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ХИЖЕСТРОЕНЕ 

Преди войниr\; туристическитi; друже
ства н1;маха нито достатъченъ кредитъ nредъ 
обществото, нито задоволителна материялна 
сила за да се заематъ съ постройката на ту
ристически хижи въ планинитi;. 

Уставнит1; разпоредби въ тази насока, 
както и много други, оставаха само едно бла
гопожелание. Търновци бi;ха почнали изграж
дането на т1;хния туристически домъ, а ини• 
циативитt за изграждане на други нt.кои ту
ристически хижи завършваха съ поставяне са

мо на основния имъ камъкъ. 

Българинътъ още не бt.ше достатъчно 
страдалъ за своето отечество, за да го обикне 

истински. Но ето че дойде войната и покрай 
хилядитi; страдания, до~есе това добро, че 
накара всt.ки гражцанинъ да почувствува по 
единъ ясенъ начинъ, че е кръвь отъ кр1=вьта 

на своето племе, и да схване просто и недвус

мислено принадлежностьта си 1<ъмъ своята 

родна земя, която бi; пребродилъ не в_еднажъ 
на длъжъ и на ширъ. 

Следъ войнитi; имаше вече благодатна 
почва зе~ хвърленото по-рано семе не туристи

чески ицеи. То бързо израпна и скоро даде 
буенъ плодъ. 

Сега вече туриститi; не бtха само скит
ници иэъ планинитi;, тt почувствуваха своята 
бързо нарастнала обществена роля и разви
ха трtскава дейность за да накаратъ бълга
рина да обикне своята родина. Обществото ги 
посрещна съ пълно доверие и даде морална и 

материална подкрепа, на тt.хната разширена 
обществена ,пейность. Сега вече туриститi; мо
жеха см-вло да пристжпятъ нъмъ осжществу
ване на заветната имъ мечта - строежъ на 

тvристически хижи въ сърдцето на планинитt.. 

Духовн;,,~я подемъ бt.ше силенъ и въ единъ 
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алпийски кжть, какъвто е Дупница, се зароди 
най-напредъ идеята за изграждане туристиче
ска хижа въ недрата на Рила, - идея, бър· 
зо осжшествена съ х.ижа • Скакавица • . Това 
даде тласъкъ и на многобройниr\; софийски 
туристи, които започнаха и въ скоро вре

ме изградиха хижа . f\ле1<0" на Витоша, а тi;х
нит1; по-млади събратия - юношитi; - по
ложиха основит1; и продължиха постройката 
на хижа „Витоша • . Ехото на тази творческа 
дейность се отрази и въ усоит1; на централ
ния Балканъ, ю,;дi;то въ кжсо време се изди
гнаха още две планински хижи : l{арловската 
и тази подъ Чумерна. Самоковци не останаха 
nо-надире и съ равность подготвятъ своята 

хижа въ подножието на най-високия върхъ 
на България. 

Но този хубавъ подемъ въ туризма ка
то че почна да се изражда въ едно несъз

нателно подражание, въ което не виждеме вече 

01 разени нито идеит-\; на чnсто планинар
ство, нито възаишения духъ на туристичЕска 

солидарность. 

Хубавата идея да се издигатъ хремове 
на туризма всредъ планинит-в се изроди едва
ли не въ строежъ на салаши въ окрайнинитi; 
на градоветi;, или стана отражение на его
изъма на отдълни туристи ил,1 туристически 
групи, които строятъ не хижи, а колиби, за 

щ1чни свои нужди - въ блv.зки на даденъ 
клонъ окрайнини, като съ това сt.ятъ сепа~ 
ратизъмъ средъ дружественитt, членове. 

Ето какъ. стигнахме до положението, че 
като градимъ хижи рушимъ организацията на ту

ристическит-в дружества. И мисля, че трt.бва съ 
всички сили да се опълчимъ срещу тази кри• 

ва насо~а въ хижестроенето. Защото - : кол• 
кото правилното хижс строение допринася эа 



трайното закрепване на туризма, тоnкова кри· 

воизбраното подражение донася бързо и сил
но разложение въ туристическиrs редове. 

И за да ни стане ясна идеята за планин
скитi; хижи, нека хвърлимъ бъrълъ погледъ 
върху rtхното значение, като го сравнимъ съ 

значението на туристически,i; домове въ rра
довет-в. 

Каква е ползата отъ планинскитt. хижи 
за туризма? 

На първо мi;сто т-в създаватъ незамени
ми удобствз при н-sколко дневни излети въ 
централнитi; масиви на високитt. планини. Ti; 
еж основата на истинския планински тур!АЗМЪ 

и безусловно необходима предпоставка 
при зимни излети. Безъ r\;хнитi; удобства е 
невъзможно развитието на туризмd средъ 

широкитi; народни маси, тъй желателно осо• 
бенно у насъ за повдигане т-hхното народност• 
но съзнание. Независимо отъ всичко това пла
нинскитi; хижи ще станатъ центъръ на зале· 
сявания и горски стопа• ства. как-то и на на

ционални паркове. Т i; ще издигнатъ на пръвъ 
планъ, практикуването на nланинсния туризъмъ 

и ще запазятъ завинаги неговото преобладаю
ще влияние А всt.киму е известно благотвор
ното влияние на планинския туризъмъ: той 
развива общественитt. добродетели и влияе 
върху възпитанието на туризма. Въ борбата 
съ планината волята на туриста се калява, 

чувството на друrарстnо и самопомощь се 

развива, другата обществена работа става 
всt.кидневенъ навикъ и со~ияnнитt. чувства 
на туристг~ достигатъ неподозирано развитие. 

Всичко това затвърдява дружната излет
на дейность на организиранитt. туристи, коя
то е една отъ най·сжщественитt. задас;и при 
туризма. 

Това е, на кж.со казано, значението на 

плаНИНСКИТ'Б хижи. 
Нека разгледаме сега каква е ролята на 

туристическит'В домове въ градовеrs. 
Безспорно тt. ще допринесатъ много за 

материялното закрt.nване на туристическиr\; 
дружества, за смi;лото стабилизиране. Клуб
нитi:; помещения ще създадатъ по-rолt.ма 
сплотеность между членоветi;, тi; ще еж. ед
но постояно огнище на туризъма и ще съз

дадатъ по-трайни и по-широки връзки на дру
жествата съ другитi; обществени организации. 

Съ течение на годинит-h тi; ще станатъ 
една необходимость за всi;ки клонъ на дру
жеството. Но с□оред ъ насъ Т'ВХното изграж
дане трi;бва да се остави на втори планъ -
особено въ сегашно време - защото тt. от
вличитъ вниманието на туриститt. отъ тъхни
Т'В най-важни и непосредствени задачи. Отъ 
опитъ знаемъ вече какъ строежа на домове 

въ градовеrs се отразява силно на излетната 
дейность, която почти замира за рЕ:дъ години 

- докато трае строежа, и предизвиква бързо 
намаление на броя на членовет'В. 

Това не трi;бва по никой начинъ да се 
допуска, особено сега въ организационния 

периодъ на дружествата. 

Но веднъжъ изграденъ домътъ внимани
ето на клоновитt. настоятелст,ва все още е 
насочено тамъ, и започва ПО(ilади това да 

се развива единъ .салашенъ • туризъмъ, при 
който редовно и неизмено се иравятъ излети 
само до домътъ, устройватъ се тамъ весели 
вечери, а понi;кога и гуляи. Такава практика 
съвсемъ не отговаря на нашитi; идеи за ис
тински туризъмъ. Главния обектъ на туризъма 
е пжтуване, изучаване страната нейниr\; пла
нини както и народа ни. Който не странсвува 
изъ България и не познав::~ дивнитi; и плани
ни, - не е истински туристъ и неможе да 

обича достатъчно отечеството си, защото и 
не го познава! 

Ето, защо ние считаме, че за сега изграж-

хижа Мусала 

дане на туристически домове трi;бва да се 
остави на втори и трети планъ. 

Но независимо отъ това има и друго 
съображение и то много важно: 

Първия викъ беwе: 
Стройте планински хижи 1 
И наистина нi;кж.де почнаха да строятъ. 

Но повечето клонове нt.маха близни r~ланини. 
И какво стана? Намi;сто да иматъ туриститi; 
амбиция да събератъ средства и изградятъ 
Н'Вкоя отъ планинскитi; хижи по начертания 
отъ съборитi; планъ, за да остане за винаги 
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свързано името на тъхния клонъ съ подвига 
на едно чисто туристическо дi;ло - така как
то става това въ Германия, f\встрия, Швейца
рия и другаде, - тi; предпочетоха да забра· 
вятъ планинскитi; хижи и да строятъ свои до
мове въ грацоветi; . . . И удобно и практич
но, но много себелюбиво, трi;бва да се приз
нае, •И не тъй полезно за туризъма , 

Хубавата идея за строежъ на планински 
хижи се промъни до неузнаваемостьl 

Но за голъмо съжаление въ друга посо• 
ка тя се изроди напълно. 

Наредъ съ опасното развитие напоследъкъ 
лъжетуриэъмъ, при който се образуватъ нови 
и нови дружества, които подъ туристически 

етикетъ преследватъ всевъзможни други це

ли, но съ пълно отрицание на всi;какъвъ 
туризъмъ - създаде се и нова форма на 
хижестроене, което е пълно отрицание на 

ИСТИНСКИЯ туризъмъ. 

Групи отъ капризни или своеволни членове 
на туристически клонъ взиматъ инициатива 

безъ съгласието на клоновото настоятелство 
строятъ въ подножието на планинитi; коли
би или землянки, които безцеремонно обявя
ватъ за туристически хижи. 

Тия хора не желаятъ да се ползуватъ 
отъ официалнитt. хижи, тi; чакатъ да иматъ 
нt.що като частни хижи и да могатъ да ка
жатъ че Иванъ или Драганъ построилъ хижа! 

Жалъкъ манталитетъ, жалка робска пси
хология, която показва липса на социално 

чувство, липса на всtко съзнание за друже
ствена дейность . . . . 

И най тъжното е, че тtзи туристи не 
искатъ да разбератъ колко пакостно е тi;хно• 
то дi;ло за туризма. 

Целъта на нашитi; дружества е да обе
диняватъ туриститi;, да ги възnитаватъ въ 
дружна обществена работа, въ която индиви
да да се жертвува за общото благо, а коли
барството на тия наши другари иде да под
храни личната амбиция и егоизъмъ. на отдi;л
ни членове и групи въ клоноветt; то ci;~ се-

паратизъмъ и зависть, създава дрязки и ру

ши вътрещната самодисциплина на клоноветt; 

то е nризнакъ на разпространената ниско-кул

турна черта въ нашия общественъ животъ -
черта на вi;чно отцi;пничество. 

Колибарството ще докара като логична 
последица 11ълното отдi:;ляне отъ клоноветt 
на цi;ли групи и образуване на нови, макаръ 
и хилави туристически дружества, които само 

ще вредятъ на туристическото дъло. 
Примt.рътъ на Софийскитi; колибари 

трi;бва да бжде решително заклейменъ 
и управителнитi; тi;ла на орrанизациитt да 
взематъ _решителни мi;рки, за да се турне 
веднажъ за винаги край на тия 11ротивотури
стически домогвания. 

f\ко ли нi;кои господа желаятъ ца си 
строятъ частни жилища или колиби въ nлани

нитi;, - свободни еж да сторятъ това и ни
кой не ще имъ пречи, но нека тi; иждивяватъ 
свои лични средства, а не обществени, и 

нека не бждатъ щеславни да наричатъ частни
тi; си жилища - туристически хижи и да имъ 
придаватъ характеръ, какъвто тt. нi:;матъ и 

не ще иматъ. 

Ето защо нашето мнение е че не трt.б
ва да се пръскатъ въ много посоки усилията 

на туриститi;. На пръвъ nогледъ трtбва да 
се издигне строежа на планинскитt. хижи. 

Туристическ~tТ'Б с1,бори трt.бва савмt.ст
но да създадътъ единъ строго оnределенъ 

nланъ за строежа на планински хижи flЪ цъ

ла България и този планъ да се изпълнява 
твърде и неуклонно. 

Гол1!митt. туристически клонове трt.бва 
да се зацължатъ да взематъ участие въ стро

ежа на хижитi:; и въ отдалечени планини, а 
не само такива при седалищата имъ. 

Само тъй ще бжде намъренъ истинския 
пжть за здраво эакрi;пване на туризма и спе
челване симпатиитt. на общ~ството за тури
стическото дi;ло. 

Н. Галчовъ 

~ 

ЗНЕПОЛЕ 

Оrъ Баринци, предградието на Т рънъ, 
се откриви едно отъ най-нежнитt. български 
полета. (Не се чудете, мt.поположението на 
този чисто швейцарски градъ е такова, че 
му налага лукса да има предградие). Нtкол
кото върбалаци, които хвърлятъ г.жсти наси
тени петна покрай завоитt. на Ерма, правятъ 
по-очертани двата конуса отъ лi;во, които 
още nазятъ славни спомени отъ сръбско-бъл
гарската война презъ 1885 год. До тi;хъ, въ 
гола жгловина, дращи съ острия цвi;тъ на 
своята глина грънчарск<.'то село Бусинци, 
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задъ което по•1ватъ кждравитt. дипли на Бо
силеградскитi:; планини. Около единъ кило
метъръ на дi;сно отъ шосето е най-близкото 
до Трънъ село Туроковци, разположено въ 
политt на Малки Руй. По-назаnадъ е са
мата планинскз гордостъ на тоя единственъ 

по своитt. български чувства роденъ край -
върха Pyi:j. Но отъ тука той не се вижда ни
то така величественъ, нито така красивъ. 

Дори не се отличава много и отъ малкия си 
събратъ, който изглежда като последньо стж
пало къмъ негьвото племиво и ерозирано о,:ъ 



вi;коветt чело. И не само при fi-Ьрsия nо
гледъ, но и при последния на нtколко ми
нутното му съзерцаване, пжтникътъ вади за
ключението, че, стига да пожелае, и неусетно 
за себе си ще стжпи на върху облото му теме, 
преди да е nочувствувалъ умора. f\ла стига 
краката да се оnжтятъ къмъ него, за да раз· 

бератъ очиrв, че не всtкога е толкова малко 
голi;мото, когато малко ни се чини. Не часъ, 
не два, а често цtлъ день е nотрtбенъ, до
като се проnълзятъ неrовиrв видимо равни 
склонове, подирили сtнка въ rрадинитi; на 
с. Зелениrрадъ. И тъкмо отъ това село, отъ 
гънката до него и презъ горичката на тази 

гънка е най-достжnенъ Руй ... 
Но колкото по-малк'о се хвърля въ очи, 

толкова nо-величественъ става той срtдъ хо
ризонтитt - наистина необятни - които ни 
открива. 

Мtстилъ съмъ наивно, ведно съ друга
ри, граничния стълбъ, за да остане стройния 
Белмекенъ у насъ, поrлъщалъ съмъ възтор
жено хубоститt на Стара-планина и на Рила 
отъ Черния ВЪ'JХЪ, слушалъ съмъ въ заrласъ 
нant<.ia на тихия бi;лъ Дунавъ и кървавия 
nл-sсъкъ на Бtлото море отъ острата чука 
на Мусала, до ноято две б-1:;ли преспи изцеж
датъ скръбнит1; сълзи по вtковнитi; патила 
на македонската земя, но отъ никжде, струва 
ми се българския nросторъ не е толкозъ ди
венъ, пъстъръ и широкъ, t<акто отъ Руй. 
Пъстъръ и широкъ, защото окото долавя ед
новременно всички капризи на природата въ 

rвхното пълно разнообразие, плюсъ (ахъ, та
зи мания да си служа и азъ за украшение 
на слоrа съ чуж.ци думи !) сътвореното отъ 
чов-вшката ржка. Не само китнитt села на 
Знеnолето, но и българската столица, която 
се вижда като фата-моргана, особено сутринь, 
преди изrр~въ слънце. Вижда се тя и вечерь, 
но не като постройка, а като свtтлина, която 
озарява тжжното битие на западния бълга
ринъ, едничъкъ, който най-силно чувствува 
вражеския напоръ къмъ роднитt ни земи. 
И нtкога моята скромна муза, охулена, защото 
отхвърли европейското червило отъ rрубит-в 
си, но сочни бълrарски устни, каза въ единъ 
свой сонетъ за Трънъ: 

• Но искамъ ли, заnъnлалъ въ стръмни-
нитt, 

Надъ родни край да хвърля смаянъ взоръ, 
Къмъ стройний Руй отправятъ се очиrв. 

О, градъ rранитъ nредъ вражески наnоръ! 
Разбирамъ твойтi; чувства nламенити : 
Отъ Руй е дивенъ бълrарский просторъ! " 

Р~ла, за жалость (до кога ли ни е пи
сано да употрtбяваме тази фатална дума!), 
отъ върха на Руй вече не можемъ да се на
слаждаваме на тоя български просторъ: -

границата го д-sли на две, за да останатъ въ 
сръбски ржце отвжднитi; склонове, богати съ 
минерални залежи. Това едно. И друга . 
Но трt.бва ли да поменавамъ и него, когато 
се разбира само по себе си? • • . 

Погледътъ тжжно се плъзне по изроне
нитi; плещи на Знеполския великанъ и се 
преметне по насрещнитi; и по околовръст
нит\; хребети, за да дири тамъ утtха и отмо
ра . • . Но rl; еж голи. По-стариrв хора раз
nравятъ, че nрезъ rвхната младость тия хре
бети еж били покрити съ гжсти гори, които 
еж давали nоминъкъ, здраве и радость на 
хиляди семейства. f\ сега на много м-kста по
лето е засипано съ пtсъкъ, чакълъ и каме
наци, а nланинскитt хълмове и тi;хниrв скло
нове еж прорi;зани съ дълбоки дерета и над
виснали скали. Само тукъ-таме се срtщатъ 
вi;ковни брi;стове, джбови и букови дървета, 
свидетели на страшно и nрестжпно опусто
шение.*) 

И, все nакъ, очитt не знаятъ, де nо-на
nредъ да се спратъ, а фантазията - да си 
представи оная красота, която е цъвтi;ла тука 
преди това опустошение на горитt. Сега Зне
полското равнище прилича на една голtма, съ 
висока рамка тепсия, по която чутовенъ май
сторъ е дълбалъ релефитi; на своитt фанта
стични причуди. Тука буенъ nотокъ, nрерt.
залъ шосето на две и nрехвърлилъ своитi; 
каменисти наноси върху бt.лата му лента, 
таме сочна ливада съ наситена зеленина, а 
оттатъкъ - китни стройни дървета съ при
плетени корони, като че ли събрани отъ не
знайна ржка за букетъ на този, който знае 
да цени и да обича хубоститt. на българска
та земя. f\ навредъ - ниви, ливади, рът
лини и долчинки се мi;рка трудолюбивата 
фигура на селянинъ или селянка, които благо
душно rледатъ на васъ и на вашата модерна 
бързоходна, с n i; л а по ваше желание 
при Зжбелскитt ханчета. Защо? За чаша ра
кия ? Не, за чаша вода, която буйно тече отъ 
каменна чешма nредъ една отъ кръчмитi;. И 
тая чаша ви я подниса безплатно едничкиятъ 
кръчмаръ въ свt.та, който плаща патентъ за 
спиртни питиета, а освежава пжтницитi; съ 
кристално - свежит-k струи на Руй ..• 

По нататъкъ еж ханищата на Зелени
градъ, още нататъкъ на Г лавановци, на Стре
зимировци, на ..• 

Стой! ... 
Преди десетина години, когато за nръвъ 

nжть минахъ по това бt.ло шосе, ние на всi;
ка стжпка трi;бваше да се провираме между 
ко.(lа и пешеходци. Шосето гьмжеше оть 
животъ. Pi предъ всi;ко ханче се тълпяха по 

,;,) Последнитt фрази еж взети отъ статията на 
R. попъ Л., печатана въ Софийсl(ИЯ 01(ржженъ вест
НИl(Ъ подъ надсловъ „Пороищита въ Тр-ънсl(о". 
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десетина разпрегнати талиги и кола - пър

витi; съ задрtмали надъ сандъциri; имъ коне, 

а въ вторитh съ излегнали до колелата имъ 

волове, които самодоволно шибаха съ опаш

ка ту морниri; си гръбове, ту пепельта около 

себе си. Тi;хната безметежность бtше толко

ва голi;ма, че тi; дори не пръхваха предъ 

зеленитi; мухи, които стремително налитаха 

къмъ влажниrl; имъ, широко отворени ноздри .•. 
Но тогава и нашия п;пъ и пжтя на дру

гиrs водtше отъ Т рънъ за Клисура или отъ 

Клисура за Трънъ, а сега само до Стрезими

ровци . . . Клисура е вече у сърбитt. У nхъ. 

И вие, които искате да знаете, какво е не

правда, и какво е рана въ живото rsлo на 

единъ народъ, елате, непременно елате тука. 

Два пжти елате, ако сте българи, и ако ис

кате да видите какъ Соломоновата шега е 

станала действителна присжда въ Ньойи . . . 
Да видите, какъ една междудържавна грани

ца прави отъ двора на единъ и сжщъ човi;къ 

части отъ две държавни територии . . . 
Вайгандъ въ своята книга • Български

тi; собствени имена• тълкува името Стрезимиро

вци като мtсто. което пази мира . . . И такова е 
било то до вчера. Но европейскиri; диплома

ти, които вършатъ всичко въ името на мира, 

еж решили да му измi;нятъ етимологията, 

като го обърнатъ въ мt.сто на размирица, 

най-малко въ мi;сто за тежки душевни трево

ги: отъ едната страна на невидимата гранич

на линия да въздиша щерката, отъ другата 

да плаче побi;лi;лата и отъ скръбь майна .. 
Отъ тукъ синъ да чака баща си, а отъ татъкъ 
баща да нi;ма право дори да погледне къмъ 

своя синъ .. • . 
И насълзения взоръ се спира неволно 

на отсрещната висина - Въртопа, - по която 

още, макаръ да е края на r,1ай, стоятъ две 

преспи снi;гь. Ние чувствуваме тt.хната хла

дина и тръпнемъ отъ леденото равнодушие 

на хуманна и цивилизована Европа. Непре

менно: - хуманна и цивилизована. 

Но нека не скърбимъ . • . И ние се връ
щаме назадъ къмъ Слишовска могила . . f\ко 
тя е нtкогашна гробница, да погребемъ въ 

нея затаената си болка, за да възкръсне 

единъ день поне въ децата ни радостьта, че 

ще могатъ да поздравятъ наново свободата 

на цi;лото Знеполе. f\ко nъкъ е служила за 

показателенъ знакъ, нека показва и на насъ, 

и на ония, които ще дойдатъ следъ насъ, 

роднитi; земи, безмилостно подхвърлени nодъ 

чужда власть. f\ сега мълкомъ да обходимъ съ 
погледъ всички селца ,които се гушатъ въ 

гънкитi; на околовръстниri; височини средъ 

клонацитi; на възбоели овошки, сами ние заста

нали на сtнка подъ китнати гжстолисти дърве

та, които nокриватъ острото теме на могилата. 
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Ето, застанали съ лице къмъ Стрезимировци, 
оrь дi;сно еж селата: Слишовци, Рана лукъ 

Насале.вци, Главановци, Милословци, Зеленн

градъ, Зжбелъ, Туроковци, отъ лtво: Джин

човци, Раяновци, Цигриловци, Лt.шниковцн, 

Ярловци, Изворъ, Радово, Вунанъ, Бусинцн, 
Г логоаица, Ездимирцн. 

Хубави имена, ,нали? По-хубави отъ име

ната на конто и да било селища по другитi; 

части на България. Па и самитi; села еж 

хубави. Но първо мt.сто между тtхъ заематъ 

Цигриловци по своя планъ, който го прави 
прилично на Стара-Загора, Зелениградъ, про

чуто по своя фасулъ, който по нищо не от• 

стжпва на Радоилския, и Стрезимировци съ 

своята никжде въ свtта не срещана скръбь 

- да живi;е разкжсано на две . . . 
Но вашитt. крака се дигатъ на пръсти 

и очитt. по низкитt брi;жни очертания на Ерма 

се мжчатъ да видятъ задъ границата, която ка

то всtка политическа граница не е нито сте

на, нито брi;гь, нито чеота, а едно въобра

жение, върху което е легнало едно насилие. 

И въ царството на това насилие еж: Стрези
мировци, половината, Драинци, Грознатовuи. 

Сухинъ долъ, Кострошевци и Клисура . . Но 
тя не се вижда. Затова пъкъ толкова по-ви

соко се дигатъ нейнитt височини, надъ които 

пъпли с-hнката на единъ облакъ. 
-Да си ходимъ ли? . . . Не, нека по

стоиме още малко: хората и народитt рас

татъ въ смисленитt си страдения. f\ тука 

най-смислено се страда. И страда се не отъ 

личната суета на деня, а отъ неволята на ед

но дарено племе, частица отъ което сме' ние 

Но вие сте вече уморени отъ това страдание? 
Тогава гледайте: ливадитt еж потънали въ 

жълтурчета, които възвили rлечосанитi; си чаш

ки къмъ слънцето, за да ги напълни то съ жи

вота на своитt. лжчи, а Ерма се повлача бав
но между върбалака и жадно гълта аромата 

на деня. На отсрi;щния брtгъ се виждатъ 
червениri; ботуши на щъркела. Той знае 

много работи, защото е билъ оттатъкъ, но 

нищо не ни разправя . . . . 
Pi. небето? Не, вие не можете да не се 

обтегнете на гръбъ, за да попиете въ душа

та си неговата мжка синева . . . . 
Така ... • 
Това е то синьото българско небе, кое

то ни носи безкрайни радости, когато е чис

то, и безкрайни скърби, когатn черни облаци 

надвиснатъ подъ него ... Какъ хубаво по

хлупва то орнаментираната повърхность ·на 

излi;злата о,:ъ Божията ржка тепсия, която 

нашиятъ сънародникъ е кръстилъ съ толко

ва звучното име -
Знеполе 1 • •• • 

С. Чнлннrировъ 



УНИЩОЖАВАЙТЕ ДОСАДНИТ'I> КОМАРИ :ВЪ ПЛАНИНИТ'I> ! 
Всъки туристъ, който е нощувалъ, а 

особено онзи, който е mтувалъ въ планини
тъ, е из□италъ сладостьта на планинскитъ 
комари. Когато нъма вътъръ който ги нака
ра да се изпокриятъ изъ шумацит-в, тi; просто 
убиватъ насладата на туриста, дошелъ да

лечъ, всредъ природата. Ощо по-зле стоятъ 
въ това отношение нашитъ хижи. Tt, се строятъ 
близо до води, обикновено закрити отъ сил
нитъ вътрове къмъ върха на нъкое планин
ско корито и благодарение на това еж твър
де изложени на тази напасть - планинскитъ 
комари. Загнездени въ стаитi;, тi; оставатъ 
дълго врёме и все безспокоятъ спящитt. F\ 
лi;туващитi; подъ паладки всi;ка вечерь еж 
принудени да се занимаватъ съ не особно при
ятната операция - опушване съ торъ - за 

да могатъ спокойно да заспятъ, безъ да смъ
ятъ да откриватъ палатката си. 

Наистина, планинскитъ комари не но
сятъ на qовi;ка малария, защото маларични
тi; видове комари обикновено отсжтствуватъ 
въ планиниn, пъкъ и тамъ, дето ги има, не 
разнасятъ малария, понеже ттри ниската тем

пература по тi;зи мi;ста причинителя на мала
рията неможе да се развие въ тъпото имъ. 
Досадата обаче отъ планинскитi; комари е 
достатъчна, за да ни накара да ги унищо

жаваме, толкозъ повече, че това е твърде 

проста, лека работа. Т рi;бва само да noм
HИJII ъ правилото: унищожението трi;бва да 
стане преди още комаритъ да еж изхвръкна
ли отъ водитi; ; изхвръкнатъ ли веднажъ -
нищо почти не помага. 

Щомъ се стопятъ снi;говетi;, през11мува
литi; женски комари снасятъ яйцата си въ 
застоялитi; и бавнотоnящи води, като наnри
меръ локви по продължението на нi;кои во
ди, заградени вирове за поене добитъкъ, ло
квички въ дънеритi; на голt.ми дървета и пр. 

Къмъ средата на май почва да изхвърква 
първото поколение комари, които ще снесатъ 

яйца за второ поколение. Развитието на лар
витt. и какавидитi; трае 25-40 деня, споредъ 
температурата. Ti; трi;бва да бждатъ убити 
преди да изхвръкнатъ отъ тi;хъ възрастнитi;. 
Т оеа става като се пръсне върху водата мал
ко петролъ (5-6 rp. на кв. м. nовърхность), 
колкото да лъсне водата отгоре. F\ко времето е 
студено, петролътъ нi;ма да образува равно
мi;рна корица, а остава на една капка ; въ 
такъвъ случай трi;бва да се разбърка водата, 
особено къмъ крайщата, обрасли съ треви, за 
да се пръсне петрола навс-13кжде. Той запу
шва дихателната тржбица на ларвит-\:; и кака
видитi;, които излизатъ често на повръх
ностьта да дишатъ, и тi; умиратъотъ за душа
ване. Петролизирането трt.бва да се повтаря 
всъки три седмици. 

Ще трi;бва да се проучи всt.ка мi;стно
сть, дето се нощува, и да се откриятъ всички 

застояли води, въ които могатъ да се вждятъ 

комари. Които отъ тt.хъ съ малко трудъ мо
гатъ да се унищожатъ чрезъ прокопаване, 

най-добре е да се обезвредятъ радикално 
по този начинъ. Останалитi; трi;бва да се 
nетролизиратъ всt.ки три седмици, като се 
почне отъ срt.дата на май и се свърши къмъ 
t:ептемврий. Въ планинскитi; корита ще трtб
ва да се петролизиратъ водитt около един„ 
километъръ надъ и подъ мtстото, дето се 
нощува. 

Организацията на тази служба, която 
има много малко трудъ и средства - нtколко 
литри петролъ - ще трtбва да се възложи на 
мi;стнитi; клонове на Б. Т. Д. За познаване 
ларвитt на 1<омаритt. може да се прибегне 
до помощьта на мъстнитi; преподаватели по 
естествена история. 

Проф. Ковсуловъ 

Л'l>ТНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ЛАГЕРИ 

Отъ години наредъ у насъ се уреждатъ 
презъ лtтото така нареченитt. лътни колонии 
за деца и ученици. Цельта на тия колонии е 
да се даде възможносъ на слабитi; деца и уче
ници, чиито родители не могатъ да имъ доста

вятъ това, да прекаратъ известно време на 

почивка на чистъ планински или морсК:и въз
духъ, да закрепнатъ и заякнатъ, като покрай 
това се привикнатъ да се грижатъ сами за 

себе си, а сжщо и на единъ nо-есте<::твенъ 
животъ. 

Самата промi;на на климата и после 
общуването съ природата, далечъ отъ делнич~ 
ния шумъ на града и отъ грижитt въ учили-

ще, действувsтъ благотворно върху духа и т-k
лото на децата, освежаватъ rи, закрепватъ ги 

и ги правятъ годни за работа nрезъ новата 
учебна година. Така тези лi;тни колонии до
принасятъ много за по-правилното физическо 
развитие на младежьта, а заедно съ това под

помагатъ чувствително и борбата съ обществе
нитt болести на нашето време. Не напразно 
Дирекцията на народното здраве съзира въ тъхъ 
единъ свой боенъ друrарь и предвижда ежего
дно rолi;ми суми за подпомагане на урежда
нето имъ. 

Но тия колонии иматъ не само здравно. 
а сжщо така и възпитателно значение. Добре 
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ржководени тt развиватъ у децата чувството 
на самопомощь, на грижа за себе си, чув
ството на другарство, на любовь I<ъмъ приро
дата и нейнитi5 създания, и спомага за заду
шаването и изкореняването на време на по

рочни наклонности. Въобще значението на 
лътнитt колонии за деца и учащи е много 
обширно, особено въ днешно врзме на стопан
ска и морална криза, и тъхното развитие отъ 
година на година все повече се засилва. 

Не по-малко би било значението въ 
днешно време на подобни лътни 1<оnонии и 

Водопадъ - Рила 

за възрастни, особено за по-възрастни мла
дежи, които не могатъ да си доставятъ удо

волствието да Jri;туватъ самостоятелно въ н1:.
I<ое отъ не многобройнитis, но вече доста 
посещавани и затова не особено ефтини на
ши лisтовища. Та1<ива лътни колонии или 
лагери за възрастни, доколкото ми е изве

стно, до сега у на::ъ еж уреждани само отъ 

младежкитt християнски дружества и то за 
твърде ограниченъ кржгъ младежи. Н-tщо 
подобно представляватъ устройванитъ отъ бан-
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скалии почти ежегодно н-Ьнолкодневни ла
гери въ Пиринъ. Но тъ еж повече импрови
зирани лагеои на по-тесе11ъ 1<ржгъ познати и 

приятели· и то за кратI<0 време. Такива еж и 
единичнитt лtтувания на групи близки прия
тели на паладки въ планината или край мо
рето и за по-дълго време. 

Всичю,1 т-t еж само предвестници на 
сжщинскиrt л·!,тни лагери и посочватъ на
ч11на и nжтя за уредбата и организирането 
имъ. За организирани лагерни л-tтувания оба
че се замисля едва напоследъкъ и т-l;хното 
уреждане е една благодарна задача, единъ 
отличенъ обектъ за деi;ностьта на нашето 
дружество, на нашит!:; клонове. 

Докато за уреждането, на деrс1<ит-t и 
ученически I<олони и залъгатъ училището, ро
дl"!телско-учителския съюзъ и други здравно 

. възпитателни организации, каквато е напри

меръ дружество „Здрдвецъ", за уредбата на 
лi;тни лагери за възрастни нi;ма кой другъ 
да се грижи, освенъ сами възрастнитt., които 
чувствуватъ нужда отъ такива, въ своитt про
фесионални и спортни организации. А отъ 
всичt{И най-призвана за тая целъ е тъкмо на
шата организация. Въ противовесъ на детсни
,-i; лi;тни колонии, които по своя характеръ 
стоятъ rто-далечъ отъ нашит½, цели и които 
дружеството ни не би тръбвало да включва 
въ своитis задачи, едно защото съ тtхно
то организиране еж заети вече по-призвани ин

ститути които ще ги уредятъ и по-добре и по
целесъобразно отъ насъ, и друго, защото при 
това положение заемането му съ тъхъ би 
било едно неоправдано пръскане на и безъ 
туй слабитt. ни {организационни!) сили, лisтов
нитъ лагери за възрастни могаrъ да се вклю
чаrь безъ друго въ прекитis задачи на дру
жеството ни като средство за посгигане на 

неговитis главни цели (развиване на rтланинар
ството, любовь ~<ъмъ природата и родината, 
а заедно съ това събиране материали за опо
знаване и изучаване на родната земя, за ней

нот.о туристическо разкриване и описване). 

Така уреждането на лisтни туристиче
ски лагери се явява не само оправдано отъ 

гледището на дружественитъ цели и задачи, 
но то се и налага при днешнит-в условия ка
то средство за тisхното постигане. То б-l; вe
Lfe предметъ на разиснване на извънредния 

дружественъ съборъ презъ декември минала

та година, който взе резолюция да се направи 
още това лisто опитъ съ уреждането на нt.
i<onкo морски и планински туристически ла

гери. Включено веднажъ уреждането на лt.
товн~I лагер11 _въ· нашитъ задачи, ние тръбва 
да се замислимъ сериозно за тtхното орга
иизироне. 

Ние сме богати на идеи. Знаемъ, какво 
е хубаво, полезно, какво е добре да се на-



прави, черта~мъ планове за бждна дейность, 
но когато дойде да реализираме тi;зи си 
идеи, да о:жществимъ тия си планове, да 

проявимъ тая хубава дейность, ние се спжваме 
още при първитt крачки, забъркваме се и 
не знаемъ, какъ да продължимъ. При4ината 
за това е обикновено, qe решимъ ли се вед
нажъ да пристжпимъ къмъ известна дейность, 
ние искаме да изпълнимъ изведнежъ нашит-в 
планове, които винаги еж много хубави и . . . 
много голъми. И още въ началото 1-'Ие се 
натъкване на липсата на материални сред

ств.1, каквито еж необходими за всички голъ
ми планове. и почва ме да искаме и да ча

каме да ни ги дадатъ, за да почнемъ работа. 

Право е, че днесъ много хубави начина
ни<t пропадатъ поради липсата на средства. 

Прr,1во е сн:.що . че и l"!нoro хубави работи не 
могатъ да се почнатъ безъ предварително · 
събрани пари. Но право е сжщо и че волята 
може да постигне всич1<0, което иска, стига 

то в а, 1< о е т о и с к а, д а не е въоб
ще невъзможно. Всичката работа се състои 
въ това да му се намери леснината - какъ 

да се подхване, за да тръгне. ?. 'това ще ре
че: не бива да налитаме изведнажъ на rолt
ми работи и да се заемаме съ голt.ми пла
нове, да nочнемъ съ малко, съ това, за което 

освенъ добра воля и малко трудъ не се иска 
нищо друго. 

Добъръ примеръ въ това отношение ни 
дава нашата туристическа кооперация, която 

захвана кажи-речи съ нищо и цt.ли две го
дини се подслонява на чуждо м-всто, а днесъ 
има вече свое магазинче, пълно съ стока, и 

приема и изпълнява поржчки отъ всички кло

нове на нашето дружество и на Юношеския 
туристически съюзъ. И при това, това е ед· 
на потребителна кооперация, единъ видъ 
търговско предприятие, за което nаритt еж 
насжщниятъ инструментъ. f\ въ нашия случай, 
при лt.тнитt. туристически лагери работата е 
още по-лесна, понеже това, което трt.бва да 
дадемъ ние - дружеството, клонътъ - е 

rлавно орг.ан.изаЦl/,Я: избиране и подготвяне 
на мtстото, уреждане на храна-снабдяване
то и евентуално превоза на багажа, грижи за 
чистотата и реда въ лагера и следъ това ве

че уреждане рационалното използуване на почи

вката (научно rопулярни излети, чисто туристи
чески, тренировачни излети, а въ свързка съ 

тъхъ и бt.лt.зане на пжтища и пжтеки и съби
ране на материалъ за пжтеводители, метео

роложки и др. наблюдения и пр.). За всичко 
това не еж нужни пари, а малко повече 

заинтересованостъ, добра воля и малко тича
не отъ страна на организаторит-в. Защото цель
та на туристическит-в м-встни лагери не е да 
доставятъ безплатно лt.туване на дружестве
нит-в членове, а да имъ дадатъ възможность за 

една здрава и ефтина лt.тна почивна. Мате
риални средства - пари еж нужни при ор

ганизирането на туристическитt. лагери глав
но за храната и подвозването и. 1 ия сред
ства ще се събиратъ отъ самит-в л-втовници по 
костуема цена съ малка добавка за фондъ 
• туристически лагери•, който постепенно ще 
даде възможность за създаване на повече 

удобства и благоустроеность въ лагеритt. 
Остава квартирниятъ въпросъ, който на 

пръвъ nогледъ изглежда малко труденъ и 

озадачава нашит-в клоно\fе, но който съв
семъ не е така страшенъ, както се мисли. 

Тукъ именно тр-вбва да бждемъ въ началото 
по-скромни и да не искаме да създаваме 

най-напредъ удобни квартири, па тогава да 
уреждаме лаrеритt., а да почнемъ по обра
тния пжть. Преди всичко не бива да забра
вяме, че ние сме туристи, т. е. хора на дви

жението, на свободата, на разнообразието, 
хора чергари, а не заседнали кореняци. На 
първо време ние тр-вбва въобще ца изклю
чимъ мисъльта за създаване на постоянни, 

здраво закрепени на едно м-всто лtтовища 
(постройки), а да гледаме да запазимъ под
вижностьта си - тази отличителна черта на 

туризма - и въ н,'1шит-в лагери. 

Като донесе всt.ки лътовникъ съ себе 
си едно платнище, единъ празенъ кеневиренъ 

тюфлекъ и евентуално едно одеало или дру
га завивка - лагерътъ е готовъ. ?. това 
вс-вки по отд-влно би моrълъ да стори много 
по-лесно, отколкото да го стори за всички 

клонътъ-организаторъ, комуто ще остане 

само грижа, а за доставяне на слама, с-вно, 
или другъ пълнежъ за тюфлека. f\ко разбира 
се, дето клонътъ има възможность по единъ 

или друrъ начинъ да се снабди съ rолt.ма 
(болнична) палатка за повече лътовници и съ 
това ги улесни по отношение на квартирата 

- още по-добре. Това би трtбвало да бжде 
и една отъ п одалечнит-в цели на клоноветt 
организатори на лtтни туристически лагери. 
Обаче липсата на такива палатки не бива да 
става пречка за организирането на лагеритt.. 
Напротивъ последнитъ постепенно сами ще 
събератъ средствата за набавянето на тия и 
други удобства. 311 използуването на една 
клонова палатка би могло да се събере една 
малка такса, защото, споменахъ по-рано, 

цельта на нашит-в лагери не е да доставятъ 
безплатно лtтуване на дружественитt. члено
ве, а да имъ дадатъ възможносrь за здрава 

и ефтина л-\;тна почивка. 
Освенъ тия чисто туристически лътни 

лагери на палатки на първо време би могло 
да се използуваrь и сжществующи вече по

стройки за лtтуване, особено при монасти-· 
рит-в. Въ това отношение бихме могли да взе
мемъ примеръ отъ младежкит-в християтски 
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дружества, които отъ нtколко години насамъ 
ежегодно уреждатъ лi;тни колонии за мла
дежи Оl'Ъ двата пола.*) Въ съгласие' съ упра
вата на манастиря срещу минималемъ наемъ 

може да се уредятъ по една-две и повече 

стаи въ нi;кои отъ по-удобно и по-високо 
разположенитt. манастири за настаняване на 
лt.товницитt. Разбира се, орrанизаторитt на 
лагери ще трtбва да иматъ грижата за па
зене на реда и манастирскитt. обичаи. 
Впрочемъ редъ въ лагеритt ще трtбва да 
има винаги. Защото безредието, своенравие
то и липсата на дисциплина въ лагеритt. 
nречатъ много повече за уреждането имъ, 

отколкото липсата на пари. 

Турили се веднажъ едно начало, създа
де ли се по тоя пжтъ навикъ за туристиче

ско л½,туване, както казахъ, самитt лагери 

*) Ето тая година наскоро женсkото христия11С:ко 
дружество урежда вече за пети пжть девичска лi;тна 
1<0лония за чииов1iички, учителки, работнички и др. 
въ Земенския манастиръ съ nълеиъ nансионъ сре· 
щу 55-1:Ю лв дневно. Днесъ съ 50-50 лв. на де•1ь 11е 
може никой ~1ю,жде да лi.тува. Но за да се: постиr11е 
това се иска организация - малко е повечко заин

тересованость 1~ малко тичане. 

ще дадатъ средствата за по-добрата имъ У· 
редба и повече удобства и главно ще се до
бие и една опитность въ урежnането и орга

низирането имъ, която ще позволи да се из

ползуватъ и малкото разполагаеми средства 

най-ефикасно. Тогава вече (но и само тогава) 
може да се замисли и за сдобиването съ по
стоянни собствени. помещения за лагерит1;, 
и азъ пакъ бихъ казалъ - подвижни, въ всt,
ки случай обаче леки постройки. Така като 
се почне съ малко и съ свои .средства, се 

гради по-здраво и се постиrатъ по-трайни 
розултати, отколкото ако се чака все на чу

жда помощь и безъ нея не се почва нищо. 

Това лi;·,о предстои да се направятъ 

отъ нашето дружество първитt.опити съ лt.т
нитt туристически лагери. Нека се надt,ва
ме, че тi; ще излезатъ сполучливи и ще насър

чатъ къмъ една по-широка дейность въ това 
направление. Да не забравяме обаче, че само 
съ прИl<азки и съ пари работа не се върши, 
и да не чакаме все на чуждата помощь, която 

е нлй-Н,еоrпличателщ1.ятъ бел½,гъ на туризма. 

П·kйо 

СЛАВЯНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗЪ 

Съюзевъ съветъ (Рада.) - Решенията, взети 
презъ септември миналата 1925 година въ Камзи1<ъ и 
Закоnане еж ратифицирани отъ всичкитt. четири дру
жества основатели (Чеw1<ото, Полското, Словенско
то и Българското), така че Съюзътъ на славянскитt 
туристически дружества е редовно установенъ. Съ· 
гласно уста.ва съветътъ (Радата) на съюза за презъ 
nървитt. четири години (1926 - 1929) се състои ,оrъ 
следни_Ji; делегати на съюзенитi; дружества: 

И. Гут·Ярковски, В. Дворен.и и И. Мюш1анъ отъ 
стр~на на Клуба на чешко-словинскит-1; тури,:ти въ 
Прага; 

Янъ Червински, В. Гьотелъ и Б. Ро~1аниwинъ 
отъ страна на Полското Татра.1-1ско Дружество въ 

Кра1<овъ; 
Ф, Томинщекъ, М. Хроватинъ и Й. Равникъ отъ 

страна на Словенското планинско дружество въ Лю
бляна; и 

Ил. f\нтоновъ, Г. Козаровъ ~1 Ив. Раевъ отъ 
страна на Българското туристическо дружество въ 
София. 

Председателството на съюза, което съгласно 
протоколно решение на учредителни.я съборъ презъ 
септември 1925 год. nрезъ първата година ще се во
ди отъ Клуба на чешко-словашкит-1; туристи въ Прага, 
се е конституирало както следва:~редседатель д-ръ 

й. Гут•Ярковск.и, неговъ заместникъ д-ръ И. Мюл
манъ и деловодитель проф. В. Дворски. 

По предложе11ие на председателството редовното 
събрание на съюзния съветъ тази година ще се съ
стои вi;роятно на 25- 27 септември въ Прага при сле
дната програма: 

25 септември: - от~риване на събора; следъ 
обi;дъ чай у председателя на съюзния съветъ; вечер

ьта свободна. 
26 сепrември: - сутриньта, а ако е нумно и 
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следъ об-\;дъ, заседание на съвета, задруженъ обi;дъ 
на делиrатит-в; вечерьта - diner на делеrатит-1;, т'!.х• 
ниrt дами и офицналнитi; гости. 

27 септември: - излетъ до Пра.ховск11тп, ска.ли. 
дето може да се състои и трето заседание на съве

та въ хижата на Клуба 1➔а чешко-словашкитъ тури• 
сти; закриване fla събора. 

Въпросиrt, съ които ще има да се занимае 
радата въ тазгодишния си съборъ, още не еж точно 
определени. Дневниятъ редъ ще бжде оnределеt1ъ, 
следъ като се nолучатъ предложенията на отделни

rt дружества относно въпросит-1; за раэглеждаие отъ 
събора. До cc:ra е получено само едно такова пред
ложение отъ Полското Татранско дружество въ Кра
ковъ въ снисълrь, съюзътъ да подене въпроса за 

образуването на международна nпанинарска феде
рация. 

0-rъ своя страна- председателството на съюза 
прави сl!едниrt предложения: 

1. За отъ нднат11 1927 година да се установятъ 
общи еднакви марки, които да се поставятъ на члеи
скиrt карти и да даватъ право за посещаване на 
хижитi; на съюзнитi; дружества съ ползуване оrь 
членскитi; привилегии. 

Тi;эи марки ще приготвля-ва винаги онова дру

жество, въ седалището 1-1а което съюзътъ има прдсе

дателството си, и ще ги дава на костуема цена на ос

тачалит-1; дружества, които ще ги nродаватъ на чле
новетъ си, както намерятъ за добре. 

2 Отъ идната ]927 година да се почне 11зда
ването на единъ съюзенъ rодишникъ съ -сведения 

за всички дружества, обедине1-1и въ съюза, сnисъкъ 
на хижитt имъ съ кратко описание на пжтя къмъ 
тt.хъ, списъкъ на изданията имъ и др. под. Всички 
сведения ще се обнародватъ на. единъ сл~вянски и 
1-1 1ia френски ( евентуално анrлийски) езикъ. 



хижи 

Хижа Чумерва .. Величествено rордъ се издига 
юж1ю отъ малкото, но китно, спретнато и чисто град

че Елена стариятъ нашъ Балканъ. Като стадо отъ 
изпелини нап~rали въ красивъ беэпорядъкъ, безброй 
китни и потънали въ буйна зеленина върхове эаграж
датъ отъ всi;к.жде забилата въ небесата своето 
гордо чело дивна наша красавица Чумерна. 

Балкана I Кой отъ насъ още въ най-раннитi; си 
детски години устремилъ взоръ къмъ стръ„нитi; ~1у 
урви и къмъ тайственото примамващитt добре и на тоя 
древенъ Хемусъ, 1ie е мечталъ за часа. въ 
ко.iто ще се униса въ тихи мечти nодъ 
звъливия романъ на rrрорезващит-1; изпо
линската му снага безбройни кристални 
поточета и ще се вслуш.ва въ дивната IТВ· 
сень - легенда на вi;ковнитt. букаци , сви
дt.тели на смелитt. хайдушки набi;ги и под
виза ? Кой отъ насъ не е изпиталъ оня 
трепетъ на неудържимъ в:ьэторrъ, когато, 

стъпилъ върху темето иа Чумерна, е об
гръщалъ съ изуменъ nor ледъ, тамъ долу 
въ низината, безкрайнитi; полета на Тра
кия, изъ които подобно на гигантски сре
бърни змии Тунджа и Марица струять бав• 
нит-\; си води и се очартаватъ силуети·,t. 
11а Ср1щногорието и ок.жпаниятъ въ млi;ч
на мъгла Родопски ~,асивъ? f\ хвърлишъ 
ли nогледъ на северъ тамъ се разстила 

сливащата се съ безкрайния кржгозоръ и 
осt.яна съ стотици села и градчета Дунав
ска равнина. 

септемвриii м. г. околностьта на Харамията, на ново 
биде оглушена отъ зидарски чу1<ъ, съ който се из
граждаше н-\;когашната мечта на туриста. И тоя чукъ 
не замлъкна ; Балкана не nодйе своята вечна п-kсен.ь, 
донато върху купището по-раншни разва11ини не из

никна въ края на м. 011.томврий с. г. новата и гиздава 
постройка на хиже. Чумерна-t1ашата rордость. 

Отъ сега натаrькъ Балканътъ е завладянъ. 

Защитенъ отъ неговитl; бури съ сигуренъ подслонъ, 
сега туристътъ може да изучава неrовитt потайно
сти и до воля да се наслаждава отъ скрититt. му 
прелести. 

Хубавъ, дивно хубавъ е нашия Бал
канъ I Гиздава, но капризна е Чумерна, 
защото не всt.коrа туристъ-любитель е Хижа Чумерва 
могълъ да се радва до насита на ней-
нейния чаръ и девствената красота. Мнuго пжти ней
t1иятъ баща, самотникътъ Балканъ, разrневенъ отъ 
1•1арушаващетQ му се сnокоikт.;ие е изnращалъ своитt. 
стихи и надъ r,,авитi; на лише1-1ит-\; отъ подслонъ него
ви гости. Но туристътъ е непре~tлоненъ! Той не се 
стрt.ска отъ гнt.ва и заканитt му и мисъльта да си 
построи убежище зас:l;да въ него, става неговъ иде• 
алъ и ето че той започва да събира стотинка по сто-
тинка, нуждитt. за постройка на убежището суми. 
Не минава много и ония, които до тогава бi;ха счи-
тани за хора на .слободията• полагатъ на 2 августъ 
1915 rод. основитt. на първата балканска туристиче
ска хижа, въ красивата и романтична м1;стность -
Харамията. 

П;хниятъ ентусиаэъмъ е голtмъ. Нi;когашния 
блi;нъ, започва да става действитепность, но . • . 
идва общоевропейската вой1iа, строежътъ се прекъс
ва, защото трt.бваше да се отиде тамъ, гдето други 
идеали ни эовi;ха. 

Войната се свръши, ио дъпгитi; бранни години 
tie изгасиха идеята за хижата. Съ младенчески жаръ 
и съ непреклонната воля, да се изкара на всtка це· 
на започнатата хижа, се насочиха дружно всички 

усилия. Но тукъ предстояха по-голtми трудности . 
Войната съ с.воитt. разорения и бедствия докара едно 
чреэмi;рно увеличение въ цеиитi; на строителния ма
териялъ и поснжпване на работната ржка. Паричнитi; 
средства, коt1то клонътъ имаше на пичность, се ока

заха далечъ недостатъчни и трi;бваше да минатъ 

нtколко годи1-1и, док.ата дружествения1ъ капиталъ 
значително нарастне и чакъ тогава, да се предприе

ме 11.оизrраждането. Въ тази своя трудна задача 
клонътъ бt чувствително nодпомогнатъ съ материал
ни с.редства отъ Централното Настоятелство на Б. Т. 

Д. и държавата, респективно Ми1-1истерството на Зем
лi;делието. И работит-1; оноло довършването на хижа
т11 трt.скаво бидоха подновени. Въ началото на м. 

По так:ьвъ начинъ родниятъ туриэъмъ вписа 
въ своитi; страници още едно скромно, но хубаво 
дi:;ло, а туриста доказа, че не е човi:;къ на „слобо· 
дията", а съзнателенъ творецъ и зидаръ въ полето 
на отечест'аената 1<ултура и наnредъиъ. 

~ Ел. 

' 
ВЕСТИ И БЕЛЕЖI<И 

По името на Витоша. - Въ · книгата за 811-
тоша, глава Име, uзложихъ 1-~акжсо различнитt мне
ния относно произхода на наименованието Витоша. 
Досега най-правдоподобно и най-добре аргументирано 
изглеждаше мнението на нашия професоръ по класи
ческа филология Д. Дечевъ. Ппследниятъ обяснява 
произхода, смисъла и видоиэмi;наrа на сегашното име 
на нашата пла1-1ина по спедния начинъ: 

„Сричката ВИ се среща и въ 1раниi:iски 
орографски имена въ сNисълъ на нашето "две", "два• . 
Основата „тош• може да се свърже съ старобългар
ското - .рtжа", ,дt.ламъ", .градя". ftкo nредnолщке· 
нията еж вi;рни, то названието Витоша ще бжде не
сжмнено тракийско и ще означава ,,Двата pi:;зe1ia". 
Това n 1: къ ни напомня върха ,Рt.зньовеrt", който по 
височи1-1а (2282 м.) е вториятъ следъ „Череt1ъ-върхъ" 
(2285 м.) и се оижда по-добре отъ полето. 

.Изглежда, че този върх:ь е привлекълъ внима
нието на славянитi; съ своята особена форма, а тъй 
сжщо и съ снъга, тi; се заинтересували за мi:;стното 
~,у тракийско име и по него нарекли цtлата планина'. 

Следъ изложението. което направихъ на горното 
мнение на нашия ученъ, азъ завършихъ главата за 

името съ следнитt. редове: 
• Като приемаме тракийския проиэходъ на името 

Витоша, оставяме на нашитt. учени ,11.а провtрятъ да· 
ли нtма нi:;каква връзка между това българско гео
графско наименование - ВИТОШ/\ или ВИТОШЪ и 
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полското собствено име ВИТОСЪ, които вънкашно 
така много си лриличатъ (Витоша, с.р. J8 и 19). 

По сжщия вълросъ имаме nече и ценното мне
ние на професора отъ Лайпцигския университетъ Вай
гандъ. Той доби и у насъ широка популярность следъ 
превеждането на неговия наученъ трудъ за f\ромж

ниrk, а напоследъкъ излезе и rювата му кни:-а за 
бълrарскитt собствени имена 

Уважаемиятъ професоръ съ дата 10. V отъ Лай
пцигъ ми пише : 

.Приемете, моля, моята благодарность за така 
любезно изпратеното ми съчииение "ВИТОШf\ ". f\зъ 
се възхищавамъ отъ богатството на съдържанието и 
на съвестното описание. Но на тракийския произходъ 
на името Витоша азъ не вtрвамъ ; азъ ro считамъ за 
славянско - ошъ е славянски суфиксъ; вит е име на 
лице: Витъ, Витанъ, Витошъ ; - а е по-късно окон
чание, което е сраснало съ първитt два елемента. 
f\зъ считамъ това за по-вtроятно. Наименованието на 
пш1нини по имената на лицата се среща често и дру

гаде. Сенготаръ, Св. Ва.йтъ - това е именно Вит~,. 
Преданъ Вамъ: Вайzандъ• . 

И досега се мнслtше, че името Витоша прите
жава само нашата планина. Напослед-ъкъ обаче по
паднахъ на единъ новъ, поне за мене, фактъ. Като 
преглеждахъ източницитt за опознаване съ географ
ската номенклатура на Осоrовската планина и бита 
иа нейното население. попаднахъ на една интересна 
ntсень отъ Кратовско, записана отъ стария труже
никъ Е. Карановъ и помtстена вь Периодическо 
списание, кн. XVI тъ 1885 година, въ която пtсень 
съ единъ тънъкъ хуморъ, rраничащъ съ сарказма, 

се характеризиратъ много сполучливо селища1'а отъ 

Кратов<:ко и Кочанено. Тамъ именно, наредъ съ други
rt; села отъ сломенатит-k околии, се говори и за 
,rолtмо Витоша, roni;мo Витоша от:ь Винички пазаръ ·. 
Отъ направената справка по руската петверстова 
карта (1 : 210.000) се указа, че действително подобно 
село и тъкмо подъ това име има въ долината на р. 

Брtrалница близко до селото Оризаре. ьГолъмо" е 
казано на подбивъ, тъй като селцето Витоща е съв
семъ малко. Но голt-мо или ма11ко, за насъ това е 
безразл11чно, За разясняването сми<.ъла на името Ви
тоша е важенъ сам11ятъ фактъ, че това и наименоваIiие 
НР. е изключ11телно ороrрафско 11 то само на една 

планина, но че покрай това е 11 такова на едно насе
лено мtсто, далече отъ нашата планина. И тоз11 нова 
11омеклатуренъ фактъ трt-бва да се вземе подъ вни
ма~rие при ревизирането на досегашниrk тълкувания 
на орографското наименование В11тоша. 

На първо време могътъ да се допусватъ две 
еднакво в-kроятни предположен11,;~. 

Първо, че 111о1ето на малкото Орtгалнишко сел
це е поставено по подражание и че негласниятъ 
кръстникъ е била нашата rол-tма планина. Да допус
немъ, че по нtкакв11 полит11чески, стоп;,нск11 11ли 
лични причини ед110 или нtколко семейства отъ нt
кое подвитошко село еж се преселили въ Кочанено 
по онова време, когато между двеrk мtстност11 не е 
имало политически rраниц11 и мъчнотии за такова 

преселване. Много ле<:но старит-k витошки п11томц11 
еж могл11 да кръстатъ новото си сел11ще съ старото 

си отечество - В11тоша. Случай отъ подобно повта
ряне на стари мi;стни 11мена при преселванията 11ма
ме въ изобилие. При това предположе.ние всичк1< до
сегашни тълкувания на името Витоша си оставатъ 
непокътнати отъ новия фактъ. 

Второ, 11мето на селището може да е дадено 
самос,-оятелно н независимо отъ името на планината. 

но все пакъ по н~i;канви С11 общи съображен11я. Въ 
такъвъ случай цtлата постановка на проф. Печевъ 
се коренни 11змi;ства. Rно 11мето Витоша може да се 
дава съ еднакви основания 11 на в11сока планиIiа 

съ два т11п11чн11 за нея рtзана и на едно малко сели
ще всредъ речна долина, то и неговиятъ, на името, 
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етнмоложк11 и етниченъ см11сълъ ще бжде по-другъ 
отъ тоз11, който му предава проф. Дечевъ, обяснен11ето, 
съ че е отъ трак11йски произх<>дъ и значи два резана, 
които н ;~ напомнюва rъ за формитi; на В11тоша планина. 

Въ землището на с. Байлово, Соф11йско, въ 
мtстностьта Граово има една мог11лка, която сжщо 
I➔ос11 11мето Витоша. 

Съ тtзи редове н11е само поставяме rорнитt 
въпроси предъ вниманието на нашитt учен11 ф11лоло

зи 11 геоrраф11 и ще чакаме да чуем ь тi;хнчт-k компе
тентни мнен11я. 

П. Делирадевъ 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

XlX редовевъ съборъ па Б. Т. д. ще <:е със
тои на 31 юл11 и 1 н 2 августь т. г. въ ГJt. Самоковъ 
пр11 следния дневенъ редъ: 

1. Пт1<р11ване на събора на 31. VII. З ч. сл. пл. 
2. Рефератъ (Тур11змътъ и държавата отъ г. Ил. 

Бърдаровъ, Пл~венъ) 
З. Отчетъ на Централното настоятелство. 
4. Проверка на пълномощията. 
5. Приемане нови клонове 11 пратенцит-t; имъ. 
6. Избиране бюро 11 комиси11. 
7. Докладъ I1а контролната номисия. 
8. Доклади на кло11ов11т-t пратениц,1. 
9. Разискване по отчета 11 докладит-t. 
10. Приемане прав11лн11ка за хи1Кестроенето 11 

<:троителната програма за първия периодъ. 

11. Рефератъ (Морски турист11чески лаrер11 отъ 
Варн~нския клонъ). 

12. Изменение на устава . 
13. Рефератъ (Залесяването 11 Бълrарс1<ото 

Тур11стическо дружество отъ r. Вл. Христовъ, София). 
14. Раз11скван11я по реферат11т-k. 
15. Разни (докладъ I1а комис11ята). 
16. Определяне мtстото на ХХ редовенъ дру-

жественъ съборъ. 

]7. Докладъ на ком11с11ята по отчетит'Б. 
18. Докладъ на КОМН!=ИЯта по реферат11тi;, 
19. Бюджетопроектъ за 1926 год. 
20. Конфедерац11ята за физическо възпитание. 
21. Славянски турист11чески съюзъ. 
2L. Изборъ на 4 действ11теn1111 и З запасни чле

на на Централното настоятел1.:тво, 2 членове на хиже
ст-роителния комитетъ и 3 действитеm111 и 1 запасенъ 
членъ на контролната комис11я. 

23. Закриване на събора . 
Въ точка разt1и Централното настоятелство ще 

постав11 за разглеждане въпрос11т-k: 
1. за одобр~11не установената туристнчесна 

I-юсия; 

2. за тълкуване на чл. 14 буква 2 отъ устава; 
3. санц1111 <:рещу ненавременното издължаване и 
4. за посмъртн11тi; каса. 
5. Възстановяване излетнитt rруп11 пр11 клоно

ветt ( предложение на Софийск11!1 клонь ). 
Съ оrледъ на определеното време за откр11ва

нето на събора необходимо е всички клонови прате
ници 11 гости да пр11ст11гнатъ въ Самоковъ най-късно 
до 12 часа по пладне на 31 юл11й. Необход11мо е кло
новетi; навреме да известятъ самоко11ск11тi; другари 
за числото на хората, които ще посетятъ събора, за 

да може да се разквартируватъ rrрав11лно вс11чки. За 

сами-r-k съборни дни Самоковскиятъ клонъ ще 11зра
боти специална проFрама която ще изпрати на нло
новет-k. 

На 2 авrусть въ Чамъ-Кория всички гости, а 
заминаването на дел11гатит-\; ще стане следъ об-\;дъ. 
До 4 часа следъ пладне увеселение, а с11едъ това 
тръгване за хижата пр11 Му<:ала. Нощуване тамъ на 
палатки. На 3 VIII 4 часа сутриньта тръгване за Му-



сала. Оть върха nочватъ излетитt както следва: 
1. Mycllлa - Марициниrt; езера - р. Марица

с. Радуилъ, Долна баня - гара Костенецъ баня. 
1-во Отклонение: Мусала - Манчу - Ибъръ 

- Бистрица - с. Доm-1а баня - Гара К. ба11я. 
2-ро Отклонение: Мусала - Манчу - Ибъръ 

- Равничалъ - Белмекенъ - р. Оджовица - с. 
Костенеuъ баня - гара К. баня. 

3-то Отклонение : Мусала - Манчу - Ибъръ 
Бепмекенъ - Крива река -Куршово - Юндола -
с Белова - гарата. 

2. Мусала - Юрушки чалъ - Гры1чаръ - Нал
бантъ чалъ - Канарата - Рибнитi; езера (нощувка) 
- Мермеро-Смрадливото езеро - в. Баба - Бриче
боръ - Рилския монастиръ. 

Отклонение - Рибнитi; езера - Говецарници
т-k - Кирилова поляна - Рилския монастиръ. 

3. Мусала - Дупката - Демиръ 1<аnия - Пре
ка река - Марин1<овица (нощувка) - Говедарници-
т-k - монастиря. ~ 

Отклонение - Прека реки - Иозбланъ - Су
чалъ - Кобилино бранище (нощувка) - Попова шап• 
~а - Овнарс1<0 - с. Говедарци - Самоковъ 

4. Рилския монастиръ - Илиина реIса - f\й-Ги-

Хижата оъ Демиръ-I<апия - Рила 

дикъ - Нецоборацко (нощувка) - Годлево - Мехо
мия - Банско - Баtщерица ( хижата нощувка) -
Елтеnе - Бандерица - Банско (ношувна) - Гулина 
баня - Якоруда - Юндола - Саранбей. 

1-о Отклонение - Банско - Баня - Белица -
Бичиич-k (нощувка) - Налба,.,та - Дамк а - Яку
рудското езеро - по шосето - Грънчарското е:.еро 
- Манчу - Марица - Сарж-Гьолъ (Двореца) - Сит
няково (двореца) Чамъ Кория - Самоновъ или с. 

Рацу,1лъ - гара Кос генецъ баня. 
2-о Отклонение - Банско-Мехомия-Пределъ 

- Горна Джумая - Дупница. 
5. Рилския монастиръ - Равна - Кара Бунаръ 

- Пазаръ Дере - Дамка Едиrьолъ - Скакавица -
(хижата - нощувка) - Дупница или презъ Еди Гьолъ 
- · р. Черни Искъръ - Самоковъ. 

Понеже nневния редъ е доста тежъкъ. t1еобхо
димо е клоновитi; пратеници да се явятъ на време 
на заседанията, за да може сжщиs~ да се изчерпи 

споредъ направеното разпределение на времето. Пре-

двиденото разnреде,~ение ща трi;бва да се спази, за 
да може най-късно до обедъ на 2 августъ събора да 
бжде закритъ. 

Врt,мева трудова повивость - Главната дирек
ция на трудовата nовиность е потвърдила I-Iа ново съ 
лисмо № 507 о:гь 18 май т. г. предъ Централното на· 
стоятелство на Б. Т. Д. окржжното си № 1170 отъ 19?2 
година и становището си да одобрява решенията на 
общинс1<итi; съвети, съ кuито се разрешава на члl:но
ветi; на туристическитi; дружества да отбнватъ вре
мен11ата си трудова повинность въ работа отъ полза 
за дружествата и продълнсава да rледа съ присърце 
на всъко туристическо начинани~ и да се отнася 
най-благосклоно къмъ всt.ка молба на клоновет-k на 
дружеството. 

Шумевскиятъ клояъ В11сока поляна отъ Б. Т. 
Д. е ималъ редовното си годишно общо събрание на 
14 мартъ т . г., на което клоновото настоs~телство е 
дало отчетъ за дейностьта на клона презъ изтеНJiата 
година - третата отъ основава~Iето на клона. Макаръ 
и още младъ, клонътъ проявява завидна орrаниза

циона и туристическа дейность и все повече закреп

ва и се развива. Презъ отчет
на:rа година клоI-1ътъ е н."lnра

вилъ една проверка на чле-
1,юветt. си по отношение ка 

туристическо съзнание и ре· 

довность, вследствие на която 

е последвало едно малко пре

чистване . Въ края на годината 
клонътъ брои 98 члена, отъ 
които 70 мжже и 28 жени. 

Въпреки неспокойното вре
ме и тревожниrt събития, ко• 
ито странаrа претърni; nрезъ 
изтеклата година и които бi;
ха голi;ма спъI-1ка за свобод
ното и СПОl<ОЙНО бродене изъ 
нашит'!; балкани, клонътъ 
развива задоволителна излет

I-1а дейность, която се старае 
да ос~1исли и подреди. За да 
бждатъ задовопени както из· 
питанитi. та.на и начинающитi; 
или 1-1еразподаrащитi; съ мно
го време, организирани еж най· 
разнообразни излети, като I-1а

редъ съ nолу - и едно днев· 

нитt до близкитt мi;ста изъ 
околностьта на града, еж уреж• 

дани и такива до археолоrич. 
забелижително мi;ста (Плиска, 
Мадара, Никюnъ и np. ), а еж-

що многодневни излети до Юмрукчапъ, въ Рила и въ 
Пиринъ. Състояли еж се всичко 20 излета, отъ които 
1'5 еднодневни, 2 двудневни и 2 мноrодневни, посе
тени on 273 излетника ( 207 мжже и б5 жени ) или 
средно по 14 души на излетъ. 

Освенъ излетитi; клонътъ изнесе една туристи
ческа среща въ Шуменъ и участвува въ срещи съ 
Търновци и Плевеt1ци. Членсве на клона съдейству
ваха сжщо, официално и неофициално, за съживява
нето и закрепването на Поповския клонъ Калаzо•tъ. На 
туристическата среща въ Шуменъ, състояла се на 27 
и 28 февруари т. r. при участието на 50 души гости 
отъ Варна. Провадия, Разградъ, Прес11авъ, Попова и 
Плевенъ, еж изнесени три реферата върху , Rрхеоло
rия и Туризъмъ•, ,.Залесяване• и • Текущи задачи на 
нашата организация". По време на срещата е била 
уредена и едн,:1 вечеринка и устроенъ единъ зименъ 

излетъ до Висока поляIш. 
Клонътъ проектира постройката на туристиче

ски домъ въ града и барс1ка за летуване на Виса-
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ка пошrна, като за тая цель е влезълъ въ ризбира
телство и съ юношеското туристическо дружество въ 

града. Той разполага вече съ свой фондъ отъ 13,0D0 
лв., и очанва значителното му увеличение отъ по

мощи и отъ издзденитt 15000 купонни марки по 1 лв. 
Въ полза на фш1да е било устроено съвместно съ юно
шитt - туристи едно литературно музикално утро. 

Клонътъ има грижата за настаняването за но
щуване на ,,1инаващитi; преэъ града излетници и ;~ма 
възможность да урежда за отделни случаи спални въ 

по-голi;мъ размi;ръ съ съдействието на военнитi;. 
Той готви и организирането на постоянt1а туристическа 
спалия, като вече е приrотвн'лъ 10 тюфлека. Кло
нътъ се е сдобилъ СJ\\ЩО съ право на ползуване отъ 
горскитt хижи въ Прtславското дефиле и гората 
Паламара ( Дели-Орманъ ). 

Голi;мъ интересъ прояВS1ватъ клонътъ и чnено
ветt му къмъ туристическата ни литература. Дружес
твеното списание се получава въ 103 екземпляра. По 
нова година к.лоиътъ е отпечапmь листъ отъ 8 стра· 
ници съ редъ статии отъ туристически характеръ. 

Освенъ това такива статии и 011Исания еж печатани 
нрезъ rодииата и въ мi;снитi; вестници, които еж би• 
ли използувани редовно за агитация и пропаганда. 

Проектира се предстоящето на wум·енското мато 
въ снимки. Разработва се и карта на платото, която 
постоянно се попълва, като се иаиасятъ забележител
ни и интереси.и пуt1ктове и nжтеки. Въобще кnонътъ 
залtrа за проучването на pajioнa си въ reorpaфcк'J, 
историческо и археологично отношение. като държи 

и редовно въ една излетна книга за събиране на 
материали за описание на раиона и издавене nълеиъ 

пжтеьодителть. Въ свръзка съ това се проучава, по
пълва и побългарява номенклатурата въ района, а 
самитi; официални излети се свършватъ винаги съ 
просветна работа и поучаване. 

Благодарение на тая своя дейность клонътъ се 
ползува съ симпатиитi; на цtлото гражданство и 
официалнитt власти и подържа най-сърдечни отно• 
wсния съ всички културни и спортни организации въ 

града, особено съ археологичното и музикалното дру

жества: туризъма, археология и музика се съчетаватъ 

въ сърдечно съдействие средъ свещеното лонно на 
природата, 

Новоизбраното on общото събрание клоиово 
настоятелство има следния съставъ: председатель 

Илия Силвестриеа:ь (председ. Шум. Окр. Пост. коми
сия), nодпредседателъ Вас. Хлебаровъ, (химикъ), сек· 
ретарь К. Дюкмеджиевъ (чинов. Б. Н. Банка), насиеръ 
Борисъ Търговски (търговецъ), домакинъ Б. f\баджи• 
евъ (чинов. Б. Н. Банка), дописникъ Б. Ефтимовъ 
( чиновникъ Поnул. Банка) и съветници f\т. Зидаровъ 
( учитель ), Хр. Симеоновъ ( чиновникъ Б. Н. Банка) и 
М. Тачева (учителка). 

Провадвйскиятъ нловъ Сшш оиръ отъ Б. Т. 
Д. засилва напоследъкъ своята дейность въ иэдет1ю 
отношение. Отъ месецъ аnрилъ иасамъ редовно в~i;
ки nразиикъ се урежда излетъ изъ близката и да
лечна околяость на града при участието на все пове

че излетиици. Така посетени еж въ еднодневни 
излети Кара·Орманъ. с. Невша - водоnадиm. с. Кут
лу•бей - Ясж-тепе, с. Равна и напоследъкъ Фетекьой· 
ската гора. На 23 и 24 май се е състоялъ двудиевенъ 
излетъ до Патлейна, а на 30 и 31 май е билъ уре
денъ сжщо двудневенъ излетъ до Девненскитi; извори 

и с. Девня, които освенъ отъ членове и членки е билъ 
посетенъ отъ 35 гости и гостенки, Въ свръзка съ из
лета е дадена на 30 май въ с. Девня импровизирана 
туристическа вечерь въ полза на Девненското чнта• 
лище „Просвета•. 

Клоновитt членове еж си отбили вре.менната 
трудова повинность въ изкастряне дърветата и почи

стване по градина ~Пролеть", която бi; осждена на 
запустя&ане. Днесъ тя е раззеленена благодарение 
на Сннивирци. 
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За секретарь на клона е иэбранъ на:-оследъкъ 
Любомиръ Тузсузовъ на мtстото на подалия остав• 
на П. Георгиевъ. 

Област.на туристическа среща въ rp. Габрово 
На 25 f\прилъ т. г. въ гр. Габрово се е състояла 

област. 1а среща на която еж nрисжтствуваnи туристи 
отъ Търново, Дрi;ново, Елена, Лt.сиовецъ, Горна-Орi;
ховица и Габрово и члена отъ Цен. Н·во г. Ив· Бой• 
ковс1<и. Посрещнати т, ржествеио на гарата отъ 
Габровскитt млади и стари туристи, всички, начело 

съ музика, еж направили внушителна ~нифистация 
изъ Габровскитi; улици. 

На другия день въ салона на Военния клубъ се 
е състояло засецание, на к,оето еж били прочетени 
следнитt три реферата: .. Роля и значение на тури• 
зма", - отъ председателя на Търновския к.лонъ г. 
Ц. Гиргановъ, ,. Туризмътъ, иэворъ на материални бла
га• отъ почетния членъ на Б. Т. Д r. арх. Козаровъ 
и .Уреждан~ и значение на областнитt срещи" оr-ь 
г. Ив. Бойковски. Въ свръ.зка съ прочетенитt. рефе
рати еж се развили оживени дебати по редица тури
стичес.ки въпроси зася_гащи предимно дейностьта на 
представенитt въ срещата клонове. 

Въ резултатъ на това се е рtшило следното: 
Възлага се на Дреновския кл . .. Бачо• Киро" да уреди 
на 16 май т. r. въ Дрi;новския монастиръ по случай тьо• 
жествата тамъ среща • излетъ сжщото се възлага да 
стори и Еленския клонъ въ деня иа освещаването на 
готовата вече хижа Чумерна; натоварватъ се Търнов· 
ския и Горно-Орi;хов<:кия клонове да устроять излетъ 
- среща до Никюпъ, а Габровския - до вр. св. Нико
ла - Бузnуджа. Освенъ рtшенията за тия срещи, 
эадължаватъ с~ още Дрtновскиятъ клонъ да постави 
табло съ туристически <:нимки на гарата Царева
ливада, а Т:ьрновския - да направи сжщото на rapa 
Горна - Орtховица. Поставянето на таблата да ста
не не по-кжсно отъ 1 Януари 1927 rод, На края съ 
иi;колко хубави думи председательтъ на срещата r. 
арх. Козаровъ я е закрилъ, пожелавайки по често 
уреждане на такива резултатни срещи. 

Ловешкиятъ клояъ Стратешъ отъ Б. Т. Д. си 
е поставилъ тая година за задача построяването на 

своя туристически домъ на даденото М}' отъ община
та 400 квадратни метра мi;сто въ мtстностьта ,Стра· 
тешъ•. Въ свръзка съ това тoi.i залi;га иапоследъкъ 
усил~ио за събиране на необходимитt за цtльта сред
ства. Срещу Герrьовдень вечерьта еж били органи
зирани по старъ обичай групи, които еж обкичвали 
домоветt на rраждиииm съ зелинина. На следния 
день комисии събиратъ помощи за хижата (събраt1и 
3000 лв) . 

Днитt 15 - 1б май еж били определени за аги
тационни дни. Издаденъ е туристически листъ № 4, 
който е билъ nръснатъ между гражданството и мла
дежьта. Комисии съ касички еж събирали и тоя день 
помощи за дома. Записани еж него день и 28 нови 
члена. Общината е гласувала въ бюджета с11 10,000 л. 
помощь на клона. Съ нейно съдействие и съ съдей
ствието на гражданството клонътъ успtва да докара 
хижата-домъ до едно поло1nение, което позвол::ва 

и налага доизкарването u. Кnонътъ е направилъ за 
това ецинъ заемъ отъ 25,000 лева, една часть отъ 
който се надi;ва да покрие отъ обещаната му отъ 
окржжиата постоянна комисия помощь отъ 10,000 лв. 

На б юни се състояло редовнс,то общо събра• 
ние на ,тона, на което клоновото нас'fоятелство е 

дало отчетъ за дейность1а на клона презъ изтеклата 
година .. Годината _1925 е била твърде вяла въ сравне
ние съ пред~,дущата. Направени еж само два излета. 
Броятъ на членоветi; къмъ края на годината · е биnъ 
55, отъ които 12 жени и 43 мжже. Затова пъкъ отъ 
нова rодина насамъ клоньтъ проявява особено заси
лена дейность, главно по построяването на сво11 домъ. 
освещаването на който ще стане на 20 юли т. r 



Презъ отчетната година клонътъ е реализиралъ бюд
жетъ отъ 24981 лв. приходъ и 5954 лв. разходъ. 

Събранне"О е избрало и ново l(Лоново нас,тоя
т~лство въ съставъ: ттредседатель Ннк. Стоицевъ, 
по tnрецседатель Иванъ Рачевъ, сеItр.-касиеръ С. f\. 
Хрнстовъ дом. f\т. Денчевъ, доr.исникъ Ст. С. Хнтровъ, 
съветницнДора К. Ив. Вълчева и Петъръ Вжтевъ 

РозлоЖJ<ият·ь нлонъ Пипинт, отъ Б. Т. Д. за
силва напоследъкъ своята излетна и организационна 

дейность. На 16 май е билъ уреденъ излетъ иэъ Пи
РИНЪ до Извориrв - Тевшишката чешма - Хайдушка
та чешма - Поляниrв (Суходолъ) и обµатно презъ 
Върбовсния кладенеuъ - Баюва борина; а на 6 юни 
се е с1:стоялъ труаовъ излетъ до Полянитt. въ Сухо
доnъ, дето ще се строи хиж:,.та на разnожчани. 

На 19 май клонътъ е ималъ кзвънрецно общо 
събрание на членоветi; си, което е разгледало и при
ело nравилницитi; за районниrв секции, за излетитi; и 
разузнавателната чета, за общиr\; събрания, за би
блиотеката при кnоI-1а, за другарската каса и за 
,фондъ бедни излетници и награди•. Събранието е 
разгледало и прое1Стоnравилника за хижестроението. То 
~ установило сжщо и една програма на излетитi; за 
nрезъ лi.тото и есеньта. Решено е било да се помо
ли ЦенТDалното настоятелство да уреди задграниченъ 

излетъ до f\лександоия -Каиро -Ерусалимъ- Ливан
скитi; планини - Цариградъ. П о р а д и напущане 
11а града еж били заличени отъ списъцитi; на клона 
15 члена и еаинъ откс1залъ се, вследствие на I<оето 
броя на членоветi; на клона е намалi;лъ 11а 50. 

Кюстеядилски клояъ Осоговщr, отъ Б. Т. Д 
- Отъ отчета на клоновото -настоятелство за изтекла

та 1925 година се вижда, че бро,тъ на членоветt; се 
е намалилъ отъ 103 въ начало10 на 98 въ кра, на 
годината, отъ които 73 мжже и 25 жени. 

Уредени еж били 11 излета, отъ които 10 едIю
дневни и 1 мноrодневенъ, посетени отъ 197 души 
( 92 члена и 105 гости!) или средно отъ 19 души всi;
ки излетъ. Дружественото списание се получава въ 
80 екземплsrра. Клонътъ е реализиралъ единъ бюд· 
жетъ отъ 15.369 лв. nриходъ и 4974 лв. разходъ и 
разполага съ ~Фондъ хижа" отъ 2000 лв. Подгото
вленията за започването построй_ката на хижата се 

nравsrтъ у~иnено и полагането на основниsr камъкъ се 
предполага да стане на 21 юли т. r. 

Русевскв кловъ Пииста отъ Б. Т. Д. - Оrчетътъ 
на клона за изтеклата година показва едно нарастване 

на броя на клоновиr\; членове отъ 439 въ началото на 
годината на 497 въ кра.11 ц отъ ноито 309 мжже и 188 
жени. Разв:-~литi; се презъ пролетьта събития еж по
пречили на клона да засили своята дейность и отъ 18 
обявени излета еж били реализирани само 10, отъ които 
3 еднодневни, 4 двудневни и 4 многодневни, посетени 
общо отъ 234 души (206 члена 28 гости). Отъ много
дневнитi; излети за отбелi;зване е 1б-дневtrиятъ нз
летъ до Родопиri;; Рила, и Пиринъ (10 - 26 авrустъ). 
Освенъ това <':Ь подкрепата и насърчениt:то на клона 

на б юли еж замина'ли за 01Солосветско пжтуване 
клоновиятъ секретарь Кр. f\врамовъ и двамата му 
другари. Gтъ Парижъ f\врамовъ е билъ при1-1уденъ да 
се върне обратно по семейни причиI-1и, а другитi;, 
двама еж продължилн и стигнали въ Мексико, дето 
ще ча1Сатъ водача си. Презъ отчетната година кло
нътъ е реализиралъ бюджетъ отъ 7516 лв. приходъ 
и 7627 лв. разходъ. 

Ввдияскиятъ нловъ Бонония отъ Б. Т. Д. е нмалъ 
на 20 май т. г. редовното си събрание, на което кло• 
новото настоятелство е дало отчетъ за дейносыа на 
клона презъ изтеклата година Клонътъ е основанъ 
ттреди12 години. Въ началото на отчетната година е 
броилъ 58 члена, а въ нрая 57 члена. По причина на 
развнлиri; се събития презъ годината и на особнитi; 

условия, прн конто се наwира Видинскюrтъ край, кло
нътъ не е могьлъ да развие особна излетна дейность. 
Презъ годината еж о5явенн 12 излета, а еж се състо
яли 8, отъ конто 5 еднодневни и 3 двудневни; посетени 
еж оrъ 50 жени и 60 мжже или средно по 14 души 
на излетъ. Презъ отчетната годиI-Iа клонътъ е реали
зиралъ еднt1ъ бюджетъ отъ 4128 лв. приходъ и 2u25 
лв. рззходъ. - Събранието е избрало новонастоятел
ство на клона въ съставъ: председатель Д. Стояновъ 
дире~поръ 1-1а гимназия, ттодпреn.седатель Ив. Са
вовъ, т·ьрrовецъ, секретарь Б. Димитро ,ъ, търговецъ, 
касиеръ Ст. Костозъ, чиновникъ, съветници Ст. Геор
rиевъ, сждия, и Р. Здравковъ, търговецъ. 

Дуппишки клонъ Рилскu езера отъ Б. Т. Д. 
урежда I1а 20 и 21 ю1-1н т. r. и3летъ - среща съ 
самоновскиrв другари въ Лакатица за обмисляне на 
нi;Iюи въпроси по уредбата на излетит1; въ свръзка 
съ събора, за да Nоже тоя съборъ въ полиri; на на
шиrв f\лnи да се изнесе по най.-блес1Савъ начиI-~ъ, 
като и отпразнуването на друи<~ствения nраэникъ 

стане най-тържествено. За Петроодень клонътъ уреж
да четv.ридневенъ рилсни иэлетъ - среща на клоно· 

вет-t 01ъ югозападна бъnгария, като взима мi;рки за 
организиране на превоза на багажа, за да може да 
се посет_ятъ повече мi;ста. 

Самоковсквятъ кловъ Ри.леки туvистъ съоб
щава, че презъ този сезонъ туриститi; масово пасе• 
щаваrъ Рила сравнително много порано откоnкоrо 
мнналитt; години. 

На 19, 20 и 21 юни много туристически групи 
еж <"е из1Сачили на Мусала, слi;дъ като еж пренощу
вали въ малкат.=! хижа подъ върх11. Участвувалъ въ 
една отъ тия групи г. Бениаминъ f\рафъ, отъ блаrо
дарность за подслона, който е намерилъ въ хижата 
подъ Мусала, е 110,царилъ 200) лева 1на Само1Совския 
IСЛОНЪ за усилване на фонда „Постройк<1 хижа подъ 
Му сала". Хвала му I rпостройката rолi;мата масивна 

хижа ще започне презъ това лi;то. 

Белоградчвсниятъ клояъ Миджуръ отъ Б. Т. 
Д. е поставил-о съвместно съ мi;стния IСЛОНЪ Ведре
ни1Съ отъ юношеския туристически съюзъ основата 

на фо1-1дъ за постройка туристически домъ. Д1-1есъ 
фондътъ достига до 8200 лв., всички въ популярната 
банка. Освенъ това отпуснати еж н1:1 сжщиятъ по
мощи отъ Видинската окржжна постоsrнна 1Сомисия 

5000 лв. и отъ Бi;лограцчишкото общинско Управле
ние 10000 лв. и едно мt.сто за дома. Изработенъ е 
отъ двата клона съвмi;стно и особенъ правилникь за 

фонда. 

Еленскиятъ кляяъ Чулtерна отъ Б. т. Д. е ра
ботилъ ттрезъ изтеклата 1925 година при сравнително 
благоприятни условия. Дейностьта на клона е била на
сочена почти из·•лючително къмъ постройката на хи
жа Чудерна. която е била успешно завършена въ 
есеньта и това лi;т.о ще се освещава. Броятъ на чле
новет-t презъ нзтеклатв година е нараснаnъ отъ 58 
въ началото на годината на 79 въ края I-ta годината, 
отъ които 76 мжже и 3 жени, Презъ отчетната годи
на еж били уредени 4 излета, отъ 1Соито едннъ едно
дневенъ, единъ двудневенъ и два мноrодневни, посе
тени всичко отъ 175 души (112 мжже и t:З жени) или 
средно 110 4~ души на излетъ. Тая ттролеrъ е попра
вена и доизкарана и пжтената до хижата, главно отъ 

мt.стностьта Предi;лъ до в.ърха Чумерна. 
По решение на клоновото на~:тоя:rелство осве

щаването на хижат-а ще стане търже~:твено на 12 ю
ли - Петровде1-1ь. За цi;льта е изработена и специал
на програма. На 10 юли пристигатъ rостиr\;, въ гра
да, а вечерьта се урежда литературно-музикално 

туристичес1Са вечерь. На 11 следъ о6i;дъ се потегля 
къмъ хижата и се нощува на „Кжш11ата• . На 12 рано 
се стига на хижата и сутриньта става освещаването. 

Гоститt, които не раэполаrатъ съ повече време, моrатъ 
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да се върнатъ още сжщата вечерь въ града, а дру• 

гитi; нощуватъ на хижата и на 13 се връщатъ обрат• 
но. Очакватъ се гости on, всички 1<11онове на д-ството 

Бурrазки кловъ Странджа отъ Б. Т. Д. -Отъ 
отчета на клона за 1925 година се вижда, че въ края 
на годината кпонътъ е ималъ 55 члена, отъ които 51 
мжже и 5 жени. Уредени еж били преэъ годината 5 
излета оrь които 2 едноднев~и и 4 мноrодневни, една 
среща и една беседа. Многоднев11итi; излети еж се 
състояли преэъ ваканцията, и то единъ петдневенъ 

до Плачковци, другъ тридневенъ до Каябашкото бла
то, трети десетдневенъ до Мусала-Белмекенъ и чет 
върти четир.•JДневенъ до Г,раматиково - Странджа. 
Презъ отчетната година клон~тъ е реализиралъ единъ 
бюджетъ отъ 9785 лв. nриходъ и 7405 лв. разходъ. 

-По молба н·а Бургаския клонъ Месемврийски
ятъ общински съветъ е отпусналъ за използуване на 
вечни времена на дружеството ни едно м't;сто отъ 
750 кв. м. край морето. Предаването е станало въ ед
но тържествено събрание иа съвета, на което еж 
nрисжтствували nредседател-ьтъ на Бургазкия кло1,~ъ 
Ил. Ивановъ и nредставительтъ на Централното на
стоятелство П. Хаджиевъ. Последния е nоднесълъ на 
съвета бr~агодарность на Централното настояте11ство 
и на Българското Туристическо Д-ство за дарението. 

Хасковски кловъ Аида. - По случай 29 годи
шни,1ата отъ смъртьта на f\леко Кон<тантиновъ, кло· 
нътъ ни устрои двуцневенъ излетъ - поклонение до 

гроба на Щасливеца. Участвуваха 13 членове и JЗ чле
нки. На 23 май, заедно съ общата процесия отъ Т.· 
Пазард>кикъ излетницитi; отидоха на лобното мi;сто, 
дето 61; отслужена панихида. Казаха слова : Хр. 
Семерджиевъ, Др. Цоневъ отъ Ю. т. С. и Л Вълча
новъ отъ страна на Б. Т. д. 1<лона ни, който подчер
та, че ние, туриститi;, свято ще nазимъ заветнтt на 
незабравимия Алено и ще следваме неу1<лонно начер
тания ни отъ него пжть tia обичь къмъ Родиt1ата, 
1,ъмъ природата. 

После посетихме Пещера, Брацигово, Козарско, 
Кричимъ, както и Ц~нтрала „Bll'.чa". 

Врачавсквятъ кловъ Веслец& на 23 май т . . г. 
б-1; щастливъ да направи още една смела стжпка за 

тържеството на туризма, да съчетае едно културно
туристичес1<0 праздненство съ общо•rражданс1<о тако

ва н съ това да по1<аже, че и ние, туриститi;, це
нимъ великанитi; на нашата родина 

По инициативата на 1<лона въ катедралната 

черква, по случай 29 години оть трагичната кончина 
на скжпи·я нашъ покойникъ f\леко Коt1стантииовъ се 
отслужн панихида, която завърши сь нi;колко кратки, 
но съдъР.жателни слова от.ъ домакина на клона 

Георги Калъповъ за вели1<ото дело на Алено, за де
лото на туризма въобще и оиая скжпа загуба, която 
туризмътъ е nонесълъ съ преждеврt:мената смър1ь на 

,,Щастливеца• - жертва на низ1<а и омжрсена парти
занщина. 

Следъ панихидата по нареждане на общограж
данс1<ИЯ комитетъ за празднуваt1е 50 годишнината отъ 
Ботевата смърть, граж~анството и корпорациитi;, на• 
чело съ военната музика отидоха въ дома на Ко· 
лица Оси1<овс1<а х. Ватичева, дето тя предаде знамето 
на Врачанскитt възстающи отъ 1876 rоди11а на Бо
тевия комитетъ. Въ сачона на ученолюбивото дружс· 
ство .Развитие" подполковникъ Чукурски държа една 
обстойна беседа върху ист11ната по Ботевия набi;гъ 
отъ Дун:tва цо Балкана, неговата геройска смърть 
и у.частието на Врачанци тогава На сцената зацъ 
оратора се развi;ваха четири знамена: - на подофи
церското · д-во , • Христо Ботевъ •. на въстанници+I;; 
отъ 61;лъ, зеленъ и синъ КОПDИненъ платъ съ Dазя• 
ренъ лъвъ на него и съ надписъ „Свобода• и дветi; 
зелени знаrена t1a Врачанскитi; клонове отъ Б. Т. д. 
и Ю. Т. С. f'loжe qи не слепата случайность· постави 
тия 4 симво1а едииъ р.о другн на врачанската сцена 
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въ тоя ис,:орически за врачаt1щ1 день. До разярения 
лъвъ, цремящъ се 1<ъмъ свбодата, се вtеше червено
то знаме - символъ на борбата, а зеленит-1; знамена 
на туристиri; препращаха къмъ балканскитi; висини, 
дето се от1<ърмява любовьта къмъ родината и духътъ 
къмъ свободата, - к1.мъ Бога. 

Около 13 часа гражданството и корпорациитi; 
начело съ военната музи1<а и знамената отицоха пред.ь 

зданието на Стоянъ Ивановъ до черквата Св. Нико
лай, дето председательтъ на клона архитектъ П. До
грамаджиевъ откри туристическата изложба, изложба 
първа по рода си въ нашия градъ която, събуди 
жнвъ интересъ между гражданството. Въ добре деко· 
риранитt две стаи е отредено видно м-\;сто за моде
ла на туристическия домъ строящъ се въ града ни 

- резба отъ f\нгелъ М. Орозовъ, членъ на 1<лона. 
Изложени с.ж въ lfрасиви винетки въ рамни блаrодар
ственитi; адреси 11а по-крупнитi; дарители и редомъ 
с ь тi;хъ изгледи - сним1<и и 1<артиt1и, на дивнитt 
околности на нашия градъ и туристическата форма 
- обле1<ло и принадлежности. Все тамъ еж изложени 
саблята t1a великана Хрнрсто Ботевъ, съхранявана до 
сега въ Черепишкия монастиръ и знамето на врачан· 
с1<итъ възстанници отъ 1876 rодиt1а. Изложбата ще 
трае до 3 юни т. г. за да иматъ възможность гости
тi; - · Ботеви поклоници да я посетятъ. 

Членоветi; на кло1,~а взеха живо участие въ то

ва мило тържество за турнзмс1 и за града ни сп~

циално. 

Сжщиятъ денъ следъ обедъ въ градътъ ни 
гостуваха 11злетници - туристи отъ Плевенъ и София, 
които си заминаха на 24 май uечерьта. Тод. 

Карловсквятъ кловъ Ю,1срукъ •1алъ отъ Б. Т. 
Д. по решен11е на общото си събрание урежда тър
жественото освещаване на хижата. 10 м р у к ъ-ч а ii ъ 
на Петров,:;.ень. За освещаването ще се изработи 
специална програма, да може да стане по-тържестве• 

но и въ присжтствието на гости отъ всич1<и друже

ствени 1<лонове. 

Новъ клояъ. На 15 мартъ т. г. въ гр. !!ес1<овеuъ 
, вь едно предварително събрание на бивши ~ленове на 
лесковското туристичешо дружество Янтра отъ Юно
шес1<ия туристически съюэъ и любители на природа
та еж се разменили мисли за основаването на мес

тенъ клонъ отъ Българското туристическо дружество. 
Следъ r.ато е било решено по пр •нципъ да се осно
ве такъвъ клонъ, избрано е било времен1ю настоя
телство, което да изработи пооектоустава ·и да подго
тви учредяването на клона. На 21 мартъ т. r. е стана
ло учоедителното събрание на клона въ присжтстви
ето на 3.0 душ~• бж•дащи 11егови членове, ноето прие
лс> устава на клона който •ще носи името „Петро
Павловски манастиръ", и е избрало първото редовно 
клоново настоятелство въ следния съставъ: преn,се

датель Никола Ст. , Глушковъ, аптекарь, подпредседа• 
тель Ник. Че-хnаровъ, лозарь, секретарь Мос1<0 Ст. 
Беровь, чиновникъ, домакннъ-библиоте1<арь Наде>нда 
Караене.ва, домак1:1ня, и съветници Стефанка Чеснева, 
уч. аптекар1<11, Иорданка Цанева, учителка, и Стефан
ка Топалова, домакиня. 

- Клонътъ е уредилъ · с1/в>1ест1-ю съ Лесков
с1<ото женско друж~ство и мi;стния ююнъ отъ 
Юношеския туристически с1-юзъ туристиLJеска спалня 
отъ 15 легла въ Петропавловсю1я манастиръ', к'оято 

ще бжде на рззположени~ на дружествени члеиове 
отъ всички клонове отъ 1 юли т. r. 

·r Rнrелива Д Га.певв - На 25 май Т, г. Стани
МilШКИЯТЪ клонъ , Бе,10RО отъ Б. т. Д. е заrубилъ 
своята добра <Членка и ревностна туристка ·Ангелина 
Д. Генова, 23 годишна, родомъ отъ rp. Варна. Миръ 
на праха и 1 

Бележка па редакцията Книжка 8 отъ ,Бъл· 
ГарсJ<И ТурИСТЪ" ще ИЗrJеЗе преЗЪ М. 0,J<TOMRpИ. 
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