
Год. XIX. Януарий, 1927. Нн. 1. 

f6ьJt1apcJZUJПYPUcmь_ 
... ........... ····· .. -- .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ......... -... . . 

Фот. Г. Георrиевъ 

ВИТОШ.R 



Тунджа при Слнвенскитi:;] бани 

НОВОГОДИШНИ РRЗМИШЛЕНИЯ 

като всtки здравъ организъмъ и Бълг21р

ското туристическо дружество постояно об

новява и опр-kснява своитt организационни и 

интелектуални сили. f\ тi;зи заложби за на

стоящитi; ни и бжд21щи успi;хи, като всички 

други функционални резултати, се добиватъ 

само въ процеса на неспирната работа. И 

само благодарение на творческата си дей
ность, нашето дружество се наложи на обще

ственото внимание и завоюва общественитi; 

симпатии, като първостепенна културно-пра· 

свi;rна организация. Въ зазисимость пъкъ отъ 

моментитi; на нейното развитие и състоянието 

нzi обществената срiща, въ която се проя

вява, нашето движение ~ изтъкнало не първо 

м-kсто ту една, ту друга отъ своитi; много

бройни задачи, но никога не се е увличало 

no тi;хъ, за де забрави комплекса отъ задъл

жения. Конкретнитi; задачи, които въ последно 

време поглъщатъ голi;ма часть отъ нашето 

внимание, време и сила, или, съ други думи, 

които осмисляватъ катадневния животъ на 

нашата организация, еж-: излетитп,, строи

телстеото, залесяването и научно-просвтr,т

ната оеймость. 
Туризъмъ и по форма и по съдържание 

значи неспирно движение. При застой нi;ма 

и не може да има никанъ.въ туризъмъ. До 

като казваме „неспирно" , ние влагаме въ тази 

дума не абсолю rно, механическо, а относи· 

телно, обществено значение, тъй като туриз

мътъ за насъ не е и не бива да се превръща 

въ зенаятъ, въ безцелно скитничество, коеrо 
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да завладява цi;лия ни животъ. Туриститi; еж 

членове на днескашното общество и носятъ 

всичкитt задължения на неtови добри чле

нове. Грамадното болшинство, за да не ка

жемъ всички туристи, еж хора на труда -
умственъ или физически. Ti; еж натрупани съ 
множество лични, семейни и обществени по

винности, които тi; схващатъ добросъвестно 

и още по-добросъвестно се мжчатъ да изпъл

няватъ. З12това и на дi;лото нzi туризма ние 

можемъ да посвещаваме само свободнитi; си 

часове, които обикновено nринадлежатъ на 

праздничнитi; дни. Но и така, като практику· 

ваме туризма отъ време на време, излетната 

дейность пакъ съставлява r ърбначния стълбъ 

на живия туризъмъ и неговата практическа 

сжщность. Въ нашето движение книжовностьта 

е най-малко търпима. О rкжс.ването ни отъ 

излетния животъ на нашата организация е 

едновременно откжсване и отъ тури~ма въобще. 

Самоотстранимъ ли се отъ живия контактъ 

съ природата, ние - неусетно и за самигl; 

насъ - се отчуждаваме и отъ живия туристи• 

чески потокъ. Чрезъ по-честит-t излети ние не 

само си доставяме едно истинско удоволствие, 

което може да изпита човi;къ само вср·,щъ 

природата, но още и провi;тряваме своята 

душа отъ физическит-в и аморалнитi; бацили 

на града. f\ въ това отношение бълrарскиятъ 
туриэъмъ може да се поздрави съ голtми 

ycn-txи. Нашитi; планини еж вече завлад-tни. 

Навредъ се чува красивата мелодия на тури

стическия маршъ. Туристическиятъ устремъ -



все по-нагоре и по-високо, вече не признава 

препятствия. Битоsитв връзки на нашия на
родъ съ "роднит-в балкани" днесъ се разши
ряватъ и уякчаватъ предимно отъ туризм8. И 
тов8 е една отъ неговитis гол-вми обществени 
заслуги. 

* 
Хижестроението внася нов8 кръвь въ ту

ристическия организъмъ. Изграждането на ту
ристически хижи по вж:окитi; плещи на на• 
шитi; пл21нини съставлява отъ себе си единъ 
курсъ за закаляване на туристическата воля. 

Каква е ползата отъ планинскитi; хижи - за 
това вече не бива да приказваме, защото вече 
всички знаемъ, че безъ хижи е немислимъ ви
сокопланинския туризъмъ. Като удобство -
тt. еж t~бсолютно необходими. Но не по-малко 
необходимъ е и възпитателния режимъ на са
мото строителство, особено днесъ. Отъ вси 
страни чуваме оплаквания. че общественитi; 
импулси въ нашия народъ били много затла
чени. И не само у насъ. Далече отъ аренитt. 
на самохвалствата, хей тамъ изъ планинскитi; 
висини, въ царствата на орлитi; и дивитt. 
кози, една следъ друга никн1пъ все по-нови 

планински хижи. Мусала, Черенъ-връхъ, Юм
рукъ-чалъ, Руенъ, Скакавица, Българка, Елъ
тепе, благодарение не хижитt., станаха до• 
стжпни за чов-вшкия кракъ за всички годишни 

времена . f\ самото изграждане Н8 тi;зи кул
турни приюти извика голt.мъ избликъ отъ 
ентусиазъмъ, енергия и мили социални чув

ства. И трi;бва човi;къ да е наблюдавалъ отъ 
· близко строението на една планинска хижа, 
за да може да разбере безкористието, пре
данностьта и ентусиазма на ангажиранит-в въ 
хижестройството другари, които 38 обществе 
ната работа заляrатъ повече. отколкото се 
грижатъ даже за личнитt си дtла. И НDЙ-rо
лi;миятъ скептикъ и мизантроnъ не може д8 
не признае, че нашето дi;ло има нtкакви 
скрити сили, които само могатъ да предизви

катъ подобна самопожертвеность въ служене 
на едно обществено дt.ло. 

* 
БълrDрското туристическо движение пое 

съвсемъ доброволно и друга една обществена 
задачD: грижата за българскитi; гори. Гор
ското дtло у насъ е изпаднало въ положение 
на rолi;ма безнадеж.цность. Отъ нi;когашнитi; 
хубави гори, които еж красили нашата страна 
и подържали поминъка на нашитi; дtди, не 
е остенало и поменъ. Пъкъ и самитt ние сме 
свидетели на ежедневното доупостошаване на 

запезенитi; горски ОDзиси. И не само при
роднат8 красота се губи отъ унищожението 
на високата растителность. Покрай това се 
унищожаватъ и стопанскитi; основи на народ-
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ното ни благосъстояние. Пороищата, безво
дието и безплодието на почвата еж първиrh 
резултати отъ безгрижието и би могло да се 
каже - отъ престжпното ни отнасяне къмъ 

този божи даръ. Като най-близки до приро
дата, туриститt. първи почувствуваха и първи 
разбраха опаснрститt на които е подлсжена 
нашата страна. И първи издигнаха своя гласъ 
за защита на горит"Б. Но ,t. не се задоволиха 
само съ тжжната констатация. За тi;хъ печал
нитt факти не еж и предметъ за демагогия. 
Съ приказки не се цi;ри нито единъ социа
ленъ недъгъ. Нуженъ е примi;ръ, а още по
нужни еж живитt. д"Бла. И в-\;ренъ на своята 
дi;лова природа, българскиятъ туризъмъ вед
нага пристжпи къмъ дi;ло - къмъ залесяване. 
Ние не сме деца, з11 да си правимъ илюзии, 

че съ нашит-в скромни сили ще можемъ да 

балачсираме нашето национално горско дi;ло, 
че ще можемъ това, що хиляди ржце унищо

жаватъ и еж унищожавали вi;кове. Но ние, 
сжщо така, много добре знаемъ, че срещу 
опустошението трТ608а да се протшюпостави 
творчеството. Тревогата, която вдигнахме и 
примtра, който дадохме, вече дадоха своитt 
първи резултати. Въпросътъ за залесяването 
отъ служебенъ, канцеларски вече става обще
ственъ. Туриститi; първи !lдмирираха скром
нитi; труженици въ тази область и първи по
дi;ха тi;хното хубаво дtло. 

Около хижа f\леко се подематъ хиляди 
млади барчета, посадени отъ ржцетi; на съз
нателнит-в туристи, свикн11ли да nоставять об• 
щественитi; интереси на подобаващата ви
сота. И малката нова гора е единъ фаръ, 
който презъ мизерията на днескашната дей
ствителность ни сочи красотDта н21 бждащето. 
Въ тази насока ние трt.бва да продължимъ 
дейностьта си и за напредъ. Монументалниn 
постройки еж издигнати тухла по тухла. И 
колосалнитi; обществени д'БЛ8 се изграждатъ 
чрезъ дребнитi; приноси, чрезъ натрупването 
на малкит½. хубDви дi;лца. Безъ да се биятъ 
въ гърдитt и да декламиратъ, че служатъ съ 
голtми приказни на родината си, туристит"Б 
съ своитi; малки дi;ла все пакъ допринасятъ 
своята дань предъ жертвеника не общитi; на
родни интереси. Крачка по крачка, т-в стигатъ 
планинскит-в висини ; съ дървче следъ дървче 
тt покривDтъ роднитi; балкани. 

* 
Голi;мъ дi;лъ се пада на българския ту

ризъмъ и отъ грижата за изучването не соб
ствената ни страна. Въ тази насока еж вло
жили голi;ми усилия мнозина служители на 
ттриродоизпитDтелнитt науки - наши и чуж
денци. Но тi;хнитi; трудове стоятъ неизпол
звани изъ научнитt съчинения и списания. На 
българскитi; туристи предстои д8 популизи-



р21тъ тtзи н21учни открития, като предв21ри
телно сами се доближатъ до тtхъ. Непозна
ването на мi;стата, изъ които бродимъ, при
лича на ровенето на печатна книга, писана 

на непонятенъ намъ езикъ. Съ зрението си 
ние възприемаме техниката на нейнитt букви, 
но дълбокия смисъль, който изразяватъ тt, 
остава скритъ за несъ. Трtбва, прочее, да се 
научимъ да четемъ живата книга природата. 

f\ къмъ това може да ни доведе само общу
ването ни съ науката. 

Връзкиrв между българския туризъмъ и 
науката еж връзки традиционни. Българскитt 
научни кржгове първи посi;ха семето на българ
ския туризъмъ. Оrтукъ и естествената дружба 
между тtзи два обществени фактори. Това е 
и гаранцията, че българското туристическо 
движение нt.ма да се изроди въ една спортна 
организация и да забрави своето призвание, 
което лежи въ общуването и съ природата и 
природоизпитателната наука и съ науката 

въобще. Растящитt научни интереси въ на
шитt. срt.ди идатъ, отъ своя страна, да потвър
датъ първата теза, легнала въ • самитt основи 

Търново 

' 
на н21шап1 организация, к21то културно-про· 

свt.тителенъ факторъ. И ако ще трi;бва да се 
правятъ още по-голt.ми концесии, то и тt. 
нека се правятъ въ насока за още по-тi;сно 
сближаване съ научно-просвtтнитt органи
зации на нашата страна. Защото както за 
правилното функциониране на отдi;лния орга
низъмъ еж създадени отдtлни органи, всtки 
служащъ на своето предназначение, така и 

за правилното функцttониране на обществения 
животъ се създаватъ и съответнитi; органи и 
организации. 

По отношение на просвi;тната и научната 
ни работа, нашето дружество е тоже на 
правъ пжть. 

Съ пi;сни, творчество и мисъль некъ и 
презъ новата година да изграждаме нашето 

туристическо дi;ло и отъ върховетi; на Рила, 
Пиринъ, Осоговъ, Витоша и Стара планина 
да изпратимъ своитi; новогодишни поздрави 
на неуморимитi; ратници на туристическит-в и 
научни завоювания отъ двет-в полушария. 

П,!д, 

Б. Деневъ 
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СКР'ВЖЪ 

отъ куминитt. ма селищата се издига димъ, 
чийто сивъ цвtтъ се губи въ сивината на 

мъглата, която е паднала и покрила всичко 

на земята. Въ очИ1t. люти и въ носа смъди 
отъ дима, доnиращъ се до тt.хъ заедно съ 
мъглата. Сн-вrъ се стели и покрива замръзна
лата земя. Край огнището е топло и така 
уютно, че струва ти се nламъчетата заnочватъ 

чудна приказка, за малката, много малка сн-в
жинка, която тръгнала да търси доброто на 
земята . •. 

Мъглата се задържа съ дни, тихо е. Често 
презъ такова време оrол-вли1i; дървета се 
събуждатъ ц-вли обсипани съ бt.ли цвt.тове 
отъ иглици ледъ, допрени една до друга, сгу

шени. Tt. еж толкова много, че образуватъ 
дебелъ плас-тъ върху тънки1t. вейчици, паяжини 
и огради. Това е обикновения, на всички ни 
nознатъ скрt.жъ. Той се образува бавно предъ 
очит-в ни, безъ да усетимъ раст(неrо му. Струва 
ни се, че нt.кой вълшебникъ е махналъ съ 
пръчката си и въ мигъ се е появилъ този 

красивъ свtтъ отъ ледени кристалчета. Идатъ 
праздници. Повечето хора nрекарвать сгушени 
до огъня, nодаватъ си хремавитi; носове за 
миrъ навънъ, а малк11тt палавци дъхатъ съ 
розовитi; си пръстчета по стъклата на про• 
зорцитi;, топятъ хубавит-в СН'БЖНИ ЦВ'БТЯ, КОИТО 
ги покриватъ и nрезъ отворенитi; прозрачни 

дупчици надзъртатъ навънъ, кждето други, 

извоювали си по-гол-вмо свобода, се хлъзrатъ 
съ набързо сковани шеЙRи. Има и луди глави, 
които нарамватъ раницит-в въ тъмни зори и 
хващатъ планината. Долу въ низината всичко 
е покрито съ сн-вгъ и скр-вжъ; тамъ е тъмно, 
мрачно. Времето е тихо и ·стегнато. Бавно 
крачатъ малкит-в групи въ дълбокия снi;гъ и 
възлазятъ по гърба на хубавицата планина. 

Леденъ скрt.жъ на Мусала 
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Тукъ иглицитt. на скрt.жа еж много по-rолt.ми 
- достигатъ до 2-3 см. дължина. Буковата 
гора, толкова зелена nрезъ лt.тото, е въ бъла 
nремt.на. Пжтекит-в еж за тоnлит-в дни, -
сега т-в не личатъ-nъкъ и по-удобно е изкач
ването направо. Клонит-в еж обсипани съ 
скр-вжъ, навели еж краищата си до земята. 
Образували еж се сводове, галерии, блъстящи 
съ синкава св-втлина, подпрени на сиви колони. 
Толкова много св-втлина иде отъ вс-вкжде, че 
очит-в неволно се премрежватъ. Чуватъ се само 
глухи-r-в стжп;:и по иглицит-в отъ скр-вжъ, съ 
които е nокритъ сн-вга. Почивка. Седнешъ на 
меката снt.жна покривка, - тя е тъй пухкава 
и тъй· удобно се почива върху нея I Затво
ришъ очи и струва ти се, че хлада съ който 

си окржженъ иде отъ приказната сребърна 
гора, за която а-1 слушалъ въ невръстни години. 

Ще ти се да чуешъ и звънчета въ нея - тъй 
живо изпъкватъ сnоменит-в отъ детството. 

Скоро се разбира, че всичко тр-вбва да е уме• 
рено - даже и седенето. Пакъ нагоре. Мъг
лата става постепенно nо-рt.дка. Скрtжа нама
лява голi;мината на иглицит-в си и срещна• 
тит-в храсти еж покрити вече съ дебела об
вивка оrь малки зрънца, лежащи подъ ледена 

корица. Ритнешъ съ кракъ. Об~ивката се на
чупва и снt.женъ пi;съкъ се изсипва съ шумъ 
отъ торби1-в въ които се е креnилъ. Това е 
друrъ видъ скрtжъ, неnознатъ на хората отъ 
низината. Обикновения скрi;жъ поради кри
сталния си строежъ се нарича кристаленъ, а 

този нt.ма нито поменъ отъ кристалнос1 ь -
състои се само отъ слепени едно съ друго 

зрънца и се нарича зърнестъ. Понi;кога той 
се натрупва на гол-вми буци върху издигна• 
титt. предмети по земята, образуJJа се обвивка 
съ дебелина до 2 м. и всичко става неузна

ваемо. Дали снi;жната пирамида 
nредъ тебе е дърво съ в-l;чно зе
лени листа или камъкъ 7 Нt.какъ 
отъ мъглата се чувствува нi;що 
топло, св-втло, ще ти се да вt.р
вашъ, че ей тамъ задъ еднооб
разната и б-влина ще rрейн·е надъ 
тебе слънцето. Десетки метра по
на горе то се прозира като свt.

тълъ бtлъ кржгъ ; постепенно съ 
издигането с та в а по-блt.скаво, 

мъглата се простира само на 

ширъ, а отъ горе става все по

неуловима и тежката и бtлина 

се замt.ня съ засм-вната сине
вина на небето. Най- после мъг
лата остава долу, шири се като 

море, надъ което като острови се 

отрi;зватъ далечни,i; планински 
върхове. Слънцето прижуря и 



nотьта, к6ято оtъ начало се таи подъ рани

цате, разпростира се и облива цtлото тtло, 

шурти отъ челото като по жетва. Веселието 

на дружината достига тукъ нllй-високата си 

нота. Луда радость кипи въ всички. f\ подъ 

подкованитt обуща се см"i;ятъ хиляди малки 

огънчета - звездички, отражения и пречуп

вания на свtтлината въ малки ле.цени кри

сталчета. Tt постоянно се мtнятъ по цвtтъ, 
-- отъ червени въ мигъ свt.тватъ зелени, изчез

ватъ, за де се яватъ на друго мt.сто. 

Въздуха винаги съдържа водни пари. 

Количеството имъ е различно и се мt.ни главно 

подъ влияние на температурате - обаче не 

може да бжде неограничено. При всtка тем

пература на въздуха, ней-

голt.мото количество на 

парит-1;, които могатъ да г 
се погълнатъ отъ него е 

опредtлено, и веднажъ 

достигнато, колкото по• 

вече водни пари се вке
ратъ, толкова и ще се 

отдtлятъ въ форма на 
роса. Тогава се казва, че 

въздуха е наситенъ съ 

водни пари. Колкото е 
по-висока температурата, 

толкова нужното коли

чество за насищане въз

духа е по-голtмо. Отъ 
тов8 следва, че ако имаме 

наситенъ въздухъ съ вод

ни пари и започнемъ да 

го изстудяваме, отъ него 

ще nочнатъ да се отдt
лятъ паритt въ форма 

на вода, и колкото по

вече изстудяваме, толкова Езеро по.цъ Рупкнтii 

повече вод8 ще се кон-

дензира. Презъ деня въз-
духа е nо-тоnълъ и поглъща голtмо количество 

вода, изпарена отъ почвата. Презъ нощьта 

настжnва изстиването на земята и постепенно 

атмосферат8, която се намира до нея се охлажда; 

настжnва моментъ, когато съдържащата се 

въ нея водна пара я насища и започва отдt

лянето и въ форма на росата, която покрива 

сутринь земята. Но може да имаме случай, 

когато атмосферата е преситена съ водни пари, 

сир. количеството пари е nо-голtмо отъ допу

стимото - което се случва обикновено при 

чистъ отъ прахъ и твърди тtла въздухъ. Защото 

известно е, че макаръ и да им8ме пари въ 

въздуха, за да се кондензиратъ въ капчици 

необходимо е да има материални яцра - пра

холинки или наелектризирани въздушни частици 

- йони, които да станатъ центъръ на каnчи

цитt. Безъ тtхното присж.тствие въздуха ще 

си изстива, ще се пресити съ водни пари безъ 

.... •' -· 1 • 
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де имаме втечняване. Лютината на мжглата 
въ селищата се дължи на честицитi;, които 

излизатъ отъ куминитi; и които еж доста леки 

за да се отнесатъ нагоре, а когато въздуха 

е наситенъ съ водни пари, тi; се оокриватъ 

съ вода, натежаватъ и падатъ низко. f\ отъ 

друга стр8Н21 единъ и сжщъ въздухъ, който е 

близко до насищането си, когето се намира 

надъ вода, е преситенъ, когато се намира надъ 

ледъ - поради което и отд-влянето на вод

нитi; пари отъ въздух8 става много по-буйно 

надъ ле~ъ. Така че настане ли насищане или 
пресищане на въздуха с.ъ водни пари, щомъ 

като той се допре до твърди частици и тtла 

нас.тжпва кондензация и ако температурата е 

Фот. П-tйо 

по-вис.ока отъ нула градус.а ще имаме роса, 

дъждъ, а ако е по-низка - слана, скрtжъ, 

сн-вгъ, суграшица, градъ. Но въ последния 

случай може да имаме два начина за отдi;

лянето на воднитi; пари въ твърди системи: 

или да се втечнятъ и следъ тове замръзнатъ 

или направо отъ пари да преми!iатъ въ твърдо 

тi;ло · - както се казва да сублимиратъ. Кри

сталния скрi;жъ се образува като воднитi; 

пари отъ въздуха се отдtлятъ направо въ 

ледъ и образуватъ кристални 'иrJ1ици. Въздуха 

е прес.итенъ, и когато слабитi; течения, които 

го носятъ доnратъ воднитi; пари до земнитi; 

предмети, то тi; изведнежъ се отдi;лятъ и обра

зуватъ върху т-вхъ отъ тази страна, която е 

обърната къмъ течението, микроскопически 

кристали; в-..рху тtхъ става вече много по

буйно отдi;ляне не нови кристали и въ про

дължение не нi;колно час.е обсиnватъ всичко 



срещнато по пжтя имъ. Зърнесrия снрtжъ 
се образува по друrъ начинъ. Воднигв пари 
се кондензиратъ въ форма на малки капчици, 
които образуватъ мъr лата. Т-в с;11. преизсту
дени - намиратъ се nодъ точната на замръз· 

ването и носени отъ вtтъра при удрянето си 
въ срещнати,-!; на пжтя имъ предмети, замръз
ватъ, залепватъ се едн'J върху друго, пласта 

расте, клонитt. надебеляватъ. Това е зърнестия 
скрi;жъ. Вi.търа, споредъ скоростьта си, довлича 
върху предметитi; повече или по-малко капчици 
и споредъ това и образувания пластъ е по
дебелъ или по-тънъкъ. По високитt стълбове 
най-дебелъ зърнестъ скрi;жъ се образува на 
върха имъ, понеже тамъ духа по-с:иленъ в-втъръ. 
f\ко скръжа се е образувалъ при тихо време 
той е еднакво дебелъ отъ всички страни, а 
ако е имало вtтъръ при образуването му 
той се натрупва върху страната обърната къмъ 
течението и колкото вiпъра е по-силенъ, тол
кова по·разкжсанъ и плочестъ е външния му 

видъ. Образуватъ се ледени гребени, които 
отъ вънъ еж изгладени, а вжтре се с:ъстоятъ 

отъ хиляди малки ледени зрънца. Кристалния 
и зърнестия скрi;жъ се cpisщa презъ зимата. 

Обикновено nрезъ топлото годишно време 
може да се образува по планинскит-в гребени 
единъ другъ видъ скрi;жъ, по-малко nознатъ 

на хората. Често у насъ настжпватъ захладя
вания на времето презъ горещит-в месеци. 
Долу вали дъждъ, духа северния в-втъръ. Следъ 

день-два облачнит-h шапки, забулващи плани• 
нитt се загубатъ и предъ очи,is ви бл-всва 
планинита съ бi;ла корона на чело. Сребърния 
и цв-втъ се отдава отъ далечнитt зрители на 
падналия сн-вгъ. Тамъ духа студенъ вi;търъ, 
вкоченясващъ всичко срещнато на пжтя си. 

Съ rолtма скорость преминаватъ капчицит-в 
на мъглата, т'h еж по-студени отъ топящия се 
ледъ и когато се ударятъ о предметитi; замръэ
ватъ; земята обаче е топла презъ това време, 
и току-що образувалиn се ледени зрънца се 
разстопяватъ, ако сж паднали върху голi;мъ 
предметъ; ако еж пъкъ върху дребни камъ
чета, трева, малко се разстопяватъ, идатъ 

други, и бавно образуватъ ледена обвивка съ 
зърнестъ строежъ - въ едни случаи доста 

прозрачна, въ други - бisла. Това е ледни
стия скрtжъ. Той, заедно съ мжглата и сту· 
дения в-втъръ, е неприятна изнена.ца за туриста, 
нойто цi;ла година е чакалъ да дойде топлото 
Л'БТО да нацне на Н'БНОЙ отъ ВИСОНИТ'Б пла
нинсни върхове, цi:;ли часове да разхожда 
погледа си на необятната ширь на земята, и 
когато дойде тоя день, тамъ, на върха го 
очаква студена мъгла и хрупнавъ ледистъ 

скр-вжъ, които не го ос:таватъ да спре поне 
за отдихъ. Въ замъна на неизпълненитt на
дежди остава хубавия споменъ за превъзмог

ване спън~итt въ природата. 

П. Пауновъ 

СИНRНИЦR 

навi:;рно, васъ не ви е известно това име. 
То е ед1:1а мi:;ст~ость колкото малка, тол

кова и хубава. Тя представлява действително 
градина всрi;дъ Балнана, дето чов--вшка ржка 
нито сади, нито полива тtзи тъй разнообразни 
и хубави цвi:;тя. 

Знаете ли в. Св. Нинола, гдето преди 
петдесеть години еж се развивали епичнитъ 
борби за освобождението на България? 

Знаете ли в. Мазалатъ, който гордо се 
издига надъ Голi;мо-Село и отправя поrл~дъ 
къмъ величавия Юмрукъ-Чалъ? 

Въ тази часть на Балнана се намира 
чудната Синаница - м'Бстото на еделвайса. 

За Синаница се отива и отъ с. Голi;мо
Село и отъ с. Скобелево. Пжтя и отъ дветi; 
мi;ста е много живописенъ и интересенъ въ 
всi;но отношение. Пжтеката ту се спуска на 
долу въ въчния полумракъ на гората, дето 
се чува лекия снокотъ на балкансния ручей, 
изпълненъ съ хиляди най-разнообразни съ
звучия, ту се издига нагоре къмъ слънцето, 

дето слънчевитt лжчи боязливо се промън
ватъ презъ листата на букацитi; и хвърлятъ 
свi;тливи петна върху земята, тека че правятъ 

цt.лате пжтена, като че ли е понрита съ зе
брова кожа. На м'Бста, на мt.ста, пжтенате 
излиза на открито и предъ погледа се от

нрива величествена гледна. Отвестни скали, 
като нули Нl,двисватъ надъ ГОЛ'БМИ бездни, 
дето се чува само бучението на водата, безъ 
сама тя да се вижда. Зжбеститi; хребети се 
отнройватъ ясно по синьото небе, по което 
се rонятъ бt.ли облеци, които ту ги отнри· 
ватъ, ту ги закриватъ. f\ отъ нt.где се обажда 
чурулинането на птичнитt., които още по-вече 
съживяватъ това мt.сто на красотата. Въ този 
дълбонъ долъ господства вtчно синена, и отъ 
туkъ мъстнит-s жители дали и името tia мtст
ностьта, нато еж я наренли „Синаница". 

Следъ нi.колно часово ходене, ний се 
възначваме на самия връхъ на Синаница. Зе
ленитi; бунаци оставатъ надолу, а тукъ горе 
има само голъма трева, характерна эа бал
кански.тi; върхове. О rъ дветi; страни водятъ 
началото си дветi; рtки - къмъ изтокъ Кою
дере, а на западъ Куру-дере, които долу въ 
равнината се вливатъ въ р. Тунджа. Предъ 
окото се открива голъмъ просторъ. Вижда се 
ясно какъ се издига и ~лага балнанската ве-



риrа и широката столова земя на северна 

България, Тунджанската равнин~, Срi;дна-Гора 
и Родопа на южна България. 

Следъ малка почивка при самия изворъ 
на Куру-дере, чиято вода е тъй студена, че 
трt.бва да се пие на глътки, ний се спускаме 
надолу по скалитt., за да търсимъ еделвайса 
- - усмивката на самата тази красота. Възкач
ването по скалитt. е твърде трудно и изло
жено на голt.ма опасность, тъй като едно 
само подхлъзване или неправилна стжпка 

води къмъ смъртьта. Бt.литt, цвt.тове съ своя 
мъхъ силно блtстятъ на слънцето и предста
вляватъ за насъ съблазнителна примамка. 

Н21двисналъ надъ nропастьта, човtкъ чувства 
особна радость, да изпъва ржка къмъ тън
кото стебло на еделвайса. Пръститъ едвамъ 
пиnатъ бt.лия цвt.тъ, безъ да могатъ да пре
виятъ стеблото. Едно още усилие и цвъта 
остава въ ржката ти или заедно съ него по

летява шъ къмъ пропастьта. Да, този малъкъ 
цвiпъ стои на nредt.ла между щастието и 
нещастието и затова той е тъй цененъ. 

Окичени съ бисерни цв-втове на едел
вайса, ние бавно з21крачваме обратно надолу, 
усещайки тихото идване на нощьта, изпъл
нена съ радость и веселие. 

Wott. 

ГРRДЪ СЛИВЕНЪ1) 

сл~венъ е разположенъ на южнитъ скло
нове на Стара-планина, а именно тамъ, 

дето се протака оная величествена маса отъ 

еруптивни скали, наречена Сини КаМ'ltни. 
Градътъ е заобиколеFtъ съ планини. Само 

отъ изтокъ той поглежда широкото сливенско 
поле, наречено Краставо. 

Непосредствено надъ града се издига 
върха Бармуri'6, 781 м. надь морското равнище; 
западно - височинитt. 
на Урумъ-Тарла (гръц
ка ни~а); юга-западно 
-слаб1-1тi; въ1вишения 
на Хамамr, баирr, съ 
кота 352.20 м. надъ 
морското равнище, а 

на сев.-изтокъ се про• 

с1иратъ предгорията на 

Синит-в Камъни, по
крити съ буйни лозя, 
череши, орt.шаци, виш
ни. В>1соко надъ тt.хъ 
въ синята лазурь се кж

пятъ самитъ скали, ос
тритъ чукари на които 
се губятъ въ висинитъ. 

Градътъ се споме
нува едва въ IX в-вкъ. 
Преди много столътия 
на мt.стото на сегашния 
Слиt е;ъ се е разстилала 
непрохпдима дt.вствена 
гора. Буйни и пълно-
водни еж били сегаш- Подъ Равна рi;ка 
нит-в рt.ки, които еж се 
спущали стремглаво отъ планината. Отъ тая 
дивна природа и дt.вствена гора еднички пред
ставители днесъ еж остатъцитt. отъ въковни 

1) И-.ъ току що иэrrвэлия Пжтеtюдите.Аь на lp. 
С.1Ш6енr. и окол.нrос_тьта, издание на Сливенския клонъ 
Бмzарка оrь Б. Т. Д. , 
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дървеса въ Дебелата кория, 7 км. ю-източно 
отъ СливеfiЪ, дil'-.боветt. при Гючмя, на 10 км. 
по nжтя Сливенъ - Ямболъ, тия при с. Тур• 
сонлий, корията при с. Чаирлий и най- после 
въковниятъ бръстъ nаметникъ въ самия градъ, 
до общинското управление. 

За пръвъ nжть Сливенъ се споменува 
отъ арабския писатель Иаризи въ 1153 год. , 
който именува града Стлифность. Въ 1702 год. 

-, 

Фот. Н, Коларовъ:: 

кримскиятъ ханъ Се11имъ-Герей именува града 
Исливне, а Синитъ К.амъни - Сливенски F\лпи. 

По-късно въ 1829 г. английския генералъ 
Джоксонъ описва града и се възхищава отъ 
раскошната му природа, отъ изобилието на 
вода и живописна околность . ., Сливенъ-това 
е Дамаскъ, рая на Мала F\эия" , казва той. 



Преэъ 1837 rод. rрадътъ билъ посетенъ отъ 
f\ми Буе, който тоже възторжено описва града 
и околностьта му. Той се качвалъ по върхо
ветi; на Синитi; камъни и описва чудесната 
панорама, която се открива отъ тi.хъ. Но най
възторжено описание е оставилъ френския 
пжтешественикъ Д ръ С. Ф. Поайе, който по
сетилъ града презъ 1859 година. 

»Гледката на тая страна отъ височини1·I; 
на Сливенския балканъ, казва той, е възхи
тителне; при устието на 

една дълбока долина, 
която се отваря като 

фуния, въ криволитi; на 
тия суходолища, се за

белtзватъ кошари и 
воденици, сi;кашъ за· 
губени въ дълбочинитi; 
на главоломни пропа

сти, всрiщъ които игри
во ръмоли пълноводенъ 

потокъ, за да излi.зе и 
се разлi;е край Сливенъ 
като широка водна по

стелка. Този градъ се 
npoc·rиpa и сi.кашъ раз
цъвтi.ва върху едно гра
мадно пространство, ка

то разстила зелената си 

роба подъ бi.литi; стени 
на императорската фа 
брика. Високострелна
титi; минарета съ блi;с
тящъ накитъ на олов

нитi; си брони никна,ъ 
капризно всрi.дъ хи
ляди храсталаци. Слv.
венъ изглежда особено 
красивъ на уморения 

пжтникъ поради блi;
съка на пейсажа си 

поцъ нея е Сливенъ, засмi;нъ и парфюмиренъ 
съ своя поясъ отъ зеленина, оглеждащъ се 
въ безбройнитi; криволици на хиляди потоци, 
които напояватъ rрадинитi; му. 

.,И това, което пиша, не е поезия. Еги
петъ, поrледнатъ отъ височината на Хеопсо
вата пирамида, е много красивъ; Сирия отъ 
височината на върха Мехмедъ открива ма
гьосна гледка; долна f\рмения, Черно море, 
погледнати отъ колосалния Тегесъ {Кара ка-

панъ) еж известни по 
вика на възхищение и 

надежда, иэдаденъ отъ 

войницитt на Ксено
фонта, възхищение, ко
ето никога не може да 

се опише задоволи

телно; но грандиозното 

зрелище на Тракия и 
Македония, картината 
на безкрайностьта, ко
ято се обхваща отъ тая 
часть на Балкана, е тол
кова красива, колкото 

всичкитиячудесана при

родата, взети наедно ... " 
Презъ времето на 

българския царь f\сi;нъ 
11 Сливенъ и околность
та му сн; се наричали 

Малка Света гора -
Р~тонъ, отъ дето и се
га западната височина 

надъ село Сотиря, 7 км. 
и.ночно о,ъ Сливенъ, се 
нарича Атана.Сnоредъ 
Г. С. Раковски, тукъ е 
имало около 40 мана
стири и параклиси, отъ 

които най-голtми еж 
били тоя въ мtстность
та Кишишликя nодъ 
аязмата Кръстовка, за
падно край Сливенъ, и 
тоя при с. Сотиря - надъ 

следъ дълги часове на 

уединение и мълчание 

всредъ мрачната букова 
гора на планината. Чуж• 
денецътъ се чувства по

добре, когато излi;зе 
отъ този rробенъ лаби-

Хапката въ Синитi. нам.жни самия изворъ Вризя. 
Фот. й. Петровъ Днесъ още личатъ осно-

ринтъ, обитаванъ само отъ грабливи птици. 
Предъ погледа му тогава се открива велико
лепна картина, която не се подава на опи

сание. Надалечъ неизмеримит-1; тракийски рав
нини, прошарени отъ хълмове, които се огъ

ватъ вълнообразно като океана, когато бу
рята надува гигантскитi; му вълни; единъ без
краенъ хоризонтъ се слива съ посребренитi; 
върхове на f\тонскитi; планини и Родопитi;; 
отъ страни и задъ него е Старопланинската 
верига съ tгранитното си чело и грамадна 
мрежа отъ тъмни гори; въ нозетi; и, почти 
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витi; на манастири, чер· 
кви и параклиси при Змеювит-s дупки, Мол
ловата курия, южно отъ извора на Кушъ бу
наръ, при Св. Тодоровата аязма; по течението 
на Монастирска ръка, 7 к. м. по пжтя Сли
венъ-с • .Раково; при Устьето-до Предела , а 
още по-далеко при с. Малко Чочовене, с. Бяла, 
с. Раково-Нейково и въ околнос1ыа на с. 
Ичере. Открити еж основитi; на църква около 
250 м. севера-източно отъ квартала Ново-село, 
въ самит-в лоэя, подъ развалинит-в на голi;
мата крепость въ мi.стностыа Хисарлжка. 
Въ онова далечно минело преэъ и!вестни 



Ани еж ставали събори и nанаири, и тогава 
всрiщъ цевствената гора на мt;стото на се
гашния Сливенъ е бида построена страно
приемница, наречена отпосле отъ турцитt. 
Ташъ-ханъ или Керванъ-сарай, а по-после 
неизвестно по какви причини наречено Дебой, 
съ което име и досега е известно. Това здание 
до преди двt. години бt запазено, обаче сега 
на мtстото му се издига нова голi;ма, кра
сива сграда, въ която се nомt.щава управле
нието на сливенския гарнизонъ. И все пакъ 
часть отъ старата сграда е запазена. Нt.кога. 
преди около 100 години, надъ широката дворна 
сводова врата е имало мраморна плоча съ 

барелефи и славянски над□исъ, но по запо
вi;дь на единъ турски чиновникъ, който нака
ралъ да му се преведе надписа, плочата била 
снета, разчупена и неизвестно кжде захвърлена. 

Най-стара часть на Сливенъ е квартала 
Ново-село, който е билъ на сегашното си 
мt.сто или нi;йде 110 на изтокъ, и тукъ е най
старата църква, Св. София, която по старина 
е третя на Балканския полуостровъ. 

Презъ миналото си Сливенъ е игралъ 
важна роля въ революционното дi;по и въ 
черковния въпросъ. Близостьта нв Б21лкан21, 
стремежа къмъ независимость и любовьта 
къмъ отечеството и свободата еж създали ре• 
дица борци. Колкото турцю-в еж били пълни 
господари надъ раята въ града и селата, тол

кова "Хъшоветt" еж били независими госпо
дари на Куwъ-бунаръ, Равна р-вка, Калната 
усоя, Хоро-ери, Терзи Кая и np. хайцушки 
сборища, дето „фесътъ" не е смt.ялъ да над
никне. Докато д-ръ Селимински, Добри Чин
туловъ и _пр. будt.ха народа съ слово и перо 
Инджето, баби Трънкинъ Георги, Кокарчоолу, 

Панайотъ Хитовъ и Хаджи Димитъръ се мж
чеха да разклатятъ турската империя отъ Бал
кана съ оржжие въ ржка. Всички т-в еж ро
дени въ Сливенъ и отрасли подъ сливенското 
небе. Сливенъ е родно мi;сто и на най-стария 
български художникъ Д. Добровичъ (Пехли
вановъ), роденъ въ 1816 год., а сжщо и на 
f\нтонъ Ивановъ, издатель на рибния букваръ. 

Въ далечното минало Сливенъ се споме
нува като градъ, дето е имало много „чар

кове на вода". Тукъ еж се изработвали най
хубавитi; аби за онова вр-вме, тъй много тър • 
сени въ Турция и Мала f\зия. После Сливенъ 
изпъква като градъ, дето се е работило най
доеро оржжие. Като данъкъ за това npO!'fЗ• 
водство държавата е вземала отъ сливенскит-в 
оржжейни работилници по 500 цеви (пушки) 
на месецъ. Оржжията отъ сливенскит-в рабо
тилници еж се ценили по ц-влата турска им
периsr, Мала f\зия, Егиnетъ и f\рабия. Имало 
е и две барутчийници, които въ освободител
ната война изгорt.ли. 

Нtкога въ Сливенъ е било развито силно 
бубарството и свързаното съ него копринар
ство. По-после тукъ е имало обширни гра
дини за боя, наречена Кайсеръ-боя. Това про
•Изводство пропадна съ въвеждането на хими
чески,-в бои. 

Сливенъ е заобиколенъ съ разкошна и 
разнообразна природа. Лозя кичатъ предго
рията на планинит-в и Синит-в камъни. По 
течението на рi;китi; f\сеновска, Селишка и 
Новоселска се разстилатъ тихи весели кжт
ч~та - безброй тепавици, в-вчно бъбриви во
деници съ буйно шумящи бари, зелени лжки, 
оросявани съ буйни, n-внливи скокове. 

Г. Гюлмяэовъ 

31\ЛЕСЯВf\НЕТО H.F\ ВИТОШf\ 

Едно отъ голi;митt начинания на Министер
ството на земледtлието и държавнит-в 

имоти е и предприетата напоследъкъ работа 
по залесяването на Витоша. 

Въпроса за зал-всяването на Витоша е 
повдиганъ на нtколко nжти, но извършеното 
до сега еж само опити, безъ особно значение 
на огромната работа, ~оято предстои да се 
върши. 

Презъ 1912 година еж първитt заченки 
въ това направление. Въ тази година бt. 
устроенъ и горски разсадникъ, засt.ти бt.ха 
rорски семена. Предприетата работа имаше 
за обектъ да се залt.си единъ nоясъ около 
водопровода на София. Балканската война 
презъ сжщата година, въ последствие пъкъ 

общоевропейската война съ своитt. последици 
за насъ българит-t, отложиха ·изпълнението 
на това нултурно начинание. 
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Презъ последнитt две години туристиче
ското дружество „f\леко Константиновъ" под
помогнато отъ органитi; на отдt.лението за 
горитt., предприе залесявания около хижата 
"f\леко". Презъ тия две години еж залесени 
около 55,000 фиданки - смърчъ, мура и бtлъ 
боръ. За да се тури началото на едн21 си
стемна работа по залесяването и за да се 
избt.гнатъ трудноститt. по превоза - изнася
нето на фиданкитt. отъ Софнйскитt. разсад
ници на една височина отъ 1200-1500 метра, 
както и риска за прекващането на фиданки,-!; 
поставени въ такива резки различия на веги · 

тац11ята, устрои се единъ малъкъ разс:адникъ 

- около 2 дек. при хижата „f\леко". Още 
тази прол-вть въ него се пикираха около 
40,000 едногодишни фиданки и се засеяха 
45 кгр .. мурово семе, 5 кгр. борово и 2 кrр. 
смърчово. Разчита се, че поне на първо време 



tоя разсадникъ ще може да задоволи нуж• 

дитi; на туристическото дружество, което под· 
помогнато отъ държавата и подъ ржковод

ството на органитi; на горската властъ, ще 
може отъ идната пролi;ть да предприеме 
въ по-голi;мъ мащабъ залесяването въ окол
ностьта на хижата. 

Така че съ извършеното презъ 1925 r. 
възобнови се започнатото и преустановено 
лесовъзобновяване на Витоша. 

Споредъ описанията на пжтешественици, 
па и по сведенията, които могатъ да се по

черnятъ отъ нашата литература, преди едно 

столi;тие, както Витоша така и Люлинъ еж 
били покрити съ непроходими 
девствени гори. Г оритi; на Ви-
тоша c,ir. били източника, отъ 
който е добивано за витош-

разсипването на тия гори. Сnомнямъ си ония 
протести отъ всички населени пунктове край 
политi; на Витоша, когато горската власть за 
пръвъ пжть обяви, че Витоша, като резер · 
воаръ, отъ дето се пои София е съ охрани
телно значение и пашата на козитi:; въ нея 
тръбва да се забрани. Тия нареждания на 
горската власть, ако и отъ твърде голi:;мо 
значение за възстановяването на rорит"Б, б"Бха 
използувани въ партийнитi; борби. О гмi;нява· 
нето и отлагането да се приложатъ казанитi; 
разпореждания на горската власть, насърд

чаваше мi;стното население и за голi;мо съ· 
жаление и до днесъ въ тия села се наброя· 

китi; рудници гориво за пре· 
работката на желi;знитi; руди. 
Тази индустрия, ако и твърде 
примитивна, както е известно, 

въ турско време е била доста 
развита. За подържането на 
тази индустрия годишно е било 
необходимо около 9,600 кола 
дърва и 3,000,000 кгр. вжг
лища. f\ко приемемъ даже, че 
половината отъ това количество 

е било сечено - то пакъ ко
личеството е било такова го· 
л-hмо, че лесно обяснимо е 
това разорение, на което еж 

били подложени горитi; nрезъ 
време на владичеството ни подъ 

турцитi;. Картината на разо
рението е още по-ясна при по

Витоша - Черната скала Фот. Мишо 

ложението, че при тая прекомi;рно усилена 
съчь, никой не се е nогрижилъ за възобно
вяването и възстановяването на nредишнитъ 
насаждения. Оrъ една страна с-hчьта, а отъ 
друга безразборната паша - всичко това е 
спомогнало за разсипването на гората и ний 
при освобождението на България отъ тур· 
ския яремъ - наследихме оголени склонове, 

назжбени чукари и тукъ-таме останки отъ 
предишни насаждения. Купъ названия на мi;ст
ности, сега сведочатъ за ония гиздави накити , 

съ които нi;кога Витоша се е гордi;яла. 
Следъ освобождението, отначалото по

ради липса на организация, поради липса на 

съзнание въ населението, поради нехайство 
на самото общество, което не е могло да 
прецени важностьта и значението на rоритi:; 
- ний, българската държава съ своит-в управ
ници, вмi;сто да сnремъ това варварско раз
сипване на това национално богатство и да 
запазимъ останалитъ тукъ таме китки отъ 
едновремешни гори, ний търпi;хме, ний се со
лидаризирахме и съ това съдействувахме за 
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ватъ по нi;колко стоrинъ глави кози, които 
бродятъ въ тия проредени и закелявели гори. 
Колчимъ се посегне за тt.хното намаляване, 
започватъ се ходатайства и давленията върху 
органит-в на горската властъ, ако е nреэъ 
есеньта да се почака за напролt.ть, за да се 
изярятъ козит-в, ако е на прол"Бть-до есеньта 
до като се засилятъ яретата. И така отъ 30-
35 години все отлагане за смътка на остана
литt. тукъ-таме по запазени насаждения. 

Горит-в, ако тия туфи, които еж кацнали 
тукъ таме по Витоша могатъ да се считатъ 
за гори, еж съвършено въ незавидно поло

жение. Горит-в около селата, еж эакелявели, 
тt. тръбва изново да бждатъ възстановени. 
Въ по-отдалеченитi; мi;стности като резул

татъ на несполучливия изборъ на стопан
ството на тия гори, склоноветi; на планината 
еж обрасли еъ храсталаци, а понеже и тъ не 
се до0ре пазятъ отъ пашата на добитъкъ, т-в 
постепенно преминаватъ къмъ категорията на 

закелевялит-в гори. Въ тия два района пред
стои на горската влаеть много важна и отrо-



ворна работа. Горитt въ тия райони трtбва 
да бждатъ наново възобновени-тt трtбва да 
бждатъ застопанисвани високостеблено, като 
се предприеме и смtната на дървеснитt по• 
роди - трепетликата, брекина, леската и дру· 
rигl; храсталачни породи трtбва да се замt
нятъ съ иrлолистнидървета.Досегашнитt опити 
на искуственото залесяване, както около хи• 

жата, така и около каменното здание и Дра• 
галевския монасrиръ сведочатъ, че тукъ е мt
стото на иглолистнитt породи. 

Въ по-горния поясъ или въ алпийския 
nоясъ, освенъ буна започватъ да се явяватъ и 
иглолистнитt дървестни породи главно смърча, 
бора и въ голtма рtдкость мурата. И въ тоя 
поясъ rоригl; не образуватъ rолtми комплекси 
- отдiшнитt парчета еж прошарени съ rолини, 
които трtбва да бждатъ залесени. Това поло• 
жение на rорю-1; въ Витоша не може и не 
бива повече да се търпи. Витоша тр-l;бва да 
бжде залесена, като сrаритt й насаждения 
се възобновятъ. Това се налага по следнитt 
съображения: 

1. Отъ икономично-стопанско гледище 
неоправдателно е една nлощь приблизително 
около 50,000 дек.-1

/, отъ цtлата площь на 
планината да бж.де заета въ по-rолtмата си 
часть съ шубраковидни дървесни породи -тре· 
петлика, леска, брекина, габърь и др. мало
цtннн дъраеснн породи, стопанисвани низко
стеблено, когато върху сжщата площь би 
могло съ ycntxъ да се създ~датъ високостеб· 
лени иглолистни насаждения, отъ които може 

да се очакватъ цi;нни дървесни сортименти, 
вънъ отъ оная дивность и красота, която тия 

гори ще предадатъ на планината. 

2. Ще заслужимъ основателно укоръ отъ 
подрастающето поJ<олtние, ако ний nродъл· 
жаваме за угодата може би на нtколко де
сsпки неразумни стопани да държимъ около 

селата расnоложени при nолит-1; на планината 
други 50,000 декара закелявели гори, въ които 
бродятъ нi;колко стотици омършаве[IИ кози
които вс-l;ки день обезобразяватъ запазени 
тукъ таме горички въ Витоша и съ това съз
даватъ материалъ, за да ни прсэклина поко

лението. 

З. Витоша, като резервоар·ь за напоя
ване на столицата на България, като източ• 
никъ на р. Струма и редъ притоци на р. Ис
къръ, нейната водосъбираемость и нейната 
способность да запази въ недрата си по
гол-!;мо количество вода трtбва да бжде въз
становена. Само дървеснитt насаждения еж 
въ състояние да за nа-зятъ и равномtрно да 
регулиратъ теченията на водитt, които водятъ 
началото си отъ планината; 

4. Витоша тр-l;бва да бждезалесена,защото 
н е естествената красота на българската сто
лица. Тя е навредъ достжпна. Въ нейнитt недра 
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надн.икватъ и чужденцитt и отъ нейната уредба, 
която ний ще и дадемъ, ще зависи впечатле
нието, което ще остане на тия чужденци-ту· 

ристи, какъ българина умtе да използува при• 
роднитi; богатства. Залесена Витоша, въ нея 
хиляди туристи изнурени отъ дtлничнит·t жи
тейски суети ще намi;рватъ отдихъ и под
креnr1 за бждащата работа. Витоша е дроба 
на столицата - тя ще възобновява и възражда 
изнурения орrанизъмъ на столичани. Нейната 
роль обаче ще бжде напълно изпълнена само 
тогава, когато тия драки, които днесъ покри· 

ватъ нейнит-1; склонове бждатъ замtнени съ 
надежни ценни насаждения. 

Въпроса за залесяването на Витоша за 
насъ е ясенъ. На българския лесовъдъ пред
стои една колосална работа. Въ техническо 
отношение разчитамъ че ще се nреодолеятъ 

всички пречки, които ще се явятъ при изпъл

нението на плана. Казвамъ технически пречки, 
понеже намъ ще предстои работа при една 
надморска височина до 1400-1600 метра. при 
единъ твърде кратъкъ вегетационенъ периодъ 

и .твърде неблагоприятни климатични условия. 
Покрай тия технически незгоди, предстои 

да се nреодолеяrъ и редъ други причини отъ 

стопански характеръ. 

Първия въnросъ който ще се повдигне 
съ nредприетит-1; отъ насъ м-l;рки за залесява
нето, той е въпроса за пашата на добитъка. 
Нашето примитивно скотовъдство изисква го
лtми площи пасбища. Всtко посегателство 
за ограничението на пасбищния районъ, вс-1;
коrа се е поср-l;щнало съ силни отпори отъ 
страна на населението. За да не се попадне 
въ положението да се отмtняватъ и отлаrатъ 
мi.ркит-1;, които горскит-1; ще установятъ при 
започването на работата, по залесяването -
дългъ се налага да се обмисли въпроса за 
една nромtна въ отглеждането на добитъка 
въ районит-1;, дето ще залесяваме. Повдиrамъ 
тоя въnросъ като nредоставямъ неговото раз

решение на компетентнит-1; лица. 

Друrъ сжщо не отъ по-малко значение 
въпросъ, който изпъква при изпълнението на 
тоя г.ол-l;мъ nланъ е средствата които ще се 
дадатъ за тази цель. Сnоредъ преценката на 
специалисти за изпълнението на тоя nланъ ще 

бжде необходимо кржгло около 45-50 милиона 
лева - сума доста голtма, особно сега при 
тази оскждица на бюджетни средства. За реа
лизоването на такивс1 rол-l;ми предприятия 
налага се, освенъ държавата, въ изпълнението 

на работата да вземе участие и самото насе
ление. Рdботата е отъ такова естество че тукъ 
има приложение труда както на децат21 уче• 

ници, така и на възрастни - тукъ предстои 

работа да се nочистятъ rолtми площи отъ 
нанесени камъни, коnание на дупки и засаж

дане на фиданки - работа, която, беэъ особно 



затруднение, може да бжде извършенz, отъ 
всi;ки любитель на природатll. Тукъ трi;бва 
да се използува труда на населението както 
на околнитi; поселища - така и труда на 
туристи, на спортни организации, а така сжщо 

и на всички любители, които копнеятъ за хубава 
природа. Нека се отърсимъ 01ъ тази българска 
инертностъ - всичко да чакаме отъ държа

вата. Работата е отъ общественъ характеръ 
и самото общество трi;бва да вземе участие 
въ нейното изпълнение. Д ьржавата е длъжна 
и тя ще помогне, но ний, като нейни членове, 
трi;бва да я облекчимъ - особно пъкъ сега 
когато тя прекарва такава финансова криза. 

За изпълнение на плана по залi;сяването 
на Витоша - цi;лия районъ на планината е 
раздiэленъ на сектори - Владайски, Боянски, 
Драгалевски, Симеоновски и Бистришки. 

Обекта за работа на първо време се 
оnредi;ля въ Драгалевския секторъ. Това се 
налага за да може залесяването и възобно· 
вяването на горитi; да отива едновременно 
съ постройката на пжтя, който свързва Дра
галевци-Монастиря - f\лековата хижа - Чер
ния Върхъ. Съ прекарването на тоя пжть, 
хижата и Черния Върхъ ще бждатъ вече посе
щавани и отъ хората, които никога въ живота 

си не еж мислели, че ще могатъ единъ день 

да се качатъ на върховетi; на планината. Тия 
м-вста ще бждатъ посещавани отъ хиляди наши 
и чужди туристи - по тоя пжть ний откри
веме недрата на планината и нашъ дългъ е 

да украсимъ и да nокриемъ отново съ зеле
нина прозжбенитi; чуки и да зам-sнимъ обя
нитt шубраци съ здрави и жизнеспособни гори. 

n. м. Марковъ 

: ВЪЗДУХЪ, СЛЪНЦЕ, ВОДR 

три неща,. които правятъ човi;ка здравъ, си 
ленъ и красивъ. 

Три неща, които ни дllва туризма. 
Три неща, къмъ които ние трt.бва да се 

стремимъ. 

Вижте природата. Тя диша отъ свежесть 
и вi;чна младость, отваряща широко обя· 
тията си за т-\;зи сили. 

Искате ли и вие да бждете свежи и 
мледи? Идете въ природата, посещавайте я 
въ всt.ко време. Тя е източника на всi;ка въз
вишеность, на всt.ко вдъхновение и на всt.ка 
сила. Тя ще ви освежи и направи годни 
за животъ. 

Още отъ незапомнени времена, човi;къ 
се е ползвалъ оть въздуха, слънцето и во

дата за церение и nодържание на здравето 
си. Мilтологиитi; еж пълни съ истории за 
чудно излекуване, което изключително се 

дължи на Т"БЗИ сили. 
Днесъ, когато множество отъ хората жи

в-sятъ въ нехигиенични жилища, работятъ въ 
прешни канцеларии и мръсни фабрики и ра
ботилници, посещението на природата се 
явява наложително. Ецинъ хубавъ излетъ ще 
усили дишането и ще опресни бtлитi; дро
бове съ чистъ въздухъ. Слънцето ще изгори 
кожата, ще предизвика приливъ на кръвьта 

по повърхностьта и съ изпотяването ще даде 
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ново дишане на нашия организъмъ. f\ една 
хубава баня или пъкъ обтриване съ студена 
вода закрепва и каляв~:~ още повече тtлото. 

Днесъ, когато медицината съ услугата на 
техниката и откритието на законитi; на опти
ката съ помощьта нz, събирателнитi; лещи, 
може да концентрнрва на едно мi;сто слън
чевата свtтлина, прави чудеса при лекува
нето, грtшка ще е да се не въз:~олзвеме 
отъ слънцето и да го не търсимъ, като nре

дохранитель на много болести. Само слън
цето, въздуха и водата каляватъ организма и 

го правятъ чиличенъ, мжчно подвтливъ на 

каквито и да еж болести. 

Идете, идете въ природата. Търсете ней
ни1i; гори и върхове, нейнитi; рi;ки и полени, 
нейното слънце, вода и въздухъ. Туризма ни 
води при тi;хъ. Той ще ви покаже неописуе• 
митi; хубости на природата, нейнитi; тайн
ственни наntви и законитi; на нейната сжщ
ность. 

Обичайте природата, за да обичате чо
в,;чеството. 

Стремеrе се къмъ върховет,;, за да бж
дете смi;лн, пъргави и силни. 

Търсете въздуха, слънцето и водата и вие 
ще създадете здраво и силно потомство. 

Wott 



ВЕСТИ И БЕЛ-ЬЖКИ 
Запазване на р1.дкит1. животни. Н11 nръсти 

се броятъ:эаn11эенитi; още тукъ т11ме къдроrл11ви би• 
зони. Въ зоолоrнческитi; rр11дини на Европа и ./\ме• 
рика тi; ДОСТИГIIТЪ едва до 70 ГЛIIВИ и числото имъ 
э11стр11шително нам11лявn. Отъ евроnейскитi; държави 
nървв Швеция се з11е съ звп11зв11не10 на тоя рi;дъкъ 
видъ и построи още преди нi;колко години спе• 
циаленъ паркъ, въ който бi;ха пуснети бизони, подъ 
грижата на назначени з11 отглеждането имъ nазачи. 

Сега въ Германия , както ни съобщаватъ, държав· 
ниятъ съветникъ Хекъ, единъ любителъ H!I природата 
и животнитi;, е влезълъ въ преговори съ германското 
държавно отдi;ление за запазване природнитi; бо· 
rатства. въ свръзка съ плана за построяване не при· 

роденъ раэвъденъ nаркъ. Прусия му е предоставила 
зв тази цель rорета Шпринге, кждето nо•рано еж 
били развъждани глигани за дворцовия ловъ. Тукъ, 
въ специално nостройвани сайвани, ще бждатъ дока· 
рани на първо време още това лi;то, едно семейство 
бизони, ще имъ се дава храна до като свикнатъ съ 
новата обстановка и nосле пуснати на свобода. Бер• 
линската зоологическа градина е опредi;лила вече 
избраницитi; за този паркъ, така съ осжщесrаяването 
н11 пл11н11 ще може да се nристжпи веднага. 

Съветникътъ Хекъ е влеэълъ сжщо така въ 
връзка съ съветското управление 1111 Русия и е rтред• 
ложилъ една сума отъ 320,О:Ю лева за всi;ки хванатъ 
бизонъ - тi;зи животни еж близо до насъ - именно, 
прого11ени стада еж били эобелi;зани въ черномор• 
ската область на Кавказъ. 

311 туриста, както и за живущитi; около, раэ
въднитъ паркъ не представлява никаква опасность 

съ своитi; нови обитатели, тъй к11то бизонитi;, въ• 
преки огромния си ръстъ и страшенъ видъ еж с ь· 

сършенно кротки и беззлобни животни. 
Въ България дивечътъ е на изчезване. Rко не 

за бизони, то за запазване на сърнитil би трi.бвало 
на първо време да се вэематъ по-сериозни мilрки, 
като известни р11йони бждатъ забране11и за всi;какъвъ 
ловъ. И богатство и украшение е за гората дивечътъ. 

Туриэъмъ, природа и наука. Съ тоя рефератъ 
се тури началото 1111 редицата сказки, които соф. 
клонъ „f\леко Константиновъ" урежда презъ този 
эиме11ъ сезон·ь, B"D эалат11 на Чинr,вническоrо застра• 
хователно д-во всi;ки петъкъ. Тая нова дейность на 
дружеството иде да подчертае култур11о·nросвi;тнат11 
стран11 на туристическото движение. 

Сказката биде изнесена отъ бившия председа· 
тель на клона г-нъ П. Делирадевъ, кочто изтъкна, че 
туризма дошълъ отъ :,апед11, немilри въ нещето оте• 
чества есте.ствени условия за своето резвнтие. Бъл• 
гария, по своето rеогр11фическо положение, се намира 
въ оня, благослове11ъ съ планини кж.тъ. а и бълr11р
ски11 народъ, като членъ на rолi.мото сл11вянско семей• 
ство има въ своя битъ нi;що, което го свързва съ 
земята. Тя е източника отъ който българина вilкове 
е черпилъ и сега черпи благата, които задоволяватъ 
неrовитi; нужди. Съ планиtIата бъnгари11а влi.зе въ 
съприкос11ове11ие най-вече презъ турското робство. 
Проrоненъ отъ долинитi; и плодороднитi; р11внини, 
той потърси защитата на майката гора и балкана 
старъ баща и намi.рилъ я тамъ, той обикна своитi; 
покровители. Съ това се обяснява изобилието на 
народни умотворения, въ които балкана заема цен· 
трално мi.сто. Освобождението дойде. Нов11т11 интеле• 
rенция се отдалечи въ своитi; к11бинети. Нея почнаха 
да:вълнуватъ нови rолilми въпроси, за организиране 
на.новата държава, а това всичко я отдалечи отъ при· 

родата. Тя скъса съ единъ народенъ битъ, а съ това 
стана чужда на българския народъ. 

Обаче това не можеще и не биваще да остане 
за дълго така. Зова :,а природа трi.бв11ше да дойде 
и той дойде. Думитi; на поета: 
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"Рогача въ· планинитi. по-много те обича 
По-харно те поэнаватъ крилатитi; пi;вци ... 
Доволно е че давашъ покривната и хлi;ба 
И ний въ тебъ майко ще умремъ чужденци". 

опомнихе младата интелегенция и и посочиха пра
вия пжть. 

Сказчика се спре и на въпроса за разликата 
между туризма и спорта. Той, подчерт11вайки още 
ведн11жъ народния елементъ на туризма намi.ри, че 
спорта е далечъ отъ бита на българския народъ. 
Освенъ това спорта и туризма нi.маръ и не моrатъ 
да имаrь обща цель, тъй като докато спорта създава 
между отдi;лнитi; индивиди стремежъ за съревнувl!ние 
въ играта, което създава въ участницитi.·спортисти 
чувство на еrоиэъмъ, туризма благодарение неr6вия 
характеръ, учи практи куРащитi; го да държатъ смi;тк11 
и за най-слабия въ групата, д11 се rрижатъ за него, 
което създава отъ туриста единъ истински алтруистъ. 

Туризма най-сетне не преследва като крейна цель 
физическото заздравяване на личностьта, това идва 
като следствие на постоянното общуване с-. nриро· 
дата, което му носи една естетическа наслада, е заедно 

съ това извиква въ неговото съзнание редица въtтроси 

отъ наученъ интересъ. Турист11 се движи всрi;дъ при• 
родата, него го эаобикалятъ всевъэможнит-s видове 
1111 флората и фауната, предъ неrовитi; очи се иэвърш
ватъ редица природни явле11и11 и въ неговото съзна• 

ние не може да не се породи интересъ ·къмъ всичко 
това, а породенъ веднажъ този интересъ, той не може 
да остане неэадоволенъ и туриста се впущ11 въ проуч

вания, той учи въ откритата книга на природата 
естествена история, география, минерология, геология, 
най-сетне бродейки по планини и долини, той се 
нетъква на историческитi; паметници намиращи се 
тамъ, а това го връща къмъ събитията на ония вре• 
мена, чиито останки <;/l'i ти11 паметници. 

Българския туристъ се явява и като носитель 
на културата вс рi;дъ народа . Той прониква и въ най· 
эатънтенитi; кжтчета нtt нашето отечество и влиза 
въ близка и непосредственtt връзка съ нашия на· 
родъ. Тов11 му дава ВЪЗМОЖНОСТ» да види И изучи 
най-добре неrовитi; 11ужди. 

Накрай, референчика отхвърли упрецитi. на 
тi;эи, които вземайки поводъ отъ тов11, че туриститi; 
не участвуватъ при отпразнуване народнитi; търже
ства и паради, твърдятъ какво туристическата орга• 
ниэация не е родолюбива. 

Не въ думитi;, не въ участието по паредитi., а 
съ дi.ла се манифестир11 родолюбието, а Българския 
туриэъмъ въ своя 30 rодишенъ орrанизиранъ животъ 
е наnравилъ, наистина не много, но сравнително доста 

за Бълr11рски11 народъ. Г. П. 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Съобщение на редакцията. Често получаваме 
отъ клоноветi; сведения, че еж устройвани излети 
изъ Чfдни мilста, че еж правени снимки, че даже еж 
устройвани изложби отъ снимки, напревени въ блиэ· 
ката околность не клоне. Редакцията мисли, че кло
новетi; твърде много се rрижатъ за своитi; членове 
и не жел1111тъ нt;кой отъ другаде да надникне въ 
тi;хнитi; мi.сте. Другаритi; отъ София не поэнаватъ 
Троянския балканъ, карловци рi;дко виждатъ Пирине. 
Всички нi;матъ възможность д11 обикалятъ стрената 
и да се эапоэнаятъ съ дивнитi; и прелестни кжтове 
н11 родината. За да се разнообрази списанието, эа 
да го снабдимъ съ хубави снимки, зависи преди 
всичко отъ насъ - туриститi.. Пращайте описания 
н11 непознати още за насъ кж1ове, прещайте снимки 
за Български туристъ I Любителитi; фотографи трi.бва 
да иматъ амбицията да понажатъ своето изкуство и 
на хиляди други свои друr11ри и съ това да имъ д11. 



датъ възможность да се порадватъ на мtста, които 
тt нtматъ възможносrь да nосетятъ. Нека се nомж
чимъ да наnравимъ н11шето списание съкровищница 

отъ най-хуб11витi. снимки на България. 
Търuовския клонъ Тре.пезнца е ималъ общо 

годишно събр11нне н11 16 януарий. За членове 1ta 

клоновото настоятелство <.ж преизбрани сжщитi; лица. 
Огъ нач11лото на годината еж провъзгласени за да

рителни членове на клона г. f\нrелъ Д. Михаиловъ, 
счетоводитель на Поnулярн11та банка и секретарь на 
клона въ Търново и r. f\лександъръ Мврковъ, по
мощникъ касиеръ на Народната б11нка. Всtки отъ 
дарителнитt членове е подарилъ по 1000 лв. 

Карловския клоиъ Юмрукъ-чалъ е д11л1, тра• 
цицноннllта си вечеринка на 26 декемврий м. r. съ 
пиесата Доходно мтr,сто, изнесена добре отъ члено
ветt на театралната труп11 при клон11. Вечеринката е 
била отлично nосетен11 и дала добъръ приходъ. 

Клонътъ и тази година с пр11знувалъ „Б111дни 
вечерь" на хижат11, дето е била устроена весела ту
ристическа з11бава. Съ изходенъ пунRтъ iхижата, с111 
били устроен·и излети въ околнъстыа и еж напра 
вени много снимки за клоновия албумъ. 

Врачански клоuъ „Веслецъ"-Откриване са
лона на туристическия домъ. На 8 ноемврий. м: г., 
Димитровъ день, Врачанския клонъ „Веслецъ', отъ 
Б. Т. д., записа въ своята история още една славна 
дат11, още едно културно тържество, още единъ тури

стически праздникъ - откриване салона на строящия 

се туристически домъ въ мtстностьта .Калето". Следъ 
година и четвъртъ отъ полагане основния камъкъ -
2 11вrустъ 1925 година - днесъ на голия и разровенъ 
лобъ на .Калето" се издига приказната фигура на 
туристическия домъ. Расналъ при щедрата пожертву• 
вателн.о---ть на организации, съграждани и чужденци 
и при младежкия творчески ж11ръ на членоветi.-тури
сти, туристический домъ открива нови хоризонти за 

дейность на здравомислящата, милееща роднитi. пре
лести интелигенция, пжтища на творчество, иэдиrане, 

възходъ, единение, различни отъ изтърканитi; и кални 
пжтища на миналото на партизанството, разцепле

нието, катасrрофитi;, залеза. И това дивно цвете, тоя 
замъкъ - домъ на туризма, приковава погледитi. на 
стари н млади, на мжже и жени, на тукашни и чуж

денци; тt. м11хвать съ р111ка, отварятъ широко очи, 
и въ недоумение се питаха: .Нима това е действи
телность\ Не е ли сънь 7" Това не е сънь - това е 
действителность ! За мощния nолетъ на туриста, за 
творческатll мисъль летяща съ криnетi; на нашитi; 
орли е нужно дi;лото. Това не е сънь и ти, гражда
нино , на тая охулена и преследвана страна България, 
гдето си свикналъ cal'to да чувашъ уличната деме

гоги,я и отрицание, пожертвай отъ ценното си време, 
ела, качи се на .Калетом край града и вижъ не е ли 
родината ни Швейцария на Балкани1i;. Не, тя е ро
.цнната България съ нейнигв чисти нрави, пъстри 
носии, бнари потоци, девствени и веnичави Рила, 
Родопи, Витош11, Пирина, Стара·nланина, Средна-гора. 
Красива е нашата родин111 Поклонъ 1 

Врачанс~итi. туристи готвятъ тържество. И зе
мят11, и небето, и природата, и времето допринасятъ 
по н-\;що за него. Оrъ нi;колко дни гж:та мъгла об
вива гра.цътъ и околностьта му и като съ гъстъ ву· 

11лъ скрива отъ погледит-в н11 любоnитнитt аройния 
ст11нъ н11 домътъ. Ревностнитi. врачански туристи 
трескаво р11ботятъ, за да има съ какво да се похва
лятъ н11 граждани и гости. Всеки праздникъ се уреж
датъ трудови излети - поnравятъ се пжтища, алеи 

завои, веранди, миятъ се врати и прозорци, слагатъ 

се пердета, картини, завеса - всичко е на щрекъ. 

На 7 того, недiшя, се правятъ nоследнит-\; приготов
ления, редатъ се маси, столове, - салона е бояди
санъ, измитъ, декориранъ. Рояла е на сценката. 
Бюфета е уреденъ. 

8 ноември.! - Димитровъ день. Мъглата по
плътно обвива rрадътъ и домътъ. К11мбаненъ звънъ 
вести отпускъ черкuа. Организ11цин, учащи, армия 
гражданство, начело съ духовенството и военната 

музиl(а, последвана отъ туристическитi. организации, 
пропълзяватъ по зигэагата пжть. Cer11 тi; не носятъ 
ни тухnи, ни цигли, както това бt преди, а отиватъ 
t1a желанъ праздникъ. Слабъ ветрецъ играе съ мъг
лата и тя ту редее, ту гжс1'ее. Върволицата народъ 
навлиза въ домътъ. Салона е т-\;сенъ д11 приюти 
всички и веранд11та и площ,дката чернеятъ отъ хора. 
Черковния хоръ и ду)(овенството еж на сцената_ На 
масата е бi;ло котле съ натопена въ него китка отъ 
босилекъ и чемширъ. Въ страни се веятъ дветt зе
лени знамена на мi;стнитi. клонове отъ Б. Т. Д. и 
Ю. Т. С. Присжтстаатъ официалнитt лиц11 - предста
вители на учреждения и организации. Хвалебни песни 
свещеника благослови новия салонъ, махна съ бо
силкова китка и капки оросиха nрисжтстващитi.. Мо• 
щно „многая лета" на салона на туристическия домъ 
раздвижи въздуха. Салона звънти отъ тържествената 
песень. Водосвета свърши. Отъ сцената председателя 
на клона архитектъ П. Дограмаджиевъ съ н-tколко 
пламенни думи за голtмото значение на домътъ, за 
успtха н11 1'уризма и за единението на творческата 
интелигенция, обяви салон11 за откритъ и прочете 
полу•1енитt поздревителни писма и телеграми отъ 
разни организации и лица. Просълз.яв11ха милитi. и 
искрени сър11дв11ния на далечни друг11ри. Показа се 
на nрисжтстващитi. златната книга, която ще увt,ко· 
вечи имената на ония гол-\;ми и малки дарители, 
които еж. жертвали по нi;що за съграждане на до
мътъ, та тtхния примtръ да служи за назид11ние на 
съвременнитi; и идни поколения. Взе думата предсе
дателя на сtроител1нв1 комитетъ, и ншенеръ Влади
миръ Орозовъ, който кр11тко начерт11 хода на строежа 
на дома, превъэмогнатитi; трудности и онова ржко
водно начало, което е въодушевлявало организацията 

- д11 се творяrь бл11rа з11 моралното и м11териално 
иэдиг11не н11 народа ни .• Това ще б111де не само домъ 
на туризма, но домъ на творчеството, културата, еди
нението и общественап1 солид11рность •, завърши Оро
зовъ. На сцената се качваJ1;а последователно, за да 
поднес11тъ своитi; поздравления и сърадвания: отъ 
името на пр11вителството и окржга окр111жния упра

витель г·нъ Вариклечковъ, отъ името на гарнизона 
г-нъ полковникъ Станчевъ, отъ общинета - предсе
дателя на тричленната комисия r-нъ Н. Кръстеняковъ 
отъ централното настоятелство на Б. Т. Д. председа
теля на сжщото Илия f\нтоновъ, отъ Врачанската по

пулярна банна - най-крупния д11ритель и сждеецъ 
въ съграждането на дом11, директора и Златко Хри
стова, отъ името на ученолюбивото дружество „Раз
витием и отъ Врачанската дружба въ София „Софро
ний Врачански• - Найчо f\иковъ, отъ дома на изку

ствата и печата Софи11 и отъ nровинциалнитi; жур
налисти - Вл. Бобошевск.и, отъ инженерно-архитект• 
ното дружество инженеръ Н. Новоселски, отъ коло· 
еэдачното дружеттво Т. Коцевъ и отъ името на срод
ната намъ орrаниэаци11 Ю. Т. С. секретаря и В. f\, 
Радевъ, който като поднесе братскитi; сърадвения на 
младит-\; туристи, э11върши съ повикътъ: .Дерзайте, 
ние ви следваме 1" Вл. Бобошевски подари за читал
нята на домътъ всички провинци.ални вестници. Дру
гаритi. туристи отъ Червено-брi.гски11 клонъ .Искъръ" 
поднесох11 една хубава пепелница. Получиха се и 
други подаръци. 

Думитi; на говорившитi. извикваха сълэи~Гна 
умиление. Всtки схващаше, че свещенодейства - въ 
тоя храмъ на туризма и краткостьта _и искренностьта 

на думитi; му се очакваха въ звънливи11 салонъ, за 
да ги повторйтъ балканскитi; усои и~дъбр11ви;и въпло
тятъ дi;лото. Вс-tки изтъкваше голi;мото културно·nро· 
свi;тно значение на туристическия домъ, ~като памет
никъ на туризма, на обществената солидарность на 



строитеnството, като проэорецъ отъ гдето ще гледаме 

утрешния 'день на нова България и хвърляме уп"рекъ 
rласенъ ~ неrласенъ къмъ гнt.здото на разединение 
и умрвза - алчностьта и партизанството, които вдиг

нах~ братъ противъ брать, синъ противъ бащата, 
родни синове nротивъ родината и разрушиха толкова 
морални и материални ценности откърмени и съхра

нявани въ недрата на нашата родина и нашия народъ. 

Отговори на всички председателя на клона архит. П. 
Доrрамаджиевъ. Това не бi;ха обикновенитi; думи на 
етикета, но то бt; тържествено обещание эа работа 
въ бждаще. Нали /\леко - .щастливеца" бt. хвърлилъ 
упрека че живt.емъ и умираме въ родината като чуж
денци, странимъ отъ· обичаитi; родни, че т1; били 
прости. Не звъни ли въ думитi; на /\леко упрека на 
Паиси казанъ преди 2 вi;иа. Салона екна отъ звуцитi; 
на туристическия маршъ. Нi;колко двойки съ табли 
въ ржце черn1;ха rоститi; съ сладкиши и напитки. 
Лицата на всички сияеха отъ радость. Собственъ домъ 
- туристически домъ, не е ли копнежа на всt.ки бъл• 
rаринъ да има своята стреха, Отъ сутриньта още 
6 цвойки кичатъ rърдитi; на гражданитt. съ эелени 
ленти, разпроцаватъ иэгледи отъ цома и специалния 

брой отъ вестника .Читалищно дi;no· съ статии посве
тени на туризма и строящия се домъ. Тържеството 
завърши къмъ 121/s часа съ кръшни български хора 
виещи се иэъ салона и верандата подъ звуцитi; на 
пияното. 

Вечерьта мi;стнитt. клонове отъ Б. Т. Д. и Ю. Т. Д. 
уредиха туристическа вечерь въ салона. Мека свt.т
лина се разливаше отъ nуксовитt. ламби и галtше 
засмtнит'h и жизнеради лица на туриститt. и гоститt.. 
Салона 61; препълненъ съ посетители. Макаръ и срещу 
дtлникъ, веселието продължи до 1 часа следъ полу
нощь. Салона се изпраздни , свt.тлината угасна и въ 
нощни мракъ останаха да си н11шепв11тъ вnечатnени11т11 
отъ тържествения день, величавата кула, строежъ и 

звънливия салонъ. 

По инициативата на централното настоятелство 
на Б. Т. Д. 61; опредt.лено тукъ въ Враца да стане 
на 7 и 8 ноември областна срi;ща между клоновет'h 
отъ София, Плt.венъ, Ловечъ. Червенъ брi;гъ, Видинъ, 
Бi;ло·цра.счикъ, Берковица и Враца. За цельта клоно
ве"Тt бtха поканени, но за ront.мo съжаление не се 
отзоваха и срi;щата се осуети. Присжтствувах·а при 
откриване салона отъ централното настоятеnство Илия 
f\нтоновъ, оть Червенобрi;жкия клонъ „Искъръ'' 4 
дt!легати и отъ софийския клон-ь „f\леко" З делегати. 

По сжщото време тукъ 61; уредена срt.ща на 
кnоноветt отъ Ю. Т. С. северозап11дна обл11сть, които 
се явиха съ свои делегати и срi;щата имъ се състоя. 
И ако за несъстоялата се срi;ща между клоноветi; на 
Б. Т. Д. може да сиърбимъ, двойно трi;бва да ии 
радва, че cpt.щata на юноwитi; туристи се състоя 
а това значи, че турнстическаtа идея и пропаганда 
хв11ща все по-здрави и здрави корени между мла• 

дежьта и ги подrо"Товлява за достоiiни и изпитани 
членове на Б. Т. Д. Хвала нмъ 1 

Секретарь-доnисникъ д. Тодоровъ. 
Пжтуване по желi.эницит1.. Умоляватъ се кло

новетi; да обърнатъ внимание на следното окрN,.,tно, 

издадено отъ Дирекциsна на желi;зницитt.: 
Разрешава се на членове"Т'Б от-ь Българското 

Туристическо Д-во да пжтуватъ съ 50¼ намаление по 
условията на чл. 16 т.12 и чл. 17 т.11 отъ отъ външ
ния nравилникъ. Настоящето важи до края на теку
щата ro,o. - .№ V/1 (i1 - 1. отт, 3. /. 1.927 z. Последния 
номеръ трt.бва непременно да стои на увi;ренията. 

Ппевенскиятъ клонъ Кайпжшка долина е 
уредилъ на 15 януари/:\ доста добре посетена танцу• 
вална вечерь. Цi;лня прнходъ оть вечеринката, въз
лизащъ на около 18 хиляди лева е nредназначенъ эа 
доизrражцане эапочнатия туристически домъ въ града. 
На вечеринката е присжтствув11лъ отъ страна на Ц. Н. 
секретаря В. Христов., който е нмалъ случай да раа-

мi;ни мисли по много въпроси, които интересуватъ 
дружеството, както и да поговори эа предстоящия 

конгресъ. 

Тукъ не ще да изпустнемъ случая Д!I блаrода
римъ както- отъ името на клона, тана и отъ цt.лото 
дружество на мi;стннтt официални власти въ Плеве 1ъ, 
коиrо с111: указвали и указватъ най•rолi;мо съдействие 
на нашнтi; другари 110 нзграждинето на турнсrиче-
сии~ домъ. · 

За nроагитирване на туристическата идея всрi;дъ 
гражданството, Плевенския клонъ е уредилъ между 
21 и 27 ноемврнй м. г. туристическа седмица. Презъ 
това време е направенъ излетъ до с. Тученица, че· 
тени еж реферати на тема: Идеалнтt въ туризма отъ 
Rнrелъ 1\нrеловъ, Планинари туристи и планински 
разбойници отъ Илия Бърдаровъ, пренасяни еж тухли 
за хижата и е уредена една весела туристическа ве• 

черь въ локала на К. Лазаровъ. 
Ние поздравш1ваме неwитt. другари отъ Пnе

вен-ь и ги с-ьрадваме за rолi;мата имъ дейность и 
преданность къмъ 1уристическото дi;ло. 

Нови клонове. На 28 декемврий м. г. въ rp. 
Троянт, бивши членове отъ Ю. Т. С. еж образували 
клонъ при Б. Т. Д., назованъ Козя стена. Избрано 
настоятелство: председатель Пенчо В. Rеджаковъ, 
nоцпредседатель Никола Н. Гюндуровъ, секретарь 
Ст. Rкалски, касиерь Донка Ив. Памукчиева, съвет• 
ннци Минко Топалов-ь и Маринъ поnъ Ивановъ. 

НовнЯ"ТЪ клонъ, съвмi;стно съ 11лона отъ Ю. Т. 
С. Rмбарица еж устроил~t между 7-9 Януарий из
ложба на повече отъ 450 снимки. На 8 Януарий е 
била устроена и първата другарска среща, 

- Новъ клонъ е изннкналъ и въ ецинъ отъ 
най-отдалеченитt. наши покрайнини - Мад,rо Тт.р· 
н.060, назованъ Вт.11чоно6'6 ~остт,, Записани еж отна
чало около 20 души членове. За новото насто11телство 
еж избрани: Председатель Ив. Гродевъ, подпредседа
тель Ив. Дяковъ, Т. Димовъ, се~<р.-касиеръ, Стано 
Праматаров-ь, дом.-библиотекарь, и съветници Ст. Ка
раrеорrиевъ, Ив. Донревъ, Георги Мостровъ. 

Хасковския клонъ Rи.ца е открилъ на 7 де
кемврий м. r. туристическа изложба съ снимки и кар
тини нзъ България. Преэъ това време е била открита 
и агитационна седмица за пропагандиране 1уристн
ческата ицея, записване нови членове и нови абонати 
на .списанието. По тоя случай млонътъ е издалъ ~ 
спецналенъ аrитационен-ь лисrъ .Родопски туристъ 
с-ь интересно с-ьдържание. Помt.стенн еж статии отъ 
В. Радучевъ эа Туризма въ Хасков<?, от-ь Д-ръ Кадиев-ь 
- Нещо за туризма, отъ f\. Ц. Мумджиевъ - Туризмъ 
въ хижи и туристически домове, от-ь Л. Вълчановъ 
- Турнэмъ и соортъ и др. • 

Първнятъ брой отъ „Български турнст-ь" се 
забави съ излизането лоради стачка въ Придворната 
печатница, дето бi; додено списанието да се печати. 
Излизането на списаннетоэа наnред-ь ще бli\де редовно. 
Туренъ е подъ печатъ и до края на февруарий ще 
излt.зе и втория брой. Отъ редакцията. 

1:.ЪJПАР[КН ТУРН[ТЪ Месечно илюстровано слиса• U . ние за туриэъмъ и родоэнанне 
(Орrанъ на Българското tуристистическо дружэство). 
Продължава се подписката за Х\Х (1927) годишнина 
(10 книжки, януарнй-декемвриw). f\бонамента на спи
санието е 60 лв. годишно. За чужбина абонаменто е 
100 лв. Списанието е nреnоржчано отъ М-то на Нар. 
просвi;та съ окр. № 1792 отъ 27 януарий 1922 год. 
Всичко що се откося до списанието да се изпрощil 
до : Ре,11акцша на Бъnгарсни 1ур1стъ - Оофин, JA. Соnунъ № 25. 

Редакторъ Ив. Вепковъ. 
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