
щера, чийто сталактити подобно на красиво раз
хвърл_ени драперии се сnущатъ отъ свода по 

стенитs. Преди 40 - 50 rодин_и предъ тая 
пещера е имало друга, но тя се е срутила. 

Другъ тоже гол-\;мъ водопадъ е тоя надъ 
.Змеювит-\; дупки • . Той е красивъ, особено 
при пълноводие. 

Изъ • Синитt камъни" могатъ да се от
белъжатъ три долинки, отъ които първо 
м-\;сто държи тази на „Кушъ-бун~ръи второ 
- на „Равна-рtка· и трето - .,Мочорит-\;". 

Кушъ-бунарската долина е една отъ най 
красивит-\; и наl;i-често посещаваната. H-sкora 
тя е била покрита съ вtковни джбове и буки, 
но днесъ отъ тi;хъ еж останали само самот
ници. Но и тi;хното сжществуване е застра
шено поради необяснимото _ удоволствие на 
посетителитt да палятъ тия. преживtли вt.
коветъ великани. 
· Долината .е тt.сна, съ 
направление отъ се• 

веръ къмъ югъ, кж -
дето завършва съ от

вес1;1и скали и грамадни 

каменни блокове, хао
тично разхвърлени. Ви
сока 1030 метра надъ 
морското равнище, отъ 

нейнитi; околни в ьрхове 
се откриватъ далечни 

хоризонти, вълшебни 
панорами на романтич · 

ни ущелия и скали, 

ноито ту давать фор• 
мата на феодаленъ за
r-1ъкъ, ту I<олосалната 

фигура на нt.кой нез
наенъ великанъ. Дале
ко, далеI<0 на югъ где 

небе и земя с~ сливатъ, 

едва се долавs~тъ I<он· 

туритъ на Странджа и 
,. Монастирс1<итi; върхо
ве•, а неrде по-близу 

„ Бакаджика" нару- Вnякьойсното езеро 

шава еднообразието на 
равнището между Балкана и Странджа \'пла
нина. /1 отъ долу въ сам_ит-1; поли на „Катж
rовом между бреститi; се бел-sе монастир
ската църква .Св. Параскева" при с. Сотиря 
чийто оснt?ВИ еж положени отъ царь f\сенъ. 

Презъ л-\;тото климатътъ въ планината 

не особено е промi;нливъ. Не напразно Крим
скитi; султани еж оставяли Кримъ - хубо
стьта на Руси я - и еж идвали да л-\;туватъ 
въ Кушбунарската долина и поетъ единъ отъ 
тtхъ не веднажъ е възоявалъ скалит-1;, 
които той нарича „Сливенскит-\; алои". Нещо 
повече: презъ 1435 година тукъ е ицвалъ и 
Султан~·<;юлеманъ V з.а да поrети събора, 

който всtка година с.тава nрезъ нощьта на 
18 августъ. 

Нъкоrа тукъ е имало малъкъ параК'лисъ, 
на който развалинитъ и сега лича:гь на юrъ 
до самия изворъ. Въ ония тъмни години на 
робство тукъ еж ставали хайдушкитt сбо
рища ... Т укъ героятъ на Чайковски е ималъ 
среща съ любимата си ... 

Долината на • Равна рi;ка" се об1·ражда 
на западъ отъ каменистата пирамида на • Ча
талъ-кая", северозападно до „Вълчи ка
мъкъ" и източно отъ , Меча поляна " . Мла
дитs туристи отъ Н'Вl<ОЛКО години тукъ 
правятъ своя лъте~1ъ бивакъ. 

Изъ • Синитt 1<амъни " има три върха. Най 
високиятъ отъ гвхъ е в. • Бълrарка", 1185 мет
ра надъ морсI<ото равнише, в. • Чатат<а " 1065 
метра, в . • Кутелка" 1119 м. Върхътъ „Бъл
гарка • е 1-1ай-висо1<иятъ изъ ц-\;лия Източенъ 

Фот. ИJJ. Иunноnъ - Бургасъ 

Балканъ. Отъ • Чу мерна " до • Емине-бурунъ • 
нъма друrъ върхъ да му съперничи. При ху
бава безоблачна сутринь отъ пирамидата на 

• Българ1<а " се вижда часть отъ Черно море, 
а на югъ - Одринъ, дето минаретата на 
Султанъ Селимъ се б·вл·l:;~тъ като позлатени 
игли .. . f\ на западъ - презъ лабиринтъ отъ 
., r~анини се LJернъятъ контуритъ на „ Чумерна " ... 

• Син.итi; камъни" иматъ и свойтi; пещери. 
Най-гол-\;ма и позната е тая наречена .Зме
ювит-\; дупки" - на 5 клм. североизточно отъ 
Сливt::нъ. Тая пещера е до самото корито на 
• Мара дере". Изъ нея има много галерии, оrъ 
които всi.ка има своето название. Тукъ nри-
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родата не се е скжnила да създаде наi;1-фан
тастични форми отъ сталактити. Тукъ разпе
ренъ орелъ, rотовъ за отбрана, тамъ зи
• :алъ змей. Въ галерията • Банята• човt.къ 
би помислилъ, че действително се намерва въ 
баня, кждето во,,:.а, корита, сводове и капки 

по-r1аrическа сила еж се вкаменили . . . Тукъ 
задъ .Джамията" подъ скалата - тt.сенъ 40 
см. високъ входъ води при • Рt.ката", която 
излиза на повърхностьта и само следъ 

два метра пжть - потъва наново въ бездната. 
Вънъ отъ пещерата, .на стотина метра 

южно, еж основитt. на параклисъ, който спо
редъ Раковски тоже е билъ построенъ отъ 
царь f\ct.нa. Тукъ до неодавна ставаше съ
боръ на 22 мартъ. Друга по голяма, но не тъй 
интересна е пещерата въ • Чернитt. камане•. 
Северо-източно отъ извора .Кушъ бунаръ", 
в1:, склона къмъ • Джендема • има малка кра
сива пещера. Тя дава представа на отшел
ническа келия, свода на която напомня Маври
тански храмъ съ своитt. перести сталактити. 
По течението на Кушъ-бунарската рt.ка иiv:a 
две пещери, но т1:; еж стръмни и недо
стжпни по своитt. пропасти изъ тяхъ. 

По своето мi;стоположение • Синитt. 
камъни" мноrо вt.кове еж били важенъ стра
тегически пунктъ, за което свидетествуват„ 

многото развал~ни отъ крепости по тt.хъ. 
Най-~:олt.ма е била крепостьта въ .Хисарлжка• 
която е господствувала надъ Сливенското 
поле и това на сегаш1.ия Сливенъ. Задъ нея 
въ лt.во еж разваленитt. • Марино гра
дище • , а по течението на • Равна рt.ка • -
терасовидно еж .се издигали три крепости, 

Не отдавна - следъ пороенъ дъждъ - бt. 
откритъ водопровода между тритt. крепости. 
Такива сжщо крепости е имало и на самия 

върхъ подъ .Ку_шъ бунарската долина", а 
далеко подъ тt.хъ, надъ .Молловата ко,JИя" 
и .Юрта• се чертаятъ основитt. на друrа кре
пость, която е заемала nлощь близо 10 декара. 

f\ко се сжди отъ намерениrt. изъ тt.зи 
крепости монети, може да се допусне, че всич

ки чt. еж остатъци отъ римското владичество, 

а и люлека който расте по развалинитt. имъ 
- пренесенъ оть римлянитt. отъ f\зия, дето 
е неговото отечество, иде да потвърди това 

предположение*). Обаче бждащитi; археологи
чески разкопки ще кажать последнята си 

дума и хвърлятъ повече свътлина върху ми· 
налото на тоя край. 

• Синитi; камъни• по своята изключителна 
компактна маса еж слабо залесени. Но и това 
което с:ь мжка е израснало по брt.говетt. на 
р:вкичкитi; и между пукнатинитt. на скалитt. 
е изсечено, въпреки това че поради водо

провода трябваше да бжде стрщ-о охра-

*) Л.,. лена (Syringa Vulgar1s) се е намиралъ ви
наги у насъ въ диво <:1>стояние. Б. Р. 

70 

нително. И едва когато девственит1; . г6ри иj• 
чезнаха, изворип пресъхнаха, водитrt., въ 
рt.китъ намалt.ха и склоноеетt. на плани
нитt. се обърнаха на сипеи, едва тоrава се 
поде позива: Пазете горитt.1 

По .Синитt. камъни· растатъ: храстъ, га
бъръ, рt.дко джбъ, а най вече - букъ. По 
чукаритi; - самотно блъстятъ брезитъ, сре
бърната топола и трепе·rликата. Отъ иглолис
титъ расте само тиса. По голитъ тепета на 
• Кутелка •, • Българка• и • Чаталка • се среща 
и f\лпийско цвете „Кулако•, което презъ сеп
темврни. цъвти съ хубави ржждиво-червени 
цвt.тове. 

Тукъ растатъ още: анемони, синята тин
тява и здравецъ. Макаръ и рi;дко срещатъ се 
малини и боровинки Папратит-в еж , зас1-ж
nени отъ всичкитt си видове. 

Скалип даватъ убежище на лисици, в1:,л
ци, язовци, златки и катерици. Не с•ж чуж
ди тукъ и мечката, но тя е вече р-вдкосъ. 
Нt.кога преди 30-50 години по rоритъ на 
.Синитъ камъни• еж· се срещали групи отъ 
елени - до 10 - 15 парчета въ стадо, но 
такива днесъ еж рt.дкосъ, даже и на най-не
преходнитi; усои. Макаръ и рiщко туриста все 
може да види сърни и диви свине. 

Отъ nтицит-в най•много е разnрострененъ 
б:!;лия лешоядъ и отъ части египетския живt.
ятъ. Соколип, бухала, скалната яребица 
и алпийското врабче еж почти единственитt. 
жители на скалитъ. Въ горит-в - лещарката 
rривека, дивитъ гължби, а рi;дко и глухара. 

Отъ Сливенъ за • Синип камъни• водятъ 
единъ коларски пжть и нt.колко дървар
ски пжтечки. Коларскиятъ пжть минува по 
течението на „Манастирската р-вка", .Бялата 
вода•, • Кара--кютюкъ"; отъ тукъ т-t;сна дър
варска пжтека води за в . .,Кутелка" и друга 
за • Българка•, отдето продължава на . ис

токъ по билото на планината за да стигне 
.Харами бунаръ" и оттамъ въ долината на 
,, Равна р-вка " . За долината на „Мочоритt. • 
пжтеката води покрай .Мариино градище·, 
"Кжшлата", .Куминя•, отъ кждето слиза въ 
.Мочоритt." , а отъ тукъ псна и стръмна пж
тека води западно за в. .Кутелка• и друrъ 
на истокъ - за . Бt.литi; кайнаци• и .Равна 
рi;ка•. Обаче една отъ най често използва
нитi; е тая, която презъ каптажа, първото, 

второто и третото .кале" излиза на .Рав·на 
рt.ка•. Отъ извора .Тефтерит-в" две пжтеки 
во.цятъ за ,IJ,олината на .Кущъ бунаръ" Пър
вата минава северно отъ извора презъ„Лещака• 
и .Малкия вододt.лъ • и се спуща при извора 
на • Кушъ, бунаръ •. Другия - отъ • Равна рi;
ка", южно отъ .Тефтеритt• минава се
верно отъ .Малка чаталка• и се спуща при 
извора • Кръндиля " , а отъ тукъ пжтеката 
възвива право за долината • Кушъ-бунаръ". 



Има и други пжтеки но т-в еж стръм
ни и неудобни за изкачване. Такива еж пж
текит-в презъ .Мацулка·, презъ .Хайдуш
ката п.жтека" и тая наречена • Сотирска 
пжтека •. Всички гt водятъ 1<ъмъ върховет-в 
на планината. 

"Синит-в камъни• съ своит-t гори, чукари 
и пещери еж любимото мъсто на всички 

ония, които обичатъ природата, свободата, 
чувстватъ красотата и устремяватъ духътъ си 

все по нагоре. - fl тоя който се стреми къмъ 
природата, той се стреми къмъ Бога - каз
ва Купринъ. 

Сливенъ 

Георги Гюлмяsовъ 

ИЗЪ ЩУБАЙСКИТ'I> АЛПИ 
11 

Отъ Бехера презъ Wllder Pfaff за Дрезденската хижа 

Бехерската хижа е проста каменна сгра
да, чиято югозападна страна, поради наклона 

на скалчтъ, е на два етажа. Отъ вънъ дебе
литъ и стени еж обложени съ дъски. Надъ 
вратата и е вграденъ rотмъ медальонъ отъ 
снtжно бълъ мраморъ съ художествено из· 

работенъ барельефъ-бюстъ на красива млада 
жена: императрица Елизабета, жена на 
Францъ Йосифа. На нейно име е била наре-

. чена и самата хижа: Kaiserin Elisabethutte. Но
вата граница въ Тиролъ между Италия и 
flв:трия е оставила въ италиянска територия 

отъ Бернин.;китъ flлпи до Истрия 238 тури
стически хижи. Една и.змежду т-вхъ е и тази. 
Хубавиятъ -барельефъ стои надъ вратата, но 
сега той тръбва да представя италиянската 

кралица Елена, на чието име (R.ifugio Regina 
Elena) хижата е прекръстена. На широкия ту
ристически свътъ изъ ftлпитъ обаче тя и 
сега, както и nо-рано, е известна nодъ името 

BecherhШte. Becher на нъмски значи чаша: 
такава форма има затрупаната съ сн-вrъ ши
рока котловина, въ чиято сръда върху самот
ната скала хижата е построена. Наоколо въ 
кржrъ се издиrатъ най-високитъ върхове на 
Шубайската група: Вилдеръ Фрайrеръ, Вил 
деръ Пфафъ, Зонкларшпице, Цукърхютлъ, 
Боцеръ, Хохванд1' и т. н. Самата хижа (3195 
м.) е втора или трета по височина изъ цълия 
Тиролъ. 

Въ общата, низка и не много широка, 
зала на хижата бъха събрани вече твърде 
много, пристигнали преди насъ, туристи. Меж
д:\r: т-tхъ се отдъляха сивитt униформи на 
трима италиянски офицери : единиятъ отъ 
Т'БХЪ - едъръ ПОСИВ"БЛЪ подполковникъ съ 
завити мустаци и двама млади момци, негови 

помощници. Низко долу нъкжде имало нt
какви военни маневри и т-1:,мъ били възложе
на - като офицери отъ алпийски полкъ -
нtкаква задача изъ сн-tговtтъ. Нtколкото 
войника, съ които б-tха дошли, се въртtха 
изъ кухнята и изъ стаята на водачит-t. 

Тоя пжть, може би защото бъ още р~
но, имахъ възможностьта да се настаня по-

добре за презъ нощьта. На мене и спжтника 
ми pi, посочена малка стая съ три легла ; 
едното отъ тъхъ по-късно б-t заето отъ другъ 
туристъ. Леглата не б-вха тъй чисти и съ 
б-1:,ли пухови възглавници и покривки, каквито 

бъхъ навикналъ да срtщамъ изъ хижитъ на 
Баварскит-в flлпи, но несъмнено бt.ха по-удоб
ни отъ снощнитъ сламеници. . При това, на 
вс-1:,ко легло имаше за покривка по две одt.
яла, а стаята, макаръ и безъ печка, съвсемъ 
не приличаше на снощния таванъ. Общо пра
вило е въ стаитъ за нощуване на алпийскит-1:, 
хижи да нtма печки, може би, защото дърва 
за горене из1,, тия мt.ста съвсемъ липсватъ 
и трi,бва да се изнасятъ тукъ на гоъбъ отъ 
долу, а може би и за да се избъгне пожаръ. 
Отоплява се само общата зала, гдето турис
титt. се хранятъ и прекарватъ времето до 
10 часа вечерьта, следъ което вече не се 
позволява никакъвъ шумъ и всички тр-tбва 
да еж по леr лата си. 

Правеше ми впечатление, че лицата на 
пов.ечето туристи бt.ха нацапани съ нt.каква 
мръсна мась, която бt застинала на струпеи 
по т-1:,хъ. Дори и млади жени не се стъсня
ваха да се показватъ въ тоя не твърде бла
rообразенъ видъ. Спжтникътъ ми обясни. -
Това е rлетчерна мась {Gletschersalbe). Слън
чевата свtтлина, отразявана отъ cнt.ra и ле
доветъ, била тъй силна изъ тия мi;ста, че 
просто изгаряла кожата. Дебелиятъ сл_ой 
мась я nредпазвалъ. - Вие не чувствувате 
ли нt.що по лицето си, запита ме той 7 - Да, 
то гори, ос-1:,шамъ болки. Той ми подаде ту
ба съ вазелинъ. - Вземете! Това не е тъй 
сигурно, както глетчерната мась, но все пред

пазва. fl утре не трtбва да си миете лицето! 
За жалость това предупреждение не можеше 
да се приложи и за устнитt. ми. Н-tколко 
дена по-късно т-в б-t;ха се изприщили и по
ду ли тъй страшно, че азъ се срамувахъ да 
се покажа предъ хората. 

До мръква_не оставаха още 2-3 часа. 
Въ залата обществото се увеличаваше съ все 
по-нови групи туристи, които идt.ха отъ раз-
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ни n()СОки. Първата rpи>kt!I r1a всичk11 ново
дошли бi; да окачватъ около печката свитит-1; 
си вжжет.а. Оставени съ втIгата, тt. загни
ватъ и моrатъ да изневi;рятъ на туриста въ 
момента, когато животътъ му зависи едничко 

отъ т-\;хната здравина. На смръкване виели
цата се усили. На вънъ всичко се б-1; сл-\;ло 
въ сивъ непрогледенъ хаосъ, ср-вдъ който 
вiпърътъ диво виеше. Дали тамъ нi;где 'Има 
още хора, които търсятъ подслонъ 7 

Въ мене постепенно бi; се възело тя
гостно усi;шане. Спомнямъ си, че подобно нt.
що изпитахъ и презъ войната, въ надвече
рието на първия бой: съзнанието, че се на
мирамъ всрt.дъ една необикновена обстанов
ка, размi;сено съ чувството на неизвестность 
и- остра тревога и съ нtкакво безпокойно лю
бопитство предъ това; което ме очакваше. 

r• r J',. ... ., r 

нали вече б½.хъ миналъ две?, - а трt.бваше 
освенъ това да изкачвамъ самъ онзи nро

клетъ rребенъ, по който съ такава мжка 
бt.хъ се свлt.кълъ. Може би най-разумно бt 
да се спусна по Юбелфернера - снt.жното 
пространство, което отъ Бехера се свличаше 
къмъ югъ. Наистина, името му не го препо
рж.чва (iibel значи .лошъ"). На идване къмъ 
хижата азъ б-вхъ зърналъ при това отъ нi;где, 
че той е набразденъ съ широки пукнатини, 
но общо той не продължаваше по-вече отъ 
3- 4 клм. подъ Becherhiitte, а отъ тамъ надо
лу започваше низка долина, по която скоро 

бихъ моrълъ да стигна нt.кое селище. Това 
значеше обаче да слt.за въ Италия. f\зъ и 
сега бt.хъ на италиянска територия, но .тукъ 
изъ снi;говетt. I·ранични формалности не сж
ществуватъ и всt.ки може да се разхожда, 

,А~-' _~-. _ · 
,, . . ~... . .. 

кждето иска. Тамъ 
низко, обаче, погра
ничната стража щ-\,ше 
да ме спре, паспор

тътъ ми нt.маше ита
лиянска виза и кой 
знае, на какви непри· 

ятности можехъ да 

бжда изложенъ и кол
ко време щt.хъ да 
изгубя, докато се до
бера до Инсбру1<ъ. f\ 
азъ не мо»<ехъ да пра· 

дължа скитанията си 

по-вече отъ единъ-Dва 

дена. 

· 'Обр. ·1. Цукърхютлъ 3511 м. Ецтадс1о~т·J; Ал11J1 (от·1:, Вилдер·ь Пфафъ) 
j 

Съзнани·ето, че ле· 
1<омислено, 1<ато дете 

съмъ се увлt.кълъ въ 
авантюра, която кой 
знае каI<Ъ можеше да 

свърши, почна да ме 

обхваща все по~силно. 

Ооискахъ да си дамъ отчетъ за г.оложението 
си. F\ко утре бихъ потеглилъ къмъ Дрезден
снат_а хижа, зн.ачеше часове да пжтувамъ 

самъ по сн-вжнит-1; и заледени rтространства. 
-Безъ компасъ и сносна карта азъ можехъ да се 
'заqлу дя · изъ лабиринта отъ сн;\;жни долини и 
1<аменйсти урви и да не изл-\:;за никога нзъ 
него. Вилнъещата буря при това ще закрие 

. . . ' 
мног_о пукнатини и, при неопитнrстьта си, ще 

мога ли да различа мt.стата, по които безо
пасно се ст}lli.пва , отъ тия, подъ които зt.ятъ 
бездни 7 Да се отправя съ досегашния си слу
чаенъ спжпIикъ къмъ. хижата Францъ Зенъ 
зна1:1.еше да продължа пж.туването си съ оше 

~,--4' ~на и знамъ ли, при какви обстоsпел
ства? Да се върна пъкъ назадъ по сжщия пжть 
н~ъ Нюрнбергската хижа бt. съвсемъ без
смислено. При това и т·укъ не липсваше опас
J-iость:rа_ да връхлетя на нt.коя пукнатина -
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Б·\:;хъ се озовалъ тукъ, въ областьта · на вt.ч
нитi; снt.гове, безъ да съм.ъ се снабдилъ съ 
най-необходимото за такива случаи и което 
всички хора около мене имаха : нито пикелъ, 

нито цвt.тни очила, нито желt.зни шипове 38 

обущата. Въ раницата ми, освенъ най-необхо
димитt. долни дрехи, цигари, кутия съ масло 
и парче хлt.бъ, нt.махъ нищо друго, а въ рж
ката си нос-1:;хъ само тънъкъ подкованъ ба
стонъ. Т ръгналъ бt.хъ дори не тъй, както 
чов-\;къ отъ София се запжтва за Черни връхъ. 
Но да съобразявамъ и да търся обмислени 
решения сега, следъ като вече съмъ попад

налъ тукъ, не е ли вече твърде късно ? -
Утрешниятъ _день ще ме научи какво да правя J 

Поради силната буря вънъ не можеше 
да се стои, пъкъ и безполезно 6-1:;: не се 
виждаше нищо. Това, което успi;хъ да забt.
лежа, бi; само, че хижата е построена върху 



самата южна окрайнина на високата скала: 

подъ нея зъеше пропастьта. Снъжното поле 

наоколо се губi;ше въ виелицата. 
Мръкна. Въ малката зала вече всички 

маси б-sха заети отъ най-разнообразни лица. 

Повечето бi;ха млади хора, до 30- 35 год. 
възрасть, но виждаха се тукъ тамъ и поси

въли глави. Съ изключение на офицерип, 

всички 6-sxa н-sмци : италиянциrl; били хора 

на удобството и тi;хниrl; туристи рtдко се ве

стявали т;v;дtва. Събранит-1; вечеряха, пиеха 

чай или черно като кръвь и гжсто като си

роnъ италиянско вино. Настроението въ топ

лата стая бt се повдигнало. Около една го

се наредиха между тtхъ и цtлата ннзка зала: 

гръмна отъ музика и смtхъ. Пtеха вече всич

ки: туI<Ъ, надъ снt.говетt, вср-l;дъ бурната 

нощь на 3200 метра височина, бtха си дали 

срtща закачливитi; куплети и преизпълне

нитi; съ куп~Iежъ и нега мелодии на всички 

виенски оперети, отсlченитt тонове на се

верногерманската и реинската пtсни, страст

нитt звуци на италиянската Saпta Lucia .... 
Когато се прибрахъ въ леглото си, дъл

го време още не можехъ да заспя. Вtтърътъ 

съ страшна сила се блъскаше въ стtниrl; на 

хижата и тя цъла се тресtше. Да ли не ще 

я обърне и отнесе тамъ въ пропастьта ? Въ 

началото на августъ снt.ж

на буря, каквато у насъ 

може да има само презъ 

най-люта зима. Това наи

стина е ново за мене. 

лi;ма маса седt;ха 7 
-8 млади хора, меж
ду rl;xъ и две жени. 

Изглежда, че всички 
тъ бi;ха артисти отъ 

виенскитi; оперетни 
театри. Единъ отъ 
тi;хъ забръмча на 
китара, подеха се отъ 

хубави гласове поз

нати виенски напъви. 

Една измежду жени

rl;-извънредно жи
во и дяволито дваде

сеть годишно моми

че,сжщинсI<0 Wiener
kind, - Tuti quanti, 
както я наричаха 

другаритъ и, - зап1:;

ваше първа и ширс

киятъ и гласъ с~ из

висяваше надъ вс11 ч · 
ки други. Италиян
циrl;, настрана до 

една маса, нав-sрно 

завършваха своитt 
дневници или офици
ални донесения, но 

виждаше се, че му 

зикалниятъ имъ тем

nераментъ съ мжка 

сдържа поривит-1; си. 
На своя земя rt. се 
чувствуваха чужден

ци срi;дъ това об
Обр. 2. Дрезденската хижа. 2303 ~•-

Сутриньта виелицата 

значително бi; намалtла, 

но изъ мжтния, замъгленъ 

въздухъ още се нос-sха об

лаци отъ снi;женъ прахъ. 

Въ залата сега бt тихо. 

Туриститt безшумно при· 
вършваха закуската си, 

сует-tха се около раници

тi; си и водачитt mгаха 

съ в.жжетата си тия, които 

бtха готови за пжть.Следъ 

половин·ь часъ• хижата 

опустi;. Погледнахъ nрезъ 

прозореца : по снt.жната 

пелена на сев.-западъ, 

I<ъмъ Wilder Pfaff се то

чеха нi;колко групи отъ 

хора, наредени единъ задъ 

другъ, като жерави. Отъ 

височината тъ изглеждаха 

съвсемъ дребни и малко 

по-малко се превръщаха 

въ ПОДВИЖ1-1И чер~Iи точки. 

които потжваха въ мъг

лата. Спомнихъ си пред
сказанието на водача въ 

Нюрнбергската хижа вче

щество оrъ вчерашни неприятели, пъкъ, може 

би и званието имъ ги възпираше. Наблюда

вахъ старияrъ мустакатъ подполковникъ, който 

и туI<ъ не бi; проnусналъ да донесе, окачен~~ 

на гърдиrl; си, два реда съ орденски ленти. 

Той нервно и твърде често ставаше отъ сто

ла си и, съ. ржце въ .цжебоветi;, се завърташе 

на пети, изтананикваше нtкакво смt;шно . цимъ• 

цимъ" и отново сtдаше при другаритt; си. 

Единъ часъ по-късно обаче студенинаrа, коя

то ги дtлt;ше отъ другородцитi;, се стопи. Т1=; 

ра сутриньта : споредъ тукашнитi; понятия 

може би и днешниятъ день е хубавъ? 

Сега? Моятъ сnжтникъ, който стъrаше 

раницата си, ме погледна въпросително. -
Въ такова време не мога да се реша да по

тегля, отговорихъ азъ. Да бихъ ималъ поне 

очила : безъ тtхъ би трtбвало да ходя съ 

затворени очи. - Попитайте, може би ще се 

намi;рятъ, подсети той. Оказа се, че въ хижата 

имало едни:връзкитъ имъ били скжсани, но мог

ли нtкак• да се нагодятъ. Стрували 60 лева, 
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нови .се копували за сто.-Слава Богу I А водачъ 
свободенъ нt.ма ли нtкой въ хижата, хрумна 
ми неочаквано на ума? - Да, мисля че бих
те могли да получите, отговори съ известно 

колеqание прислужницата. За кжде ще пж
тувате? - Презъ Wilder Pfaff за Дрезден
ската хижа, отсt.кохъ . азъ безъ да се зами
слямъ. - Ще се качвате ли и на Zuckerhutl? 
- Не. 

Следъ нtколко минути тя се върна съ 
.единъ здравъ 30-35 годишенъ тиролецъ, 
чието обгорtло русо лице дишаше спокойна 
самоувtреность. Билъ съдържателъ на хижа
та, но по-рано с.лужилъ като водачъ и позна

валъ добре цt.лата околность. Срtщу 22 ши
линга (440 лв.) той б-t готовъ да ме отведе 
до Дрезденската хижа. - Можете ли ведна
га да потеглите? - Следъ десетина минути 
съмъ rотовъ. Спжтникътъ ми щt.ше да върви 
съ насъ до горния край на Sulznauerferner: 
отъ тамъ щt.хме да се раздt.лимъ - той на 
западъ, а ние на северъ. 

Водачътъ се върна съ rолi;мото си вжже. 
Съ единия край той привърза другаря ми и 
три четири метра отъ него направи втора 

примка, която нахлу подъ мишницитв ми. Дру
гиятъ край той върза здраво около себе си, 
като, за да намали разтоянието между двама 

ни, нави часть отъ вжжето на ржката си. 
Предпазливо ние сmзохме по камъна

кътъ и тръгнахме по чистия сн-tгъ. Върху 
него още личаха стжпкитв на тия, що бi;ха 
ни отминали. Очилата ми, завързани съ де
белъ конецъ надъ носа, ме стt.гаха, но очитi; 
ми гледаха свободно презъ тi;хъ. Станало бt. 
по-свt.тло, но вt.търътъ продължаваше да 
духа, пронизителенъ и студенъ, а изъ мъ

глата летi;ха снt.жинки. Движехме се мълче
ливо единъ следъ друrъ по равния фернеръ, 

върху който не се виждаше никаква гънка. 
Следъ 3-4 клм. ние б-tхме на другия, севе
ренъ край на Бехера. Тукъ подъ сналитt. 
имаше друга хижа - Mullerhi.itte, върху са
мата гранична линия и сжщо на италиянска 

територия. Тя стоеше затворена - жертва на 
условията, настжпилъ следъ войната. По са
мата окрайнина на фернера, до низкия ска
листъ rребенъ, по който минава границата, 
ние завивахме въ лi;во, докато стигнахме една 
скалиста урва, чийто въ::,хъ се губ-tше въ 
мъглата. Това бt. Wilder Pfaff - .Дивиятъ 
попъ м, който тр-tбваше да изкачимъ. Друга
ритt. ми скриха шапкитt. си въ раницитt. и 
нахлузиха на главитi; си плъстени гугли, които 
обвиваха шиитt., оставяйки свободни само очи· 
тi; и устата имъ. f\зъ нt.махъ нищо подобно и 
за това се забрадихъ съ кърпата си за лице: тя 
все можеше да ми запази ушитi; отъ студа и 

вt.търа, който тамъ нагоре ще да е по-силенъ. 
Движението още отъ самото начало бъ 

трудно. Провирахме се между голt.ми безфор-
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мени блокове. Колкото по-вече. възлизахме, 
толкова стръмнината се увеличаваше. Мt.с
тото и сега представяше разломенъ скалистъ 

гребенъ, който се възправяше на горе. Въ 
дt.сно, подъ краката ни се разкри бездънна 
пропас1ъ. Пристжпвахъ бавно, дирейки съ 
ржка камъкъ, о който бихъ могълъ съ ржка 
да се задържа. Нуждно бt. да внимавамъ при 
това, да не се заплета въ вжжето, което ни 

свързваше. Нъгде трt.бваше да се пълзи по 
колt.не, другаде - да си служа при кате
ренето съ ржце и крака. При по-лошитt 
мt.ста, когато единъ отъ насъ се 1<атерt.ше, 
другитi; двама внимателно наблюдаваха дви
жението му и го ча1<аха, докато отмине. При 
най-оnаснитt. пунктове пъкъ, водачътъ раз
пущаше вжжето, закачваше пикела на· ржка 

и, следъ като достигнt.ше сигурно мt.сто, ·за
лостваше се горе надъ главитt. ни задъ нъ
ной камъкъ и, следейки всъка наша стжnка, 
хващаше здраво вжжето, готовъ да го из

пжне съ всички сили въ случай, че нъкой оtъ 

насъ би се отплесналъ и полетhлъ съ глава 
надолу изъ nропастьта. Въ ·rакива моменти азъ 
често се запитвахъ - за да си пръсне чо

вiжъ черепа, нуждно ли е да се събори тамъ 
долу, гдето погледътъ не стига, когато едно 

сгромолясване само отъ 2-3 метра върху изqст
ренитъ камънаци е досп1тъчно, за да го из
прати на онзи св-tтъ ? 

Къмъ сръдата на пжтя настигнахме часть 
отъ снощната виенска компания. Тукъ бt.ше и 
Tuti quanti, но сега ,ям ~лчеше, а хубавото и 
дръзко лиuе, пламнало отъ умора, 51; . нео
бикновено сериозно. Трt.бвi:lше да пълзимъ 
следъ тt.хъ, докато намъримъ мt.сто, за 
да ги отминемъ. Скалата се издигаше все по
стремглаво нагоре, катеренето ставаше все 

по-опасно. Т рi;бваше да nоч_иваме при всt.ки 
двадесетина крачки. Водачътъ ни обръщаше 
често вниманието да придържаме здраво вж

жето съ ржка, за да не би неочакваното под
хлъзване на единия да събори другия. Моятъ 
сnжтникъ грижливо следваше у1<азания:rа му: 

изглеждаше, че той бъ промt.нилъ вчерашното 
си мнение за ползата отъ вжжет.ата. 

Запъхтени, с.педъ едночасово катерене 
ние 61:;хме на челото на .Дивиятъ nonъ • на 3471 
м. височина. Тамъ, седнали на снt.га, зава
рихме други трима души отъ виенскитt. _ар
тисти. Вътърътъ бt. почналъ да стихва, въз
духътъ се изчистваше и надъ .главитъ ни слън
чевитt. лжчи почнаха да се чувствуватъ. Подъ 
насъ обаче всичко тънtше въ сивата .мъгла. 
На западъ, на разстояние 2-3 клм. предъ насъ, 
се издигаше изострениятъ като сжщинска за

харна rла11а Zuckerhutl (nЗахарна шапчиц~ • ), 
чийто лобъ (3511 м.) бt. съ 42 м. по-високо 
отъ насъ ( обр. 1 ). Южниятъ му склонъ пред
ставяше стръмна ~тена отъ потJ:,мнtли скали, 
а северниятъ бъ покритъ съ дебелъ слой отъ 



6слisпително бtлъ снi;rъ. Низко подъ него се 
разстилаше моrжщиятъ Sulznauerferner. Когато 
ние спрi5хме, по срi5щниятъ ржбъ на Цукър
хютлъ се показаха нi;колко тъмни точки -
туристи, които пълзt.ха нагоре по сн-вга, дви
жейки се блvзу до линията на скалитt.. Ние 
ги следt.хме съ живъ интересъ, докато тt стиг
наха на темето му и се изгубиха задъ него. 

Сетнитt. напъни на вi5търа разм-втаха 
мъrлиr!:. къмъ всички страни, т-в се сrжстя
ваха и отново пилi;еха. Друrарьтъ ми се бi5-
ше отдалечилъ нtколко крачки на страна и 
гледаше къмъ северъ. Изеднажъ той ми из
вика да отида при него: отъ ·тамъ се разкри

валъ широкъ изrледъ. f\зъ се навдиrнахъ, но 
водачътъ не искаше да ме пусне преди от

ново да ме овърже съ вжжет0 си: снt.гътъ 
тамъ висtлъ надъ пропастьта и могълъ съr,_tъ 
да се проваля. Когато той свърши операцията 
си и азъ стигнахъ до мъстото, гдето друга
рьтъ ми бt застаналъ, мъглит-в отново б-вха 
се склоnил11 и вече не се виждаwе нищо·. Три
мата • виенчани бtха почнали да се без-покоятъ 
за друrаритt. си, 0стан~ли низко по скалит-в. 
Единъ отъ тsхъ се надвеси на долу: Tuti quan
ti! - Никой не се обаждаше. Дали тt.• б-вха 
се стреснали • отъ о'nасностит-в на по-ната
тъшното възкачване и бtха се върнали на
задъ, или пъкъ съ тt.хъ 6-в се случило нt.
какво нещастие? 

Миналъ бt може би цt.лъ часъ, отъ 
Еакъ ние б-вхме стигнали на върха. Мъrлитt. 
с. ще не се изчистваха, бавенето ни вече ста
ваше безполезно и ние станахме. Следъ като 
отминахме въ дt.сно отъ широката пукнатина, 
зъеща при ·западната окрайнина на върха, ние 
бързо се спуснахме по стръмния снt.женъ 
склонъ къмъ подножието на Цукърхютлъ. 
Низко подъ северната му страна моятъ досе
гашенъ спжтникъ тръбваше да се раздi=ши съ 
насъ. Едва сега ние се представихме_ единъ 
на друrъ и разбрахме кои и какви сме. Той 
билъ машиненъ инжинеръ и работилъ при 
една фабрика въ Хемн.ицъ, Саксония. 

Останали двама съ водача, ние заслизахме 
по широката снt.жна равнина. Снt.гътъ бъ 
норавъ и отначало се ход±.ше леко и приятно. 
Надолу обаче пуинатинитt. .почн<Ч{а да се 
сръщатъ все по-често. Водачътъ сега опит
ваше• непрестанно съ пИt<ела си издръжли

востьта на снtга. Особено много бt.ха широ
киr!:. и тъмни шпалти въ дъсно отъ насъ, 
гдето склонътъ изглеждаше като замръзна

литt. вълни. на страшенъ катарактъ. Търс:ейки 
по-сигуренъ пжть, ни.е завивахме все по . въ 
л-вво, д0като приближихме единъ засипанъ 
съ снt.rъ скалистъ венецъ, който огранича
ваше Сулцнауерския фернеръ отиъмъ северо
западъ. Водачътъ вървtше напредъ и нео
х0тно отг0варяше на въпроси-я; ми. Разбрахъ, 
че ·раз.говоръ--тъ му пречи да гледа -внима-

,,j •• _, ' • • 

телно предъ себ~ си и за ,:ова rq оставихъ 
на мира. ~од-tхме вече по самата \ЖраЙнJ-!на 
на фернера. Мъrлит-1; неусt.тно б-вха изчез
нали и надъ т лавитt. ни се разстилаше свtт• 
лосиньото небе. Обърнахъ се назадъ-въ бt.
лата си премt.на тамъ се издигаше свi5тлата 
и чиста снага на Цукърхютлъ и ясно се раз
личаваше rол-вмата тъмна пукнатина, която 
лжкатушеше въ подножието му. Тъй силна бt. 
отразяваната отъ снъгов.етt. слънче'Ба свt.т
лина, че безъ очилата очитt не биха могли 
да я издържатъ. 

Слизайки непрекжснато, ние се озовахме 
върху грамада разломени скали: върхътъ 

Троглеръ, 2901 м. Въ дi5сно Sulznauer
ferner се спущаше въ нова широка котло~ина 
и тукъ, при най-тtсното мtсто подъ върха 
той приличаше на набразденъ съ пукнатини 
ръченъ бързей. Водачътъ ме предупреди да 
сваля очилата, защото при слизането изъ 

камънацитt. широкитъ имъ рамки пречатъ 
внимателно да се гледа надолу и човtкъ мо
же да направи нt.коя norpi5wнa стжпка. Ко
гато бt.хме вече долу.ние отново поехме по 
окрайнинитt. на венеца, който продължаваше 
и подъ върха. На едно мtсто водачътъ cnpt: 
отъ тука трtбвало да се прехвърлимъ на 
другата му страна. Погледнахъ надолу: на
трошена скала, която се спущаше до 30-40 м. 
Т ръгнахъ по стжпкитв му. За моя радость при 
опаснитt. мi5ста бi5ха побити желt.зни пржти 
и на тt.хъ опжнати телени вжжета. Водачътъ 
не бtше значи случайно избралъ мi5стото на 
спущането. М·l;стата, гдето минаването презъ 
скалиститъ венци е възможно, се наричатъ 
тукъ .Шарти• и хората се погрижили да на
правятъ по·лекъ и б~зопасенъ превала презъ 
т-J;хъ. Нещастието е тамъ, че тt. еж изве·стни 
на -малцина и незапознатиr!:. съ планината ту· 
ристи мжчно могатъ да попаднатъ на -it.xъ. 

Отново бi5хме върху широко бtло по
ле. Тоя пжть вървъхме по срt.дата на сж
щински ледникъ, .който съ значителенъ на

клонъ продължаваше 3-4 клм. Въ лt.во и 
дt.сно отъ него се черн-l;еха назжбени скал·и
сти гребени ; къмъ края му тъ постепенно се 
сближаваха. В:ърху ледътъ бi; настлана тън
ка снt.жна покривка, която ни· позволяваше 
да се движимъ безъ хлъзгане. · По повърх
ностьта и се забелt.зваха много чести и съв
семъ слаби гънки, слизащи надолу, по ~осо
ка на дължината на ледника. Нима това еж 
заснt.жени пукнатини? - Не, това еж легла 
на малкитъ поточета, образувани от.ъ топя
щаrrа се на повър~ностьта му вода: nукнати

нитъ обикновено се образуватъ напрtчно на 
ri'осоката, по която ледната маса се свлича. 

Скоро и тt. се- явиха. Водачътъ пое.тави 
желtзнитt. шипове на краката си, почна 0т
ново да опитва съ върха на· пикела мt.стата, 
на които стжпваше, и ми каз·а ,да ВЪ'рВЯ на 
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по-rол-15мо разстояние зацъ него, като пазя, 
щото вжжето помежду ни да бжде постоянно 
обтегнато. Вече бъхме обходили нъколко пук
натини, които се изпръчваха на nжтя ни. Tt. 
разсичаха леда на голi;ми разстояния, край
щата имъ не бi;ха добре очъртани и тръб
ваше да внимаваме да не би да хлътнемъ въ 
нi;коя отъ тъхъ, когаrо мислъхме, че сме я 
с ставили далечъ н.а страна. Обхождайки при 
това една пукнатина, ние често се натъквах

ме на друга. 

Лицето на водача бt. станало замислено. 
Той навърно не очакваше ледътъ тукъ да· 
бжде тъй нацепенъ. Следъ като се огледа 
наоколо, той реши да се отклонимъ къмъ 
западъ, rдето, изглеждаше, ще може да се 
ходи по-безопасно. f\зъ го следвахъ безмъл
вно, но остро безпокойство вече бt. ме за
г лозrало. Вървi;хме съвсемъ бавно, когато 
чухъ глухъ шумъ nредъ себе си; водач ьтъ 
бързо се изм1-кваше отъ нъкаква яма, въ 
която до поясъ бt затъналъ. Вече изкочилъ 
отъ нея, той ми извика да отмина по-далечъ 
къмъ mво. Върху повърхностьта на леда, 
по която отъ разт.опената снъжна по1<.ривка 
бt.ха_ се образували малки локви, не се виж
даше нищо подозрително. Бастонътъ, съ кой
то qпитвахъ предъ себе си, ми показваше, че 
отдолу има здравъ ледъ. Изеднажъ подъ ме
не н1;що изпръщi; и nочувствувахъ, че бърже 
потъвамъ: · поnадналъ бъхъ въ заснi;жена 
пу ··натина, краката ми се люлt.еха надъ праз
но пространство, съ разперенитt. си ла1<п1 
се мжчехъ да се задържа надъ брi5говетt. 
и, но и тt. се ронi5ха. Та отивамъ ли си ве
че? - успt. да ми мине презъ ума. Въ това 
време вжжето, което ме опасваше падъ миш

цитt. се изпжна. На нt.колко крачки предъ 
мене водачътъ, наклоненъ назадъ, здраво го 

теглъше къмъ себе си. Навt.рно това ми да
де възможность да се задържа, кракътъ ми 

намi;ри нt.каква опора по стената на пукна
тината н съ едно отчаяно усилие азъ бt.хъ 
вече вънъ отъ нея. Колко трая всичко това ? 
Може би само единъ мигъ, но за мене той 
61; ц15ла вt.чность. Когато си нзтърсвахъ дре
хитt. отъ снi;га, водачътъ, загледанъ въ тъм
на'Fа яма, м11лчаливо клатъше глава. 

До кра·я на заледеното поле оставаше 
около единъ километъръ. Ние тръгнахме съ 

(l 
увеличена предпазливость и когат6, следъ 

много отбивания въ лt.во н дtсно, стигнахме 
до здрава земя - грамада изхвърлени отъ 

ледника разрушени материали, азъ можехъ 

най-сетне съ облекчение да въздъхна. Мрът
эата планина бt вече задъ мене. Т амъ долу 
на единъ-два километри подъ насъ се виж· 

даше Дрезденската хижа (обр. 2), а подъ нея 
се спущаха зеленитt склонове на Мутербер
талъ. 

Следъ едночасова почивка въ хижата 
азъ съ благодарность се простихъ съ водача 
си, който сжщия день трi;бваше отново да се 
връща къмъ Бехера и nоехъ самъ пжтя за 
Нойщифтъ-Фуллмесъ. Бt.ше чудно хубавъ 
день. Отъ дветъ страни· на т-tсния н дълбокъ 
долъ скалиститt. венц~ свt.тt.ха въ лазура на 
безоблачното небе и пi5нливи водопади се 
свличаха отъ плi5щитt имъ къмъ боров11тъ 
гори. Единъ старъ водачъ, който бt. оставилъ 
rope на хижата развождани отъ него туристи, 
ме настигна и тръгна редомъ съ мене. Раз
говорътъ скоро мина върху живота въ пла

нини,-\;,. Добриятъ тнролецъ се зарови въ спо
менитъ си за видt.но и чуто и nредъ менъ 
листъ по листъ почна да се разгръща страш

ната хроника на тия планини. Крачейки _по 
равния nжть, азъ слушахъ разк~ри за ту

ристи, които бt.ха опръскали с ь кръвьта си 
черннтt скали, за заблудени, конто били на
м-'Брени замръз_t!алн изъ снt.говет-t, за изчез
нали, отъ които н до днесъ нi;мало ник;;iкви 
следи, за провалени въ пукнатиннтt. и изхвър
лени отъ гле:rчеритt. дълги години по-късно. 
Защото, говорtше моятъ спжтникъ, глет-1е
рътъ не държи нищо въ себе си и, рано или 
късно, всичко изхвърля навънъ .... 

Ние бt.хме 01 давна изминали Мутербер
талъ и крачехме изъ широката Щубайс«а 
долина. Свечеряваше се. f\зъ постоянно се 
обръщахъ назадъ, за да се сб ::,гувамъ съ 
планината, вь чиито пазви бt.хъ nрекаралъ 
два nълни съ прежнвt.вания дни. И далечъ 
тамъ, високо надъ урви, скали и снt.гове, дъл
го време виждахъ да се откроява въ сияние

то на вечерното небе дtвствено бълото чело 
нii Цукърхютлъ. 

П. Мутафчиевъ. 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 
Плевевскиятъ к11овъ Кай.ыаика долина оrъ 

Б. Т. Д. е ималъ на 21 февруари т. г. общо годишно 
събрание на членовет-1; си, на кое10 клоновото на
стоятелство е дало отчетъ за дейностьта на клона 
преэъ иэтен11ата година. Въ на•1алото на миналата 
година клонътъ е броилъ б4 члена. които въ края на 
годината еж нараснали н.а 109, отъ които 70 мжже и 
39 жени. Преэъ годината клонътъ е иэrубилъ дваl'lа 
ревностни свои члена, Надежда Р. Пtева и Маринъ 
Г. Което••• които с:Nъртьта преднsремоиио покоси. 
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Презъ лi;тото клон ьтъ е иэнесълъ една туристическа 
среща при участието на гости отъ б к11она, за 11оято 
се даде подробна дописка въ една отъ миналитt кни
книжки на списцнието . 

Преэъ отчетната година к11онътъ е устроилъ 
15 излета, отъ които 13 еднодневи и 2 двудн~ви. Отъ 
нi~колио години при клона се обра-зува фондъ „По
стройка на туристически домъ~ . Тая година ветера
нътъ от'Ь ос:вобожцението r. С,оянъ Заимовъ, е отпу_
~;:наnъ една хубава часть отъ парка Скобелевъ въ 



Плевенъ за постройка на тоя цомъ. Общннското уп
р8вление въ града е отпуснало на клона 12 голi;:-1и 
желi;знн стълба, конто ще ·послужатъ при постройка

та на дома (за салона). Плевенската окржжн~ посто
янна комисия е отпуснала на фонда за постройката 
на туристическня домъ 10,000 лева, а председательтъ 
u е обещалъ, че съ започването на постройката ще 
се даnе една по-голi;ма помощь и ще се отпусне на 

клона дърв~нъ материалъ. Обещанъ е на кло1,~а за 
сжщата цель и материалътъ, който ще се п-:>лучн отъ 
събарянето тая година страдата на Плевенското ок
ржжно сиропиталище. За да засили фонда отъ с1;1оя 
страна клонътъ е отпечl'тълъ и пусналъ въ продажба 
купончета за тухли и керамиди, отъ които се надi;ва 
да събере до 15,000 лева. 

Дружественото списание Български Туристъ се 
11011учава отъ 80 члена. И1-1вентаръъъ на клона е твър
де маnъкъ, все пакъ той подържа канцелария, за да 
с~ подържа по-лесно връзката между членоветi;. Кло
нътъ работи въ най-близко разбирателство съ мi;
стния клонъ на Юношескня туристически съюзъ. 

Ноuоизбраното на общото събрание клоново на
стоятелство има следния съставъ : председатель П. 
Караивановъ, подп,'едседатель-дописникъ Ил. Бърда
ровъ, секретарь Д~м. Тошковъ, касиеръ f\т. f\нтоновъ, 
домакинъ-библиотекарь Л. Пановъ, колекторъ-фото
графъ Дам. Стефа~ювъ, зав . излетитi; Дим. Бърда 
ровъ, съвет1•1икъ Б. Христовъ. 

Пловдивскиктъ клопъ /(а.лоJ1новr,-връхъ отъ 
Б. Т. Д. е държалъ редсвното си годишно общп съб
рание на 27 декември 1925 год. на което клоновото 
1-1аrтоятелство е дало отчетъ за дей1-1остьта 1-1а кnо1-1а 
през-.. изтеклата година. Поради слабия още ,ръстъ 
1-111 клона и изключителнитi; събития, които страната 
nреживе миналата година, тая дейность е б11ла пре
димно органv.зационна. Настоятелството се е стараело 
всi;ки случай да се доближ11 до непосредственитt си 
з11д11ч11, като е засилвало постепенно излет1-1ата дей

ностъ и пробуждало у гражданството интересъ къмъ 
туризма. Д ълrогодищното t.жществуване на кпона, 
цеговиятъ, ,непрекжснатъ растежъ и проникването на 

туристическата .tцея въ всички слоеве на града, еж 

д,:.,бри указанця за бждещето. Само нарастналиятъ 
престижъ на орrанизац :ята всрtдъ гражданството е 
позволила да замисли кло11ътъ сериозно изrраждането 

nре.зъ 1-1дната год11на на свой домъ - огнище на твор-
ч ескв, организацион11а, туристическа и просвtтна ра• 
бота. Общинскиятъ съветъ на 'lло;,дивъ вече е отпус
наnъ на клона мi;сто за тази постройка на хълма 
Cf1Xf1mъ rпепе. 

Презъ време на от•1етната година отъ настоя
телството еж излезли председательтъ му Ст. Н, Шиш
ковъ и секретарьтъ, които еж била замtстени nър
виятъ отъ nодпредседател11 Д-ръ ,Вас. К. П-kевъ, а 
сенретарьтъ отъ Д. П. Христовъ. 

Уредеf1и еж били преэъ rодината .9 излета, отъ 
които седемь еж били иtколкодневни, а дваиадесеть 
еднодневни, Въ тi;хъ еж участвували 158 чл~на и 4'55 
rQсти 11ли всичко 623 излетника, което прави по 34 
души на иэлетъ. Били еж споходени историческитi; 
ни, монастири, интереснитi; мi;стности " поселища, а 
най-вече величественитt Kli\ тове · и върхове на Родо
питi;, Стара План11на, Рила, Пиринъ и Срi;дноrор11ето. 
Иэлетницитi; еж били вс-Ькоrа въодушевявани отъ 

любовь къмъ родната природа и еж проявявали дру
гарски чувства помежду си. - Слабата сравн11телно 
иэлет1,~а деЙtюсть с.е дължи 1-1а оrраничителнитi; мtр· 
ки, които последваха злодеянието въ Св. Неделs~, все
общото смущение 11 заrриженость, ко11то изпълниха 
пролtтьта и rолtмата часть отъ лi;тото презъ отчетна
та rодина. Наредъ съ това 11 л11псата иа редовно еф
тино превозно средство до политi; 1-1а Родопитi; остава 
постоянната причина, ·която спжва и ограничава едно
дне_внитi; иэлi;ти nрез1: празнични д~1и. Нека се надt
ваме, че въ най-б,r,1зко време, когато страната се в~р-

не на своя миренъ културенъ развой и железопжт
ната мрежа свърже града съ близната околность, 
всi;ко иедf:ля пжтнишкитi; влакове и трамваи ще от
иасятъ до склоноветt на Родопитi; възторженитi; mо
бител11 на природата. 

Презъ отчетната година клонътъ е ималъ 140 
редовни члена, о:rъ които 5б чиновн11ка, 28 търговци, 
12 занаятчии, 10 свободни, 10 адвокати, 7 домакини, 
4 журналисти, З индустриялц~-t, З комисионери, 2 учи
те ,,и, 2 зжболекари, 3 разми. Дружественото списание 
е получавано и пласирано въ 200 бposi, а отъ юб11 
лейни11 сборникъ • Туризъмъ въ Бълrарня" еж разпро
дадени отъ клона около 65 броя. 

Финансовото nоложеf1ие на кло~а е сравни
телно задоволително. При единъ nриходъ отъ 43,949 
лв. (включителио 7,454лв. преносъ отъ миналата година 
и 20,000 лв. помощь) еж разход-вани 15.896 лв. и диесъ 
кnонътъ разполага съ излишък;, оrъ 28,033 ле., които 
турятъ началото на фонда за бждещата постройка на 
дома Бюджетното упражненне се е развило редовно 
и клонътъ е 11здълженъ предъ централ1-1ата наса на 

дружеството. 

Изм11натиятъ пжть очертава главнитi; прояви въ 
живота на клона. Той тр-kбва да продължи своята 
работа, като прониква постепенно въ всички слоеве 
на гражданството, за да ro спечели за своитi; чер
тениs~ 1-1 турист1-1ческитi; и !1.еали. Дружеств. животъ, коJi
то унрепва друrарския духъ между членоdетi; и пов
дига съзнанието и духа за работа, трi;бв·а да послу
жи въ бждаще за основа на една по-ннтезивна 11 по
резултатна деsrтелнпсть. Гр11житi; около изграждането 
11а дома ще лоставятъ клона в1:, по-голtма вр1>зка 
съ обществото и ще ~у дадатъ възможность да ro при
влече въ своитt. редове. Излеrуав~1ето трt.бва да до

бие rражданственость и да се приrърне отъ всички 
Каза.в,л·ьmнвятъ нловъ Ор.лоно rн,ьздо отъ Б. Т• 

Д. е ималъ презъ м.февруари т г. общо rод1-1ш1-10 събра
ние на членоветi; с1-1, на което клоновото настоятел
ство е дало отчетъ за дей11остьта си презъ изтеклата 
година. Къмъ края иа rоди1-1ата клонътъ е броилъ 
102 чле1-1а, отъ ноито ',7 мжw.е и 35 жени. Уреде1-11-1 еж 
бил1-1 презъ rодинвта 11 излета, отъ които "/ едно
днев111-1, 2 двудневни и 2 мноrодневни, все изъ окол
нитi; мi;ста на Стара планина и Срi;дна гора. Пречка 
за една по-иите-зивна туристическа дейн.:.сть презъ 
rод1-1t1ата CII'; били политическитi; съ61-1тия 1-1 общ11тt. 
условия и въ малния провиtщиаленъ rрадъ безъ ту
ристически трациции. Финансвото положението на кло
иа сжщо е слабо, и все пакъ той е напълно издъл-

110 къмъ централната каса на дружеството и· членува 
съ 10 депа въ туристическата 11ооперация. 

Новоизбраното отъ събран11ето клоново настоя
телство има съставъ: председатель Манолъ Черневъ, 
подпредседатель vюрд. Загоровъ, секретарь Т. Кън
чевъ, касиеръ Ст Папазовъ, ,цомакинъ М. Маленовъ, 
и съветници f\нка Димитров11 и Юл. Петрова: адрР.
сьтъ на новото настоятелство (и на клона) е : Манолъ 
Черневъ, педагогическото училище. 

Разлоmквятъ кловъ Пиринъ отъ Б. Т. д. про
дължава своята трескава излетна и организационна 

дейность и презъ зимата. На 24 януари се е състоялъ 
излетъ до Кьошка - пещерата Пропадналото - Из
воритt. - Богова Борика· прн участието иа 8 излет-
1-11-1ка, по дебелъ хубавъ снi;rъ. 

На 7 февруари е билъ устроенъ вторъ з1-1менъ 
излетъ презъ с. Галеао - Чукара - Гюрови полиr\и 
до Гюрова скала и обратно nрезъ Щроко - Мечата 
дупка Рж)1<давица при участи~то на б души, члено
ве. Кметътъ на съ Бачево е посрещнаnъ нэлетницитi; 
най-радушно и ведно съ други селяни е взеnъ уча
стие въ излета. 

На 14 мартъ следва трети зимеt1ъ иэлетъ 1-1зъ 
южна Рила съ маршуртъ : Бора - с. Бачево - с. 
Годлево - гората Седлакъ - с. Добърско - водо
пада 1-1 обратно. Въ с. Добърско излетницитi;, 9 на 
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брой . еж имали случай да разrтщатъ ед11а отъ най
старинитi; църкви въ , Бърrария. И въ тритt. села тt. 
сж били посрещани най-радушно отъ всички селяни. 
Наскоро клонътъ nроектира и друrи излети изъ се
лата въ околията въ свръзка съ основаване на рай
онни секции, 

На 12 февруари к11онътъ е държалъ р~довното 
r.н общо rодишно събрание на членоветi;, на което 
клоновото настоятелство е дало отчетъ за дейностьта 
,,а кпона nрезъ изтекnата rодчна. Основанъ на 7 an
r 1лъ 1925 година на излет:ь въ м-tстностьта Извори
тt. отъ любитепи на природата (21 души), той брои 
въ края на годината б4 члена, отъ които бО мжже и 
4 же.ни. Презъ rод!'lната клонътъ е заrубилъ двама 
души поради ПР.емt.стване и единъ починалъ. Освенъ 
горнитt. редовни чnенове клонътъ има и дв:1ма дари
телни : qл. Максимовъ и П. Каназиревъ подарили пър
виятъ 1500 лв. вториятъ 1000 за обзавеждане на но
вооснования клонъ. 

Презъ отчетното време (10 месеца) еж бнли 
уредени 15 излета, отъ които б мноrодневни, 7 едно
д11евни и два полудневни, а по м-tсто - 10_ изъ П1-1• 
ринъ, 2 из-ь Рила, 1 въ Западнитt Родоn·и и 2 въ ппа
нина·rа, Каnатникъ. От-ь многодневнит-J;, единъ е чети
рицневенъ до Рипския монастиръ пре.зъ Rй-Гидикъ и 
обратно презъ Рибнит-t езера - Налбантъ, друrъ 
тридневенъ до Налбантъ презъ Семкова , поляна и 
обратно презъ кантонъ св. Торищ1, а останалитt четири 
двудневни до Еn-Тепе, Даутовъ връхъ, Баюва Дупка 
и с. Епешница, Излетитt. еж били сравн1-1телно добре 
посещавани. Общо еж излетували 297 •~лена, членки и 
гости, или средно по 20 души на излетъ. Нi;кои отъ 
излетитt еж използувани забелi;зане на пжтища. 
Така отбелi;зани еж съ бtла боя пжтекитt. къмъ Ка
менистата поляна - ЯловарнИl<i:! - Поляни гt. - Сухо
долъ (мi;стото на хижата), къмъ Джинджир1,щитt. -. 
Даутовъ връхъ и къмъ Дългия Ридъ - Калдърмската 
Чешма - вър. Каnатникъ. 

Презъ лt.тото клонътъ е уредилъ и подържалъ 
снро:,,на туристическа спалня въ една отъ училищнитt. 
стан. През ь зимата е държалъ една беседа на тема 
~ Турнзмътъ като факторъ за обикване родината" 
(пор, Стоевъ) Клонътъ е успtлъ въ краткото си сж
ществувание да си набави необходимия на първо 
време ннвентаръ и да заведе и подържа кrюиова каI-1-
целария. Той е поставинъ сжщо две табла съ kз
rледи отъ Пиринъ и Рила въ мt.стното читалище и 
две афишни кутии изъ града. За взаимно опозна
Аа~Iе и сближаване на членоветi; и развиване на дру
гарство между тi;хъ еж уреждани редовно срещи въ 
локала • Туристическа среща·. Денътъ на освобожде
нието на града - 11 окто:,,ври е обявенъ за патро
ненъ празнинъ на нлон:1 и е билъ отпразнуванъ най
тържествено. Вечерьта е дадена литератур~ю музи

кална вечеринка съ добъръ ус□i;хъ въ полза на фондъ 
• Хижа на Пиринъ". 

Финансовото положение на клона е добро. При 
приходъ отъ 20,920 лв. еж изразходвани 18,500 лв. и 
остава · наличность 2420 Л11. - Къмъ централната каса 
на д'ружеството нлонътъ е издълженъ напълно, а 

въ туристическаrа кооперация членува като колекти• 

венъ членъ съ 10 ·дела. 
Общинскиятъ ·съветъ въ града е отпусналъ на 

кnона безплатно мt.сто 1а постройка на хижата на 
мtстностьта ,Полянитi;•, Сухо долъ, като е разре
шилъ членоветt. му ~а отбнятъ временната си трудо
ва повинность при постройката на хижата. Презъ 
е~еньта еж били устроени три трудови излети и се е 

почнала постройката на една землянка за работницитt. и 
складъ на материали. Общината е отпуснала ежщо и 
нужния за работа шансовъ инструме~тъ. Направени 
еж постжпки при общината за отпущане на мtсто 
за туристическа градина, въ която спедъ постройката 
на хижата клонътъ се надi;ва да построи и туристи
чески дом-ь - Разлоrъ. 
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Новоизбраното, отъ общото събрание клоново 
нас:rоятелство 1-1ма с-ьставъ: Председатель поручикъ 
Т. Г. Ст-оевъ, подпреДС(!.дс:1тель Райна Ванева, сенретарь 
поруч_икъ Г. Стефановъ, касиеръ Т. х. Стояновъ, до
макинъ-библиотекарь П. Пранчов ь и съветници Ст. За
ховъ, Ив. п. Костовъ и Ив. Калнновъ. 

Б1шовсквятъ кловъ Юндо.ла отъ Б. Т. д. е 
броилъ въ края на изтеклата година. 30 члена. През . 
второто полугодие еж били уредени 15 излета, посе 
тени общо отъ около 350 излетника, или ср-l;дно по 
23 души на излетъ. Държани еж били nрезъ годината 
чети;и беседи на теми: ~Цели и задачи на родни11 
туризъмъ „Дчсциплиf!а въ излетит-t", .Защо ни еж 
нужни горнтi;?" и ,Еrиnетъ, нрави, обичай, всичкитt. 
добре посетени. Клонътъ nроекrира залесяването на 

мi;стностьта Черковното. 

Врача.нския кловъ Веслецъ отъ Б. Т. Д. е 
имаnъ на 7 мартъ т. г. редовно общо годишно съ 
брание на членоветi; си, което е избрало ново настоя· 
телство на клона въ съставъ: председатель Петъръ
Доrрамаджиевъ, nодпредседатель Никола Новоселски 
секретарь-домакинъ Василъ Печеняковъ. доманиI-1ъ 
Георги Калжповъ и съветници Хр. П. Бояджиев-ь и 
Ст. Статновъ. 

Свищовсквятъ клонъ Але1'о от-ь Б. Т. Д. е 
и ~аnъ редовно годишно събрание на членоветt. си на 
14 мартъ т. г., на което е попълнено клоново:rо на

стоятелство в ь съставъ: nредседатель Ю)д. Николовъ 
подnредседате~ь Любенъ Ценовъ, секретарь Георги 
Ст. Николовъ, касиеръ Георги Генчевъ, до:,,акинъ 
Екимъ Екимовъ и съветници Ст. Банчовъ; Ен. Цоковъ 
и Коста Ю. Ковачевъ. 

Проnадийсквятъ клонъ Сини в11р1, отъ Б. Т. 
Д. е ималъ обшо годишно събрание на членоветi; си 
на 7 мартъ т. г., на което клоновото настоятелство .е 
дало отчетъ за дейностьта на клона пр8ЗЪ изтеклата 
година. Клонътъ е основанъ на 28 августъ м. , г. и 
брои 24 члена, отъ които 18 мжже и б жени Презъ 
краткото вре:,,е на своето сжществувание той е устр.>
илъ nеть излета: цо скалитi; при с. К)Шъ-теnе, Ор
ловъ върхъ, св . .Георги, с . Доб,)иНа и Кар:~-пещера, 
отъ конто последнитt две зимни, при снt.жната покрив• • 
ка. Всички еж били посетени добре. Дейно~тьта си 
кпонътъ развива съвм-tстно съ кл0на отъ Юношес
кия туристически съюз ь Ар1'овна, с-ь които отъ нс,ча
лото на м . февруари nодържа и обша кэ.нцелар;~я. 
На б януари т. г. е коледувалъ туристически хоръ 

по чпенове 1-1 граждани, съчувственици на туризма, а 
на 30 януари е дадена пързата туристическа среща, 

която е б;~ла добр~ посеrена и се е завършила при 
п ьлна задушевность и задоволство tia всички nри

сжствующи . 

Новоизбраното отъ общото събрание клоново 
настоятелство има сл~дния съставъ: пре;~.седатель 

Добри Тодоров,., директоrъ н~ реалната, nодпредсе

датель Ив. Ивановъ, желi;зничарь, секретdрь П. Геор
гиевъ, търrовецъ, касиеръ Н. Велевъ, търговецъ, до
макинъ Т. Гочевъ чиновникъ, и съветници Д. Митовъ 
търговецъ и Л. Балкански чнновникъ. 

Отарозаrорсквятъ клонъ Сърнена zopa е 
броиnъ въ края на изтекпата година '142 члена, отъ 
които 100 мжже и 42 жени. Направила е 21 излетаотъ 
които 12 еднодневни, 7 двудневt~и и 2 многодневни 
(до Юмрукъ чалъ и до Рила•Пиринъ); въ всички из
лети общо еж участвували 1720 излетника или ср'БДНО 
по 82 души ~Iа излетъ. Клонътъ е участвувалъ освенъ 
това въ 4 туристически срещи между разни клонове 
и е далъ две вечеринки, макаръ и условията за ра
бота презъ изтекпата година да не еж били особено 
благоприятни. 



· Хасковския кловъ Аида. - На 7 февруари т. 
:- к:nонътъ нма редовното си общо годишно събрание 
на което кnоновото настоятелство и строитеш1иятъ 

комитетъ дадоха отчетъ за дейностьта си. Презъ 192'> 
год. unеноветt еж се движили, както следва : въ на
чалото еж били 145 души, приети нови 87 чл~на, на• 
пустнали и изключени 23 души, или къмъ края на 
годината клонътъ има ?.03 д. членове, отъ които 158 10-
дължени-редовни н 48 нередовни. Отъ редовнитъ чле
нове 102 мжн<е и 5 ~ жени. 

Иэлет~1ата дейность е била: състояли еж се В 
еднодневни, З деудf1евни и 4 мноrоднев1-1и из11ети. 
Посnецнитi; сж направени иэъ Пиринъ, Родопитt. и 
Стара-Планина. Вси "ки излети еж посt.тени отъ 437 д. 
ч ленове и гости, или cpt.:iнo по 2-;J души на изnетъ. 

· Презъ годината сж устроени 3 вечеринки. съв
мi;стна съ юношитt. кинс-забава, t<оледна елха и но• 
вогодиш1~а среща съ лотария Освенъ това за члено
ветi; е имало 15 вечерни и дневни срещи-забави въ 
клуба и дружествеюнr nаркъ. Отпразf1уванъ е тър· 
жествено дружественчя nразникъ, 2 августъ, съ пу• 
б,и ,но агитаuионнu събранне и увеселение, а на 28 
и 29 августъ по и11ициативата на Централното настоя
телство е станал'! сбирка на юж~rобълrарски клонове 
съ иэnетъ до в. Аида, въ nрисжтствието на г. г. Rн
тоновъ и Раевъ отъ Ц. Н. 

· Отъ дружествени чnefioвe еж изнесени на сре
щитt.· слецнитt беседи : .. У ставни положения по орга
низацията на дружеството", ,Дисциплина през;ь изле

титt ·, ,Облеклото на туриста" и .История и развой на 
Българското туристическо дружество• - всички до• 
бре посетени. 

И тази година клонътъ издържа собственъ 
клубъ канцелария, който, манаръ да струва доста на 
клоновата каса, носи rолt.ми изгоди и най-добри ре· 
зултати. Въ него бi; устроена открита читалня съ из
ложени нниrи за свободно използуване отъ члеfюве 
и гости. 

На отnусиатото отъ Общината за използуване 
14 декара мi;с·,о до самия градъ клона построи дър• 
венъ nавиnионъ за около 30,000 лева съ бюфетъ, 
който за сега задоволява нуждитt. на нлона и прив
лича- гражданството навънъ. Презъ лi;тото въ него се 
nомi;щава и нлоновата канцелария. Подетата иници
атива за построй!(ата ~,а туристически домъ за сега 

не можа да бжде реализирана поради невъзмож
ностыа да се събератъ бързо нуж.цнитt. ront.ми срi;д
ства. Въ това направление се работи и настоятелст
вото вt.рва. че въ недалечно бждеще и тая голi;~а 
идея ще бжде реализирана. 

Сжщо доста усилия се отдадоха и на залеся
ването на мi;стото. отъ ноето бt. засадена едната чет
въртъ съ малки дръвчета, за жало .ть съ слабъ ре

зултатъ. Презъ тази rоцина нлонътъ r1редприема за· 
лесяване на цi;лото мt.сто -съ едри дръвчета и се 
вэематъ мi;рки за пълното запазване на фиданнитt.. 

Финанситt. на кnона еж били въ добъръ редъ 
и е реаnизиранъ презъ годината приходъ лева 61,258.20 
разходъ 32.376.01 или единъ излишъкъ отъ 28,892.19. 
Строителниятъ номитетъ при клона е реализираnъ nри
ходъ 43,956 50 и разходъ лв. 37,028. - или единъ из
nишък1> отъ б,938·50 лв. Къмъ t<рая 1-ia годината клонътъ 
р'lзnолага съ собствени ср·l;дства отъ излишъцитt. и 
по фондоветt. - лева 40,4]0·69. Съ новия бюджетъ се 
открива фондъ ,Постро,jка на туристически домъ·, 
за който се nредвиждатъ З!J,000 лева. 

Отъ изтекnия бюджетъ клона е подnомоrtiалъ 
Софийския нлонъ пп издаването на туристическа би
блиот~ка съ сумата 500 лв. 

Инвентарътъ на клона е увеличенъ съ 70 стола и 
10 маси за дружествения nаркъ, единъ шнафъ эе 
архивитt. и друга по-дребна nонжщина. 

Въпреки не твърде блаrоприятнитi; условия за 
чистъ туризъмъ въ града, кnонътъ се развива бързо 
и заема едчо отъ първитi; мt.ста между нуmурнитi; 

дружества въ града. Отношенията съ всичк.и opraF1и• 
з~щии и дружества - нултурни и просвi;тн;.r, и особено 
съ юношитt. еж най-добри. Гражданството еж.що с •, 
симпатия гледа на туриз"lа и цt.ни усилията на клона 
за занрtпване и култивиране любовьта къмъ nриро· 
дата и родиliата, а особено nрантичесната работа "" 
залесяване и украсяваliе rра з,а. Окржжниятъ съвtтъ 
отпусI-1а на клона 20,000 лв. nомощь. 

Отъ настоятелството излi;зоха по речъ члено
ветt.: Василъ Р<"дучевъ, Луна Вълчановъ, Мара Толо
ва и Малко Георгиевъ, отъ ноито първитt двама се 
преизбраха. Новото настоятелсrво има съставъ: пред• 
седатеnь Василъ Радучевъ, ПО.l!.Предсецатель f\сt.нъ 
Петровъ, секретарь Добр:i Илиевъ, касиеръ Rctн1: 
'1танасовъ, домакинъ-оиблиотекарь Ба 1-1но Въчевъ и 
съветници Димитъ:,ъ Тонцжоров ~ и Луна Вълчановъ 
За 1<онтролна t<омисия еж избрани : Тома Парпуровъ 
К•• рилъ Овчаро_ ъ и Г-ца Веnина Кврагяурова. 

Софийсниятъ клонъ Алеко !(онипант11новъ отъ 
Б. Т Д. има редовното си обшо събрание на 17 яну
ари т. г. на наето клоновото настоятелство даде от

четъ за дейностыа 1щ клона презъ второто noлyro· 

дие (отъ 17 августъ, кога r:> то е поело ржковоценето 
на нлоновитi; работи, до края) на 11зтеклата rоди1-1а. 
Презъ това време еж записали 50 ~rови члена, а отъ 
стари,-!; б71 редовни ч пена еж се изJ.ължиnи къмъ 
клона 344. Слабиитъ nриръстъ на чл~новетt. nреэъ 
послед1-1итt. дв~•три rоциliи въпрекч засипването на 

излетната дейиос:ть и на зимния туризъ~ъ. както и неиз
правностьта Нд старитt. дружествени ч ~е нов е въ эадъn
же1iи11та имъ къмъ клона трtбвада се отдаде отъ едн'I • 
сграна на слабата заинтересованость на nоследнитt. 
къмъ дружествения животъ и дружественитt. .работи, 
отъ · друга на неотговарящата на условията на rолt.мия 
rрадъ адмиt➔истративна организация на кпона. Това 
налага обмисля~1е и разрешаване на въпроса за кnо· 
новитt. секции и nлатенъ деловодитель-инкасаторъ. 

Единъ скърбенъ фактъ изъ живота на t(лона е 
инцидентътъ съ излетната rpyna .фонфони• по nоводъ 
на съградената отъ нея съ съдействието на нлона 
хижа надъ Златнитt. мостове (Витоша), който доведе 
до изключването на шестима нлонови члена, наложе

но за да се запазятъ достойнството, интересит'i, и це• 
лостыа на клона. 

Презъ останалото време нnонътъ загуби единъ 
отъ най-добрит-k си чпенове. ревностниятъ туристъ и 
незамi;нимъ друrарь nрофесоръ д-ръ f(r,y,iiъ Доон•ш
ловъ, трагично загиналъ по дековилката на новостроя

щия се Рилсни водопроводъ ср-kдъ майката природа. 
Хижа Алеко продължава да устоява на бури и 

хали и стои здраво на мъстото си. Извършени еж 
н'i,кои необходима дребни по пра впи, за да може да . се 
посрещне :1имата. Поставени еж улуци за оттичане на 
водата, Направени еж нари въ rорнитt. стаи. Но
мерирани еж местдта за сгане, эа да може вС('КИ. 

който остане да преIющува, да бжде сиrуренъ, че има 
де да tи отпочине. За постилане 1-1а наритt. <"Ж до
ставени тръстикови рогозки. Малката долна стаичка 
е дадена за жилище на пазача и семейството му. 

Всични стаи могатъ да се отопляватъ, така че хижа
та въ вс-\;ко време ще може да даце сравнително 
удобенъ за тамошнит-1; усnовия приемъ на излетници
тt.. Има поставенъ начало на буфетъ отдето може да 
се набави захарь, тютю1-1ъ, шонолатъ и др. дребни 
работи. Камънитt. около хижата еж прибрани и насе

чени t➔a около 83 кубика блокчета за строежъ, необ
ходими за проектираната пристройка. Хижата се сна
бди, благодарение усилията на една група нлонови 
членове, съ е1ша сигнална камбана (бЗ кгр.) които 
указва ценни услуги t➔a туриститt. въ лошо, мъгливо 
време и снъжни виелици. На друга група нлонови 
членове се дълми построяването на една междинна 

хижа Вукя скала, по пжтя отъ Драrалевци за хижа 
f\леко. Презъ есеныа се постави началото на единъ 
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