 

секретаръ f\нгелъ д. Михайловъ, чиновникъ, касиеръ, 

Cn П. Бояджиевъ, чиновникъ, дом.-библиотекаръ Ник. 

Ефремовъ, книжарь, и съветниuи Л. Филиповъ, чинов

никъ, Иор. Костантинов'Ь, дроr:истъ, арх. Г. С, Коза

ровъ, Хр. П. Сауловъ, търговеuъ, •К,:F\батлиевъ, сж.дия, 

и Ст. 1\танасовr, чииqвнинъ. 

Пnовnнвския Nnонъ Каnояновъ върхъ е 

ималъ на 27 Денемерий м. г. годишно събрание. Из

брани еж за членове на клоновото настоятелст110 

следнитt лица ; 
Председатеnь: Д-ръ Василъ Пi;евъ 

Подnредсецатель: Rт. Антоновъ 

Сенрегарь: Георги Шивачевъ 

Касиерь: Коста Костан,иновъ 

Доманинъ: Никола Мариновъ 

Съветници: Д. Попхристовъ, Харнтонъ Кур11овъ 

и М, Магардичянъ. 

Rцреса на дружеството ни е ; Георги Шивачевъ 

Rдвокатъ - Пловдивъ. 

Нови клоt1ове отъ Б. Т. Д. BJ> Стрэ.жнца, 

Гор. Орtховско е основс::нъ новъ клонъ отъ Б. Т, Д. 

съ наименувание Кичеръ. До сега CJII записани 20 

члена. 

- Въ Банско сжщо е основанъ кло11ъ подъ 

название . Елъ тепе• . 

················ ·····································--··· ............•............................................................................... 
БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ 

МЕСЕЧНО ИЛЮСТРОВАНО СПИСАНИЕ ЗА ТУРИЗЪМ Ъ И РОДИНОЗН
АНИЕ 

ОРГJ\НЪ HJ\ БЪЛГI\РСКОТО ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО 

Открива се подписна за XVIII (1926) годишнина (10 книжки, януарий 

- денемврий). 1\бонамента на списанието за членове на Бълг. Туристи

ческо Дружество и Юношеския Туристически Съюзъ остава 60 лева го

дишно; за нечленове 80 лв. За чужбина абонамента е 100 лева. Презъ 

годината ще се дадатъ по възможность премии
 - художествени снимки 

отъ красиви бълггрсни м-hстности. Списанието е препоржчано о
тъ .Мини

стерството на Нар. Просв-hта съ онр. № 1792 отъ 27 януарий 1922 год. 

Всичко, що се отнася до списанието, да се изпраща до: 

Редакцията на БЪЛГI\РСКИ ТУРИСТЪ. 

София, ул .• Солунъ• , 23. 
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