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СБЖДНf\ТЪ БЛ15НЪ 

Усилията и възторзитt на ония, които тръгнаха 

следъ блtноветt на незабравимия Алеко, патриарха 

11а бълrарскитt туристи, не останаха иапраздни. И 

сега следъ тридесеть години ние съ гордость мо

жемъ да хвърлимъ поrледъ назадъ. 

Моrълъ ли е да прозрt „щастливецътъ", че по 

неговата стръмна пж.тека ще се възейматъ нtвга бо

дритt редици на хиляди поклоници на природата и 

че най-недостж.пнитt кж.тища въ недрата на плани

н~т-1; ще се огласятъ отъ възторженото ехо на бъл

гарския туристъ? Могълъ ли е той да повtрва че 

следъ две-три десетилtтия само-високо въ роднит\; 

планини ще се издигнатъ десетки хижи - светилища 

на новия духъ на българина, който тамъ-срtдъ омая

та на природата, откжснатъ отъ суетата и нищоже

ството на дtлничния животъ, кж.панъ отъ слънчевитt 

лж.чи, унасянъ отъ ромона на планинския потокъ- ще 

поема съ широки гърди чистия балкански въздухъ, 

ще калява мишци и ще възвисява духъ и воля? 

Могълъ ли е първия туристъ-българинъ да види 

въ своя блtнъ новия българинъ, преминалъ презъ 

огъня и смъртьта на тежки войни, изпилъ до дъно 

горчивата чаша на страданията, излtзълъ духомъ и 

тtломъ още по-каленъ отъ титанскитl; борби? 

- Не ще съмнение: предъ духовния взоръ на 

поета Алеко Константиновъ се е очертавалъ образа 

на днешния български туристъ, на новия българинъ: 

съ остъръ поrледъ и твърда воля; по-тежъкъ може
 

би, но по-хладнокървенъ; разсж.дливъ, но и само

увtренъ. 

Тамъ въ обятията на майката природа той от-
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ново избистри душата си отъ мж тилката на безвt

рието, родено презъ ужаса на войната; той отново 

позна себе си. 
Широкия обзоръ отъ връхъ планината откри 

предъ туриста омаята на нашата земя; родината р
аз

кри предъ него мистичната си хубость и тоя научи да 

вниква въ нея и да я разбира; по-късно почна да 

отгатва и таf.lнитt на свойта душа. Тъй бавно, но трай

но, възрастна предъ него дългьтъ къмъ ближния, 

д,лгътъ къмъ родината. И той тръгна съ вtра подъ 

знамето на истинския планинецъ - съ любовь къмъ 

планината - за отечеството ! 

* 
Дълъrъ и труденъ бt изминатия пж.ть . . . Мал-

цина отъ ония, що съ вtра положиха трайни основи 

на българския туризъмъ, спятъ своя вtченъ сънь въ 

обятията на родния край, обожаванъ отъ тtхъ. Но 

семето, което тt посtха даде обиленъ плодъ. Следъ 

трндесеть години отъ малко поточе движението се
 

превърна въ широка рtка, която храни съ живител

нитt си струи не само духовния, обществения, но и 

стопанския животъ на страната. И ние наистина мо

жемъ да се гордtемъ съ дtлото на нашит\; пред

шественици и съ широкитl; симпатии, завоювани срtдъ 

всички обществени среди. 

Въ ранни зори знайни и незнайни дейци въ 

полето на туризма положиха здравъ камъкъ въ 

сградата на българската култура. 

Поклонъ предъ свtтлата паметь на почина11итt, 

слава на живит\; и напредъкъ въ чистото дtло на 

туризма! 
Н. Галчовъ 



ЕДИНЪ ПОГЛЕДЪ Нf\Зf\ПЪ 

Съ развитието на общественостьта и напредъка 

11а културата •1овtкъ постепенно се отчуждава отъ 

своята естествена срtда - природата. И това от

чуждаване расте все повече съ умножаване при

добивкитt на духовна и материална култура и 

засилване на стремежа къмъ знания и блtсъкъ, 

до1<ато прозвуча зовътъ на Русо: назадъ 1<ъмъ при

родата! 

Но не връщане назадъ искаше Русо. Неrовиятъ 

зовъ бt по-скоро зовъ за опомняне, зовъ за въз

обновяване и подържане на връзкитt съ природата, 

зовъ за дружба съ природата, която е изворътъ на 

живо.а и източникъ на всич1<и сили. Ако човtкъ 

иска да пребжде и него

вата работа и стремежи да 

се увtнчаятъ съ успtхъ и 1 

да допринесатъ за бла

гото на човtчеството, тои 

трtбва да върви съ при

родата, да черпи сили и 

вдъхновение отъ нея, да 

твори въ хармония, въ 

съгласие съ нея и да не се 

самозабравя въ своя кул

турно-механиченъ поход·ь 

къмъ незнаИно бждаще. 

Тоя възгласъ на Русо 

подкани хората на наука 

и творчество къмъ по-ши

роко изучване на приро

дата и опознаване на неИ

нитt тайни, което доведе 

постепенно до разкриване 

на неИнитt прелести и 

вамира не висшата насла-

да въ общуване съ нея. 

Така се роди преди две 

столtтия туризъмътъ като движение за възобновя

ване и поnържане дружбата съ природата, за осъз

наване и одухотворяв_ане на непреривнитt естествени 

връзки между нея и човtка. 

У насъ, които въ много отношения бtхме дълго 

време по-близу до природата, това движение на

мtри своя естественъ пжть едва следъ изживtва

не родилнитt мжки на младата държава, когато 

почна да се чувствува тежестьта на градския жи

вотъ съ неговото постоянно растяще, уrнетяваще 

механизиране и задушващъ пушекъ и да се търси от• 

душникъ за наболtлата отъ градския шумъ иделнич

ни дрязги душа. И у насъ първиятъ зовъ задружба 

съ природата излиза отъ поета Вазовъ, които, самъ 

чедо на:Балкана, скоро слеnъ освобождението почва 

да обхожда всички покрайнини на своето отечество 

и да възпtва неrовитt дивни красоти. Още въ пър• 

витt rму произведения прозира неговата дълбока 

любовь къмъ природата, на която тоИ пtе химни, 

като 1-1е скрива своята "болка за отчужденостьта 11а 

човtка отъ нея (l{ъмъ природата, 1882 r. въ Поля 

и гори) и за немарата на българина къмъ своята 

родина, къмъ неUнитt прелести, къмъ неИнитt бо

гатства, къмъ нея самата (Отечество любезно, 1882 
r . въ сжщата сбирка). 

Това последно стихотворение е първиятъ кос

венъ зовъ за роденъ туризъмъ. И тоИ не е оста 

налъ безъ отrласъ. Заедно съ последвалитt го много 

пtсни и описания на поета за разни кжтове на ро

дината тоИ е бу дилъ въ нашата идеалистично на

строена младежь стремежъ къмъ общуване съ при

родата и опознаване на родината . Изъ нейната 

срtда изникватъ и първитt идеИни носители на род-

Хижа Скакавица 

ния туризъмъ, които виждатъ, ,,увствуватъ, изпит

ватъ върху си благотворното влияние на броденето 

въ чистата, девствената, свободната природа и rо

рятъ отъ желание да го направятъ достояние и на 

своитt братя. Пръвъ между тtхъ е незабравимиятъ 

Але,со, първиятъ rласенъ апостолъ за общуване и 

дружба съ nрироnата, за изучване и обикване на 

родината чрезъ непосрtдствено опознаване на неИ 

ннтt красоти и неt!нитt богатства. 

Самъ чадо на полето той дълго време си е ос

таналъ nоленецъ, привързанъ къмъ седящия град

ски животъ и весели компании, за което не малко 

е допринесло и прекараното на учение въ Русия 

време. Неговото първоначално сближение съ при• 

родата е било книжно, литературно, докато следъ 

нtкои неприятни случки въ негова животъ той 

чувствува нужда отъ самота, отъ отдалечаване отъ 

шума на ··града. Въ близки излети изъ околностьта 

на София тоИ изпитва благотворното влияние на 

во,1щата прир(ща, 
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• 

Въ тtхъ той намира и нови другари, завързва 

нови приятелства, и вtренъ на своя темпераментъ, 

почва да търси и въ своето отшелничество общест

веность. Неговата любовь къмъ ближния, къмъ чо

в·l;ч еството не му позволява да се задоволи само съ 

своята лична наслада, която изпитва при броденето 

изъ недрата на девствената природа. Той е нетърпе

ливъ, гори цtлъ отъ желание да изведе тукъ всички 

отъ прашнитt канцеларии и зэдименитt кафенета, да 

д·J;ли съ тtхъ възхищението си отъ чудесата и кра• 

сотитt на майката-земя. А любовьта му къмъ Бъл

гария ro води постепенно изъ всички покрайнини 
на родината, прелеститt на която той иска да от-

1,рие на забравилитt я нейни синове. 

·.1 ~; L Още презъ време на първия си мноrодневенъ 

излетъ презъ юли 1889 година въ който за пръвъ 
nжть изкача и Черни връхъ, по п.жтя за Кокалян

ския монастиръ той изпада въ силно възбуждение 

Хижа nодъ Мусала 

и възхищение, въображава си пренесени на Урвичъ 

всички анrлийс1<И туристи, отъ които гжмжи Швей

цария, и решава да създаде по подобие на алпий

скитt клубове .Урвичъ-клубъ". И наистина след

ната година на 11 май и когато вс.жде природата 
блика животъ и младость, той води ве1.Jе своя Ур• 

вичъ-клубъ въ царството на обичнитt си незабравки. 

Импровизира и Урвичъ· маршъ и въ възхищението 

си сякашъ обгръща всичко на около и като че ли 

самъ расте съ височинитt,)("). Излетитt до Черни 

връхъ с.жщо се повтарятъ всtка година и все съ 

no-roлtмa група . • Любителитt на природата" рас

татъ на брой, расте и броятъ, па и знаl/енинто на 

излетитt имъ. 

И ето че единъ день (22 авrустъ 1895 rод.) 
следъ размtна на мисли съ своитt интимни другари 

въ излетитt Алеко излиза съ историческата .По-

*) Тоя Урвичъ клубъ - по-скоро кржжокъ. откол
кото целна организация, просжществува utли седемь го

дини и вс·13ка година на 11 мafj подновява силитt си 

тамъ, докато на седмата година Алеко вмtсто с,, своя 

Урвичъ-клубъ заминава за Раднлово . . . 
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1'ана до любителитt на българската природа" да 

заповtдатъ на заседание на Черни връхъ на Ви

тоша за основаването на клубъ на бълrарскитt ту

ристи, ефектътъ на която бt поразителенъ за самия 

него. Малко оригинална е наистина идеята на ини

циаторитt да викатъ учредително събрание на 

върха на Витоша, но „който не може да се покачи 

поне на Черни върхъ", си казватъ тt, ,,той не за 

служава да бж.де чпенъ на клуба". Въпреки този и 

днесъ не малъкъ цензъ достойни канnидати за 

членове на клуба се явяватъ много повече, откол

кото инициаторитt еж очаквали „Невtроятно, но 

фактъ: 300 души на Черни върхъ" озаглавява 

Алеко своето· описание на излета. 

Тоя фактъ говори, че туризъм·ьтъ у насъ е 

ималъ своитt поклонници, които името на Алеко 

- по-скоро отколкото идеята за основаване на 

туристски клубъ - е било достатъчно да събере 

на едно оригинално туристическо тър

жество „ Началото е неимовtрно блtс
каво" заклюlfава Алеко. Остава клуба 

да се учреди и заживtе. Но изглежда 

че нужда отъ организиране на бълrар

скитt туристи още не се е чувствувала . 

У самитt туристи е липсвалъ още 

истински туристически духъ. И блtска

вото начало си е останало начало, безъ 

да може да оправдае надеждитt и очак

ванията, които е събудило у инициа

торитt на , .учредителния" излетъ, а 

клубътъ на бълrарскитt туристи оста

налъ да чака своето учредяване още 

цtли четири години. 

* 
На Илинденъ презъ 1899 година 

седмина другари туристи еж на излетъ 

въ близкото до столицата село Кня

жево по слуlfай сбора на църквата му Св. 

Илия*). Следвали и свършили на западъ, опознали 

тамъ отблизу туристиката на дtло и дtлото на 

организиранитt туристи, оrъ чиито ентусиазъмъ и 

преданность не веднажъ еж. имали случай да се 

възхищаватъ, у тtхъ се пробужда желанието да 

видятъ отечеството си въ сжщото положение, до 

което бtха достигнали странитt, дето тt б}ха хо

дили да търсятъ наука. И ето въ този день тt из. 

цtло еж овладани отъ мисъльта за осжществяване 

на Алековата идея и презъ всичкото време разrо

воритt имъ се въртятъ около въпроса, какъ да се 

положи началото на едно туристическо дружество 

и въобще какъ да се поставятъ основитt на бж.де

щата българска туристическа организация. И въо

душевявани отъ примtра на своитt друга ри отъ 

културна Европа тt си даватъ дума да постоянству

ватъ въ това си намtрение. 

*) Тtзи възкресители на Алековата идея бъха Георги 
Козаровъ, Димит-ьръ Вълчановъ, Анастасъ Мариновъ, Ва
сил·ь Топ.~ловъ, Недtлчо Немски, Янко Малинов,, и Геор1·и 

Сяровъ. 



Още сж.щия день вечерьта тt сподtлятъ своята 

мисъль съ задушевни другари и решаватъ едино

душно да свикатъ въ на~t-близко бждеще събрание 

за обмисляне и основавание на дружеството. Това 

историческо събрание се свиква на 23 юли въ двор
ната стая на бирария "Стари Батемберrъ" и се пред

седателствува отъ r. Козаровъ, днешниятъ предсе
датель на централното настоятелство на нашето 

дружество. То потвърждава още веднажъ реше

нието за основаването на българско туристическо 

дружество, избира временно настоятелство и коми

сия за изработване на уставъ . · 
Подето съ всичката сериозность и младенчески 

жаръ на хора млади, инrелигентни, съ туристичес
ко 

съзнание, основаването на дружеството изглежда 

тоя пж.ть да е отговаряло на една назрtла нужда 

за организиране на бълrарскитt туристи. Макаръ и 

посрещнато съ недовtрие и насмtшки 

отъ страна на непоправимитt и всезна

ющи столични клюкари и почитатели 

на дима и кафето, то застава отъ са

мото начало твърдо на краката си и ор

ганизирането му върви въ наИ-бръзъ 

темпъ. Временното настоятелство про

явява трtскава деИность: приема всtки 

день нови членове, свиква редовно всtка • 
седмица дружествени събрания и урежда t, 

нtколко излета, които излизатъ много 

сполучливи и припечелватъ на дружест

вото нови членове. Въ дружественит1. 

събрания се гради усилено волната 

сграда на българския туризъмъ. Уста

вътъ се проучва основно въ нtколко 

събрания при оживени разисквания по 

всички въпроси: целr., срtдства, име, 

членство и отборъ на членоветt: (цензъ 

-най-малко срtдно образо·вание), носия, 

значка, дружественъ празникъ и пр. 

У ставътъ rотовъ и редовно настоятелство из

брано, дружеството почва своя буренъ животъ. Ос

новата положена остава да се гради и закрепя но

вата сграда. И въ пълно съзнание на своята тежка 

задача въ първата организационна година настоят
ел 

ствоrо се заема здраво за окрж.rляване и закрепване
 

на постигнатото. Редъ въпроси отъ практическо 

значение чакатъ своето разрешение, което то не 

иска да бави безъ нужда. Опредtляне туристска но

сия и дружесrвена значка, туряне начало на дру

жествена читалня и библиоrека, съставяне на тури

стически хоръ, маршъ и пр. еж. едни отъ първитt 

грижи на настоятелството, а отъ първия rодише
нъ 

отчетъ на дружеството узнаваме, че покраИ всичко 

извършено презъ годината по уредбата и органи

зирането на дружеството и за поощрение и нас
ър

чение на туризма, настоятелството е размишлявало
 

и върху въпроса за построяване хижа на Черни 

връхъ. Съзнавайки значението на туристическата 

просвtта за пробуждане на съзнателно туристи

ческо чувство и подържане на туристски духъ у 

членоветt, настоятелството заляга да уреди още 

презъ първия зименъ сезонъ на дружеството
 редъ 

сказки съ популярно-поу•1ителенъ характеръ на теми 

въ свръзка съ туризма и туристическото движен
ие 

у насъ и въ чужбина. Освенъ поука за дружестве

нитt членове и подържане на туристския духъ у 

тtхъ, тtзи беседи еж имали за цель и да освtтлятъ 

обществото върху целитt, задачитt и значението 

на туристическитt дружества въобще и нуждата отъ 

такова едно дружество у насъ, и еж. допринесли
 не 

малко за ycntxa на дружеството въ негова периодъ 
на организиране, а особено за признаването му въ 

обществото. Tt еж. били възпроизведени де по

кратко, де по обсто~tно въ нtкои отъ столичнитt 

вестници и отпечатани изцtло въ списание Родина, 

което е гледало отъ самото начало съ симпатия 
на 

дружеството, като съ rоrовность е давало мtсто на 

работи на дружествени членове и въобще на статии 

Хижа Амбарица на Сопотци 

съ туристическо съдържание и до създаване
то на 

Български туристъ е служило и като орrанъ на дру

жеството. 

Съ постепенното засилване и закрепване на 

дружеството въ София, членоветt му почватъ да за

иислятъ и проповедване на туристиката и събуж

дане на туристски духъ и въ · провинцията, та да 

моrатъ и тамъ да се основатъ туристически др
у

жества и движението да се разпространи по цtла 

България и обхване всички туристи и любители на 

природата у насъ. Една комисия изработва Позивъ 

къмъ любителитt на българската природа, който се 

приема въ едно общо събрание на дружественитt 

членове и отпечатва и пръска въ 2000 екземпляра 

по всички краища на страната. И винаги отзивчи

вата на идейни културни начинания провинция не 

оставя нашитt другари дълго да чакатъ. Още еж.

щата година (1900) се обэждатъ отъ много мtста 

приятели и съидейници, да изкажать своитt сим

патии къмъ дружеството и надежда за основаване 

на мtстни туристически дружества, а въ нtкои 

градове даже се и основаватъ такива. 
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Добритt отзиви отъ провинцията и успtхътъ 
на дружеството въ столицата насърчаватъ по-дей

нитt членове, у които почва да зрtе мисъльта за 

поставяне друже~твото на по-широки основи, за 

превръщането му въ една общо-българска туристи

ческа зацруrа, която да има мрежа отъ клонове въ 

цtлата страна и да събере и спло ги въ едно всички 

любиrели на природата и радетели за културното 

издигане на народа ни. И второто редовно общо 

събрание на дружеството на 28 мартъ 1900 rод. 

приема съответнитt измtнения въ устава, като до• 

сегашното дружество остава 1,ен.трален:ь клонъ на 

задругата и се премахва "ценза" за членство. 

Отъ отчета на дружеството за първата година 

се вижда, че вече е имало основани туристически 

Туристически домъ въ Плi,венъ 

дружества въ Хасково - ,,Родопски туристъ" въ 

Свищовъ - ,,Алеко Константиновъ", и въ Враца 

- юнашко туристическо дружество „Веслецъ". На 

първо време обаче задругата не успtва да привлече 

нито едно отъ тtхъ. Но друrаритt не се отчай

ватъ. Tt познаватъ трудноститt на съзидателната 

деRность и работятъ неуклонно чрезъ подканяне и 

насърчение, използувайки лични връзки, за осно

ваване на нови дружества и приобщаването имъ 

къмъ задругата. 

Първо туристическо дружество, което се при• 

съединява къмъ задругата, е основаното есеньrа 

1900 година въ Плоодиоъ. Следъ него влизатъ въ 

задругата туристическитt дружества въ Нова-Загора 

и Пл,ьвен.ъ. И тритt биватъ приети за клонове на 

задругата, така че въ края на втората дружествена 

година може да се свика и пr,рвиятъ съборъ на дру-
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жеството, съгласно устава на riетдесятница, 21 май 
1901 година въ София. Общия брой на дружестве
нитt членове по време на събора възлиза на 325 
души. 

Макаръ и скромно първиятъ съборъ все пакъ 

е билъ едно тържество, особено за ра.ководителитk 

на дружеството, едно възмездие за тtхнитt стара

ния н насърчение за бждеща работа. Самитt тt еж 

почерпили голtма поука отъ него и отъ беседитt, 

които еж имали съ пратеницитt на провию~иалнитt 

клонове, чийто разкази и освtт11ения за туристиче

ския животь и условия за работа въ провинцията 

имъ еж. да11и боrатъ материалъ за размишление и 

търсене начини и срtдства за по-резултатна орга

низационна работа. 

И наистина презъ новата година тt иматъ вече 

значителенъ успtхъ. Използувайки лични връзки и 

посещения въ провинцията, издействуrайки разре

шение за пж.туване на туриститt съ намалени цени 

по желtзницитt, създавайки свой разгласникъ, който 

да носи между членоветt новини изъ задругата, изъ 

туристическин свtтъ и да възбужда къмъ дейность 

тt неуморно работятъ за изграждане на дружеството, 

и работата имъ се увtнчава съ ycntxъ. Още презъ 

лtтото следъ събора къмъ задругата се присъеди

нява окончателно Хас1'овското туристическо дру

жество „Родопски туристъ" и се основаватъ нови 

клонове въ Елена (Чумерна) и Сливенъ (Сини ка

мъни), отъ които асобено nоследниятъ развива ожи

вена дейность. Къмъ края на есеныа премtстения 

въ Бургазъ бившъ председатель на дружеството r. 

Козаровъ развtва знамето на туристиката и въ тоя 

нужделивъ за всtка българска проповедь край и 

успtва да заинтересува за JJ.tлoтo първитt хора 

отъ града и да тури основитt на единъ отъ най

здравитt въ първитt години клонове на задругата. 

А пролtтьта на друга ra година ( 1902) и настж.n

ването на излетния сезонъ носятъ едва ли не изне

нади за ржководителитt на задругата. Единъ по 

· единъ никнатъ клоноветt отъ дветt страни на Ба11-

кана по всички крайща на родината. Младияrь 

бургаски клонъ успtва да пръсне семето на туризма 

и въ по-далечната околность на града и спомага за 

основаването на клонове отъ дружеството въ Ай

тосъ и Анхиа110. Следъ тtхъ въ края на мартъ се 

обажда Ямболъ, следъ него старопрестолниятъ Тър

ново и китната градина Стара За1·ора, подир~ които 

се редятъ Долна-баня, Добричъ, Перникъ, Разrрадъ, 

Попово, Орtхово, Трtвна, Казанлъкъ, Карлово и 

Самоковъ. Презъ пролtтыа се присъединяватъ къмъ 

задругата и Врачанското туристическо дружество 

.Веслецъ и основаното още презъ априлъ 1901 rод. 
Варненско туристическо дружество. 

Вторtттъ сr,боро на дружеството въ Търново 

(3 юни 1902 r.), на който еж представени ве-~е 12 
клона и се приематъ нови 24, е билъ цtло тър

жество за родния туризъмъ. Приготвеното отъ ста

ропрестолния rрадъ посрtщане е било най-сърдечно, 

а прекараното тамъ време използувано освенъ въ 

дtлова работа и за манифестиране на туристичес-



кит-в идеи съ дружни излети изъ ~красива
та окол-

1-юсть на града. Ц tлиятъ градъ е вэелъ участие въ 

този празникъ на българскитt ту
ристи и всички 

присж.тствуващи еж. станали волни проповедници 

на дружественитt цели. 

Съ втория съборъ Българското туристическо 

дружество започва своя нормаленъ животъ. Мре

жата отъ клонове е простряна, главнитt опорни 

точки се ОL1ертаватъ, остава да се работи эа за

крепване и затвърдяване на
 създаденото и посте• 

пенно попълване на мрежата. И въ това отн
ошение 

се по-rолtыо значение добива друже
ственото спи

сание, което излиза редовно всtки месецъ, • осве

жава туристическия духъ у друже
ственитt членове 

и пою ржа връзката между 

клоноветt. 

· Животътъ и дейность• 

та въ саыитt клонове оба-

че зависи почти изключи• 

телно отъ хората въ тtхъ, 

отъ тtхнитt р.жководители, 

па и отъ мtстнитt условия 

эа туриэъыъ и идейна ра

бота. Затова и развитието 

на отдtлнитt клонове е съв

семъ не равномtрно: докато 

едни развиватъ една систем•
 

на деtlность и постоянно за• 

твърдяватъ положението си, 

други едва успtватъ да се 

задържатъ, а нtкои и съв

семъ загл1схватъ. Историята 

съ Софийския клонъ, въ 

който следъ ентусиазма на 

първата година наст.жпи 

единъ периодъ на улегане 

и затвърдяване, презъ кой• 

то много отъ иесигурнитt 

туристи отпадатъ, се повта

ря и съ задругата. Въ избуя

лата като следъ обиленъ 

дъждъ нива покрай пъл-

ния класъ здраво зър-

но бt намtрилъ мt.сто да издигне стебло и 

доста плевелъ, отъ който не мо
жеше да се очак

ва никакъвъ плодъ и който трtбваше да се 

очисти. И това чистене, което само 
по себе си на• 

стжпва, не ослабва ни най-малко задругата, на• 

противъ, затвърдява нейното поло
жение като пред• 

ставителка на истинския туризмъ, като сдруже

ние на дtлови туристи у насъ. Това показва се 

по-голtмата сплотеность, се по-задушевниятъ жи

вотъ и се по-широката дейность на 
дейнитt кло

нове отъ задругата, както и събори
тt й, които ста

ватъ винаги съ непринудена
 тържественость и сър

дечность при живото участие на всички по-дейни 

клонове и на мtстното население. 

Една ~<риза преживява дружеството п
резъ го• 

динитt. 1904-1905. Съ болка на сърцето отбе

лязва настоятелството въ отчета си до 
петия съборъ, 

че откакъ nреставатъ изгодитt за чле
новетt на дру

жеството при пж. туване по желtзницитt, сякашъ 

нtщо „изсмуква душитt на туристическитt дру

жества въ България' ·. Това дава поводъ да се за• 

мисли и за ново измtнение на друж
ествения уставъ 

и създаване на особенъ nостояненъ дружестве~,ъ 

орrанъ, вмtсто централния клонъ (София), к
ойто до 

тогава води работата и на задругата. Тия измtне

ния се разискватъ и приемат
ъ на шестия редове~,ъ 

съборъ на дружеството въ Долна-банн,
 на 21 май 

1906 година, отъ когато почва новъ подемъ въ жи

вота на задругата. Освенъ поменатото обособя• 

ване на постояненъ дружеств
енъ органъ въ лицето 

на едно централно настоятелство, новиятъ уставъ 

.... J 

Туристически домъ въ Търново 

посвещава особена глава на дружест
веното списа

ние, иаlt-сиrурното срtдство за подъ
ржане на идейни 

връзки и сплотеность между член
оветt, а друга 

една глава отъ него предвиж
да и напжтва урежда

нето на ученишки сnалии и и
злетни каси. 

Освободено отъ грижи за централн
ия клонъ 

новото дружествено настоятелство се отдава все

цtло на работа за съживtване и закр
епване на ор

ганизацията. Сгоденъ поводъ му д
ава наскоро де

сетгодишнината отъ смърт
ьта на туристския вдъх• 

новитель Алеко, да напомни негова и
скренъ и тро

гателенъ зовъ за общуване съ природата, като 

урежда и издава особенъ двоенъ бр
ой отъ списа

нието въ негова паметь. 

И дружественото списание, главния 
помощникъ 

на настоятелството въ неговата съзид
ателна работа, 

nреживtва криза . И неговиятъ животъ става тру-
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Jiенъ съ намаление броя на членоветt. н'ищожниятъ 
приносъ на клоноветt, и безъ това съвсемъ нере
довно принасянъ, не стига за нищо и скоро излиза

нето на списанието е застрашено. Но неrовиятъ 

макаръ и скроменъ, но твърде съдържателенъ об

разъ е скж.пъ за съзнателнитt членове на задру
гата и въпреки из

ричнитt постано

вления на устава 

осмиятъ събор ъ 

установява абона
ментъ на списание

то и за дружестве

нитt членове, от
дtлно отъ член

ския вносъ. 

увеселителенъ влакъ до тамъ и съ прихода оtъ неt6 

туря основата на фонда. И видtли вече първитt 
суми въ касата на фонда, софийскитt туристи бър

затъ да положатъ основниятъ камъкъ на хижата. 

Градиозенъ е излетътъ, който клонътъ устройва 
по тоя случаи до Черни връхъ и който напомня 

паметния излетъ на 

Алеко. Освещава
нето на основния 

камъкъ става съ 

всичкитt обичайни 
церемонии отъ ено

рийския свещеникъ 

на с. Драгалевци, 

като въ него се 

циментира, както 

му е реда, худо

жествено израбо

тенъ актъ, подпи

санъ отъ присж.т

ствуващитt члено

ве, свещеника • и 
много гости и по-

Набелtзаното 

1-\а шестия съборъ 
заздравяване на за

другата продължа

ва бавно, но сигур

но. Стари немарни 
клонове отпадатъ, 

други изникватъ. 

Плевелътъ се чисти, 
оставатъ здравитt 

дейни организации, 

нtколко жилави из-

дънки на задругата, 

които всtка година 

еж. на лице, на 

всtки съборъ съ 
своит-в бодри и бои
ки задругари, и се 

повече и повече 

крепнатъ и развt

ватъ високо и сво

бодно знамето на 

Хиша Юмрукъ-чалъ Фот. Ст. Стаменовъ 

ставенъ въ херме

тически затворено 

шише. Следъ това 
камъкътъ е билъ 

заровенъ, види се 

да не пострада не-

туризма и туристи

ческата идея . 

що доде д6де вре

ме за строене на 

хижата, и билъ 
скриrъ толкова до

бре, че и днесъ не 
може да се намtри. 

Животътъ на 

отдtлнитt клонове 
се характеризира 

предимно съ тtхна

та излетна деИность 

презъ лtтото, коя

то се развива се 

повече и повече, 

и съ срtщи, забав

ления, седенки, бе

седи презъ зимата. 

Но има клонове, 

Хижа Голо. Бърдо 

Крачка напредъ 

за;реализиране иде

ята за из даване 

на общъ ш11.теводи
тель за България 

еж. издаденитt отъ 

мtстнитt клонове 

"Пж теводитепь за 
Орtхово и околия
та му", ,.Пж.тево

дитель за Търно

во" и п Пж.теводи
тель на София и о
колностыа и". Още 
по голtмо туристи

ческо значение има 

книжката „Хигие
които покраU това развиватъ и други отъ дру

жественитt средства. Търновскиятъ, Пловдив

скиятъ и Самоковскиятъ клонове залесяват1,, от
ст ж.пени имъ отъ общинитt мtста. Три клона 

замислятъ вече сериозно постройката на хижи: това 

с.ж София, Елена, Търново, при които се основа
ватъ и фондове за това. Софийскиятъ клонъ урежда 

още презъ 1904 год. по случай събора въ Варна 
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ната на туриста_" отъ д-ръ Стояновъ, издадена 
като отдtле11ъ отпечатъкъ на дружественото спи
сание, която и днесъ е едничкото по-пълно рж.ко

водство за туриста. 

Единъ успtхъ на туризма презъ последнитt 
години до войнитt е зародилото се туристическо 

движение срtдъ младежыа. И забележително е, че 

то се заражда въ единъ rрадъ (Русе), дето въпре~и 



нtколко години подредъ възнамtряваното основа

ване на клонъ отъ задругата, такъвъ до воt!нитt не 
можа да се основе. А може би и тъкмо това обстоя
телство е било една отъ главнитt подбуди за основа

ването на юношко туристическо дружество. Тамъ 
дето е имало клонове на задругата, юношитt ту• 

ристи еж отивали 

въ тtхъ. Юношки 
туризъмъ обаче въ 
клоноветt не можа 

да се развие. Пред

виденитt въ уста
ва ученически и 

юношки чети не 

се създадоха ни

кжде. Всичкитt 

грижи ~ъ това на

правление се из

черпватъ съ уче

нишкитt спални, 

каквито нtкои кло
нове уреждатъ и 

подържатъ редов

но. Организиране
то на ЮНОШЮIЯ ту

ризмъ почва презъ 

1910 година и по-
степенно се засил-

• 

страната. Новоприсъединенитt к1омъ България земц 
възбуждатъ интересъ и туристически купнежъ у 

старитt дружествени членове. Но преди още задру
гата да се окопити отъ преживtния кошмаръ и да 

се замогне, обяви се европейската война, която не 

закъсне да окаже своето влияние върху дружестве-

ния животъ, а по

вличането на Бъл
гария въ общия 

водовъртежъ на 

войната пръсна от

ново задругэритt 

въ неволенъ тури

зъмъ по разни по

соки. Продължи

телната и тежка 

война разнебитва 
дружеството отъ 

основа и то дълго 

време следъ 

свършването и не 

можа да се око
пити. Настаналата 

обща криза следъ 

войната о,вличэ 

в н и м а н и ето на 

всички къмъ сто

панско заздравява-

ва, безъ да по
чувствува воt!

НИТ'k. 

Хижа Алеко 
не и малцина мо

гатъ да отдtлятъ 

време и грижи за 

идейна работа въ 
една културна ор

ганизация. Нэпро

тивъ, практически 

ятъ туризъмъ -
излетувэнето запо

чва скоро следъ 

войната съ уси

ленъ темпъ. 

Напротивъ вър
ху развитието на 

нашата зад р у r а 
воt!нитt се отра

зяватъ чувствител

но. Балканската 
в о tl на повлича 

всички по-дейни 

членове на нево

ленъ туризъмъ 

къмъ бойното по

ле. Цtла година 
животътъ на дру

жеството замира . 

Това което то бt 

Покрусата отъ 

воt!нитt е голtма, 

положението е 

можало да вдъхне 

въдушитt на свои• 

тt членове и да 
имъ даде като чув

ство, знание и по- Хижа Бtзово 

тежко и уrнетяеще. 

Всtки дири лtкъ 

за тежкитt рани, 
материални и мо

рални, които оста

ви войната. Съзна
нието, че не мате

риалната култура 

трtбва да бж.це хватъ, е показало 

своята стоt!ность въ службата къмъ родина

та. Тамъ бt на изпитание честьта на неговитt 
членове, и тt съумtха да я защитатъ. Една двойна 

книжка отъ списанието почита паметьта на падна

литt за отечеството другари. 

Скоро следъ свършване на войната клоноветt 
се съживяватъ. Чувствува се единъ подемъ, който 
обещава да засили туристическото движение въ 

• 

фокуса на индивидуалния и общественъ животъ, 

че не е тя, която дава смисълъ на живота , че 

човtкъ има нужда отъ по-rолtмэ, грижа за своя 
духъ, почва да си пробива все повече и повече 

пжть и въ резултэтъ се явява силното увлечение 

особено на млэдежьтэ къмъ спорта въ всичкитt не
гови видове и прояви. Сжщото това недоволство 
отъ времето на материалната култура и ст.ремежа 
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къмъ издигане и закрепване на духа даватъ силенъ 

тласъкъ и на спорта на духа - туристиката. Следъ 
опомняне отъ първото зашеметяване, което донесе 

краятъ на войната, пл~;зва младо и старо да търси 

дружбата на природата. Въ скоро време се развива 
Аебивалъ устремъ къмъ волнитt. простори и увлича 
маса свtтъ къмъ общуване съ природата. 

Заедно съ това засилване на практическия ту

ризъмъ почватъ лека полека да се съживяватъ и 

клоноветt на задругата. Единъ по единъ тt. се от
ръсватъ отъ налегналата ги презъ во/:tнитt. летар
гия и почватъ да мислятъ за новъ животъ. Първа ra 
имъ работа е да потърсятъ старитt си членове, да 
подновятъ заличенитt връзки и да създадатъ яд

рото, около което да се групира и да гради по-ната-

Хижа-домъ въ Ловечъ 

тъкъ организацията на клона. И скоро тt се съвзе

матъ, крепнатъ и заживtватъ нQрмаленъ животъ, а 

заедно съ тtхъ се събужда и окопитва и задругата. 
Първиятъ съборъ следъ войната (четиринадесети 
по редъ) се свиква на 14 авrустъ 1921 rод. въ 
София. На него се отзоваватъ 29 пратеника отъ 9 
клона. Той подчертава цtлостьта на задругата и 

стремежа къмъ ов11адаване на природата и призо

ва къмъ творческа работа и одухотворяване, осмис

ляне на практическия туризъмъ. 

Въ тоя духъ върви пробуждането на задругата. 
Клоноветt крепнатъ и проявяватъ оживена дейность. 

Приливътъ на нови членове расте 11 заздравява по

ложението имъ, а подетитt иници~тиви за блаrо
устро/:tство, залесяване и хижостроене предизвик

ватъ ентусиазъмъ и охота за творческа работа у 
членоветt имъ и издиrатъ туристическитt органи
зации въ очитt на обществото. Хижата на търновци, 

започната още въ навечерието на Балканската война, 
е скоро окончателно готова, за да приюти гоститt 
на следния съборъ, който за пръвъ пж.ть се събира 
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и заседава въ собственъ домъ. Освещаването и, 
което съвпада съ откриването на събора, е цtло 
тържество за родния туj>изъмъ. Гости отъ цtла 
България се стичатъ за тоя тържественъ день въ 

старопрестолния rрадъ, който самъ взима живо 

участие въ тtхното празненство. Още по-импозантно 
е освещаването на първата планинска хижа С1'а1'а
вица въ деня на дружествения празникъ 2 авrустъ 

· еж.щата година. Хилядно множество - гости отъ 
всички краища на страната и цtлиятъ градъ Дуп
ница - плъзва по стръмнитt пж.теки на красави
цата Рила, да отиде да поздрави· дtлото на бъл
rарскитъ туристи високо горе въ недрата на дев

ствената родна природа и да участвува въ тtхния 
новъ празникъ, празникъ на българския духъ, праз• 

а· х 

никъ на другарство и спло

теность, празникъ на тури

стическо съзнание и само

отве рженость. 

Тtзи тържества на ор
rанизиранитt туристи да

ватъ новъ тласъкъ за разви

тие на родния туризъмъ и 

на туристическитt органи

зации. Tt спечелватъ и об
ществото за тъхното дtло. 
То почва да взима сам6 

участие въ радоститt и 

скърбитt на туристически
тt организации и да имъ 

оказва своята морална и ма

териална подкрепа за раз

виване на тt.хнитt. срt.дства. 

Явяватъ се и щедри да

рители, едни въ помощь на 

отдtлни клонове, други въ 

помощь на цtлата органи-
зация, и идатъ да насърчатъ 

творческата имъ деllность 

и охота за работа у члено ветt имъ. А въ последно 
време и държавата не забравя да нареди туристи
ческитt дружества въ насърчаванитt и подпома

гани отъ нея културни организации въ замtна на 
обществената работа на туриста, работа, която оста
ва ценни придобив1<И на обществото. 

Въ последнитt години на първото nвадесети 

петлtтие на задругата почна да си пробива Аж.ть 
и зимния туризъмъ, особено следъ памет~tото въз• 

качаане въ най-rолtмъ сн'lгъ на рилския първе
нецъ Мусала отъ десетина члена на софийския 

клонъ. Наредъ съ зимния туризъмъ и въ негова 

помощь доби въ последно време широко развитие 

и зимниятъ спорrъ - излетуване съ ски. Днесъ 
всички н~ши планини и върхове се посеща
ватъ и презъ зимата отъ туристи, за които вече 

нtма годишни · времена и излетни сезони. За това 
много помагат~ и ще има тепърва да помаrатъ 

хижитt. · 
Хижестроенето, което тукъ-таме избива на до

мостроене, отбелtзва всtка година нови успtхи. 



Две години следъ освещаването на Скакавица, въ 
деня, когато дружеството празнува съ скромно тър• 

жество двадесеть и петь го ~ини отъ основававето 
си, то освети третата своя хижа-Алеко на Витоша, 
съ която софиянци овtковечиха името на своя 

патронъ и родоначалникъ на българския туризъмъ. 
Сж.щата година Стс1нимашкиятъ клонъ отъ задру

гата довърши своята хижа-подслонъ Гонда-вода 
подъ върха Безово въ Родопитt. На следната го
дина две нови хижи поздравиха роднЩJ туризъмъ 

отъ недрата на Балкана: Чумерна ,и Юмрукъ-чалъ, 
дtло на задружната 

работа на юноши и 

-възрастни. Презъ 1926 
година врачани из

дигнаха своя домъ 

на Калето, на след
ната година последва

ха примtра имъ лов

чани съ своя домъ и 

спална на Стратешъ, 
а перничани освети

ха хижа Голо бърдо, 
докато пъкъ самоков

ци, подготвяйки стро

ежа на хижа Мусала, 
построиха времененъ 

хижа-подслонъ близу 
до мtстото й, а ми

.налата година на съ

бора осветихме хижа 
Плавилото на Кю
стендилци въ Осогово. 

Днесъ вече масивната 

хижа подъ най-висо

кия връхъ на Рила 
е готова наполовина, 

довършватъ своя домъ 

-ното списание, което следъ войната се яви въ - новъ 

по-приветливъ обраа.ъ и редовно всtки месецъ 

разнася здрава духовна храна по к6шари1it на за
другата и подържа у задругаритt туристически 

духъ и задругарско съзнание. Постоянно подобря
вано отъ къмъ външенъ видъ и съдържание, то въ 

скоро време заема мtсто въ първитt редове на 
нашит:t пdвременни издания и се радва на завидно 

име и на многобройни редовни читатели въ и вънъ 

отъ задругата. · 
Покрай редовното издаване на дружественото 

списание централното 

настоятелство издаде 

по случай двадесеть 

и петь годишнината 

и плtвенци, въ Пи
ринъ банчани довър

шиха и уредиха бив
шата сушилна въ Бън- ' 
дерица като туристи

ческа хижа, а разло

жани ·готвятъ своята 

Туристически домъ въ Враца 

отъ основаванена за

другата юбилеенъ сбо
рникъ Туризмътъ въ 
България, съ статии 
по туристически въ• 

проси, излетни опи• 

сания, спомени на дру

жествени ветерани и 

една сбита история на 

нашата задруга, отъ 

която е извлеченъ и 

настоящиятъ очеркъ. 

Най-сетне централно

то настоятелство' из
даде и единъ кратъкъ, 

но доста пъленъ и 

преrледенъ пж.теводи

тель за Пиринъ, съ 

който тури начало на 

туристическитt пж.те

водители у насъ. За 
съжаление нашитt ту

ристи много малко из

ползуватъ тия хубави 
туристически издания, 

КОИТО СЪ ГОДИНИ СТО• 

ятъ да събиратъ пра

ха въ дружествената 

канцелария и обезсър-

хижа на Полянитrь въ Мехомийски суходолъ. На
редъ съ своитt възрастни другари и юношитt ту

ристи самостоятелно изградиха планински хъжи 

Кумата на Витоша, Мара-Гидикъ въ Стара пла
нина, Персенкъ въ Родопитt, Колониитtь въ Срtдна 
Гора и домове въ Русе и Ломъ. 

Покрай и въ връзка съ хиже- и домостроенето 

клоноветt развиватъ и системна зал'есвателна дей
ность, често въ близко сътрудничество съ горскитt 
власти. А наредъ съ това се организира полека лека 

и систематично белtзане на пж.тищата и пж.текитt 
въ планината и подготвя издаването на туристически 

пж. теводители. 

Въ областьта на туристическата литература 

трtбва .11;а поменемъ на първо мtсто дружестве-

чаватъ ревнителитt на 
по-широка туристическа просвtта. - Отъ кло
новетt на задругата следъ войната само Сли
венскиятъ клонъ излtзе съ единъ спретна1ъ пж.те

водитель за градъ Сливенъ и околностьта. Боrатъ 
и цененъ приносъ къмъ турис,:ическата литература 

отъ друга страна представляватъ научно-популяр

нитt очерки на П. Делирадевъ Витоша, Осогово и 
Рила (последниятъ излиза по настоящемъ на свитъци). 

За задоволяване на туристскитt нужди отъ 
подходяще снаряжение и облекло изъ срtдата на 
дружественитt членове се подема идеята за обра
зуване на една потрtбителна туристическа коопе
рация. Такава се основа презъ есеньта 1924 г. отъ 
софийски членове на дветt туристически органи

зации, юношеската и нашата, а въ скоро време 
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къмъ нея се присъединяватъ и туристи отъ провин

цията и тя бързо се развива въ модеренъ туристи

чески магазинъ, дето туриста може да намtри въ 
добро качество и на умtреН13 цена всички необхо
дими потреби за излетуване. 

Наредъ съ проповедване дружбата съ приро
дата задругата се замисли въ последно време и за 

нейната охрана. Подетата отъ нtколко години отъ 
нея инициатива намtри иэраэъ въ образувания ми
налата година между нtколко културно-научни дру

жества комитетъ за закрила на природата, който ще 
има за цель да организира и проповедва пазенето 

на природата и нейнитt паметници, нейнитt кра
~оти и не!lнитt обитатели отъ разрушение и из
трtбване и създаването на национални защитени 

участъци, въ които да се запази българската при
рода в·.r. своя,rа девственость. 

Презъ последнитt години задругата влtэе и въ 
международни връзки съ сроднитt организации въ 
славянскитt страни. По починъ на полското и чехо
словашкото туристически дружества преди четири 

години се основа Асоциацията на славянскитt тури~ 

етически дружес,:ва, . !(Оято има за цель да с:ьде!l

ствува за културното сближение на славянскитt на
роди и близко опознаване на славянскитt земи чрезъ 
взаимно подпомагане на планинарството и закрилата 

на природнитt и народностни паметници. Тази го
дина, когато ние празнуваме тридесеть годишни

ната отъ основаването на нашата задруга, нашето 

дружество има председателството на асоциацията и 

презъ лtтото ще срtща у насъ четвъртия й редо

венъ съборъ. 
Направеното и постигнатото презъ годинитt 

следъ войнитt е плодъ на усилената борба за ЖИ• 
вотъ преди во!lнитt и на стремежа за превъзмог

ване на моралнитt бедствия, които тt ни оставиха 
въ наследство, и за издигане на личностыа надъ 

животното. То показва, че дружеството е стж.пило 

вече здраво на краката си и върви изъ правия пжть, 

и то може да гледа съ вt.ра на бж.дещето, дето го 
чака тепърва творческа работа. 

Пъ!lо. 

Б f\ Л К f\ Н Ъ Т Ъ*> 

Отъ детинство още, когато го гледахъ отдалечъ, 

ко'гато му се радвахъ отъ възвишенията около моя 
роденъ градъ, ведрия му лъхъ ласкаеше моитt. най
свидни копнежи, моятъ духъ добиваше крила и азъ 
неволно се унасяхъ въ мечти за вълшебното царство 
на Балкана. 

Никога нt.ма да забравя оня день въ моя жи
вотъ, когато за пръвъ пж. ть се наканихъ да посетя 

Балкана. Тогава бt.хъ ученикъ въ втори класъ на 

гимназията; презъ нея година добихъ първия све
сенъ урокъ по география - отъ другаритt си. 
Нt.кои ученици бt.ха ходили на Бузлуджа и ми раз
казваха въэхити,елни работи за своето пж.туване : 
какъ скитали волно между овиснали отъ зрt.ли пло
дове сливаци, какъ се кж.пали въ бистритt потоци 
по пжтя за планината, какъ се губили въ гориститt 
пазви на Балкана, кждето само револверни гърмежи 

помагали за връзка съ ядрото на дружината ... 
какъ ги посрещнали сърдечно гостолюбивитt. коли
бари, които ги гощавали съ бt.лъ мжжъ ... Раз
казваха ми още за та!lнствения шепотъ на листата, 

въ тихата нощь, когато пж.тнишката дружина пре

карвала на открито ... за осо бения блt.съкъ на эвеэ
дитt, надъ тъмнитt гори .. , и за самата Бузлуджа, 
за самодивската оная п1)ляна, кж.дето бликалъ единъ 
изворъ, бистъръ като сълза и студенъ като ледъ. 

Подиръ това моята любовъ къмъ Балкана стана 
моя най-свидна тайна и се разгоря подобно на 
неугасимъ пламъкъ. Всt.кога, когато останtхъ на
саме съ моята интимна мисъль азъ се унасяхъ въ 
царството на Балкана и безъ насита се радвахъ на 

*) Изъ Прояснени небосклони . 
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неговитt. достойнства, както си ги рисуваше моето 

разпалено въображение. 

А колкото повече растt.хъ колкото повече слу

шахъ или четt.хъ за Балкана, толкозъ повече се 
вдълбочаваха и се проясняваха моитt. чувства къмъ 
него. 

Балкана ми се вестяваше, въ различни образи, 
но неговата внушителна фигура всt.кога ме е обай
вала. Единъ пжть аэъ го виждахъ като неиэменимъ 

друrарь на нашит-t строги аскети, които, отблъск
вани отъ дребнавитt суети на живота, на обикно
вения животъ, еж. бtгали въ планината и всрtдъ 

нейната сурова природа еж. се учили да каляватъ 

беэпоко!lния си духъ и да обуэдаватъ rрt.шната си 
плъть. Другъ пж.ть Балкана ми се рисуваше като 

любвеобиленъ баща, който широко разкрива обя
тията си за сполетенитt отъ грозна напасть негови 

чеда, взима ги подъ своя закрила, помага имъ да 

се опомнятъ отъ миналитt. си заблуждения и грt.
хове, и когато тt еж. достатъчно вече эа11кнали за 
буритt на историческия животъ -- съ благословия 
ги иэпращатъ да будятъ духа на заспалитt въ робство 
свои братя ... Балкана изпъкваше въ въображе
нието ми и като гени!! на родната земя, който е 

вдъхналъ на нашитt поети тt.хнитt най-сюблимни 
чувства и ~tисли. 

. Преди още да ВИДЯ отблизо Балкана, той ме 
завладя всецtло. Аэъ чувствувахъ, че моя животъ 
ще има цена дотолкоэа, доколкото ще умtя да с~ 
разбирамъ съ Балкана - този баща и учитель на 
всички избрани синове на нацията. 

Когато пораснахъ, първата ми работа бt.ше -



Jia ида на Е;алкана. 6тъ тогава и до днесъ всtка 
година, азъ му ходя нагости. И онtзи минути, които 
съмъ прекаралъ въ дружба съ него, еж. едни отъ 
наll-значителнитi; въ живота ми. 

Балкана оправда всички мои надежди. Той ме 
пленяваше преди всичко съ своето будно население. 
Когато скитахъ изъ планината азъ не можахъ да 
се нарадвамъ на нашитt колибари, на тtхната 
спретната носия, на тtхнитt ясни погледи и на тt.х

нитt открити души. Благоволението на 1,1икоll roлt • 
мецъ тъй не е стопляло душата ми, както еж. я 

стопляли нея милитt nривествия, съ които 
ме удостояваха проститt чеда на Бал-
кана. Между колибаритt азъ всtкога 
съмъ се чувствувалъ въ родната си 

срtда и съ гордостъ съмъ мислилъ за 

себе си че и азъ съмъ донtкж.де чедо 
на Балкана, защото моята баба бt слtзла 
въ . града отъ тревненскитt колиби. 

Още ПО· силно ме пленяваше самия 
балканъ. Когато, теrленъ отъ едно не
преодолимо влечение, полазяхъ по не

говитt стръмни чукари, моята мисълъ из
трезняваше мигновено, като въ пред

смъртенъ часъ азъ ставахъ проницате

ленъ до ясновидство, схващахъ всич

кото безсилие на моитt кумири и ста
вахъ покоренъ робъ на Балкана, на 
неговата моrж.ща стихия. Съ едно само 
събиране на веждитi; си, Балкана укро
тяваше всtко мое тшеславно пожела-
ние; азъ ставах-ъ тъй скроменъ, тъй сми-

ренъ. Когато пъкъ Балкана речеше да 
разоблачи челото си и да се усмихне на слыщето 
- моитt най-хубави надежди възкръсваха · за новъ 

животъ. 

Въ Балкана чувствувахъ какъ се провtтря 
всtко кл тче въ моята душа; тукъ азъ схващахъ въ 
най-оnростенъ видъ задачитt на човtшкия животъ 
и чертаехъ съ увtреностъ пж.тя на моето бж.даще; 

въ Балкана моя ангелъ покровителъ разтърсяше 
вдървенитt си членове, опираше се на сж.дбата и 

ми обещаваше да ме води по нови се цвtтущи 
поляни ... 

А за какви важни тайни ми загатваше пtсенъта 

на бързотечнитt балкански потоци, какви откро
вения ми нашепваха съ листата си вtковнитt гори. 
Въ Балкана далечъ отъ хорската врява, азъ познахъ 
че има нtщо много по-дълбокомислено и много по

значително отъ човtшката речъ и че това нtщо е 
- дъха на битието, мж.дрото безмълвие на приро
дата, мълчаливия разrоворъ на небето съ тревитt, 

съ цвtтята и съ очистената отъ дребнави суети 
човtшка душа. 

Хижа Чумерна 

И си давахъ дума, когато ми стане възможно 
да се откъсна отъ оня мравунякъ, който се нарича 

мноrолюденъ градъ - да се прибера въ планината, 

всрtдъ неllното безмълвие да лtкувамъ похабената 
отъ многоглаголене моя човtшка мисълъ - да по
следвамъ примtра на нашитt достойни дtди -
набожнитt монаси, народнитt поети и хайдутитt, 
които еж отгледали своя духъ въ най-интимна бли, 
зостъ съ Балкана. 

Йор. Маринополски . 

ЮМРУКЪ-Чf\ЛЪ 
Излетъ и нощуване въ Стара-планина 

Подиръ закуска въ политi; на Амбарица, на 
завtтъ отъ вtтъра, 1<Ойто отслабваше заедно съ 
сгрtването на въздуха, нашиятъ керванъ потегли 

на изтокъ. 

Дружината състоеше отъ осемъ ездача и трима 
пеши пж.тника : последнитt - кираджии и водачъ. 

Той бtше бай Ангел1, Койновъ, мечкоубиецътъ, 
съ тежката, кринка на рамото и съ юнашкитt исто
рии 

Нtколко време вървtхме 011иnомъ по острия 

зж.беръ на гребена, който тръгва на изтОJ<ъ от~, Ам • 
барица, а после слtзохме по южното му ребро съ 
безбройни извивки по стръмната урва, нагазвайки 
често бистри, шумящи поточета, които се спускаха 
въ дълбокия долъ на Карловска рtка. Отвж.дъ не11 
се издигаше, успоредно съ нашия, другъ, камбурестъ 

rребенъ, Кочмарътъ, съ склонъ облtченъ съ елови 
гори. Цtли часове слушахме все екливия шумъ на 
рtката, любувахме се на разкошната картина на 
дола съ усойно хладни долинки, прохлаждани отъ 
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notiни nоточеrа, къмъ дето душата се стремtше 

като пияна ... 
К.жде обtдъ слtзнахме въ самия долъ, па въз

лtзохме чрезъ безконечни криволи на висока об

ширна поляна, дето Кочмарътъ nзкъ се сбираше съ 

нашия гребенъ и съ него образуваше билото. Тая 

поляна е Равни-Чалъ. Тя е гола, пуста, леко въл

ниста степь, отъ която се отваря вълшебна пано

рама на юrъ. Жегата бtше силна и никакво дръвче 

или сtнчица. Обtдвахме подъ разпрегнати омбрели 

до единъ изворъ. Нашитt очи все бtха вперени въ 

Юмрукъ- чапъ, която тулtше плешивата си глава въ 

бtли облаци - твърде близко, като съ р.жка да го 

пипнешъ. Но какъ окото се лъже въ планината 1 

Отъ Амбарица до Юмрукъ-чалъ, по въздушна черта, 

има-нtма 15 километра. А ние бtхме употрtбипи 
вече шесть часа до тука. А отъ тука до подножието 

на върха трtбваше да изп.жтуваме още два -

презъ гопитt поляни, падини и могили на върха 

Чифадарица. 

По пладне, най• после се възкачихме по стръм

нината на Юмрукъ•чалъ, кое пешъ, кое съ коне. 

·Х· 

Темето на Юмрукъ-чалъ е равна, длъгнеста, 

отъ югъ къмъ северъ, поляна, покрита съ низка, 

скудна трева. 

Уединена, далеко отишла въ областьта на об

лацитt, по• висока отъ всичко, каквото я заобикаля, 

Т1\ припича на необитаемъ островъ, висящъ въ единъ 

океанъ отъ въздухъ - такова впечатление прави, 

когато си на срtдата й. На всички страни се откри• 

ваше безкраенъ крж.гозоръ. Видtха се, като на 

длань, въ неизмtрната дълбочина, долинитt на 

Стрtма, на Тунджа и на Марица, и бърдата, що ги 

дtлятъ, съ всичката вълшебна пъстрота на бarpи'lli;, 

сtнкитt, формитt. Зеленото въ тоя безrраниченъ 

шаренъ килимъ, бt представено въ цtлата си гама; 

отъ тъмния цвtтъ на rоритt, до ярко-зеления и 

sлатистъ шаръ на окосенитt ливади и ечмицитt. 

Всичко това : ридове, гори, друмища, рtки, села, 

паланки, се рисуваше въ една мила, чисто и строго 

очертана картинна миниатюрность, представяше една 

феерия отъ шарове и линии, която радваше и ми

луваше прехласнатия- поrледъ. 

Отъ северния края на поляната се виждаха въ 

хаотическо безредие бърда, ридища, могили, чуки, 

вълнообразно разфъ рляни въ политt на великана; 

тt отиваха така, прошарени отъ долинки и тъмни 

лесове до кржгозора, забулени отъ омарата, задъ 

която се криеха полетата на северна България. 

На изтокъ и на заnадъ панорамата се изпъл

ваше отъ продължението на веригата. Голи гребени, 

плешиви чалове, върхове, долове, пущинаци, сипеи, 

урви приоблачни. Предъ насъ се изправяше над

менно, презъ дълбокия долъ на рtка Т.жжа, пре

пречвайки ви.аз на изтокъ, оголtпиятъ съ страшни 

сипеи връхъ: Кадемлия ; на северо-пападъ и западъ 

се вълнуваха главитt и гърбоветt на Мара-Гидикъ, 
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t'олtмиятъ Купенъ, Малкиятъ Купенъ, Чафадарица, 

Равни-чалъ, Кочмарътъ, Острецъ, Амбарица, а да• 

леко въ синината на небето задъ нея, камбурестия 

гребенъ на Витоша . . . 

Нtкаква тж.га, подиръ първитt минути на въз

хищение и захласъ, налtга душата на Юмрукъ-чалъ. 

Тя е главното чувство на такива пустинни планински 

височини. Това чувство го изпитвахъ и на Алnитt. 

Съвършениятъ поко!I, мъртвата безлюдность на nу

щинацитt, rрамадностьта на нещата и необикнове

ностыа на размtритt, даватъ илюзия за единъ чужди 

таинственъ свtтъ, въ който ти се чувствувашъ 

странникъ и изоставенъ, усtщашъ се сиротенъ, чини 

ти се, че никога нtма да се върнешъ въ свtта, 

пленникъ на тоя омаг!lосанъ, мъртавъ, почти враж• 

дебенъ миръ. 

Бай Ангелъ Коltновъ не забрави, както е оби

чай на всtки подобенъ връхъ, да изгърми съ пуш

ката си. Г-ьрмежътъ умрt въ въздуха безъ отзивъ. 

Като че повикани отъ тоя rръмъ, зададоха ни се 

нови гости - обл:щи. Tt идtха бързи и талазливи, 
като въздушна войска отъ призраци, и забулиха 

северната половина на поляната; тt напредваха за

страшително къмъ насъ. Изrледждаше, че съвсемъ 

ще ни за1<рилятъ съ r.жстото си було и ние съ без

поко!lство се питахме, какво ще б.жде положението 

ни ако имъ скимне да избератъ за конакъ Юмрукъ

чалъ. Tt, обаче, не дойдоха по-близо, а вежливо 

отминаха нататъкъ, и пропъплаха по срещнитt ча

лове . 

Цtлъ часъ гледахме захласнати, лутахме се по 

поляната, безъ да можемъ да се начудимъ на глед

ката. На южното рамо на върха стои rолtма прtспа, 

вtчна, както увtряватъ. Подъ нея се спускаха 

страшни ярове и стени; отъ долу стигаше rлухиятъ 

rръмъ на водопада - Пръскалото, като падаше въ 

дълбоки канаристи проломи и излизаше далеко 

долу въ една зелена долинка, дето се мtркаше кра

сиво Калоферския мънастиръ, нашето падало тая 

вечерь. 

Бtше време да го гонимъ. Слънцето наваляше 

на западъ. Ние тръгнахме, като се простихме съ ги

ганта и съ безкрайния му крж.гозоръ - прощаване 

на вtки 1 

* 
Следъ двучасовъ вървежъ, луната ни огрt възъ 

Чафадарица. Отъ дtсно тя се простира плоска, 

пуста, гола, додето ни гледаха очитt въ това бледно 

освtтление на луната; отъ лtво тая поляна се на

кланяше и изчезваше въ една черна гора. Отъ тамъ, 

изъ голtма нtкаква дълбочина, стигаше до слуха 

ни воденъ шумъ. 

Дружината, наlt-напредъ rълчовита, полека лека 

утихна ; само конскиятt топотъ се чуваше въ без

мълвието на пустинята. Пешацитt вървtха отдире. 

Необикновениятъ часъ и обстановка, тихиятъ лунни 

свtтликъ, мъртвата тишина настрояваха душитt ни 

на съзерцание, по-добре - на меланхолия. Мъл-



чахме всички. Нtмаше нищо по-странно и по-Фан
тастично отъ тоя nж.тующъ, по месечина, на при

облачни висоти, безмълвенъ керванъ. Оня, които 
би rледалъ отъ страна, би ни взелъ за едно ше

ствие отъ нощни привидения. Азъ бtхъ отъ по
следнитt и виждахъ какъ, по една оптическа из

мама, наИ-отдалеченитt ездачи, като се рисуваха въ 

небето, добиваха исполински раз~tри, прилични на 

неземни гиганти, които отиваха да потънатъ въ нt
каква бездна. На известно мtсто nредъ· насъ, поля

ната се пресичаше отъ сtнка: тая сtнка бtше не
измtримата дълбочина на Стрtмска долина, която 

при това съмнително освtтление приличаше на тъмно 

море. 

При едно сбиране, излtзе, че сме сбъркали 
пж.тя. Това откритие замtни наµ.~ето униние съ без
покоИство. Заnжтувахме по една наклонность, като 

държахме все на лtво, водени отъ дале•1ния воден ь 

шумъ. После налетtхме на нtкакъвъ 

камънякъ по единъ изроненъ яръ и ез

денето стана невъзможно. Между това, 
месечината падна низко, косвенитt и 
лучи съвсемъ мъжделиво свtтtха. На
шата тревога се усилваше : ние си мис

лtхме, какво ще бж.де· съ насъ, когато 
месецътъ заИде и ни потопи въ тъмни

ната на това неизвестно върло мtсто. А 
водачитt се щуряха като диви, за да 
познаятъ де сме, или да зърнатъ нt

кж.де юрушка мандра, при ((◊ято да но

щуваме, като викаха, но никой се не от

зоваваше. 

Месечината вече се не виждаше, 

скрита задъ една чука. Предъ насъ се 
1-1ернtеше гора въ сtнката, а още по
долу отъ нея свtтtше нtкакво търкал6, 
като харманъ, отъ всtкжде окржжено 
nакъ съ мракъ; то приличаше на тихо, 

озарено от1, месеца планинско езеро. 

Нагазихме въ гората , клекова гора. Тука стана 
съвсемъ тъмно, а езерото бледнtеше, па и то по
черне и се слt съ околната мрачина. Месечината 
заИде. Само звездитt треnтtха. Настана едно врато
ломно спускане изъ клекаша. Подхлъзвания, пре
пъвания, падания, уплашени викове, туптения на 

конетt, които се влачеха по задни крака, или се 
срутваха надолу, задържани пакъ отъ клековетt, на 

които низкитt и меки пружинести шатри умъртвя

ваха, за щастие, ударитt отъ паданията. Смъква
нето по урвата трая около половина часъ. Това 

нощно скитане приличаше повече на едно бълну
ване, нежели на действителность 1 

Най-после излtзохме изъ клекаша и се озо

вахме на една полянка, отъ три страни заобиколена 
съ долове. Тая полянка, именно, мамливото лунно 
освtтление по-преди направа да я вземемъ за по

върхностьта на едно езеро. 

Страшно заглушително бучене идtше отъ лtво, 
из·ь една невидима пропасть. 

:!: 

Водачитt ни казаха, че се намираме на .Джен
демътъ " и че трtбва да нощуваме тука. 

При всичката зловещость на мtстото и името 
му, нtмаше 1<акво да се прави: пжтуване по-ната

тъкъ бtше немислимо. 

Разтоварихме, напослахме си и наседахме, а 

конетt напуснахме да пасатъ близко. Скоро свtтна 
оrнецъ, накладенъ отъ нtколко сухи пржти и тре

ски, напипани отъ хората ~•и на около . Оrъньтъ 
пращеше и веселитt му езици освtтяваха малъкъ 
кржrъ около насъ; балканскиятъ вtтъръ вtеше 
сърдито, шумътъ на рtката rърмtше диво изъ про

пастьта. Въ единъ долъ на юrъ, далеко, лаеха ов

чарски псета въ мрака, дето една приветна свtт
лин~<а трептtше. То бtше мандра. Но колко далеко_ ! 

Вечеряхме съ голtма охота. Доброто настрое
ние пакъ ни се повърна, забравихме умора, радо-

--------~ 

Почивенъ домъ Д-ръ Хр. Момчиловъ - Елена 

стни глъчки и смtхове оrла~иха самотията. Азъ из
питвахъ непонятно насдаждение сега, принуденъ 

отъ изненадата на пжтуването да прекарамъ и тая 

нощь всрtдъ балканскитt пущинаци, подъ звездно 

небе. 

Липсваше тука вода за добитъка и за насъ. 
Имахме водица, но само половина стомна, недоста

тъчна за толкова изжеднели гърла. Липсваха и 
дърва : оrъньтъ скоро зафана да racнte. А той бtше 
нужденъ - не да ни топли, а да отпъжда звtрове, 
особено мечкитt и вълцитt, изобилни тука . 

За уголtмение на безпокоиството ни, научихме 
се, че това мtсто е съседно съ „Князовата гора~. 
Тая гора, поклонена отъ Калоферъ на княза, бtше 
завардена и служеше за охолно свърталище, по 

връщане отъ ловъ, на тждtвашнитt мечки, биенето 
на които било запретено. Щастливи овцитt, които 
паднtха подъ зжбитt на тия рунтави феодали .. . 
Сега, присжтствието на добитъка безъ друго щtше 
да ни ги доведе на гости. БаИ Анrелъ ни ободря-
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!lаше и ни караше да въз;ю>кимъ всичката си на

дежда на кринката му "изяла до сега двайсеть и две 

мечки 1,, ... Но преди всичко трtбваха дърва. Лут
наха се пакь да дирятъ гориво въ тъмнината, около 

конетt, които внимавахме да бждатъ все по-близо 

до насъ. Донесоха едвамъ три стиски клечки, сжчки 

и сухи корени. Ние ги roptxмe пестеливо. Какъ 

въздишахъ за сношния добъръ оrънь при Добрила, 

дето при пламъцитt, които освtтляваха далеко пла

~•ината, печехме нашето аrне. 

Нощьта напредваше и заедно съ нея вtтърътъ 

вtеше по-зловещо· и бученето на мънастирската 

рtка - Тунджа, ставаше по-грозно. Разrоворитt 

се прекратиха; нtколцина заспаха, въпреки опасе

нията ни. Леrнахъ и азъ да подремна. Дълго се уви

вахъ въ кожуха си, завивахъ се презъ глава, но 

вtтърътъ все прокарваше студа подъ завивката, 

азъ не можахъ да се стопля. Азъ слушахъ съ за

висть хъркането на заспалитt; rледахъ звездитt по 

тъмно-синето небе, дето се рисуваше неестествено 

грамадния профилъ на единъ конь, който хрупаше 

трева до главата ми; услушвахъ се въ воя на вt

търа, слtнъ съ бухтежа на водопадитt, и кой знае 

какъ, бъблtхъ си на ума все тоя стихъ : 

Балканътъ nte хайдушка п-J;сень ... 

И страшна и таинствена смисълъ добиваха 

сега за мене т-J;зи думи . • . Спомняхъ си за старит-J; 
хайдуци, които може-би еж спtли на това еж.щото 

мtсто, подъ тая сжща пtсень на балкана и въобра

жението ми фъркаше въ мъглявата старина, въ рой 

предания за безименни юнаци, rьмни подвизи, ко

рави, калени въ опастности души, дето се е rнtз

дилъ неумирающия духъ на свободата ... 
Най-после неусетно съмъ задремалъ. Колко 

време съмъ дремалъ, не зная - но веднага се сеп

нахъ и скокнахъ въ просъница, разбуденъ оrь rо

лtми викове: видtхъ, че всички бtха наставали и 

викаха:-Ху бря I Ху ! Ху I Ху 1 •• • опулf!ЛИ плахо очи 
на северъ, дето се чуваше, че търчатъ и бtrarь конетt. 

Завикахъ и азъ несtзнателно еж.щото нtщо, колкото 

ми гласъ държеше, заразенъ отъ общата пани1<а .. . 
Мечката биде прокудена оrь нашитt храбри 

викове I Кираджиитt прибраха насамъ добитъка, 

избtrалъ чакъ въ клекаша. Зафанаха се оживлени 

разговори по приключението, всtкой предаваше 

впечатленията си, какво е видtлъ и какво е усетилъ. 

Мечката дошла отъ изтокъ, но била зърната само, 

кdrато уnлашенитt коне зати•1али. Sай Анrелъ Кой

н.овъ, мечкоубиецътъ, бtше въ отчаяние: той при

качваше най-оскърбителни сжществи rелни и при

лагателни на пушката си, която не можа да гръмне 

възъ звtра, понеже билъ забравилъ шомпола въ 

валяка. Той бtше засраменъ, яростенъ, отчаянъ за 

гибельта на трийсеть годишната си ловчийска слава .. 
Подиръ тая тревога никой вече не мислtше за 

сънь. Едни лежеха само на щрекъ, други пушаха и 

приказваха, или си варtха кафе на огъня, който 

кирадж11йтt поддържаха съ натрошенитt ни тоеrи, 

съ вестници, въ които бt овивано ядене, и съ темъ 

подобно импровизирано гориво. Кж.де четири часа, 

зората се сипна на Юмрукъ-чалъ. Разсъмването 

идtше: никога не е било по-приятно и по-жела

телно. Осrьръ студъ пронизваше членоветt ни, ние 

навлtкохме кожуситt и ямурлуцитt, които ни бtха 

завивали . 

Скоро доста се развидели: околниrt върхове, 

и стръмнини, и долове се очертаха ясно и предъ 

насъ се откри съв~емъ нова картина, поразителна 

по своята грандиозна дивость. Азъ надникнахъ 

въ дола, отъ дето излазяше рtчниятъ шумъ. Тукъ 

разбрахъ защо носи той име Джендемъ, което е 

далъ и на полянката. 

Предъ очитt ми се представи едно отъ стра

ховититt зрелища на природата: надолу се спу

скаше шеметно права урва въ една ужасна пропасть. 

Черни и високи начумерени канари и зж.бери за

граждаха, като съ гигантски стени, дълбокия мра

ченъ, настръхналъ съ хаотически скали долъ. Ди

витt ярове, отпращаха, повтаряха, усиляха до стра

хота екътъ на Тунджа . Тн бучеше, тътнtше, ревtше 

съ демонически шумъ, пtнлива и черна между 

огромни карпи, слtзнала стремително съ безбройни 

водопади отъ стръмния хълбокъ на Юмрукъ-чалъ. 

Това е повече неспиренъ топовенъ трtсъкъ, от

колкото шумъ. По-нагоре - отвеснитt спускове на 

планината, вратоломно прави стени, набучени съ 

надвиснали надъ пропастьта дървета, ярове, зж.бери, 

грозотии ... истински адъ 1 
Тръгнахме по здрачъ за мънастира, Ари който 

се спуснахме следъ два часа убиl,lственъ вървежъ 

по урвата на гжстата и глуха Князова гора. Предъ 

мънастирската вратня ние пакъ дигнахме очи на 

северъ и видtхме IОмрукъ-чалъ, далеко осталъ въ 

небесата, съ вtчната си прtспа 1 

1899. Ив. Вазовъ 
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ПЪРВИЯ Нf\ШЪ СКИОРЪ 

На това мtсто, дето е сега Семинарията, бtше 
,·оло възвъшение, съ окопъ - старо турско табие. 

Лобното мtcro на артиститt, писаrелитt и жур

налисrиrt, така наречения ,,Журналистически квар

талъ" не сжщесrвуваше тогава, не бtше дори за
лесено - то бtше края на града СQфия, к,11.дето 
лtте овчари прекарваха сеrисъ тоrисъ овце, да зоб

наrъ малко тревица, отиваltки къмъ града. 

Оrъ това възвишение къмъ квартала на жур • 

н~лисrитt се спусна единъ хубавъ зименъ день 
първия български скиьоръ, като Икаруса, възrор

женъ и пламениrъ, като полеrе надолу къмъ София 
и заби" главата си въ една падина, само десеть ме

тра оrъ изходния пункrъ, като изплъзна скитt изъ 

краката си и нарани лtваrа си буза. 

Той бtше самъ, не-

очакващъ нито р.жкоплt
ска!{ие, нито премия за 

смtлото си дtло. 

I<ой бtше той ? 
Ще ви го кажа. За

щото всtко дtло трtбва 
да има своята история, кол

кото и тая история да е 

незначителна за сждбини
тt на едно племе. 

Азъ в-kрваиъ, че и са

мия той е забравилъ, че 
принадлежи на историята 

въ тая ·область, защото 

той принадлежи въ друга 

една история, к.ждето ще 

бжде споменатъ съ право 
и достойнство. 

въпреки неподвижностьта на налъма можеше да се 

движи свободно, тъкмо така, както при истннскит·I; 

ски. 

Съ тоя проектъ, подобно Леонардо ди Винчи, 
той отиде въ една затънтена улица, влtзе въ една 

дърводtлница, извади проекта изподъ продрания 

астаръ на вжтрешния джебъ на зимната си дреха и 

попита майстора, смирено и дружелюбно: 

- Приятелю, можешъ ли направи това нtщо? 
. - Мога, но немога да го изкривя на върха, 

отвърна дърводtлеца. 

- Добре, ти ги направи, а за изкривяването 

азъ ще се погрижа. За утре да бждатъ готови. 
l{олкото искашъ, ще ти заплатя. Когато подметкитt 
бtха готови, тolt отиде въ ю11.щи, натопи върховетt 

имъ въ гореща вода, сло

жи ги между нtкакви мен

гемета да се извиятъ, следъ 

това ги горещи на оrънь, 

извива ги на ново, доде • 
то получиха ли нията на 

норвежкия праобразъ. 

Когато половината отъ 

фабрикацията бtше гото

ва, той сложи тие две чамо

ви дъски въ единъ ж.гълъ 

на стаята си, погледна ги 

умилително - ра достно и 

отиде да купи налъми. 

Въ четири дни с~и-т·I; 
бtха готови. 

Въ своята бедна стая 
на ул »Л . К." единъ 

l<юстендилсиата хижа 

На петия день, единъ 

недtленъ день сутриныа, 

следъ като бtше падналъ 
хубавъ новъ снtrъ, той 

направи първия опитъ, 

русъ, съ нtжни черти младъ човtкъ, обръщаше 
едно илюстровано списание, кждето имаше фото
графии отъ ски-спортъ въ Норвегия. До онова 
време почти само тамъ имаше такъвъ спортъ. Той 
разгледа добре фотографиитt, ориентира· се върху 
подробносrитt на дървенитt »кънки • и пожела да 

се снабди съ ски, безъ да бжде принуденъ да из

писва чакъ отъ Норвегия, за което rрtбваше време, 
а главно - пари . Взе единъ лисrъ дебела книга, 
подостри молива си и направи схемата на две про
дълговати дървени подметки, на върха закривени . 

Понеже мtстото к.ждето трtбваше да се сложи крака, 

въ оrrинала изглеждаше твърде комплицирана ра 

бота, но на всtки случай безусловно необходима, 
той намисли да я осжществи споредъ мtстнитt ма
териали и възможности - въпроса бtше да има 
к.жде да стои крака и да 6.жде закрепенъ - и сложи 
на всtка отъ тия две дървени подметки по единъ 

налъмъ, обикновенъ баняджийски налъмъ съ коженъ 
ремъкъ къмъ пръститt на крака. Така кракътъ, 

първия .мъртавъ скокъ• . 

Полето, цtло сгушено подъ бtлата си завивка , 
изглеждаще като нарочно приготвено за опититt на 
незнайния спортистъ - така бtло и блестяще бtше 
то тая сутринь. 

Първия опитъ бtше сполучливъ, макаръ и съ 

rрагиченъ край - скиrt се счупиха отъ неравното 

мtсто и слабия материалъ и се отказаха отъ служ

бата си п6-наrаrъкъ. 
Първитt опити на всички велики изобретатели 

е ж. имали тая сж.д@а . 
Но той се завърна самодоволенъ и гордъ въ 

квартирата, като носtше тържествено на рамената 

си разчупенитt самоходки. 
Като влtзе въ сатяга си , взе единъ гвоздей, 

заби го въ стената, окачи снtrоходкитt тамъ, за

пали една цигара и мислtше, че нtма другъ п6-
щастливъ човtкъ отъ него на земята. 

Тоя младъ и възторженъ човtкъ бtше худож
ника П. П. Морозовъ. 

· Александъръ Божиновъ 
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• ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Нонференция на клоновет1. отъ северна Бъл

гария въ rp. В. Търново. - На 31 мартъ т. r. се 

състоя въ гр. В. Търново конФерерция на Северно-бъл

rарскитt дружествени клонове, свикани по nочи11ь на 

Ц. Н-во В. Търновския клон·ь бt взелъ грижата за добро 

разгласяван~ конференцията, на която б-tха представени 

11 клона съ 86 делегати и гости. 
Сутриньта въ читалище • Надежца • подпредседателя 

на Б. Т. Д. r. Н. Галчовъ чете публични реферати : 

Туризма като обществено движение и nрезъ Рила и 

Пиринъ съ свtтливи картини. 

Сказката б-t много добре посетена отъ Търновското 

гражданство, което прояви живъ интересъ къмъ виденото 

и чутото. 

Следъ об-tдъ въ салона на туристическия цомъ се 

откри конференцията. 

Подпредседателя на Ц. Н-во изложи разбиранието 

на nос11едното по nредстоящитt измtнения на устава и 

по друrитt точки на дневния редъ, следъ като се изка

заха и делеrатитt на клоноветt. Съ р-tдки изключения 

можа да се констатира пълно единодушие по nовдиrна

титt въпроси. Изказаха се мнения - отъ r. Гергановъ 
(Търново), Атанасовъ (Варна) и г. Терз~,,евъ (Ловечъ) -
въ висшия туристически съвет-ь да бж,оатъ застжnени и 

клоноветt въ провинцията. Г. Терзиевъ настоява В. Т. С. 

да не бжд~ само съвещателно тtло, а да решава и ре

шенията му да еж задължите.,ни. 

Възприе се и предлагания начинъ за уреждане 

собственостьта на хижитt и домоветt - по реда приетъ 

отъ Швейцарския алпийски кпубъ. r. Терзиевъ (Ловечъ) 

е на мнение-собственостьта на хижи и цомове да е само 

на Б. Т. Д., а не на клоновет-t му. 

Констатира се че отношенията съ Ю. Т. С. еж добри, 

но се подчерта, че въпреки това Ю. Т. С. не изпълнява 

съглашението, което има отъ години съ Б. Т. Д. - на

вършилитt 21 години юноши да преминаватъ въ Б. Т. Д. 

r. г. Гергановъ и Вълчановъ (Търново), С. Станчевъ (Ч. 

Бр-trъ) , Ставревъ (Русе) и др. настояватъ на едно кате

горично разрешение на въпроса, като се приложи съгла

шението между Б. Т. Д. и Ю. Т. С. r. Герrановъ по
вдигна въпроса делеrатитt отъ единъ клонъ да иматъ 

право да представляватъ по пълномощие и останалитt не

преаставени делегати, на което ююнътъ има право, за да не 

се rубятъ rласоветt. По този начинъ клоновет-t ще бж

датъ по-правилно застжnени въ съборитt. 

Следъ приключване на конференцията, вечерьта въ 

честь на делегатитt бt дадена вечеринка въ салона на 

дома, посетена отъ най-доброто общество въ Търново. Тя 

мина при най-добро настроение. 

Възхитени отъ любезния приемъ на търновци и 

доволни отъ работата на конференцията , делеrатит-t си 

дадоха дума да се яватъ IIО•мноrоброини на събора въ 

Ловечъ и да работятъ съ още nо-rолtмъ ентусиазъмъ за 

д-tлото на туризма. 

ХХ\1 дружественъ съборъ въ Ловечъ ще се съ-

стои при следния дневенъ редъ: 

1. Откриване 11а събора. 
2. Отчетъ 11а Ц. Н-во. 
3. Провtрка 11а пълномощията и приемане на nра-

теницитt. 
4. Изборъ на съборно бюро и комисии . 

5 Приемане на нови клонове и nратеницитt имъ. 

6. Дою1адъ на К. Комисия. 
7. Разискване по отчета на Ц. Н. и доклада на К. 

Комисия . 
8. Докладъ по въпроса за хижитt, домоветt и др. 

9. Измtнения на н-tкои членове отъ устава и прие
мане правилника за паричното и веществено отчитане на 

Б. Т. Д. 
10. Отношения съ Ю. Т. С. 
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11. Асоцияцията на Слав. Туристич. д-ва и Съюзъ 

за защита на 11риродата. 

12. Изложение 110 дейностьта на Б. Туристическа 

Кооперация. 
13. Оnред-tляне м-tсто за XXIII дружественъ съборъ. 
14. Докладъ на комисиитt: по отчета, бюджета за 

{929 r., разни и др. 
15. Изборъ 11а 4 действителни и 3 запасни членове 

за Ц. Н-во, 3 действителни и 1 заnасенъ членове за К. 

Комисия и членове за В. Т. С. 
Програмата за събора е следната: 

1. Пристигане въ Ловечъ на 24 ма!! сутриньта. Уча

стие въ праздника на просв-tтата. 
2. Откриване на събора въ 3 ч. сл. пл, на 24 май 

въ салона на читалище .Наука". 
3. На 25 ма!! заседание. Вечерьта вечеринка въ сж

щия салонъ. 

4. На 26 ма!! евентуално продължение иа заседаниетп, 

а следъ това обиколка изъ околноститt на града и излетъ 

до Деветашката Пещеря - Лъдженската Пещеря - Кру

шунския водоnадъ - гара Левски. 

Въ връзка съ дневния редъ, Н-вото намира за нужно 

да уведоми клоноветiэ, че: 
1. По т. 8 хижестроителната комисия ще докладва за 

хижестроенето, домостроенето и 11р. съ огледъ на бх.де

щитt нужди на туристическото движение. Ще се докладва 

и хижестроителната програма. 

2. По т. 9 изnрашаме измtненията на устава заедно 
съ мотивитt за тtзи измtнения. Измtнението иа чл. 14 
буква г, относително колективната вноска на клоноветt- , 

поставяме 110 предложениото на врачанския клонъ. 

т. 10 се постави по искането на rолtма часть отъ 

клоноветt главно по въпроса за членоветt на дветt ор

ганизации -- Б. Т. Д. и Ю· Т. С. и секциитt при клоно

ветt на последния. 

Почетни членове на Б. т. Д. 

f Иванъ Вазовъ - народенъ nоетъ. 
f Георги Златарски - nрофесоръ. 
Д-рь Ал. 7 еодоровъ-Баланъ - София - лрофесоръ при 

Соф. Университетъ - бившъ председатель на дру

жеството 

Архитект& Геор. Козаровъ - София - индустриаJ1ецъ, 

основатель на първото бъ11rарско туристическо д-во 

.Ал. Константиновъ• и nръвъ неrовъ председатель. 

Сега nредседатель на дружеството. 

Леонr, Филиповъ - Търново - единъ отъ вииовницит-t 

за .:tзrраждане домътъ въ rp. Търново. 
Юрданъ Константиновъ - Търново - сжщо. 

Д-ръ Петръ Козаровъ - София - бившъ председатель 

на Б. Т. Д. Адми11истраторъ на Б. Ц К. Банка. 

Ст. Н. Шишков& - Пловдивъ - бившъ учитель, уред• 

никъ на Етнографския музей въ Плоuдивъ. 

Павелъ Жилковъ - Пловдивъ - бившъ nр,едседатель 

на клона въ Пловдивъ. · 
Никола Додовъ - Дупница - днректоръ на гимназията. 

Бившъ председатель на клона въ Дупница. 

f С. Стайковъ - Дупница. 
Ат. Uвrьтковъ - с. Долна баня - Ихтиманско - бившъ 

учитель - бившъ nредседатель на клона въ с. Дол 

на баня. 
. Никола Алексиевъ - Вратца - бившъ учитель - бившъ 

председ'ате11ь на клона въ Вратца. 
Георги Богдановъ - Дупница - бивu1ъ nредседатель иа 

клона въ Дупница. 

Павелъ Делирадев'I> - София - председатель на клона 
въ София. 

Илия Златаревъ - Карлово - адвокатъ - nредседа

те~я на клона въ ,Карлово. 

Архитектъ Петръ Догра.маджиевъ - Вратца - пред• 

седатель на клона. 



Никола Кожухаровъ - Елена. 
Д-ръ Хр. Гlиперовъ - Ст. Загора - Директоръ на гим

назията - бившъ членъ на U. Н. и редакторъ на 
сп, ,.Б. Туристъ". 

Илия Антоновъ - София - учитель - бившъ предсе
дателу на Б. Т. Д. 

Ив Хр. Ламбовъ - София член·ь на К. К. на Б. Т. Д. 
Бившъ началник·ь на държавното хранилище. 

f- Гюлмезовъ - Сливенъ. 
Михалъ Кисели~tки - Кюстендилъ - адвокатъ - 11ред

седатель на клона. 

Карлъ Шкорпилъ - Варна. 

Основатель и патронъ на туризма въ България. 
AJIEKO КОНСТАНТИНОВЪ - починал·ь на 24 май 
1897 година. 

О сноват ели на 1 -то българско туристическо дру
жество Ал. Константиновъ (сега Соф. клонъ отъ Б. Т. Д.). 
Ивжинеръ Димитръ Вълчановъ, инж. Анастасъ Мариновъ, 
инж. Георги Сяровъ, архитектъ Георги Козаровъ, Василъ 
Топаловъ, Недtлко Нtмски, Янко Малиновъ. 

Централно настоятелство. П р е ц с е да тел ь -
архитектъ Георги Козаровъ, индустриалецъ; подпредсе
датель : - Никола Галчовъ, адвокатъ; Секретарь
ка сиеръ-Василъ Христовъ, чиновникъ; рецакторъ
Д-ръ Иванъ Велковъ, археологъ, уредникъ при Нар. музей; 
дом а ки нъ-Борисъ Кертевъ; съветници - Иванъ 
Раевъ, професоръ при Соф. университетъ, Д-ръ Никола 
Караивановъ. Контролна комисия : Иванъ Ламбовъ, · 
бившъ началникъ на хранилището, Тодоръ Тончевъ, реви
зоръ цо Б. д. Ж., Константинъ Минковъ, фивансовъ ин
спекторъ. Хижестроителенъ комитетъ: Д-ръ Пtю 
Пtевъ - Директоръ на контрола върху застрахов, д-ва, 
Миланъ Кузовъ - чиновникъ. 

Банско - Клонъ „Елъ тепе". Председателъ -
Бор. Г. Ко11чаговъ - чиновникъ, Подпредседате11ь - Бо
рисъ Атанасовъ - зжболtкарь, Секретарь - Георги А. 
Кожухаровъ - еванг. пасторъ. Касиеръ Лазаръ Иконо· 
мовъ - търrовецъ, Домакинъ - К. Ив. п. Стефановъ -
чиновникъ, Съветникъ - Елена Д. Биэ'ева - учителка. 

Бурrазъ - Клонъ „Странджа", основанъ 18. Х· 
1922 година. Председате11ь - Гено Ивановъ - проку
роръ, Подпредседатель - Иорданъ Ганевъ - чинов
никъ, Секретарь - Геор1·и Ст. Долапчиевъ - търrо
вецъ, Касиеръ - Моисъ Хара11амбовъ, Домакинъ -
Асънъ Гюлмезовъ - чиновннкъ, Съветници Д-ръ Бончо 
Брошковъ - зжболъкарь, Никола Живковъ - сждебенъ 
кандидатъ. 

Варна - ,.Девненскн извори", основанъ 18. VI. 
1922 година. Председате11ь - Васи11ъ Атанасовъ - учи
тель, Подпредседателъ Божидаръ Божковъ - учитель, 
Секретарь - Иванъ Ивановъ, Касиеръ - Петъръ Пе
тровъ - търrовецъ, Домакинъ - Коста Ми11ановъ -
търговецъ, Съветници: Д-ръ Мара Радева - учителка, 
Георги П. Кожухаровъ - чиновникъ. 

Видинъ- Клонъ „Бонония", основанъ 24. V. 1924 
1·одина. Председатель. - Бърни Бончевъ - медицински 
лъкарь, Подпредседатели: Стоянъ Стоянъ, П . Георrиевъ 
- сждия, Иванъ Савовъ - търговецъ. Секретарь - 
Димитъръ Г. Ли11овъ - чиновникъ, Касиеръ - Енчо К. 
Нешевъ - чиновникъ, Домакинъ - Uвътанъ Димитровъ 
- чиновникъ. Съветници: Венедиктъ Филиповъ -сждия, 
Пенка Манчева - учителка, Григорка Арнаудова - чи
новничка. 

Враца - Нлоиъ .Веслецъ" , основанъ 10. 111. 1902 
година. Председатель - Петъръ Дограмаджиевъ - архи
тектъ, Подпредседате11ь - Димитръ Тодоровъ - ад
вокатъ, Секретарь Никола Сл. Николовъ - архитектъ, 
Касиеръ - Иванъ Липовански - банковъ директоръ, 
Домакинъ - Uв. 11. Моrилански - търrовецъ, Съвет
ници: Димитръ Сараджовъ - адвокатъ, Василъ Василевъ 
- чиновникъ - Ив. М. Панайотовъ - адвокатъ Семеонъ 
Дочевъ - чиновникъ. 

Гор. Ор1.ховица - Клонъ „Камъка• . Предсе• 
датель Ив. Юрд. Дрtмовъ - търговецъ, Подпредседа
тель Константинъ Чуховъ - чиновникъ, Секретарь
касиерь Христо Константиновъ - чиновникъ, Съветници: 
Илия Пенчевъ -търrовецъ, Христо Аврамовъ - чи
новникъ, Стефавъ Uвътковъ - чиновникъ. 

с. Долна Ор1.ховица (Гор. Ор1.ховско) - Клонъ 
"Чукаръ" . Председатель - Иванъ Станевъ - учитель . 
Подnредседатель - Мария Мирчева - учителка, Секре
тарь - Тодоръ В. Бацковъ - учитель, Касиеръ -
Дончо Начевъ - учитель, Домакинъ - Еленка Тодо
рова - учителка, Съветници : Анка Николова - дома· 
киня, Мария Енева - домакиня . 

Др1.ново - Клонъ „Бачо Киро", Председатель 
- Станчо Д. Бучуковски - търговецъ, Подпредседа
тель Ив. Ил. Суровачковъ - търговецъ, Секретарь 
Мянко Стоевъ - чиновникъ, Касиеръ - Илия Ив. 
Венковъ - шивачъ, Домакинъ - Ив. Ст. Видевъ - чи
новникъ, Съветници: Ганчо Миневъ - комисионеръ, Па
велъ Н. Павловъ - шивачъ. 

Дупница - Клонъ „Рилски езера", основанъ. 12. 
\V. 1908· година. Председатель Д-ръ Иванъ Хр. Лобутовъ 
- мед. лъкарь, Подnредседатель - Димитъръ К. Висо
колийски - n. аптекарь, Секретарь - Асенъ Хр . Мед• 
жидисвъ - Гимн. учителъ, Касиеръ - Христо А. Мед
жидиевъ - чиновникъ, Домакинъ - Славе Лалевъ -
чиновникъ, Секретарь: Никола Дикански - 1"ьрговецъ, 
Георги Богдановъ - търговецъ, Костадинъ Джермански 
- чиновникъ. 

Елена - Клонъ „Чумерна••, възобновенъ 23. V. 
1923 година. Председателъ Петко Ст. Гуневъ - прогимн. 
учитель, Подпредседатель - Ник. Хр . Кожухаровъ -
чиновникъ, Секретарь - Христо П. Пиндиковъ - про
гимназ. учитель, Касиеръ Сава К. Владовъ - търго
вецъ, Цомакинъ - Стефанъ Ив. Сутровъ - 11. аптекарь 
Съветници : Христо Л. Бояджиевъ - Чиновникъ, Дончо 
Петровъ, чиновникъ. 

Назънлъкъ - Клонъ „Орлово гн1.здо", осно
в11нъ 14. V. 1912 година. Председатель Стефанъ Елински 
- търrовецъ, Под11редседатель Ма11енъ Мапеновъ - чи 
новникъ, Секретарь - Тенко Левендовъ - чиновникъ, 
Касиеръ - Стефанъ Ми11евъ - учите11ь. Домакинъ -
Георги Ватовъ - '!иновникъ, Съветници: Вл адимиръ Ба
ка11овъ - учитель, Анка Димитрова - учителка. 

Кюстеидилъ - Клuнъ „Осоговецъ", основанъ 12 
III . 1922 година. Председатель Миланъ Киселички 
адвокатъ, Под11редседатель - Стефанъ Чехларовъ 
търrовецъ, Секретарь - Георги Михайловъ - чиновникъ, 
Касиеръ - J Jюбенъ Вжжаровъ - чиновникъ. Съветници: 
Иорданъ Захариевъ - rимн. директоръ, Димитръ Заховъ 
- чиновникъ, Дим. Петровъ - пенсионеръ. 

Ловечъ - Клонъ .Стратешъ•, основанъ 21. 11. 
1923 година. Председатель - Иванъ 1-'ачевъ - адвокатъ, 
Подпредседатель Стефанъ Хитровъ - търговецъ, Секре
тарь-касиеръ Никола Стоицевъ - учителъ, Домакивъ 
- Симеонъ А. Хитровъ - чиновникъ, Съветници : Ди
митръ Терзиевъ - адвокатъ, Грозю Генковъ - часов
никарь, Кося Бичкиджиева - домакиня. 

Нова Загора - Клонъ „Ср1.дноrорецъ". Предсе
дате11ь - Василъ Симановъ - чиновникъ, Подпредседа
тель - Д-ръ Никола Станчевъ - мед. лtкарь, Секре
тарь-касиеръ - Андрея Хамамджиевъ - сарафъ, дома
кинъ - Кирилъ Чепковъ - мировия сждия, Съветници : 
Данка Добрева - учителка. 

Перникъ - Клонъ „rоло бърдо". Председате11ь 
- Д-ръ Т. Личевъ, Подпредседатель - К. Димитровъ, 
Секретарь - Ионко Арабовъ. Касиеръ - Иванъ Кал
чевъ. Домакинъ - В11. Миневъ . Съветници : Uв . . Запря
нова, Н. Николова, Ст. Бръчковъ. 

Пловдивъ - клоиъ „Калояновъ върхъ" - осно
ванъ V. 1908 година. Председатель - Атанасъ Анто-
1ювъ, чиновникъ; подпредседатель - Д-ръ Иванъ Чо-
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маковъ - мед. лtкарь; секретарь - Георги Петровъ, 
чииовникъ; касиеръ -- Михаилъ Караколевъ, търговецъ ; 
домлкинъ Петръ Василевъ, търговецъ; съветници - По
ручикъ Ст. Стефановъ, Ганчо Ивановъ, сждеб. кандидатъ, 
Иорданъ Ивановъ , чиновникъ. 

Провадия - клонъ "Сини виръ" - Предссдатель 
Добри Тодоровъ, учитель; подпредседатель - Никола 
Велевъ, търговецъ; сскретарь - Сребро Поповъ, чинов
никъ. ; касиеръ - Тодоръ Гочовъ; съветниuи - Uвtтанъ 
Вълковъ, търговецъ, Параскевъ Шиновъ, търговецъ. 

Русе - клонъ „Приета· - основанъ 2. IV. 1922 
година. Председатель - Иванъ Ставревъ, гимназиаленъ 
учитель; подпредседатель - Коста Димитровъ, rимн. · учи
тель; секретарь - Крумъ Аврамовъ, просбо11исецъ; ка
сиеръ- Георги Стефановъ, чиновникъ; домакинъ - Гавра
илъ Хрусановъ, чиновникъ; съветици- Консiантинъ На
зъровъ, търrовецъ, Мара Хранкова, учителка, Тодорка 
Старцева, домакиня. 

София - клонъ „Ал. Константиновъ" - основанъ 
20. VIJ. 1899 година Предсецатель - Павелъ Делирадевъ, 
чивовникъ; подпредседатель - Д-ръ Люб. Владикипъ, 
професоръ; секретарь - Д-ръ Пtю Пtевъ, чиновникъ ; 
касиеръ - Тодоръ Дюлrеровъ, чиновникъ; домакинъ -
Стефанъ Живковъ; съветници - Янко Дундаровъ, чинов
н.икъ, Василъ Захариевъ, профосоръ, Д-ръ К. Партовъ, 
сждия. 

Ст. Загора - клонъ .Сърнена гора• - основанъ 
23. IV. 1922 година. Председатель - Uаню 3. Uа
невъ, адвокатъ; подпредседатель - Тодоръ 15лизнаковъ, 
чиновникъ ; секретарь .!... Асtнъ Михбиловъ, комисионеръ; 
касиеръ - Петръ 1 ·ърбасановъ. комисионеръ; домакинъ 
- Христо Караколевъ, т:ьрrовецъ; съветници - Пt!тръ 
Станковъ, чиновникъ, Тодорка Тилева, домакиня, Кирилъ 
Николовъ, чиновникъ. 

Т. Пазарджикъ - клонъ "Белмекенъ• - Пред
ссдатель - Георги Сп. Бързановъ; подпредседатель -
Илия Халаджовъ; секретарь - Нафталинъ Ивановъ ; ка
~иеръ - Петко Герасимовъ; ;~.омакинъ - Никола Мари
новъ. 

Хасково -клонъ .Аидаа" - оснооанъ 1. Vll. 1923 
година. Председатель - Вас11лъ Радучевъ, адвокатъ; 
подпредседатель - Лука Вълчановъ, банковъ дирек
торъ; секретарь - Асtнъ Атанасовъ, чиновникъ; касиеръ 
- Кирилъ С. Танчевъ, чиновникъ; домаки.нъ - Върбанъ' 
Върбановъ, търrовецъ; съветнипи - Банко rfиколовъ, 
гимназ. учитеm,, Недtлка .Буналова, домакиня. 

Гара Червенъ бр1.гъ - клонъ „Искъръ" -
Председатель - Петъръ Кефсизовъ, чиновникъ; подпред
седатель - Арсо Панайотовъ, чиновникъ ; секретарь -
Георги Бончевъ, чиновникъ; касиеръ :-- Нисимъ Халфонъ, 
търговецъ; домакинъ - Иванъ Младеновъ, чиновникъ; 
съветници - Елена. Бояджиева, учителка, Тодоръ Заковъ, 
търrовецъ, Павелъ Рашковъ, чиновникъ. 

Шуменъ - клонъ „Висока поляна" - основанъ 
25. IX. 1922 година. Председатель - Илия Силве
стриевъ, председ. окр. пост. комисия; подпредседатель -
Веселинъ Хлtбаровъ, учитель; секретарь - Борисъ Тър
говски, търговецъ; касиеръ - Кирилъ Аврамовъ, чинов
никъ; домакинъ - Христо Хълтъковъ, чиновникъ; библи
отекарь - Руси Русевъ, чиновникъ; съветници - Христо 
Симеоновъ, Петър·ь Ц~ловъ. 

Ямболъ - клонъ .Кабиле" - основанъ 30. IV. 
1923 година. 

Сопотъ - клонъ „Иванъ Вазов1>" - Председа
тель - Д. Петровъ, учитель ; поцпредседатель - Паиси 
Каравеловъ, свещеникъ; секретарь - Иванъ П. Бабуновъ, 
чиновникъ ; касиеръ - Генко Козаревъ, тъкачъ; дома
кинъ - Пtю Хр. Илиевъ, шивачъ; съветници - Никола 
Айлъковъ, адвокатъ, Делю Uочевъ, учитель. 

Враца. - На 24 февруар.ий :ВЪ салона на ообсmе• 
яия с-и тур.ис'JIИЧ•есюи домъ •клонътъ е 111:малъ -своето го
д,ишно събра1Н1ие. Избрано е ново настоятелство: пред-

Редакторъ : Ив. Велковъ. 

седат,ель арх. П. Дограмад~wевъ, подпредс-едатель Д. 
Тодоро,въ, ,секретарь-архиварь Н~икола С. Ниюоло-въ, 
касиеръ Иванъ Липав,ансюи, 1пюм. касиеръ К-ръстю Ст. 
Кръстевъ, домаюинъ-библ.иот.екарь Цвtтанъ М-огилан
ск,и, домаюи-нъ на дома Кру.мъ Н. Кръстенпковъ и съ
IJе-гн;ици: Димrитръ Г. Сараджо'въ, Ив. Панайотовъ, Си
меонъ Дочевъ и Вас,илъ ВаС1Илевъ. Контролна коми
сия: Христо К. Парrовъ, Василъ О.городникъ и Uанко 
Мумдж,и-е11ъ. Строител1енъ ,ком,итетъ: архит,ектъ П. До
грама,!J)>!~иевъ, Найчо Ашювъ, инж. Вл. Орозовъ и Д.и
митъ·ръ Г. Сараджовъ. Комитетъ ,по залесяванеrо: Д. 
А-н.дрейч.инъ - ин,с.п~кторъ по гори<rt, Александъръ 
Ме•1ка.рсюи - лесничей, Найчо Анюовъ и ·капитанъ Са
вовъ. У'Веселител,на комисия: Надка Пенчева,, Uвi;тана 
Кра-вова, Тодорка Тодорова, Не.вънка Июономова, Не
вънка Момкова, Въра .Боrарова, П. й1ордановъ, 1Борисъ 
Момюовъ и Пав-е:лъ ДИJМиля,рсюи. 

Кло.нътъ брои 4 почетни, 60 дарител,ни и 147 ре
довни ,члено1в:е; отъ посJl'Сднит!; само 62 напълно •из- •, 
дължени. По профе,с,ия членоветt ,еж: 14 уч.иrеJFИ, 19 
адвокати, 11 сж.mtи, 3 архитек11и, 9 .инженери, 23 тър
говщ,, 29 чиновн-ици, 1 офицеръ, 4 и-ндустр.иялци, 1 л-t
карь, 2 занаятч1ии, 25 домаюин.и, 2 Л•есничен1 1 зж,бо
лtкарь, 2 ~ку,рналси11и, 1 ,св•еще,никъ, 1 аr,ро.номъ и 1 
фотоrрафъ. 

Пр\:ЗЪ 1928 год. еж се състояли 16 излета. Чрезъ 
Народния Унив·ерсит-етъ, клонътъ е уре~дилъ една пу

блична с,казка на тема "Ту,ризъмътъ кате обществено 
движение", четена отъ Н. Голчовъ. Освенъ това, да
ван,и еж н-tк-ол,ко допи-ек.и ,и отзивм за жив•ота на клона 
въ мtстнитt ,вестwици. 

Презъ м11налата седм~ца еж приготвени материали 
и се е започналъ строежа на терасовrидната алея съ 
срtдства, отпустнати отъ . Врачанскат<1. п,9ПYJL\IP,H~ • бан
ка. Клонътъ- е :построилъ и каменната стълба при из
хода на ул. Андрей Ни·кол1овъ •нъмъ първата алея на 
Дома. · 

Настоятелството е пол·ожило голtми rрюiш за 
правилното развитие на експлоатация.та на салона и бю
фета при дома-. Настоятел-ст-вото се е стремtло да при
учм гражданството да посещава . д-ома, да с·викне , съ 
него, като съ сво_й собсТ•Q~нъ и да се . r.J)1f·mи . з-а него. 
Мноrобройнит-1; нЕщ-\jлни пщ,еще!-fИя и доброво,~rнитt 
,входни пожертву11ания показ!Ватъ за това -съзнание, 
което с-е е култив.ира,10 ;у граждщит-1; да ценять и -под-
кре1шатъ всtкq благородно дtло. . 

Настоятел.ство110 ,не е забравило и свО1Итt грижи 
по залесяването на ;пар,ка. Послещ-rитt ,сушави години 
се оказаха особен:о не:блаrоп.рияmи за посаден-ит-1; дръв· 
чета, но благодарение на неу,морната дей,ность на чле
но-ветt на клона г-нъ Андрейч,евъ и Ал. Меч,карски, 
парка е наново и напълно презалесенъ миналата есень. 
Настоятелството имъ изказва своята блаrодарность. , 

Презъ годината еж постжпили СЛ'Сднитt •дарения : 
Ив. Н. Кръстеняковъ 500 лв., Крумъ Петровъ отъ фир
мата Пигелъ-Браузеветеръ - 500 л,в. и 10 торби ци
ментъ, Трай,ко К. Трайковъ - 500 лв., а.рх. П. Дог,ра
мад>1mевъ - 6.000 лв: ,r-ца Здрqвка (Донооа - 500 лв. 
и д,ве броднрани български възглавн.ици, йщ1чо Ио
новъ - 500 лв. На всичюи дарители клоновото на
стоятелството изказва своята благодарнQсть, Изказва се 
блаrодарность и на упра.вата на д-во Развитие ;1а даденото 
въ ползване радио, и на , архитектъ, Сл. Нi!коловъ за съ
бранитt по негова. ИНifциатива J .200 лева, 

Зада'!!Итt на кл-она С8' .тежки и ·сериозни, но на
стоятел.с'Jlвото се надtва да се справ.и съ ваичюи ,мжч
нот'ИИ :и i!la л,икв,ид,ира . съ р~зн,итt задължеНJИя, напра• 
вени по :из11раждането' на ,великоле.п:ния домъ. 

Съдържание - Н. Г а л ч о в ъ, Сбжднатъ блtнъ; 
Пtйо, Поrледъ назадъ; Йор. Маринополски, Балка
нътъ; Ив. Вазовъ, Юмрукъ-чалъ; Ал. БожиН(IВЪ, Кой 
е първия български ск1,оръ; ДружЕ'ственъ животъ. Снимки 
на всички хижи и туристически домове. 

Придворна печатница, 

--------
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Туристи, 

ФОТОГРАФИРАЙТЕ 

• 

само 

съ · плаки ;,ОКА~~ ~ Eisenberger 
за да <;:те еинаги сигурни въ снимкитi:. си. 

В И ДО В Е Т 1:, П Л Р. К И ,, О К А 44 С Ж: 

Extra rapid за nейзажи и групни снимки. 

Ultra rapid б1>рзи, за моментни снимки. 

Or,tho lichtof rei - противорефленсини, ортохре>матични 

специални за пейзажни , снi:.жни , облачни снимки. 

Цi:.норазписъ за апарати и плаки безплатно. 

при Фотографичес~Иl-f снлад ъ · 

ПАСКАЛЪ К. ГЪЛ;si;БАРОВЪ 
София, ул. Алабинсна, 44 • 
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:;;; Е.о,инствения :;;; 
х х 
···· СПОРТЕНЪ МР.ГР.ЗИНЪ · .. • J u 
w w 

1111 М. КОСТУРКОВЪ ~~ 
:::: СОФИЯ, БУЛ. ДОНДУКОВЪ 24 ::: 
о я 
i"i Всички принадлежности за ;··; - ~ w w 

!;;j туризъмъ, бокtъ, футболъ, !;;j , 
W V 

О атлетика и др. О 
V V 
А А 
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.:ОбуIЦарница ,,БИ30НЪ44 : 
! ул. Сердика № 26 6 (задъ театъръ „Одеонъ") 1 

C~OOOOOOOOOOOQO<IOOOOOOQOOQOO~OOOOOQ~ 
0 - --~'- ;., 

: СОФИ Я : . . : 1 ИЗРf\БОТВf\ ВСьКf\КВИ ВИ· : 
: ДОВЕ Нf\Й-СОЛ,ИДНИ Гf\- : 
1 Рf\НТИРf\НИ НЕПРОМО- 1 
1 Кf\ЕМИ СПОРТНИ 1 
: ОБУВКИ. : . . . 
: ПРИЕМ/'\ ЕДИ- : 
: НИЧНИ И ГРУ- : 
1 ПОВИ ПОРЖЧКИ i 
: отъ СОФИЯ и : 

. : ПРОВИНЦИЯТ f\ t • • 
·••··············-············-··-··-·-......... 

8 "~) 1,.\ ~ я 

8 - · ~ ~ l•BO ьъnГАРСWО n~тничесно БЮРО . ~ r, ~@t..:ё)l!"i)~ .., 

,.} ул . .,Търговска" № 4 8 g Издава: Държавни желi.знопжтни билети ~ 

§
. за СТРАНСТВО, направо отъ София 1"1 

съ валидность два месеца 8_· 
Билети за по ДУНАВА и АЕРОПЛАНИ Q 

8 Визиране паспорти о 

L 
Дава безплатни сведения по пжтуването ~ 

Телефонъ: 26- 28 g 
OOOOOOOOOO'QOOOOOQt:,OOOOOl/'.IOOOOOIQOO"()(;,) 

ПЕЧ/ПНИЦR „БР. МИЛRДИНОВИ" СОФИЯ ТЕЛЕФ. 44-4 
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1 тъРновска Популярна Банка 1 
1 въо:::в~~~~:~~о~~ 8 
1 ' н, 3 1.Х[[. 1928 , 1 . 
• ,, Капиталъ и фондове . 3,704,416 лв. =;i i Влогове 22,000.000 лв. i 
s• Пласментъ 18,000,000 лв. ~\ s о 
Х \ Къмъ 31 .111 1929 г. тия данни еж значително увеличени И 

g • 
к. Извършва всички банкови служби: приема влогове, дава заеми,. из- gj1, . -z вършва преводи , _инкасира полици, чекове и др. f 
= ~ 

И Отпуша заеми за специални обществени нужди ! 
,,,, и пр. ~ 

i • е 
i i 
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i ТУРИСТИ i 
: : : : : пуш_ете : : : • • . : 
i папиросит~ i 
: : 
i КАРТЕЛЪ j 
: : : : : : : : • • : ...................................................... . 
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I ТУРИСТ~ВНИМАНИЕ I 
181 181 
18! Въ Рилския монастиръ има !81 1 вече частна фурна, която вади 1 
1 доброкачественъ хлhбъ по всh- 1 
"" ко време и го продава на обик- §!1 
~ !81 1 новени цеви. I 1 За излети, съ изходенъ пунктъ I 
!81 монастиря, винаги ще имате f&I 

1 пресенъ хлhбъ. 1 
lmf&lf&l~f&lf&lf&lf&lf&lf&lf&lf&lf&lf&lf&lf&l~f&lf&l~f&lf&lmf&lm~f&lf&II 

: ................................................... +: 
: НRРОДНИ ОСИГУРИТ. Д·ВR ОТЪ ГРУПFПR : • • • • : ,,liАЛКАнъс-с- ! 
• • 
: Общо СЪСТОЯЯИ(' 1t:ацъ 300 милиона лева. t • • • ♦ 

: ,,БАЛКАНЪ - 3'ИВОТЪ"" :-• . 
: Осигурява човt.шкия животъ п0 най- : • • : модерни комбинации. : 
: Носи риска отъ планински възкачва- : 
• • : ния и пързаляf-!е съ ски. : 
• • : "БАЛI<АНЪ-ПОЖАРЪ и ТРАНСПОРТЪ" : 
: Осигурява здания, стони и мебели срещу ще- :-·• . : ти отъ пожаръ, енсплозии и земетреси. : 
: Всични осигурявания по транспортъ. :-

: Общо преосигурителяо д·во "БАЛI<АНЪ" : • • : Преосигурява мtстни и чужди дружества . : 
: Дирятъ се деятели изъ ц1>лото царство. : : : . .................................................... . 
:_; f :f) ...•• ; ............... .. • .•.••••. : ••••••• •-..••• ( .. ..... : • •••••• ·: ••.••• ,l't .: ••• • ••• ( )/ :/. 
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~ ! ~ ; ,::, хорово изпълнение само на· ,::, 
!J. грамофонни плочи: U 
м х 
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ТУРИСТИ! 

гiри Вашит--в излети употр'"Ьб.Qвайте пред

почита.нит-в въ цъли.Q св--втъ фото-материали 

1 
съ които ще бт- 1 

дете сигурни при Вашит--в снимки. 

1 Намиратъ се въ всички по-добре уредени 

магазини за Фото-материали въ царствqто. 

Главенъ представитель 1 
Балнансно Вносно-Износно Д-во 1 

оооооосооооооооооосооооооооооооооооо 
~~ ~ 8 Туристи, g 
8 Снабдявайте се съ прочутитв § 
. 8 AGFA фото-материали и апара- ~ g ти отъ о 
g „ФОТО-ЛЮБИТЕЛЬ" § 
~ Леге, 18 - Брилянтъ базаръ 18 8 
g на Ал. Ивановъ - Танко о 
ооосюоооооооооооооосо:юоооооооооо~о8 

~1 
:•····-:····· ................................... ,. ... : 
: ПЖТЕВОДИТЕЛЬ : : : : ПИРИНЪ : • • 
: цена 25 лева. : • • • • : СИГУРЕНЪ ВОДf\ЧЪ Зf\ ИЗЛЕТИ ИЗЪ ПИРИНЪ. : 
• • : Всt.ки туристъ трt.бва да го има въ би· : 
• блиотеката си. : : : 
: Доставя· се чрезъ мt.стнитt. клонове или отъ : i Центр. Настоятелство - София, ул. Солунъ, 25. i 
...................................................... 

................................................ ~······ ... \ .................................................. . • • • • i Българската Туристическа Кооперация i 
i София - ул. ,,Солунъ" № 25 i 
: i : Доставя на умi;рени цени всичко за туристически екипъ. i 
: За провинцията се изпраща и съ наложенъ платежъ. : 
: На чиновници кредитъ съ гаранция на _учреждението. : 
: Искайте ценоразписъ! : 
• • • • : ТУРИСТИ, купувайте отъ Вашата кооперация! : 
• • . ' . .................................... .......................................................................... 
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хартиит 

щенски карти : 
Газлихтъ 

Бромови Липа 

~илм:ит~: ПЛАВИКЪ 

Тtхнитt качества, чувствителностъ и uени
 ги гаран-


