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Едно странно и непонят.но чувство ме те
гли къмъ нея. Когато съмъ далечъ тиха тжга, 
като тъменъ облакъ, засtнява душата ми, жи
в-l;ла тамъ въ св-l;тлина и радость. 

Бленувамъ за нея: свtтла и чиста въ б-1;
лит-l; зимни дни, тъмна, страхотна когато чер
ни мъгли закриятъ върхове и долини, вели

чествена пробудена отъ тежкия зименъ сънь, 
съ надипл-=-на тъмно зелена кадифена мантия, 
когато се топи послtдниятъ снtгъ и бързи по
тоци с~ спускатъ къмъ равнинитъ, и когато 

блъдни минзухари покриятъ полянит-1; на~Шу
мнатица. 

Бленувамъ за нея, чаровна i,, свежа въ 
раннитt лtтни утрини, замис.11ена, <.:амотна -
изкована отъ бакъръjи потъмнело-jзлато презъ 
последнит-1; дни на късната есень. 

Т оrава върху страхотнит-1; чу ки на Злитt 
потоци лежатъ небесата. Следъ пладне дълrи 
модри сt.нки пропълзяваn край Студения чалъ· 
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Слънцето бавно се спуска задъ Попова Шlm· 
ка - последниятъ лжчъ запалва зжберит-1; 

на Чемберли-чалъ, пламтящия пожарь на ба
гритt му полека тлtе и угасва. 

Въ политt на планината, край Мъртвиятъ 
градъ, въ вечерния полумракъ се бt.лъе ма
лъкъ стариненъ пара1шисъ. Каменната чешма 
съ тъжеяъ напtвъ шепне преданието за единъ 
царь загиналъ въ страшна битка. Далече въ 
полето лъщатъ седемь огледала - седемь п,111,.

ти откочила отсt.чената царска глава и тамъ 
бл11кнали седемьтt Цареви кладенци. 

Надъ градеца се понася тъженъ погреба· 
ленъ звънъ - и въ тази късна есенна ве· 

черь още единъ животъ е уrасналъ. 

Въ запустелия паркъ край гробищата ба· 
вно се ронятъ листата на една самотна брtза. 

Спуска се дълга есенна нощь - плани
ната потъмнява, става черна, грамадна и като 

вtренъ стражъ бди надъ Мъртвия градъ до
като го навtсти пакъ новия день съ неговит-1; 
черни грижи. Въ тия тихи есенни нощи нt· 
кой дълго ходи изъ запустелитt алеи на мал
кия nарк1;. 

Въ студена зимна вечерь слизахме къмъ 
Марица. Навлезохме въ гората. Стъмни се. 
Ходихме дълго - едвамъ пълзехме изъ дъл
бокия снtгъ. Късно лрезъ нощьта между бо
ровет-1; се показа голtмо кърваво око Сти-.. 
гнахме колибитt. Т амъ въ .. Г орсио цkство " 
бtха още будни децата на планината. Приеха 
~•и съ радость. Наредихме обща трапеза --: 
заговtзни бtха. Въ малната землянка стана 
мило, топло и приятно. 

Навънъ, между чернитt пирамиди на бо
ровет-1; танцуваха малки елфи въ сребърни 
одежди - едри самотни снtжинки засипваха 
морната земя, 



· Денемъ ехото донасяше до насъ грохота 
на т-вхнитt, топори. Вечерь късно се приби
Р.аха ' единъ следъ д?угъ, П?емръзнали, сма

зани отъ умора. 

Когато се разд-влихме съ т-вхъ, ние три
мата си дадохм'е дума въ сжщия день, следъ 

година, да се съберемъ пакъ тамъ. На ур~чения 
денъ б-вхъ далече, въ друга страна. Другъ 
6-вше въ Вi:;чния rрадъ - на юrъ. После Па
в·елъ ми изпрати дълго писмо: . . ,, б-вхъ тамъ 
по тия м-вста, въ нашия день, самотенъ като 

обгорелъ боръ - двамата сте така далече 

cEj"a. Случи се нещастие - когато сt.чеха пакъ 
в-1 гората, падна гол-вмия бор~ и премаза кра
ката на Еориса. Тъженъ съмъ •. 

* 
На нашия день двамата бi;хме пакъ тамъ 

тази зима. Имаше нови . хора. Планината б-в 
сърдита - мъгли ни плениха , сн-1,га като мър
твешки саванъ покриваше всичко - валеше 

непрестанно три дни по редъ. Опитахме да 
прехвърлимъ Чадъръ-тепе и да се спуснемъ 
къмъ малката хижа подъ Мусалла. Ходихме съ 
часове, когато се обръщахме не лйчеха сл-в
ди - снъrа засипваше стъпкит-\:; ни, бурята 
усилваше, ледени куршуми шибаJ<а въ лицето. 

Планината ни побi;ди. Върнахме се. Сле
зехме презъ „Гроба·. Т амъ край този забр~
венъ, незнаенъ гробъ бъ вече тихо и спокой
но. Почивахме дълго. На малката полянка, по 
чистия б-;i;лъ снi;rъ цъвнаха голъми червени 
макове. Боровет-в бъха изковани отъ тежко 
сребро, накичени съ скрtжъ. Тънки ледени 
игли падаха и се забиваха въ· cнtra. 

Дали ще бждемъ заедно пакъ на нашия 
день следъ rодина7 

* 
Бъше бждни вечерь. Въ малката хижа 

nодъ Мусалла заварихме наши другари. От
секохъ клонъ отъ клекъ, направихме елха, 

запапихме свещиri;. Стана свi;тло, радостно 
- чувствувахъ че още нi;кой имаше между 
насъ. 

Ск,..пи спомени. Какъ хубава бъше све
тата коледна нощь всрtдъ снtrовет-в, високо 
въ планината. Надъ върховет-в се понесе тър
жествена коледна пъсень - невидимъ хоръ 
слизаше къмъ насъ. 

Презъ маm<ото прозорце се изправяше 
Мусалла, замисленъ тъменъ. Далече долу въ 
низинит-в, въ rолi;мия rрадъ, е приютена без
nредi;лната скръбь. Т амъ хората еж така мал
ки и нищожни въ своята делнична суета, а 

въ планината е чисто и свtтло на душата 1' 

в'Сички ни еж скжпи и близки братя. 
Следъ полунощь и~лезе лошия вtтъръ. 

Вурята усилваше. Нtкой скимтеше, озлобенъ 
олъсt<"Ш4;! кащш,итt 11а прозорцитt, ри,цаёше, 

молеше се навънъ въ тази страхотна нощь. 

Следъ това се понасяше страшенъ остъръ 

писъкъ. 

Почука се плахо на вратата. Кой иде 
при насъ въ този кжсенъ часъ въ тази ужа

сна злокобна нощь7 Влезеха засипани съ 
снtrъ, покрити съ скрtжъ. Наши другари бt.ха. 

Запалихме елхата и се поз равихме съ 

с.вът лия праздникъ. Сутриньта 1<оrато излезо
хме навънъ бурята утихваше. Хижата бtше 
засипана съ снъгъ. Мусалла б-1; скритъ въ 
мъглит-в. 

* 
Високо въ планината има малки поляни 

заградени съ клекъ и малини. По т-l;хъ ник
натъ чудновати мънич1<и цвътя. Тъ еж свен
ливи, нежни, бавно клюмватъ глава, и увъх
ватъ щомъ J<ато ги откъснатъ. 

Т амъ бликатъ • Сладкитъ нладенци •. Следъ 
като се пие отъ ri;xъ, небето става още по-

модро, цвtтята по ярки и горит-1; по-тъмни. 
П,1 полянитi; тича бързоноrъ еленъ под

гЬненъ отъ ловеца, ,Надъ сивитt чалове ба
вно, като пиратс1<и кораби nлуватъ голъми бi;
ли облаци. По карпип подскачатъ леки диви 

кози. 

Изъ боров,п-1; гори изхвърквать голъм-и 
златни фазани. Дълбоко, тамъ 1<жд~то не до
стига слън9евъ лжчъ и царува въчна ношь, 
има зелени вонящи блата, 

Край паднали г1:; изг1-1или трупове на сто

лътници борове r·орятъ гол-l;ми пурпурени 
отровни rжби. 

Въ тия гори често нъкой ходи и дългата 
му сi;нка пълзи покрай настръхналитi; ого
лени хра~ти. 

* 
Когато създателя сътворилъ вселената, при 

Ру пит-в не успъл.:, да завърши сеоето д-вло. 
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Посрtдъ хаосъ отъ скалисти върхове и 
черни 11роядени отъ буритt зжбери се тъмнее 
rолъмо мъртво езеро, страшно въ своето спо
койствие и самота. Вълнитt му се мtтатъ ка
то тежки едвамъ сподавяни въздишки. 

Веч~рь, когато отъ долинитt на гжсти 
пълчищn нахлуятъ мъrлитt, ногата се понесе 
далеченъ гръмъ и свъткавици зашибатъ тъм
но куршумения му образъ. езерото трепва, 
събуждн се, започва да се мъта като разя
ренъ зNей. 

Т от·ава нъкой кърти грамадни канари отъ 
„ Врат<1та" и съ страшенъ тръсъ1<ъ ги събаря 
надолу. Побtснелия змей плиска високо по 

нарпитt струи мътна вода. На дъното на езе
рото с~ събужда още нtкой - водат~ почва 
да кипи. 

Когато бурята утихне, мъглитi; се раз
нищватъ на дълги бi;ли конци и тежкитi; 
дъждовни 1«inки по редко шибатъ покрива 
на мал~<ата ни колиба, езерото yiv.opeнo заспи
ва. Надъ него се черн~е. ,.Вратата къмъ ада• 
обшита съ тъмно кадифе. Бавно надъ нея се 
подава бледния замисленъ образъ на луната. 
Мека сребърна свi;тлина залива долинитi;. 

Въ свътло утро проnълзехме по сипеитt 
край • 9ратата •. Къмъ пладне бъхче горе на 

върха. Подъ краката ни долу се бtлееше мо
настиря нато малка детска игг ачна. Отъ къмъ 
Бричеборъ се издигаше облакъ черенъ ди'мъ. 

Далече на Су-чалъ се бi;лееше малка 
сн-вжна преспа. Надъ нея скитникъ обла1<ъ 
м~тна лека сi;ю<а и я повлече нататъкъ къмъ 
Йозоланъ. 

Но защо малката бi;ла преспа бавно по
чна да се движи? Това бt стадо съ виторози 
овни, поср-вдъ него като строенъ боръ се из
правяше овчаръ. 

Дълго съ нi;мъ възторгъ го гледахъ и 
му се радвахъ. Между насъ се разrиляше 
страшно развълнувано море rтъ върхове, ка

нари. долини. Чернееха се вt1 овни борови го
р:-1 . Изъ тi;хъ, огрi;ни отъ слънцето, се усми
хваха зелени поляни. Овчаря все още стоеше 
невъзмутимъ, подпренъ на 1<ривака си. Нашия 
поздравъ не достигаше до него. Ехото го удря
ше насрtща въ Яфора и го раЗl{ЪСваше ' на 
м ал~<и леки парцали. 

Много години минаха. Мисъльта ми че
сто ме пренася тамъ. Все още вюкдамъ ов
чаря та1<а гордъ, величественъ на своя тронъ 

всрi;дъ облацитi;, загледанъ 1-1i;кжде далече 
долу въ равнинитi;. Около него като бi;ла 
снi;жна преспа виждамъ сrадото i-,y. 
· И ето далече надъ чаловетt - надъ Ел::-
ни връхъ, Царевъ връх ь, Дже ндема, по-дале
че - къмъ Пиринъ, се разнася тъжния на
п-ввъ на звънцитi; на неговитt виторози овни. 

* 
Следъ дълга б-вла зима започватъ да с·е 

топятъ снi;говетt. На Шумнатица се тъмнеятъ 
ръждиви поляни. По тtхъ свенливо се nода
ва кукуря·къ и кокиче. Слънцето се усмихва 
надъ Орловитъ скали и Соколецъ. но· и тамъ 
все още лежатъ дебели снi;жни преспи. 

Днитt ще станатъ по дълги. Слънцето 
още по-бавно ще се спусна задъ далечнитi; 
морета. Ще задуха ю·жния вътъръ, ще се про
буди гЬрата. 

Ча1<амъ т-взи дни и усi;щамъ че едно стран
но И НеПОНЯТНО ЧУВСТВО ме ТеГЛИ l<ЪМЪ пла
нината. Може би и сега въ менъ се пробуж
да 1<ръвьта на моитt далечни прадi;ди, които 
в~лно еж скитали по горитt. ' 

Вас11лъ Захарпевъ 

l 
ТУРИСТИТf> И ДЪРЖАВАТА 

Българското Турист11ческо Дружество сж
ществува отъ двадесетъ и шесть години. Не
говата дейность презъ тоя четвъртъ в'Е1<ъ не 
е грамадна, но тя не е и мат<а, като се взе

матъ предвидъ дветt. войни, които попречиха. 
Презъ тоя - нека го наречемъ „nодrотвите
ленъ" - периодъ Б. Т. Д. ycnt да nос-ве у 
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своитi; членовЕ; обичь къмъ nрироднитi; кра
соти, охота къ·мъ излети и опознаване на ро

цината, дълrъ да пазятъ nрироднитt и исто
ричес1<и паметници. То усп-в да разруши ре
дица невежествени nредразсждъци, построи 

нi;кол~<о хижи, маркира нi;кои пжтища, изра
б9ти 11-\;ко11 пжтеводитепи, съзАаде 9Т/1ИЧН9 
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сnисание, изflъстрень съ снимки отъ очарова

телни наши кжтове. Макаръ и не особено rо
лtма, тая дейность на Б. Т. Д. е достатъчна 
да го постави въ реда на първип и най-nо
лезни културни организации у насъ. (Като rо
воримъ за Б. Т. Д. ние не забравяме и Юно
шеския Туристски Съюзъ, тая лаборатория за 
смели туристи. Въ Ю. Т. С. у младежитt се 
развива родолюбие, интересъ къмъ география 
и ис гория, здрави гъ:щи и крака, естественъ 

животъ. Ю. Т. С. е разсадника, отъ който ще 
излизатъ най-виднит'l, борци за родния тури

зъмъ). 
Днесъ nолето на бждащата туристическа 

деятелность е очистено, nжтя на нашето бж
деще творчество - ясно очертан ь, нашата 

хубава идея - добре популяризирана и жела
нието за работа у нашит-в членове - nо-сил
но отъ вс-вкоrа. Днесъ ние имаме право да 
се запитаме, цени ли Държавата нашата дей
ность и съ какво доказва, че я цени. Днесъ 

. НИе имаме право да Сме СМ'ВЛИ: 
не да се молимъ, а да искаме, 

съ основание, да бждемъ оцене
ни и да ни се даде заслужено 

м-всто, заслужена подкрепа. 

Насъ туриститi; ни упрt.кватъ 
нi;кои, че не сме били достатъ
чно патриоти, защото въ недt
ленъ или праздниченъ денъ, зае

ти въ излети, нt.маме възмож · 
ность да се наредимъ съ друrитt. 
организации по паради и не ма

нифестираме по тоя начинъ своs;

та обичь l<ЪМЪ родината. Ние ту
риститъ добр~ знаемъ, защо на

шата подкована обувка по-охот
но тича по скали и долини, от

колкото no площади; ние сами 

знаемъ, колко по-приятно се п?е

карватъ въ планината, отколкото 

въ града малкото свободни дни, 
съ които разполагаме. Обаче, ко
гат0 това наше бъгане въ пла-

въ сгюръ съ юнашки, спортни, скаутски и др. 

организации, защото lнаши членове еж сжщо 
и тt.хни членове или бащи на ,\;хни членове. 
Но ние имаме право да изтъкнемъ предъ об· 
щество и държава, че туриз!",ЪТЪ, практи

I<уванъ въ чистия планинсI<и въздухъ развива 

и укрепва тълото не по-зле отъ юнашкитъ и 
спортни игри и упражнения, че туриститt. ра
зузнаватъ нашето отечество не по-зле отъ 

младата скаутсI<а организация, че девизътъ 

на f\леко: • Изучавай Ьългария за да я обик
нешъ" не е по-лошъ отъ кой да е другъ де
визъ, че юношитt туристи добиватъ въ свои
тt организации не □о-лошо чувство ::а обичь 
къмъ родината, откот<ото въ спортнитt. клу
бове. Защо тогава на туриститt да се гледа 
съ по-лошо око? Защо да се третира нашата 
организация като • не до тамъ патриотична"? 

Истина е, че официално, съ малки изклю
чения, Б. Т. Д. почти не взима участие въ 
тъ?жества, не с: подрежда въ редици като 

нината, главната наша цель, ни 

се вмi5нява като гръхъ, когато 

Входа на долната пещеря при Лакатвик·ь фо· . Н. Бобевс:кн 

за нашия патриотизъмъ се сжди по ви

коветt .ура·, 1<огато за родолюбецъ по-ско
ро минава онзи, който се бие въ rърдитt. по 
мегданитt и банкети и вика:· 8 f\Зъ съмъ па
-триотъ • , отколкото този, който предпочита да 
шепне тихо своята обичъ къмъ родината край 
нейнип планински извори и да тржби своя 
възторrъ отъ шеметнит-1; сини върхове, кога
то ·даже самата Държава ни е поставила, ако 
се сжди по субсидиип, на последно мtсто 
въ своитt. културни организации, то време е 

да кажемъ ясно и см-вло, какво сме ние ту
риститt. и какво желаемъ. 

Ние сме далечъ отъ мисълыа да влизаме 

юнаци, спортисти · и пр. Обаче членоветв на 
нашето дружество,1когато _еж били свободни 
отъ излетъ, винаги_ еж взимали участие[въ на
роднит-\; празници, цtлящи да ПJ:обудятъ на
родното са~v:очувство - само че I<ато отд·!;л
ни граждани. Но нима е толкова rол-\;r,,ъ на
шия гръхъ, че н~ се нареждаме съ изкжсани 
отъ канари и храсти дрехи по площадитъ въ 
в;,еме на парадъ?! 

Какво даваме ние на държавата и какво 

дава тя на насъ? 
Ние туристит-\;, хора здрави, планинари, 

дадохме презъ време на дветъ войни на пред
ни,-\; боеви линии много наши добри другари 
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1щто кръвен'Ь данъкъ на ·отечеството. Ни~ ту- държавата това? Цени ilи тя туризъма, на~. 
риститt съ гордость носимъ наш~та значка, здравия спортъ, itойто обгръща въ себе си 
1<оято е t<расиво преплетена отъ бi;ло, зелено развиване и на ума, и на волята, и на есте
и червено - народния трик9льоръ. Ние ту- тическото чувство, и на тtлото, туризъмът, 
ристит-в първи еме се отзовавали, когато оте- който ни учи да пазимъ като очитt си при
чеството въ войни или междуособици ни е по- роднитt и исторически паметници? Съ какво 
виквало да го защитимъ. Ние туриститt бу- показва държавата, че ни цени? Съ 50()/ 0 на
димъ у народа обичь къмъ роди1;1а rа, като маление по Бълr. Дъ;:>ж. Желtзници. Съ сж
чрезъ излети, реферати, хубави снимки, да- щото намаление, което дава на конгреси на 
ваме възможность на всt1<и да се запознае парти:-~? Съ нищожни подаяю1я. 
съ красотитt на Б1,лгария. Ние туриститt Ние даваме много на държавата. Тя тр-вб
строимъ хижи и правимъ достжпна планина- ва да оцени това! Ние сме длъжни да я за
та, а нашитi:; хижи еж отворени за всички. ставимъ да ни оцени, да ни подкрепи, з·ащо
Ние туристиrt маркираме пжтища и пжтеки то нашата fабота е полезна. Съ помощьта, 
безъ пжтни и дневни, а нашитi:; ма?КИровни която държавата би ни дала ние ще строи~v,ъ 
обслужватъ всички. Кой съобщава пръвъ на хижи и спални за гражданитt на тая държа
лесничея или на кмета на селото, ако брад- ва. Ние искаме отъ дъ?жавата 75u/n намале
вата и пуш1<ата на невежия опустошаватъ го- ние по Б. Д. Ж. Пжтуването е главна наша 
ра и дивечъ? Ние туристит-t, които сме най- цi:;ль, най-силното наше оржжие. Намаление
близо до гората, защото тя е нашата любим- то наето искаме ще поощри излетитi:;. Това 
ка, защото см~ винаги тамъ. Кой отслужва на ноето държавата на пръвъ поrледъ ще изгу
хиляди деца-учащи. 1<0ито пос-\;щаватъ стария би въ сжщность ще се спечели отъ по-мно
престоленъ градъ Тъ;,ново? - Тъ?новскитtj lгобройни пжтуван11я. Ни~ искаме една без
туристи, които чрезъ подслона който даватъ Jnлатна карта за нашъ организаторъ. Нашит;!:; 
въ хижата си улесняватъ екскурзиянтитt, по- искания еж скромни. дъ?жавата е длъжна да 
ощряватъ посещенията и по този начинъ до- ни ги даде. 

принасятъ много да възкръсне въ детскитt Да искаме! Да искаме смъло, всtки день! 
умове бл-!;съка на нашето JV. Инало величие. Трt.бва да бждемъ чути - и ще бждемъ. Се
Кой тржби на изморенитt отъ работа чинов- га когато се говори вредъ за миръ и творче
ници . учащи, работници да напустнатъ кафе- ство, една полезна организация като туристи
нета и 1<ръчми и да отидатъ въ освежителна- ческата тр'hбва да бжде поощрена. Но ние 
та п,Jирода? - Ние туристит-t, които съ опи- тръбва да говоримъ! И нашия. rласъ ще бж
сания, снимки, пропаганда, будимъ желание де чутъ. 

да се видятъ хубави наши м-\;ста. Цени ли Илця Бърдаровъ . . 

ЧАЛЖКАВСКИЯ ПРОХОДЪ ВЪ СТАРА-ПЛАНИНА 

Едно отъ най-важнитt мъста за съобщt:· 
ние въ източната часть на България отъ най
отдале•1ени времена е билъ Чалжкавския про
ходенъ пжть въ Стара-планина. - Многото 
могили по протежението му говорятъ, че той 

е билъ използуванъ за съобщение още въ 
предисторичес1<0 време отъ тракийцит-t. f\ ка
то най-1<ратъ1<Ъ пжть, той е способствувалъ 
за бързото културно взаимодействие между 
плеке;;ата, които )!<ивtели въ сев. изrочния 
1<жть на Балкански s:~ полуостровъ. Таков,а кул
турн:> взаимодействие, особен:> се забелязва 
между тракийс1<итi; племена П?И сравнителното 
юследване на археологическитt материали отъ 
Русенската, Султанската (Поповско). Кюсе-Ба
зиргянската, l{оджа-Дерменската (до го;:,ата) 
сел11щни могили. -

Т·tзи могили се намиратъ на една линия, 
която минава презъ Чалжкавския проходъ и 
вс.и•11< :,~ археологически материали нам-\;рени 
въ т15хъ еж идентични. -
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Вt,роятно, Чалжкав~к1:1я nр.оходъ е билъ 
линията чрезъ която племената отъ двет:ъ 
страни на Балкана били въ връзка. -

Многото пъкъ могили съ които е щ:'hяно 
широкото карнобатско поле, находя ЩЕ' се подъ 
прохода, говорятъ за голtмото му значе11ие 
въ ония времена. 

Разкризането и научното изследване на 
нtкои селищни могили въ този край, каква
то е могилата до гара Карнобатъ, ще , допри
несе твърде-много за уяснение ролята, която 

е игралъ този край въ първобитно вр~ме. 
Въ историческитt антични времена Кар

нобатско придобива още по-гqлi;м9 значение. 
Пжтищата, презъ които били насочвани 1;-1а
родни и войскови движения се увеличаватъ, но 
най-важенъ остава пакъ проходния nжть през:~, 
Балкана, известенъ въ ново време съ, турско
то си наименование - · Чалжкавакск~,t I отъ 
едноименното му село, находяще-.се по , не_rо

вото протежение. За старото му наименование 



~ж.щеt,;уватъ много . противоре:.~иви мнения, 
обаче неговото стратегическо и стопанско зна
че.)-iие било добре схванато още въ най-старо 
време, поради което той е билъ предпо1;1и
тан:ь. 

В ь бор0итi; на римлянитt съ варваритi;, 
презъ всичкото време на римско-византийско
то владичест-во, следъ настаняването на бъл
гарското племе въ Плиска и Преславъ и осо
бено когато Преславъ е станалъ престоленъ 
градъ Чалжкавакския проходъ е игралъ важ
на роля, защото отъ тукъ били насочвани 
стремежитt на българитt къмъ Цар1- градъ и 
Бt.ло-мор~, отъ тукъ били звст ,Jашени и чер
номорскитi; крепости на византийцитi;. За 
т0ва говорятъ византийскитt хронисти, така 
и многото крепости усt.яни въ четири редици 
nредъ южния му входъ. 

Въ турско време, известенъ nодъ името 
Ески-Стамбулъ-Иолу и Едирне-Иолу, той не 
изгубва зt;iачение. За него говорs.тъ многото 
nжтешественици и европейски посланици въ 
Цариградъ, които еж го избирали като най
кратъкъ пжть. 

Неговото значение и днесъ е добре пре
ценено съ избирането му за прокарване на 
новата презбалканска желъзоnжтна линия, 
чието трасе е било проучвано още въ 1872 r. 
отъ инжинери, които Каницъ срещналъ презъ 
пж.тешествието си. Прохарания презъ тукъ 
старъ римски во~ненъ пж ть, който свързвалъ 
Дунава съ Бt.ло-море минавалъ пр~зъ Плис
ка, Преславъ, Голое, Маркели, Фока, Виза и 
достиrалъ до Цариrрадъ. Следи отъ този пжть 
видi;лъ пжтешественика Бошковичъ въ 1762 
гад., които и днесъ се виждатъ при Буюкъ
конакъ. Наименованията на следитt: • Стария
друмъ ·, "Бtлия-пж. ть •, и др. напомнятъ за 
нi;1<огашното му сжществуване. 

Западно отъ с. Куркоджа Чалжкавакския 
пжть, вt.роятно по течението на р. f\змакъ, 
покрай крепостьта въ мtстностьта Крачанъ и 
селата Фердинандова и Мокренъ, е билъ въ 
връзка съ втория важенъ римски презбалкан
ски пжть, който минавалъ презъ Котлено· 
Върбишкия проходъ по направление къмъ 
Маркели (Карнобатския хисарь) и Диамполисъ. 

Византийскитi; хронисти не ни даватъ яс
ни указания за тия два проходни пжтища, по

ради което н-вкои отъ нашитt учени отожде
стяватъ наименованията имъ Верегава и Си
дера или пъкь точно не ги оnредълятъ. 

Така, споредъ географски и топографски 
известия отъ византийсJ<и писатели и по не
посредствени лични наблюдения проф. Ишир· 
ковъ въ своята хубава студия .Чалжкавакския 
пр·оходъ въ Стара-планина", казва ч~ мжчно 
може да · се отъждестви проходния пжть пDезъ 

Чалжкавакъ съ нt.кой отъ споменуванитi; въ 
срtднитt в-sкове - Верегава въ VIII и IX вtкъ 

и Сидера въ IX-XIII вti<ъ. Проф. Ире·че·нъ въ 
своето съчинение Di•e Heerstrasse etC'. изказва 
предположение, че Верегава и Сидера се съв
падатъ съ Ча ,ъкавакския проходенъ пжть, а 
въ по-къснешното си съчинение .Княжество 
България· ги отъждесвява съ Върбишкия 
презбалкански пжть, които сжщо стои въ 
връзка съ Преславъ, и изказва мнение, че ако 
Сидера и Вереrава еж два различни прохода, 
то еж били близко единъ до други. - Ка
ниц ъ, който ималъ на ржка Ирече~<овата кни
га Die Heerstrasse etc. приема, възъ основа на 
своитъ изучвания на терена въ източна Ста
ра-планина, Върбишкия проходъ за Вереrава, 
а Чалъкавакския за Сидера. К. Шкорпилъ 
смi;та наопаки, че Сидера е тъждественъ съ 
Върбишкия проходъ, а Верегава съ Чалъка
вакския; той свързва дори името Верегава съ 
сегашното име на мi:;стностъта Бреrурла на 
северъ отъ с. Чалжкавакъ. Професоръ В. 
Златарски отъждествява Сидера у Т еофано
вия продължатель, спомената въ 863 година 
съ Демиръ-капу въ Странджа планина до с. 
Ковчазъ на северъ отъ Лозенградъ. За Ша
фарикъ пъкъ, въ труда му .Словенскитt ста
рини", Сидера или Порта Ферея е Чалжкавак
ското устие. Професоръ Иширковъ въ свое
то пжтешествие, изглежда, че е пропусналъ 

да разпита нi:;кои стари хора въселата При
лепъ и Камчи-Мехле за старото наименование 
на прохода, сжщо и на р. Боазъ-дере. Въ про
тивенъ случай, непременно би се натъкналъ 
на и мета • Желъзна •, въ което се е заnазилъ 
спомена отъ старото му наименование. 

Това ние направихме. Споредъ нашитъ 
лични разпитвания на стари хора, ние узнах

ме, че за тъхъ прохода е известенъ повече 
подъ името • Желъзна •, еж що и наименова
нието на р. Боазъ-дере - .. Желъзна·. 

Въ латинския преводъ на Т еофановия про
дължатель и въ друrитt източници, Сидера е 
преведено - Фереа, а като се гледа на гръц
кото значение Сидера на български отгова
ря на • Желi;зна •. Очевидно е, че сръдно-вi;
ковното наименование на прохода „ Си дера·, 
което презъ турското владичество било замъ
нено, времото го запазило въ нъкои мъста въ 
.:жщинската му преводна форма. -

Тия наименования еж винаги свързани съ 
врата или входъ : Пиле-Сидере, Порта-Ферея, 
Демиръ-Капу, Желi;зна-врата и др. 

На родната ни номенклатура е свързала 
тия наименсвания и съ преданието за сжще
ствующа нъкога около р. Желi;зна - Желъ
зни врати, следи отъ скачването на които се 

виждали въ мъстностьта „Деr,,И?ъ-Капия· , нахо
дяща се между с. Камчи-Махле и Буюкъ-ко
накъ на пжтя за с. Ришъ. 

Известно ·е, че културата на балканскитъ 
народи е легнала върху римско-византийската 
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и мноrо термини рим<:ко-gизантийски еж влt.
зли въ преводъ, като часть въ номенклатура
та на балнанскитt народи. Ето защо, мъст
ностьта Пиле-Сидере-Демиръ-капу въ Чалж
кавакския nроходъ дава поводъ, щото той да 
бжде познатъ на околното население подъ 
сжщото наименование. Понятно е и ръката 
Боазъ-дере, която тече презъ южния входъ 
на прохода покрай Желъзна-врата и се вли
ва въ Луда-Камчия при с. Камчи-Махле, за
щото е получила еж щото име • Желъзна •. -

Но истинското значение на термина .Же
лъзна•, лежи главно въ стратегическото по
ложение на мi;стностьта и на м-sркитi;, взе
мани за охраната му съ построяване на кре
пости. - Близки,-!; развалини отъ твърдини 
надъ тази мъстность и скалиститi; тi;снини на 
прохода, които наnодобяватъ на естестве:-1а 
скалиста врата, говорять за произхода на Hd-

Чал;r.-кавакъ 

именованието • Жел-sзна-врата •. 
При все, че единствено запазеното отъ 

народната ни традиция име .Желъзна• само 
по себе си не решава спора, въ всъки слу
чай превода на наименованието Сидера-Же
лtзна е очевиденъ. 

Белъжкитi; на f\нна Комнена за npe( лед
ването на куманитi; до Сидерския проходъ отъ 
F\лексий I въ 1094 год., кждето върху една 
аисочина императорътъ nрекаралъ студена и 
вътровита нощь, поради което nростиналъ и 
рано на разс1tмване стигнал1t въ Г олое (Ко-
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маревското rрадище, Карнобатско) r6ворятъ 
твърде много въ полза на нашитi; предполо
жение за мъстонахожденията на Г олое и Си
дера. 

Разкриването на н-sкои писмени паметни
ци ще разведрятъ тъмнината по този важенъ 
въпросъ. 

По планинския гребенъ надъ с. Камчи
махле и Желi;зни врата е минавалъ най-сте
рия пограниченъ окопъ между българското 
ханство и византийската империя. 

Той започва близо до Желъзни-врата при 
Сливенъ и върви съ източно направление по 
височинитt на Стара-планина къмъ Черно-мо
ре. Следи отъ окопа се забелязватъ с. източ
но отъ с. Рупча и северно отъ с. Ташара (Кар
нобатско) - отъ мtстностьта Яnаджикъ къмъ 
мъстностьта Т ашь-авля надъ с. Феклачъ (Ко
тленско) и др. 

канъ. 

Презъ този проходъ, като най-
1 близъкъ до Плиска, тр1;6ва да се 

предполага, че се оnиталъ да се из
мъкне византийския императоръ пре
ди катастрофата му съ Крума, която 
споредъ последнитi; изследвания се 
предполага да е станала близо до 
Шуменъ. 

При Буюкъ-конакъ нънога е би
ла и Румелийската ни гран1ща: 

При все, че тия проходни пжти
ща не фигуриратъ ясно въ старитi; 
карти, останкитi; отъ следи наnом
нятъ за голtмата д-вятелность, която 
била развита отъ практичния ри~ля
нинъ. Ti; еж отговаряли на нужди
тi; за запазване границитi; на Им
перията отъ северни нахлувания. 

Ето защо, още като започватъ 
варварскитi; нашествия на Византия 
и особено следъ възникването на 
българското ханство, визентийскитi; 
императори, съзирайки rолi;мата 
оnасность презъ тия проходни nжти
ща за Черноморскитi; и крепости '\ 
Цариградъ, употребили всичкитi; ci-t 
усилия да укрепятъ и запазятъ гра
ницитi; си, особено около тия две 
главни входа презъ Източния Бал-

Множеството развалини отъ крепости, из
вестни на населението nодъ имената • Кале
та", "Градища· и .Хисари", които изобилству
ватъ съ находки, говорятъ за голi;мото зне
чение на този край въ онова време. 

На тур11сти~ескитi; дружества, отъ дветi; 
страни на прохода, се налага дългъ да го 
пребродятъ и съ редица срещи да възобно
вятъ старитi; rи тоадиционни връзки презъ 
него, за които историята ни' говори. - Не
обходимо е, да се издигне гол-вмото му зна-
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чение и въ днешно време, като се създаде 
здрава задружна работа и енергично действие 
предъ обществото за по-скорошното за
вършване на строящата се желt.зница, която 
ще даде икономически подемъ на този ва-

u 
женъ въ миналото краи и която съ трясъка 

на колелата си ще разнася изъ балканс1<итt. 
усои приветитt. на величавата Симеонова сто
лиuа. -

А.т. Игв. Караиваяов·t,. 

НА ЦУГШПИЦЕ 

До като чакахъ въ Мюнхенъ цtли 16 де
нонощия да спратъ проливнитt. дъждове, за 
да се 1<ача на Цугшпице - rордостьта на 
Баварскит-в F\лпи, азъ имахъ твъ?де много 
време да проуча въ най-гол-вми подробности 
своя пжть. Купихъ си преди всичко пжтево
,цитель, купихъ си и карта - - най-голъмата и 
най-хубавата отъ всички безброй много кар
ти на Цугшпице, които назъртаха изъ витри
нитt. на книжарницитt.. Отъ разказа за единъ 
излетъ до Цуrшпице отдавна знаехъ, че из-
1<_ачването на баварския rигантъ не е шега. 

Това изкачване проучихъ съ най-rолi;ми 
подробности и въ F\лпийския въ Мюнхенъ му

днажъ~вече азъ бt.хъ ходила до самото ждре
ло, 1<0ето е на пжтеката за Цугшпице, но то
гава бъше кжсна есенъ, пъкъ и азъ не б-вхъ 
екипирана добре за единъ толнова сериозенъ 
излетъ. Пжтеката при жд;>елото бtше разко
шна, не особено голi;мъ наклонъ, пж.тьтъ еж
що доста кратъ1<ъ. Т укъ, обаче ме грозеше 
друга опасность - 1<огато наближи върха, на 
най-критичното мt.сто пжтената изчезва и на 
моята карта и на релиефната сжщо·, а то по
казва, че чов-kкъ тръбва да си пробива пжть 
самъ между с1<алитъ, а до тамъ още не бi;хъ 
ститнала. 

Най-после галъше погледа ми една пре-
зей. Т амъ азъ най
хладнокръвно премина

вахъ презъ f\лпийската 
градина на музея, ми

навахъ бързо партера 
безъ да ме удивлява 

като преди огромната 

релиефнакарта на Юнг
фрау, съ която е заета 
цi;ла една зала, не 
хвърляхъ дори погледъ 

t<ъмъ царството на 

f\лпийски-гl; животни ... , 
изкачвахъ бързо стъr.

б11тt. окичени съ без
брой рисунки на F\л
пийскит-в цвt.тя, и на 
единъ дъхъ се отзова

вахъ предъ релиефната 
карта на моя любl'I· 
мецъ. Първо азъ изка
чвахъ върха съ поrледъ 

откъмъ f\йбзее - пра
ва главоломна пж.тека 

Врачаясквя балкавъ къмъ с. Дупки върхъ q o r. Ив. Кръстеняковъ 

отива почти вертикално отъ езерото къмъ 

върха. Кратъкъ пж.ть, но , .. азъ си предста
вяхъ фотографиитt. по витрини-гl; - по пхъ 
б-вхъ видt.ла едно възкачване на Цуrшпице, 
кждето излетницитt, се изкачватъ по н-вкакви 
жел-взни куки, набучени като стълба по ска
литt.. f\зъ трt.бваше да изкача върха съвсемъ 
сама и не се решавахъ да сторя това презъ 

най-главоломния пжть, иначе страхотнитъ ска
ли, наредени макаръ въ миниатюръ на рели

ефната карта ме мамеха. Следъ туй потегляхъ 
за върха откъмъ устието на Хьоленталъ. Ве-

лестна долина, Райнталь, .пжтя презъ която 
до върха трае цt,ли 11 часа. Но какво лошо 
отъ туй, че погледътъ по-дълго ще се радва 
на зелената долина и че 1<раката почти нi;ма 
да усетятъ наклонъ ... И всt,ки пжть азъ из
лизахъ отъ музея все по-вече убедена, че 
трt,бва да изкача върха презъ Райнталь. 

Решихъ най-после единъ день, че време
то не е вече лошо и преди разсъмване още 

потеглихъ съ влака отъ Мюнхенъ за Гармишъ 
Партенкирхенъ, курортни селца, приютени въ 
политt. на f\лпитi;. Още въ 8 часа бt,хъ въ 
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Fармишъ. Изъ влака ёе изниза една безко
нечна върволица излетАици - вс.ички съ ра

ници и подковани обуща. Макаръ и да се 
пръстнаха по разни посоки, повечето поте
глиха по моя пжть - презъ ждрелото на Пар
тналъ. Отначало води за тамъ широкъ пжть, 
който къмъ ждрелото се стi;снява въ пжтека, 
изкуствено прокарана въ иначе непроходима
та тi;снина. Отъ дветi; страни отвесно се спу
щатъ височини, между които съ бi;съ си про
бивать пжть водитi; на потокъ. Оглушителенъ 
шумъ, влага, мракъ . . . пжтеката ту се скри
ва подъ тунелъ, ту излиза на открито, отго

ре пръска вода. 

Партнахкюнъ привлича всi;ки праздни1<ъ 
хиляди излетници; азъ предполагамъ, обаче, 
че тi;хъ ги привлича по-вече хубавиять ре
сторантъ при него, дето всtки праздникъ се 
поднася хубаво ядене и се разсипва RЪ огро
мно количество бира, защото самото ждрело 
н~ е qогъ знае що хубаво и азъ съ гордость 
си представяхъ, колко по-хубаво бt нtкога на
шето ждрело на Ерма при Погановския мана
стиръ. Следъ t<ато се свърши ждрелото хиля
дитi; излетници се изкачиха къмъ ресторанта 
само една двойка потегли по показалеца Ан
геръ-хюте, Кноръ хюrе - Цуrшпице - това 
б-вше и моя пжть. Следъ мрачното ждрело, 
душата се радва на просторния божи свtтъ, 
на хубавата зеленина всрtдъ гората. 

Моето решение, че времето се е вече 
оправило бi;ше скоро опровергано. Кжсоветi; 
синьо небе, които ме бъха окуражили, изче
знаха и започна отначало да роси слабъ дъж
децъ, а после и порядъчно да вали. Моитi; 
спжтници бързо изчезнаха предъ мене, като 
приви.:.ениs; пжтеката, обаче, бъше тъй до
бре белъзана, че бъше невъзможно да се за
блудя. Много пжти азъ настигахъ г-нъ Ар· 
нолдъ и неrовата другарка и поел~ тi; пакъ 
ме надминаваха. Оказа се, че тi; се движатъ 
по-бързо отъ мене, но правятъ чести почив
ки, азъ пъкъ се движехъ по бавно, но равно 
мtрно и поради това не чувствувахъ нужд11 
отъ почиване. Когато пжтеката навлезе въ 
гж.ста гора, азъ започнахъ да срещамъ все по

вече туристи, които се спущаха отъ горе и 
бързаха да сварятъ вечерния '3лакъ въ Г ар
мишъ. Т i; носеха разкошни букети отъ родо
дендронъ (алпийски рози). Гората започна да 
се разредi;ва, моята пжтека ме изведе край 
двеri мънички сини езера долно и горно 
Гумпенъ, 

Наближаваше вече края на моята долина, 
отвесни скi!ли я ограждаха отвредъ, изглеж
даше, като че ли отникжде нi;ма изходъ. 
Вср-\;дъ широката поляна подъ скалиri, огра
дена отъ млада борова гора, ивведнажъ се 
изпречи на пжтеката хижата f\нгеръ. Б1;хъ 
ходила вече 5 часа съ една само почивка отъ 
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20 минути. Отначало на~-искренно пожелаJtъ 
да остана да нощувамъ въ Ангеръ-хюте, но 
следъ като ядохъ гореща супа отъ грахъ и 
сутляшъ, а още повече следъ като видъхъ, 
че всички, които заварихъ въ хижата и тия 
които пристигнаха следъ мене се изнизваха и 
потеглиха за по-горната хижа Кноръ-хюте и 
азъ поехъ стръмната камениста пжтекi!, коя
то изкусно се в;1еше нагоре изъ скалитi;, 
като си пробиваше пжть между разцъфнали· 
тi; алпийски рози. Дъждътъ, следъ като си 
направи удоволствието да ме изкваси хубаво, 
преди още да достигна Ангеръ хюте б'kше 
престаналъ; сега на пжть за Кноръ хюrе ме 
гръеше слънце. Следъ въчно намръщеното 
мюнхенско небе, тукъ слънцето бtше особе· 
на благодать. 

Цi;ли три часа трая катереното до Кноръ 
хюте (2052 м.) Слънцето се скри и когато 
бtхъ на 5 минути отъ хижата, изви се свире
па снi;жна виелица. Всички, които се бi;хме 
застигнали изъ пжтя се надпреварвахме, кой 
по-скоро да се доб~ре до хижата. А тамъ ни 
чакаше следъ уморителния пжть хубава ве
черя и приятна компания. Азъ б'kхъ вече въ 
компанията на моитt спжтници, Арнолдъ и 
неговата приятелка. Къмъ насъ се присъеди
ниха още две сестри съ единъ поклонникъ 
на по-малката отъ тi;хъ; после нашата ком
пания се угол'kми съ единъ бtлобрадъ ста
рецъ, който бъше пов~лъ за върха цълото 
си домочадие - синъ, снаха, внучка на около 
17 години и внукъ на 6 години. Въобще, всич
ки гости въ хижата бtха като задуш~вни при
ятели, и азъ почувствувахъ, че макаръ въ 
чужбина, пакъ съмъ попаднала въ своя сръда. 

Н'kкои потеглиха за върха още сжщата 
вечерь, следъ като бъше поутихнала виелица
та. Но по всичко личеше, че тt еж калени 
туристи, които не веднажъ еж изкачвали Цуг
шпице. Азъ останахъ съ мнозинството да ча
камъ по-благоприятно врем~ на сутриньта. 
Оказа се, че всички легла изъ · стаитъ еж ан
rажирани и азъ трtбваше да спя въ общото 
дамско отдtление, кждето бtха наредени на 
два етажа матраци, всi;ки снабденъ съ по 4 
дебели груби вълнени одеала. Зс~раньта рано 
ме разбуди движението на тур;1стиri. Коrато 
слi;зохъ въ салона, всички трi;скаво се при
готовляваха за пжть. Следъ t<ато получихъ 
отъ кухнята изсушенитi; си обуща и азъ за
почнахъ да се тъкмя. Особено дълго и ста
рателно тъкми своя тоалеть единъ младъ го
сподинъ, стъкменъ ужъ по туристически, но 

много фаинъ. Той дълго се маза съ помада, 
насипа лицето си съ пудра, за да запази ко
жата си отъ лошото влияние на вi;търа; обу
щата му ужъ туристически, но половинки отъ 
изящна кожа, бi;ла, особена красива. Мнози
на оставиха раницитi; си въ хижата; азъ меч-



fаехъ да намtря горе компания за презъ Rйб· 
зее, затова си помъкнахъ и раницата. 

Изнизахме се най-после изъ хижата една 
редица от ь 25 души и по~хме изъ стръмната 
пжтека. Вi;търътъ я бi.;ше измелъ отъ сн-Ьга, 
но когато се изкачихме по-високо всичко бi;
ше обвито въ снi;гове (макаръ, че бъше 2-ри 
Августъ), а върховетi; се губi.;ха всрi;дъ мъг
ли. Азъ вървъхъ съ една група отъ най-не
търпеливиn напредъ; ние се ста,раехме да 
!!ървимъ по нъкакъвъ гребенъ, отъ който снi;
гътъ бi.;ше поизвt.ялъ и старателно отбtгва
хме низината, притисната до върховет-1; и за
сипана отъ много натрупанъ снъrъ. Най по
сле се опоJV,нихме, че все тъй ако отбi.;гваме 
снъга, ние може съвсемъ да не стигнемъ Цуг
шпице и I<ато не знаехме, накжде е правия 

пжть за тамъ, разположихме се всръдъ сн-вга 
и разтворихме моята огромна карта, за да го 

търсимъ. Оказа се, че все пакъ за да се от
правимъ къмъ неI о, ние 

не краката му се плъзгаха назадъ. Азъ бtхъ 
принудена да избъгна неговото съседство, ка
то го изпреварихъ, защото до като го rледахъ 

отnреде си, всtки моментъ ми се струваше, 
че той току ще полети назадъ и ще повлече 
и мене над-:>лу по стръмния склонъ. 

И синътъ на стареца излезе порядъчно 
страхливъ; той непрекъснато се държеше съ 
едната си ржка за з~мята, съ другата за те

леното вжже, а то, поставено доста халтаво, 

се полюляваше при залавяне о него 1<ъмъ гrро

пастьта. f\зъ схванахъ, че най-лесно с-е ходи 
безъ да се държи човt.к~ за вжжето, доста
тъчно е само соnидно да застана съ подкова

нитъ обуща върху снъrа; така ходеше и ста
реца, но синъ му се съвсемъ комп-:-ометира, 

като съвсе-мъ забрави да се грижи за жена 
си, дъщеря си, даже за малкото си 6 годиш
но момченце. Сърдцето на стареца често про
тестираше и го заставяше да спира за мину-

тръбва да прегазимъ дъл· 
бакия снtгъ, като се вър· 
немъ и мам.о назадъ. f\ 
когато се върнахме видtх
ме че и 6-влобрадиятъ ста
рецъ бъше · повелъ цi;лата 
компания още отначало 

презъ най-дълбокия снi.;гъ 
и сочеше и на насъ да се 

отправимъ къмъ тt.хъ. Ко
гато се застигнаха дветъ 
групи, пакъ се разтво~:;иха 

картйтt. - имаше цi.;лъ съ
ветъ, за да се реши, на 

кжде да вървимъ - ока

за се, че всички отиваме 

на Цигшпице за пръвъ 
пжть, само старецътъ се 

билъ качвалъ нъкоrа, npe· 
ди много години. Мъглата 
старателно криеше върха 

отъ погледа ни, а прес-

Врачанския бал-каиъ. Дуnнявършката седловпва фот. Ив. Кр•въ 

ния снi;rъ бtше заличилъ следнrt на пж.те· 
ката. Най-после съвета подъ председателство
то на стареца реши, че трtбва да поемемъ 
височината предъ насъ. f\зъ счетохъ за бла
горазумно да не вървя вече съ първитt, едно 
за д_а не става нужда па1<ъ да се връщамъ 

и друго по-важно, за да ходя по утъгrкана пж· 

тека въ снi;га. Скоро предъ насъ се гrроrле
даха набити колове, а като ги наближихме ви· 
ждаше се и опънатото на тtхъ зелено вжже. 
Нъмаше вече съмнение, че сме на правъ пж.ть. 
Колкото по-вече се изкачвахме, толкова пж
тьт ь ни ставаше по-труденъ, особено много 
го затрудняваше мекия снt.гъ подъ к;::аката 
ни. Елеrантниятъ господинъ съ своитt еле· 
гантни половинки обуща скоро започна да хо
ди на четири крака, като при всtко ст-.пва-

тенъ отдихъ. Малкия, обаче, бtше успtлъ да 
спечели симпатиитt на Арнолдъ. Младото мом· 
че смt.ло и увърено вървеше нагrредъ, а по 
стжпк ит-\; му безъ страхъ го следваше мал· 
кия - той 6-sше лекичко, пъргава дете и ни
що не му пречеше да се катери. Когато пъкъ 
мъничкитt му крачета срещаха препятствие
то на нt.коя скала, Арнолдъ му протягаше рж
ката или пикела си, и малкия като катеричка 

пълзеше по скалип. Дамата на Арнолдъ че
сто се провикваше за помощь, той се връща· 
ше, подаваще и ржка и пакъ изтичваше на

предъ при малкия. Но когато дамата остана 
на почетно разстояние задъ него, на викътъ 

да и пемогне, той отговаряше: помогни си са
ма и напреднеше съ детето, като при особе

но трудни мtста само се спираше, за да по· 
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моrне не само на своята дама, а и на друrитt.. 
Започнахме да срещаме безконечни ре

дици отъ туристи, 1<оито се спущаха вече о,ъ 

върха. Често пжти бt.ше мжчно да се разми
немъ 110 тt.сната пжте1<а, тоrава командуваха 
нашата верига да застане на нъкой по-у до
бенъ жrълъ при завоитi;, а слизащитt. отго
ре, като се държаха о вжжето, едва се раз

минаваха съ нас ь. На 2-3 пжти ни срещаха 
момчета съ тарrи на rърба. Т i; тичаха презъ 
rлава на долу по стръмната пжтека, като от

минаваха лесно безконечната верига от ь дви

жущи се на горе и на долу. Службата на т-1:; 
зи момци бi;ше да пренасятъ на гръбъ вси
чко необходимо за мюнхенската хижа която 
е иззидана върху непристжпнитt. скали на са

мия върхъ. 

Най-после нашата пжте1<а се изкачи по 
гребена на самото било. Отъ противната стра
на се прогледа долу подъ скалитi; самотна 
хижа, 1<ъмъ билото пълзъха двама туристи, 
чийто пжть тръбваше тъкмо тукъ да се слъе, 
съ нашия. Тъ изкачваха върха откъмъ f\йб
зее и старецътъ пожела да се срещне съ 

rtxъ. Почакахме 5-6 минути, но двамата на
предваха къмъ насъ съ скоростьта на мравки 

и ние решихме да ги дочакаме въ хижата на 

върха. tie особено дълrо трая нашия пжть по 
билото, дето пжтеката е най-страшна, защото 
и отъ дветъ и страни зеятъ пропасти, които 
изглеждатъ особено много дълбоки всръдъ 
мъглата, която все пакъ не бi;ше достатъчно 
rжста, за да rи скрие съвсемъ отъ погледа ни. 

Изведнъжъ предъ насъ се изпречи мете
орологичната станция и до нея прилепена са

мата хижа. Вж тре гъмжеше оть народъ. Вър
теше се една огромна търговия от "' разпро

дажба на картички, п~чата непрекъснато ми

наваше отъ ржце въ ржце. Всички бързаха 
да утолятъ rлада и жаждата· си преди всичко 

съ супа. о,:ъ rрахъ - ту1<ъ не се продаваше. 

никакъвъ алкохолъ. Непрекъснато се редi;ха 
предъ хижата rрупи за фотографии. Всичко 
бъш·е хубаво, но .. . изrледъ отъ най-високия 
върхъ на баварскитt алпи (2964 м.) ние нъ
махме поради мъглата. Самиятъ Цугшпице 
бt.хъ гледала и отъ Венделщайнъ, и отъ Ро
тевандъ. Отъ Цугшпице трtбваше да се за
доволя да купа фотография съ изrле,-.,.3 на 
върховетt., които се виждатъ отъ него. 

Следъ 1 часъ нашата вериrа, следъ като 
б-!;ше нарастнала съ мнозина още, потегли 
обратно. Старецътъ спрi; тамъ, дето се отдъ
ляше пжтьтъ за f\ибзее и се мжчеше да убе
ди цълото си домочадие да мине отъ тамъ. 

f\рнолдъ и неговата дама го последваха, въ 

компанията имъ се наредихъ и азъ.Внучкит~ 
и снахата бt.ха готови да следватъ стареца, 
но синъ му не искаше да се съгласи по ни

l<ОЙ на•1инъ и развали нашия хубавъ планъ. 
Затуй у мене остана мечта другъ пжть при 
хубаво време да изкача Цугшпице и презъ 
hйбзее. На слизане синътъ на стареца съв
семъ пропълзt, а изящниятъ господинъ бt.ше 
за Оl<айване. Всъ1<и бързаше да го изпревари, 
за да не б11,,де повлеченъ отъ неrо къмъ про

nастьта, до като най-после нещастнин.ътъ ос
тана последенъ. Нi;каква дама се бt.ше уми
лостивила да върви съ неrо, но не следъ дъл

rо и тя нададе викъ за помощь, защото той 
не билъ по-вече въ състояние да се движи. 

f\рнолдъ бъше отлетt.лъ далече напредъ съ 
малкия, а никой другъ не се наемаше да се 
върне по страшния пжть, а още по-малко да 

свлече нещастника до долу, Тогава старецътъ 
се върна, веригата отъ засрамени застана да 

чака. Старецътъ хвана отначало момъка за 
ржка, заприказва му любезно, окуражи го и 
после ro пусна предъ себе си като му пока
за какъ да забива токоветъ си въ снъг'а, за 
да не се плъзга, и ~у обясни че работата се 
състои не въ това, че действително не може 
да ходи, ами ro е обзело ужасно чувство, ка
то се е видt.лъ последенъ и изоставенъ отъ 
друrитt.. Д~лrо старецътъ помага на момъка 
само съ насърдчитеnното си слово и съ своя

та близость до неrо. Когато теленото вжже 
се св ьрши и наклонътъ значително намалi;, 
мнозина се окуражиха даже да се плъзrатъ 

на долу. Тогава стареца остави момъка всръдъ 
веригата, а самъ се впустна да закj:iча и 

бие съ снi;жни топки своята внучка. Младото 
момиче съ зарумtнени бузи бt.rawe презъ 
rлава, за да се отърве отъ удариrt на своя 
дt.до, а когато му се у дадеше да се з~ крие 
задъ нъкоя скала, сама го нападаше изъ 
засада. 

Нагазихме най-после изъ дълбокия снi;гъ 
_всички бъха не само весели, но и палави ка
то че ли отъ озона който _сме в,ишали. Само 
елегантниятъ господинъ едва дохаждаше на 

·себе си. Отъ изящнитъ му обуща не бi;ше 
останало следа - тt се бtха грозно обезо
бразили, а краката му бt.ха цълитi; въ вода. 
Той ме приближи и започна да ми разправя 
че за пръвъ пжть презъ живота си се качва 

на връхъ. 

Слi;зохме пакъ въ Кноръ хюте. Т амъ гъм
жеше отъ 1авалица - едни се стремi;ха на 
долу, други нагоре. Ядохме на бързо и се 
спустнахме къмъ Гармишъ, 

В. Гр-овв . 
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КНИЖНИНА 

Делирадевъ П. - Витота, популяренъ очеркъ, 
стр. 344, 8. София 1925 год. Цена 70 лв. Това е една 
книга за Витоша, излtзла отъ перото на ецинъ отъ 
най-ревностниrn и изuiшо предалъ се на дtлото старъ 
нашъ туристъ, като № 1 отъ библиотека , Туристичес
ка просвt,а •. 

Корицата на книгата е гравюра на дърво, изра
ботен.а отъ художника Василъ Захариевъ. 

Книгата не е обикновенъ популяренъ очеркъ, 
както оть скромность е писано отъ авторътъ, а това 

е едно всестранно изучване на Виrоша, което може 
да направи само единъ истински познавачъ на плани

ната, който винаги е свързвалъ приятното съ полез
ното и съ това доказва на всички туристи, че не е 

цельта на туризма въ напраздно скитничество и лу

до състезание, а че може да се наблюttава, ца се из
следва и изучва. За първи пжть нашата бtдна гео
графска литература се сдобива съ т зкава книга -
посветена изклJQчително на една планина. 

Rвторътъ, спеnъ кат) . въ единъ малъкъ предго
воръ иска да възбуди повече 1нттересъ у българския 
туристъ къмъ планината, започва съ обяснение на 
името Витоша. За това той е използваnъ всичката 
литер~тура по тоз\.i въnросъ, така сжщо II всичк~ 

по-t1ататжшни изследва1·1ия и изучва1-1ия. Делирадевъ 
нищо не е жалилъ за да ни запознае съ всичко СJНО

ва , което· е писано за Витоша преди него, относно 
пространството, гопtмината и нейния общъ видъ До
сегашнатt геологичесчи изучвания еж така разхвър
лени въ най-различни списания, че малцина биха има- · 
ли възможность да ги nрегледатъ, а въ книгата на 

Дели:радевъ, ние виждаме всичко с1,брано, системати
зирано и обqбщено. Разнитt видове с1<али, сжщо така 
възъ основа на проучвания еж методично разгледани 

и описани. 

Отдi;лна глава е посвет~на върху действията на 
водитt и атмосферат;:,, които еж дали най-разни фор
ми на Витоша, тукъ всtки върУЪ, долина, снала, хре
бетъ, плато, камена рtка, - всичко е обиколено опи
сано. 

Барометърътъ на София, това е Витоша, и затова 
метеоролоrическит1; изучвания правени върху нея еж 
отъ голtмо значе~1ие: - ту1<ъ авторътъ дава най-раз
нобразни данни върху температурниrn измtрвания 
въ разни години, на разни вис:>чини, дани за валежи, 
облачность, и мъглявость, както за зимно, таt<а и за 
лi;тно време. 

Най-добре е изследвана В1-1тоша хидрографски, за 
това и авторътъ цитира всички изучвания, правени 

повече съ оглец-ь за водоснабдяване на столицата. Во
днтt на нашата планина отиватъ въ Дунава и Бtло 
море; - търсищата и термалнит-1; извори, съ тtхната 
лечебность сжщо не еж изоставени да 1-1е бждатъ опи
сани въ най-гол~ми подробности. 

Всичко, отнасяще се до >1<ивотинския и раэстите
ленъ миръ е събра,ю и разгледано, так'!, както и 

ед11нъ естестве'ни1<ъ не би сторилъ 
въ· отд-kлна часть се разrледа номенаклатурата нt

що, което прави честь на авторътъ. Той се е помж
чилъ да събере всички наименувания, отr1асящи се 
до всички видове форми на планината. Туt<ъ в11ждаме 
имена извънредно интеоесни, които най-ясно и кате
горично rоворятъ, че и Витошкитt долини, върхове и 
усои еж пребродени не отъ единъ народъ, - Малцчна 
отъ посетителиrn знаятъ само 10-15 имена и нищо 
повече, F\ тtзи стари поименувания изчезватъ и се 

заменятъ съ нови, нtкои съвърu1ено ни въ клинъ, ни 
въ ржкавъ .... 

Н-tкога Витоша въ стопанско отношение е би
л11 по богата; - имала грама'Дни гори, и най-важното 
добиване на златото отъ пtсъка, както и богати нt
к9га ж~лi;зн11 рудници. Сега планJ,tната е богато 

пасбище. има малко гори и се използувтъ само ней• 
нитt води. 

За туриститt не е безинтересно да знаятъ, кой 
ли nървъ, и кои nодиръ него еж любопитствували да се 
иэка~атъ до Черни върхъ ? -- И по този въпросъ Де
лирадевъ говорч доста подробно. Като започва отъ 
най-старитt; известия, - cptдi11Irn вtкове, туреното 
робство, описанието на Евли Челеби, което е много 
интересно, и свършв11 съ най-новит1; изкачвания до 

наши дни. 

Следващиri; отдtли еж посветени на хижестр()
ението и nодслониrn, черt<витt и монастиритt, както и 
селищата въ политi; на планината. Сжщо се описватъ 
всички nжтища и пжтеки, които t<ръстосватъ Витоша 
по-разни посоки. 

Тази книга, доста обемиста съ цена достжп1-1а 
за всiшиго е необходи.ча, независимо отъ професията 
и ,~нтереситi;. които го поцбуждатъ да се интересува 
отъ П."анинитt. Туриститi; безусловно трi;бва да я 
иматъ въ раницата си , изслецвачътъ навременно ше 

трtбва д:~ се справи r.ъ нея, преди да потърси каква
то и да било литЕ"рттура. 

Са~1ъ той ревностенъ туристъ не е оставилъ нито 
(:'ДНО кжт,,е, нито една скала, изворъ li долина. да не 

е nреNръстосалъ сто1<ратно, но ,-,е са~,о да мине вре

м~. а е изучва nъ. наблюnавалъ, и винаги неговит1; 
лични наблюдеш,я еж ~,ноrо по вtрнй от1, най- ком
петентния изслецватель миналъ ецинь или два пжти 

nрезъ единъ 1<рай на В:.1тоша. Пове•1е не може да се 
желае, и нi;~,а t<акво да се иска отъ единъ авторъ, 

който е употрtби11ъ всичко, изпоmвалъ и най-дреб
н,пt белtжкн отнасящи се до съсi;аътъ на София, 
за да ни поднесе една книга, 1юято заслужава само 

похвала, а автърътъ награда за своя трудъ. 

Книгата е одобрена отъ М нистерството Н8 На
родното Просвi;ще,-,ие съ окр. № 4741, отъ 3 мартъ т. г. 

в. м. 

ВЕСТИ И БЕЛ-ЬЖКИ 

Пещерата „Лепавпца" (Чепинско). - Леnаннца 
е най-хубавата пещера въ България. Нейнит1; високи 
кънтящw сводове еж по11рити съ милиони искрящи 

сталактити и въ вtчната тишина на подземието се 
чува само бавния, тжпъ звънъ на 1<аnкитt, които се 
цедятъ по увисналит1; шушулки и отмtрватъ ~,игове
тt на вi;чностьта. Ti; еж сякашъ чукчета на множе
ство ~,алки ваятели, които не бързатъ да свърwатъ 
ваянията си: тt; иматъ цtла въчность и ше успъятъ 
да украсятъ свода на пещерата съ тъ,~ка мрежа ста

лактити, да издигнатъ·отъ пода стройни, чудати стъл
бове. Т-1; иматъ вре~,е да работятъ вср-kдъ вtчния 
мракъ. 

Пещерата Лепаница се намира на окоп:> 15 кило• 
метра ·отъ курортг1ото село Лжджене. до нея води ху
бавъ коларски пжrь срещу течението на р. Бистрица' 
а сетне - по nола р. Леnаница. която извира отъ 
пещерата. Входътъ на голtмата пещера е ниэъкъ и 
тtсенъ, така че се влиза по коритото иа ледената 
рtка. Следъ малко, обач~, подэе~1ието се разширява 
и човi;къ може да броди utли nни по безкрайнитt му, 
неизследвани ходове, и na се любува ,~а неизчерпае
мото р?знообразие на пещернитi; форми. 

Какъ силно се чу·вствува свi;тлинната феерия, но
ято еnентоичеството пръска въ вtчния мракъ на ала
бастровитi; ваяния! 

Бихъ желалъ всички да се възхитятъ отъ красо
тата на тая пещера - но боя се. Бихъ желалъ да я 

зазидамъ - да не впиза никой поне единъ вi;къ 1 
Сега ние с~,е такнва ванде1ли) Гол-l;ма часть отъ~най
хубавитt украси на пешерата еж поразени:· отчупили 
еж rи многото "туристи• и ,любители на хубавото•. 

Какво варварство! Вtковната рабjта на природа-



та се унищожава за минутна пощl;вка. 
Пещ11рата Лепиница крие въ пълнит1; си недра 

множество видове пещеролюбиви животни, които по
степенно ослiщаватъ и придобиватъ по ц1;лото си тъ· 
ло тънки четинки, кои го имъ служатъ за единични 

сtтивни органи. 
Мъстното население е н:1р кло много сполучливо 

н-l;кои части отъ пещерата: 11 ... раклисътъ, амвонънъ, 
ЦЪ?Квата съ полюлеиn, стъ • , 3-та и np. 

"Лепаниuа" не е изстщвJна ни въ научно, ни въ 
туристическо отношение. Ето благодарна работа I Но, 
за Бога, не пораэяв11йте красо' ата 1 

В. l<улевъ. 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Нови кловове, - По почина на група туристи 
бивши членове на Юношеския тур;,~стически съюзъ на 
27 ноември м. г. въ гр. Чирпавъ се е състояпо учре
дително събрание за основаване клонъ отъ Бъ11гар
СRОТ'J туристическо дружество. На събранието еж 
прис.жтствували 15 души, 13 мжже и 3 жени. Избрана 
е била тричлена комисия, която да подготви работит1; 
за основаването на клона и влезе въ връзка съ Цен• 
тралното настоятелство. На 3 януари т. r, се е състо
яло общо събрание на клона, което е приело устава 
и избрало първото клuново настоятелство. Сжщо е 
решило името на клона да бжде Ме11и•tде11ски 11з
воръ и е оnредълило за клоновъ празникъ Пеrпдесет
ница. НоtЮизбраното настоятелство има съставъ: 
председатель Г. Стояновъ, nодпредседатель Г. Гава
зовъ, секретаръ-касиеръ Т. Бомбевъ и членове Д. 
Бояджиевъ. Г. Пържеловъ и 1\т. Данчевъ - адресъ 
на клона; Българско Туристнческо дружество, клонъ 
»Меричлерсни изворъ", гр. Чирпанъ. 

- На първи яну8рИ т. г група любители на при
родата въ rp. Бi;,rоградчи:къ турили основитi; на тv
ристическо дружество въ града като кrюнъ отъ Б. Т. 
Д. Събранието е приело устава на клона, който ще 
се именува Миддуръ и е избрало първото клоиово на
стоят.елство въ съставъ: прецседатель К Константи
новъ, подпредседатель Тома М. Ни 1<оловъ, секретаръ
касиеръ Герги Младеновъ, доманинъ-библиотекаръ 
Георги Лазаровъ и съветници Д. Петровъ, 1\нг. Же
левъ, и М, Живковъ - f\дресъ на клона: Т'уристи
ческо цружество. - ,Миджуоъ • , нлонъ отъ Б. Т. Д. 
гр. 61;лоrрадчинъ. 

- На 19 януарий т. г., група ревностни планинци 
основаватъ въ zp. Банско, въ политi; на лагенцарния 
Пиринъ, клонь оrь Българското Туристическо дру
жество съ името Елъ Тепе. Състоялото се него пень 
събр11ние на около 30 душ1,1 членове (23 мжже и 
7 жени) е приело устава на клона и избрало първото 
I<лоново настоятество въ съставъ: председателъ Ив. 
Н. Вапцаровъ. подпредседате.пь Борисъ Г. Колчаговъ, 
сенретарь-кореспондентъ Р. В, Кожухаровъ, насиерь 
Ел. Д. Бизова, домакинъ-библиотекар!> R. П, Балева 
и съветници: Ст. Б. Поповъ, f\. Коевъ и Б. Икономовъ 

Тървовсквятъ кловъ Трапезица отъ Б. Т. Д. въ 
заседанието си на 5 януари т. г, е прогласилъ за да
рителенъ членъ на клона д-ръ Анzслъ Цанев6 за по
даренитi; отъ него 1000 лв. въ паметь на загиналия 
му при атентата въ църквата С_в Неделя, София брат1-. 
Христо Цаневъ .. 

Карловсквятъ кловъ Юмру1(Ъ Ча.АЪ отъ Б. Т. Д 
;i уредилъ презъ коледнит1; празници гот-мъ четири
дневенъ иэлетъ до хижата .Юмрукъ-Чалъ", дето ~•а 
бждни вечерь срещу коледа е имt.ло весела заб11ва 
съ коледно дърво. 

На 16 януари 
капна танцувална 
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клонът-ь е далъ литературно-музи

вечеринна, посетена много добре 

отъ карловскФто гр11жданство, наето 38 лишенъ пжtь 
е засвидетелствувало сичпатиит1; си къмъ делото на 
родния туризъмъ. Самата вечеринка е би11а добре 
подготвена и е имала rолi;мъ ycn-l;xъ, наето е насър• 

чило клона да уреди наскоро в,:ора та~ава вечерь. 

Туристическа изложба.-Централното Н8Стоятеh
ство Б. Т. Д. е взело решение да уреди къмъ началото на 
м. юнн т. г. въ Coфv.sr една туристическа изложба, която 
да илюстрира най-добре развитието и днешното състоя
ние на туризм , у насъ, културната роля наДружествто 
въ нашия об =~· ственъ животъ. неговата тuорческа дей
ность изразена въ построяване на хижи, домове, зем

ЛЯН!<И и др., залесяване, марI1иране и по., а · сжщо та

ка и де:-~онстриране главната цt.лъ на Дружеството -
:tзучване и опознаване на родинат8. 

Проектира се' да бждатъ изложени : 
1) Модели на всички построени хижи и домове, 

изработени по действителнитi; имъ размери и т-\;зи въ 
проектъ. 

2) Табла за всi;ка хижа и11и домъ съ снимки на 
хижата или домътъ и окоnностьта имъ. Таблото да се 
придружава съ сr~еднит-1; сведения: м-l;стностъ, висо
чина, сегашна стойность, участвували тру_доваци чле
ноае въ иэгра1кдане постройната, опредii11ениsr м11кси
мумъ nослонъ които може да даде Х!iжата 'или 
домътъ. 

3) Колекции отъ фотографическ11 сниМ](и; 
4) Художествени картини; 
5) Литература - всички издания на Централното 

на :тоятелство и клоноветi; ; 
б) Туристическа носия и пособия; 
7) Диаграми, карти, релйефи ; 
8) Табла - лозунги ; 
9) Снимни отъ всички събори, и всичко друго ко

ето би хвърлило св1;тлина върху туризма и nолэ~та 
отъ него з11 държавата, обществото и инцивида. 

Врачанскня клонъ Веслецъ отъ Б. Т. Д. ·е далъ 
на 18 януарий т. r. своя традиционенъ балъ, въ са
лона на Д-во .Развитие• за въ полза ,фондъ Тури
стически домъ• въ гр. Враца. Изящно и приказно де

корирания салонъ отъ Инженерно-архи,rектното д-во 
въ града, по скиuиn и ржководството, на noдnpeдce
дaтefljl на клона архитектъ Даграмаджиевъ е билъ 
събралъ цi;na ну~турна и мисляща ВР,аца, за да даде 
изразъ на подкрепа и възторгъ отъ подетото отъ кло

на дi;ло. - Постройка 1-1а туристическиятъ домъ. Фее
ричната обстановка е поддържал.а едно рtдко вижда
но настроение и възторгъ, който е задържалъ публи
ката чакъ до сутриньта Врачани еж били щасливи да 
иматъ въ своята срtца, като гости, председателя на 

Б. Т. Д. Г-нъ Иnия f\1-1тоновъ и членовете на цен-р8л
I-t0то н-ство Г-да Раевъ „ В. Хрис-.товъ. Р-l;дко Враца е 
виждала подобно туристическо тържество. 

На 23 февруарий Врачанскиятъ онржженъ 11нтали
щенъ съюзъ е посветилъ специаленъ брой отъ opra• 
на си Чита„шщно дело на туризма и . l(ултурната ра
бота на врачански'ft туристи, въ който членове .на Вра
чанския нлонъ рисуватъ въ нtколко статийки значе
нието на туризма н на подетото отъ т-l;хъ дело: зал~;
сяването на Кад,ето и постройна на туi'истически 
домъ. 

За дарения въ полза на тая негова нултурна ра
бота клонътъ е провъзгласилъ эи свои дарнтели 
членове ; 

1, Христанчо Матовъ 
2. Тодоръ Вълковъ за подаренн 2100 лв. 
3. Иванъ Койчевъ за подарени бетонна плоча на 

дома, 

4. Н. В. Пр. Св. Врач. Митрополитъ Fl. Климентъ 
за подарени 1000 лв. 1 

5. Ловната организация ,Соколъ· като колект11-
13енъ членъ за подарени 2000 лв. 





Провадия, Попово, Шуме1-1ъ и Плевенъ. Четени еж ре
ферати отъ Ив. Моnов1, - f\рхеоnогичес1<ит1; памет
ници 1<ато туристичеr.к f1 обенти, Маркозъ, лi;сничей -
Залесяваt1ето и отъ подnредсецателя на Шуменския 
клонъ,Хлъбаровъ, върху общ•~ организационни въпроси. 

След1-. о5ясненияп1 1-1а nредставитеnя на Ц. Н-во 
по повдигнати,!; въпроси - по залесяването, уре1ба
та на спални. подпомагане на туристическит-в друже
ства, маркировка, излети и np. възложено е било на 
Варненския клонъ да проучи Ръnроса за уредбата на 
една л-!;тна спалня въ Варна. 

На 28 следъ обi;цъ всички гости, при1ружени отъ 
шуменскит-t; си другари еж направили излеп, до Ви
сока поляна. 

Долнобавскиятъ кловъ Ибърсю1 туристъ отъ 
Б. Т. Д. е ималъ общо годишно събрание на 23 фев
руари т. г. Презъ сжщия месецъ клонътъ е уредилъ 

три седенки и една бесРда на тема: Долна Баня, дър
жана отъ стария ветеранъ г. f\т. Цвt.тковъ. Клонътъ 
е nолу•iилъ отъ единъ свой чненъ nо1аръкъ една 
витрина-табло съ 14 снимки изъ р'!Йона на клона, ко
ято е nоставилъ на перона на гара Костенецъ-Баня. 

Габровскиятъ кловъ У:1ана на общото си годишно 
събрание на 21 февруари е избралъ ново настоятел
ство. Предсеоатеnь Петъръ Михайловъ, nодnрецседа-
1~11ь Хр. •Вра'5чевъ, секретаръ Ив. Бакоевъ, касиеръ 
С,. f\врамов1-, домакинъ Ст: Дудевъ, съветници Ив, 
Добревъ и Анаст. То'rевъ. 
' - . ' . 

:Цуп.яица. - Съгласно · разм-l;неннт-1; на извън
редния дружественъ съборъ въ гр:·Т'tсрноао въ нача
лото на м: деке~1ври м. г. и nриетата отъ сжщи11 ре
золюцня относно уреждането на турист,1чески лагери 
през,; лt.тото, · Дупниш1<иятъ кпнонъ Р11лск11' езера се 
е зан~;~малъ съ въпроса и решилъ да уреди такъвъ 

лагеръ заедно съ юношит-1; ·туристи на ·м-t;стностьта 
Са.11оков11ще1110. отстояща на nоловинi, часъ отъ Би
с:rришкия водопадъ и три часа отъ града. До него 
имз хубсrвъ пжть, nравенъ отъ селенит-1; на с. Бист
рица. Подвозътъ на хранителни продукти може да се 
счита като о·сигуоенъ, такива ще могатъ · да се поц
возватъ .отъ селото (Бистрица') и ·отъ rраца. Клонътъ 
е направилъ .постжnки пре·дъ Бистрищкото общинско 
управление, да му отстжnи тая мi;стность въ влаnе
ние. Желателно-·е дружествени чпенове, · KO!"fTO биха 
иr:кали да летуватъ въ то\! лагеръ, да уведомятъ Цен
тралното·· настоятелство или Дупниш1<ия клонъ, за да 
се у~е_сни урецбата му. · 

Сливеискиятъ к.повъ Бм2апка ,отъ Б. Т. Д е 
нмалъ сво~то годишно събрание на 21 февр.уари т. r. 
на ,юето настоятелствс;но е дало отчетъ за дейностьта 
си nрезъ изтеклата година. Несnокоnната и пълна съ 
печални събития 1925 година принуди не само тури• 
ститt;, но и всички културно-просветни организации 
да забэвятъ nо"Стиженията на непосредственитt. си 
цi;ли и задачи. Особено чувствително е билъ засег· 
натъ въ своята дейносrь Сливенския клонъ. Китниятъ 
Сливенски балк ,нъ е останалъ дълго неприветлив, 
за волни излетници. Жявотътъ на клона въ унисон, 
съ общия е бнлъ тежъкъ, неспо1<оенъ, мжчителе,п 

и блеценъ. Условия за излети настжпватъ едва към 
есеньта. Устроени еж само четири общи излета въ 
околноститt. на града, отъ които ед<1нъ двудневенъ 
до минитi; подъ върха Чу.мерна . 

Клонътъ е ималъ nрезъ описаната година два ре• 
довни и едно изв1..нредно общи събрания. Дадена е 
била въ салона на военото събрание една забава съ 
светливи картини отъ красиви родни кжтове. Членъ 
на клона работи картата на Сливенския балканъ, коя• 
то в-l;роятно ще бжце готова и издадена отъ клона 
презъ настоящата гощша. Клонъть е влезъ,ъ въ-р'lз
бирателство съ ловната орган.изация въ града за 

общо владение, използуване .и разх.убяване барак1па 
при върха Даулшпе. 

Въ края на 1924 година .клонътъ е бр9.илъ 9D чле
на (24 туристки и бб туристи), числото на които ПЕ?езъ 
от,1етната година е нарастна110 .въпреки недс,бр1111; 
излетни ·условия на 144, 01ъ които 35 .туристки и \01 
туристи. Пре,ъ течение на годината еж напуснали 
~<лона по;-ади n?омtна на мi;стожите.,стзо 25 . члена 
(19 мжже и б ,жени), •а неизправни н нерецовни еж 
остан11ли само 14. · 

Финансовото положение на клона е сравнително 

добро. При 22,053 лв. приходъ той е ·изр,зходва~ъ 
всичко 14,548 лв. и показва наличнос:ть отъ 10,505 ко
ято заедно съ nоенесената отъ миналат.а годи на 6;737 
лв. дав11 всичко 17,242 лв._.клоновъ капит~лъ. Пр~зъ 
годината клонртъ е riласирелъ 80 течен11я отъ ару
жественото списание и 47 екэемпrtяР,а отъ юби.1Jей11.ия 
сборникъ „Туризъмътъ въ Бълг.ария~. 

Новоизбраното • на общото с~брание кл,оново 
не,;:тоятелство има слеf\ния · съ·с,авъ: npeni:e.i;a:reль Ст. 
Николовъ. подnоедседате'1ь Захари : Захариевъ, сс;.нре:
тарь Хр. Петровъ. касиеръ Г. Стефаиовъ и домакинъ 
с:ьветни !<ъ Н. · Коларовъ. За 2~ и 28 мартъ клонътъ 
проектира да уреди въ града среща межnу k~оиовете 
въ Ямболъ, Бурrасъ, Ст. Заг.ора, Казанлъкъ, Карно
батъ и f\йтосъ. 

' . 
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Б Ъ Л· · ... А Р С I< И ТУР И С Т ··Ъ 
J\:\~CEL:JHO ·ипю~ТРОВF\НО С_ПИСF\НИЕ ЗF\ ТУРИЗЪМЪ и РОДИНdЗНf\НИ~ 

. · ОРГ,1:\НЪ 1-f.F\ БЪЛГf.\РСКОТО ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО 
· Открива се подписна за XVIII (1926) годишнина (10 книжки, "януари 

-декември). · .F\бонамента на списанието за членове на Бълr. Турис~и
ческо· Дружество и Юношеския Турис:гичесни Съю~ъ 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 бългг.рсни м'hстности. Списанието е препорж.чано nтъ Мини
стерството на Нар. Просв'hта съ окр. № 1792 отъ 27 януарий 1922 год. 
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