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НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО Цf\РЬ БОРИСЪ 111 
ПОЧЕТЕНЪ ПРЕДСЕДf\ТЕЛЬ Hf\ БЪЛГf\РСКОТО ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО 

Отъ Д-ръ П. Козаровъ 

На 18. 1. 1912 г. Софийския ююнъ отъ Б. Т. Д. 
,,Алеко Константиновъ" поднесе на Н . Ц. В. 

Князь Борисъ по случаи пълнолtтието му нашитt 
ембл~ми : туристическа значка и хубава гега. Още то • 
гава той съ радость прие това отличие и заяви, че 

обича много излетитt и природата, интересъ къмъ 

която проявяваль още отъ рано детство. 

Отъ тогава изминаха 18 години и изглежда, че 

изявлението на Н. В. Царя се оправда напълно и 
надмина дори нашитt очаквания. Оrдавна вечъ той 
се е посветилъ съ жаръ за опознаване на нашата 

хубава родина и е признатъ всеобщо „като пръвъ 
между първитt туристи". ТоИ е посетилъ и обхо
дилъ всички най-интересни и красиви мtста на Бъл
гария, която познава по-добре отъ вс-tки другъ, 
като при това въ своитt излети е проявявалъ рtдка 
смtлость и издържливость, за което съ въэхищение 

говорятъ неговитt придружници. 

Но нашия младъ и 11юбознателенъ Царь ходи 
не само като туристъ въ природата, а и като стра

сенъ натуралистъ. Благодарение на интереса наса• 
денъ въ него отъ ранно детство отъ неговия баща 
Фердинандъ I, Царь Борисъ съ течение на времето 
стана отличенъ зоологъ и ботанистъ. Неrовитt по
энания по родната флора и фауна еж много rолtми , 
и общепризнати. А като ревностенъ събирачъ, той е 
открилъ мно1·0 нови за България и науката растенин, 

животни и вкаменелости. 

Освенъ това тоИ разшири и обогати научнитt 
сбирки и институти, онаследени отъ августейшия му 

баща, които съ нtкои свои отдtли съперничатъ съ 

най-добритt такива въ 3. Европа. 
Всичко това даде поводъ м. година,_ по случаи 

десетолtтието отъ неговото царуване, нашиятъ дър

жавенъ университетъ да го провъзгласи за „поче

тенъ докторъ на природнитt науки". 
Не трtбва еж.що да се забравя, че Н. В . на 

шия·гь любимъ Царь е страстенъ ловецъ и е напра

вилъ твърде много за запазванието и развъжданието 

на рtдки животински видове, които еж вече на из

чезване; създалъ е специални ловни реви ри (въ 
Чамкория, Кричимъ, Дели-орманъ и другаде) и е 
ревностенъ членъ на ловната организация. 

Всtко свбодно време той използва да бж.ие 
всредъ природата, самъ или придруженъ отъ учени 
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и се отдава съ ув:тrечение на своит\;. любими научни 
занятия . 

И съ право може да се твърди, че Царь Борисъ 
III познава надземна и подземна•:,) България тъИ 
добре, както рtдко други наши учени - природо

изпитатели. 

Въ връзка съ тържествата, послучаИ хиляда го

дишнината отъ царуването на Царь Симеонъ и де
сеть годишнината отъ неговото царуване, XX!I 
юбилеенъ конrресъ на Б. Т. Д., станалъ въ 

Ловечъ на 24 и 25 Маи н . r., въ признание на не
говия rолtмъ интересъ и заслуги къмъ родния ту

ризъмь, го провъзгласи единодушно и съ възтор

жен11 акламации - за почетенъ председатель на 

Българското Туристическо Дружество. 

По тоя случаи бидоха размtнени следнитt те

леграми: 

,,Д-ръ Л. Козаровъ, председатель конгреса Б.Т.Д. 

Трогнатъ отъ хубавитt приветствия, които ми 
изказвате по случаи юбилейния Ви конrресъ, бла 
годаря отъ сърдце Вамъ и на туристическото дру

жество. Съ радость приемамъ избирането ми за 
вашъ почетенъ председатель и като изпращамъ на 

всички Ви моя туристически поздравъ, пожелавамъ 

на родния туризъмъ все по-голtмо разрастване, а 
на българския туристъ съ здраве и бодрость да броди 

недрата на родната земя и опознавайки отблизо ней
нитt природни красоти, да я обича все по-горещо 

и и служи все по-преданно. Царьтъ". 

Телеграмата до Н. В. Царя е rласtла : София, 
Двореца, Н. В. Царя . 

XXII редовенъ юбилеенъ конrресъ на Българ
ското туристическо дружество приветствува Ваше 
Величество - първия между първитt туристи, по

клонници и познавачи на красната бъJJГарска при • 
рода и въ признание зас11уг11тt Ви къмъ родния ту
ризъмъ, единодушно и съ акламации Ви провъз 1 ·ласи 

за свой почетенъ председатель. МолеИки Ви да бла

говолите и приемете този изборъ на конгреса, пра 
щаме Ви волното туристическо здравей" ! 

Председатель на конгреса : Д-ръ П . Нозаровъ". 

*) Имамъ предъ видъ пещеритt на България, които 
той е посtтилъ и изучвалъ, често при най трудни условия. 



ТУРИСТИЧЕСКИЯТЪ СЪБОРЪ ВЪ ЛОВЕЧЪ. 

Toll е двадесеть и втори по редъ и е юбилеенъ, 
защото тази година изтичатъ 30 години отъ осно
ваването на първото българско туристическо д-во 

,,Алеко Константиновъ", което тури начало на орга
низирания туризъмъ у насъ. Опредtленъ бв да· 
трае три дни, отъ 24 до 26 мall, 

Тихиятъ и скроменъ .Алтънъ Ловечъ" е не
обикновено оживенъ. 

Зеленитв арки, почи- r; 
стенитt улици, праз
ничната премtна и при

ветливитв погледи на 
гражданството създа

ватъ приятната обста
новка, въ която 53 ту
ристически д-ва отъ 

всички краища на Бъл• 
rария еж си дали среща. 

пладне, съборътъ бt откритъ съ приветствие и от

четъ отъ r. Н. Галчов'Ь, подпредседатель на Цен
тралното настоятелство, т. е. на съюза на всички ту

ристически дружества въ царството. 

Отчетътъ заслужава особено внимание, защото 
неrовитt данни откриват,, една крайно симпатична 

творческа дейность, за която нашето широко обще-
ство малко знае.-Тури

Още отъ 23, въ 
надвечерието на конгре

са, rрадътъ почна да се 

пълни съ туристи . Tt 
пристиrатъ по всички 

пжтища и отъ всички 

посоки. Едни идатъ отъ 

къмъ Плtвенъ съ авто

мобили, други пеши 
прекосили планината, 

трети рано сутриньта 

пристиrатъ съ влака. 

Прахъ и чернилка по

крива зaropt;JИтt здра
ви лица, но никаква 

умора не се чете въ 

бодрия ходъ. Най-мно

го еж на почить пеша

цитв, които, сtкашъ на 
шега прехвърлили БаJI

кана и се озовали на 

своя конrресъ като 

,, истински туристи•. На
вредъ ПI) rлавнитt улици 

гъмжи народъ. - МJiади 
хора отъ двата края 

Н. В. Царь Борисъ III на в. Мусалn 

ститв притежаватъ че

тири обширни туристи

чески домове (Търново, 
Вратuа, Ловечъ и Плt

венъ) и 10 удобни хи
жи, кацнали върху най

красивитt и високи род• 

ни планини: Витоша, 
Рила, Родопи, Осогово, 
Ст. Планина, flиринъ и 
др. Тtзи сгради стру• 

ватъ около четири ми

лиона лева и еж по

строени безъ ничия по

мощь, - ОТЪ самит\, ТУ· 

ристи, отъ тtхнитt мал
ки членски вноски и 

отъ тtхния rолtмъ ен

тусиазъмъ. На rръбъ тt 
еж носили градиво, ра

ботили еж лично, съби
рали еж срtдства, Ако 
обществото и рж.ковод
нитt JIИЧНОСТИ у НаСЪ 

биха познавали по-от

близо дtлото на тури

ста, биха му помогнали 

горещо и тогава не би 
останало красиво кжтче, 

кждето уютна хижа да 

не прибира пж.тника, за 
да му нашепва въ шума 

на планинския вtтъръ, 
колко е хубава бъш·ар
ската природа и колко 

е плодоносно братското 
на България радостно се здрависватъ, като ста
ри приятели - тв се считатъ за винаги свър

зани, защото нtкоrа заедно еж се катерили по нtкоU 

стръменъ връхъ, нощували еж въ хижата или 

на открито, въ н·!;,коя гънка на планината. И звуч

ното „Ехо! Еехо ! ", което е туристическото ура, 
често прокънтява като сърдечно приветствие, и до 

късна нощь се носи надъ праздничния rрадъ • . . 
Празникътъ на св. Кирилъ и Методи този пжть 

бt по-тържествено чествуванъ, защо наредъ съ граж
данството, учащата се младежь и мtстниятъ rарни

зонъ, цtла България бt тукъ представена отъ своитt 
бодри кръстосвачи, туриститt. Сж.щиятъ день, следъ 

дtло. Но за жалость или за добра честь, нашитt 
туристи не обичатъ да шумятъ около себе си и 
да показватъ дtлата си. Tt предпочитатъ да но

сятъ на rръбъ керемиди и гвоздеи, но да не пода
ватъ заявление за държавна помощь. Толкозъ по

добре - тt двойно еж я -заслужили. Навредъ Ту
ристическитt д-ва, съ свои срtдства и трудъ еж 

по-строили седемь чешми и 12 мостове въ плани

ната. Залесяванията около хижитв е правило, но 
туриститt извършватъ и по-широки засаждания, въ 
по-близки или по-далечни мtста,· напр. въ Перникъ, 
Търново, Вратuа. Ст. Загора, Казанлъкъ и др. На
вредъ тукъ-тамъ еж прокарани пжтеки и еж маркирани 
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общо 114 км. планински пжтища, Изучването на пла
нинитt - тtхнитt пжтеки, климатъ, туристически 

особености презъ разнитt сезони и т. н., е почнало 
и има изгледи успtшно да се развива. Навредъ колко 

е силно съзнанието утуриста и колко е здрава органи

зацията, се вижда и отъ следния фактъ : турисrиче
скитt клонове еж устроили спални за туристи въ 

Банско, Казанлъкъ, Трtвна, Разлоrъ и Самоковъ. 
И съборътъ се сърди на: Карлово, Варна, Дупница, 

Бtлоrрадчикъ и Прtславъ че не еж уредили спални, 

макаръ че за цельта на всички е била отпусната су

мата 17.000 лева общо!! Човtкъ би се засмtлъ, но 
и замислилъ. Съ такава нищожна сума се иска и се 
постига толкова много. Това се равнява съ подви

зитt на нашитt войници презъ войнитt - само тt 

npaвtxa невъзможното възможно и това имъ се виж
даше обикновено нtщо. 

l{онгресътъ бt поздравенъ отъ стария и общоува

жава нъ учитель r. Г. п. Василев1,, сега н-къ на висшия 
уч. съветъ - като пратеникъ на м-ра на просвt

тата. Той почна съ бащинС1<ия укоръ на Иванъ Ва
зова, че ние живtемъ като чужденци въ родината 

си, защото не я познаваме. За нейното оrюзнаване 
и възлюбване допринасятъ най-много нашитt плани
нари-туриститt. I<метътъ на града, r. Цан.,совъ, по
здрави съборянитt съ добре дошли и подчерта най

главната заслуга на туризма: опознаване и обик
ване родината, което е оснQва на най-здравия патрио

тизъмъ. 11редседательтъ на Туристическата феде

рация позарави събора и дек11арира, че обедине
нието на всички туристи, отъ Бълг. тур. д-во и отъ 
Федерацията, скоро ще бжде свършенъ фактъ. Това 

изявJiение се посрещна съ рж.коплtскане, защото 

наистина е неже11ателно и тамъ дори да има каквото 

и да било разцепление. 

За прt:дседатель на събора единодушно се из
бра стариsпъ и заслужилъ туристъ г. Д-р1, П, Ко
заровъ, коUто припомни две нtща. Първо, основава
нето на „Алеко I<онстантиновъ" преди 30 години, при 
което каза , че наИ-rолtмит-1, тогавашни твхни пожела

ния сега еж постигнати и дори надминати - дtлото 

крачи здраво напредъ. И второ, че въ 1911 r. той, 
отъ името на д-вото е вр,кчилъ на българския пре

столонасJiедникъ, се1·а царь Борисъ III, дипломъ за 
почетно ч11енство, туристическа гега и значка. Обик-

налъ бълrарскитt планини, почетниятъ членъ на 

Б. Т. Д-во не само често ги е обхождалъ, но ги е 
изучавалъ като естествоизпитатель. Въ тази область 

неrовитt познания и издирвания еж всеобщо приэ

натн, заради което и Университета го прогласи за 
докторъ на естественитt науки honoris causa. Г-нъ 

Козаровъ още не бt довърш11лъ предложението си 
за провъзrласs1ване Н. R. Царя за почете1-11, пред

седатель на Б. Т. Д., т. е. на всички обеаинени 
туристически д-ва въ Бъ;1rария, когато всички съ
боряни станаха на крака и съ продължителни ржко

плtскания и ура, nосрtщнаха своя върховенъ пред

седатель. 

Измtненията на устава засtrнаха главно две 
области: улесни се обединението на дружествата, 
останали извънъ съюза, по една или друга причина, 

и се учреди Висшъ туристически съветъ, въ който 

ще влезатъ като съветници видни наши учени и 

общественици. Лравtше впечатление доминиращето 

единодушие и дtловитость. Многословието, което е 

вtчната напасть на всtко събрание, не се прояви. 
Събор11нитt останаха съ чувството, че еж извър• 

шили добре своя дЪЛl"Ь и еж дали права насока на 
организацията. Иднияrь конгресъ ше се състои въ 

Видинъ, а палмата на първенството за 1928 r. се 

даде на В. Търновшото д-во „Трапезица", за про
явената отъ него енерt·ична дружествена дейность. 

Неrовъ председатель е уважаваниятъ отъ всички 

туристи, старъ планинарь и деятель r. Ц. Герrановъ. 
Следъ закриването на събора, гражданството 

уреди вечеринка, на която бtха поканени, между 
друrитt, основателнитt и почетнитt членове на 

д-вото, отъ които се явиха r. r. архит. Г. I<озаровъ, 
Ив. Златаревъ, Ив. Ламбовъ, Миланъ Киселички и 
Ив. Рачевъ. На тtхъ, отъ името на Центаралното 
настоятелство, председателствующиятъ r. Никола 
Галчовъ даде почетенъ дипломъ и значка . Съ значка 
бt. награденъ кмета на Ловечъ, съ което съборътъ 

даде изразъ на своята блаrодарность къмъ Ловчан 

ското гражданство за сърдечния приемъ Отличията 
се раздадоха подъ звуцитt на „Шуми Марица" и 

на туристическия химнъ • Балкани вдигайте се", при 
тържествено настроение и общи акламации отъ граж

дани и туристи. 

Любомиръ Владикинъ 
Под1·1редседатель ва Соф. клонъ ,,Ал. Констс.111т1111ооъ" 

БF\ЛКf\НЪТЪ ПРЕЗЪ ВоКОВЕТо 

Преди хиляди години, когато родната земя бt 
още въ периода на своята материнска зрtлость, 

следъ стихий ни родилни мжки се появи на бtлия 
св-!;rь Балканътъ. 

Закърменъ въ непрестанната борба съ стихиитt, 
приспиванъ отъ суровитt пtсни на морскиrt бури, 

тоu скоро възмlil жя подъ нtжниrt милувки на живо

творното слънце. И когато въ тъмнитt зори на ис

торическитt времена до него достигна тържествую
щиятъ викъ на първото човtшко сжщество решено 
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да живtе, да се бори и да победи, Баm<анътъ раз

търси мощна снага, загърна се въ своятъ мъгдивъ 

плащъ и като· намръщи каменното си че.10 устрtми 

презъ мракътъ на бждащитt времена своя строrъ и 
заrадъченъ погледъ ... 

* 
* * 

. Лръвъ до него се приближи съ страхо11очитание 

първобитния човtкъ. Подrоненъ отъ природнитt 

стихии и звtроветt, той rьpctwe за1<рила. Балканътъ 



разтвори могжщитt си скути и го подслони. Благо

дарнияn, дивакъ му издигна олтаръ въ своята бедна, 

но чиста душа и започна да го обожава . И стана 
Балканъть Богъ .. . 

Втори долеп1 къмъ него поетътъ, възседналъ 
крилатия конь на своята фантазия и изпъ11ненъ съ 
любовь и преклонение l(ЪМЪ вtчната красота. и въ 
съпроводъ съ своята вълшебна лира той възпя Бал„ 
канъть въ най-възтор-

жени химни и окичи 

заrадъчниятъ му образъ 

съ дивни сказания. И 
стана Балканътъ леген

даренъ герои ... 
Трети по редъ заста

на предъ него човtкътъ 

- борец1,. Въ борбата 

съ свtтовнитt неправ

ди, тоИ бtше строшилъ 

оржжието си, а отъ ра

неното тtло, струеше 

буИната му кръвь. Из

немощялъ отъ мжки и 

обезвtренъ се струпа

ли той предъ първияn, 

балкански ручей. И ко

гато се събуди мил

ванъ отъ нежна бащи1;1-

ска ржка, той се по

чувствува възроденъ i: 

съ закаленъ духъ, а въ 

сърдцето му 1·орtше пла

мъкътъ на вtчната бор· 
ба. И стана Балканътъ 

закрилникъ и баща на 

борцитt за правда и 
свобода ... 

Четвърти по редъ се 

яви човtкъть на наука• 

та. Той бързаше да по
пълни още една праз

дна страница въ гол·l;
мата книга на природо

знанието и съ строгъ 

поrледъ и твърда крач-

ка обходи, огледа и из- Лооечъ Вароша • 
мtри всичко което не 
бtше известно и изучено. И стана Ба11канътъ опре

дtлено географско понятие и предметъ на дълги 

научни спорове и изследвания ... 
Пети по редъ се яви човtкътъ на дtлото. ТоИ 

бtше въоржженъ съ всички усъвършенствувани 

орждия на техниката. Скоро горскитt усои заечаха 
отъ безпощ11днитt удари на брадвитl; и предсмърт

ниs1 стонъ на сразенитt столtтници. Дълбоко въ 

земята остриятъ копачъ на рудокопа, крачка по 

1<рач1<а, завладяваше пжтищата, водящи къмъ бога

тата съкровищница да стария царь Балканъ, а буй

нитl; р·l;ки и потоци ревяха отъ ядъ, впрегнатн въ 

колесницата на родната промишленость. И стана 

Балканътъ нсизчерпаемъ източникъ на стопански 
блага и лостъ за повдигане народното благосъсто
яние ... 

Последенъ приближи туристътъ - планинеu·ь. 
Окриляt1ъ on, любовьта 1<ъмъ родната земя и пре
изпълненъ съ страстенъ кnпнежъ I<ъмъ ~<расата , 

добро и истина, той съ благовение пристжпи въ 
приказното царство на Балкана и коленопреклонно 

застана предъ златниятъ 

му тронъ. И стана Бал

канътъ иэворъ на ра

дость: и любовь, храмъ 
на чистата красота и 

символъ на свободата ... 

* •:•:• * 
Нtкога Балканътъ на

истю1а бtше Боrъ. На
ричаха го Хемусъ. Пър

витt хора, които дой

доха въ съприкоснове

ние съ него, като ис

тинс1<н деца на приро

дата, не можаха да не 

се преююнятъ предъ 

неговото величие, кра

сота и тай нственость. 

Той бtше за тtхъ и 
добъръ и зълъ, но безъ 

него тt се чувствуваха 
съвсемъ безпомощни и 

затова съ любовь се 

заеха да го изучатъ 

и съобразно съ него

витl; особености и при

видни отношения къмъ 

тtхъ, създадоха множе

ство пеrенди, нtкои отъ 

които чрезъ гръцки и 

римски лtтописци еж 

достигнали и до насъ. 

Въ едни легенди Хе
мусъ ИЗПЪl(Ва ту като 

Богъ-rосподаръ н::1 се
вернитt вtтрове , мъr-

фот. к. х. Радоновъ литt и морскитt вълни, 

ту като съnругъ на бо
гиня Родопа, отъ чийто бракъ се ражда речния 
богъ Хебрусъ (р. Марица). Въ други - той се 
явява като приказенъ царь, владетель на три морета : 

Черно, Бtло и Синьо, които излиза на двубой съ 
морския богъ ПосеИдонъ эа да отмъсти поруганата 
честь на дъщеря си Родопа. 

Въ трети легенди, тоИ е вече тракийски царь 
и когато се опитва да превземе Византионъ, бива 

убитъ оть митичния основатель на сжщия градъ -
Бизасъ. 

Споредъ друга една легенда Хемусъ и Родопа 
били красиви юноши - братъ и сестра. Оби•~аики 
се нtжно, тl, се осмtлили да се иаричатъ по между 
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си съ имената Зевсъ и Хера, заради което били 
превърнати въ планини. 

Старитt гърци и римляни вtрвали , че на Хе
мусъ обитава богътъ на войната Марсъ; тукъ 
вълшебния тракийски пtвецъ Орфей оплаква11ъ 
своята съпруга Евридика и жалбитt му замирали 
въ водитt на Дунавъ и Марица, докато и самия 

пtвецъ билъ разкъсанъ на парчета отъ свирепитt 
менади. Името на Хемусъ пъкъ произлизало отъ 

гръцката дума хема=кръвь, тъИ като цtлата пла
нина се обагрила отъ кръвьта на единъ Тифонъ, 
който като стж.nилъ върху нея да се качи на небето, 
би11ъ сразенъ отъ Юпитера. 

За Хемусъ съобщава и Омиръ, като за най-ви
сока планина, покрита съ вtчни снtrове и седалище 

Надъ Дрtновския монастиръ 

на студенитt вtтрове. Споредъ Титъ Ливий въ 181 
rод. пр. Хр. царь Филипъ V МакедонС1<и се изка
чилъ на най-високия вр1-,хъ на Хемусъ, за да се 
ориентира върху замисления отъ него походъ срещу 

Римъ, защото и той, както всички, вtрвалъ че отъ 
тамъ се виждатъ тритt морета: Черно, Бtло и Синьо. 
Най-после Хемусъ имаме изобразенъ и върху римски 

монети о·гь II в. сл. Хр., като момъкъ седналъ върху 

скала съ издигната надъ глава дtсница, въ лtвата си 
ржка държи копие, а до неrо е изобразено дърво 
подъ 1<0ето стои мечка. 

Отъ всичко това се вижда много ясно какво 

участие е взималъ Балканътъ въ живота на първитt 
негови поселници, Той е владtялъ изцtJiо тtхнитt 
сърдца, умъ и въображение. Въ неговия веJiичавъ 

образъ тt еж обожавали Великото 11 Неизвестното, 
съзерцавали еж Красивото и Вtчното, въпJiотявали 
еж коnнежътъ къмъ Свобода и Съвършенство. И 
отъ тогава сж.дбата на първитt хора се свърза на
вtки съ Балканътъ, а създаденитt за liero легенди 
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станаха свещенъ заветъ и божествено откровение 
на тtхнитt приемници. 

* * ·1.· 

Първитt хора които историята отбеляза като 
синове на Балканътъ бtха старитt траки, чийто ле
гендарни царе достойно се сразяваха съ rероитt на 

Омира подъ стtнитt на Троя и записаха имената 

си за вtчни времена въ най-великото епическо тво

рение - Илиядата. Тtхнитt потомци всtкоrа от

чаяно бранtха свещената неприкосновеность на своятъ 

праотецъ - Балкана, и удивиха съ безумната си 
храбрость най-великитt полководци на древностыа. 
Въ 51 О rод. пр. Хр. тt като буря връхлетяха върху 

неизброимитt пълчища на персийския царь Дарий, 

фот. К. х. Радоновъ 

а въ 355 rод. пр. .Х:р., 

срещу желtзнитt фаланrи 
на Александъръ Македон• 

ски издигнаха първитt из
вестни въ историята бари
кади отъ първобитни зем

ледtт.:ки сtчива и коли, 

върху които всрtдъ не

равенъ бой загинаха заедно 
съ своитt жени и деца. 

Отпосле, когато надъ 
свещената земя почнаха да 

се виятъ rордитt римски 

орли, разперили широко 

крилата на черното роб
ство, настана последнята, 

неравна и жестока борба 

между синоветt на Вtчния 
rрадъ и децата на Свобод

ата. И много отъ лавритt 

на непобедимитt римски 

легиони бtха развtнчани, 

до като по непристжпни

тt чукари последнитt за-
щитници на Балкана при

несоха доброволно живота си предъ олтаря на сво

бодата, за да подчертаятъ съ кръвьта си онова, 

което нtкога бащата на историята - Херодотъ бt 
писалъ, че тракитt които населяватъ Хемусъ еж 

най-храбритt, наИ-справедливитt и вtрватъ въ свое

то безсмъртие ... 

Дойде епохата на тежко политичес!(о и духовно 

робство, но и него скоро ro замtни ужасътъ на 
варварс1штt нашествия. 

Настана второ вавилонско стълпотворение. Много 
народи тръгнали да дирятъ щастие въ нещастието 

на друrитt, изчезнаха навtки отъ лицето на земята. 

В·!;ковни култури се рушаха, царски корони се тър

каляха въ прахътъ, а старитt бо1·ове загиваха подъ 

развалинитt на своитt собствени храмове. И много 

дни слънцето изrрtваше въ кърви за да залtзе 
всрtдъ пепелища, до като гръцкия Олимпъ и рим
ския Капитолий преклонятъ смирено глава предъ 

Голгота, Тогава I<ато Jiеrендарния Фениксъ, отъ пе-



епль;а на пожарищата, се роди новата култура подъ 

знака на кръста. 

Когато почна тържественото шедствие на Све
тия l{ръстъ по всички пжтища известни на дреа
ностьта, Балканъть бtше подслонилъ славянитt, и 
тtхнитt бtли и черни богове дълго време обита
ваха обвититt въ бури и мъгли балкански върхове. 
Въ бистри1i; планински вирове се кжпяха бtло• 
снtжни русалки, изъ rорскитt усои омайни самодиви 
извиваха своитt кръшни хора, въ тъмнитt пешери 

блуждаяха вампири, а когато заехтеше буря, страшни 
хали и змейове препускаха по небето на огнени 
колесници. И дълго още изъ свещенитt джбрави 
се разнасяха пророчески слова и заклинания, до като 

единъ день и последния жрецъ на Перуна отиде на 
кладата ... 
. Настжпиха нови вре-

мена, 1<оито !вещаеха нови 
кървави борби и ков1'ха но

ви тежки сждбини. Езич-

ници ставаха християни, 

расови умрази изчезваха, 

племенни връзки се кж

саха. Семето на борческия 
духъ, което първитt бъл

гари пръснаха всрtдъ об
ширната угаръ на дълбо

ката славянска душа, даде 

изобилна жътва. Изъ недра
та на Ба111<ана се надигна 

ед;1нъ новъ народъ. Той 
високо заяви своето право 

свободно сжществувание и 
искрено пожела да даде 

своя дtлъ въ културната 

история на човtчеството. 

Но пухътъ на Марса още 
витt1еше надъ стария Бал

канъ и българс((иятъ на
родъ поведе епична борба 

Туиджа при Ямболъ 

за свободенъ творчески животъ, която продължава 
и до днесъ. Като достойни приемници на древния 

Боrъ на буритt, се носятъ крилатитt български от
ряди по всич((и крайща на родната земя за да бра

нятъ придобитата съ кръвь свобода. Челото на Бал
кана се покри 1-1аново съ неуведаема слава. До не

говия слухъ достигаше ехтежа на тритt морета, при

мtсенъ съ гръма на биткитt и побtднитt пtсни на 
иеrовитt синове. И много чужди царе и :~наменити 

полководци навеждаха глави предъ иеговия гордъ 

погледъ, крачейки унило по незнайнитt пжтища на 

робството. Самъ той дебнеше всtка ковариа изне
нада и я задушваше въ своитt страшни прегръдки. 

Презъ епохата на Великия Симеонъ Балканътъ въз
сия отъ ореола на новата славяно-българска култура 
и заслужено получи похвалитt и удивлението на 

цtлия християнски миръ. Въ неrовитt. тихи горски 
кжтчета изникнаха първитt тогавашни храмове на 

науката въ които и царь и народъ, и ученъ и простъ, 

сшютени въ едно, съ общи усилия търсtха свtтлитt 

пжтища на познанието .. • На нtколко пжти бъл 
rарския народъ подобно легендарния Тифонъ се 
възземаше върху плещитt на Бадкана да стигне не

бето, но биваше сразенъ и като Орфея сtдаше да 
оплаква своята злочеста сждба, разкжсванъ отъ сви

репитt. менади: Завистъ, Еrоизъмъ и Коварство ... 
И всичко това звучеше наистина като легенда 

въ глухата и злокобна нощь на новото и най-страшно 
робство, когато българския духъ бtше разпънатъ 
на кръстъ. Народътъ който нt.коrа даряваше на дру
rитt свобода и свtтлина, сега загиваше въ мра((Ъ и 
робство. Гениятъ, който научи невежественитt слав
янски маси да славятъ Бога на свой роденъ езикъ, 

умираше забравенъ и отъ самия Боrъ. Идеше краятъ. 
Надъ окървавената българска земя се спускаше бавно, 

фот. К. х. Радоноот, 

но сигурно тежката завеса на забвението. Буднитt 

нtкога български синове отдавна cntxa своятъ те
жъкъ мъртвешки сънь, но •.. имаше Единъ, който 

все още бдtше предъ догарящия жертвеникъ на бъл
гарския Боrъ. Това И, вtковния стражъ на свобо
дата - Балканътъ. Неrовиятъ страшенъ нtкога за 
враговетt погледъ сега бt отправенъ къмъ свtтата 
Атонска гора, кждето все още мъждукаше кандилото 
на народната свtсть. И когато nрезъ тжжнитt пtсни 
на робството до него достигнаха пророческитt слова 
на скромниятъ светогорски монахъ, Балканътъ раз

търси мощна сна1·а, намtтна хайдушко рухо и развя 

кървавия байрякъ на свободата. И нова юнашка 
кръвь ороси китнитt балкански поляни, а по села и 
градове много български синове увиснаха съ страшна 
сила на бtсилкитt, но свещения завtтъ : ,, свобода 
или смърть ! " се предаваше отъ уста въ уста и отъ 
родъ въ родъ, до като единъ день цtлия бълrарс1<и 

народъ пое тежкия кръстъ и тръгна къмъ Голгота, 

за да изпие до дъно горчивата чаша на страданието. 
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И Въскресенисто - възвестено отъ победоноснитt. 
орж.дия на Uарь Освободителя - долетя върху 
крилата на братскитt руски орли за да бж.де на
ново день, тамъ гдето въ петвtковния мракъ се 

чуваше само зловtщия звънъ на , оковитt и ехото 
на робски стенания .• 

~-
* * 

Днесъ, когато бълrарскиятъ народъ съ rордос_ть 

си спомня за златния вt.къ на Симеона и великата 

Пиринъ Циркусъ Бъндерица 

епопея на Шипка, ние канимъ всички на поклонение 

къмъ Балкана, тамъ, гдето бистритt. струи на бал
канскитt. ручеи, изплакали сълзитt на петвtковното 

робство, подемать наново съ ехото на шеметнитt 
върхове тържественитt химни на свободата; тамъ 
гдето изъ горскитt. усои бродятъ _неспокойнитt ду

хове на борцитt, паднали за правда и свобода, а 
самотнитt. балкански звезди синиятъ горски т.жжецъ 

и кърваво-червенитt. рози шеnтятъ още легенди за 

тtхнитt юнашки подвизи. 
Хр. Г. Фърrовъ. 

К х. Радоновъ 

ВЪ ДЕБРИТЕ> Hf\ ПЛF\НИНF\Тf\ 
Една тиха привечерь, по здрачъ, влакътъ ме 

остави на Костенеuъ-баня, два часа по-сетне, азъ 
вече бt.хъ nредъ терасата на хотелъ ~Природа", -
срещу самия водопадъ, гдето, надвесенъ надъ безд
ната, се 11юбувахъ на околнитt. гледки, вслушвахъ 
се въ гърмежа на рt.ката и въ та/:!нствениятъ ше

потъ на тихитt вечерни, балкански зефири ... А 
ревътъ на рtката е вtчно се така буенъ, страшенъ 
сърдитъ и rърмовитъ ; той изпълва цt.лата окол

ность съ глухота и подземенъ тънтежъ, подобно 
рева на нtка1<ъвъ окованъ въ клt.тка, лютъ зв.tръ, 
който яростно пъшка, стене и ридае за своята скжпа 
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свобода, И азъ мисля, че тоя тайнственъ, вt.ченъ 
rърмежъ на ръката е, що 11ридава красота и поезия 

на тоя чаровенъ кжтъ въ недрата на Родопитt. ... 
Защото, вечерь - той неусt.тно ви унася въ сладка 

дрt.мка ; нощемъ - дебне надъ васъ и ви люлtе 
съ своя захласъ и глухота, а сутринь - още въ 

тъмни зори - ви пробужда, за да се радвате на 

небесната синева, и да слушате nървитt. концерти 
на крилатитt пt.вци. 

Сега е тиха, звездна полунощь . . . А тя е 
прегърнала въ своята тайнственна мантия ба11кана, 
на хоризонта едва се очертаватъ слабитt., почти 



недоловими контури на околнитt бърда и хълмове, 

не се долавя дори и гърлото на клисурата, т6 се 
губи въ общия, тъменъ фонъ на вечерната дрез
гавина . Тукъ-таме, едва мжждеятъ слаби свtтлини, 

пръснати изъ клисурата : - това еж. вилитt на rо

ститt, които пълнатъ лtтовището . всtка година. 
Тtхнитt свtтлини като че ли наподобяватъ нtкакви 
вълшебни, тайнственни кандила - нощемъ тt еж. 
едничкитl; свидtтели, които напомватъ, че въ тая 

усоя има обитатели . Спомнямъ си, че преди 15-20 
години тукъ, освенъ банята имаше само 3-4 кж
щурки, повечето бараки и дюкянчета, а сега цtлата 

оког,ность е изпъстрена съ многобройни, солидни 

и красиви вили, изградени въ модеренъ швейцарски 

стилъ. За напредъ, щомъ се уредатъ по-добри съ-

., . 

леглото. Бързамъ къмъ водопада и. клисурата. А тя 

започва надъ самата баня; една камениста пж.тека 
води на лекъ наююнъ до гърлото и, което е въ 

дtсно, край самия водопадъ. Грамадни камънни 

бълвани оrраждатъ гърлото на клисурата отъ дветt 
и страни; а това е само началото на безкрайния ла
биринтъ отъ върхове, блокове и отвесни скали, 

между които се провиратъ като по едно чудо на 

природата - борове, иглика и други балкански зе- · 
ленини. Издалече_, тая растителность изглежда като 

да е поникнала изъ самитt скалаци; а посл(щнитi; 
иматъ разнообразни, заострени, причудливи форм11 , 
на всевъзможни фигури, вълшебни цвi;тя, дори и 

на човi;ци, които фигури ви запиратъ на всtка 
крачка. И колкото повече се навлиза навжтре въ 

Мусаленския масивъ 

общителни срi;дства, тов;~ лtтовище , по своето по
ложение, природа, мекъ климатъ и главно лtковита 
вода, много ще има да напредва, Азъ предполаrамъ, 

че т6 ще играе - за насъ - ролята на единъ бъл
гарски Карлсбадъ, Тиролъ, Швейuария, че ще бж.де 
наша балканска rордость . 

* 
* * 

· Пробудихъ се твърде рано - едва се зазоря

ваше ..• Нощьта минахъ почти безсънно - въ 

съзерцаване на вечерната царица, която лi;еше тихо 

своята спокойна бi;JJЗ видtлина по хоризонта, об

сипанъ съ брилянти ... Каква чаровна нощь, каква 
радость и тържествu ! Подобни безсънни нощи, почти 
винаги прекарвамъ при преумора отъ пж.туването, 

отъ многото нови впечатления, или отъ промtна на 

клисурата, толкова повече и тtзи скали ставатъ и 
по-високи, по-шеметни и по-страшни, а ведно съ 

съ това и rледкитt - по-пъстри и по-омяИни I Ни
кжде не се повтаря една картина, на всtки миrъ 

предъ васъ изпъкватъ нови гледки, нови пеИсажи, 

все по.красиви и по-пленителни. А рi;ката е ве11и
чествена; тя бучи и се пени, като прескача камъ.

нитi; и образува скокове, малки водопадчета и пен

ливи вирове, които ви омаИватъ и ви каратъ да се 

запирате на всi;ка крачка. Водитt на рtката еж.що 

така, всi;ки миrъ мi;няватъ своитi; багри, ту наспроти 
небето, ту наспроти скалитt и трtвитt, крито тi; 

промиватъ: на мtста, тt еж бистро-прозрачни като 
сълза: другаде - тъмно-зелени, а нtкжде - не

бесно възсинкави. 
Пжтеката се вие, ту въ лtво, ту въ дtсно отъ 
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рtката, която тя прехвърля съ многобройни дър 
вени мостове, построени отъ тtлата на исполински 

борове, свличани - на трупи - отъ околнитt 
бърда и висоти. Тtзи мостове отстоятъ на твърде 
близки разстояния единъ отъ други и служатъ като 
спирки за приятна отмора на поклонницитt на кли

сурата. Особенно е красивъ третиятъ мость, край 
прочутия .Моминъ виръ"; това еж. два грамадни 
басеина, които рtката е образувала отъ нtколко, 
последователно нахвърлени единъ върху други из

полински камъни, които приличатъ на грамадни из

полински стълба, изгладени като една наклонена 
тепсия отъ устремния улей на водитt презъ течение 

на вtковетt. Едно древно повtрие разправя, че -
нtкогажъ - въ тъмно-зеленитt дълбини на тоя 
виръ е намtрила миръ и вtченъ покой за своята 

страдна душа м11ада дtвойка, попарена като нtжно 
цвtте оп, житейскитt 

бури . Клисурата се про

стира съ часове навж.т

ре и колкото повече се 

вдълбочавате въ нейни

тt тайнствени дебри, 
толкова повече тя ни се 

струва по-страшна, по

дива и по-величествена! 
И вашиятъ погледъ 
блуждае ту въ нtкой да

леч·енъ, самотеt1ъ·върх-ь, 
чието чело се кжпе въ 

небесата, ту върху ска

литt, увtнчани съ нt
коl! боръ, ту въ пенли

витt, яростни талази на 

рtката, ту въ зелената 
мантия на околнитt не-
пристжпни, девс.-твени Рила, Царевъ върхъ 
гори! И вие неволно 
се запирате на всtка крачка - въ аах11асъ, унесъ 

и възторгь предъ таи красота и предъ това безмълв• 
но величие! Вие гледате съ трепетъ и благовение 
на да,1ечниятъ Бtлмекенъ и вие даже завиждате 
на орлитt, които бавно и горделиво се виятъ ви

соко надъ главитt ви; защото тукъ тt еж еднич

китt постоянни 1·орделиви обитатели въ това цар
ство на облацитt. 

* 
* * 

Повръщамъ се по пж.теката, за да слезна долу 
край самия водопадъ - гордостьта на лtтовището. 

Нtколко грамадни, исполински блокове почти ц·l;ли 
почерняли и обрасли преаъ вtковетt въ плесенъ и 

водни треви, нахвърлени отъ двtтt страни на во
допада, единъ върху други - високи, отвесни, 

страшни. Когато се доближитt до тtхъ, вамъ се 
струва като че ли тt - всtки моментъ - ще се 

откжснатъ и ще се струполятъ надъ главитt ви. 

Шомъ достигне до тtзи исполински скали буйната 
планинска рtка, за да ги наддtлtе и превъзмогне, 
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прави единъ отчаннъ, и.сполински скокъ и се хвърля 

съ една устремна, сrрашна ярость, долу, въ безд

ната, която е образувана въ самото подножие на 
скалитt. Водитt на бързея се хвърлятъ между ска
литъ отъ една шеметна висота на грамаденъ воденъ 

стълбъ надолу, гдето, въ бездната, миrновенно се 
разrапятъ на буйна. клокотяща пяна, на хиляди 
сребристи капчици, презъ които ясно се очертаватъ 

разнообразнитt тонове на дж.rата. И тая джга, до• 

гдето rpte слънцето, постоянно увtнчава съ единъ 
златенъ сърпъ гърлото на водопада и придава една 

чудна хармония на цвtтоветt между о кол нитt по• 
чернtли скали. При падането си, водитt надаватъ 

единъ страшенъ, свирепъ, адски ревъ, който из

пълва съ страхотенъ rърмежъ цtлата околность ! 
А край водопада човtшкия rласъ е съвършенно не

мощенъ и недоловимъ - като че 11и и самата при-

рода ви отказва госто

приемството си въ тоя 

чаровенъ кжтъ! Еднич
кит-1; постоянни обита
тели на тая усоя•- тона 

еж пъстроаленит-в пъ
стърви, които игриво се 

кж.пятъ въ неl!нитt тъм
но-зелени дълбини и 

славеИтt, които боязли
во надничатъ въ неl!

нитt тайнственни деб
ри, накацали по вейкитt 
и зеленинитt, всрtдъ 

скалитt, чиито пукнати

ни еж обрасли съ здра
вецъ и горски теменуж

ки, които се промиватъ 

отъ ручеитt на самия во-
фот. п. Поппандовъ допадъ. Отъударнтt на 

водитt въ бездната се 
образуватъ гжсти водни пари, които пъплятъ на

горе и обливатъ околнитt скали съ влага и мок

рота. Тукъ, падащитt води, въ своя вtковенъ уст
ремъ, така еж подrладили скалитt, обкржжаващи 

подножието на бездната, че тt постепенно - съ те
чение на вtковетt - еж добили почти една съ
вършенно овална форма. Приближавамъ още повече 
до скалата - край самата бездна: струя от-ь пари 

облива дрехитt ви, хиляди водни капчици биятъ 
лицето ви. Тукъ водопадътъ е вече въ своята сти

хия: той е още по-негостолюбивъ и не може повече 
да се стои на това мtсто: като че ли нtкаква, не
видима сила, неусtтно магически ви привлича въ 

страхотнитt пазви на бездната, и вие гледате съ 
шеметенъ трепетъ и упдаха въ нейнитt девственни, 

тайствени дъдбини •.. 
Наоколо е глухота и самотность, оrлашавана 

само отъ гърмежа на водопада, а отъ тукъ, като 

погледнете нагоре, поrледътъ ви блуждае, или върху 
скалитt, или се унася въ зелената мантия на окол

ниrв планински бърда, или пъкъ замира високо въ 
лазура. D moll. 



ТУРИСТИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ 

Природата ни даnа саыа примtръ за творба. 
Погледнете! Рtката подронва единия си брtгь и 
насипва другия - образува острови и полуострови. 

Морето води вtчна борба съ сушата, която зализа 
или пъкъ изоставя. Високитt върхове смъкватъ отъ 
rлавитt си глечеритt и буйнитt води даватъ жи

вотъ на хиляди •- растителность и животни. По
г.11еднете сжшо и на зараждащия се день. Неговата 

предизвесть е величествена, а слънцето животво

рящо носи щастие и радость. Ето защо и туриста е 
винаги жизнерадостенъ. Посещавайки природата въ 

всtко време, то!! не може да не б.жде всецtло подъ 

не!!ното влияние и покровителство. А тя му се от
плаща пребогато. Тя му разкрива историята си, въз
питава го въ хубавото и художественото, описва 
законитt на развитието 

си и ro учи къмъ трудъ 
и постоянство. 

Като всtко култур

но движение, туризма 

има своя материална по

стро!!ка, именно, стопа

нската. Тя играе оная 

rолtма роль за раз про

странение и обмtняне 
на културнитt придо

бивки на човtка, че 
може с·ь право да сека

же че проявата на чо

века да ходи е основата 

на напредъка. Развоя 
на напредъка на човtче

ството показва, че имен

но движенията: военни, 

стопански, търговски и 

Петричъ 

др. на народитt способствуватъ за издигането имъ и 

обмtняне на културата. Сжщо влияние за напредъка 
се указва и на индивида, когато то!! вече чиr.то ту• 

ристски - любознателсI<и посещава различнитt мt• 

ста. У насъ е съ дълбока смисъль поговорката : 
„Не пита!! старо, а пат1'1ло" т. е. знае този, които 

много ходи. 

Различнитt мtста и населени пунктове се от

личаватъ съ своята особеность. И тази имен•ю осо
беность на конструкция, на начинъ на животъ, на 

развитие оставя дълбоки спомени у туриста. Така 
напр. нашето Черно море оставя силно впечс1т11ение 
съ своята ширь, съ своитt вълни и особенъ животъ. 
Ба11кана е свързанъ съ rероИството на цtлъ единъ 
народъ и историческитt мtста по него възкръся• 

ватъ на туриста множество дtла и безстрашия за 
свобода. Шипка остава симво11ъ на слава и открива 

дверитt на свободенъ полtтъ на народния творчески 

духъ, а Вола е вдъхновение на безпримtренъ идеа• 
лизъ и честно служене на идеитt. Рила е природния 
олтаръ, въ които се възнасятъ чиститt молитви на 

поточетата, пtсеньта на птичия хоръ и хилядитt 

богомолци - вtчно зеленитt борове възвесяватъ 
своитt чела и ржце къмъ свtтлото небе. А тамъ -
въ свита отъ върхове се издига Мусала, rордъ и ве

личественъ, rосподсвуващъ надъ балканитt и го
ворящъ направо съ Началото на Вселената . Пиринъ? 
Тази легендарна планина съ кристалнитt си очи, 

плачящи при всtка радость и скръбь? Ето върха. 
Ето пъргавия каракачанинъ съ своитt многобройни 
стада. }Килището му е проста колиба. Това жилище 

въ малкото планинско селище е вече каменна сграда, 

която въ полето - въ rолtмия rрадъ е красивъ, сти

ленъ дворецъ съ мноrобро!!ни удобства. А Дунавъ, 
този светълъ поясъ на северъ, носящъ купнежитt 

на толкова народи? Всичко това отъ на!!-великото до 

на!!-маJ1кото и отъ наИ-сложното до наl!-простото 

представлява живъ ин

тересъ на туриста. То

зи интересъ се още по

вече усилва за чужде• 

неца туристъ, които мо

же би само еднажъ въ 

живота си ще посети 

това мtсто. И 1юсети

те11ь иска да запечати 

споменитt си. Но какъ? 
Тукъ идва въ помощь 

туристската индустрия. 

Явяваща се отъ нужди
тt на туризма тя най

добре ще rи задово.1и. 
Не ще да rоворимъ за 
хотелиерството, за ту-

ристската екипировка и 
фот. П. Поп11андовъ 

хранителни припаси, 

които се явяватъ инду• 

с1рии отъ rолtмъ мащабъ. Ще обърнемъ внимание са
мо върху споменната туристска индустрия. Тя се явява 
въ изработване на картички, албуми, релефи, украше
ния, значки и други потрtбителни предмети. Науката 

въ своето развитие е достигнала до съвършенство от

носно фотографното дtло. Съ nомощьта на фотогра
фическия апара1ъ може да се правятъ снимки на за• 

бележителни и красиви природни nеИзажи, на се• 
лища, сгради, паметници и др., които моrатъ да се 

пазятъ дълrо време. Тtзи фотокартички моrатъ да 
влезатъ въ обязность на дружествата на Б. Т. Д. и 

Ю. Т. С. да rи изготвятъ и разпродаватъ. Придру
жени съ обяснения или пъкъ съставени въ различни 

албуми и табла тt ще бждатъ охотно купувани отъ 

всtки туристъ и пропаrандаторъ на природнитt 

красоти, етнография и битъ. Туристската индустрия 

трtбва да характеризира всtко мtсто съ своитt осо
бенности . У насъ монастиритt представляватъ добрh 
мtста за посещение. Ще ·rрtбва и тзмъ да се усили 

производството на разни възпоминателни предмети. 

Всtки единъ посетитель на Рилския монастиръ знае 
1<акъвъ интересъ представляватъ п Кръстетата •, "По 
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падийкитt", (лопатки за чесане отъ нечистива гадь). 
Сок01rовския монастиръ носи спомена си съ малкитt 
дървени иконички. Дрtновския монастиръ - съ 
снимки и описани11 за манастири и пр. пр. Ще трtбва 

игуменитt на монастиритi, да съзнаятъ доброто до

ходно перо отъ разпродажбата на такива 11редмети 
и още по характерно да изразятъ ыонастиря и окол

ната мtстность, като обърнатъ необходимото вни

мание върху художественото изработване на тtзи 

1:1ъзr:оминателн~1 предмети. 

Необходимо е с,1ш10 ржководнитt тtла на ту
ристскитt организации да се занимаятъ съ начинитt 

и методитt за развиване на туристската индустрия, 
която да хара1<rеризира разнитt мtста съ най раз 

нообразни работи, като се развие творческия духъ 

на туриста, които сами ще опредtлятъ формитt имъ. 

Нека се надtваме, че този въпросъ ще занимае и 
близкитt събори и ще се канализира отъ турист
скитt организации. 

Wott. 

УЛТРАВИОЛЕТОВИ ЛЖЧИ 

При разпадането на бtлата слънчева свtтлина 
се получаватъ седемь uвtта въ чийто краища еж. 

червениятъ и моравиятъ. Чувствителни апарати, обаче 

доказватъ, че освенъ видимитt съ око свtтлинни 

области на слънчевия Шil.ЧЪ сжществуватъ други, 
невидими, които еж. почти десеть пжти повече отъ 

първитt. Еднитt невидими съ просто око лж.чи се 

Доказа се, че ултра-виолетовитt лж.чи иматъ 

грмадно влияние върху здравословното състояние 

на организма. Tt еж, които убиватъ микробитt и 

еж въ сжщность дезинфекторитt въ с11ънчевата 
свtтлина. Tt подбуждатъ организма да може да 
расте хармонично въ всичкитt си части и да уни

щожава попадналитt въ него микроби, начело съ 
туберкулозния. Доказано е, че подъ 

тtхното влияние се увеличава калция 

въ кръвьта ; че тя се алкалинизира; че 

се промtня отношението на фосфорни

тt соли въ нея; че се намат1ва кръв

ното налtгане; че подкожната тлъстина, 

при превръщането си подъ тtхно влия

ние, в1-, холестеринъ, образува осо
бенъ витаминъ, който е сроденъ съ тоя 

въ моруновото масло и има ясно изра

зено противорахитично дtйствие върху 

организма. Подобно действие има и млt

ко, което е изпожено на тtхно влияние 

(11репаратъ ~Вигантолъ"). 
Ултравиолетовитt Шil.ЧИ се произ

веждатъ по изкуственъ начинъ съ спе

uиялни (,.живачни", ,, кварцови") лампи. 
Обаче така произведени , тt струнатъ 

с1,жпо, което е голtмото имъ неудобство. 

Юмрукчалъ фот. И. Иоановъ 

Затова, обаче, ултравиопетовитt 

л,-кчи ни се даватъ съвършено безплат

но и въ 1·011tмо изобилие оть Майката 
Природа. Обикновенитt слънчеви лжчи, 

особенно до обtдъ, еж изобилни съ 

намиратъ 1,ъмъ страната на червения uвtтъ и по
казватъ по-малъкъ брой вибрации отъ него, а дру

гитt, наречени уJIТравиолетови, еж разположени 

надъ моравия цвtтъ и иматъ по-бързи, но затова 
по-кжси, трептенин. Първитt иматъ по-голtма връзка 

съ топлиннитt свойства на с11ънчевия лжчъ, а ултра
виолетовитt - съ неговото химическо действие. 

Знае е се, че фотографическата плака не се влияе 
отъ червения цвtтъ. Но достатъчно е тя да се из
ложи за момент ь въ тъмното нагледъ поле отъ къмъ 

уптрав~Олетови компонети. 

Понеже градската атмосфера е гжста и нечиста, 
поради влагата и праха, изобилни въ нея, кжсо 

трептящитt ултравиолетови лжчи не могатъ да ги 

пробиятъ и така голtма часть отъ тtхъ се губи. 
Даже обикновеното стъкло, колкото и прозрачно да 
е, задържа гол·вма часть отъ тtхъ (30-50%). 

Напротивъ, въ планинитt, кждето въздухътъ е 
рtдъкъ и чистъ, ултравиолетовитt лжчи еж твърде 
изобипни. Така една отъ главнитt причини за 

здравното въздействие на планината е нейното бо-

страната на виолетовия uвiпъ, за да се до1,аж~, •1е гатство на уптравиолетови лжчи. 
тя е химически а1<rивна. Огорялатг, изпечена кожа на курортиста и на 
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обичащия природата туристъ ние сравняваме съ хам

баръ, кждето се складиратъ въ видъ на холестеринъ 

и витамини ултравиолетови лжчи. 

Иде пролtть и лtто. Ние бихме искали да се 

образуватъ хайки за ловитба на ултравиолетови 

л,r;.чи. По нашитt планини тt еж. ·толкова изобилни ! 
Така подъ кожата на нашия народъ ще се складира 

едно сжщинско богатство отъ холестеризирани тлъ

стини и витамини и ще го напрзвятъ неуязвимъ за 

много болести ! 
Сливенъ Д-ръ Ст. Кадиевъ 

ВЕСТИ И БЕЛЕЖКИ 

Експедицията „АJ1ай-Памиръ" въ Хималаит1.. -
Отъ орп111ивираннгl; презъ л·l;тото 1928 година експе
д1щии отъ !Германо-д.11стрийски Алпийски клубъ най 
гол1.-мъ интересъ предстапляuа експедицията до Алай 
и Памиръ 11ъ Хи,малаит1., организирана съ пrщ1<репата 
на. съветската академия на наук;iт1.. Експедицията се 
е върнала вече и е публикувала откжслечни рапорти 
11ъ „ Известията• 1111 горния КJ1убъ, от ь 1<ждсто взе
мамъ следнигв интересни подробности : 

66 учасп111ци, 2 аероплана, 60 камили, 160 ·коня 
и 1i1<0ве, освенъ това едно гол1.мо число постон1-шо 
пром1,1-1ящ11 се м·l;стви 11ос,1ч1-1 и вое 1-11-1 11 охрана - това 
съставш1 11алъ щабътъ и идрото на тая експедиция. 
Гла11нинтъ ржководитель на ек-спедициита е билъ Вили 
Рик,мерсъ, който вече за втори пжть ржководн експе
дицня въ Хима11аит1,. Групата на алпинистит1, - щур
моваци се състояла отъ 7 души известни Мюнхенски 
ал11ш1 исти nодъ на•~а11ството на Д-ръ Борхоерсъ. Ос-
11е11ъ т-!;хъ участпу1нши отъ германс-ка страна още 
1-1·~колко топографи, ентомо.~оз.и, езиковедци, rеолоз11, 
л·l;кари, боташщи, фотографи и др. Отъ руска страна 
участ1Jуuалн 35 души подъ началството на професора-
1·е0Jюгъ Шчербаковъ - най-добриятъ позна,вачъ на 
Памиръ, професорит1. Коржиневски и Криленко, ав
стро 1юмътъ 1Белаевъ, минералоrътъ Лабунзовъ, ме
теоролоrътъ Цимерманъ, топо,rрафътъ Исаковъ, Д-ръ 
Горбуновъ и н1.колко дами, между които Госпожа 
Размировичъ - отлична алпинистка и др. 
Германскит1. участници на експедицията иапустн-али 

Ха~Мбургъ презъ месецъ май и ,презъ Източното море 
се озовали ,въ Jlенинъ-rрадъ. Та'Мъ т1, еж се срещнали 
съ разни учени .и изследователи, изгубили доста време 
съ и~избtжнит1. преговори и уреждане на формал
ностит1, съ властит1. и потеглили най-.сетне въ на
чалото на· Ю1-111й съ жел1.вницата презъ Москва и Таш
l<енп, за градеца Ошъ, най-отдалечения край въ юго
източна съветска Русия. 

Цельта на ексnедиципта е б~ша покрай чисто Ал
пш1 11стичес1штt задачи, но и научното изследване на 
една малко до се1·а известна область отъ около 5000 
к-1J. юtм., включваща въ себе сн планинскит·t; области 
на Алай и Памиръ (Па,миръ = висока r1J1анина по
;1 яна), план.инскит1. масиви Селтау и Танимасъ, съста
ВJrянащи а1пономната план11нска държааица Таджи
кестанъ, при11адле)1Qаща -къмъ съветска Русия и rра-
11 ичаща съ Китай и Авrанистанъ. Обитателит1, на тоя 
край, пла1-LИнскит1. Таджици, на брой едв,али повече 
отъ 10.000 души - жив·l;ели въ низки каменни кж
щурки, прилични на пещер11, край скалит1, на групи 

отъ 5 до 20 кжщичю-1 ; занима11али се съ скотовждство, 
за.пазили стари и странни обичаи и говорили едииъ 
непонитенъ и иеизвестенъ до сега езикъ. 

Следъ к,ато ц1.лия багажъ на експедицията отъ 
около 50 тона е билъ натова,ренъ на 300 камил.и, коне 
и якове (якъ = двукопитно подобно на нашит1, 'ВО
.(!Ове) керваиътъ начело съ „Щаба", метеоролоrи•1ната 
и радиотелеграфна rpym11 авиатор.ит1. и филмовитt 
оператори напустнали ,гра:Цъ Ошъ на 19 Юний. Пър
вит1, дни на пжтуването били еднообразни. За 7 дни 
експедицията е стигнала презъ Сарж-Ташъ и прохода 
Талдикъ въ rол1.мата Алайска долина. По пжтя срещ
нали само тукъ-т.аме нt1<ои пжтуващи кирrиски ов-

чари или 1·ра1ш•1 ни 1t0й111щ11. Алn ikката дошша се 1-1а
мир-ала на около 3.000 метра 11адъ м. р. и била огра
дена съ отвесни стени отъ ,nаровникъ ,и •1ервени r11.
съчииц11, които nредс-мщшвали дивна гледка. С;1едъ 
1-11.1<ол1<0 дневно по•шваие и •~а1<ане пристигането на 
баtШОДIНl}IШЩИТ'I; се -кам.или, l(ерВЗflЪТЪ •ПотеrлиJJЪ 
презъ прохода l{азы1ъ-Артъ за езерото Кара-,Кулъ, 
което стип1али за 3 дни. Тамъ ·били построени rлав
ниsпъ продоrюлственъ базисенъ лаrеръ, и метеоро
ло,гична и аеропланна станции. ,){рай гол1.мото и кра
сиво езеро ,Кара-Кулъ на около 4.000 м. и. м. р., об
rра,дено съ .грамадни ш1анински ,масиви, билъ по
строеиъ цtлъ лагеръ отъ палатки, складове и пр. Оп, 
тукъ научнит-1; групи и групата на АJ1i11инистит1, пред
приеJ1и своит1, изучвания и първи възлази по всички 
посоки. Д-ръ !Борхерсъ описпа много духовито ла

,rерния животъ и ,дейиостьта на отд1.лиит1, групи на 
е·кDпеднцията. Членовегl; на експедицията с,п1.ли въ 
малки Клеперо1Jи палю:ки въ двойни непромокаеми 
чували 11ълии съ мЕжъ пухъ, за практич.ностьта на 

които иемоrатъ да нам1.ратъ достатъчно думи да се 
нахвалятъ. Храната имъ се състояJ1а отъ оризъ, 1<ар
тофи ( !) , тесте11и произведении, месни •консерви, сухи 
плодо11е и преди 11сичко ,чай. Отъ м·вслiит1, гозби, ка
квито имъ прю·отовллвали ,готвачит-1; не еж били осо
бено възхитени, затова обаче много имъ се харесало 
айранътъ отъ 1<амилско юш ш<ово мл·вко и ,,кимусъ" 
- възкисело MJIЪKO ,отъ кобилит!, на rирrизит1., което 
имало слабъ ал1<охолически вкусъ и дейстнувало 
много освежително. Докато здра1J ето на вси•1ки участ
шщи и на добитъка е било бе•зукоризиено, тримата 
1г!, кари на експедицюпа еж имали извънредно мно1·0 

работа съ даване на съвети и медикаменти на ,м1,ст
юп1, овчари-Киргизи и Таджицн и т1.хннтi; семейства, 
Ц1.лъ щабъ отъ преводчици, прислужници н ·пр. е 
тр-J,,б~:ало да 1присжтстuуuа на тия прегJ1еди и кои

султн. За ка1<во JI И не еж нскал11 съвети и. помощь 
туземцит1,. За всичко и на всички е билъ изнамtренъ 
ле-къ съ ув1.рение, че дейстuувалъ абсолютно сигурно. 
Само ко,гато се ивила една стара Кирг1-1з-с1<а и искала 
11е 1<ъ проти 11ъ бездетносп, - л1.1<арит1, се нам1.рили 
щ1 ·r1,сио какво да и да!tатъ. Сжщо и иауч1-1итt, r·рупи 
си вършилн добросъвестно с,вонта работа. Професо
рътъ-,rеологъ Коржеие1щки и докторъ Ньотъ се по
снетил и върху изуч-ването на единъ ио11ооткригь отъ 
т1.хъ rле•1еръ въ областьта Пордоба. Д-ръ Райниrъ по 
ц1.лъ де1-11, събиралъ бръмбари, пеперуди и др. r-а
дини. Метеорологътъ Цимерманъ - най-прнлежниятъ 
отъ всичкигl; - едва ли не и на сънь правилъ своит1, 
наблюдения и изчисления. Една отъ най-;штереснит1, 
работи се паднала на сзиковедеца Д-ръ Леицъ, кnl\то 
жадно се е хвърлилъ да изуч,ава неиз,вестния до днесъ 

езикъ иа Таджицнт·l; - овчари. 
Но и Алпииистит1. не оставали надире. Всички 

13Ърхове на 01<0.'lНОСТЫа отъ 60 'КJIM. били изкач-1Jани и 
всички до;1111н1 обходени. Така въ разстояние на 23 дни 
биш1 „щурмуаани" 34 върха отъ 4.500 до 6.700 м. и. 
м. р., повечето отъ т1.хъ силно пресечени и об11.ити съ 
грамадни rлечери и фирновн поля. За имена на вър
хове не се съобщава, понеже по-вечето отъ т1.хъ н1.
ма;1и още ника,кви имена. Областьта около езерото Ка
ра-Кулъ е била изследвана презъ 1894 година отъ из-
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вест1н1я смелъ природоиз1Питатель Свенъ Хединъ, който 
н презъ тан година просЦължа,валъ с1юигl; .изучвания въ 
севера-западния Тибетъ. 

За съжаление, времето започнало да се разваля, 
което попречило много на 1-1ъкон научни изследвания и 
r·лавно на предприятията н,а алпинис~·итъ. ilia 6-ий Юлий 
часть отъ лагера билъ 1пренесенъ въ долината Кара
Джилга, гдето е билъ построенъ междиненъ л,агеръ 
:➔а алnинистигl; съ храна и топливо за 14 дни. Цельта 
1н1 J·рупата е била да установи точното мъстополщкение 
на 1Jърха Пикъ Кауфмаиъ (ce,ra по1<ръстенвя Пикъ Ле
нинъ), като проучи подстжпитt. за изкачването му и 
установи неговата в,исочина. Въ разстояние на 12 дни 
<:ж били правени тия проучвания пов•ечето съ ски, като 

с;,, били изwачвани 8 ,върха до 6.200 метра. Височин
ннятъ въздухъ алпиниститъ понесли .доста до·бре, обаче 
страдали мною отъ липсата на носачи. Мъстнигв но
сачи ги напущали всtкога още пр и първото встжпване 
върху глечери (защото с,поредъ последнитъ, глечеритъ 
били жилища на дяволитt.). 

Поради ,крайно неблагоприятното време алпинис
·11-iri> напустнали лагера въ Кара Джилга на 19 Юлий 
11 се присъединили на 22 с. м. ,съ останалигl; членове 
на е1<сnеднцинта въ дощшата на Танимасъ, като пре
вземането на върха Пикъ Ленинъ отложили за 110-

t<ъсно при по-добро време. 

На 23 Юлий обозътъ на експедицията иастжпилъ 
презъ Урусъ Ту,гай за глечера Мускулакъ на една ви
сочина о,тъ 3.500 метра. Завърнал,и -се въ главния 
лагеръ алпинисти констат.ирали, че Танимасовия rле
черъ, който е бнлъ ,отбелt3анъ по картигl; въобще не 
сжществувалъ, а на негово ,м·l;сто открили по-западно 
Феджен1<0вин глечеръ, който ималъ около 75 кл.м. про

.тнженне и ще да е единъ отъ най-голt.митt. rлечери 
въ свъта. На 29 Авгу-стъ билъ изкачванъ ,върха Фикеръ 
(6.600 метра), а на 31 с. ,м. единъ безимененъ върхъ 
отъ 6.900 метра. Следъ като научнитt. и друrrи ,изслед
вания въ тая область еж били привършени, главниятъ 
керванъ се •nремtстилъ за 16 дни въ м·встностьта Ал• 

тънъ-Мазар·ь, ,1редставляваща нtщо ,като оазисъ вср'hдъ 
безкрайната nустю1я отъ ·глечери и ,скали. Отъ тукъ 
еж били предприет.и последнит'h изследвания, наблю
дения и np., JJонеже времето клонtло вече къ,мъ за
есеняване и се започнали приготовленията за връщане. 
Само групата на аJDпиннститt не ис1<ала да чуе още за 
преt<ратяв,ане на предприя11ията. Съ свръхчовъшка 
енергия членовегв й изучвали подстж,питъ за възлиза
нето на останалия още неизкаченъ върхъ Ленинъ. 
Следъ J-1еимов·l;рни усилия и преодоля-ване на r-ол·в·ми 
препятствия II лишения, .на 25 Септември!! 3.30 часътъ 
следъ об·l;дъ и тоя върхъ отъ 7.200 м. н. м. р. е билъ 
пре11зетъ. ilia алпиниста Ерв.инъ Шнайдеръ при тоя 
възлазъ измръзнали краката и едва слt.зълъ 1Подпо

,мо•1·натъ отъ. свонтt другари -до лагера на 5.600 м . .ви
сочина, отю;;.дето е 1билъ иосенъ вече на рж.це до 

ГJtавиия лагеръ . 

На 21 Октомври!! цtлата експедиция се е ,събрала 
пакъ въ изходното градче Ошъ спедъ 124 дни престой 
въ с11ланинитъ и се завърна презъ Москва, - -кж,дет-о 
имаJ1и сърдечна среща и изпращане съ Рускитi, участ
ници - обратно ,въ отечеството и домоветt. си. 

Голt,мит·I; резултати отъ тая експедиция за ce-ra 
11смо1·атъ да се обх.nанатъ и опишатъ цtлостно, още 
по-малl<о да се изрази въ цифри пост.игнатото. Така 
11апрнмtръ алшtнис11игt се изкачил-и на повече отъ 60 
nърха иадъ 5.000 метра, 10 върха надъ 5.500 метра, и 
9 надъ 6.000 м. н. м. р. ; Топографирана е ,една мtст
ность отъ около 8.000 кв. кл-м., направени еж 600 фо
тографич,ески снимки и еж снети 10.000 метра кине
мато.графичесJ<и филмъ. И естествено-научнитв ре
зултати не еж по-малко и тоже ,още не ~може ;.1.а се 
снстема1·,нзиратъ и от1иiuатъ за сега. Така иапр.имеръ, 
Д-ръ Райнигъ се върналъ съ една ,сбирка отъ около 
2.000 екземпляра представители на флората -и фауната 
въ оня край, повечето неизвестни до сега. 
Ще трtбва, следователно, .да дочакаме с,истема

тизирането и -гру,11ирането на всички трудове, за да си 

съста-вимъ обща и ясна картина за rолt.митt. пости
жения на тая е.динствепа по рода си експедиция. 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

ДО Г. Г. ПРЕДСЕДАТЕЛИТ13 НА КЛОНО

ВЕТ13 НА БЪЛГАРСКОТО ТУРИСТИЧ. Д-80. 

Другари, 

Всщща C.Ate още ·noдr, впечатлен.ията н.а Лов• 
1tан.с1'UЯ С'ЬбОр'Ь, който отбеляза н.овr, emanr, вr, раз
воя н.а бмгарс1'ия туриз'Ь.АtЪ. Задачитп, сложен.и 

за разрешен.ие бrьха omr, особен.а важность, но съ • 
бор1,m7, се nо1'аза н.а висотата н,а положен.ието и 

имъ даде правилн.о разрешен.ие. Един.одушието· и 

възторгътъ, съ който бtь пров·ъзzласен,ъ Н. В. Царь 

Борисъ 11! за н.ашъ почетенъ председатель; един.о
мислието и добрата воля, проявен.и при измrьн.е
н.ието н.а устава, 1'оито правятъ възможн.о обе

дин.ен.ието н,а туристичес1'иmrь сили у н.асъ и уреж
датъ въпроса за хuжи и домове по един.ъ ясен,r, 
и поло:жителен.ъ н.а•шн.ъ, - говорятъ за едно н.а
растн,ало mypucmu1tec,,o съзн.ан.ие у вси1иа1, н.atuu 

'tлен.ове. 

Ние трrьбва да се поздравимъ съ тоя тьй ва
:жен,ъ н.апреды,ъ, който е залоzr, за н.ов-ь блестящъ 
развой н.а орган.иза~,ията н.и. 

Сега н.амъ предстои да заработим-ь съ удвоен.и 
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сuли, cr, н.овr, ен.тусиаз-ьлtъ, за прилаган.е н.овитrь 

разпоредби н,а устава и решен.ията н,а събора. 
Не1'а пристжпuлtъ безъ предубежден.ия 1''ЬМЪ обеди
н,ен,ие н,а mypucmurtec,cumrь сили и н,е,са запо1tн.емъ 

систелtн.о и съ твърдость изпълн.ен.ието на изра
ботен.ата програлtа за дейн.остьта въ план.ин.ата 

и всрrьдъ общството. 
Новото Цен.тралн.о Настоятелство благода

ри за даден.ата му един.одуutн.о довrьрие tl заявява, 
че ще стори всиtt1'О възможно за успrьха н.а дру
жеството. Но то апелира кълtъ всич1'и 1tленове за 

а1'mивна по,нощь, защото салtо съ дружнитrь усилия 
н,а всин.ца н,и ще можелtъ да изведе.АtЪ на добъръ 
1'рай хубавото д,ьло н.а българс1'ия тури3Ъ.АtЪ. 

София, 22 юни 1929 г. Здравейте! 
Председатель: Н. ГАЛЧОВЪ 
Секретарь: В. ХРИСТОВЪ 

Н. В. Царя и Българско Туристическо Дружество, 
По случай всенароднитt тържества за 1000 годишнината 
отъ епохата на цар~, Симеон,~ и 50-rодишнината отъ осво
бождението, Uентра;1 ното Настоятелство поздрави теле
rрафичес1<и Н. В. Царя, който е QЛ<\ГОQОЛИJ\Ъ ца щ·
говори съ следната телеграма : 



Гал•~овь, председатель Българс1<ото 

туристичес1<0 дружество. 

Сърдечно благодаря В11мъ, на Настоятелството 11 1111 
всич1<и дружествени ч11е11ове за из1<азанитъ приветствия и 

добри пожела 11ия по с11учай юбилсйнит-1; народни търже• 

ства. Здравей ! 
Царьтъ. 

Телеграмата, отправена отъ U. Н-во, rJ1act111e: 

Софин, Двореца, Негово Величество Царя. 

Централното 11астоsпеJ1ство на Българското туристн-

съставъ : хижестройстRо - д-ръ П . П·t,свъ и В. Кертсвъ ; 
11рог1аганда - проф. В. Захарисвъ, д-ръ Б. Ковачсвски и 
М. l<узовъ; представители въ общата комисия съ Ю. Т. С. 
- съгласно споrодб;~та между дветt организации - проф. 
В. Захариевъ и М. I<узовъ. 

Контролната комисия има съставъ : Ив. Хр. Ламбовъ, 
Т. Тончевъ и П. Хаджиевъ. 

Благодарность. Uентрашюто Настоятелство счита 
свой приятенъ дълrъ да б11а годари още веднъжъ, отъ 
свое 11ме и от-ъ името на всич1ш 1<лонове, на г. l<мета на 
rp. Ловечъ, 1111 дружествения 1<J1Онъ • Стратешъ" и на цtлото 
Ловчанс1<0 гражданство за у1<азания добъръ приемъ на 
събrрянитt по време на ХХ.11 юб. съборъ 24-26 
май т. г. 

чес1<0 дружество отъ свое име н отъ името на четири хи- U. Н. дължи да бJ~агодари сжщо така и на вснч1<и 

ляди дружествени чJ1енове, изъ всич1ш краища на Uарст- .111ща и организации , които позп.равиха събора и друже· 
вото, възторжено приветствува Ваше Величество по слу- ството по случай неговата тридесетгодишнина. 

iш11 рtд1<ия 11раздюшъ хилядогод1шmината отъ цар1, С1,1- Асоциация на славянскит1, туристически дру-
меововата епоха и петдесетгодишнината отъ освобожде· жества. - Първото официално посещение на славян-
1-111ето и отъ върховет1; ва род~~ ит-1; балка 11и праща б,одро_/ёкшшь mypucmu въ България. IV Редовен1,_ rодишенъ 

' ;(а" ковrресъ на асоциацията на славянскитt туристически 
11лани 11ско . ехо" ш1 своя любнмъ щ1р1, , като му 1;0 <~· а дружества ще се състои на 22, 23 и 24 септемврий т. r. 
дълго щастли1ю царуване и 11·1,з 1зеJ111ча r1а11с Б·ь11гариJ1 по въ София. Ще взематъ участие делегатитt на Полскотu, 
примъра на дре1н~итt бът·арски царе. Здрш\;ls't!"те!' Чехословашкото, Юrославянското и Българското туристи-

ПрсдссдатеJ11Иал'l.ов& чески дружества. При откриване на заседанията ще бждат-ъ 
поканени представители на официалнитъ власти и на ела• 

По юбилейния съборъ въ Ловечъ с,ыцо еж размс- вянс1штt културни дружества въ Столицата. Следъ засе-
11сни телеграми между Н. В. и дружеството 111-1, които данието ще се устрои излетъ въ Рила-планина. 

г1ред1].1!а№,_ въ уводната стапш на тоя брой. XXII б 3 24 25 / · дружественъ съ оръ състоялъ се н и 
r Дру поздравления. По случа!\ народ111пt търже- май н. r. въ rp. Ловечъ бt откритъ отъ подnредсе• 

cтi3a...JJII' 15 май, както 11 _110 случай юбиJ1еnн1-1я ни съборъ еж дателя на U. Н. r. Н. Галчевъ, който направи кратко из-
1юздравс1-111 сжщо така и 1·. М11нистъръ-председатеJ1я А. ложение за деllностьта на дружеството nрезъ изтеклитъ 
Ляпчсвъ, r. Министра на Н. Просвtта На11дено 1Jъ. г. Мн- 30 години на своето сжществуване и направеното презъ 
нистра 11а Жел·l;зшщит1; Р. Маджаровъ и r. Председае1ш изтеклата година. Събора 61; nоздравенъ отъ представи• 
на Народното събрание Ал. Uанковъ. теля на r. Министра на Просвtщението, кмета на rp, Ло· 

вечъ, председателя на Ю. Т. С. и този на Б. Т. Ф. Следъ отче-
Висшъ Туристически Съветъ. - Една отъ важннт-1; та на U. Н. приеха се пратеницитt на _!{лоноветt - 73 души 

промtни въ устава, приети на XXII съборъ въ Ловечъ, отъ ЗО представени клонове въ събора. Избр1 се бюро на 
uъ заседанието му отъ 25 май т. r., е учредя ването на събора въ съставъ: председатель Д-ръ П. Козаровъ (София) 
единъ новъ върховенъ институтъ въ дружеството ни, и подпредседатели Ив Рачевъ (Ловr.чъ) и В. Раду;~евъ 
подъ име „Висшъ Туристически Съветъ". Въ иеrовин (Хасково) и комисии по отчета, устава, бюджета, fЛедъ 
съставъ влизат-ъ : което се приеха новитt клонове основани въ с. Костенецъ, 

а) Почетнитъ членове на дружеството; rp. Сопотъ и гара Мездра и пратениuитt имъ. Изслуша 
б) Избрани отъ събора от-ъ 8-16 лица, видни обще- се доклада на К. комисия. Съборътъ единuдушно и безъ 

ственици и хора на нау1<ата, както и дружествени ЧJJe• разискване оцобри отчета на U. Н. и доклада на 1<. 1<. 
нове нзвсстни въ практиката или идеологията на туризма; Въ връзка съ отчета, по докпадъ на комисията, съборътъ 

в) Члеиоветt на Uентралното Насто11тслство 1,1 l<он- взе съответнитt решения по изправностьта на клоноветt 
тролната комисия; спръмо U. Н; по възобновяването I на заглъхналнтъ кло• 

г) Дружествеиитt районни организатори (съrл чл. 21, нове; за засилване излетната дейность; за засилване про• 
буква д отъ новия уставъ). свtтната дейность и разширение и увеличение на диапо• 

Тая година съборътъ избра единодушно за членове зитивната сбирка; за уредбата на туристическитt спални 
на Съвета следнитt лица : r. r. Миш1стра на ЖеJгl;з11и- и подобрението имъ, като се откриятъ такива въ Дупница 
цитъ Р. Маджаровъ, nроф. А. Ишир1<0въ, nроф. Пар. Сто·я- Карлово, Самоковъ и др. излетни пунктове; по култур-
новъ, д-ръ Ив. Бурешъ - директоръ на Естествсно-исто- ната дейность на д-вото въ планината, която да се подеме 
рическия музей на Н. В. Uаря, Ст. Поnлуковъ - управи- отъ всички клонове, особенно 1JO отношение маркиров-
тель на Б. U. К. Банка, П. Стояиовъ - нар. прсдст.ши- ката за райони, които се посещаватъ масово; по агитаци• 
тель, Uоню Гирrановъ- директоръ на Популярнат;~ банка оната дейность, като всички клонове уреждатъ аrитаци-
Търново, ~1 д-ръ В. Пtе1Jъ - адвокатъ Пловдивъ. они седмици ; по финансовото издължаване на клоноветt 

В. Т. Съветъ ще разглежда, било по 11ред11ожсш1е нn предъ U. Н.; по снабдяването на клоноветt съ необходи• 
Централното Настоятелство. било по свой почннъ, въ- мия инвентаръ и имоти; по пропагандата, като се про-
проси отъ пр1нщиnенъ характеръ, които еж отъ з11аче1iие цължатъ постжпкитt за уредбата на „бюрото за туризъмъ" ; 
за развоя 11а туризма въ страната и ще заседава поне по срещитъ и посещенията на клоноветъ, въ което отно• 

веднажъ въ годината. шение да се засили дейностьта на U. Н.; по списанието - за 
Новото Централно Настоятелство. Избраното на увеличение на nласимента му, и по въпроса за хижа 

ХХП ред. съборъ въ Ловечъ Uеитрашю Настонтслство се .Алеко• като се възложи на U. Н. да направи енергични 
е конституирало така : nостжпки nротивъ закриването на хижата. 

Прсдседатель - Н. Галчовъ, По въпроса за хижестроенето, членътъ на хижест-
Подnредседатели - Ив. Раевъ и д-ръ Н. Каранвановъ, роителния комитетъ r. П . Пtевъ докладва програмата, ко• 
Секретарь-касиеръ - В. Христовъ, ято д•В(JТО ще трtбва да следва при строежа на хижитt 
Редактори - д-ръ Ив. Велковъ и проф. В. Захариевъ, съ огледъ нуждит·I; на туризъма Докладваната np..Jrpaмa 
Домакинъ - Б. Кертсвъ, се прие единодушно, споредъ която броятъ на необходи-
Съветници - д·ръ Б. Ковачевски и М. l{узовъ. митъ хижи е 51 отъ които 15 въ Рила (\ построена, въ 
Отдt11нитъ комитети при U. Н-во иматъ следния Пиринъ 10 (две готови) въ Осогово 2 (една готова), въ 
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Родопа 5 (три готови), въ Ст. Планина 12 (четири готови), · 
въ Средна гора 2 (една готова), въ Витоша 4 (три ro1:o•' 
ви), и Голо бърдо една (готова). За времето отъ 1929- 1931 
да се nостроятъ хижит:в: 1. Подъ Мусала, 2 на мtстно
стыа Полянитt въ Пиринъ, 3) при езерото подъ в. 
.Dелмеканъ•, 4) подъ в. Паскалъ (Черни Витъ), Ст. Пла
нина и Дамяница въ Пиринъ. 

Прие се ,съглашението за отношенията на Българ. 
fурист. д-во съ Ю. Т. С•, съ което се урежда разглежда
нето на всички взаимни въпроси; въ съглашението се ~ 
предвижда единъ комитетъ отъ членове на дветt насто

ятелства, който ще има да урежда въпроситt за члено
ветt на дветt организации, за хижестроенето и дЬмо- · 
строенето, общо ржководство - пропаганда чрезъ вест
ницитt и други общи издани11, оснuваване ua нови кло
нове кждето нtма такива на една отъ организациитt, 
издаване общи с11равочниuи и др. 

Докладва се за учредяването на Съюза за зашита па. 
природата и работата която има да извърши. Докладва .._с 
и за състоянието на Б. туристическа кооперация, сле 
което по uредложение 1111 председателя се прие всtки клонъ 
на Б. Т. Д. да бжде ч11енъ на кооперацията като запише 
отъ 3-5 дtлове, а досега членуващитt клонове да уве
личатъ дtловия си каnиталъ. 

Приеха се предложенитt отъ U. Н. иэмtнения на 
устава, съ които се допуска въ градове надъ 60,000 жители 
да има повече клонове; всtки новъ клонъ трtбва да има 
най-малко 100 редовни членове, а при образуването му 
се взема мнението на сжществуващитt клонове. Уве

личи се състава на U. Н. на деветь души, като се 
11рие да има двама под11редсе;цатели и двама редактори, 

единия отъ които ще редактира списанието, а другия ще 
се грижи за събиране на материали и издаване на други 
дружествени издания (пжтеводители и np.). Прие се у
•1редяването на „Висшъ туристически съветъ• като съве
щателно тtло при дружеството, който ще се състои отъ : 
а) nочетнитt членове на Д-вото; б) избрани отъ събора 
110 предложение на Ц. Н. 8 - 16 видни общест
веници и хора шr науката, както и дружествени чле
нове познати като идеолози на туризма или въ туристи

ческ;а практика ; в) членоветt на U. Н. и К. К. r) дру
жеств нитt организатори, които ще се назначаватъ отъ 
U. Н. Съвета ще 'разг11ежда въпроси отъ принципенъ ха
рактеръ, които еж отъ значение за развоя на туризма 

въ страната. Устава се допълни съ нова глава за хижитt 
и домоветt като се прие дефиницията за сжщиг!; и се 
уреди въпроса за строежа и собственостыа имъ. Прие 
се предварителното опредtление на клоновитt делегати 
за съборитt като се опредtли кои клонове ще се считатъ 
изправни за да се допускатъ делегатитt имъ въ съборнтt. 
Прие се разтурянето на клонове, 1<оито не изпълняватъ 
задълженията си cnptмo D. Т. Д., или явно действуватъ 
противъ интереситt на последното. Разтурянето може да 
се обжалва и се спира до разглеждането на въпроса отъ 
най-близкия съборъ. Имотитt на разтуренъ клонъ се 
предаватъ на U. Н. Приеха се и други н !;кои мапки измt-
и допълнения на устава. ' 

Прие се единодушно предложения правилникъ за 
паричното и веществено онитане на Б Т. д. 

Съгласно приетото допълнение на чл. 8' отъ устава 
реши се да се допусне сжществуването на повече кло
нове въ София и Варна. Специално з11 Варна да се по
ложатъ усилия за сливането на мtстнитt туристич . д- ва. 
- Избраха се 8 души за членове на В. Т. Съветъ. 

Прие се бюджета на Ц. Н. :,а 1929 година на обща 
сума 396,000 лева приходъ и толкова разходъ. - Реши 
се отъ наличнитt суми да се увеличи дtловия капиталъ 
на U. Н. при туристическата кооnерац11я въ р33меръ па 
4000 лева. 

По въпроситt докладвани отъ комитета по точка 
разни: 1. работата на по)1скитt клонове въ планината, 
:.1. подобрение на диапозитивната служба и 3. уредбата на 
пропагандаторска служба при Д-вото се реши U. Н. да 
вземе актъ отъ пожеланията изказани при разискванията. 

По предложение на U. Н. провъзгласи се за пръвъ 
между клоноветt презъ 1928 година за развитата отъ 
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него дейность, клон11тъ въ В. Търново, на който въ. ли-
цето на Ив. Заяковъ с~ даде дипломъ эа,оt.!)'liчна деnностъ, 

Даде се дипломъ и на П~HHIIJJ(IIЯ· клонъ за ОТЛИЧ· 
ната му дейность nрезъ 1927 ro,zfинa. . 

XXIII Дружественъ съборъ, ще се състои въ rp. · 
Видинъ. 

Избраха се за действителни членове на Ц. Н. r . .г. 
Никола Галчовъ, ВасиJJъ Христовъ, МИJ1анъ Куэевъ, Ва
силъ Захариевъ и Божко Крвачевски; а за запасни r. r. 
Д-ръ П. Пtевъ, Д-ръ Л. _ В)!адикинъ и В. Баевъ. За чле
нове на К. Комисия се иэбра_ха r. r , Ив. Хр. Ламбовъ, 
Тод. Тончевъ и П. Хаджиевъ. 

Ямболъ. - На 19. май, · т. r., клона е ималъ общо 
годишно събрание, на ко.ето е билъ даденъ отчетъ э11 дей
ностьта му презъ миналата година. Отъ отчета се вижда: 

1) Че къмъ 1. -1. 28 год. клона е броилъ 40 м. и 15 ж. 
Напуснали преэъ rодин~та\ 16 м. и 6 ж., а еж се записали 
нови 29 м. , и 14 ж. Към:ъ,. 31. XII. 28 r. клона е броилъ 
76 изправни члена, отъ ,които 53 м. и 23 ж. - Въ това 
число не влнзатъ 26' Ч:rJсна не напълно издължени къмъ 
K·ltC!l'Ia на клона. 

~~)~Че преэъ от•1ет,~то време клона е реалиэиралъ 
6 и;;,~т , отъ които сди'i~:ь 12 дневенъ до Пиринъ, посе-
тенъ o:u,_ м. и 18 ж. Вс~тt излети еж били масово 
посетени"' ленове и roGТ"lt. • Q.бщиятъ бро.n на които 
възлиза на души, отъ конто 81 м, н 107 жени. 

3) Че за сжщото време е реа.ци~ирщо 13,131·70 лв. 
приходъ, 8,5 19 лв. рарходъ и 40 J 2·70 лв.• нали'Ч!ость. 

4) Че „Съборния фондъ" е достиr.налъ 155 
отъ която сума еж платени пжтнитt и дие ;А 
делегатитt отъ XXI. р. т. съборъ. 

5) Че сп. ,.Б. Туристъ" е получавано отъ а 
и 13 нечлена. 

6) Че 1<1юна е членъ на Българ. турист. кооперация 
съ 500 лв. дtловъ капиталъ. 

Новоизбраното н-во се е · конституирало: nредседа
тель Т. Тодоровъ, подпредседател~, Д. Кръстевъ, секре
тарь К. х. Радоновъ, касиеръ Ив. Д Ивановъ, дом. би
блиотекарч. Кр. Шевкеновъ и съветници: Д. Ангеловъ, 
Ч. Иосифовъ и П .Хаимовъ, и к. комисия; В. Лоловъ, 
Ив. Икономовъ и Ив. Р. Драгневъ. . 

Адреса на клопа е: •tрезъ К. х. Радоновъ ул. .Ва-
зовъ" No 10. · 

Поправка. - Въ брой 5 на списанието въ с11исъка 
па почетнитt ч;1енове с пропуснато името на почетния 
членъ r. Ив. Ра•tевъ - 11редседателъ на клона въ Ловечъ. 

Вtрнитt имена на председателитt на Кюстендилс
кия клонъ и на Карловския клопъ - и двамата почтени 
членове-еж Миланъ Касели•tки и:Иванъ Ил. Златаревъ. 

СКРЪБНА БЕСТЬ 

Съ rоресть на сърдuето съобщаваме на всички дру
гари туристи. че нашия почтенъ председатель 

Инмс. ЖЕКО ИВАНОВ'Ь 
Техн. Директоръ на Минитt 

днесъ ·7 часа сутрипыа внезапно почина. Ние туриститt 
дълбоко скърбимъ за своя добъръ друrарь, и иэлетитt въ 
11;1анинитt, които той много обичаше, всtкога ще ни на
помнятъ за неговия благь характеръ. Нека Богъ ти дари 
миръ на душата. 

Мини Перникъ, 2U . Юниn 1929 rод. 
Отъ ч.леноветп, на Пернишкия клонъ 

на Българско Typucmurtecкo Д-во. 

Съдържание : - Д-ръ П. Коз аровъ, Негово Ве
личество Uарь Борисъ Ш nочетенъ председатель на бъл
гарското Туристическо дружество; JI ю б о м и р ъ В л а
д и ки н ъ, Туристическиятъ съборъ въ Ловечъ; Х р. Г. 
Фърговъ, Балканътъ презъ вtковетt; D mol l, Въ 
дебритt на планината ; W о t t, Туристическа индустрия ; 
Д - ръ Ст. Кадиевъ, Ултравиолетови лжчи; Вести и 
бе11ежки; Дружественъ животъ. 
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