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При Сарж-rьолъ фот. М. Кръшнwк,, 

КОНГРЕСf\ НА АСОЦИАЦИЯТА ВЪ СОФИЯ 

Отъ 22 до 25 септемврий т. г. эаседава'въ' Бъл
гария [V редовенъ 1<онгресъ на Асоциац~ят; на 
с11явя11с 1<и-гl; туристически дружества. На 2 1 септ. 
б·l;ха посрещнати и настанеш, делеrатит·I; и гости·гl, 

отъ По11111а, Чехос11оваш1<0 и IОrос11авия, а на 22 
въ 1 О ч. сутриньта се оп<ри 1<0~1греса въ украсе

ната зала на Търrовс1<0-Индустриал1-1ата 1<амара въ 
София . Залата б·!; изпълнена съ официални пред

ставите11и на с11ав111-1ски·гl; страни, на държавата, на 

общината, представители на 1<у11турни ор1·анизации 

въ София, делегати, гости, а сжщо и представители 

отъ 1<11оновет-l, на Б. Т. Д. У всич1<и присжтствувящи 
.11и 1IеI11е 1·ол1;мъ интересъ и симпатии къмъ този 

пръвъ l<Онгресъ 11а слав111-1с1<ит·I; туристи въ СТОIIИ

ЩJТа на Бъ11гария. 
На конгреса б·l;ха представе1ш: l<луба 11а чехо

с1юва11 11<1п·в туристи - оп, г. консерваторъ В. В. 

Й е II и че 1< ъ; Полското ТатранС1<0 дружество отI, г. 
г. Майоръ Бр. Роман1н11инъ и Д-ръ Е. Сто11-
фа.; Съюза на п11а11и11 а 1-1с1<игl; дружества въ IОгосла
вия отъ rIредседатею1 си 1· . Д- р ъ И г. П а в 11 а с ъ и 
секретаря г. Г. Грачанииъ (Нови-Садъ) 1<а1<то и 
1·. г. Мак со Хронатинъ и Д-ръ Й. Об11акъ -
отъ страI I а 11а С11ове11С1<ото планинарско дружество 

въ Любт11-1а и ХърватС1<ото п11анинарс1<0 дружество 
въ За~·ребъ. l{11уба на 11ехос11овашкитt туристи въ 
Виена б·I; представенъ отъ г. Г у ст а u ъ Ч и ж ек ъ, 
а Бъ11гарското туристичеСl<О дружество 0·I·ь г. г . 1-1 и
I< о 11 а Г а II ч о в ъ, И в. Р а е в ъ, И 11 и я А н тон о в ъ, 
Д-ръ П. П ·l;евъ и арх. r. !{о з аровъ. 

Конгреса откри съ приветствие предсеQатеJ1ьтъ 

на Асоциацията Н . Г а л ч о в ъ. Той поздрави деле
гатитt съ добре дошли, а на представителитt на 
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славянсюп·в държави, на властигв и друrит·I; у 1 Iреж

де1-1ия и организации изрази б11а1·одар11остьта на 

конгреса за гl;хното участие, I<ато подчерта 1 1е д·l; 
лото на Асоциацията I<репне и ве1 Iе има своя а~пивъ 

въ развоя на слащ1нсI<ия туризъмъ и въ културното 

сближение на славя11скит·I, страни. 

Поздравиха конгреса r. Ал. Радос 11авовъ 
гл. секретарь-отъ името на министра на Народ11ото 
просв·l;щение; г. 1{ ли ме ц 1<и по11сI<и IIIарже д'аферъ 

- отъ името на Полс1<ия пъm-юмощенъ ми1-1истъръ; 
r. Д - ръ Маса рж и 1< ъ-отъ стра на I-Iа Чехослова111-

кото правителство и отъ името 11а Чехословаu11<ия 

пъ.11номощеI-Iъ министъръ и г. Да р и н r е р ъ - отъ 
името 1-1а IОгославя 1-1с1<ия пъл1-1омоще11ъ ~Iи нистъръ. 

Т-1, поздравиха конгреса и отъ свое име като по
желаха усп ·l,хъ 11 а Асоциаци51та, чието културно д·l;ло 
цеиятъ. 

Съ ~·орещи думи и изтъ1<ваию1 гол·J;мото з1-1а-

11е11ие на развиваната културна дейност~, отъ Асо
I.1.ианията поднесоха поздрави и 1·. г. П р о· ф. 8. 1-1. 
З 11 ат ар с 1< и - отъ името 11а Славянското благотвори

телно д-во и Чехско-българс1<ата взаим I-юстh; г. 
п р о ф. Ст. П ет ко въ-отъ името на Съюза за за
щита на природата; г. 1-1. С та в е в ъ, бтъ името 
на „ Съюза на к.ласнит-I; учители ", I<аIпо и г. г. де

ле1·атитt: • l<онсерваторъ В. В. Й е II и че 1< ъ (Чехо
словакия) Maf.lopъ Бр. РоманиL11 и11ъ (Полша), 
М а1<со Хровати1-1 ъ (Югославия) Гу ставъ 
Ч и ж е 1< ъ (Виена) - отъ името на т-l;хниТ"I; дру

жества. 

Председателя на конгреса б1~агодари за сър
дечнитt благопожелания и заяви че Асоциацията 



1це работи чрезъ славянс1<ия туризъмъ за 1<ултур

ното сближение на славянс1<итl; народи. 
Следъ това се премина 1<ъмъ разглеждщ-1е 1-1а 

дневния редъ. Делегатит-1; до1<11адваха за положе

нието на отд·!;ш1итt дружества и за изпълнението 

на резолюuиитt, взети на миналогодишния - Люб
лянс1<и 1<Онгресъ на Асоциацията. 

Констатира се, че дружествата се развиватъ 

добре; иматъ нормаленъ приръстъ и развиватъ уси

лена 1<ултурна дейность въ ш1а1-1ината като строя-гь 

хижи, про1<арватъ и бележатъ пжп1ща и пр. 

Заслужава да се отбележи че Чехословаш1<ия 
туристичес1<и 1<лубъ е получил·~, извънъ чле1-1СJ<итl; 
в11ос1<и (клуба има 70,000 члена), още 600,000 ч. 
~<рони - годишна субсидия отъ Ми~1истерството на 

търговилта - за строежъ на хижи, мар1<иров1<и, 

издаване пжтеводители н пр. Освенъ това той е 
получилъ 2,400,000 ч. 1<р . държавенъ безсроченъ 
безлихвенъ заемъ, отъ 1<0Ито еж построени петь 

нови хижи. Югославянс1<ата държава (М-во на тър
говията и индустриr1та) е отпустнала 450,U00 ди
нари за туризмъ, независимо отъ субсидиит·I;, от
пус1<ани отъ 1·радоветl; Нови Садъ - 72,000 дин .; 
Сплитъ 72,000 дю1.; Суша1<ъ 30,000 дин. и Бtл
градъ - 80,000 дин. годишно. Полс1<ата държава 
тоже щедро под1<репя д·l;лото на по11с1<итt туристи. 
Главната й помощ~, отива за от1<упване земи за на

родни пар1<ове; хижитi; c,v, вече построени. 1{. Ч . С. 
Т. притежава 50 собствени хижи, 15 наети хижи и 
15 замъци - руини, за 1зъзста1ювяването и подър

жането на 1<оито усилено се работи. Полс1<ото Та
тра1 1с1<0 д-во притежава 19 хижи, само една отъ 
1<оито струва 500,000 шв. фран1<а. 

Българс1<ото туристи 1 1ес1<0 д- 130 не получава 

суми отъ специални параграфи на държавния бюд
жетъ. Оби1<новено то получава 01<оло 50,000 лева 
годишно 01-ь фонда за подпомагане 1<ултур1-11нt д-ва 
- при М-вото на Просв·l; 1цението. 

Въпроса за народнитt защитни 11ар1<ове е вече 

уреденъ зад0Rо11ително въ Полша и Чехос1юва~<иr1 ; 
той е на п,,,ТI, ;1а се уреди и въ IО1·ос11авия . Само 
въ Бъ111·арю1 този въпросъ още не е назр1;лъ. 

l{онrресътъ изслуша интересния рефера,-~, 1 1а 
1·. Ил. Антоновъ, 1<0Ито говори върху стопанското 

значение на туризма и изгы<на мисъльта че туристн -

11ес1<и-гl; ор1·анизании 1<ато изучаватъ, опознаватъ и 

запазватъ природата, 1<ато н правятъ по-гостоприе~1-

на чрезъ строежъ на хижи, мар1<иров1<а и подър

жане 11жтища, длъжни 01. гю вс·l;1<а1<ъвъ 11ачинъ да 
популнризиратъ нейнит·I; 1<расоти и · бележитости, 
за да б,'-да,-,, посещавани отъ свои и чужди. 

Референтчи1<а счита че е необходимо да се 
създаде и въ България специаленъ държавенъ ин

ститутъ - бюро за туризъмъ, - който да се заеме 

съ пропаганда на природни бележитости, на морс1<и 
и планински 1<урорти, на минерални бани и пр. , 

както и да създаде съюзъ на хотелиеритt, за да 
могатъ да се изв11е1<а'l:ъ отъ природата и туризма 

възможнитt стопанс1<и блага. 

По реферата се развиха об1 11ирни разнсюшнщ 
1<ато се повдигна и въпроса за създаване списан ие 

за привличане въ славя 1-1 с1<ит·I; земи чужде1щи-ту

ристи. Разгледа се и въпроса, повдигнат,, отъ Д-ръ 
Павласъ и Г. Грачанинъ - може ли да ч11енуватъ 

въ Асоциацията и организации 1<ато „ Путни1<ъ" 
(Югославия), "Чизинеtt1<и свазъ" (Чехослова1<ия) и 
"Орбисъ" (Полша), - 1<оито иматъ за цеJ1ь при
в11ичане на чужденци-туристи въ славя1-1с1<итt стра
ни. Прие се че не могатъ да членуватъ подобни 

Анемони Фот. М. Кр-ьшнякъ 

дружества, понеже А. С . Т. е чисто 1<ултурно-иде
алисп.1чна туристичес1<а организа1.1.ин. 

При най-живо у11астие на вси 1 1 1<и делегати се 
разг JJeдa всестранно и прие п р а в и 111-1 и 1< а за 

постоянния се1<ретари я тъ при А. С. Т. 

Всич1<и чувствуваха че е надежаще да се създаде 
еди1-1ъ органъ на Асоциацията, 1<ойто да действува 

nрезъ цtлата 1·одина, за да се разшир_и и задълбочи 
нашата дейность. Съ правилни1<а се възложи на 

се1<ретарията да се занимава освенъ съ организа-
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циоюiи въпроси още и съ уреждане на екскур

зии, сказки и пр. като се грижи и за печатната 

пропаганда на хубоститt на славянската природа. 

Реши се да се започне издаването на годиш

никъ на Асоцияцията отъ 1930 година. 
Освенъ това взеха се решения за въвеждане 

на туристическа статистика 1<акто и др. решения отъ 

вжтрешенъ организационенъ характеръ. 

Между югославянскитt и бълrарскит-13 делегати 
се постигна съгласие да се възложи на Съюза на 

планинарскитt дружества въ Югославия (Нови
Садъ) да изработи единъ п Р. о ек тъ за тур и ст и
'! е ска 1< о н в е ~1 ц и я между IОгоспавия и България, 

който следъ приемането му отъ конrреси·гl; на съ

ответнит-13 дружества да се представи за узаконяване 

0·1·ь peCil. правителства. Въ конвенцията щ~ се пред

види 06.11екLJени е на паспортни, митнически и др. 
формаJrности, както и 1-~ама11ение при туристически 
пжтувания. 

Конгресътъ прие и следнитl; по-важни резо
лющш: 

/ . Съветътъ на АСТ Д препорж•tва още ведн,ажъ 
на правителствата н.а славянсюlmfЬ дър::нсави да 

подполtагатъ развоя на туризлtа въ своит,ь страни 
Со редовни бюдJ1сетн.и ,средити, т. е. за цель да се 
предвиждатъ съответни и по възможность no-roJ1 ·l;ми 

суми отъ страна на държава, 01<ржзи, 061цини, тър
говско-индустриални камари и др., а не да се оставя 

тоя важенъ стопански дtлъ само на грижитt на ту

ристиLJескитt дружества, които нtматъ достатъчно 
материални срtдства. 

II. Съветътъ на АСТ Д подчертава нуждата 
за да се създадатъ необходимит-1; удобства за тур

иста при посещаване на нашитt страни, да бждатъ 
организирани хотелиерит·t, 1·остилничаритв, особно 

тамъ, гдето това още не е сторено, като иници

ативата за това вземе съответното туристи•1еско 

дружество. 

III. Съветътъ на АСТД подчертава, че стоnан
скитt интереси на вс·l;ка една отъ съюзенит-1; сла

вянски страни, респ. на нейното насе11ение, налагатъ 

да се премахнатъ, или при невъзможность -
да бждатъ сведени и опростени до миниNумъ 

всички паспортни, митниш1<и и др. формалности 

за екскурзиаюит·I, посещаващи· нашитt страни по

единично или групово; визитi; на паспортитt да 

се даватъ безплатно, за по-дълги срокове и то не 
само отъ леrациит·I;, но и отъ реел. консулства, 

както за единичнит·J;, така и за коле1<тивнит·в пас

порти. Сжщо таr<а да се оnростятъ до минимумъ и 
попицейскит·/; формалности. 

IV. Съветътъ на АСТД намира, че за да се 
развие по-усилена nропа1·анда на красотит-13 на сла

вянС1<ата природа между народитt, обединени въ 

АСТД., а сжщо така и за да може да се засили сла
вянската туристика, въ славянскит-/; планини и стра

ни, трtбва: 

1. 1<онгреситt на Съвета да се използватъ по
широко за пропаганда, като при всtки такъвъ се 
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уреждатъ публични сказ1ш, придружени съ диапози

тиви - снимки отъ славянскит-1, план111-1и. 

2. На 1<онrресигl; да бждатъ привличани по
rол·l;мъ брой тсти, 1<оито сжщо биха могли да че

татъ реферати за своит-13 страни. За тия реферати 
дружествата да съобщаватъ на секретарията на 

АСТД поне единъ месецъ преди конгреса, за дамо
rатъ рефератитt да бждатъ вписани въ програмата 
на кон1·реса и да попучатъ по тоя наLJинъ тто-гол·l,ма 

гласность между публиката. Всtки рефера·гь ще се 

LJeтe на матерния езикъ на референтчика, което ще 
допринесе по-добре да се запознаемъ съ другитt 

славянски езици. 

V. За еж.щата цель Съветътъ на АСТД възлага 
на секретариата, да вземе инициативата въ началото 

на вс·l;1<и сезонъ да се засипи проnага 1щата на сла

вянската природа 1 1резъ nубпикации: а11буми съ 
с1-1им1<и или рекламни брошур!'), 11аписа~1 и на езицю"Б 

на прю1тежки сдруженит-13 славянс1<и страни, влиза

щи въ АСТД. Тtзи публикации въ възможно 110-

голtмъ брой да се пръска1ъ за пропаганда изъ 

всички славянски страни. 

VI. Съве-гь-гь 11а АСТД възJ1ага на съюзенит·I; 
дружества да събиратъ материали, за да се установи 

1-юменклатурата и се унифицира туристичната тер

ми~юлогия, като се раздtли всиLJко на три главни 
дъла : 

а) материаJ1и за номе11клатурата, употр·J;бяuана 

RЪ туристичната праюика; 

6) материали за топографска и въобще гео

графска номенклатура изъ областьта на съюзеннт·\; 
славянски страни; 

в) материали за туристичната терминология. 
Материалит·I, и за трит-в отд·l;ла, събрани и 

подредени, да се предаватъ за проучване и разра

ботване на избрани географи и филолози. 

. VII. За да се уJ1есни практическата дейность на 
отд·J;лнитt дружества Съветътъ реши : 

1. въ интереса на взаш1ната 11е4ап-1 а пропа
ганда въ органа на вс-l;ко едно 0·1-ь съюзенит·I, дру
жества, непременно да се отд·l,ли постош111а рубрика 

.Изъ живота и дейностьта на АСТД", въ която да 
се пом·lкп1тъ дописки и вести отъ членове на съю

зенитt дружества и съобщения отъ 11ово учредения 

постояненъ секретариаrь. Освенъ това всички дру
жества да се стремятъ и се 1·рижатъ да се дава 

rласность на изданията имъ и чрезъ другит·l; .орга11и 
на' АСТД; 

2. да се оттред·l,ли една седмица ттрезъ r·одината, 

която да се ~,арече .Агшпационна сед,tаща на сла
вянс,сия туриЗАt'Ь", презъ която да се 11роагитиратъ 

живо чрезъ статии въ по възможность nове•1е 

мtстни ор1·ани и 4-резъ реферати идеит-в на славян
ската туристика. 

VШ. Сметътr, fta АСТ Д а31сазва пожелан.ие 
да се у•tреди и во Бмгария, по npuлttЬpa н,а Полша, 
Чехослова~шсо и Югоглавия, едно държавно „бюро 
за туризлtъ" при юысое ото Аtипистерствата. Съ

ветотъ е убеденъ, 1te това, бюро ще допринесе 
твърде лtного за привли•~ан,е на •tу::нсденци во Бъл-



гарил, хоето пысо, по,срай .шюгото си друш добри 
страни, ще 01<a:Jtce благотворно влитше върху сто
панасото поло;нсР.нде на страната. 

IX. Съветътъ на АСТ Д, J(ато има ттредъ оч~, 
добрит·I; резултати, получени въ Чехословаш1<0, 

Полша и IОrославия отъ народнитп, парJСове, 
апели.ра ,сълtъ вси.rt,си власти и yttpeJtcдeнuл въ Бъл

zорил да подtсреплтъ а,стивно усили.ята на Бм
zарсtсото туристшtес,со друJ1сество и Съюза за 
защита на природата за създаване-" на та,сива 
пар,сове и въ Бмzарил. , 

Х. Съветътъ на АСТ Д счита, че е дошло 
ве,,е време да се прист,У,пи J(ЪМЪ издаване на rо

дишНИJ(Ъ на Асоциацията. Ето защо реши, да се 
учреди при постоянния се1<ретариатъ единъ »Фондr, 

за печатни издания на АСТ д". Отдtлнит-!; съюзени 
дружества, следъ докладъ и одобрение на друже

ственитt имъ годишни конгреси, да съобщатъ су

мата, съ J(Оято ще могатъ да участвуватъ въ тоя 

фондъ, а между това президиумътъ, съвмtстно съ 

постоянния сеl(ретариатъ, въ шестмесеченъ срокъ 

да изработятъ подробенъ ттравилникъ за тоя фондъ. 

За да се ускори още повече издаването на Го
дишни 1<а, възлага се на президиума да изработи 

прое1<то-см·l;п<а за "Годишника" за следната година, 
1<оято см·!;тка да бжде разпратена на дружествата. 

XI. Съветътъ И31(азва пожелаиие занаттредъ 
1<онгреситl, да се уреждатъ презъ първата половина 

иа месецъ юлий най-удобниятъ се зонъ за излетна 

дей1юсть, преэъ 1<ойто по-лесно ще се нам·l;ря·гь 

жет1ю1ц11 да вземат-1, у•-шстие въ подобни излети. 

* 
Конrресътъ мина при пълно разбирателство и 

славянска сърдечность на делегати и гости. Въ ми
налит-!; конгреси се изяснн постепенно пжтя на 

Асоциаци1па; въ СофийСJ(ИЯ 1<онгресъ се премина 

вече решително къмъ положителна творческа и ор

ганизационна деtlность. Констатира се че дtлото на 
Асоциацията има трайни основи и създава здрави 
културни връзки между СJ1авянскит-!; страии. Не 

само на заседанията на коигреса, но и на банке

тит·I;, дадени въ честь на делеrатит-1; огь Столичната 

община, отъ Слав~1нското благотворително друже
ство ·и отъ Българското туристическо д-во, кждето 
бtха представени и властитt и славянскит-1; 1<уJ1турни 

организации, - отъ ВСИЧJ(И оратори се подчерта 

колко много е ценено въ общественнтt 1<р,v,1·ове дi,

лото на Асоцияцията и че то става вече фа1<торъ въ 
културното взаимодействие иа СJ~авянс1шт·!; народи. 

Следъ заседанията въ София всички делегати 
и гости бtха заведеии на хижа "Алеко" на Витоша, 
дето имъ бt даденъ об·l;дъ отъ Софийс1<ия ююнъ 
на Б, Т. Д. ,,Але1<0 Константиновъ". 

На 24 и 25 сетттемврий делегатитt направиха 
оби1<олка съ автомобили до Рилс1<ия монастиръ и 
Чамъ-Кория, гдето бt държано последното заседа
ние на конгреса, На това заседание делегатит·t 1-1а 
Полша, Чехословакия, IОгославия и на чехит·I, отъ 
Виена из1<аэаха възхищенията си отъ ху6авата бъл
га рша природа, подчертаха блаrодарностьта на Асо
циацията къмъ всички български туристи за тtхната 

неу_морна деtlность, отнасяй1<и отлични впечатленин 

за любеэ1юсп,та и гостоприемството на българс1<ия 
народъ, 

Председателя за1<ри заседанията на конгреса 
l(ато изказа сърдечна блаrодарность на г. г . деле

гатит·I; за живия интересъ, който г1ронвиха 1<ъмъ 

раэг11еж1tаиитt въпроси, и отпра в и към ъ в с и ч-

1< и тур и с ти го р е щ ъ 11 о з и в ъ э а работа, за 

да rrpeycпte д ·l;лото на Асоциацинта! 

Дни·,-1, на конгреса оставиха неза11ичимъ спо
ме1-1ъ .въ душата на бълrарскитt туристи и-дълбо1<а 
бразда въ дtлото на нашия туризъмъ, 

Н. Галчовъ 

АЛПИЙСКА СЛОВЕНИЯ И ПЛf\НИНСКИТь И КЖТОВЕ. 
Юrославянската държава прилмча въ задна

та ,си часть на остъръ трижrълникъ съ отсеченъ 

върхъ, (Кланшки езера и Трибишъ) , Цtла Сло
вения, която с-е простира отъ Целовското поле и 

Върбско езеро до Фурланската равнина и Адри
аl'ическо море, има добре, ,национално и rеоrра
фичесжи закржrлена пл,ощь (басей-нит·!; на Сава, 
Драва и Изонцо ), и въ по rо1гl,мата си часть има 
изразителенъ а1111ийски характеръ. 

По-рано, разд·l;лена · на австрийски провин• 
ции тя е била, съ изключе~ние на венецианскит-1, 
словенци, цtла въ една държава, ,която управля

вала въ вс·kка земя съ други мtрки и методн, 
изигравай.ки единъ народъ ттро1\ивъ дру,гъ. Сега 

алпийска Словения е стисната, тъй да се каже нъ 

жrъла между Караванкитt и Юлийскитt Алпи, -
друrия дtлъ, въ по-rолtмата си часть ·е притис

натъ между По:юоре и Козякъ въ Дравската до
ли,на. Почти симетриЧJно .се свързва, отъ ер~_на 

страна Савиния съ Савско, и отъ друга страна 
Дравиния съ Дравс1<0. Изобщо Словения, вънъ 
отъ тази симетрия, - поради многото откъснати 

и присъ-единени къмъ чужди, не-славя-не-ки държа

ви, земи - представля-ва жалка •картина на едно 

разпокжсано народно тtло. 

Този малъкъ но здравъ словенсК,И народъ е 
далъ презъ свtтовната война най-много жертви, 
,не само по броя на откъснатото насел,ение, но и 
по го.1г!;•мината на тери'Горията; повеч-е отъ една 
трета отъ цtлия народъ и земя не еж съединени 
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nъ една н сжща славянска държава, а еж изложе

ни на милостьта на ,в·вковнит-1, врагове. Питамъ: 

1<жде на с·вtта -ищ1 още 11ародъ, отъ който да еж 

се 11зисквалн тоm<ова жертви! Съ долината на 

Изо,,що, С;юве,ния е била изобщо алпийска дър

жава. Сега еж останали въ сжщата държава само 

две по-голtми алпийс1<>и доли,ни: Савска и Савин

ска. Гол·вма часть отъ Дравс·1<ата долю,а съ Рожа 

и доJJината на Изонцо, - всичко това ,сега е из

губено. Остана ни Бледъ, този прелестенъ кжтъ, 

по,пн на грани1tата, докато по-рано се нам~1 раше 

11а с рtдата на а.nш, йска Слове,ния, съ цtлата Юл

с1<а обJJасть и Триглавъ. д~1есъ Тригдавъ стои 

. 1 1 еж;1у гор11ата са·вска обт1сть и Бохинс1<ата до

тша, 1<оито при Бделъ се съедш1яватъ и nред

с·1·:11тява са~1ата грающа. 

Iloxopнe, надъ Дравс,ката дол ина nредставля-

Словения. - Планица. 

ва самостоятелна планинска верига и по своята 

ге,0Jю1·ия. Безъ върховетt и съ сnоитt хубави 

с1<Jю11ове тя представлява единъ тихъ, сnо1<оенъ 

хи 11терла,ндъ на сJювенския Мерruнъ, - красивия 

Мариборъ. 

Най-интересни, nъ всtко отношение - въ 

географическо и природно- естетическо, - ,еж 

басейнигl, на алпийсJ<IИТ'Б долини, к,оито свърш

ватъ въ грандиозни леко достж'llни котловини. Въ 

Похорие, разбира се, н·вма тtз.и 1<отловИ11-1и съ 

онзи сnецифиченъ алпийски характеръ. 

Отъ т·l,хъ еж ,н,и останали само най-nрочу

тнт-1; , а именно: 

Езерок,о съ Щуrаревия кжтъ, Врата, Планица, 

I{амнишка Бистрица и Лоrарс1<ата доJJ.ина. Всич:ко 

друго е въ чужди ржн-е. 

Поетиt1иата Трента, горна и долна, една отъ 

11аi1-хубавит·I;; Заезера, I{ориит111ща, РабеJJь -
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цtла l{орутания освенъ Межа ,и Пецо. Остана ни 

,наистина много ютъ 1Най -хуб.аво110, 11юето е за 

насъ все пакъ утtха, отъ то-ва, което толкова оби

ч ахме Пределъ съ Мангар·гь и долината на Изон

цо, сжщо Триrлавъ и Бохинъ, всич.1<•0 това е било 

свързано съ цtлата ,си душа и сърдце съ нашия 

Яворникъ и На,носъ, съ прочутата въ цtлъ свtтъ 

Постоf;1 11е1<а пещера (А d е I s Ь е r g). Нотра11 t:кн, 

Снtжникъ, както и нашата Морава отвъдъ При

сан~- ;, и Боrатинъ, nсичко тоnа нt,кога се с на

мираJю на С1ювенска земя, а днесъ, коm<о про

мtни въ тази сравнит-е111ю маm<а областъ ! Л всич

ки тkзи земи еж чисто словеt101си отъ nамтив1,ка . 
Но възможно JIИ ,е щото нашата Трента, цар

ството на наши я златорогъ, да остане за в1111ап1 

,изгубена ! Тре,нта, която по своята nостю1нюст1, 

и rрандио3'1·1Ость надминава всички дру,rи т1анини, 

вече я н·l;маме, 110 имаме 

се,·а още пет,, г;1ав~н1 1 111а-

11и11с1<им l<,'-TOIЗe, ОТЪ 1(0ИТО 

се изка•ша~,е 1<ъмъ 1-1а111игl, 

11аf;1-в исо1<и върхове: 0·1~ь 

Врата иа Царс"и11 Триг11авъ 

и 11 еговста стена "ъмъ Ат,

жевия~стълбъ, о·,:ь Плашща 
1сы1ъ ариt:то1<рата иа на ши

т-!; пла 11и 11и , Яловецъ о·г,, 

Езерt: 1<0 и l{амниuша Би

t:трица l<ЪМЪ 11а й-виt:ОЮ1!I 

върхъ 11 а Савинt:к ит-в нлн 

Камш1шки плани ни , а отъ 

дру,-а страна отъ J101·орс-

1<ата дОJJина. която дава 

оt:обенъ отпечатъ"ъ t:ъ от

бранит·I, t:и форми, •<·ьмъ 

нашата "11лани11 t:1<а мнсъ" 

Бистри 1.1.а; t:ъ нен се 11ад

преварва по хубосr1, t:амо 

нейню1 красивъ сы 1ер-

никъ Я1t0вецъ нъ Горен

с1<ия к""ть. 

Има и други планински кжтоnе, •които оп<ри 

нашата туристика nъ най-ново nреме. Единъ отъ 

най-великолепнитt е Мартулекъ -съ знаменития 

Шnи1<ъ, навремето съвсемъ забра-вена малка ,кот

ловина въ IОлийс•1~итt Алпи, да не сnоменаnамъ 

({ърница при J{раЙ!нскитt nла.ни,ни и Матковия 

кжтъ nъ Савинскит-1, Алпи ... . 
Колкото по-малко и по-стtснено е нашето 

отечество, толкова по-интензивно трtбва да го 

гледаме и се вдълбочаваме IВЪ 1-1еrовитt подроб

ност,и. Така наnр. заслужава нашето внимание на

шия хуба.nъ Мартулекъ, който nрезъ годината JШ

кой t1e е посещавалъ, всичко е било коrнцентри

рано nъ Бохинъ и Вратитt, - nъ Аляжевото цар

ство ; съперн~ичеше му само Вело-поле и доли

ната на седемтtхъ езера. Якобъ Аляжъ, rозъ не

забраnимъ нашъ народенъ свещеникъ, е 011крилъ 

тази врата ,и ,е наnравилъ отъ ~-1ашия Триrлавъ 

това, че днесъ той е nрочутъ почти въ ц·L;лъ 



свtтъ. Аляжевото пъкъ име ще остане за винаги 
свързано съ нето, •както това на Юлий Кугий, 
истински духовенъ братъ на поета на най-хуба
вата аJПпийска пtсень „Златороrъ", - Р. Баум
бахъ. 

At<o не бtше дляжъ, надали щtше Радече, 
какrо и Планица съ ЯJ10вецъ да станатъ като 
Врата и Триглавъ. Красива и величествена е Три
rла~ск!а;rа ,ст'е-на, прекр'а1с~нъ е Перич1никъ при 

входа му. Спусъцитt на Яловецъ, из1вора на Сава 

/-lадижъ съ стената Мойстровка и Пшща, - еж 
дали •отдавна вече предимство на ·Планица и от-

11·\;ли палмата 11-1 а Вратитt. Презъ зимата пъкъ за 
нашит-\; алпийски скиори, ос.венъ Бохинъ, сжще

ствува само План,ица . Поt<рай Трента, Заезера е 

нашата :най-теж1<а загуба , отъ гледна точка -на 
туристи,~а и приро,шна ,естетика. 

Гол·kма ча сть отъ -сжщинската алпийс1<а Сло
вения съ своит·I; -красиви долини е била отсечена, 
така че J~неш:на С.пова_ния, въ ·Ю,·ославя:нската 

държа,ва, тлавно · принадлежи къмъ Динарската 

планинска система, която върви отъ Три
rлавъ, о-1адолу къмъ югъ. Т,ова което е специ

фично алпийско, севеvно и за падно отъ Т,ри
главъ, - и то е -голtмъ дtлъ, - е подъ чуждо 

владичество. Това никой не може да почувствува 
така силно, .както .словенс1~ия туристъ . . . Защото 
цtлата тази часть, е изгубена за интензивната 

словенска туристи·ка. За Присаu-1къ и Мойстров
ската стена, Край11-с1<Ит-\; планини и чисто сло 

венската Трента ·б·kше не-обхощимо да се 1jiапра 

·вятъ пжтеки презъ ,северната стена, за да може 

безъ спъ1-1ки отъ страна на италиа~н-скит·I; стра

жари и войници да се мине по наша територия, 

1<ъмъ 1нашитt върхове, 1<ои·110 веч•е не еж съвсемъ 

,,,наши " , а само на половина . . . Красивия съседъ 
на Присанкъ - Разоръ, не е вече о-~а шъ. 

Него поз1-1ава само сърдцето •на и стинския 
тури,стъ. 

Д-ръ 11ос. Ц. ОбJJанъ. 

ЕДНА БЕЛЕЖИТА СКАЗКА ВЪРХУ БЪЛГАРИЯ 

Известниятъ н·l;м ски rеографъ, отличенъ по

знавачъ на нашата страна, проф. д-ръ Албрехтъ 
Бурхардъ, къмъ края на миналия месецъ прочете 

въ Географското д-во въ Лайпцигъ (въ голtмата 
зала (Grassi Мнsешn) една бе11е)\~ита сt<азка на 
тема: ,,Зе~•tя и хора въ България", на която имахъ 
честьта да присжтствувамъ. С1<азката бt илюстри
рана съ много художествени диапозитиви. 

Голtмата зала бt 'буквално препълнеиа съ 

най -отбрана публика, между която личеха много 
отъ висшитt представители на нtмската наука, 

1<а1<то и много добри бъJFrарски приятели. 

Проф . Бу-рхардъ на два пжти е посещавалъ 

и изучавалъ България. Миналата 1928 година сп. 
„ Български туристъ" пом·всти една хубава негова 
статия „Като н·kмсt<и теографъ ·въ Родопитt". 

Най-сжщественото въ хубавата сказка на 
проф . Бурхардъ бtха неговитt опециални изуча

вания на Родопската область. Той я описва чуа 
десно географически и геоло>кки. Съ любовь то 
вори за хората, които я населяватъ, за планин

ското насе11ение, поми,нъка му, за обработване 
потюнитt, за грижитt на държавата къмъ горитt 
и пжтищата. 

Цtлата му сказка бt пропита съ най-жива 

симпатия къмъ малката нещастна Бълга·рия. Опи
са я съ най -хубави и топли думи. Българскитt 
селяни описа като добродушни и трудолюбиви 
хора, но за жалость, отровени отъ партизанство. 

Намира, ,, че и кржглия беднякъ да·ва последния 

си 11евъ за партизански вестникъ, който едвамъ 
може да проч ете". П01<аза още много диапозитиви 

изъ Рила и Рилшия мо,настиръ, койт-о ,нарече „би
серъ на балканитt", както и изъ земетръсната 

область. Последнигk извикаха най-живо съчув
ствие всрtдъ публиката. Особено интересни бtха 
диапозити витt съ битови сцени; сватба, вършитба 
съ коне и т. н. За българск~1ятъ туризъмъ и ту
ристи говори съ възторrъ. 

Следъ скаЗ:1<ата, изпратена отъ доволната пу

·блика съ жи·ви аплодисменти, последваха деба
тигl; при научното заседание на т·еографското 

дружество. Присжтствующитt задаваха .на проф. 

Бурхардъ редъ въпроси за трудоnата поnиность, 
селскот-о земледtлс1<0 движение и т. н., на които 

уважаемиятъ професоръ отговори абсолютно 
честно и обективно. 

Изобщо цtлата, крайно интересна за нtм
ската публика, сказка допринесе за едно по-добро 
познав4-не на нашата страна и народъ. Професора 
завърши съ думитt: ,,Ние н·kмсt<ит·I, професори, 

ще бждемъ щаст;шви да виждаме за напредъ кол

кото се може повече млади българи въ нашит\; 
уни-верситети и ще направимъ всичко възможно 

за най-тtсното сближение между бълrарсt<ата и 
германска интелигенция" . 

Уважаемиятъ проф. Бурхардъ и презъ това 

лtто пре,кара въ България за да продължи изуч 
ванията въ Родопитt. 

Ние, българитt, отъ сърдце му благодаримъ 

за отличната сказка и хубавит·\; 'tувства t<ъмъ на

шата малка хубава страна. 

Лайпциrъ 
Ц-ръ Дим. Сарафов,, 
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КОНГРЕСF\ HF\ СЛF\ВЯНСКИТ01 ТУРИСТИ. 
Безшумно и 1незабеJ1язано ,нашит-!; туристи 

създадоха отъ своитt ,куJiтурни организации една 
куJiтурна сила, която день изъ день повече расте 

nъ обществения животъ на страната. Пo-roJitми
-гl; наши планини вече еж лрорtзани <:ъ пжтища 
и пжт,еки; машш и rолtми стълбове съ надЮ!СИ 
по1<азватъ посокитt презъ урви, гори и върхове; 
тукъ и тамъ еж заJiесени голи простра!Нства; .на

правени еж и нtколко хижи, които бихме .мorJiи 
да нареч,емъ скромни храмове на туризма въ пла-

11инитt. 
И всt·ки день у,\1ножава привърженицитt на 

тая идея и вс-l;ки день издига въ душитt на мJiади 
и стари чувството ,на любовь къмъ природата, 
къ~,ъ отечеството и къмъ !Нравствената чистота, 

която ни ~носи здра'Вето._ и оилата. 

По1<рай тоя ,напредъкъ и подйемъ, ние бtхме 

Словения. - Камнишна Бистрица. 

изненащ1ни на 22 септември н. r. ,съ конгреса на 
Асоциацията на СJiавянскитt туристически дру
жества. Нашитt туристи отъ че11ири години вли
эатъ nъ сJiавянската асоцияция, участвуватъ като 

равнопраnенъ ,шенъ въ дей~ностьта и конrреситt 
,:,. А тази година 1конrресътъ биде о-гкритъ въ Со
фия и председат•еJ1ьтъ ,на ,бъJirарс,кото туристиче
ско дружество r. НикоJiа 1ГаJ1човъ е председатеJiь 
и на Асоl.l!иацията. 

Туриститt отъ четиритt сJiавянски държави 
(безъ Русия) образУ'ватъ единъ съюзъ за сътруд
ничество и сбJiижение върху основитt на туриз
~, а, като взаимно си помаrатъ при създаване на

родни паркове и хижи, като ,съдействуnатъ за 
туристически изJiети и rостуваl!iия пемежду си, 

за да ,се превърне ц·l;лата сJiавянска земя въ об
що отечество на славяншит·I; туристи. 
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По този начинъ, слутейки на туризма, ту
риститt ще работятъ за сJiавянско единение. 
Опознали планинитt, минали лрез·ь rрадовет-1; на 
веJiиката сJiавянска земя - ·ней~нитt чада въ от
дt11нит-l; страни и държави ще познаятъ и обик
натъ славянокитt си братя. А,ко 111с·rорията n-1a 
сJiавянското единство е било разкжсвано <:ъ же
дtлнит-1; народи, ако на д111пло~1атическата маса 
с11авянското единство е било разкъсвано съ же
стоки вой·ни - все пакъ съ растежа на човtш
ката култура иде братсгвото 1t1a народитt върху 
шюдоветt на напредъка. Толк,озъ повече ще из
растне ,единството J·1a славянитt чрезъ културно 
сбJiижение, чрезъ опознаване ·на душитt .и сърд
цата. 

Турис·~ич,еската асоцияция, може би, ще изи
грае наредъ съ други организации и лица тая 

1<ру пна историческа ролн. 

Т·tзи мисJ1и извиква 

конгреса и н·tко11кото срещи 
съ делеrатит·I; на Чехия, Пол
и IОгос11ав~н1. Вси чки де11е
гати въ разговоръ и офи
циа1111и приветствия наши

роко подчертава-гь нуждата 

отъ взаимиост,,. T·t гово
рятъ предимно за своитi; 

туристичес1<и организации 

- взаимност,, за развитие 

на туристичес1<ото д·tJю, но 
виш1ги завър111оатъ думит·J; 
си съ мисъJ1ьта, че съ нен 

се r~одготвя п,v.тя на всесJ1а 

вянс1<ата со11идарность. 

Т-1; се BЪJll-lyBaтъ отъ 
красотата на нашето отече

ство, но заедно съ това не 

скриватъ радостьта си, че 

въ бъ11гарскитt туристи и 
въ Бът·ария виждатъ една 

жизненость н култура, каквато не сж предr~о11ага11н 

и на каквато не c,v, разчитали. 
Tt еж общественици безъ да бждатъ поли

тици ~и З;Jтова nъ тtхно'!'о сърдце искрено бие 
пу11са на народитt имъ. Г.Г. йеничекъ отъ чехо
СJювашката деJiеrа ция, майоръ Романишиiiъ отъ 
ПOJICI<aтa И д-ръ Об11ЗJ<Ъ ОТЪ ЮГОСJiаВЯ'l\С,ката -
трима крупни идеолози •на туризма и сJiавяне,ко'f\О 

единение - не еднъжъ въ конгреса .и друrар

скит·I; трапези дадоха пламененъ изразъ на ,сnо
ит·I; чувства и разбирания, ,които току~що посо
чихме. 

Думитt имъ не бtха плодъ на учтивость: тt 
не ищватъ по эадължени•е, тt бtха работили пре
ди да rоnоря1ъ, тt бtха живtли съ купнежа за 
славянското туристическо сдружанане преди да 

го постиnнатъ. 



Въ конгреса се посочи г,олtмия успtхъ на 
асоциацията пре3ъ .и3теклата година: между Пол
ша и Чехословаш,ю е подll'исана конвенция 3а 
свободно премина11ане на туриститt пре3ъ об
щата имъ граница. Но има още славянски rpa· 
нини, J<оито трtбва да се премИ'натъ, има и една 

най-дълбока и непроходима: вtч·нитt вражди 
между славянствоrо, напластени пре3ъ вtкове. 
Трtбва усилия, трtбва много любовь и много 
свtтлина, 3а да се преодолtе. 

Не,ка по3дравимъ туриститt отъ славянсJ<ата 
асоциация, които работятъ за rова ! 

Л. Н. Вълчановъ. 

СЛ,f\ВЯНСКАТА ТУРИСТКА 
Раэговоръ съ чехословашкия делегатъ г. В. Йениченъ 

l{а1по ,е и3веспю, преди нtколко дни, nъ 
София с-е състоя четвъртия по редъ конrресъ на 
А. С. Т. (Асоциация на славянскит-1; туристи), т. 
е. на ·всички обединени сла-
вянски туристически дружества, 

представени на конгреса отъ 

свои делегати. Съ поср1;дни
чеството на господинъ Йо3ефъ 
Стефа1ювъ, можахъ да взема отъ 
шефа на чехословашката де11ега
нин, r. Вх. В. Йениче1<ъ, следното 
1<рат1<0 интервю, което дава 

r1редстава 3а отнасянето му 1<ъмъ 

д·J;лото на А. С. Т. и 3а лич11ит-J; 
му вr1ечат11ения отъ България, до
бити презъ крат1<ото му предсто
яване у насъ. 

работата на •конrре,са, той има любез11-1остьта да 
ми отговори, накжсо ,следното: 

Заседанието на А. С. Т. •въ София бt 
четвърто по редъ. Съ него се 
завърши първин кр,'-1--Ъ т. е. чс

тиритt слав11нски държави участ
вуващи въ асоциациsпа, се изре

диха веднъжъ да я председате11-

ствуватъ И да ВИДЯ'lvЬ ГОДИШНИЯТ'Ь 

и конгресъ да заседава въ ·гJ;хни
т·I; столици поредно. 

На Софийс1<ия 1<онгресъ още 
по-ясно се подчерта нашата ос

новна идея, че туриэъ~-~ътъ не 

прави политика, а преследва чисто 

културни и етични идеали. Това 
становище се изтъкна отъ всички 

делегати. Тукъ-тамъ, въ даденит·I; 
отчети, о·гь чехословашката деле

гация б·l;ха направени опити да 
се nрокаратъ и·J;кои политически 
тенденции, но т·J; на практика се 
у1<а3аха несполучливи. 

Г-нъ Йеничекъ е подпредсе
датель на К. С S. Т. (l{лубъ на 
чехос1юнаш1<ит-~, туристи) и ре
да1поръ ~,а туристическото спи

сание. По служба той е »1<онсер
ваторъ", т. е. шефъ-пазите11ь на 
самостонтелното държавно учреж
дение 3а 3апазване, ра3хубавнване 
и пр. на народнитt паметници. 
Бодъръ 50-rодишенъ мжжъ, го
ворящъ съ ентусиа3ъмъ 3а ту

ризма и изпълненъ отъ ис-

Г. Йеничекъ, 

Трtбва да се признае, че съ 
Софийския конгрес-ь почна пе
риода на реалната работа на 
Асоциацията. Досегашнитt четир11 
години бtха употр·J;бени повечето 
въ подготовка, въ събиране 

новиятъ председатель на А. С. Т. Д. 

кре,нна, но не романтично прекалена любовь и 
в·J;ра къмъ общославяноко единение. По '!'Очно ка-
3ано, това единени-е за него е възможно, то дори 
постепенно се осж.ществява, IНО въ неговото съ
знание романтичнитt увлечения отстж.пватъ на 
ра3умната и неуморна ,културна работа. 

Въ тоставетt на двата ,банкета, въ нtкол
кото ра3говори •СЪ ,м,ене, как1'о ·и при това интер
вю, той ,ми се пока3а човtкъ съ ясна и че-с11На 
мисъль, и славянинъ съ душа и ра3умъ. Той има 
добре стили3увана фра3а .и ораторски дарь. На 
Софийския конгресъ той бt :избранъ за предое
датель на А. С. Т. и столицата на -неговото оте
чество бt опредtлена за мtст-о на следния кон
гресъ, ищ1ата 1година. 

На моя въпросъ за впе•rатленията му отъ 

нуждната опитность, за да може да се изработи 
една единна програма за всич~и славянски ту
ристически дружества. Въ това направление, бt
ха взети за основа резултатитt, добити отъ дей
•ностьта на туризъма въ Чех;ословашко и Полша, 
кждето той е ·вече доста закрепналъ и, може да се 
каже, на правъ п.жть. 

А. С. Т. прие эа своя задача, не ,само ,съ 
думи и въ3хищения, ,но и съ реална работа да 
проявява стремежа си къмъ с11а13янска взаимность 
и солидарность. Затова, ре3отоциитt, приети въ 
Софийския конгресъ, означаватъ вече сериозна 
113аимна работа на вс.ички туристически орrани-
3ации въ славянскитt държави. За да се отговори 
на та3и по-активна дейность, учреди се единъ 
постоянеа-1ъ секретариятъ при съвета па А. С. Т., 
като излълнителенъ и ттомощенъ орrанъ 1ia Съ-
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вета, а сжщевр-еменно, f(ато саАюстоятеле-нъ от

дtлъ за печатна пропаганда. 

• 
Положението на ,1ехос;ювашl(ата туристка, 

по думитt на ,г. йени,1еl(ъ, е повече отъ зад'О· 

волитешю. Тя не само 1<репне Аюрално 11 матерн· 

ашю, но обхваща все поuе11е граждани, отъ вси•1· 

ю1 общестнени •l(ржгоне. 1 lрезъ 19 17 г., въ i t·tлaтa 

Чехослонаш/(а репуб;1иl(а е има;ю ,само 5.000 ,1;1е-

11ове -на турист1-11 1 ес,китt друж,ества, а сега презъ 

1929 11и с;10то .имъ е нарасло на 70.000! 

Съюзътъ на туристи,1ес1шт·t дружества има 

въ свон собственосп, и владение : 60 хижи, 15 

исторически руини, 3 1·0;1 ·tми и ,съ сu·tтовна нз 

вестност1, пещери, а именно, Мацоха, Ясова 11 

Хосус-0110. Само отъ входни таl(СИ за пе1церата 

Мацаха, туристичешото лружесп1а (1(. С. S. Т.) 

има годишенъ доходъ 01<0JIO 1.200.000 чеши l(p0· 

ни, или б;1изо петь милиона лева. 

Вънъ отъ тtзи тtмъ подобни доходи, ч·ехо

словашкото правител,ство дава -на туристическитt 

дружества значитеш1а парична и администрати вна 

ПОl,JОщь. За т,екущата година държавата имъ е 

отпуснала 2.400.000 крони безотче·nни, г;1авно за 

постройка и ремонтъ на туристи,1ески хижи, а 

вънъ отъ това - и 800.000 крони субвенция эа 

разни туристи,1еСl(И нужди, като А1 арl(ира11е пж

тища, прокарване планински пжтеки, пост
ронване 

мост•1ета въ плани.ната и др. т. (Тукъ трtбва да 

от.воря скоба и да напомня, 'Ie всичко що бъ;1-

гарс,ката тури,стика притежава, дължи го на мал

кит·I; вноски .и голt,,шя ентусиазъмъ на своитt 

чJiенове-туристи!) 

Чехословашкитt туристи вършатъ и една 

особена културна дей-ность и то вср·tдъ малцин

ствата въ Чехословашката държава. На всички 

дица или дружества, които устройватъ всрi;дъ 

малцинствата детски колонии, туристическ
ата ор

rанизацин дава значителни помощи въ пари и 

материали. Съ това тя печели -сърдцата. на мла

дитt питомци, а еж.що и уважението на обще

с1•1юто. Интересно е, 'I'e разходванит·t за тази 

ttель суми се събиратъ измежду чJJеноветt на ту 

ристическитt дружества, а не се даватъ отъ дър· 

жавата. Съ това се подч-ертава етичния, а ,не по 

литическия моментъ. 

Членската вноска на чехословашкия туристъ 

е 35 ,крони 1rодишно, ш<11ючително ,списанието. 

Прибавятъ се още и петь ~<рони за фонда хиже

, строене. Волнитt nожертвуваJН ин ,сж значителни 

по брой, а често и по голtмина. Туристическото 

списание е месечно и има 45.000 абонати. 

Своитt лични впечатленин отъ 1<ра11Кото си 

пребиваване въ България, r. йе~ничекъ предаде 

съ ,следнитt думи: 

- Туристътъ •ю1а възможность повече отъ 

вс·l;.ки друrъ да дойде въ непосрtдна връз1<а съ 

народа и да вникне въ неговия истинск
и жнвоn.. 

126 

Та1<а -и моето идване въ България ми донесе мно

гобройни ,красиви ашечатпе~ния .и ценни поуки. 

България и •нейнитt природни хубости, как

то и живота на 6ы1,гарина, ,еж изобщо много 

малко известни въ ЧехосJJовашко, а •1есто пжти 

<:ж съвсемъ криво разбра·ни. Старо110 и отдавна 

отжив·l;;ю мнение за „неуютния Балканъ" трtбnа 

окончателно да се изм·l;ни и nопраnи съгласно 

дей ствителностьта, а главно, не трtбва да се 

хвърпятъ •къмъ територията на Бы1гарин ни.какви 

'Неблагоприятни отзиви, защо·110 тl; съвс-емъ не 

отгоuарятъ на истинското положени е. Това еж 

мои Jtич11и впе,,атлеtшн. 

Чрезъ н·l;колко изJiети 1.1ъ полето и по ш1а

ни-ннт·t (rоститt посетиха в~1тоша, Рила и др. ), 

азъ узнахъ, заедно съ 1.1си•1ю 1 делегати, изненад· 

ващигt уси ;1ин за поправяне пжтищата, а С,'\\ще

вре~1енно 1<онста·гирвахме ,съ радость, 'le пжтн

щата до rлавнит!; ·туристически обе1<ти, които мо

жахме да посетимъ, еж доста добри и удобни. 

На първия бан1<етъ азъ изтъкнахъ въ мон 

тостъ, че туристиката събужда у населението съ

знание за чов·tшка добродетель. l(азахъ още, че 

туристътъ работи за добринтъ човtкъ и отива 

съ радость тамъ, гдето има добри хора . И сега 

чрезъ васъ, не се колебан да проr;1ася предъ 

цtлъ св·tтъ, отъ добритt чувства на вашия на· 

родъ. Азъ се троrнахъ дъJ1боко, когато, изкач

вайки с•е 1<ъмъ върха на планината, ние бtхме 

сърдечно поздравлявани отъ селянитt съ маха'Не 

ржка и изпращани съ милитt думи на бълrар

скитt планинttи: ,,На добър'!? пжть ! " . 

Силно и отлично 1JЗПечатление 1ми направи 

още едно нtщо, което у насъ се случва много 

рtдко или почти никакъ, ,именно искреннитt и 

спонтанни поздрави на децата. При пешеходе• 

нето т·I; ни поздравлшзаха учтиво, а при пжту•ва

нето съ автомобилъ - махаха ни ,съ ржце и ви· 

каха ура. 

Никой нtма да разбере, колк<> ми бtше мило, 

когато навсtкжде се убеждавахъ, че името чехо

словакъ намира добъръ отr;1асъ въ всички бъл

гарски градове и села. Навс-tкжде бълrаритt 'НИ 

поср·tщаха съ сърдечна усмивка и непринудено 

проявяваха своето приятелство ·къмъ насъ. 

Пжтя до Рилския монас11иръ, .и -само пжтя 

до тамъ, дава възможность на тур
иста да види 

толкова ·интересни нtща и да добие так11.13а дъл

боки вnечатле.нин, че и за мене всичко предста

вшшаше живъ ,интересъ, ма-каръ че имамъ rо

лtма туристическа дейность и оnитность. Тере

нътъ с·е мt'Няваше н•епрестанно, подобно ланд

шафтитt на нашитt Вис-оки и Ниски Татри. Съ 

своето великолtпи е ,и rрандиозность, предгори

ето на Рила напомня ,нашата Шумава съ своята 

замисленость. Но Рила е безкрайно разнообразна 

и тя носи на челото си 1-1ай-високия славянс•ки 

връхъ, Мусалла. 

Рилскиятъ монастиръ, 1<ато 1<ачественъ ста

рославянски паме11ни1O,, ще бжде за дълrо време 



предметъ на туризъмъ, още повече, че съобщи

телнитt срtдства като и духовнигl; вр·взки между 

насъ, ставатъ отъ день ,на день пd-добри. 

Съ огледъ (<ъмъ планинс1<ата туристика, ко
ято у насъ, па и 1-1 асв·l,кжде силно се разширява, 

ние нам·l;р,ихме въ Бъшар-ия .извънрещ-ю благо
дарни обекти: напр. Витоша, Рилскитt гребени, 
Еленинъ връхъ и ·особено Мусалла. П,'-тищата 
къ·мъ гвзи планини еж окиче,ни съ бо 1·ата флора 
~, 11ъJ1ни съ романтизъмъ. Отъ туристическо гле
дище, ·вашитl; планш1и еж интересни още и по 

това, ч е ТБ еж )(ОСТЖПIIИ ОТЪ разн и стrа 1-1 и •(•( съ 

това давагь възможность да се извършватъ из

качвания ·отъ различенъ характеръ. 

Нtма да описвамъ впечатл-енията си отъ при

роднит·в хубости ,на България - тt еж отлич 11 и . 
Стига само това, което 1<азахъ: че туJ<Ъ усJ101~и
ята за туризъмъ еж много благоприятни, а 1.1а

шит-l; хижи, строени въ чисто туристически духъ, 
предJJагатъ изненадващи удобства. Туристичесю,1 -

гl; обе 1сl'и въ БъJJrария еж богати съ своята при

род 11 а естетика и съ своята драматич·на история. 

T·I; заслужа 1затъ вниманието 11 а вси 111,и сланя 11сю1 

турисп,, а -особено на чехословаш1шт·I;. 

Люб. ВJ1 нд11н11нъ . 

Hf\Шf\Tf\ ПРОПf\Гf\НПf\ 

EдlJ-la статия въ в. ,,Миръ", печата11а това 
л·l;то подъ rорнот•о за~глави,е, ~,и дава поводъ да 
се занимая съ единъ важенъ въпросъ, съ разреше

нието на •който <\-!И·е тр·l;бва сериозно да се зае

мемъ. Касае се за едно писм,енно опла1<ване, ко
ето една почтена дама огь Виена е разпратила 
до всич 1<и вестни ци въ България, за тормоза на 

1<ойто е била подложена презъ -време на пребива
ването и въ България, спс

н11атю в·1, . Варщ1 и Бургаз·1,1 
и IIP C'll(ИТ-1; които е cp·l;щ

JiaJJa въ страната 11и като 

1<урортисп<а презъ това J1·!;
то. В·l;рвамъ, че повечето 
еж ,,е11и въпросната статия 

и еж се въэмути11и отъ гор

чивит1;, но эа жалость тъй 
истинни укори, хвърлени по 

адресъ на наL1Jит-l; nорндl(и, 

груби и l'!еуслужливи чи-

1-ювниL(И, съ нищо неоГJрав

дани формат-юсти и пр., 

1<оито с," отъ естество само 

да убиsпъ вс·i;ка1шо жеJ1ание 
за 11 ребиваването на чуж

денци-туристи и l(урортисти 

у насъ. 

мала удостов·l;рени-е, че си била платила всички 
да~1ъци". На деl(ларацията на дамата, че е дошлн 
въ България на 'l<урортъ и че данъцит·I; си nJJa
щaлa въ оте,,ество·го си, чиновниuитt не обър
нали 1J-1икаl(ВО внима,ние и ,настоя-вали rна своето . 

Станал-о нужда да се отнесе до консулства, лега
ции и пр. и изгубила близо 2 седмици въ чакане, 
до като и разрешили да зами не. За дру,гит·I; преч-

Почтената даме, въ же

ланието си да прекара л·l;

тото въ н ·);l(ОЙ при1пенъ 

морски l(урор·гь, се е от

несла до едно пжтувал

но бюро въ Виена)~ за 

Погледъ къмъ Нупенит-t и Мальовица. фот. М. Кръшнякъ 

сведения, и отъ тамъ и препоржчали въ най-кра· 
сиви слова и картини българската Ривиера -
Варна. ~Прекарала ,около 2 месеца въ Варна и 
останала възхи'I'ена отъ морето, плажа и пр., по

искала да се эавърне презъ Цариrрадъ ,въ оте

ч-еството си, но l(акво било очудваrнето и, i<oraтo 
при заминаването, следъ като редовно била из
nъ11ниJ1а всичю1 формалности по паспорта и било 
от1<аза110 да си зами•не, подъ предлоrъ, че „ нt-

ки, подигравки, ра3'карвания отъ едно учрежде

ние въ дpyiro, чакане и лутане нtма да споме
навамъ, тt ни еж известни много добре и н·hма 
защо да ,ги -изброявамъ. tИ завършва дамата пис

мото си: ,,Следъ като оставихъ БЪ стра ната по
вече отъ 30.000 л-в. и изпихъ до дъ<\-!О горчивата 

чаша на разочарова,ниет-о и възмущението, азъ 

напускамъ България и ще зная вече какво да 
l(ажа на пжтуваJJJ·IОТО бюро И 11 а ВСИЧl<И, J<ОИТО 
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ме ,биха попитали какъ nрекарахъ дtтото въ Бъл

гария, или nъкъ ми биха искали съветъ да i1 по

сетятъ" . 

Предоставямъ на 'iитателитt сами да преце
нягь горната слу'iка и лошигl, последствия, ко
ит,о биха могли да повле'iатъ сл,едъ себе си, ако 

ставаха система у насъ. 

По'iти ,на вс·l,ки нашъ съборъ се говори за 
туристич,еска пропаганда, за стопанско значение 

на туризъма, ,взиматъ ,се решения и мtрки какъ 

да привл,ечемъ повече чужденци у насъ за засил

ване на нашата туристич,еска индустрия, а отъ 

друга страна, нищо не предприемаме да улес

нимъ тия посеще,ния и 1направимъ пребиваването 
на такива хора у насъ по-J1еко и по-удобно; на
противъ, измислюваме всевъзможни nреч,ки, пра

вимъ имъ шикании и np, Не е ли крайно време 
да се позанимаемъ съ тия въпроси, разрешението 

на ,които не търпи повече отлагане и протакане ? 
Азъ мисля, че туристическитt дружест,ва, респек

тишю твХ!нитt централни управителни тtла, еж 

факторитt, които трtбва съ всички сили и •срtд
ства, да издействуватъ насърдчаващи посещени

ята на страната ни условия, както това се прак

тику·ва и въ друrитt -страни. Ак,о на централното 

настоятел,ство тая работа не е по силитt, то нека 
се образува при него едно бюро за пропатанда, 
както коrнкретно бtхъ предложилъ на събора -въ 
Ловечъ, което отъ своя ,страна ще влtзе въ връз
ка съ всички учреждения ·въ_ страната, заинтере

совани прt,ко или косвено съ туристическата ин

дустрия. Това ще еж на първо мt-сто; министер
ствата на Външнигi, и Вжтрешни работи (пър
вото ,отъ които ежегодно харчи съ десятки хи

ляди J1ева за фотографически ,снимки и пропа

га1Нда въ чужбина), после Дире-1щията на )К,е
лtзницитt, на Спални~:t вагони, разнитt пара
ходни дружества, съюза на хот-елиеритt, съюза на 
градоветt, курортнитt бюра при отдtлнитt гра
дове и пр. От11, друга страна ще -се действу,ва отъ 
вънъ чрезъ нашитt к,онсулства, търrовско-инду

стриалнитt камари (каквито ги има вече нtколко 
въ чужбина, 1Наnр. БерJшнъ, Варшава, Бреслау, 
Лондонъ и пр.), нашитt студентски дружества 

въ различнитt ,градове на западъ, а най-вече въ 
чуждит·в пжтувални бюра*) (Reise - Biiro, Ver
kehrs Biiro), кито съ готовност,, биха услужили 
да даватъ сведения за нашит·!, пла,нини, бани и 
др., да излагатъ фотографии, реклами, разписа
ния и пр. Но за всичко това се иска една широка 

организация, планомtрна дейность и постоянств-о 
и . . . срtдства, разбира се. Отъ кжде да :ги вз·е
м-емъ? J{азахъ вече - отъ изброенитt по-горе 
учреждения, които иматъ всичкия интересъ отъ 

насърдчаването на туристическата инду.стрия у 

насъ и които отчасти вече еж обtщали своята 
подкрепа. Работитt ,на т-ова бюро за пропаганда 

*) Адрсс1-1тl; имъ на!l-добrе ще е да се изискватъ 
отъ нашит1; 11сr,щи11, консулства и индустриа111-1и камари 

въ чужби1н1. 
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ще се развиятъ до тамъ, че ще има нужда, може 

би, и отъ ~дно до две платени лица.Първата ра
бота на това -бюро, обаче, преди да кани гости 
и прави -пропа!Ганда на·вънъ, ще е да .се справи съ 

самитt ,насъ, съ нашата действитедность, и да по

прави и изправи тамъ дето може и ·к,олкото се 

може. На първо мtсто ще трtбва да се уреди въ 
една по-благоприя11на и опр-осте.иа форма, въпро

са съ формалноститt по паспортитt, полицей
сжитв визи и rдавно тия съ нищо неоправдани 

бирнически удостовtреЩ!я, които се искатъ отъ 
<1ужденцитt-туристи и курортисти, и к,оито както 

·видt~е създаватъ най-.rолtми гдавоболия, не

приятности и денrуб~ за последнитt. Второ, ще 
трtбва да се създадатъ единъ минимумъ отъ 
удобства за пребиваването въ страната ни, посе

щаването ,на нашитt планини, бани и курорти. 

Това по-конкретно се изразява въ: а) сносни хо
тели въ всtки rрадъ и по-г-олtмо селище, които 
бихме могли да препоржчаме съ чиста съвесть за 

абс-олютно сигурни отъ всtкаква !Гадь и ,съ све

стенъ и чистъ нуждникъ (по тоя въпросъ ще се 
повърна), ,б) сноони ресторанти и гостилници, 
,които що-годе да 011го:варятъ на чуждия вкусъ 

и въ 1юито да не се експлоатира безбо*но, в) 
гарантирани превозни срtдства къмъ по -главиитt 
центрове и бележитости, г) подготвени хора-во
дачи, ·които биха могли да запознаятъ гоститt 
-съ забележителноститt въ центъра имъ, или пъкъ 
ги водятъ изъ ок·ош-юстьта, д) маркирани пжтища 
въ планинитt, е) хижи и спални тамъ гдето · ,е на
ложително, ж) продоволствени магазини въ из
ходнитt мtста за дългодневни излети и на край 
услужливость и вежливость ПOll:le отъ страна на 

всички административни -ортани и туриститt, лип

са'!"а на :кои110 най-вече шокира чужденцитt. 

По точки а, д и ж, бихъ желалъ да се поспра 

още малко, а 1Най-вече по единъ малко прозаи

ченъ въпросъ: за ,нуждницитt у на,съ. Колкото и 
да е неловко за разглеждане, но този -въпросъ 

трtбва веднъжъ да -с-е повдигне и разреши, ПOIJ:l·e 

до толкова, до колк,ото той ни ангажирва предъ 

чужденцитt и азъ мисля, че им-енно за насъ ту

риститt, ·които ,обикаляме нашата страна, се пада 
тая не д:о тамъ почте,нна мисия, да въздейству· 

вам·е на всt·кжде, както и когато можемъ за от
странението на rози недЖ:гъ, к-ойто тол-кова ни 

унизява предъ очитt на чужденцитt, защQто, ако 
количеството на сапуна, както се казва, к,ойто се 
употрtбява въ една страна е мtрило за чисы-rаrа 
и, то и нуж.zщицитt еж едно отъ мtрила1:1, по 
които се ,сжд~1 за чи.:11атата и културата Н,.!. тоя 

народъ. Не Rеднъжъ съмъ с:1ушалъ отъ чуж

де,нци-туристи да ми говорятъ: ,,хубава с Бъл
гария, •възхитени сме ·отъ девствената и и роман
тична природа, но . . . нуждницитt ви еж подъ 

всtкаква ,критика". И ·винаги ,съ чувство на го

лtмо ~стеснение 1И срамъ 1съмъ упжтвалъ чуж

денци които еж ме .молили да имъ покажа нtкое 
отходно мtсто. Тукъ трtбва да се действува по-



енергично. поне въ 1всtки градъ, кж..д:ето има ту
ристичес1<0 дружество, да се заставятъ нt,1юи хо

тели и ресторанти да 1наnравятъ по-свестни нужд

ници - клозети и да подържатъ чист,о'Га и осве

тление въ тtхъ, щомъ СЗ!нитарнитt власти не се 
чувствуватъ достатъчно силни да наложатъ това. 

д,ко въ град:ове това е възможно, 'Голкова по
наложително се явява т,ова въ- нашитt туристи

чески спални и хижи. Въ спалнята на клона въ 
Банско напр., кж.дето ,бtхъ па-~<ъ това лtто, е не
възмо)lшо да доближишъ на 1 О метра ,нуждни,ка, 

а камо ли да влtзешъ вжтре ! А при това има 
пазачъ-слуга при спалнитt и 'ВОда - да уда

вишъ ц·t.лата Разложка к<Утловина! При -,с;ижата 
nъкъ на Бъндерица, да те •е страхъ да влtзешъ, 
за да Гf-!е пропаднешъ чакъ въ ,коритото на р. 

Глазня. Не ще забравя и случая ,съ единъ чехс-ки 
туристъ въ Рилския монастиръ преди 2 години, 
който, едва вл·tзълъ въ 

единъ отъ приличнит·J; на 
гължбарниl(ъ, подпр·l,нъ на 

два 1<ола нужници се втурна 

съ ужасъ на уплаха и по

гнуса навънъ, та цtли три 
дни следъ това не можеше 

нищо да хапне. 

Срамно и унизително! 
Тр·t.бва, за Бога трtбва да 

напранимъ часъ по-скоро 

~гl,що въ това на правление, 

за да се изтрие предъ очи

т-1, на св·t.та това тъмно 
петно 11а нашата хубава 

страна. 

най-матю три пжти сы1ъ мо11ю1ъ лично друга
ритt отъ Банс-кия 'I<лонъ да маркиратъ тая пуста 
пж.тека отъ Папазъ-,гьолъ за Добринище nрезъ 
клека. Една единствена незначитеJFНа дynl(a въ 
клека е входа въ този quasi Да нтевъ адъ и 1<0Ито 

не я налучка съ сигурностьта на ловджий ски ко

пой - той ,е за1rубенъ. Пази Боже ,нtкой да по
падне въ този клекъ! Съ часове и дни не ще мо

же да излtзе отъ не.го и да се оправи, а при това 
маркировката тамъ, би била тъй лесно за реали
зиране и би струвала толкова малко пари и 
трудъ. И други пж.тища въ Пиринъ ,се нуждаятъ 
отъ мар1шровка, най-'В·ече изходнинтъ nжть отъ 

Банско до „Пещеритt" - входа на Бъндериш
ката долина. Цtлия теренъ тамъ е прорязанъ съ 
стотиди зидове, вади, 1каменяци и np., та ч-овtкъ 
се обърква !{ОЙ nжть да хва,не. Нtма да се загуби, 
наистина, но въ всtки случай ще изгуби ц·l,1rи 

Друго - за ма р 1( и
р о в 1( и т ·t.. l{азахъ по съ

боригв и па 1<ъ повтарямъ, 
че до1<ато се предоставя из-

1<11ючително само на иници

ативата на ююноветt тон 

1~1,й важенъ въпросъ за мар-

1<ирането на п,ктищата, още 

десятки години ще изте-

фот, Анто11овъ 

Делегати и гости на Славян·ската туристическа асоциация при хижа Алеко. 

катъ и ние nat<ъ 11-1е ,ще имаме маркирани пжтища 

въ nла,нинитt. Трtбва тукъ Центра,лното настоя
телст-во (или районнитt организатори, каквито с:е 
въ:веждатъ), да вземе въ рж,цет-1; си тая грижа, 

·1<а1<то това е -станало и съ хижестройството, и да 

систематизира маркировката слоредъ степеньта 

на т-l;хната необходимость и по единъ строго по
следователенъ и nреднач-ертаq-1ъ nла1-1ъ да се мар

киратъ вс-ички излетни обекти 1въ страната. 

Въ Родопитt това лt110 се е заблу дилъ единъ 
чужденецъ - туристъ и следъ като се луталъ и 

·гладувалъ •близо цtлъ месецъ, билъ ,случайно ,на 
мtре·нъ край едни помашки коли-би въ окаяно по
ложение отъ група ,курортисти. Друrъ нашенеuъ 

се изгу,би .миналоrо лtто ·въ ТроЯJНския баm<анъ и 
загина. Трети - :въ клекаша надъ Добринище 
въ Пирина и пр. Ос,обено пъкъ за тоя кл:екашъ 

часове въ лутане, до t<ато се оправи и излtзе на 

истински пжть. Не е достатъчна едната табет<а 
при м-оста въ 'Края на града, а трtбва да се мар

кира съ ясни, гжсто поставени знаци (блажна 
боя), стрели или ·ширОl(И ленти ц·l,лия пжть таt<а,. 
че застаиалъ при еди-ния з·1-1акъ, да cre вижда 
отъ него 1пория и т. н. Да с-е запомни : да се 
маркиратъ BC'Бl(Ora -най-добре изходнитt пунктове 
- отъ це;нтъра на нас,еления пунктъ, до като 

пжтя вече вземе О'Предtлена nocot<a. Не мислете, 
че п ж.тища и звестни вамъ еж изве -ст

н и и на д р у ги т t. Само желание, съвсемъ 
малко повече желание и амбиция! Пакъ повта

рямъ - Uе.нтралата трtбва да вз-еме въ с-воитt 
ржце планомtрното маркиране въ планинитt, да 
възложи на всtки клонъ въ оnредtленъ срокъ 
конкретно кои пжт.ища да маркира, а тамъ дето 
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нtма клонове ( напр. въ Родопитt), ЦентраJJното 
наст·оятелство само да изпраща ·команди да мар
кирватъ. За тая работа поне -не еж нуждни Боrъ 
знае ,какви срtдства. 

И 1<ато последно неудобство констатирано 
отъ менъ - е липсата на продоволствени мага

зи,ни въ изходнитt пунктове. 

Нашитt хижи повечето не се стопанисватъ. 

Пъкъ и въ повечето плани нски мtста, още нt
маме хижи, за да тръrнемъ каrкто на за1Падъ само 

съ единъ ба,стунъ въ ржка и кесия въ джоба ·по 
планини и долини. Да влачи.мъ провизии отъ до
моветt си не всtкота е удобно и възможно, осо
бено за дълги излети. Ето защо ,налага се да се 

снабдяваме съ провизии отъ ~най -близкия изхо
денъ пунктъ ·къмъ нашия излетенъ обектъ. Въ 
пове,1ето случаи, обаче, тоя изходенъ пунктъ е 
едно затънтено село, монастиръ или малкJ грал

че, гдето 1-1 ·\;ма често не провизии, но и х .тtбъ 
да си купишъ. Тр !,бва да на:1равимъ въз»южното 
и намtримъ 11редприе~1ч11;ш хора (търговц .,, 6?. 
ю1ли и др.) въ такива :-.1tси J,a държатъ въ 
склалъ, особен-о презъ ,сезона, най-необходимитt 
туристически провизии, поне т-акива, които не 

подJ1ежатъ на бърза развала. Въ Банс,ко напр. би 
трtбвало да има такъвъ магазинъ, гдето би мо · 
г1ю всичко да си набиви единъ туристъ, което му 

е необходим•о за нt·коJ1ко дневе-нъ престой въ 
плани ната, а не (-както случая 6twe съ менъ) и 
ка 1.1жавалъ да не може да се намtри. Това ще е 
отъ стопанско значе·ние и за самия центъръ --

да създава удобства и уJ1еснения за туриститt., 
които въ замtна на тоuа ще имъ оставятъ cr;o„ 
итt пари. 

ЕдJВа следъ като сме изпълнили всичко •горе 
изл·ожено, ще може вече да се заемемъ да каниме 

гости и да правимъ пропаганда. Защото иначе 
бихме изпаднали nъ положението на оня жалъкъ 
домакинъ, който · кани гости ,безъ да си е билъ 
подредилъ кжщата и безъ да е ималъ съ какво 

да почерпи ,гоститt. А срtдства за пропаганда 

има мно,rо. Ще се напраnятъ красиви пжтево
дители, хубави албуми съ онимки, ще се разпра 

щатъ последнитt въ чужбина до из•броенитt ве 
че бюра и учреждения, ще се изпращатъ разпи 

сания, художествени табла и др. до разни гари и 

пжтуnални бюра, серии отъ диапозитивни -снимки, 
ще се намtрятъ хора, които да държатъ подхо

дящи сказки въ различни ,градове, ще се дей

ствува ч резъ пресата, а може и съ нtкой и друrъ 
филмъ изъ нашата природа, курорти, бани, раз
лични отрасли на иrндустрията, народни носии, 

о-би-,1 аи и пр. 

Но преди всичко, rкакто ·казахъ - да се 

спра вимъ съ самитt оебе си, да правимъ пропа
ганда у насъ, м-ежду самитt насъ, а чакъ тога
ва вече да мисJ1имъ за гости и външна пропа

ганда. 

Стига вече думи, .добри жмания, речи и ре

зо11ю 1щи, да видимъ най-сетне и д t, л а, и ,·о 
цtлос-гни и бързи, защото . . . nре,мето е пари! 

Инжи11еръ Х. Броксъ. 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Изъ дейностыа на Асоциацията на славянскитъ 
туристически дружества. 

l{о 11гресъ'1·ъ 11 а А. С. Т. Д. ,np11 откр1ша1-1е зассяа
н11нп1 с•11 ~1а 22 септем•1~р11й т. ,г. , nозд,рани телеграф11-
чесю1 дъ,ржа111-1нтt 1·щ1111,н на БъшаJ>ИЯ, Полша, Чехо
СJ10ва,к,11я 11 Ю,1·,осла,в11я. 

Въ тт-оtюръ :на n1т,вен:тв,ията nолучена е с11едната 

те11еграма отъ Н. В. Uа,ря: 
Галчовъ, 1nредседател1, на 1кош·реса на сла-

11ш1ск.итi; тy,pr11 cl'1•t'l•ecк-и дружест,ва 

Бдй11·одаря най-сър,дечно на съ,вета •на Асоll!иацията 
1 1 а сJ1аня1-юк-11тi; ту~р11.стически д:ру~кества за ~-1зказа1-1ит·I; 

,м н 11юбезни nоздр111Влен-ия, като пожелавамъ ,полЗ"о· 
ТLIO J>l•ta дейность ~ш IJ(OJ1,rpeca Ви. 

Царьтъ. 

По този с11учай 1и По11с-кия :пълномощеrftЪ мин.истъръ 
г. Барановоюи ПJ)'И единъ nриемъ lВЪ лепн.1мя.та е 1Пре
далъ л,~rчно на ,г. >ГаlJ'Човъ б11агодао11и.остьта на ,nре.11:се
дате11 я на r!loлaкa'fa Реrnубщrка, - а Чех·ос11оnашкия 
т1ъ11номоще1нъ ,М,ИIJ-!lf!СТЪръ r . РейхоJiецъ И Юr,ос11авян
ския ·пъ11номощеиъ министъръ г. Нешичъ еж предали 
б11аrодарноститi; на Н. В. Югосла,вя~н,ск,ия краль 1И на 
председателя на Чех,осл.овашката Реrrrублика съ спе
циалн,и ,п,иома. 

* * * 
Kcmrpeca на Асоциацията 61; 'Поздраве1-1ъ т,елегра

фнче{жн отъ мин>и•стъръ-111,ре.,д1се1дателя r. Ляпчевъ, отъ 
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п,ре.дседате1111 на Полското Та·rра•11:ско дружестно r. 11н
женеръ Черв,и,н.скн, ,отъ ЧехосJ1 011ашкот,о М1 111о1 1·стерство 
на търг.о 111ията , к а,кто ,и отъ •мно1·O к11O1ю 11е на .Б. Т. Д. , 
на които п,редс,едатеJ1-с·1чюто и~казва сърдечна б1~а,1·0-
дарно.ст1,. 

Заб. За у-стно ·подне·сенит\; 11озJ~р;н1л е1-1ш1 пр11 от
к,ри,ване .на ко•1-1греса (Уl'Ъ •оф1щ1-1<ш1-r,ит·I; ·пред•с~·ашпе;11 1 
на слашttн:кит·\; ,лържа1111и , отъ М-,1юто ,на щюсвi;щеннетu 
и О1"Ь културн,~,v1·ъ ор•гавwзации е отбе1н1зш-ю ,въ у~n,ед
ната статии на тоз.и ,брой 1на 1ОП1Исан,ието. 

* * * 
J1.е11е1· а.тнт·\; 11 1·оспп·\; на ,ковrрсса .н а А, С. Т. Д. 

n1,1•r.c<r:ип1axa ,въ София на 22 ,оептем.врий т. r. посрещ
rнат-и на •гарата ·orrъ ~бълrарсюнi; .nеле1:ат.и ,и много J~PY· 
rн турwсти. Ti; бъха ~Настанен,и „въ хоте11ъ „Бъш·а J)11-Н1" 
и „ 10.нионъ r!lаласъ". Бъха ,пре,1tставени: Чех-ослова-к-ия 
отъ r. 'К•он,серваторъ В. В. йе.ничекъ; illoлшa - -отъ г. •г. 
майоръ \Бр. Р.оманишинъ ,и Д-ръ Е. Столфа; Юrославин 
- отъ ,r . г. Д-ръ Па'Вш~съ, Г. ,Г,ра•1а1J1и,нъ д-,ръ И .Обла1Къ, 
г-жа Па,ула Хро.вати1нъ и г-нъ Максо Хро.ват.инъ ; Виена 
- •отъ •г-жа Линда, Чижекъ и г-нъ Г. Чиже,къ. 

Лре1са'l'а отдаде пужд,но·ю ,в,ним.а1-tи,е на рабо11итi; на 
конгреса, ка'Кто и на ,rоститъ. Въ над,ве.че,р.ието .на ко,н
гре.са ,61; '!rу\блику,ваif!а обширна статия за д-ейность та 
на А,социацията отъ пред:седате1111 ,на сжщата г. Н. Га11-
човъ, а 11Iреаъ ,~нитi; ,на ·КОН'i'ре.са бъха дадени ,и,нтер
,вюта съ :нt.к,он ,отъ ,г. г. ,делегатитt, както и други 
-съобщения. 



Въ ч-есть на делега11ит1; ,на -кон,греса бъха да:дени 
банкети: - отъ Стол'Ич1-1 ата об щ ~1н а, 1J-1a който 
пр11сжтсrву,nаха ос,nенъ делегати и г-ос.11и r. Jl. Нешичъ, 
IО1·осла11янаки пълномощенъ мин,исть.ръ, г. Д-.ръ Ма
сарикъ, сек.ретарь на Чехосло:nаш1Ката легация и др. 
Банкета бt 1предс,едателстnу:ва,нъ отъ пом.ощн.икъ rюмета 
г. ДечеIJъ; сжrщо - отъ С л а 'IJ я н с к о '1' о б л а ·г о т ,13 о
Р JI Т ,е Л IH ·О Д р У )1( е С Т ,IJ О lИ отъ Ц С 1-1 Т ра Jl 1·1 0 Т O Н а
с то я тел с т 1В о н а Б ъ л ,г ар <скот о т у р и с т J,1-
11 е с к о Lft р у >1< е с т IJ о. На последн1ш бш1кетъ 
присжтс1шуваха и ~м1-10зина отънетеранит1; а-1а ,българ
<жия туризъ~мъ, между KO'fIO'O личеха и поч,етюп--1; чJiе
ноне на Б. Т. Д. mроф. А. Теодоровъ-1Баланъ, Д-ръ Н. 
l(оза,рон·ь, архите1пъ Г. l(озароuъ, 1(акто и 1г. г. С. Поп
лу,1<01Jъ, 1проф. Ст. Пет,ко,въ, Ин. ЛамбоIJъ и др. дей~н 
въ поJiето на тур,11зма. 

При за,цуше,вна атмосфера 11 ,много добро наст1юе
ю1е -се rшха на ба11кетнтl; ред11-ца ,наздравици и отъ де-
11егати и отъ гос11и, при ко11то се 1<азаха м11ого насърд

ч1tтел1-11_1 ду-м,и за д1;лото на -б-ыtrарс1ш•гg турн,сти и 
м~101·0 ,съ рдечни пожеJiа.ния ·за уал·l;ха на с11авяискин 
турнзъмъ и споразу;мението иа бра-гсК-1л--J; сJ1аш1нск11 
11а,роди. 

Сжщо бt даденъ чай ,1п, честь иа делегап1 ,..1; отъ 
г-жа Нешичъ и 1Ю,госла,11я~нсюия пълномоще:нъ м1rюrстръ. 

* * * 
Седалището ва Асоциацията С. Т. Д. за 11дната 1930 

гоJ11111а ·се п,рем·l;·с·1,и ,въ Пра.га - Чехосло1Jа1шя - ка·1'0 
ое сr 1збраха - з а 1п р е д ,с е д а т е л ь г. к о 11 -
с е ,р в а т о р ъ В .. В. Р'1 е 111 11 11 е 1< ъ 11 з а с е -
•1< ,р е т а ,р ,, г. А н т о •11 11 ,н ъ М а р е к ъ. Учред11 
се н постояненъ ·Dе'Кретариятъ прн .председатслстuото 

на А. С. Т. Д., •ч11ето сед11л11ще зi1 1930 и 1931 година 
ще бжде nъ ,r,p. П.pilll'a - съ дnама ,секретарн чехи •н 
дnама ПОЛЯЦИ. 

За ,постоянеиъ с,екретарш1тъ ,се ·из.работи н следнин 
пра -В ИЛiИIИ 'КЪ: 

Чл. 1. Се1<ре•гар,1-1ятъ,1--ь на А. С. Т. Д. ,е : а) посто
нненъ И\З ПЪJРН1пеленъ -орга 11ъ прн председателс·1·вото 

на ,Съвета .на А. С. Т. Д.. и б) отд'БJIЪ за 111е,1атъ н ,про
паrаfща при А. С. Т. Д. 

Чл. 2. Посто111шиятъ се1<ретария·1·1, на А. С. Т. Д. 
11зпъJ1•1шва сJ1е,1щит1; фуJIJщии: а) ,изработва за Съ,вета 
на А. С. Т. Д. ,предл-001<-ен-11-гв ,му задачн; събнра за Съ
пета на А. С. Т. Д. сгат11,ст11че 11ъ ,м атер.налъ за дей-
110ст1,та на ту,р.1,1стичесю1т·I; дружества въ с·1,юзе11итl; 
сшиt11 11сю1 ,стран,н; опред·l;ш1 даТ'11т·в за ,конгреоит-1; на 
Съiiе'Га ,11а А. С. т. Д., l(ОИТО лати да не CЪlllЩДilTЪ съ 
1·од1111т11'гi; ,1<01-1гресн на лъ,ржа,в1ни•1--I; уч рсжде.нш1, зa -
11 1,11мaвa'll.\l'f се съ 11·1н1рос1-1•1--\; за 1посеще1-11111та на 11ужде11-
ц1ггl; 11 за тур11ст1нката; y13eдO,Mfl•Ba ТУ•f)ИС'JЧ·IЧСDЮГГ'I; дру 
)l(•естна чрезъ съобще,1н111 ·за mредложен 1-1ита, г10стж,п
·1шщ11 11ъ С·ы1ста ш1н •въ ,пре.дседатеJiството 11 'ГО най
м.:1;1·ко 15 .1(1111 предl! ,l'OДHШII IIЯ конгресъ; 

·б) 111р.нжн -се за Dfvстемна 1nр0:паганда 11а 11щ11-1н,11 ::1р
с·1·.tюто 11 .на TY,PIICTl!Ki1Ta ,въобще '1\Ъ •CJIЭIISIH(Жl l'ГI; СТ\)Э.1-11-1 
1,1 то •1рсзъ •съб11рш-1е на 1стан1и ло раз1111 въпроои, чрез·ь 
пуб111шу11а1-1 ето •11мъ ,въ 1слмшно1< 1 1т-l; 1·у,р111с1ч 1чески сп,11-
с;1 1 1 11я, гр11>1ш ·се за ра,з-м1;11ата на та-к1111а публ,1ш,щ11н 
помежду разш1гl; ту,р11сп1ч,есю 1 дружест-вен11 011 11санш1; 

JJ) Секретариятътъ се ,rpm101 да с.е урежда l!еднажъ 
нъ голн.наrга II то 061,rкновено lfl \JH - отк,р1 1 uане на тур11-
ст11•11еокия ,сеэоиъ, ·11апр. ,презъ ,м . ,м. а,11р1щъ 1 1л,1 1 ,май, 

JJ·c·в1<a гощ,ина, по една „ с е д ,м II ц а II а с л а тв 111-1 -
,с кат а •1· у р ,11 ~т ,1 1 11< а " 11 то u·1шв·1ю ч,ре:1ъ ,11р,0 11а-
1·андн11 ста,-,и,1-1 (:КOJIKOTO е ,JJЪЗМОЖНО на ПO-'IJI IДrllO м·\;с.то 
нъ во11чкн ·по-ра.зп,роС'гра·иени вестннцн 11 -сп,иса1шя) съ 
н11t1ата тенле11цни за mреуспtване н раз,~зитие на ,сл а-
1н~н.скии турнзмъ .и за реади,зиране на взеп1т·i; резо
люц1111 01·ъ Съnета J-la А. С. Т. Д. 

Чл. 3, Гu.д,ишн1пi, .конrрее,и q-1a С·ьвета на А. С. Т. Д. 
могатъ да възJ10жатъ на 1nоС'rоянния секрета~р,иятъ и 

други още функции -опоредъ нуж,дит·J; на ,времето. 
Чл. 4. Пос•1·оя·нниятъ сек,ретариятъ се състои отъ 

4 души, 11зб11р:шн ~·10 д•1Jама отъ лве друж,ества - чле
•1юr1с IJla А. С. Т. Д. отъ ,съседни държа.в11 . Това се 
П1f)аШ-L СЪ ЦСЛI, да Jl!MЪ се даде IJЪЗОМЖJ!ОСТЬ чрезъ 

,11за~нмюr орещи mо-често да се сношаватъ. 

Лицата за постотuн11я ·се1<ретарюпъ ,се посочнатъ 

отъ съот,11еп1итt дружеет-11а ,131, ед·но,месеченъ с.рокъ 
следъ 1·0\диш1нtя кот·ресъ. Дружествата, ·следъ ,вза,имно 
с.поразумен11е у,ведомяIJатъ r1редсе1щтелс.rгвот,о на А. С. 
Т. Д. за ю1ената на .избранит1; лица. 

Чл. 5. Времето, за кое1·0 се избиратъ члеистет1; 
111а ПОСТОЯИНl!Я секрета,рнятъ по 'ПР'ИIЩНПЪ е чеТ.И f)И го
ДIIНИ. СедаЛ JJiщето ,на ,секре:rа·J)'И·ЯТа е две ГОДIIНФI П,pll 

едното и две ,годи•1-111 ,при друr-ото дружество. Обаче, 
Съ,ветътъ ,на А. С. Т. Д. въ 1·од11ш1-1 111--J; ,си кон1·рео11 
,може да остави седалището 1•1 а се;кре'Гарията •прн пър

вото д,ружестно и за о.станшl'fпъ две годни,и. 
Ч;1, 6. Езикътъ за -сношеине е IJ,инаги ~майч1н111я1·ъ 

ез 1 1'К1, ,на TOЗII , КОЙТ,О пнше IIЛИ докладва . 
Чл. 7. Необходи1ми,гl; 11арични разход11, свързани 

съ дсй1носп,та на се11<ретарюпа се ПQ11-1асятъ отъ дру
же.ст,вото, къмъ което членовегl;-секрета,ри 11ринадле

жатъ. 

Организатори на Б. Т. Д. Въ изпълнение на ч.п. 
21 бу1<ва д отъ устава и за да се опред·влм броя на 
дружес11ве11-1,ит·\; орrаю-rзат.ор:и, U. Н. раздъли друж-е
стве.тn--1; 1<ло1юве ~-1а деветь райо.ни ·както след'Ва: 
В ,р а ч а н с 1< 1И съ клоновет1; въ Бер·ковица, Бъло~,рад
чикъ, Виютъ, Мездра ,и Фердинандъ ; Д у·п ни ш к 'И 
съ 1<ЛOl·J O'l!eт·I; въ Бааr,ско, Равл,огъ, Гор.-Джу1Мая •И Кю
стенднлъ ; П л о ,в д Jr llJ ,с ки, съ клонопетi; въ Бълово, 
\(;~рлоно, Пещера, СQ!поп,, Станима:ка, Т.-Паза-рдж,икъ, 
Харманли, Хас;1юво, ПашмакJiи и Райкова; П л 1; 11 е н • 
с 1< ·и съ клоновет-1; 1въ Пард,имъ, Ловечъ, Троянъ, Чер
венъ бр1;гъ; С о ф и й с ·ки ,съ клоиоветt въ София, 
Л:олна~Баня, Перн'икъ, Рндомиръ, Са-м-о-1ювъ, Костенецъ; 
С т.-3 а r о р ски съ кло1-ювет1; nъ Казанлъкъ, Hona
Зaropa, Чнрпанъ; Т ъ р lfl о в ски съ кло11-ювет·I; ,въ Га
броrю, Гор.- Орtховица, ДоJI.-Oр1;х,овица, Др·l;1юво, 
Елена, Лъо1(()1вецъ, Трt:вна, Сиищоnъ и Севл;иево; Ш у
м е. н с ,к а съ 1шоно11,ет1; въ Вар;на, Прес1шnъ, Провади11 , 
Ра~градъ, Русе II Попоnо, 11 Я м б ·о л с ,к и съ 1<лоно-
11,ет-l; 11ъ Бургазъ, Карнобатъ -и Сли-в•енъ. 

За дружествеrт организатори се опредtJiиха след
н,нт-1; дружеmmенл1 · чле1-ю11е, представени отъ рес

пекТ11rшнт1; клонове: ар-х 11тектъ П. Л:отрамад>1~иевъ, на 
врача11ск11я райопъ, Ас. Медж.ид11е'!Jъ - на лупни 1.1и<>ня, 
Коста Чорбановъ на ,плоn111шск1щ Uаню Uане·въ на 
•С'r.--загорск 11я, Uа11ю Гер1·ановъ на тър1-101~,С'1<ш1, Весс-
1111пъ ХJI·\;баро,въ на 111уменокия п Тодоръ Тодо 1ю11ъ на 
11;мбnл·ск11я. Органнзат-орската сJiужба зн соф11йс'1< 1111 
райоиъ ще се 11-з пъ.пнява отъ члеио·не·гl; на ll. J-1. 

Въ вс,11ч1< 11 случя,11 ,орган1-1затор1 1гl; ще дейст11у11атъ 
ОТ'Ь IIMCTO па 11,. н. •l\Ъ !(f)ЖГа на 11е1·0'1ПП'\;~1ареждання , 
съборн11т·I; pc111ef11111 11 1111т-ереоитt на дружес-l'во~·о, 1<ато 
1-1мап, зн зал:~ч;~ чрезъ посещенш1 '1-!а 1<1101юветl; въ ра
йон;~ си да следятъ за дейностьта 11мъ н .1щ лавап, 
вс1;кота IIYЖJIJHIITЪ у11жтван 11я , аеЛЯl!Щ 3ас,11л1Н1Вето на 
кло.но1Jетt 1<ато J11Jvжerт11emr ед,шrиuи II обществени 
op1·m-mзa1 t1111 ; да дейст,вуватъ за тъзобиовяване и::~ стн
р11 1<.1mпоне II основаване на 1юв11 тюш,ва т~ъ райо1пп1; 
с11, л.а 11матъ г,рижата за уреждането на честп -из.пети 
11 орган11за uио111111 срещ11 1а1а КJ1-О1Нонетt nъ райо1-111тt с11. 

l l. Н. ще сннква пер,нодически 1<онференцш·1 11а 
O f)ГilJJI JJЗaтop1 п·I;, въ КОИТ·О ще се доклаш~а за СЪСТОИ· 
1ше'rо на райо1-1н·гl; 11 ще се четятъ реферати или раз-
1'11еждатъ ,въпрос.и отъ органивацноненъ н ндеенъ ха
ракте,ръ съ orJieдъ задачитt, на орrалнзатор11т1; н дей
ностьта на клоновет-1; и д-ружест,вот,о. 

ТТ0,J<а не11и еж организат-орнт1; да пристж.пsпъ къмъ 
11абота, за да и:матъ възможност~, 'ВЪ ,пред,стоящата 
блнзка конференщrя да до,кладватъ за състоЯ'l-rиет,о на 

клоноветt. 
OбJiacnш срещи. U. Н. опрел·вли да се уредятъ 

орга11 нзаt11юнни ·срещи въ Пловдивъ, Плъв-енъ и Кю
стендилъ. Дат11Т'I; на срещит·I; ще се опред1;лятъ въ 
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съ,гласме съ съотве111-1итt клонове, следъ ~което ще се 
съобщатъ заедно съ пощюбносштt охоло срещитt. 

Туристичесни справочникъ. Предъ В1идъ нуждата 
отъ едJ1нъ справоч1-1икъ, rвъ който ту,риста да ,може 
да J-1aмt.PJ-1 •1юич,~ш -оведен.ия за хижигt., ,опалнитt., ис
торичес-киrrt. и прИ"))одни бележ,итости tИ т~р.,Ц. Н. mъз
прие 1tздаването на такъвъ, който да бжде .готовъ и 
издаденъ най~къано дQ м. февруари!,\ идната ,гол,ина. 

Дружествения уставъ съ ,нови,!:. ,11зм'!.не'!-1ия ~и до
пы1нею1я е представенъ за утвърдяване въ М~вото на 
ВжтрешнигJ; работ.и и На.родното здраве и М--вото на 
Прос,вt.щението. Следъ уl'върд1шането му сжщия ще 
бжде от,печата~,ъ, .из'!l-ратенъ въ ~<ло,-юветt.. 

Въ връз,ка съ приетитt, измt.ненин а1 допълненнн 
!fJa дружесl'вен,ия уставъ предстои и3мt.нението и до
nъл.нението на клоношп-t. уста·ви. За да улеанq1 кло
иоветt, U. Н. изработи образецъ за клоновъ уставъ, 
който ще нмъ се ,из-прати въ .най--скоро в,рем,е. 

Ц. Н. е приело образцитt за ,приходо~разходната 
членс-ка ,и 1ш11 1таш.щонна юниги, коо~то съгласно наред
бата за парич,юто и ,веществено -отчитане на Б. Т. Д., 
ще т,рt,бва да се водятъ въ всичк.и KЛ'()IHOne. Кннгитt. 
ще се ·въведатъ отъ 1 яиуарий 1930 година. Лиmов-етt 
ще се 1достав11тъ отъ U. Н., 1Което ще отпечат.и такива 
за 11с11чк11 кло1ю.ве. Въ rвръзма съ въ1веждаJИето на юш
г.нтъ Ц. Н. ще дад,е нуж1дюrтt у.казания. 

Хижестроене. Презъ м1шал-ото лtто се строи го
лt.,мата хижа подъ в. Му-сала, mъ самоковск,итt, ту
ристи. Хижата е изrра,дена, обаче ,не е завършена, по
ради което не ще -мож-е да бжде tИзmолзу,вана п,резъ 
зимата. Ма11ката хижа е заета съ с11роителенъ мате
рналъ, порадн което не може да се разч,ита на под
слонъ. 

J<арловскиятъ клонъ „Юмру,кчалъ" следъ петь 
мес-ечно на,праздно 0<1аю.н1,не, съ -съжаление се 11ю1<да 
принуденъ .ца запита чреаъ •пресата· 1·-на Началника на 
горнтt ,прн М-вото на Землед1;лието какъвъ ходъ е 
даде,нъ на следното заявлею,е: 

Госnод'И11-1ъ На•1а.mник.ъ, 
Една -отъ глав:юпt, задач,11 на Б. Т. Д-во ~= 11зу

'1ава11е на нашата страна, -nопул11ризиранет" и, запаз-
11а~ 1е на н-е"й1штt, природни ху-бостJi II и.сторически зn
бележ-ителности. Приро~1-штt. хубости на 1Бъл,гария еж 
1<онце11три,ран,н преди1мно •въ не!!1Н11тt, п11а.~-1ин,и, за ок.ра
са :на конто служатъ .-орнт-t. Ето защо, Б. Т. д-во, 
полага 1·р11ж,11 за запазване иа горитt отъ уничтожение, 
залеся,ва ~1ов11 пространства и чрезъ пе,1ап1а протта
пшда .и слово увещава населе1-1 ие·110 да гн .пази. 

Кnрлоnско110 тур11с11ическо дружество, ,полагайки 
грю1tн за зЗ'Пааване на гор;итt, въ Карловския балканъ 
11 виждайки, че въпреки 'l•е-ст,нтt, напомнювания иа съ-
011веп-1иrr1; ор1·апи да t1J3ематъ енергf1чнн мt.рки за за
пазването J,JMЪ, ,по.с11едннтt, продължаватъ да се унич
тожа,11атъ iic-e повече II повече, счете за ·нуждно да 
донесе въ повt.ремото Ви отдt.11еНJ1е, следъ предвари0 

те1J11-1а про11·!;рка на самото мt.сто отъ ч11-енове на дру
жеството, за слещннтt 11езапом.нени нарушения по ,ro
p11тl; 1rзвършени 1въ Карловския бал:канъ тази про
лt.т1,, а именно: 1) По тече,шето на „Голt.мата рt.ка" 
отъ хю1<а „Ху,бавецъ" нагоре ,по пжт11 отъ двет•J; cтpa
JII I на ръката до хижа ,, !Омру.к~,алъ" е изсt.чено без
разборно, кой кждето е желалъ и каквото е харесалъ; 
2) По течение на сжщата р-J;.ка въ м·t.-сl'ностнтt: ,,l.11ип
ка дере", ,,Малк,ия башиитъ", ,,Малката 1Мааза" и „Го
лt.мата мааза", бо,рОВJ,JЯ материалъ сеченъ безразбор
но; 3) По течението на малката ръка" отъ хижа „Ху
ба,вецъ" до rмt.отностьта „Чавдарл,1--ери" сжщо с1;чено 
безразборно. Като се !Вземе предъ видъ, че т111я гори по 
течението на p-tIOJтt. еж обявенм отъ Закона за ro,p,wrt 
за оХ:ранит,ешrn, ·че тt. еж ,поставени ,подъ особена за
щита и ограничено използу-ва:не, може да се заключи 
какво rолt,,мо марушение по Закона за rор.итt е из
вършено. 

Ако по wзи на,чинъ може да се стоnани·оватъ 
общ,ннСКtИТt 'ГОРJ1 11ъ I<арлавокия балка:нъ, да се обез-

Ре.дакторъ: Ив. Велковъ. 

леся.ва, тогава уснJliИя,та полагани отъ подведомстве
ната В.и ое•кция за у,кре,шша-не на лороrrщата и за11е-
1сява:нето на обооле'Сеннтt мt.ста въ Ка•рло-воюия бал
ка.нъ, 1rубятъ с-вое110 значение, к-оrато 1·отовитt, гори 

-се у~н,ичтожа,ватъ без,разборно и не мо1·атъ да се за
пазятъ. 

Като В.и съобщаваме горното, друже-ст.вото ни 811 
мощ, да наредите въ най-близко uреме, да ·се напра1111 
нуждна<rа за целыа анкета съ у,,астие на 1иiНспект,0 1>"ь 
отъ J1011t.реното Ви отдtление :и членъ отъ Карло·о 
ск-ото ту,рис1'ическо дружество, за да се тури край ,на 
това безразборно обезлесяване и .виновнитt длъж-но
с11н,и лица бждатъ наказа,нм ,съглас,ю Закона за горитъ. 

Мо11име така еж.що да се забрани сtче,нето и 11з
насянето на суровъ и сухъ матер11алъ за .извесТf!о чи
сло годи,н,и, тъй като последн'Ия е на 1J1ЗЧеЗ1Ване въ 
Карлоmсжин баJГКанъ. 

Съ почитание: Кар1юв-ски ю1онъ „ IОмрукчалъ" 
отъ Българ<Жото турис'ГW!еско дружество, 

Председатель: (,п.) Ива!Нъ Златаре1п, 
Секретарь: (п.) Ив. Енк.инъ. 

Лиаnпзит11в11 

Диа~пооит,ив'Итt. се и3пра,щатъ опаковани въ д·ьр
вени сандъчета. Получате:льтъ окжова т,ела ~-ши канапа, 
съ който еж СJJЪ'])Зани ку,кич«итt и оruи,ва до край и 
дветt. ,бурми от.стран,и или Ol'rnpeдъ на каJЛака. Отвu1-
,ване до край е непремеJ-rно нуждно, •понеже бу~рмит·I; 
еж завf'Lн,тени въ ж,ел1;зни .май;к.~1. При повръщан-ето 
края на конеца .или тела, съ които еж стелнати ку-к.ич
китt., се запечаmва сНа ,мукав1rч-ка съ червенъ восъ1<ъ. 

Г,отQви и с,11ободни с е ,р 1И м еж следнитt: 
61,лоrрадчикъ. - 19 диапоз.нтива. Отъ 15. XII. ще 

се 113праща -съ рефератъ; за сега не разполага съ 
ТЗКЪIВЪ. 

Нащит1, монастири. - Отъ 45 .1ю 74 диа.позrl'Ги•uа, 
споредъ това дали нt.ко11 не еж з11ети въ другнrt. се 
рии. Изпраща се JВеднага съ рефератъ. 

Пиринъ. - а) Северенъ дtлъ 54 д.иа-позит,ива -
безъ рефе,ра'Гъ . 

б) fОженъ дtлъ - 36 д:ш11Пози,rи,ва - безъ ре
фератъ. Об1сююве~нно, npJ1 IJ!Оиоква-не, ·се прибавя и ce
PJIЯ Б е л а с м ц а. 

Беласица. - 11 днапо·зитив - бе-зъ рефе,рап,. 
Търново. - 48 днапозит,ива - безъ рефератъ. 

Всt..ки желающъ може да се :ползва отъ кш1гата на иа• 
шия членъ r. Вла:д,ню111ъ, Uаре,втрадъ - Търново. 

Пещери. - 20 диап,оз-юш,ва, съ р_ефе,ратъ. 
Мадара. - 23 .1н~а•поз11Ти.ва. Отъ 25 де.к-емв.рий иа• 

таТ'Ь!къ ще -се изпраща съ рефератъ, за cera ,н-J;,ма та
къвъ. 

Дунавски градове. - В1щ,инъ 10, НикО'Полъ 5, Ор·J;
хово 7, Ломъ 1, Русе 5 къмъ тt.хъ за сега се ,присъе
диняватъ по жела11ие ~• Ловечъ 11 Т.роянъ съ 10 диапо
знт1rва до изработването на . .Подбалкан.с.ки градо1Jе". 

Изъ Родопа. - Лъдж~е, Баия Чешrно и Юндола. 
15 дна,позитива. 

Рила. - а) Му-саленск,и дt,лъ отъ 30 до 35 д11а-по
ЗfГl'f-J1Ва безъ рефератъ. 

б) Около Нилския мо-наст,иръ - сащо така отъ 
30 ДО 35 'д•ИЗ'ПОЗИ"IIНIIЗ, безъ рефератъ. 

Ц. Н. се е снабдило н съ 2 чуждеет,ранни серш1: 
Щубайскитt. а11п11, Славенок.итt. а;~пн. 

Ако въ клоноветt. има нt.кои запоз1-1ат11 съ тtзн 
планини, серлитt еж на ра~пол,ожение. Но за сега U. Н. 
11е разполага съ реферат,и за ,последнитt. Въ рабо11а е 
серията „Витоша" и разшlfрението на сеРJ1 ята пещери 
съ днапози1111В'И отъ Голtма-Жел-tз.на. 

Съдържание: - Н. Г а II ч о в ъ, Конгреса на асоци
ацията въ София; Д- р ъ Облак ъ, Алпий.: ка Словения и 
плаю1нскитt и кжтове ; Д-р ъ С ар а ф о в ъ, Една бележита 
сказка върху България; Л. Н. Вълчан о в ъ, Конгреса 
на славян~шrt. туристи; Л. Владик и н ъ, Славянската 
тури стика ; И н ж и н е р ъ Х. Б р о к с ъ, Нашата пропа
ганда; Дружественъ животъ. Снимки на М. Кръщнякъ и др. 

Прид,ворна ~печатница 
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ 
□ □ 
8 Къмъ тия, които обичатъ 8 
□ ------'------------ □ 

8 ПРИРОДАТА и СПОРТА 8 
□ ===== = = ====== Q 
□ □ 
□ □ 
□ На улица Алабинска № 32 - срещу Сто- □ 
D □ g панското училище „МАРИЯ ЛУИЗА", 8 
□ подъ Касациония сждъ, се откри новиятъ □ 
□ D 
□ □ 8 СПОРТЕНЪ 8 
8 MAr АЭИНЪ и АТЕnИЕ 8 
□ □ 

1 ~8UEPЪ„GUOPTЪ ! 
□ □ 
□ □ g съ което се попълва една празднота въ g 
8 ~бласtьта на туризма и спорта. g 
g Тамъ се приготовляватъ всички видове g 
g спортни и туристически костюми g 
8 ДАМСКИ и МЖЖКИ 8 
□ □ g а еж.що така намиратъ се всички прина- g 
8 длежности за туризъмъ и спортъ съ цени g 
g подъ всtкаква конкуренция. 8 
□ □ 

OJIOOOQQOOOOOOOOOOOOOOOOOQQOOOOOO 
о 

.g Едннъ добъръ и снгуренъ доходъ за клоноветt на g Б. Т. Д. и Ю. Т. С; 
О с.ж. илюстроnанитъ картички изгледи изработени g отъ сиимкит-1; на дружественитt членоnе. Тtхната 

i 
продажба по дружеств. хижи и nечеринки е сигурна. 

фирмата rP. ПАСКОВЪ, София; 
ул. Искъръ, № 10. 

Издателство н фаОрнка sa илюстровани щ·rк н картини, 

1 
Изработва всtкакnи видоnе фотогр. илюстровани 

карти, албуми и пр. по най-износни цени. 
Ис&.:э..Йrrе офер'%"И и: упжтiээ,:ztи.я 1 11 

Прn нужда, спецналистъ-фотоrрафъ на ра1полож~ние. 

8аоаооооаооооооооаооооаоао1~ао~юс~~ 

ул • ., Търговска .,, No 4. 

И з да n;a: 
Държавни железнопж.тни билети за СТРАНСТВО, 

направо отъ София, съ валидность два месеца. 

Билети за по ЛУНАВА и АЕРОПЛАНИ 
Визиране паспорти 

Дава безплатни сведения по пж.туването 

Телефонъ 26-28 

□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □;~~~~~~~~-~~~x-x-x-x~xx:xx:::cc::cc=cc=ccccce=ce=x.:::xi□ 



\)?'=======1ra11~i==========i 
ТУРИСТИ! 

При Вашитt излети употрtбявайте предпочи
танитt въ цtлия свtтъ фото-материали 

съ които ще бждете сигурни при Вашитt снимки. 

иамиротъ се въ всичк~ no-noбpe уреnеии моrозиии за Фото-мотериови въ царството 
Главенъ представитель 

Балканско Вносно-Износно Дружество 
Фабр. складъ ул. Графъ Иrнатиевъ, 4 - София 
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СПОРТЕНЪ МАГАЗИНЪ 

МАРКО- КОСТУРКОВЪ 
София, буn. Дондуковь No 24 . . 

I)ристиrнаха въ ограничено количество 

български "СКИ" за 690 лева комплектъ 
включително щекитk 

Европейски СКИ голt.мъ 
изборъ по цt.норазписъ. 

Българската Туристическа Кооперация 
София, yn. ,.Соnунъ" N!.' 25. 

Доставя на умърени цени всичко за туристич. екипъ. 
За провинцията се изпраща и съ наложенъ платежъ. 
На чиновници 'кредитъ съ гаранция на учреждението. 

Искайте ценоразписъl 

Туристи,\куnувайте отъВашата кооперация! 

НАРОДНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ДР'-ВА ОТЪ ГРУПАТА 

,,,,БАЛКАНЪс• 
Общо състояние надъ 300 мнnнона nева. 

,.,.БАЛКАНЪ-3'ИВОТЪСС 

Осигурява човtшкия животъ по най-модерни 
комбинации. ~ 

Носи риска отъ планински възкачван.ия и пър
заJ1яне съ ски. 

,,БАЛКАНЪ-ПОЖАРЪ и ТРАНСРОРТЪ" 
Осигурява здани я, стоки и мебели срещу щети 

отъ пожаръ, експлозии и земетреси. 

Вси чки осигурявания по транспорrь. 

Общо преосигурително д•ство пБАЛКАНЪ" 

Преосигурява мъстни и чужди дружества. 

Дирятъ се деятели изъ цtлото царство. 




